
 پروا 

1 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 پروا 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 خدابنام 

 پـــــروا 

 : آمـنـه احـمـدے سندهینو

 آرشام پاکرو   ،یینا یرسیرمان: پـروا، سم دید  هیزاو

 _عاشـقـانه ی: اجتماعژانـر

 1398/ 04/ 15رمـان:  شروع

 .کنمی م  میتقد ــن ی ار  زمی عز رمان را به خواهرزاده  نیا

 باشد.  یرمان حــرام وممنوع م نیوانتشار ا  یکـپ

 بودم.   ی که دنبال النه موش باشه دنبال راه فرار یو مثل موش دیکوبی م واروانه ید قلبم

 بود. بهم غالب شده  یوجسم یاعصابم بودند، ضعف عصب  یاطرافم مثل مته رو  یصداها 

نم، قلبم تند و نامنظم  بک خوامیم  کاریکجام و چ دونستمی بودم که نم  یروح سرگردان مثل
 .دیتپی و بلند کوپ... کوپ... م

 هچل افتادم؟!  یتو  یچرا و چطور دونمینم اصلا 



 پروا 

4 
 

 !کنم؟ی چکار م نجا یبه سرم اومده؟! اصلا من ا  ییچه بل  دمیفهمینم دم،یترسی م بدجور

  ادمی ز  یهیسرخ و پف کرده از گر  یها سرد به هم وصل بودند، با چشم  یهاله یبا م دستام
 .شمی م  نینقش زم کردمی لرزان هر آن حس م  ییو دست و پا

نداشتم با هزار زور داشتم خودم رو سر پا نگه  ستادن یا  ینا  یخوابیاز زور ضعف و ب 
 بودم.  رهیخ نیخجل و وا رفته به زم داشتم،ی م

 . کردیحال و روزم رو درک م   نیو ا   دونستیبه پا بود که خدا فقط م  یامتیدلم ق ته

 .کنهیم  هیبه حالم گر  نهیمنو بب  یهر ک  شه،یگلوم نشسته که وا نم یتو یبغض

  دانهینا ام زدم یزار م کشدمی جلوتر م قهیکه هر دق یفرو رفته و روسر قهی به  یاچانه  با
 . رمیبم دی تا شا کردم،ی شه، دعا م یفرج دیتا شا  کردم ی خدا رو صدا م

 زمزمه کردم: داربغض

 !کنم؟ی م یچه غلط  نجایمن ا-

 شده بودند، نگاه کردم. فی خط رد  کی که کنارم در  ییبه دخترا  یچشم ریز 

 ینه یمنتظر معا یبودند و همگ ستادی با شکل و ظاهر نامناسب و جلف ا هاشونیبعض
 .م یبود یخجالت آور

نداشتم، کاش   یراه فرار ینطوریکه ا ییاز وقتا زارمیبودم، ب ریبا خودم درگ هاوانهید  مثل
 ندارد.  یسود یشمونیکه پ فیح رفتم،ی نم رونیو اون روز از خونه ب شکستی پام م

لب   ریکار بگذرند، ز  نیا  ریاز خ  کردمی و دعا و دعا م دمینالی م ییصدا ی ب یادها یفر  با
 م خونم را آرام کنم.دل یفرستادم تا کم یصلوات

 :زدمی با خودم غر م نامفهوم

 رو انجام بدم؟!  شی آزما  نی ا  دیچرا با-
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  زیام  سرار اشک خجالت از گونه  ختم،یری صورتم قرمز شده بود و شرشر عرق م  ازخجالت
 و استرس بودم. شی بود پر از تشو

که همه کسم   یزدلی چشم به در خروجم و منتظر عز کردم،ی پا و اون پا م ن یا  قرارانهیب
 چند روز نحس.   نیمن رو نجات بده مثل تمام ا  ادیبود تا ب

 : دمیلب نال ریز 

 ! چـرا من؟!ــایخدا-

نجاتم   یبار چشم چرخوندم تا فرشته  نیلرزان آخر   یافکنده، با ترس و دل  ریبه ز  ی سر با
 .نمیرو بب

! آب دهنم رو قورت دادم با خجالت  قراریب یعاشق و منتظر و چشم  یاز دل  افسوس
 وارد ُاتاق شدم.  ادمیز 

  کرد،ی م کسیهاش فانگشت   یرو رو  دشیسف یها که دستکش  ی درحال با یجوان و ز  یزن
 گفت: یرحمی خشک، و سرد با ب

 تخت مخصوص. یبرو رو  یکنیچقدر فس فس م -

  دهیخودم نبود، واقعاا ترس  ر یچشمم پر شد و تکون نخوردم، تقص ی دوباره کاسه  شوکه
 بودم.

کرده بودند، احساس    یسرم خال یسطل آب جوش رو  هیبه رعشه افتاده بود انگار   بدنم
 داشتم. دیشد یخفگ

 تر گفت:  یجد

 ! ؟یکنی بر و بر من و نگاه م یستادی چرا ا-

 .سوختیبود که دلش به حالو روزم م  یکی  کاش
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که بهم داده   یساده و بد رنگ ی هابه لباس  یچنگ ،شدی کَنده نم نی رزانم از زمل  یپاها 
 بودند تا به تن کنم زدم.

  یدهن وا کنه و من رو تو   نیطرف تخت رفتم، دوست داشتم زمسست به   یبا پاها  
 خودش ببلعه.

  یبود و ول کن نبود، از خجالت دوست داشتم تو  دهیگلوم چسب خی کابوس ب ن یا  یول
 نمونه. ی از من باق یا فرو برم تا اسم و نشونه قیعم یاچاله  اهیس

که تا عمق وجودم رو    یسوزان  یها روشن بود و مثل شعله یپوست صورتم انگار بخار ریز 
 .دیکشی م شیبه آت

 یام  جارگونه   یاز اشک به رو یلیغرق در افکارم شده بودم که متوجه نشدم، س نقدریا
 شده.

 . دمیکه به چوب حراج بسته بودند، دراز کش یتیله شده و معصوم  یغرور با

 به گردنم زدم تا از بغضم بکاهم. یناخواسته چنگ یعصب کی ت مانند

  یهاکه به تاراج رفته بود، با بغض و اشک  یبا روح نی سخت و سهمگ یاقه یدق چند
 گذشت.   دهیپر  یبا رنگ و رو  ریهام سر به ز گونه یخجالت و خشک شده رو 

نزده بودم، با   یزیلب به چ شده بود، رمیگ انیکه گرب یبتیمص  نیا  یچند روز از عزا   نیا 
 اومدم.   نی آروم غاروغور شکمم از تخت پا ی و صدا   یشکم خال

شکمم اونقدر بلند نبود که بشنوه و   یخدا روشکر کردم که خانم دکتر دور بود و صدا  
 کنه. اهمیرو س ن یاز ا شتریب

 

 بدنم شّدت داده بود.  وفقهیب  یهاو تهوع هم  به لرزش   جهیداشتم، سرگ ید یشد ضعف
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تا هر   خواستمی م نه،یکه در قفسش رو باز بب ی جستم مثل پرندها رونیب یسر افکندگ با
 .دور شوم  نیزودتر از اون ُاتاق ننگ یچ

 

ردم، صورت  در خو یبه لبه  تعادلی، ببه جسم لرزانم خورد  یبرنداشته بودم که تنها  یقدم
 جن ظاهر شد.  نیصورتم ع  یبود، جلو  ینماد بوم نقاش هیشب شتری جلف که ب یدختر

 از هر گونه حسش گرفتم.  ی نگاهم رو از صورت سرد و عار حرفیب

 بلند صدام زد:  ی ادخترانه فی ظر یبا صدا  یکه کس دمیکشی م نیزم  یپاهامو رو  رمقیب

 دختر... با تواما؟  یآها -

 

  یتعجب زده به همون دختر ی، کمشدم  لیما  یو به طرف صدا کم  ستادم یا  یبادرموندگ
 که برخورده بودم، زل زدم.

 گفتم: یکوتاه، جد یگرفته، خروسک یباصدا

 ! د؟یبا من-

 

 . دهیآره با توام خانم دکتر اسمتو پرس-

 

خودم   لی اشتم دوباره به م نگاهه سردش شدم، دوست ند رهیخ میحواسیمات از ب یکم
 به اون جا برگردم. 

 چندش آور دست باال آورد:  یبه طرف ُاتاق برداشتم که دستپاچه با لبخند  یقدم
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به هر حال االن که نوبت منه خواه   ،ی ا یب نجایتا ا  خوادی اسمت رو بگو بهش بگم، نم-
 داخل برم، تو خودت رو خسته نکن. دیناخواه با 

 . دمیلبم رو به دندون کش  یو خشک شده  یم پوسته و منگ سر تکان داد جیگ

 گفتم:  میخروسک یآروم با صدا 

 . یینایپـروا س-

 یوقت آدم شناس خوب چی داشت، ه یچه ِسر دمیزد که نفهم یخاص  یبرق چشماش
 و قاطع گفت: یزد و جد  ینبودم، لبخند کشدار 

 حله.-

 دوشم برداشته شد.  یاز رو ینیبار سنگ انگار

تکان   دی تا  یپراز غصه بهش زل زدم، سرم رو به نشونه   یبا نگاه دم،ی کش یقیعم نفس
 دادم و...

 و سرخوش اند؟!  الیخی چقدر ب هان ینحس، ا شیازما  نیکه آب شدم از ا  من

 ! اند؟نداپنیما  یادمیز  نایا  ایمشکل دارم؟    من

 دونم؟ یرو کسر شأن م  زایچ  نیکه ا  کنمی فکر م ی و عهدقجر  ییآبتدا  یادمینکنه من ز  ای

هرگز فکر   کهیی به اجبار جا گرفتم، کسا  ال،یخیب  یبه خون نشسته کنار دخترا  یدل با
 گذر کنم حاال کنارم بودند. شون یمتر  لویاز صد ک یروز  کردمینم

 وزنم رو نداشتند. یلرزونم توان نگهدار یپاها 

 . کردمی م  ستین تا خودم رو سر به بود یجادو جنبل کاش

  نیبود، مخم از ا ختهیو بهم ر شان یو استرس بود و افکارم بدجور پر ش ی پر از تشو ذهنم
 هنگ بود.  هوده،یب الیهمه فکرو خ
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 یبودم، دوست داشتم، لبه  یو طوفان یبودم و  عصب ده یکش شیلبم رو به ن    یگوشه
  ادی فر ایداد،  دمیکشی م غیبودم چنان از ته دل ج یخلوت ی جا ایبودم  یقی عم یپرتگاه

که کم کم داره مثل   یزخم ن یا  یبرا  ی و مرهم ره ی دل شکستمو آروم بگ نیتا ا  زدم،ی م
 بزارم.  خوردیخوره وجودم رو م

 :دمینال باخودم

نداشتم،   یکار یآسه رفتمو آسه اومدم به کس می زندگ ی! تو اینکردم خدا  یمن که کار -
از  شیاعتراف کنم ب دی با ه،یاگر امتحاِن اله  دن؟یگلوم چسب خیب یها از کجا، چطوربل  نیا

 !ره ی حد توان منه حق

 چند روز شده بودم افتادم. ن یا  یکه تو  ییهایمیج م یس  ادی  دوباره

  نیکه بود ع یهر چ ،گفتمیرو م  قت ی مو به مو حق  دم،یکشی نعره م زدم ی داد م یهر چ 
بار   نیو چند ن یچند کوفتم،ی انگار آب در هاون م دادم، ی م حیها توضرو به بازجو  تی واقع

 .میگشتی بود، دوباره سر خط اول بر م دهیفایب  یول کردم ی تکرار م

حرف رو تکرار کرده بودم که   هی نقدریبدم، ا حی از اول توض  خواستندی هر بار ازم م یول
  یچ دونستمی نم گهیاصلا د  زدند،ی ودشون رو مخ ی زبونم مو داره بود اما اونا فقط حرفا

 غلطه، قدرت درکم رو از دست داده بودم.  یدرسته چ

که رو به روم بود   یصورت زن  یتو   میباعث شد نگاه عصب دیچیوجودم پ یکه تو  یدرد
 اونا نبود.   یدرجه  دونستمیشه، اصلا نم  دهیکوب

  یایشکل ممکن من رو از دن  نیزده بود و به بدتر  فمیظر یبه بازو ی چنگ یرحمیبا ب  
 بود.  دهیکش  رونی ب الیوهم و خ

خشنش  یصورت سبزه   ی، چشمام تو باعث شّدت ضربان قلبم شد  شی هویالعمل  عکس
آشغال نگاه   یکها یکه انگار به ت شی وحش یلرزان نگاهم رو از چشما  ی دو دو زد، با چونها 

 گرفتم. کند،ی م

 : دیغر یعصب
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 نکبت. افتیراه ب ؟ی سادیاعلم وا چرا مثل -

 : دیرو به همه غر  یجد

 .دی فتیراه ب-

دستم   یسرد رو  یآهن ینگاهم به دستبندها  شدم،ی م دهیکش یرحمی، با باون زن دنبال
هام راهشون رو  راه نفسم شد، نفس یگلوم باعث گرفتگ یتو  ینیسنگ  یبود، هجوم بغض

 .کردندی نم دای پ یو راه خروج گرفتندی م  شیتا گلوم پ

 د،یتپیبه شذت م  ژنیاکس  یذرها  یقلبم به تقل افتاده بود و برا  

 .  کردیاعلم حضور م  انهیوحش   یها با کوبش  

سست و   ه یمثل جوجه اردک دنبال بق هدفی چشمام ب یاشک تو   یکرده، با حلقه  بغض
 . مید یرس های مخصوص حمل زندان  نیکه به ماش داشتمی لرزان قدم برم

عمد با   ریغ ای که پشت سرم بود از عمد  یکه اون مأمور  م،یشد  یوارد م  یکی یکی
 : دیهلم داد و غر یرحمیب

 ...! گهی ِد... جون بکن د -

  یاشک تو یجمع شده   یهاکه ناخواسته خوردم، به جلو پرت شدم، حلقه  یتکون با
 صورتم ُسر خورند.  یچشمام ناخواسته رو

  یبه جلو پرتآب شدم، ساق پام به لبه اریاختیب یرو از دست دادم، چند قدم تعادلم
 اصابت کرد.  نی ماش نی پا

 آخ..-

 

 گم شد.  مشیخشدار و زخ  یصدا   نیب فمیضع یصدا 
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که  دادی قلبم روشن شده بود م یکه تو  یاز آتش سوزناک یاهام نشونهاشک   لیس 
 . شدندی م  زیناخواسته از چشم سرار

  دنیجمع شده بودند، که با رس مینیاشک نوک ب ی هاهمه ضعف متنفر بودم، قطره  ن یا از 
 . کردندی سقوط م دیجد  یقطرها 

وجودم رو   یقلبم به وجود اومده بود، داشت کم کم همه   یاز نفرت تو یورشلعه آتش
 . دیبلعی م

 .کردم ی م  تیخودم زمزمه وار گله وشکا  با

 پاشون له کنند. ری منو غرورمو ز  یطور   نیکه ا ست،یحقم ن   نی! ا ای خدا -

 گرفتم. ی گوشه جا نیتر کُنج  ن یسفت ماش  یصندل  یانتها   یرو

 داشت.  یبیسوزش عج  د،یلغزی م  دهامی ضرب د  یساق پا ی دستم رو  اریاختیب

 سرم آوار شده بود.   یرو ایدن کهی کرده همون گوشه کز کردم، در حال بق

دادم، با    هیتک یآهن یواره یو سرما زدهام به د یکالبد تو خال  دهیبه انتها رس امیانگار دن 
 هام خودم رو بغل کردم.از دست  یکی

 با خودم گفتم:   آروم

 ..!؟ ایبکنم خدا کاریاالن من چ -

نابود    می و زندگ دیکشینم گهیبودن بهم دست داده بود، مغزم د  ریوحق  یاحساس پوچ 
 شده.

ست،  دستم  خروارها خاکه ودستاش بسته  ریکه ز  یمثل مردها  دم،یانگار به آخرخط رس  
آشوب ونگران   یبا دل کردم،ی حس م کسیبند نبود، خودم رو تنها و ب ییواقعاا به جا

 نامعلوم بودم.  یانقطه  یرهیخ
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نامعلوم   یندهیآ  نیهام به خاطر ترس از ا که مردمک چشم کردمی وضوح حس م به
 .زدی اشک دو دو م  یا  هیلرزان شده بود، با ال  تینهایب

 

رو   دمیچشمم از اشکام د یبسته بود، کاسه لیخاک گرفتهام دخ یهایی نگاهم به دمپا 
  هیشب شتریدر تار و پود لباسم که ب خورد،ی م زیاز صورتم ل   گاهیبگاه   یقطرها  کرد،ی تار م

 .رفتندی بود، فرو م ییطبل رسوا

 بودم؟!  دهیحاال به کجا رس دم،یپوشی نم یزیچ  متیکه جز لباس مارکدار و گرون ق یمن

نکره و   یکه به پهلوم زد، با صدا  یمحکم  یکه کنارم نشسته بود، با تنها یقد بلند زن
 :دی غر اش ده ینخراش

 خوان؟ ی هم مگه جا م های برو اون طرف تر، الغر مردن -

بودند، از   ریبهم زنج یآهن ی هاله یم  نیدستام رو که با ا  اریاختیدردصورتم مچاله شد، ب از 
 .دم یبازوم و پهلوم کش یبرداشتم و رو ،کرد ی درد م بیساق پام که عج  یرو

 لب زدم:  یبا خودم حرص ،دم یکش  یقینفس عم یکفر

 طرفتون!  هیآدما به    یهیدارند، بق یآره فقط چاقا، قلدرها حق زندگ-

  نی؛ به نظرم با ا شده  تی ال ی ُپروتز شده و موها یلبا   ،یبه صورتش افتاد، دماغ عمل نگام
 بود تا آدم. هیشب مونیبه م شتریهمه عمل ب

تخس   یوچه باراز الت و ک  یباصدا اه،ی س یو چشما   یشرق یباصورت گه ید  یازدخترا یکی
 : دیگوی م

 هاست؟ آنتن وپانتن  نیاز ا «ی»الغر مردن یاسکلت برق  نی ا  یشنوفت یپر -

 .دندیصدا شدند و اوووه  کش  کی با هم   همه

   نی تلخ سرم رو انداختم پا یباپوزخند
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 گفت:  شی استارت یها خنده  نیدختره ب همون

هم ناخونک زدند   یگه گاه ه،ی (فروششی)حش چی(، و ال ن یئی)هرو  دیته، ته خلف ما اسپ-
اشتب به  یآگاه یبرادرا  نی که در کل ا  م،یریبگ ی فراموش یدو ساعت  یکی تا  ناست،یبه ا
نکبته و   ی مون شانس ما رو با هرچننه است،یدونیچال م نیما ِانده ا  کوریدادند ف ری ماگ 

 زده!  یچی گوه ق

 لب نجوا کرد:  ریآروم ز  زنهیانگار باخودش حرف م بعدش

سرمون گذاشت ما رو چه به اعتراض    یاون مردک کله گشاد م،یدفعه که بز آورد نیا-
 واختشاش؟ 

  ایآبروش تا موهاش رد چاقو    یداشت وگوشه  یپهن یاز دخترا که ابروها   گهید یکی 
 :د یداشت، خند یغیت

 . ری رو بگدست ما هم  رونی ب یرفت ؟ی باو.. با اون باال ماالها در ارتباط ولی ا -

 کرد:  زیشد وچشم هاش رو ر  ریخ بهم

  نیمال ا   کورتیبابا ، هرچند ف یِاندش یول ،یباش  یها داشتجنم ن یاز ا ادیبهت نم -
 .ماستیچس فل

مچ   یدستبند برا  رفتم،ی دستم ور م یدلم کلفه با انگشتا  یخفته تو  یسکوت وبغض ی تو
 . دادمی غاز اونا گوش م هیصدِمن   یبه حرفا  یدستم بزرگ بود. مجبور

 زد: شیکلمش ن یتو ریزد، باتحق یکه کنارم بود، پوزخند یدختره قد بلند  اون

حرفاست،    نی(از اییروستا  ن،ی تر)سطح پا( اشکول ارزشهی دختره چوله)ب نی بنظرم ا-
 .ستیمثل ما امام عمل )معتاد کهنه کار(ن

 . دیخند ری اتهام حرفش همه زدن ز  با
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مفت اونا چشم بستم، خودم به    یزر زرا الیخیآوردم. ب  ی ن سر درنماصلا از حرفاشو 
  نی ها سرم روپابه اون  توجهی ب ان،ی من سوسه م  یبرا  یه نایمشکل دارم، ا  یاندازه کاف
 انداختم. 

بهتر شم اما   ی دادم، تاکم هیتک نیماش یواره یضعف بهم غالب شده بود، به د جه،ی گ سر
 حالم بدتر شد.   نی ماش  یهاباتکون 

نشم، که مرد   تیثیحی ب نیاز ا شتریتا ب رفتمی سرعت به داخل م تی دخترها با نها نیب
 مقتدرانه داد زد: یبا لباس شخص یجوان

 رو راه داده؟!  نایا  یک ست،له یطو نجایمگه ا-

 .دی و هول شده به طرفش دو  دهیترس یسرباز 

 ست که... خبرنگار معروفه  نیا  میر یتقصیا ب قربان به خدا م-

 

 کرد:  یکوتاه مکث

 کرده.  یشده، همه رو عاص لهیکشته شده، بدپ های ری درگ نیا ی اش تو برادر زاده  -

 : دیغر یما بود عصب  کیکه نزد  گهید  یکیمرد جوان اشاره داد به همان سرباز و  اون

 .دیخورد ی چهار ماه اضافه خدمت م د،ینکن رونشونیشما دوتا اگر االن ب-

 من بود، خم شد و آروم کنار گوشش نجوا کرد:   کی که نزد یبه طرف سرباز  

  م،یانتقال بد میخوا  یرو م یاس یس هیاطراف باشه، امشب چند تا زندان  نیا  یکس دینبا-
به حالتون اگه تا چند  یوا   م،یبد لشونیاطلعات تحو ی هابه بچه سروصدای ب دیبا
خودم   درز کنه رونیبه ب ی خبر نیتر! اگه کوچک دیرو خلوت نکن نجا یا  گهید   یقهیدق

 ! د؟یدیفهم  کنم،ی تون مخفه

 . میاش وارد ساختمان شدکلمه  نیمحض آخر به
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! اونا که  کرد؟ی هم م یفرق گهی نه؟! اصلا مگه د ای کرد  رونی اونا رو ب دمینفهم 
 هاشون رو گرفته بودند.عکس 

 . خواستیشدن م  داریخواب بدون ب هیدلم  بدجور

 آرامش داشت. یبه کم از یام نروح خسته 

 خودم رو به تو سپردم، من رو به خودم وا نزار. ی ! خودت فقط به احوال من آگاهایخدا

 کنم. ه یگر  ری دل س هیدوست داشتم امشب رو تنها باشم و  چقدر

نشستم، زانوهام  رو بغل   نیزم  یگوشه رو  هیروزام  نیا  کی به ُاتاق تنگ و تار دنیبا رس 
 .زندی فک م وقفهی سره ب  کیکردم، دخترها انگار سر هدهد خورده بودند، که 

ذهنم رو پاک    ای کردم،ی م یط ی الیخیاونا زدم، کاش منم مثل اونا ب الیخیبه ب یپوزخند
از   یتا کمتر عذاب  بکشم! چطور گرفتم،ی م یکاش فراموش ،یاریهمه بدب نی از ا کردم ی م

 همه غصه خارج از توان منه!   نیا  ایرو باور کنم؟! خدا  دنیعرش به فرش رس

 . یرو انتخاب  کرد یبد کس کنمی اما اعتراف م ؟یصبره منو محک بزن  یخوای ! ما؟ی خدا-

 .دمیکف سلول دراز کش یینخ نما  فیموکت کث  یرو

 ! م؟یکثافت جون بد   نیا ی تو  دیبا  ستم؟یآدم ن گهید  میچون زندان کنند،ی فکر م نایا 

 

خاکه   ینم و بو یسرم گذاشتم تاصورتم به کف نخوره، از بو  ری بازوم ز  یچندش  یحالت با
که روز  یمن یعرق خودم که چند روز حموم نرفته بودم، برا  یموکت عقم گرفته بود، بو

 طاقت فرسا بود. گرفتمی دوش م  کباری

   یمعده   دیشد کی باعث تحر  نا یا  یاال نور شده بود، همه نوره  گهیهم که د نهایتن ا   یبو 
 . زدی معدهام ناخودآگاه به گلوم پتک م  دیشده که هر آن اس میخال

 . دمیچیبه خودم پ نیمثل جن 
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  یرا مبازره ب  ینا  گهیندارم، د اصلا حوصله  شدند،ی م  می بازجو الیخی کاش امشب ب-
 باخته رو ندارم.  شیاز پ یجنگ

ها و  اسم  ها،ی ادگاری ها،یخطبه خط  دادم،ی م  رونیو پردردم رو ب  قیعم یها نفس
 شدم. رهی سلول خ یهیوار ید ی کهنه رو یهاخ ی تار

 ! ؟ی د یکنه، بگه چته؟ نترس فقط کابوس د دارهیب ی من رو از کابوس طوالن ادیب یکی  کاش

چرا   دنیافتادم؟ اگر فهم ر ی گ نجایمن ا دندیسراغم اومده؟ فهم یاصلا کس  دونمینم-
 ! کنند؟ینم یکار

افکار متشنجم رو آروم    نیا یکم  تونمی چرا نم ،شمی م  وانهی دارم د الی همه فکر وخ ن یا از 
 کنم؟!

 تا بغضم رو کم کنم. دمیکشی نفس م تندتند

هم رد    یدرش گذر یکه تاحاال از جلو  ییآدما و از جا ن ی! من از ا؟یی کجا ری آخ! سم-
تو رو خدا منو   ترسم،ی م یلیمن رو ببر خ   ایمخوفه ب یلیخ نجایا ترسم،ی نشدم، بدجور م

 تنها نزار! 

به خواب   ی دیشد  لی هام مچشم  ادمیز  یچند وقت و خستگ نیا  یخوابی خاطر ب به
 .داشت 

 : دیچیپسلول  ی تو   یزمخت کس ادیهام گرم خواب شده بود که فر چشم 

 ؟ یی نا یپروا س -

 دم،یام کشخسته   یبه چشما یدست

بلند   زانیآو  یهم نذاشتم، به اجبار و با صورت ی که پلک رو  شدی م  یشبه سوم امشب
 شدم.
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در  ستادم،ی در که ا  یجلو  دم،ی پر ازچروک و خاک گرفتهام کش یهاکف دستم رو به لباس  
 باز شد ومأمور زن دستبند به دستم بست.

که   ییهادادم تاسقوط نکنم، با چشم  هیتک واریپا بندها شوکه با دستم به د  دنیبا د 
 شده بودند نگاهش کردم. سیاندازه توپ تن

 به حالم پابندها رو به پاهام قفل کرد.  توجهیب 

 گفتم: یرو به اون مأمور با ناراحت اریاختی ب دهیترس

  هیهستم؟ هان؟  یمن چ د،یهستند؟! شـما.. شمــاها فکر کرد   یچ نای.. اـی... ا ـیا-
 ! ؟یجان

 

 روازم گرفته بود. ستادنی داشتم که توان ا  ید یشد یضفعه دل

  ن یچرا رحم ندارند؟! من مگه چکار کردم که ا نهایمن چقدر خار شدم؟ ا دی د یکس  اصلا 
 حقمه؟! 

 به حال خرابم دوباره دادزد:  توجهیب

 .یاسیال سایمقدم، پر  نی نازن ،یفاطمه اکبر-

 که سرشون دادبزنم:   خواستی ازعمق وجودم م ی ادیفر  دلم

! چون روزگار ما رو زده شما رو برتر کرده؟! فقط حق  د؟یکنی اصلا ما روآدم حساب م-
 ! ه؟یآدم چ هی  یزندگ هیخورد کردن و تهمت نابود   نی الناس گناهه؟! ا

 . ناستی، فعل دور دوراتر نشه اهیس  نیکه به صدام قفل زده بودم تا روزگارم از ا  فی ح اما

  یزیاطراف چ  یاز صداها ،دم یشنی سرم م یسوت ممتد تو  یشده بود، صدا  نی سنگ سرم
 .دمیفهمینم
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 : دیگوی سرد م یگرید شخص

 شی شونیبه پ ی و بدنام  یاهیمهر س  اهه،یکه بختش س فیح یول   سهیصورتش نا -
 افتاده.  یبد هچل یخورده، تا اخر عمرش باهاشه، تو 

 بشه. ی و طوفان  یبود، باعث شد دلم ابر نیازم  برخواست! حرفاش سنگ  یآه ارادهیب

 : دمینال آروم

 ! ستیمن ن  یقفس جا  ن یا -

با  شدند،ی م ادهیپ نیاز ماش یکی  یکیکه رو به روم بودند،  ییدخترا   نی ماش  ستادنی ا با
 .دمی به خودم لرز  دیخبرنگارها مثل ب دنید

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 ! ه؟ی چه رسوا نیخدا ا  ای-

 یی کل صورتم رو پوشوندم، و سرم رو تا جا دم،یرو جلو کش میقلبم تند شدو روسر  ضربان 
 فرو بردم.  امقه ی  یتو تونستمیکه م

برام نمونده بود،   یآبرو گهید  ییرسوا نیو بدنم نشست، با ا  میشونی پ یرو  یسرد   عرق 
 شده بودم. ف یبدجور خار و خف

رو به   گناهیآدم ب هی ندهیو آ  یزندگ ،ییطبل رسوا  نی ا دندیفهمی خبرنگارها م نی کاش ا 
 مـیکرد، ما هم آدم یبه اونا حال شدی کاش م کند،ی م لی خاکستر تبد 

شماها   یول  د،یر یگی کار پول م نی شما در مقابل ا  دی شا د،ینکن آبرویرو ب یبدون حکم کس 
  لی خودتون به جهنم تبد شی رو به خاطر آسا گهی نفر د هی  یها زندگعکس  نی با ا دیدار
دختره   هیرنگارنگ   یو آرزوها   ندهیو تمام آ   یآبرو هست یرو د،یکشیم   تیو کبر  دیکنی م

 !گناه یب یهفده ساله

 .دیلرز ی ام  به شّدت مچانه کردم،ی م  دخترها خودم رو پنهان نیب
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  هی ونیات مکرده   زیعز ینیکه بب  ییمن رو ببر خونه، مامان تو کجا  ایب ؟یی کجا  ر یسم-
آغوش پر مجتت جا   یمنو تو   ایکرده، ب یمشت گرگ تک و تنها مونده؟! از ترس قالب ته

 بده! 

 . شدی همه همه گم م نیشده بود، هق... هق هام ب دهی... بردهیهام منقطع و برنفس 

 بود. خته یهام چنگ انداخته بودم اعصابم ناجور به هم رلباس  به

 مردم بلند کنم؟ هان؟!  نیسرم رو ب  یچطور ام؟یبر ب ییآبرو یب نی از پس ا یچطور 

 ! گناهم؟ی کنم من ب یحال  نیمردم دهن ب  نیچه زبون به ا  به

  چکسیچرا ه   ه؟یچه سرنوشت نیا  فم؟یکث یباز   نی ا  یرا؟ کجا...! آخه چای آوردم خدا کم
 ! ایخدا  ست،یحقم ن  نیا  کنه؟ی باورم نم

برات نبودم، اما بد هم نبودم کمکم کن؛ شرمندهام که موقعه   ی خوب یبنده  درسته
  یدفعه رو به پهلو نیبرات بشم، ا یخوب یبنده دم یقول م  یبهت رو انداختم، ول یسخت

 دو عالم فاطمة الزهرا »س« ازم بگذر!  یبانو   یشکسته 

 : دمیاز اعماق وجودم نال  صدایب

 پام بزار!   ی جلو  یراه ا،ی خدا-

 . دمیرو به صورت مظلومش کوب مینگاه عصب د،ی آروم دستم رو کش ی حال کس نیهم در

 اون آوار بشم.  یتا رو ،گشتم ی کوتاه م یواری در دنبال د در به  یانگار

خشم از کنترلم   نیا کنمیکم کم حس م  شد،ی م شتریهر لحظه بوجودم   یخشم تو  
 خارج شده.

 نفر رو مثل من دست و پا بسته به صف کردند.  نی چند  دمیتازه فهم 

 آروم نجوا گونه گفت:   یبا صدا ده یکش ییبا چشما  یدختره چشم آبرو مشک اون
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  یلیچند روز خودت رو خ نیا م،یری زنج نیا  ری فعل اس هیبرات سخته اما چاره چ دونمی م-
آزاد  جان یاز ا  ی اما با غذا نخوردن تا حاال کس ، ی نزد  یزیکه لب به چ دمید یکرد  تی اذ

 ! یباش شی نشده که تو دوم

 جوابش  رو دادم:   تیخشدار و گرفته با جد  یبا صدا  سرد

 .شهی جسمم آزاد نشه اما روحم م دیشا-

برام ته   جان یا  دم،ی که چقدر ناام دیصورتم چرخوند، خوب فهم ینگاهش رو تو  ناباور
 .دونمی ندونه خودم که  م یخطه هرک

کرده بودم که با هر   ریگ یقی گرداب عم یبه دخترها بود، تو  هدفیسرگردون و ب  نگاهم
 .رفتمی فرو م شتریب خوردم،ی که م یتکون

اعصابم و روح    یرو  تاختی م خته یافسار گس یاون مرد جوان تو سرم مثل اسب یها حرف 
 و روانم!

 اطلعات.  ی ها بچه  ،یاسی س یها ی انتقال، زندان- 

 و خشن نعره زد:   یجد  مأمور

 . دیافتیراه ب-

 

  یداشتم گره کور یبیکردند، دلهره عج یرنگ یمشک  ینیما رو سوار ماش م،یراهرو گذشت از 
 ابروهام نشسته بود. نیب

که به شدت خشک و ترک برداشته  نمیری بود، لب ز   دهیسرعتش رس تی قلبم به نها ضربان 
 طمع گس خون حس کردم و لبم رو آزاد کردم.  کهنی دندون قفل کرده بودم تا ا ری بود رو ز 

 :کردمیلب مدام تکرار م  ریز 

 ..یاسی.. زندان سیاسی زندان س-
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 دلشوره، خوره روحم شده بود.  داد،ی، دلم گواه بد م نبود  یخوب ینشونه نیا

 

  یمرهم  میدل زخم یبرا  یول   زدم،یبودم و آروم و قرار نداشتم؛ از درون ضجه م تآبیب 
 نبود.

 

  ره،ی کرده تا نفسمو بگ تیبود ن دهیرس بیاز غ یز ی هوا رو به زوال بود و انگار چ ژن یاکس 
 .دادی فشار م یاعانهی گلوم رو به طرز فج  خی هاش رو بچنگال 

زدنم، به کار بسته   نیزم یتمام توانش رو برا  یو بغض به طرز دردآور حجم اندوه   نیا
 بود.

قابل   ریجسمم غ دیشد ی هالرزش   نیبسته و لرزونم گره خورد، ا  لیقند یبه دستا  نگاهم
 هضم بود.

  ینگاهم تو  م،یاومد  نی که پا نی از ماش ستاد؛ی ا ن یتا ماش میراه بود   یساعت تو  نیچند
 .میمأمور مرد، سه تا مأمور زن از پله ها باال رفت  نیبا چند د،یچرخ نگیپارک

  رنگیج  رنگیبرخورد، ج یسخت و آزار دهنده بود. صدا  یلیپابندها خ نی با ا حرکت
 مخم بود.   یها رو ها و پله با سنگ فرش  رهایزنج

 اومدم.  یم  ریمفلوک و حق هان یدر نظر ا  یلیحتماا خ لی شکل و شما نی ا با

  ی که ظهر با هم تو  من و اون دختره  دادند،ی قرار م ییهای ما رو جدا... جدا در ُاتاق یهمه 
 .  میهم مونده بود ش یپ م،یبود نیماش

 

  یو البته دونستنش هم برا   دونستمی اسمش رو نم  یداشت ول  یجذاب  یشرق صورت
 نداشت.  یمن ارزش چندان
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 بود.  دهیهم مثل من سرگردان و ترس اون

 رو باز کرد و کنارگوشم عربده زد:  یدر ُاتاق میبغل دست مأمور

 برو تو. -

 . دیخشدارش بوق کش یکم فی ظر  یبا صدا  گوشم

 لرزون به طرف ُاتاق رفتم.  یهاماساژ دادم و با قدم   یام کمرو با سر شونه گوشم

 گفتم: باخودم

 ! ا؟یخدا شمی خلص م یک ییسرنوشت کذا نی از ا -

و   ی و سه تا صندل  زیم  هیبود که جز  یُاتاق سه در چهار کوچک ستادم،یدر ا  کی نزد 
 داخلش نبود. یا  گهید زیگذاشته بودند چ  زیم  یکه رو  یکروفونیم

 دست من رو پرت کرد داخل و در رو پشت سرش بست.  ادمیبا تعلل ز  

 چشم بود.  یُاتاق تو   یگوشه  نیدور خودم زدم، دروب یو مستأصل چرخ هدفیب

 !نمیبیم  هالم یف یرو فقط تو  ی ُاتاق  نیهمچن کردم ی فکر م شهیهم

  واریآدم بهم زل زدند، به د یشکل که حتماا االن پشتش کل لیمستط ینهیآ  هی وارید  یرو
 شده بود. کسیف

 در برم. ی گرفتار ن یاز ا  تونستمی شدم؛ کاش م رهیخ دهیترس نه،یآ یخودم تو  ری تصو به

 خودم شدهام.  یخشک و پوسته پوسته  یهاصورت رنگ و رو رفتهام و لب  گرنظاره 

آدم  هیمتحرک،  یمرده هیچشمام گود افتاده بود و رنگ مرده گرفته بودم!   ریز  
خودش   یو هست   یزندگ ی... دستیکله پوک منحوس که دست هیمنزجزکننده و مغموم... 

 ! دهی کش شی رو رو به آت

 ترس آور و رنج آوره!  گاه یجا  نیقدر بودن در ا گرفتم، چ  یمتهم جا  یصندل  یرو
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 کَندنه. تر جون سخت   ییکذا یهاساعت   ها،ه یثان  نیاز ا گذر

 ته دلم صدا زدم:  از 

 ...!!!ای خدا-

انتظار  ن یُاتاق من رو نگه داشتند؟! ا نیا  ی کلفهام کرده بود. چند ساعته که تو ییتنها
و بدونم   سرم نازل بشه ییقراره چه بل دونستمیبود، کاش م  هایی تر از اون بازجوکشنده

 آوردند؟!  یاسیچرا من رو به زندان س

کشورم   به یها و جاسوساختشاش  ها،ی کارخراب  نیا  یمنم تو  کنند،ی واقعاا فکر م نکنه
 دست دارم؟! 

 زدم: غیج

 ! د؟ینگهام داشتنکردم... چرا   ینه، من کار یوا  -

خشکم طمع گس خون رو   یگلو  یکه تو ،دم ی کش غیج قدرن یو ا  دم یدر مشت کوب به
 سراغم اومد.  ید یشد جهیحس کردم! ضعف بهم غالب شد و سرگ 

بازوم   یدادم و سرم رو رو  هینشستم، آرنجم رو به زانوهام  تک وار ید  یگوشه  کلفه
 نداشتند.  ییبازجو  لا یگذشته بود و انگار خ یدو ساعت یکیگذاشتم، 

 بود! زی تم نجایبازوم بود حداقل ا یرو  سرم

  یبه خون نشسته بودند؛ اگه کس ادمی ز  یه یگر و یخوابی ب ،یهام از خستگچشم   یدیسف
  شیبه حالت قبل میهاخواب چشم یبا کم گذاشت ی م  الی و فکر و خ شدی مزاحمم نم

 مثل خون آشام ها بودم.  شتریب یطور ن ی اما ا گشتندی برم

 تخت گرم و نرم خودم باشم. یتو کنم،ی چشم باز م یو وقت  دمیخوابی م  کاش

 کردم:  زمزمه

 نداره؟!  یداریب یخوابه لعنت  نی چرا ا-
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صورتم سوزشش   یهام  رو اشک کل صورتم رو پوشاند ، رد اشک  ی... دونه قطرها دونه
 نداشت!  یهام  طوفان دلم خاموش اشک  لی س نی به وجود آورده بود، با وجود ا یدیشد

هم   یلیخ دم،یببرم خونه لطفاا، من ترس ای! مامان جونم ب کنم؟ی چکار م نجایمن ا-
 ! دمیترس

 معتادها ناجور، خمار خواب بودم. ن یا  مثل

  ارادهی هام  انگار چندتا وزنه گذاشته بودند که بپلک  یرو  دم،یها دراز کشکف پارکت  
 بسته شدند.

بهتره هرچند   یلیحالم خ  کردمی کل شب رو فقط حس م ا ی  دمیساعت خواب هی دونمینم
 .شدی معدهام داشت سوراخ م

 به آسمون رفت، مثل چوب خشک شده بودم. غمیکه خوردم ج یتکون  نیاول با

مچاله شده   یپهلو اون پهلو شدم، بدنم ناجور کرخت شده بود ، به زور باصورت نیزور ا به
 نشستم. 

 دینکش ه یچنگ زدم و به ثان  ینیس به انهی هام برق زد، وحشصبحانه چشم  ینیس دن یدبا
 بد به معدهام فرستادم. ایکه بود، خوب  یهرچ

و انگار    کردی نخورده بودم، معدهام به شدت درد م یزیکه چند روز چ ن یخاطر ا  به
 سوءهاضمه گرفته بودم. 

 .ادیدر ب یگردن و  بدنم رو ماساژ دادم تا از خشک یکم

بود که دوتا زن پرونده به دست وارد   دهیها کشنشستم، گذر زمان به ساعت  یصندل  یرو
 شدند.

 که همه   دادیم  شیداشت نما  شتریور رفت، ب کروفونی به محض نشستن با م شونی کی
 . شهی ضبط م زیچ
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 داد. هیتک واریاش رو به دساکت و صامت شونه  واری کنار د  یکی اون

 جا شدم. جا به یکم  یآهن یصندل یبود، رو  نی پا سرم

 

و قاطع مخصوص بازجوها گوشم   یجد یکه صدا  دادم،ی پاهام رو تکان م یعصب 
 .  دیروخراش

 ! ؟ی نام و نام خانوادگ-

 

از هزار بار بهش جواب  داده بودم نگاهم به   شتری که تا االن ب یسوال تکرار ن یاز ا کلفه
 لباسش افتاد.

اش  لباس ساده تنش بود، اصلا درجه  یقبل یلباسش نبود، و مثل بازجوها  یرو  یزیچ
 معلوم نبود. 

 جواب  دادم:  کلفه

 ! د؟یپرسی سواال م  نیا  دیچرا هر بار دار د،یدونی! شماها که اسمم میینایپـروا س-

که صداش خشدار شده   یتر طوروخشن  تری و جد  زیم  یرو  دیکف دستش محکم کوب با
 بود گفت: 

 هاجواب  بده.فقط به سوال -

 . کردمی تکرارش م  دی تا خود صبح با دادم،یجواب  نم اگر

 با بغض لب زدم: نیهم فشار دادم و غمگ  یخشکم رو رو  یها لب   یاز سر ناچار 

 چشم!-

 تولد؟!  خی تار-
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 .مهیبهمن ماه تولدهفده سالگ  گهی»...«شانزده سالمه سه ماه د  -

  د،یها رو هم جلوم کوبتکون داد، اون  یدر آورد، و کم دیسف یپوشه ها  نیرو از ب کاغذها
 بلندتر، رسا گفت:  یخشن با صدا 

 ! ؟ی چکار کن یخواستی م  یجاسوس ل ی اسناد محرمانه، اون همه وسا  نیبا ا -

 :دم یدلم نال ی تو

 ندارم و آزادم کنند. هان یبه ا یحالم بده کاش زودتر بفهمن من ربط-

 

، اشک و آه بهش نگاه کردم؛  که هست با التماِس    یهر چ ایسرگرد   ای رو به ستوان  یجد
 صدام و لب باز کردم:  ی تو ختمیصداقتم رو ر  یهمه 

 یچ  نایبدونم ا دینداره، من ازکجا با  ناخبریروحم هم از ا  د،یپرستی که م یی به خدا-
 ! د؟یچرا باور ندار   نمیبی رو م نا یباره که ا نیهستند؟! اول

 .زارهی م ریتأث  یلیخ یو حکم قاض روند پرونده  یتو  د،یکن یبه نفعه خودتونه با ماهمکار-

 : دیحرفاش بغضم ترک دنیازشن

 ! د؟یکنی کنکور درس بخونم، چرا باور نم یکتابخانه برا  رفتمی به قران فقط داشتم م-

، باعث شد نفسم  حبس  که وسط ابروهاش جا خوش کرد  یکور یبازجو با اخم یکی اون
 بشه.

 و کلفه  داد زد: یعصب

کدوم   لی آخره خطه آخه روز تعط نجای! ا ؟ی به کجا برس ی خوای دروغات م نیبسه با ا -
 بازه که اونجا باز باشه؟!  یاکتابخانه 

 گفتم: یلرزون  یصدا با
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با   م،یریم   شیپ یدرس یزیچون طبق برنامه ر گهینفر د  نیمن و چند  ه،یاونجا خصوص-
که قبل به اون   یآدرس م،یرفتی مطالعه م یهم برا  لیتعط  یروزا یاضاف یدادن پول

 . دیهمکارات دادم رو چک کن

 داد زد:   بازجو

 . لهیاونجا چند روزه که تعط-

 انداختم:   ریسر به ز  مستأصل

 رو گفتم. قتیحق خورمی کردند، قسم م لشیها تعطاختشاش  ن یبه خاطر ا دیشا-

بدون   ی کاغذ گذاشت، جد یخودکارش رو رو   یصورتش عصب یترسناک رو  یاخم با
 انعطاف به صورتم نگاه کرد:

دوباره از اول اتفاقات   ،ست ین ی ! مشکل؟یبه انکارت ادامه بد  یخوا یپس م  نطور،یکه ا-
 . وفتهیاز قلم ن  یزیاون روز برام بازگو کن، مو به مو چ

 دادم، بهش نگاه کردم. رونینفسم رو ب یحرص

  نیخشمگ  یتیجمع لی س  یشدنم تو دهیاجبار دوباره شروع کردم از َدم در خونه تا کش به
گرفته بود   ابونیآور کل خاشک  دگاز یدود شد س،یتوسط پل  ابونیو بسته شدن دوطرف خ

بزرگ پنهان شدم. کل ماجرا رو مو به مو براشون   یمن مظلومانه پشت سطل آشغال
 دادم.  حیتوض

کاغذ   یرو  ییزاها یکه رو به روم بود چ یاون دادند،ی دونفر بدون حرف به من گوش م هر
 .نوشتی م

 نداشتن هومم؟!  تو در اومده؟ بال که یکوله پشت یتو  یپس اون اسناد چطور-

 .دونمی من نم-
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  یکنار ناخنم افتادم، با التماس یهام به جاِن گوشت اضافه رانم بود، با ناخن  یرو  دستم
 صدام بود، ادامه دادم:   یکه تو

  ستند،ی ها مال من ناون  شدی چ  دمیبودم؛ اصلا نفهم دهیشلوغ بود، ترس یلیاونجا خ-
عمداا   ای شون ونجا رو محاصره کردند از ترس مأمورا ا  دند،ید یمطمئناا اون جاسوسا وقت

 کردن.  یجاساز  ی کوله پشت یتو افتند،ین ریگ کهن یا  یبرا 

 آب دهنمو قورت دادم. 

من خودم به سمت سربازا رفتم که منو از اونجا نجاتم بدند، اگر مجرم بودم که احمق  -
 بدم؟!  لیخودم روتحو  ی... دست ینبودم، دست

خم   زی م یداده بود، به طرفم اومد و رو  هیتک واریبازپرس که تا االن ساکت به د یکی اون
 و سرد گفت:  یشد، جد

االن که محاصره   یبا خودت گفت دیمه شا ! از کجا معلوم؟یحرفات رو باور کن یچطور-
 کاره، مگه نه؟!  نیبهتر نیشدم ا 

به زبون   یتند... تند پشت سر هم کلمات رگبار   عیسر  د،ی تعجب ابروهام به موهام چسب از 
 آوردم. 

که مثل نامزدم   نهیتلشم ا  یکارا من فقط همه   ن ینه ... به خدا...!!  نه... منو چه به ا-
 .پزشک بشم 

 با صدا قورت دادم:   دهنمو آب

روحم از   د،یکه قبول دار یهم سطح اون باشم به قران خواستمی فقط م خورم،ی قسم م -
 یتابی ب نقدریا دادم،یخودم رو آزار نم  نقدریکاره بودم ا  نیمن اگه ا خبر نداره، نایا

 ! کردم؟ینم

 اون دو نفر در گردش بود.   نیب نگاهم

 : دیغر  یاول  یبازجو
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رو   نایا یک اد، یب رونی ب یکس فی از ک یطور  نیکه هم ستیو پفک ن پسیکه چ زا یچ  نیا-
  نی هان؟! با وجود ا د؟یگذاشتی ! معموال کجاها قرار م؟ی ریگی دستور م یبهت داده؟! از ک

 همه مدرک حکمت َاشد مجازاته. 

خوب به حال   ؛یری قرار بگ یقاض تی که تو ذهنت هست رو بگو تا مورد عنا یهر کس اسم
  یتنها گذاشتند، حت نجایتو رو ا  یزنیم نهیشون رو به سکه سنگ  ییت نگاه کن اونا و روز 

  یاما اگه با ما همکار ارندیرو م اهیس  یهادخله مهره  یسراغت هم نگرفتند! اونا به راحت
 . میکنی ازت محافظت م یکن

سراغم رو نگرفته بود، دلم آشوب   یکس کهن یفکرم بودم از ا  یهمه بحث تو ن یاز ا کلفه
 شد. ری به دلم سراز  یقیشد، غم عم

 من بدآورده؟!  یتا حاال به اندازه  یستاره هم ندارم، ک هیهفت آسمون   نیا  ی تو

  گمیم یهر چ دم،یسرم کوب یهام رو که به هم وصل بود، محکم تو غصه دست  تی نها با
 بدوش!  گنیم  یه هان ینره ا 

 

بگم که باور   یبه چه زبون د، یمنو اشتباه گرفت اره،یدخلم رو ب ینکردم که کس یمن کار-
شلوغ شد و دود،   ابون یدفعه خ هیکه  رفتمی داشتم م شهی! خبره مرگم مثل هم؟دیکن

 بلند شد. یادمیز  یانفجار و سر و صدا 

هام بدجور دفعه گاز اشک آور زدند، چشم هیکه   ت یجمع نیشدم ب دهیکش ناخواسته
 .دمیبه زور خودمو طرف سطل آشغال کش سوخت؛ی م

اونجا بودند، من خودم به طرف اونا رفتم، که با اسحله به طرفم نشونه گرفتند به  سایپل
روش که   زارمیدست م دی ار یحاال قران ب نیسرم بزارم!  هم  یمن گفتند که دستام رو

 رو گفتم.  قتی حق

 به التماِس  و خواهش رو آوردم: دانهی ام نا
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 کارا ندارم. نیبه ا یمن دخل  خورمیمقدسات قسم م  یبه همه غمبری... به پریبه پ-

 ،د یریمکالمه بگ ری ز  نتیفقط شماره خانوادهام و نامزدم رو دارم؛ پر د، یو چک کن میگوش
 غلطا؟  نیآخه من و چه به جاسوس و ا 

 : دیکوب زیم ی رو  یدفعه عصب هی

! با اون همه مدرک  ؟یگی بچه دوساله داستان م ی برا یدروغات و بس کن، فکر کرد  نیا-
   ؟ی شناسی ها رو معکس نیاسمش و بگو، ا  ه؟یک ستیرئ  د؟یکارکنیقرار بود چ

 عکس رو کنار هم قرار داد. نیچند

 خوب نگاه کن، کدومشون برات آشناست؟! -

کجا کار   دیخواستی ستراق سمع رو ما  لی! اون وسا د؟یبود با اون اسناد چکار کن قرار
 بود؟!  یچ ای ی ! هدفتون کد؟یبزار

 کرد.  زیرو ر  چشماش

!  د؟یمخابره کرد   رونیرو به ب یست؟! چه اطلعات! گروهتون چند نفره ؟یچرا الل شد - 
 هان؟! 

 و پر از استرس لب زدم:   دهیکه از دادش ترس د،یکش یادی چنان فر هوی

  یدو بار تو  یکیعمرم فقط  ی... من غلط بکنم دروغ بگم، من تو گمیمن... من دروغ نم -
حرف نزدم، تو رو خدا دست سرم    یابه ی! من تا حاال با غر ستادمی خونه فال گوش وا

 .میکرد ی م یکتابخانه خرخون  یهر روز کنار هم تو د،ی از دوستام بپرس  دیاصلبر  د،یبردار 

 زد:   یپوزخند داد،ی گوش م  شتریکه ب یزن اون

 ! ؟یدست خورده بود  یاون وقت مادر زاد-

ترق...   یسرم رو باال گرفتم که صدا  یحرفش با چنان سرعت دنیبود با شن نی پا سرم
 . دمیگردنم رو شن یانهاتروق استخو 
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 بلغور کرد؟ هان؟!  یچ  نیا-

به  ارداه ی شد، ناباورانه سرمو ب شتریب جهامیکرد، سرگ  دنیشروع به لرز  دیمثل ب بدنم
  یاز رو  یو چنان سرعت یادیبا فر  تیحال از عصبان  نیکه در هم دادمی تکون م نیطرف

  یبه عقب پرت شد و محکم به پشت افتاد از افتادن صندل یبلند شدم که صندل یصندل
 ! دش جادیا  یبلند یُاتاق صدا  ی تو

نفرت   سوختم،ی داشتم م شی ره آتاز درون مثل کو  یکل بدنم رو گرفت ول یعرق سرد  
 چشمام موج زد. ی تو

 : دیچیسرم پ ی دکتر تو  یها حرف 

 سالم بود.   شونیکی چه عجب بلخره  -

 ! اره؟ی به زبون م کهیزن نی که ا هیها چچرت و پرت نی ا پس

  یدوتا بدجور رو نیا یسرد خنث  یها حالت انزجار به هر دوشون نگاه کردم، نگاه  با
 .تاختیاعصابم م

 : دمیکش غیج ،د یلرز ی که به شدت م ییوپا   بادست

قفس   ن ی ا  یها منو تووتهمت  یسند ساز   نیگوشام درازه؟! که با ا  د،یشماها فکر کرد -
 ! د؟یبنداز 

  یلیکارام نداشتم؛ به خودم محکم س یرو  یوکنترل  کردمی وباال م نی ُاتاقو پا های روان مثل
 زدم و داد زدم: 

 .دیدفعه راحتم کن هی!  د؟یر یگ یذره  ذره جونم وم خو چرا د،یمنو بکش   دیخوای م-

 ! د؟یبا من چکار کرد  دینیبب 

 روندارم.  دیتهمت جد نی توان ا گهی ! من دایخدا  بسمه
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!  د؟یکرد  لهیبه من پ یچرا الک د؟یکنی کارها رو بامن م نیتون کردم؟ چرا ا  کاریمگه چ- 
 و گرفته! امقه ی  یکار، فقط بد شانس انتیمن نه جاسوسم نه خ

تحملم کمه.. دلم پر از غصه و غمه، شب و روزم فقط شده   کشم،ی نم گهیواقعاا د  من
 ناله!! 

  یه د،یپرسی اسمم و م  یه دیسادیوا   نجایآوردن مدرک ا ری گ ی. به جاادی روخوش نم خدا
 ! ؟دیکنی م  یوقت کش دی بده، چرا دار حید از اول توض یگیم

 : دمی خند کی ستریه

زودتر منو   دیخوا ی قصر در بره، فقط م شی تا مسبب اصل دید یهدرم  یزمان والک دیدار-
ازعذاب  دادن من   دیشی هان؟! خوشحال م دیتا کار خودتون رو راحت کن  د،یمجرمم کن

 هاان!؟ 

 زدم. یُاتاق چرخ وسط

 ! د؟یفرار کنه تا منو بدبخت کن یتا اصل کار دیکنیازقصد دست، دست م دیدار-

 : دمیکش غیج

 . ارم یدوم ب تونمی نم گهیهان؟! د -

همه   ن یاز ا  اومدینفسم درنم دم،یکوبی قدرتم به سروصورت خودم مشت م یباهمه 
 خسته شدم!  یناحق

به عقب   یگرفته بودم، قدم  یبد یدل ضعفه د؛یترکی همه غصه داشت م نیاز ا  قلبم
  یراست رو  یخوردو تعادلم رو از دست دادم، با شانه چیبرداشتم که پام پ

 کردم. ی هاسقوط بد پارکت 

باال رفت ودوباره به   یبرخورد کرد، مثل توپ ازشدت ازضربه کم نیکه به زم یباشدت سرم
 برخوردکرد.  نیزم
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  رهیخ ارادهی ب اومدی طرفم م که با سرعت به ییهاو  قدم  یزوصندلیم  یها هیبه پا  نگاهم
 بودم.

 هم افتاد.   یهام  روناخواسته پلک  کهن یتا ا  شد،ی لحظه به لحظه تارم  دمید

_ 

 بودم. یناشناس یتخت وجا  یکه باز کردم تو  چشم

 کهن یکجاست وحشت کردم وتکون خوردم، از ا  دونستمیکه نم یمکان  هی یاز بودن تو  
 مچ دستم حس کردم.  یتو ی، درده بدبودم  دهیدستمو ناخواسته کش

فقط   داد،یدستم م دنیشدن وخراش  یزخم یم بخاطر دستنبدم، نشانه سوزش مچ 
 رو کم داشتم!  یکی  نیهم

 ِسرم بود. ریدستمم اس  یکی اون

 .ستادی به طرفم اومدوکنار تختم ا یتخت، مأمور ی له یبرخورد دستم به م یصدا   دنیباشن

 یگر بدبختتا نظاره  ستاد،یبودم، کنار اون مأمور ا  دهید  ییُاتاق بازجو یکه تو  یزن اون
 وحقراتم باشه! 

قبل من و جاسوس و خرابکار خطاب کرده وتهمت زده، االن     یقهیچند دق کهیهمون زن 
 !شه؟ی من مرهم م یدل زخم یهاش برا چشم یتو  ینگران نیا

 .اومدندیبند نم  و افتادنی م ن ی هام دونه.. دونه پاچشم  ی بودند، تو  دهیکش هاصفقطره 

 نگران به من زل زد: 

 ! ؟ی به هوش اومد -

خدا هم منو فراموش کرده تا    ی! همه حتشه؟ی کابوس تمام م نیا یبستم، پس ک  چشم
 . رمیبم یسرافکندگ  نیبا ا  نجایا
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 : ستادیکنار تختم ا  دیبا لباس سف یزن

  یزیچند روزه چ کهن یمثل ا  ه،یسوءتغذ ،ی جسم  دی شده، ضعف شد  یدچار شوک عصب-
 نخورده. 

 .بلها سرم اومده  نی که ا مهیکردم، فقط ازسادگ  هی گر صدای چشمام نشست، ب یرو آرنجم

 ! دارند؟ی حال بدم دست ازسرم برنم  نیبا ا  چرا

 ادامه داد:   دکتر

 استراحت کنند.   یبمونند تاکم نجایدارند، بهتره امشبو ا  یادمیز  یخستگ-

 به سرم شده؟!  یداشتم، تآبفهم چه خاک  از ین  ییفقط به تنها االن

 : دمیبغض نال با

بغضو عذاب  داره   نی ا کنم،ی باشم. خواهش م نجایا  خوامیلطفاا نم   دیمنو ببر-
 . کنهی خفهامم

 تکون داد. یگرفته بود، سر یبازپرس به چشمام زل زد، نگاهش رنگ دلسوز  همون

هرجا که   یول م،یم راه افتاددکتر به اصرار خودمم باتموم شدن ِسر یخواسته برخلفه
 بود.  ری نداشت همه جاخفه ودلگ یبرام فرق رفتمی م

هر شب    یا یمن، رو   یاشهی هام نقش بست، چشم شچشم یجلو  ریسم یآب یها چشم
 من! 

 .  دندیکشی هام پرمتمام غصه  افتادی زالل چشماش م ی ا ینگام به در یوقت

 مشم کو؟! دار وندارم بود، داره وندارمن و منبع آرا  چشمانت 

  نیلعنت به منو ا  فهمه،ینم  یاز همه! حالمو کس رمیدلواپسم، دلگ ای ُپرم، خدا ازبغض
 . ییسرنوشت کذا
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 زانو غم بغل گرفتم. واریبردند، کنج د یبه سلول منو

 بودند.  دهینگاه کردم، که با آرامش خواب  یبه دو نفر یاشک  یهاباچشم 

 ! ایشد؟! خدا ینطوریچرا ا-

 ازچشمم افتاد.  یاشک

 غلط کردم منو برگردون خونه. -

غم و غصه  نیبه فکر تو افتادم، دارم از ا  میبدبخت یجون کمکم کن شرمندهام که تو  خدا
 خودت پناهم باش.. رمیمی م

 شده!  یوسرگردان  دیپر از ترد  امیدن

باز شدن   الیرقمه خ چیدلم ه یهام رو بستم، گرفتگدادم، چشم  هی تک  واری رو به د سرم
 نداشت. 

  یسرم اومده؟! اصلا شک دارم کس  ی! چه بلنجام؟یخبر داره من ا ی اصلا کس دونمینم
 سراغم اومده باشه..!

 ! ؟ییبدجور دلتنگت شدم، کجا  زمیعز  رمیسم

سکوت گرفته بودم، مگه   یباشه، روزه دهیاز عالم و آدم بر بودم، که   یروح سرگردان مثل
 نزدنم؟!  ایهم داشت حرف زدن   یفرق

شده   یپاش خال  ریدفعه ز  هی که   یحالم خوش نبود، مثل کس کردم،یم   ریس  االتمیخ ی تو
 شده بودم. یکیو با تار و پود فرش نقش بسته 

 دخمه نجات بده.  نیمنو از ا  ادی ب ریتا سم بستمی وآرزو چشم م دی شب با هزار ام هر

 یبشه، روز  یبسته بودم، تا فرج لی دخ دمیسلول جد یوارها یهست که به د یدو روز  
 .کردندی م  ییچندبار ازم بازجو 
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راه انداخته   شیگفتن نداشتم، نما  یبرا  یدیجد  زهیاز همون روز سکوت کرده بودم، چ 
  یتکرار ی سوال و جواب ها  گرفتند، ی بهم سخت م یلیبسازند، خ یجان  هیبودند، تا ازم  

 کلفهام کرده بود. 

با روش و   یها ... کامل متفاوت و حرف گهید یشکل هیها هر دفعه به سوال  همون
 ! دندیپرسیم   یدتریجد یوه یش

 تنفر داشتم. های اون ُاتاق و اون صندل از 

  یکه شد سرم به رو  یطوالن انتظارم ومده،یسراغم ن  یامروز کس کهن یبود، از ا  بیعج  برام
شکمم فشار دادم تا کمتر   یغاروغور شکمم بلند شد! دستم و رو  یزانوهام  نشست، صدا

 .ادیصداش درب

لب   یزیزندانها بود، به چ نی که اون هم به زور ا  یادو لقمه  یکیچند روز جز  نیا  ی تو
 نزده بودم. 

 شده بود. جادیا یق یپوسته پوسته بود، وسط لبم زخم عم دهیخشک  هاملب 

تازه   دم،یشنی رو م هان یا  یداستان زندگ یوقت نشستم،ی درد و دلشون که م یپا
 بهتره!  هان ی وضع من چقدر از ا دمیفهمی م

  یشون دله صاف و مهربونخشن و ترسناک  یچهره  پ،ی برخلف لباس، ت هاشونیبعض 
 داشتند.

 دارند. یسخت و مشکل  یخونسردشون چقدر زندگ یبرخلف صورتا  دمیفهمی م  تازه

هام  بودند، ازشانس خوبم جغد شده بودم، خواب به چشم  امدهیکه سراغم ن  امشب
 . اومدینم

سلول دل   یخفه یو هوا  ینم، کپک زدگ یسلول زل زده بودم، و بو   ی اهیبه سقف و س 
 .آوردی م داشت منو از پا درممعدها  دیاس کباره ی و هجوم  زد یو رودهام رو به هم م

 دادم، با خودم گفتم: رون یب یو پردرد  قیعم نفس
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ازجانم و خواهر مهربانم   زتری! بردار عز ؟یکنه؟! پدرم و مادرم چ یمنو باور م ری سم یعنی-
 چطور؟!  

 .کنهی نرم، بلندمو نوازش م ی مادرمه و موها یپا  یسرم رو   الم،یخ ی تو

شوقم    دنی از د ری و سم زنمیگازم دهیبرام خر  ریرو که سم  یبا لذت بستن ابونیخ یتو  
همه    نیو من از ا  کندیرو شکار م   امقه یوشق میشونیباز پ کند،ی م یلودگ  اریاختیب

 رتیازغ  ریوسم خندم،ی م  پـروای بلند درست مثل اسمم ب شوم،یم ف یخرک یخوش
 .رهیبرام چشم غره م ادمش یز 

نداشت، جز اشک، حسرت و   یاشکم خشک یسهیک  یول  سوختی از رد اشکام م  صورتم
 .اومدیازم برنم  یکار هیگر

باز   یدلتنگ نیو ا   رد،یگی پشت پلکم جان م  ریسم ییبا یز  ری تصو بندم،ی که م چشم
 . زنهیبه دلم چنگ م رحمانهیب

 با خاطراتت سر کنم؟!  یچطور تویب-

 !  ری سم یوهمه کسم زی همه چ  ،یامیدن یو همهت  اره،یداره من رو از پا درم ت یدور

  کردم،ی سخت عادت م  طیشرا  نیکاش به ا  ! ترسمی و درد م ییهمه سکوت، تنها ن یا از 
 . کنهی م  ینیسنگ  یادمیدوشم ز  یبار رو  نیا

و   یگچ رنگ یبلند شدهام رو  یها با ناخن موکت زبر و بد رنگ گذاشتم،  یرو رو سرم
 .دمیکشی نازک، نامفهوم و درهم م یهاسلول خراش  یچرک شده 

داشت   ی گرم خواب شوند، چرت کوتاه خواستند،ی روشن شده بود، چشمام تازه م هوا
 .دمیو باز شدن قفل در رو شن دیچرخش کل  یکه صدا  گرفت،ی منو در برم

 شدم. بلند حوصلهی و ب ییبازجو  یخودم گفتم که حتماا اومدن دنبالم من رو ببرند برا  با

 خودم غر زدم:  با
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 که کپه مرگم و بذارم. زارندینم-

 لبم شد.  یرو  یعالم به دلم هجوم آورد و باعث آه جان سوز  غم

بدجور پاش رو گذاشته   ،یبی بغض و غر نیتا بغضم کمتر بشه ا  رونیفوت کردم ب نفسم
 خرخرهام.  یرو

  یدیعادت کرده بود از نور شد ی کیهام که به تارزانو نشستمو با باز شدن در چشم  چهار
 هم فشار دادم.   یرو اریاختیرو ب  میها که به داخل هجوم آورد، پلک 

بود، رو   یبازداشتگاه قبل یرو که تو یبسته شدن در چشمم رو باز کردم، همون دختر با
 .دمیدر سلول د یجلو

 نکرده بودند؟!  ییتا حاال ازم بازجو روز یبود که از د بیعج  برام

 . دونهیسرشون دارند، فقط خدا م یتو   یالیچه خ کهن یا

 کنارم جا گرفته.   عی شد، سر  ریزد و به صورتم خ یلبخند

  یهارگه  یچشمش از خستگ ید یکه سف شیمشک  یهانگاهم و از صورت جذاب و چشم  
 داشت، گرفتم. یقرمز

نشست، ناخواسته سرم عقب رفت و با تعجب بهش زل زدم،   میشونیپ یکه رو  دستش
 گفت: یآروم با لحن نگران و مهربون

که حالت بد شد، نشد  ی! ببخش از اون روز ؟ی حالت بد شده؟! االن چطور دمیشن-
 .نمتیبب

 کرد. یمکث

 .یری به خودت سخت بگ دینبا  انهیدر جر یبارته، سخته، اما زندگ نیاول  دونمیم

اش بعداا همه   نایا کنه،یرو عوض نم یزیعذاب  دادن جسمت که چنخوردن غذا و   
تجربه رو داشتم قبول کن،   نی که قبل ا یاز من  نویوجودت ا  یدرد و مرض، تو  شنیم
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رمق   یو ب   دیناام نقدریکه ا ست ی خوشگلت ن یو دور مشک   یطوس  یچشما ن یا  فیح
  یدار دمتی که د یاما از وقت ،شدم که عاشقت   یکیدخمل من  یناناز  یلیشده؟! تو خ

 ادی نم رتیشوهر گ ،یصورت خوشگلت و به فنا داد  ،ی! خودت و نابود  کردیزیر یاشک م
 گفتما. یک نیبب

 به بازوم زد. یآروم مشت

دو   نیانداختم، بعد ا نی زدم، دمغ و پکر سرم رو پا یو صداقتش لبخند تلخ شی نگران از 
 : میگوی م  یته چاه یروز سکوت آروم با صدا 

قصد دارند،  نا یدکتر خودش گفت سالمم ا  کهی آخره خطه.. بهم تهمت زدند، در حال نجایا-
 به من انگ بچسبونند.

 لب زدم:  کردمی هق مهق کهی هراسان درحال یلرزان و دل   یصدا با

 زنده باشم؟!  دیبا یچ  یته خط به نظرت االن برا  یعنی  یاسی انتقال به زندان س-

شه، انگ  ی پاره م کهیغصه ت ن ی! دلم داره از زور ا ست؟یبس ن زنم،یدارم عزوجز م یچ هر
  یاله ینخورده بود که االن به حول و قوه میشونیفقط به پ یوسازمان اطلعات  یجاسوس
 خورده. 

 . دیگرد شد، ابروهاش از تعجب به موهاش چسب چشماش

 . رفتیاش باالتر م خنده  یو با هرحرفم صدا دیچ یسلول پ یاش تو خنده  لکیآن ش کی

 یب کنه؛یدرکم نم  یخودمه که دهنمو باز کردم، معلومه که کس ریدلخور شدم، تقص یلیخ
 . زدی قه  موفقه قه 

 بهش زل زدم.  یو واج با اخم و دلخور  هاج

  زدینفس.. نفس م کهی درحال  دهیدختره ترس نیا  یکه خواب بود با صدا  های از زندان یکی
 صورتش شد. خ ینگاه وحشت زدهام م د،ی به صورتش کش یدست یبلند شد، عصب
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سرخوش   یکردن اون زندان داریاز ب  الیخیقرمز شده بود، هنوز ب ادمی که از خنده ز  دختره
 .دیخندی م

 اخم گفتم:   با

 ... ــیرو ب یمگه خنده داره هان؟! بس کن، اون زندان-

 عره زد: ن ادم یبا خشم ز  یاون زندان  حالن یدرهم

  یصدات و انداخت  یطور نی که ا  ییکجا   یسحر؟! هان؟ فکر کرد ینفله... چته کله یهو -
 ات نکردم. تا خودم خفه ،یسرت؟ خفه شو نکبت زپرت ی تو

 بودم و دهنم باز مونده بود.  دهیترس شیخشدار و لحن آلت یاز صدا  من

زمختش   ی گنده و صدا  کلیبود، و اون زنه با ه دهیدهنم بدجور ماس  یحرفم تو   یادامه  
 . دمیکش یاخفه غیبرداشت که ناخوداگاه ج زیبه سمت ما خ

رو   یاون زن عصبان حالن یدهنم گرفتم، تا صدام باال نره، که درهم یدستم رو جلو  
 .دمی خودمون د کی نزد

  یلحن التبا  یعاد از خودش نشون بده،  یواکنش  ایبترسه و   کهنی دختره بدون ا اون
 گفت:

آدم برگرد سر جات. اسمم   ینشدم مثل بچه  یبکپ؛ تا جوش ری نزن! بگ یادمیزر ز -
 ! ؟یتردسِت... شنفت سی پرد

چون به خودم زحمت بدم،    ر،ی سرجات سنگر بگ   ومده،ی سگم باال ن ی هم تا اون رو االن
 .نهیالکاتبکنه حسابت با کرام  ریبلند بشم، پرم به پرت گ

که قالب  ن تعجب کرده بود، و رنگ به رنگ شده که حس کردم االن اسمش چنا دنیازشن
مثل ننه   ی ا و صورت برافراخته  یظیبه ما دوخته بود، با اخم غل اشده ی کنه نگاه ترس یته

  یرحمیو ب  یاز سرد  د،یبه صورت ما پاش یشده، نگاه پر از نفرت کسانی باخاک  یها مرده 
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از  نو یگرفته ا نهیسرجاش برگشت،  اما معلوم بود، ک د،یز نگاهش دلم لر یونفرت تو 
 .دیفهم شدیسرخش م  یچشما 

 بود. دای هو تش ی لبش خشم و عصبان  ریز  یا غرغره  از 

آدما   نیا ی ه یکن یمشکل دارم، حوصله  یخودم مچاله شده بودم، خودم به اندازه کاف ی تو
د، انگار نه انگار که  خونسرد بو سیرو نداشتم، پرد  کنهی دردسر درد م یکه سرشون برا 

تنم   یرو  یعرق سرد  کرد،ی معذبم م نی دوخته بود، ا مرخمیافتاده، نگاهش به ن  یاتفاف
گند   یبو ترسمی داشتم، و م ینگرفته بودم، احساس چندش  مامح ینشسته بود، چند روز 

دوش   کباری  یکه روز  یمن یمشکل رو داشتند، برا   نیرو آزار بده، هرچند همه ا  هیعرقم بق
 واقعاا عذاب  آور بود.  گرفتمی م

  یآب دهنم قورت دادم، با زبونم لبا  دم،یترسی و صورت خشن اون م  شنیاز نگاه آت من
بود، که با اون   نیا  ری اون زنه بود، فکرم درگ خ یخشکم و تر کردم، نگاه لرزان و هراسانم م

 چقدر زود وا رفت. کلشیه

 ذهنم تکرار کردم: ی تو

بود، اون غول تشن  کی خوف و خفنه که نزد قدرن یا  یالغر مردندختره  نی ا یعنی-
 کنه؟!  سیخودشو خ

 شد:  یکرد، لحنش جد بود؛ پشتم را نوازش   دایاثار خنده درصداش هو کهی درحال

رو موقع    یبه اون بزرگ  ی! تابلوه؟یسازمان اطلعات چ   یگیم یدار ی حالت خوشه؟! چ-
جورجاها رو که   نی! اگر سازمان اطلعات بود، که تآبلو نداشت! ا ؟ید یدر ند یورود، جلو 

 . دنیچشم ملت قرار نم ی تو

 جورجاها خبر دارند،  نیو افراد مرتبط به خودشون از ا  ی فقط افراد سازمان 

 حرفاش سراسر وجودم رو گرفت. دنیاز شن  کبارهی یخاص یو شعف تعجب

 . دیبلند و سرخوش خند دوباره
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 . ایستیباغ ن نیا  یهنوز تو  یاه قربونت، جوج  یا-

 قلبم شکوفه زد. ینارس تو  یمثل غنچها  ز ی هرچند ناچ ید یام

زبونم بند اومده بود، قلبم به  د،یام  چکچشم سرخورد و از گونه   یگوشه  یشوق اشک
 .قرص شده بود  یحرفاش کم دنیدلم ازشن د،یکوبی شدت م

 : میگویم   دهیبر... دهیپر از شوق بر  یباصدا  مهیو مبهوت سراس   مات

 تو... تو..-

رو پا   یدهنم نشست ازخوشحال یجلو ارادهیزبونم بند اومده بود، دستم ب ادمیذوق ز  از 
 . دمیکشی م غیدوست داشتم از ته دل ج یلیبند نبودم؛ خ

 ..نجایکه ا  یگ یم  یتو واقعاا دار-

رو باور نداشت، به  یخوش شانس نیقلبم انگار هنوز ا  دند،یچرخیدر دهنم نم  کلمات
 مصممش نگاه کردم.  یچشما 

 .دمیاونو به آغوش کش  ادمی و با ذوق ز  دم یکش یاخفه غیج

 راسته؟!  یواقعن یعنیشکرت.   ا یممنونم، خدا  شه،ی! اصلا باورم نمایخدا  یوا -

 شد.  ری چشمم سراز   یاز گوشه  یاشک

 ازت تشکر کنم؟! یچطور دونمی اصلا نم-

   یبغلم چنان فشار دادم که صدا  ی تو

 اخخخ. -

اغوشم   یتو شتریب ادمی و  با شوق و شعف ز   دهی شور یول دم،یگوشم شن  ریز  آرومش 
 فشارش دادم. 

 عربده زد:  یکفر یزندان اون
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 رو کم داشتم.  هاووونهی د نی فقط ا-

  یزیلحظه چ  نیدر ا  یدارش معطوف صورت کبودش شد، ولخش  یبا صدا  سمی خ نگاه
 ذوقم رو کور کنه.  تونستینم

اون    یحواله   یناجور یکه چشم غره  دم،یچشم د   یبغلم تقل کرد از گوشه  یتو سی پرد
 کرد.  یعصبان یزندان

 : دیگو ی دارش ملهجه  یکم یگوشم با همون لحن جد ریز 

  ریبابا .. ول کن، بچه دوپاره استخون رو خم یتشکر.. مشکر شو، آب لمبو کرد  الیخیب-
 داره؟!  میناکس چه زور ،یکرد

 گرمش گرفتم، نگاه پرشورم به صورتش دوختم.  یشده بودم، دستا  دیاز ام پر

 ؟!   یگیواقعاا راست م-

 :دیخند

 اره.. چند بار بگم؟! -

 :میگو ی و قاطع م  یاخم جد با

 کهن یو ا   یاسی س ایرباره انتقال زندانکه د دمیرو شن سایاز اون پل یک ی  یاما من حرفا -
 .گفتی نفهمه م یکس

 ادامه دادم:  ترج یخاروندم، گ یسرم و کم جیگ

 ! شد؟ی چ دمیاالن نفم-

 دمغ شد آروم لب زد: سی پرد

 ! ؟ی دیکردند؛ مگه ند گهید  نیماش هیها رو سوار  بچه   یهیاره بق-

 انداختم. نی و پا سرم  دم،یصورتش کوب  یتو رهامیمتعجب نگاهه خ یصورت با
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 حالم خودم نبودم دقت نکردم.  ی راستش اصلا تو - 

 : دیسوزدار کش  یافتاد، با بغض آه شی درشت و مشک ی از چشما یاشک

با   ای اخر ن ی کردند، حتماا اونا رو انتقال دادند، سازمان اخه ا گهید ینیدوستمو سوار ماش -
 یلیو دم خور شده بود، خدا به خواهر و بردارش رحم کنه، هنوز خ دیپلک ی ناجور م یآدما 
از   یدوره زمونه گرگ، چکار  نیا  یسرپرست اوناست، تو  فکری سرش اون ب  ریَان، خبچه

 .ادیبرم دو تا بچه  دست 

 ادامه داد:  ادمیز   یداد، با غصه رونی رو با صدا ب قشیعم نفس

 . دونهیمفقط خدا   -

 داد. هی تک واری بود، پشتش به د دایکه از صورتش هو  یبا اندوه  د،یکش یآروم پووف

 : دیگویکه فقط من بشنونم م یطور آرومتر

، ما رو اول انتقال دادند، دو نشون زدند  ریت ه یهوشمندانه عمل کردند، با    یلیاوناخ-
ما منحرف  کنند، واصل   نی کرده باشه، حواسشون رو با ماش نیکم  یزی چ یاگرخبرنگار

 انتقال بدند.    سرخری رو ب ایکار

 

 نوکرتم.. یلی..!! خایخدا  دم،یبوده چقدر ترس ینطوری، پس ا  دمیجو  لبمو

 دادم. هیتک واری به د آروم

 . دمی هووف چقدر ترس کردم،ی !! اصلا فکرش هم نم؟یجد-

 

قفس    ن یا  یدادم، هرچند هنوز تو  رونیب یراحت شده بود، نفس راحت یلیخ المیخ
 ..دونستنینم یکیحبسمم، اما حداقل منو با اون اختشاشگرا وجاسوسا  
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 جهنم خلص بشم.  نیزودتر از ا کهن یا  دیام بستم، به امخسته  یچشما 

 

 داشتم. از ین  یقیاسوده چشم بستم به خواب عم یال یبا خ دم،یکش دراز 

 

بدون   ،شدی کَنده نمسرد سلول  وارینگاهم از در د یخواب داشتم ول به  اجیاحت یبدجور
رو به وضوح حس  چشمم   ید یسف  یسرخ تو  یها رگه  تونستم،ی هم م  نهینگاه کردن به آ

 کنم. 

 

 . دادندیسرم جوالن م ی بود؛ افکار بد و مشوش تو دهیگلوم چسب  خیب یدلواپس

 

درهم رو جسورانه  یسنگ واری د نی چشم انتظار سلطان قلبم بود، که ا سم؛یخ یچشما 
 دخمه نجات بده. نی بشکنه ومن رو از ا

شکستن استخوآنهام رو بشنونم، از  یحصار بازوهاش چنان فشار بده که صدا  نیرو ب من
 ترس برگشتن به اون سلول درتار وپود وجودش حل بشم.  ،یزور دلتنگ

 ونگران سرم داد بزنه: ی عصب شهیهم مثل

 .رهی ماقرار بگ نیب تونهینم یواری د چیهستم ه تمام شده، تا من ست،ی ن یزیچ سیه-
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نگاه خسته و پر از   لغزد،ی بازوم م یرو  اریاختی، دستم ب ندینشیمثل برق به تنم م  یلرز  
باز  شود،ی نامعلوم قفل م یاو نقطه  خورد،یم  یچرخ کی آشوبم دور تا دورسلول تار

 کرده.  یبا روانم باز  ی الیخ یکابوس آزاد 

شلوارم سر   یاشکام رو ختم،یری اشک م اریاخت ی غم بغل گرفتم و ب یزانو  واریکنج د 
قلبم با   ی کاش غم قلمبه شده رو شد،یشلوارم محو م  یتار و پود پارچه  نیو ب خوردی م
 .رفتی م نیسوزناکم از ب  یاشکا   نیا

 خواب ندارم؟!  یهمه خستگ نی بود، چرا با ا بیعج یلیخ

 

نحس اون   یآزار دهنده بود، صدا  یادمیذهنم ز  یصداها   ره،یاز اندازه درگ شی فکرم ب 
 .شدی سرم اکو م ی زن مثل ضبط صوت  مدام تو

 

 دست.. دست خورده..؟! -

 

داشتم، چشمام بدجور خمار شده بود،   از یو راحت ن قیخواب عم ه یواقعاا به   امخسته 
 بسته شدن نداشتند.  الیخ یول

 

  دی افکار بد، نا ام االت،یخ نی ا داشتند،ی رنمافکار پراکنده، ناراحت کننده دست از سرم ب 
 .شدیاز حدم م  شیب یکننده، باعث خودخور

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 ! قرارم؟ی که چقدر ب ینیبب یی! کجاده؟یحال روزم به کجا رس نی...! ببای خدا-
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  نیاز ا  شتریدلم ب داد،یخواب و از چشمام گرفته بود، عذاب  م میاضطرآب درون  ترس،
 فضا رو نداشت.  نی تحمل ا

 

  ی که تو دمیخندی اون قدر م  هاوانهیمثل د  اریاختی ب قهیدق هیبود،  ختهیبهم ر روانم
  شیفرد زندگ نیزتر یکه عز یبعد از ته دلم مثل کس  قهیدق هی شد،ی چشمام اشک جمع م

 . کردمی م هیرا از دست داده بلند.. بلند گر

 

 بغض گلوم و گرفته. یستین زدم،ی بلند... بلند با خودم حرف م هاوانهیهم مثل د   یگاهگه

 

عکس    یرو یعقل شده بودم، کنترل نیر یشده بودند، واقعاا ش یاز دستم کلفه، عاص همه
 .دادی بهم دست م یآن یهام نداشتم، جنونالعمل 

_ 

که از  یینامرتب وچشما خته،یهم ربه  ییبا سر و رو  شونیخسته، پر  ییاق بازجو ُات  ی تو
دل  د، یلرز ی ام  مبازوم برداشتم، چانه یسرم رو از رو شدند،یباز نم دیشد یخوابیب

  ستمی نداره؟! منم آدمم ربات که ن ی عذاب  تموم نی داشتم، چرا ا ید یشد یضعفه
 باشم. ریناپذ  یخستگ

 ! شد؟ینم  شونی چرا حرف حال د،یچشمم چرخ  یکاسه  یتو  اشک

 

خودم دفاع   تی ثیبا تمام قوا ازح دینکردم، با یکردم نلرزه من که کار   یکه سع ییبا صدا 
 گفتم: یکنم، جد
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  ی لمای ف د،یر ی! اصلاچرا نمد؟ یمنو به کار نکرده متهم کن ای مسخره باز   نیبا ا  دیخوای م-
نکردم که بخوام   یمن کار شدم،ی هر روز از اونجا رد م ! مند؟یکنی)...( رو چک نمابونیخ

  ده،یرو بوس میشونیپسر عمومه اون محرم منه فقط چند دفعه پ ریانکار کنم، نامزدم سم
 ! ؟شه یدست خورده نم یکه کس  دنیبا چند بار بوس

 زدم:  داد

 یلیهم کلم نشدم، دل  یابهی من تا حاال با غر  د،ی تهمت نزن ی! هان... پس الکشه؟یم -
 .دیباورم کن کنمیدروغ گفتن ندارم، خواهش م یبرا 

 

،  محکم اونو  درآورد  یها جلوش بود برگ  که یپرونده یاز البه ال جلوم نشسته بود کهیزن
 .دیجلوم کوب

 نعره زد:  اومد،ی م  رونی که انگار اتش ازش ب یدهن با

 ! تهمته هان؟! ه؟ی... الکشیازما  نیاون وقت ا - 

بودم، چشمم  ره یها خمات(به برگ - دهیورقلمب- حالتی ب یوق زده )چشما   یباچشما 
دفعه بلند شدم ازخشم دستام مشت شد، سرتا پام   کی برگه  یهابه نوشته  دهیچسب

 :دمیکش غیج دیلرز ی م

 نداشت دروغ بگه؟!  یلیدل دم،یدکتر روشن یاره دروغه.. من حرفا-

  یوقت یشگیکز کردم، به عادت هم یُاتاق بازجو   یگوشه  دهیفایکشمش ب نیاز ا  خسته
  نی دتزی خورده باچندتا سنگ سف چیکه دوتا قلب پ  یریبودم، دست بردم تازنج یعصب

 شده وسطش نوشته بود.
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  د،یپوست گردنم لغز ی، لمس کنم، دستم روسلطان قلبم بود ادگاری " روکه ی "عشق من
  یرو یسوزش دم،یکشپوست گردنم   یناخن رو  ی رده باشم کفرگمش ک کهن یاز ا دهیترس

 روش.  نهمیتنم زخم  بود، ا ی، همه جا پوستم حس کردم 

 فکرکنم.  دیبه مغزم فشار آوردم، با دم،ی سرم کوب یاز نبودش دستم و تو  نگران

 کهن یتا ا  کردم،ی بازجوها نم نی خشدار ا یبه صدا   یا، اصلا توجه ست به جونم بسته  اون
 بودند.ازم گرفته   لمی وسا یهمه  ی افتاد، روز اول  ادمی

طرف و آن طرف تکان دادم    ن یدستم نشست، سرمو به ا یتو یبه برگه ام یعاص نگاه
 که من رو متهم کنند. نهیا  یبرا هایباز   نیدارم، ا  نانیدروغه، به خودم اطم نیا

گردنم،    یرگا  یتوان طور مشتم مچاله کردم، باهمه  یبرگه رو تو  دم،یکش غیج بلندشدم
 درحال منفجرشدن بودند. میشانیپ

 : دمیغر

 

 دروغه، جعله سنده.. نیا-

 غرش کردم:  بلندتر

 ! ستم؟ین یزل نزدم، دختر خوب یبه چشم نامحرم  میکه تاحاالمستق  یمن-

 :دمیکشی م  غیپشت سرهم ج دم، ی خند کی ستریه

 ی برا های ها صحنه ساز تهمت  نیا  یول دی! اگر با من دشمن بگد؟یبامن کن  نکارویچرا ا-
 ! د؟یدار از ی مجرم ن  هی! فقط به ه؟یچ

 .دمی خند  هاوونهید  مثل

 تر از من مگه نه؟! احمق   یاره ک-
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 داد زد: دیباری از صورتش م  یکلفگ میباز  ونهیبازجو که از د اون

 ساکت شو! -

 بهش نگاه کردم داد زدم: مستأصل

مونده که    یزی چ گهیجاسوس.. اختشاشگر د  د،یکرد یزندون نجایبشم؟! منو اچرا ساکت -
 ! د؟یناف من نبست

فرو    امقهیبه  کهی سرخوردم سرمو درحال  وارید  یزدم، گوشه  یدور خودم چرخ سرگردان
 : دمینال  یگ چارهیبرده بودم، با دستم گرفتم با ب

 سالن... منـ.. منــ...  رفتمی ! من داشتم مد؟یقسم بخور که باور کن یمن به چ -

  دمینفس کش قیاش مرگه، عمبودن هر لحظه نجایاومد، واقعاا کم آوردم، ا یباالنم نفسم
 :میگو ی م ده ی... بردهیبر

اومدم. بنظرتون اگر اون همه اسناد و مدرک باخودم داشتم،  سایمن خودم به طرف پل-
 ! کردم؟ی کار رو م نیا

  نیداد  ری! شما به من بدبخت گکردم؟ی از اون مدارک خبر داشتم، اونا رو نابود  نم  اگر
  ی تو یخبر نداشته، چطور نای من واقعاا روحم از ا  کهی درحال د،یمنو خانوادهام برد  یآبرو 

 م نگاه کنم؟! صورت پدرمو و نامزد

 ! د؟یبه روزم آورد  یچ دیفهمی به جونم زده اصلا م شی تهمت آت  نیا

 .دی خشن بازوم کش یل یبلندشد خ یسرگرد اول  ایسروان و   اون

 .نیبلند شو سرجات بش-

 .د یهمون گوشه نشستم که با قدرتش دستم باال کش الیخیب

 بلندت نکردم. گهید یباتوم بلند شو تا جور-
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 نشستم. یصندل  یبل مانع رو  یو سرد بهش نگاه کردم.. از ناچار دی ام نا

 ! ؟یکرد  ی! براشون چکارا ؟ی در ارتباط بود  ای با باال دست یجواب  بده کجا وچطور-

 ..!! ایبگم؟ خدا نایبه ا یفوت کردم، چ رونیکلفهام با صدا به ب نفس

 .ناستیاز ا یکیدوست پسرت کدوم   -

  یخدا ؟! دار یگناهم اِ  هیرو تار کرده بود، چ دمی د جهی کرد، سرگ فیعکس جلوم رد  یکل
 ! ؟یسنجی صبرم و م

 :دمیدار از ته دل نالبغض یینگاهم و با صدا  یتو  ختمیناراحت التماِس م رو ر   خسته،

شما رو به خدا واگذار  ،گذرمی نم یناحق نی وقت از ا چیخدا فقط شاهده منه.. ه-
 . کنمی م

 بهشون زل زدم.  بانفرت

 زد :  یپوزخند

بخاطر   گناه یچند نفر ب ی دونی! حق؟! کدوم حق تو م؟یی کجا ید یانگار هنوز نفهم -
 شدند؟!  دهیمثل شماها به خاک وخون کش یسرپاها یب

 سرخ بهش زل زدم:   یباچشما 

که مردند، و    ییخوش به حال اونا  ترمگناه یشدند، ب  یزخم ای که کشته   یمنم از همه اونا-
 حت شدند.را

 لب زدم:   آروم

  دیبود گفتم االن با ی! هر چد؟یداری حالم بده چرا دست از سر من برنم کنمی خواهش م-
 که البته تا االن در رفتند. د،یباش ای دنبال اصل کارا
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 . میکدومشونه، تا دست از سرت بردار ستی پس بگو رئ-

 فقط خداست!!  سمیرئ-

 .کردمی حس م  میشانیپ یعرق سرد و رو  یها دونه

بلند شدم چند قدم شل و ول، سست برداشتم ُاتاق دور سرم   ار یاختی و ب قرارنهیب
 ضعف به هم غالب شده بود.  د،یچرخی م

 

انگشتم حس کردم،   ریز  یگرم  دم،یپشت لبم روحس کردم؛ دستم پشت لبم کش یداغ
، بو وطعم  انگشت رنگ شدهام، سرمو باال گرفتند  دنیصورتم گرفتم با د  یانگشتم جلو

 معدهام به گلوم هجوم آورد.  دی باعث عقم شدو اس د،یچیحلقم پ  یگس خون که تو 

 

که اصلا حالم مساعد   شهی نم شونیهم فشار دادم، چراحال  یو ازسوزش گلوم رو هامچشم
 ! ست؟ین

 

دختره که اسمش   نیرند، ابگذ  میبازجو ریدادند، امروز ازخ تی حالم بلخره رضا دن یباد
  متیو صم   یبود، آدم زود باهاش احساس راحت یوخودمون  ایریب  یلیبود، خ سی پرد

 .کردی م

 

  ریچند روزه اس دونستم ینم قاا ی زمان از دستم رفته دق ،م یبود نجایبود، که ا  یاهفته  هی
 بودم.  کی سرد وتار   یواری چهار د  نیا
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 ، اجازه اول صبح لطف کردند  م،یکه امروز دادگاه دار  دهیازدادگاه نامه رس شیپ چندروز 
صورتم   ی تو  ییها رفتم لباس  رونیکه ب یبعد ازکم م،یبه آب بزن یدادند، بعد چند روز تن

 پرت شد،

 به پاشد. یادلم ولوله  ی به لباس بد رنگ وساده انداختم تو ینگاه

 

 : دیزن خشن ومحکم غر مأمور

 .میوقت ندار   ادمیز  د،یبجنب دیپوشرو ب نایا-

 

  گهید هاهی گر  نی ها بغضم شکست، اشکم که دم مشک بود روان شد، الباس   نیا  دنید با
  اریاختیکه ب  یهاخون و اشک   یافتاده به ُاتاق رفتم، با دل ری به ز  یبود، باسر دهی امونم بر

رفتم، پاهام قفل شده بود، اون   رونی و ب دمیها روپوشلباس  افتادند،ی هام ملباس   یرو
 هل داد:    ومأمور از پشت من

 انگار ملکه انگلستانه.  کنهیفس فس م  نقدریا-

 

به  ایآدم دن نیتریجان کنند،ی فکر م نایپام نشست، انگار ا ی دستم وپآبند رو یرو  دستبند
شرم   د،یام  به قفسه ام چسب انداختم، چانه نی حد پا  نی تورشون خورده، سرم و تا اخر

 وخجالت کل وجودم و گرفته بود. 

 

در پشت   کردم،ی زبونم حس م ری حرص خوردم واسترس داشتم که تپش قلب ز  ازبس
 نفرداخل آن نشسته بودند. نیحمل که باز بود، چند  نیماش
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سرباز زن  و   کینشستم   یفرستادم، وقت  نیخودم نفر اهیس  رمی بلند کردم وبه تقد پامو 
 دوتا مرد با اسحله وارد شدند. 

 

که ناخواسته صورتم را پوشانده   ی هامملو از اشک  یساعت استرس باصورت میاز ن بعد
 . میدیبود، رس

 

بود،  ختهی بدنم به هم ر ستمی بودم، که س دهیکش یاسترس وناراحت نقدر یچندوقته ا   نیا
 قوز بود.  ی وز باال اوضاع ق  نیا  یتو  یاکمر درد ودل درد بد موقعه  نیا

 

 نابود  شد. میرو به اون روشد، به فاصله چندساعت کل زندگ نیاز ا دفعهک ی  میزندگ

 

 نه؟!  ایسراغم رو گرفتند  دونمی که نم ی ازخانوادها

  یعشق سوزنده چ نیمنو ا  فی! اگر بره تکل انه؟ی کنهی فکر م نایمثل ا دونمی که نم  یریسم
 ..رمیمی ! اگر تنهام بزاره من مشه؟یم

 نبود. رحمیب یزندگ نقدر یعاشقش بودکاش ا یبچگ ازهمون

 

  گریدانگار باد به گوشش رسانده که چقدر هم  ره،یگی روم هایخنده وخوش یرحمیباب
ازم بگذره من با   ری بسته؛ اگر سم مونی عشق بچگ  یوکمر همت به نابود   میرودوست دار 

 نم؟! دلم چه ک یداغ رو  نیا
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  یاشهیبود، چشم ش میروز زندگ نیسهم منه بهتر   گهیدیآب یاون چشما   دمیکه فهم یروز 
 شده بگذرم؟!   یکه برام قطع شی طلب  یانحصار نیبعد از ا  یمن چطور

  یازم بگذره؟! چطور تونهیم   یاالن چطور مرد، ی برام م ی.. جدیجد  کردم،ی تب م یالک
 وجودم بگذرم؟!  یمه یانتظار دارند از ن

 

رفتند، اون سرباز   نی به دلم چنگ انداخت، سربازا پا یبیعج یترس  نی ماش  ستادنی ا با
 .رفتندی م نی پا یکی یکی  ایزن فقط باال بود، زندان

 

  گهی! دگرفت؟ ی ! چرا دلم از عشقت آروم نمشد؟ی دلم آروم نم کردمی م  هیگر یهرچ  چرا
 ..!ای طاقت ندارم خدا

 

  شتریتا ب افته،ی ن یخبرنگارا جا همه بودند، کاش ازم عکس نی ا دم،ی روجلو کش میروسر
 شدم.  ادهیپ ن ی رسوا نشم، ازماش

 

 رس باشم.  دیتر در دوسط دخترا راه برم تا کم   کردمی م یسع م،یشدیم   دهیهم کش دنبال

 بشه. ختهیبرام نمونده که ر  یآبرو گهی د هرچند

 

بدنم شدم،  حدی لرزش ب یما قفل شد، تازه متدجه  بردند و در پشت سر یروبه ُاتاق ما
 حواسم اصلا به اطراف نبود،
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  دمیشا ایکنه،   دایباعث شده بود، تنفسم مشکل پ میالتهاب دورن اومد،یدرنم نفسم
تا   کردم،یآب افتاده بودم، دهنم روباز و بسته م  رون ی ب یبود، مثل ماه خفه نجایا  یهوا 
 برسه. هامه یتازه به ر یهوا 

 

 :دیبلندخند شونی کیکه  گرفتم،ی ضرب م نیزم یپاهام باسرعت رو  با

 کرده.  سی نگاهش کن خودش روخ-

 

تا   کردم،ی م  نثارشیدرست حساب چاری ل هیخنده، اگرحالم خوب بود،   ریزدن ز  ینفر چند
جنگ و    یبرا  یاضاف یو حوصله  یقطع بشه، اما االن اصلا جون شهیهم ینطقش برا 

کاش درک   بردند؛ی لذت م  گرانیبودند، که از غم د رحمیواقعاا ب  نای؛ اجدل نداشتم
 .کردندی م

 

 : دیگو ی م یدوباره با لودگ ده،یجونم به لبم رس کهی طور شونمیو پر  خسته  واقعاا 

  کنند،ی م زت ی! فوق فوقش حلقه او؟ی کرد یچرا خودت و قاط ی غلطا نبود نیتو که مال ا -
 . یکشی رحمت روسر م قیو ر

 

چند روز بهم غالب شد،  نیبدترحالمو خراب کرد، زانوهام  سست شد، ضعف ا  حرفاش
 ولو شدم.  نیوکف زم

 

 از اونا داد زد:  یکی



 پروا 

57 
 

ساعت   هی د،یکنی بودن م ی قو یشماها که اداعا  یهمه  د،یزهره ترکش کرد د،یبسه کن-
 .شهیم یدن یتون دحال  گهید

 

 رحمیب   نقدریا  یچ یچقدر حالش بده؟! واسه دینیبی نم ستاون بچه د،یبکش خجالت
 ی تو  یلیما به دل یهمه  د،یشد

 .مید یفقط نشون نم میزنیسگ لرز م م یو دار  میری خراب شده اس نیا

 اومد:  بطرفم

 

فقط دارند خودشون   نایا ست،یما بهتر از تو ن یهمه   تینگاه کن، وضع زم؛یبلندشو عز -
 .زندیرو گول م

 

  یبا صورت دم،یمشت کوب  نیسرد به هم وصل بود؛ به زم یها لهیم  نیکه با ا  یها دست  با
 دار لرزان بود؛ داد زدم: خش  هیکه از شدت گر  ی اشکبار وصدا

بلها سرم اومده، چرا   نی ا شه،ی . اصلا باورم نمستیخراب شده ن  نیا  یمن تو   یجا-
  یآزمون ورود  یبرا  د یاالن با  کهی باشم؟! درحال ری اس  یواریار دچه نیا  یتو  دیبا

 .شدمی دانشگاهم آماده م

 

 ! ده؟یشده رو م  لی که به ناحق به من تحم یهمه عذاب ، درد و رنج  نیتقاص ا  یک

 

دار ادامه  شده بود، انداختم؛ بغض  فیمن خرک   یغصه  دنیبه اون زن که از د ینگاه 
 دادم:
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 شماهاست؟!  ح ی! هان؟!خوردشدنم باعث تفر د؟یشد فوریازشکستن من ک-

 

 و ناالن گفتم:  گرفته  یخودم اشاره کردم؛ باصدا  به

 .ادینم رتونیاز من خنده دارتر گ یکه سوژها  د ی پس خوب بخند-

 

 : دمیختم، باخودم نالاندا ر یاون زنه سوهان روحم شد؛ غم زده سر به ز  پوزخند

 ! شم؟یسبک نم  زمیریاشک م  یازغم ُپرم که هرچ نقدریچرا ا-

 

 همزمان شد.  نیشدن زم یبارنگ میکه مشت بعد دمیمشت کوب نی به زم دوباره

 

 زده با التماِس  نگاهشون کردم:  غم

جونم مونده اون   د؟فقطیداریبه شماها فروختم؟! چرا دست ازسرم برنم  یتر  زمیچه ه-
 .دیخلصم کن د،یر یروبگ

 شده بود.  د یوسف ی، خاک ولو شده بودم   نیکف زم کهن یلباسم بخاطر ا  

 

به نظر   زی واقعاا رقت انگ  تی وضع  نیدرا دم،ی کش م یخاک  یهابه لباس  یدست یعصب
 .دمیرسی م

که رنگ ترحم   ی نگاه نیاز ا  کرد،ی م جادیا یتصال کوچکتک تکشون ا   یبانگاها نگاهم
 گرفته بود، تنفر داشتم.
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  نی شدن و ا ری حس تحق نی هرگز ا  زد،یهمه حقرات دو دو م ن یهام از اچشم  مردمک
 . برمینم  ادیبغض  رو از 

  ی من تو  دنیازد  اومد،ی که به نظر هم سن وسال خودم م یمشک ی چشم آبرو  یدختر
ام  نشست، آروم منو به آغوش  شانه  یحالت دلسوزانه کنارم نشست، دستش رو   نیا

 .دیکش

 لب زد: نی مهربون ودلنش یکمرمو نوازش کرد؛ با صدا  یبادلسوز 

 !؟یکنی م یخودخور  نقدریچرا ا  زم؛ی آروم باش عز-

 وار لب زد: گوشم زمزمه ی تو

 .شهیم بد یل یزندان برات خ ی تو  یاگر از االن ازخودت ضعف نشون بد-

که به هم وصل بود مچ دستم    ییبادستا مهی دستم نگران وسراس دنیباد دفعهک ی
 بود.  دهیکف دستم رس  یدستم شل بود، تا نرم یروگرفت؛ دستبند برا 

 : دیمحکم غر   یبا صدا  زد،یموج م یکه درآن نگران یباصورت

زودخودتو   نقدری! چرا ا ؟یسرخودت آورد  یی! هان؟! نگاه کن چه بل؟یکنی معلومه چکار م-
 .یباش یقو  دی توبا ست؛یمعلوم ن یزی ! هنوز که چ؟یباخت

 : دمی دار نالخش ییباصدا  کردمیهق مهق  کهی درحال

 رسوا بشم.  ینطوریا کهن یقبل از ا مردمیکاش م-

 داخل اومدند. رهیسبز ت   یهادرباز شد؛ دوتا سرباز جوان بالباس  حالن یدرهم

 داشت، معلوم بود، تازه پشت لبش سبز شده.  یمعصوم  یچهرها   یلیازسربازا خ یکی

 : دیگوی م  یدار جدخش ی کم کی بار یباصدا

 .رونی ب دیا یب دیزود باش-
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 بلند شد. دختره که دستم گرفته بود، اون

 لب زد:  یبامهربان

 .امیاالن م زمیصبر کن عز -

 : دیگوی م  یبا لحن آروم یبه سمت اون سرباز رفت؛ جد 

  یزیدستش بدجور خون ر  د،ی بد  یدستمال کاغذ  ای شده باند  یازدخترا زخم یکیدست  -
 داره.

 سرباز نشست:  ی وسط ابروها یکور گره

 داره.  تی بکنم، برام مسئول ی کار تونمی من نم-

 زد: بلند رو به سرباز داد  یدختر برافروخته شد باصدا اون

 د؟ یتون کافر شدچرا همه ه،ی دستش زخم ست،یکه ن  یزیدستماله، ت  هیفقط  یچ یعنی-

 بود، گفت. ستادهیتر ا عقب یکه کم گهیدم گوش اون سرباز د یز یکلفه شد؛ چ سرباز 

کنار سرباز جوان قرار گرفت،   هیشد، بعدا ازچند ثان  دیسرباز عقب گرد کرد وازنظر ناپد اون
 . دیبطرف اون دختره کش یسرباز چند برگ دستمال کاغذ

 : دیگو ی م یجد

 .شهیاالن دادگاه شروع م د؟یکنی دست دست م د،یستاد ی چرا ا د،یبجنب-

 کنارم زانو زد. د،یاز دستش قاپ عی روسر یدختر دستمال کاغذ اون

 : دیگوی م  آروم

 . کنهی م  یزیخونر داره یدستت بدجور زمیعز  ریآبگیب-

اونا روکف دستم مچال کردم؛ خم   یشده، همه   یدستم زخم یکجا دونستم،ی نم چون 
 بغلم روگرفت. ریشد ز 
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 نشده. یجوجه سرباز عصب نی بلند شو تا ا-

 :  دیگو ی اون دختر بلند شدم، آروم م  باکمک

 اسمم آرامه.  یراست-

 ادامه داد:  باخنده

 . میالبته اکثر اوقات طوفان-

کش اومد که  یلبم کم اومد،ی لبخند بزنم، لبم کش نم  شیخواستم به مهربون یهرچ
 قدم بودم.  پوزخند شد؛ با اون دختر هم هیشب شتریب

 

کوتاه به تنم   یامثل جرقه  یسالن دادگاه لرز    یاخفه وگرفته  یهوا   م،یدادگاه شد  وارد 
  یعقب نشسته بودند، جلو یهای صندل ینفر رو  نی بود، چند شلوغ ن ادمیوارد کرد، سالن ز 

  یقاض  گاهیمخصوص قرار گرفته بودند؛ فقط جا  گاهیجا  یسال تو   انیم  یدادگاه افراد 
 بود.  یخال

 

جرم ما مثل همه که ما رو   یعن ی م،یو سفت سالن قرار گرفت یچوب یصندل   یآرام رو منو
 ! کنند؟ی باهم محاکمه م

 

من   یکنار  یصندل یرو  یهم با کت شلوار خاکستر   یکنار آرام قرار گرفت ومرد یمردجوان
 شدم، باخودم گفتم:  رهیاون مرد جوان خ  مرخ یقرار گرفت، مات، مبهوت به ن

 

 نشسته؟!  نجای مگه جاقحطه که ا -



 پروا 

62 
 

 

 : دیگویم  یبم ی ل زد با صداصورتم ز   یذهنم خونده باشه تو انگار

 شماهستم.  ی ریتسخ لی من وک-

 

  یبه جهنم که چه بل دهیپدرم اعتبارش رو سفت چسب یعنیغار باز شد،  ی اندازه  دهنم
 ! اد؟ی سر دخترش م

 

 کرده؟!   یدارم، پشتم رو خال از یبهش ن  ی اگه یاز هر وقت د  شتر یاالن که ب یعنی

که چشمام رو   ی وقت کنم،ی نداره خواهش م قتیو حق  لمهیاش فهمه   نایبهم بگو ا  ایخدا
 خونه خودمون باشم. یتمام شده باشه و من تو  یهمه چ کنم،ی بازم

 

نگاهمو از اون مرد گرفتم، به    د،یلرز ی م  اریاختیام بهام حلقه شد، چونه چشم  یاشک تو  
 خون آلودم دوختم.  ی هادست 

 

نشده   ی چیاند، باورش سخته که هنوز همن رو رها کرده   طیشرا  نی بدتر  یوتنها تو  تک
 . کنندی مجازاتم م  یطورن یا

 

 .گشتمی آشنا م هی دنبال  یبا ترس ونگران د،یسالن چرخ  یهراسانم تو   نگاه

 

 گره خورد.   ریمادرم وسم  یزده خیسرد و  ینگاهم به نگاها  که
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 بهم زل زده بود. یدها گره خور  ی با ابروها ی شانی وپر  ختهیربه هم یسر رو  با  ریسم

 

که اگر دستش بهم  دم،یدیاش به وضح م به خون نشسته  یکبودش وچشما  ازصورت 
 . کردی خودش گردنم رو خورد م  یبا دستا  دیرسی م

 

 !ست؟ ین کنندی م  الیخ  هیکه اون و بق یکه اون طور  فهماندمی به اون م یچطور

 

 . زدمی رو در رو باهاش حرف م شدی کاش م 

فقط   دن،ی به من نسبت م نایا  یوهر چ شه،ی گفته م نجایکه ا یکه هرچ گفتمی اون م به
 افتراست. 

 

نه تکان دادم تا حداقل از نگاهم   یلرزان سرم رو به نشانه  یااشکبار وچانه یباصورت
 صداقتم رو بفهمد.

 

 : میگوی لب م ریز 

 ن. باورم ک یکیتو  کنم؛ی خواهش م-

 

 تر شد.خشمناک رغضبیاش مثل م اخمش کورتر شد، چهره  گره
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  میهالرزان چشم   یهاگرش رو به مردمک بدون پلک زدن نگاه کوبنده و ملمت  ریسم
 .کرد ی گرش تامغز استخوانم رسوخ مدوخته بود، نگاه سرزنش

 

رفتار سردش باعث شد،   ن یکه چقدر دل تنگش بودم، اما با ا دونستی خدا م فقط
 ُپر بشه.  امه،ی دن گفتی م شهیکه هم یهاچشم یکاسه 

 

و گردنش نشان   یشانیپ  یبرجسته  یهاو رگ   ری قرمز سم یچفت شده وچشما  فک
 .دادی وجودش رو م  یازخشم ونفرت فوران شده تو 

 

 شدم.  ریدلگخصمآنهاش  یها رفتار سرد ونگاه  نیاز ا  یبدجور

 

رو زل زدم تاحداقل چشمم به ، به روبهنگاهم روگرفتم  شد،ی م ترقیوعم  قیدلم عم زخم
 . افتهیپر از نفرت و خصمآنهاشون ن  یصورت ها 

 

 ! آورد؟ی که جلوت کم م یاون مجنون  بود  نیا

 

که از ترس به   یی بردند، کاش مثل وقتا داری من رو تا پا  نای، امعلوم نشده   یزیهنوزچ
شکستن   یواقعاا معن داد،ی م  یآغوش امن وگرمش جا  یمن رو تو  دم،یلرز ی خودم م

 فهمند؟ ینم
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 بسته بود. خی دستم از استرس عرق کرده بود، نوک انگشتام  کف

 

 کم بشه. میالتهاب درون نی از ا  یمشتم فشرده بودم، تا کم  یلباسم روتو  نی پا یلبه 

 

 د یلرز ی ازخشم، استرس بدجور م نمبد

بهم  است ی.. دنایتا دن گفتی م شهیبود و هم  امیدن یکه همه  یری از سم یبدجور دلم
 اعتماد داره گرفته بود. 

 

 :گفتمی م  باخودم

 .احساسی ب یدروغگو -

 

دوست   دی با های سخت ی راسته که تو دم،یکش یام، آهخشک وترک خورده  ی هالب  نیازب
من باشه، عشقم پشتم  یهیبرعل  ایبودم که اگر دن دوارمیچقدر ام ،یو دشمنت رو بشناس 

و زود   الیمن بسه، چه خوش خ  یاعتمادش برا نی بهم اعتماد داره، و ا  کنه،ینم یرو خال
 باور بودم.

 

حجم    نیساله کَند؛ قلبم از ا نی چند  ینشده جا زد وچه راحت دل از عشق یچیکه ه هنوز 
 . رهی گی م شی درد داره آت

 

 که درمان نداره. یاز درد  سوختمی م بدجور
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بود،   ترق یدرد عم دفعهن یا د،یچیپی م  امنهیس ی تو  یچند روز درد وسوزش کوتاه  نیا
تا راه نفسم باز بشه، قلبمو شکست،   دم،یکشینفس م  ترق یچنگ انداختم به لباسم عم

 منو زنده به گور کردند.

 

 بود.  دیقلبم شد  تپش

 :د یچی سالن پ یتو  یبلند ومحکم  یصدا 

 .دیکن  امیق-

 

خشک    یمثل جنازها  یا قهی چند دق ستادم،ی لرزانم ا یپاها  یرو  ریلرزان سر به ز  یبدن با
چهل و پنج   ای چهل  یمرد   خودش قرار گرفت، با نشستن گاهیدرجا یتا قاض ستادم،یشده ا 

 سقوط کردم. میسرجا  هیهمراه با بق یقاض  گاهی ساله در جا

 

 نجوا کردم:  آروم

 آوره. دلهره   نجای! چقدر اای خدا-

 

 اطراف شدم.  ینگاها  ین یسنگ الیخیبود، اصلا حواسم به دادگاه نبود، ب نی پا سرم

 

 ،دم یکشیگهامم یناخن د یهیبلند شدهام، رو به کنار یها برام مهم نبود، ناخن یزیچ گهید
 .کردم ی هام پاک مانگشت  ی ناخنم که مثل الک شده رو یخشک شده رو یاخونه
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سرم را   دی باعث شد با استرس شد  د؛یچیسالن دادگاه پ  یتو   یخشک ومحکم مرد یصدا 
 به سرعت بلند کنم و .... 

 

 .دیچکیدستام م  یرو کباری  یاقه ی ول کنم نبود، اشکام چند دق بغض

 بلندکردم. یسرم رو به ناچار یاسمم توسط کس باخواندن

 ی نگاهم به رنگ رو کرد، ی م  هیکه داشت گر اومد،ی کنارم م یآرام  نی ف نیف یصدا 
 گره خورد.  اشده یپر

  یطورن یدختر مهربون ا  نی شده، که ا کونیفکُن ایعالم نبودم، انگار دن نیا  یکه تو  من
 . زهیر یاشک م یمثل آبر بهار

  نیشد، حتماا حکم من بدتر از اون بود، از ا قی ترس بهم تزر  یحالش بدجور دنید با
 . شدمی استرس داشتم قبضه روح م

االن که سقوط    کردمی بود، هرآن حس م یته دلم خال کهی درحال زان ی سست و نام  یپا با
نشسته بود، اصلا  میشانیپ یو عرق ر ی هاکنم؛ به زور تعادلم رو حفظ کردم؛  دونه 

 .رمیجسمم رو را بگ دیشد  یلرزشها یجلو  تونستمینم

قورت بدم،  بدنم  تونستم یآب دهنم رو هم نم  یقرار گرفتم از استرس حت گاهی جا ی تو
 بسته بود. ل یقند

  پ یام روکصدا بلند بود که گوشه   نیا  نقدریا دم،یشنی کوپ کوپ قلبم روبه وضوح م یصدا 
 کرده بود.

 : دیگو ی خشک وخشدارم یباصدا  یقاض

 .دیتان راشروع کن هیدفاع-
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کوه   ی جسم به هم برخورد نکنند، انگار تو دیکه از لرزش شد دادمی روهم فشار م داندآنها
 درحال منجمد شدن بودم. یخی

 

 .دیچرخ جلوش یقرار گرفت؛ نگاه لرزان رو نوشته  گاهیدرجا یکس

 

 دادستان"  یندهی"نما 

فرزند بهرام متولد سال)...(که در صحت وسلمت   یینا یخطاب به متهم خانم پـروا س-
 .برندیبه سرم  یکامل عقل

 

شما با توجه به اسناد مندرجه در  رانی ا  یانقآلب اسلم  یخواست از دادسرا  فریحسب ک 
 به: دی پرونده متهم هست

 . المال ودولت   تیرساند به اموال ب بیو آس  ریمشارکت در اختشاش اخ-۱

 وتند.  زیاسناد اعتراض آم  یحمل ونگهدار-۲

 : لیاز قب  یمشکوک به جاسوس  اءیحمل اش-۳

 دستگاه شنود.  آب،یرد-

 

   کنند؟ی م فی خودشون رد یکه برا  هیچ نایا رفتی م  جیبه شدت گ سرم

 از ته دل داد زدم:   صدایب

 ! ؟ی همه افترا هست ن ی..! شاهد ا ای خدا-

 :گفتی م  یقرار گرفته بود، تند و عصبان گاهیدرجا  گهید  یخودم که اومدم مرد به
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 خواستار َاشد مجازات دارم. دهیداغ د یهااز طرف ملت و خانواده  نجانبیا-

 

 :  دیگوی خشک محکم م یقاض

دتون  از خو یهیبا توجه به اسناد و شواهد موجود در پرونده، چه دفاع یینا یخانم س-
 ! د؟یدار

 

هام   بود که مهر سکوت به لب  یاقه ی! زبونم قفل شده بود، چند دقشد؟ی فکم باز نم چرا
 خورده بود.

 

  یکه تو  ینیسنگ یطرف حنجرهام ازبغض هی، حاکم بود   یسالن سکوت وحشتناک  ی تو
 . کردی گلوم نشسته بود به شدت درد م

 

 : دیگوی م یمحکم  یبا صدا  یقاض

 ! د؟یشنویمنو م یصدا  یینا یخانم س-

نام برده بود؛ بلند شد، نگاهش رو به   میریتسخ  لیمرد جوان که خودش رو وک همان
 :دی گوی محکم م یانداخت وجد دهامیصورت مغموم و ترس

 هستم.  یینایخانم س  یری تخس لی وک ،ییحامد موال -

 

 کوتاه ادامه داد:  یبعد ازمکث 

 وشوکه شدند. ده یکه موکلم ترس نی مثل ا-
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 :میگو ی لرزان م  یباصدا

گونه   چی مدارک بدست آمده ه  رای رو قبول ندارم؛ ز  وارده   یهااتهام  یقاض یجناب آقا -
شما با استعلم از اداره   باشند؛ی نم نجنابیندارند؛ و مربوط به ا یصحت و جاهت قانون

سرشناس هستم    یمن از خانوادها  د؛یمن چک کن یوگوش  یها تماس  دیتونی مخآبرات م
  قیاز طر   دیتونی هام شاهد دارم؛ شما محرف یمن برا   ؛کارها ندارم نی به ا یاز یو ن

  که از کوله  یاز بستها خورمی من قسم م د؛یهام رو ثآبت کندوستانم صحت تک تک حرف 
 ندارم. یاطلع گونه چی دراومده ه میپشت

 

بود من از   آوار زدهاشک  سیدوطرف بسته بود؛ پل  ابانیشلوغ بود خ یلیروز اونجا خ اون
  یدیکه د میچه برسه به کوله پشت دم،ینفهم یزی بس نگران وآشفته بودم که از آن روز چ

 . دیانجام بد   شتریب یبررس دیبه آن نداشتم، شمآبا

 

 .   شدمی دانشگاه آماده م یمحصل هستم و برا  من

 : د یگوی م ن یبلندشد آروم مت ییموال  یآقا

اتهامات  رسانم؛ی به عرض م یینا یاحتراما با وکالت از خانم پــروا س یبسمه تعال-
 : لیذ  لی به موکلم اعتراض دارم؛ بنابر دال نسبتیانتسآب

 و معتبر در پرونده فوق.   یبه موجب نبودن مدرک قو -۱

موکلم، بدون مدرک متهم کردن موکلم و نبودن   ی خصوص میمطآبق قانون نقض حر-۲
 اسناد موجود.   یرو یگونه اثر انگشت  چیه

  یموکلم تدجه  لیو در دادسرا به دال  باشد،ی م یموکلم من به شدت منکر اتهام انتساب-۳
 .باشندیم  یمشروع بدست آمده لذا فاقد اعتبار قانون ری غ قینشده؛ مدارک موجود از طر
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 چ یبا ه یگونه ارتباط  چیمکرر موکلم ه ی هایی براساس اسناد ومدارک وبازجو -۴
خصوص اقدمات الزم   نیدر ا د یتوانی ربط م ریها را ندارند؛ با استعلم ازمراجعه ز گروهک 

 . دیرا انجام ده

 

دخترش کرده   یرو فدا  شیو حقارت پدرم شهرت وسرشناس یکسیب ن یگرفت از ا غصهام
 بود که من رو طرد کرده. نی، برا بود  یمحکم لینجادل یبود، نبودش ا

 ازصدتا آشنا بهتره.  هیغرب یریتسخ یلیوک  نی الحق که ا  یول

  یریتسخ لی وک  کردمی مادرش حلل باشد؛ فکر م  رینحو از من دفاع کرد؛ ش نیبه بهتر 
بهش انداختم، از قضاوت   یز یاز من و حق من دفاع کنه، نگاه تشکرآم  یدرست و حساب

 .دمیناجام خجالت کش

آمده   نه،یشدنم بب ریفقط آمده که تحق زد،یازعشق برق م شی هاکه چشم ی ریسم  یحت
عشقش   ی گناهیاثبات ب یکه برا  نجایا  امدهیخوب تماشا کنه تا راه رفتنش رو صاف کنه، ن

 و زمان رو بهم بچسباند.  نی گلو جر بدهد و زم

 

  ریبزرگه، ز  یبود، معلومه دختر خان باج هیمهربان مادرم پر از نفرت، گل  شهیهم یها نگاه 
 خوش بود؟!   شی به مهر مادر نقدریخفت رفته، اما من چرا دلم ا  نی بار ا

 

تکانم داد، از  یحال کس نیسنگ دال از قبل حکمشون صادر کردند، درهم نی ا کهی درحال
صورت   یو تو  دمینگاه سرگردانم، و ناام دم؛یکش ی بلند  ینیدستم ح یی هویتکان خوردن  

 یدفعه اصلا سع نیا  دیلرز ی ام  مچانه د،یبعد دور تا دور سالن چرخ یریتسخ لی وک
 . اشتمبودن رو ند  یدرحفظ ظاهر و قو 
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 ( آروم لب زد: یر ی تسخ  لی)وکحامد

 . دندیاز شما سوال پرس یحواستون کجاست؟! قاض یینا یخانم س-

  دهیگنگ و ترس دم،یشنیبود، صداها رو نم پی ک م یهاسرم رو تکان دادم گوش  یعصب
 م دوختم.چش یقاض یها نگاهم رو به لب 

 . کردی م  انی ب یکوبنده و با لحن تند یها قرار گرفت؛ حرف گاه یدرجا یسال ان ی م مرد

  یطورن یا  یچرا بدون مدرک قطع دونمیبودم؛ نم رهی اون مرد خ به  یاشک  یهاچشم  با
 .زندی تهمت و افترا م

 : دیگوی رو به من م یقاض

از  یه یدفاع نیآخر  ای شما آ ی.. با توجه به اطلعات مدرجه در پروندهیینا یخانم س-
 ! د؟ی خودتون دار

 

 : میگوی م  یجد  یلرزان  یگرد شد با صدا  چشمام

مــ... ـن    شدم،ی ... من داشتم مثل هر روز از اونجا رد مکنمی هرگز اتهامات رو قبول نم-
 خبر نداره.  زهایچ نجوریروحم از ا

 

اصلا   شدم،ی رد م ابونی رفتن به کتابخانه از اون خ یروز داشتم برامثل هر  خورمیم  قسم
 هم خبرندارم.   گنیم  نایکه ا  ییا یز یچ ن یاز ا

 

  یعرق سرد رو  یها به لباسم زدم، گرمم بود با پشت دست راستم دونه یچنگ یعصب
 لب زدم:  یپاک کردم، جد میشانیپ
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 تا قسم بخورم.  د یاریقرآن ب-

 

چرا باور  گناهم،یمن ب  خورمی مقدسات قسم م یدهنم و قورت دادم: به همه  آب
 ! د؟یکنینم

 

باعث جمع   کباری یاقه یچند دق یخشک یهاسرفه  اومدند،ی درم مهینصفه و ن هامنفس
  نیا  یصورتم نشانه یاشکاهام رو  لی س دم،یبه صورتم کش یدست شد،ی شدن صورتم م

 بدنم نداشتم.  یز اعضا کدوم ا چیه  یرو  یبود که کنترل

 : دیو شقاوت غر یرحمیبلند شده با ب  یمرد

از نجآبت   ی حت  نایا  دونندیم گناهی اشون خودشون و بهمه  نایا  یقاض  یاعتراض دارم اقا -
 هستند. بهرهی ب یو پاک 

 

  گهیسست و لرزانم د یبهم غالب شد، پاها  یدی لحن وحرفاش و تهمتش ضعف شد از 
  رهیافتاد، خ ری سم  یگشاد شده یها تهمت رو نداشتند؛ نگاهم به چشم نی توان تحمل ا

  رینه تکان دادم، سم یسرمو به نشانه اریاختی ب ریسم یبه خون نشسته یبه چشما 
  خواستی در واقعه م یعنی تف کرد،  نیزم یآب دهنش رو رو یبا حالت چندش یعصب

 صورت من تف کنه. ی تو

 

  زیشد، به م لی قلبم به ذرات اتم تبد  ی هاکهیدلم بدجور گرفت، ت  ر یحرکت سم نی از ا 
تار  دمید ،د یکش شی معدهام گلوم رو به آت دیو اس  یدیشد  جهیبلند چنگ زدم، سرگ یچوب

 .دمیشنی اطراف رو  گنگ م یدادگاه صدا  یشد، سقوط کردم کف پارکتها
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  یآب سرد  ختنیر  زد،یم یلیخودش رو به من رساند، به صورتم آروم آروم س  یمأمور زن 
هم   یپلکمو رو  یبعد  یقطرها ختنیصورتم حس کردم، پلکم تکان دادم اما با ر   یرو

هام رو باز کردم، خسته و وامونده شدم، از چشم  یکی زد،یصدام م یفشار دادم، کس
 . د یصورت مأمور زن چرخ ی نگاهم تو

 : دیگو یم  یو دلسوز   زیترحم انگ یگرفت با صدا بغلم رو  ریز 

 . یکم بخور رنگ به رو ندار هی  ر یبگ نی بلند شو، ا-

 :دی گوی م  یاز مکث بعدا

 چت شد؟! دفعهک ی-

 

به سرعت   د؛یچرخ یوناشناس دی جد یُاتاق ی نگاهم تو دم؛یکش سمی به صورت خ یدست
حکمم رو داده باشه، دست اون مأمور چنگ   یقاض کهن یاز ا دهیبلند شدم و نشستم، ترس

 زدم.

 

 : میگویلرزان م  یاچانه  با

 گفت؟ محکوم شدم؟  یچ  یشد؟ قاض یچ-

 

 :دی گوی آروم م یبا لبخند مأمور

 تنفس داد.  یحالت که بد شد؛ قاض-

 زدم. یتلخ یهنوز حکم رو نداده بود؛ لبخند کهن ی از ا  یول کرد ی م  یقراریب دلم
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  گاهیجا ی سست و لرزان تو  ی و با پاها میقرار سالن رفت یدوباره تو  ی اقه یاز چند دق بعد
 .ستادمی ا

 :دمی با تمام توان غر  یزخم ر یدفعه ساکت نشدم مثل ش نیا

 دروغ محضه. نیتهمته ا  نیا-

 دم،یاون روز خودم شن د،یکنی م یمن پرونده ساز  هیبرعل د،ینکردم شماها دار یخطا  من
که   د،یمشت دروغ سرهم کرد  هیشده؟  یندارم، االن چ یاون خانم دکتر گفت من مشکل

 ! د؟یبه ناف من ببند 

 نعره زدم:  مستأصل

 جابجا شدند. شاتیازما   دیاون روز شلوغ بود، شا-

 .دیکوبی مقابلش م یچوب ی صفحه  یرو  یبا چکش چندبار یقاض

 

 قاطعانه لب زد: خشک

 . دیساکت باش یینا یخانم س-

 

 بلندشد. لی همون وک 

رو متهم   هیجرمش دارند، بق رفتنی پذ یبه جا یی نایخانم س یقاض  یاعتراض دارم آقا -
 .کنندی م یرو باز  گناهانی نقش ب یطورن یا  افتند،ی قانون م ریبعد هم که گ کنند،ی م

 

 :دهدیمدافع با شدت و لحن آغشته به خشم ادامه م لی وک اون

 آنها خواستارم.  یَاشد مجازات را برا انیقربان  یمن با وکالت از طرف خانواده-
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  نیا کنند،ی ! حکم صادر مکنند؟ی قضاوت م یرحمیبا ب ینطوریا یچه قانون و مدرک  با
 ! کنند؟ی منو خورد م یطور

 تار بشه. دمی د که دجمع شده بود اشک باعث شده بو  یحلقه 

 بلند شد. یدهایپر  یمادرم با رنگ و رو  د؛یسالن چرخ ی تو نگاهم

 

 تنهام نزاره.  ینطوریوار بهش نگاهش کردم، که او التماِس  مستأصل

 

 :دمیخودم نال با

نکردم،  یسابقم؛ بخدا کار   یرو باور نکن، من همون پـروا نا یا  یهاتهمت  یکیحداقل تو  -
کن، اما پشت کرد به من و از در  یفرج هی! خودت  ای من رو اشتباه گرفتند، خدا  نایا

 گذشت.

 

 نداشت، رو پاک کردم. یکه تمام یهااشک   نمیاست یلبه  با

 

 . دیآنها چرخ نیگنگ نگاهم ب دم؛یازجام پر یبلند  ی، که با صدا فکر بودم  ی تو

  دهیکش نی مأمور زن پا  هیشد، که توسط  یچ دمیفرو آورد، نفهم زیم  یچکش رو  یقاض
 شدم.
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  یقاض زی م  یبهم تهمت زده بود، افتاد که جلو  ییبازجو یکه تو  یسی به همون پل نگاهم
 .کردی بهم نگاه م  یبا لبخند ستاده،ی ا

 

گفتند؟! خبر مرگم هواسم   یشد؟! چ یچ ا یداشتم خودم روخلص کنم، خدا دوست
 . کردمی م یخود خور دیشد  یاز کنجکاو  زدم،یکجآبود؟! سرگردان به همه زل م

 

 لب زدم:   د؛یلرز ی که به از شدت ترس و غصه م یبه اون مأمور با صدا  رو

 داد؟  یچه حکم یشد؟ قاض یدادگاه چ-

 .دیمن رو دنبال خودش کش   یواکنش  بدون

 

 فرو آمدم. وسفت   یچوب یصندل  یاسترس رو با

 زل زدم به روبه روم. د،ی د یکه از اشک که تار م یهاچشم  با

 

 :دمیبلند رو شن یکس یصدا 

 .دیکن  امیق-

 لرزانم نگه داشتم.  ی پاها  یبه زور رو رمقمی و ب خسته  تن

 

 . دمیلرز یم  اری اختیترس ب از 

 مرد شروع کرد، به خواندن:  همون
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همراه داشتن مواد مخدر و شرکت در اختشاش طبق  لیبه دل  یخانم آرام شکوه-
به پنج سال زندان محکم  یاسلم یقضا  یخواست قوه ریقانون)...(و قانون )...( کف

 شدند.

 

منتقل    تیبودن؛ به کانون اصلاح و ترب یسن قانون  رینداشتن سوء سآبقه و ز  لیدل به
 برسند. یتا به سن قانون شوند،ی م

 

نبودن   لی به درخواست، سرگرد دوم زهرا بهادر و  دل یینایروا سدوم خانم پـ فیرد  متهم
مدرک محکم به  یو ارائه قات یشدن تحق لیتا تکم شونیا  یمدرک محکم، در پرونده

  ندهیو پنجم ماه آ  ستیب خ ی در تار یدر دادگاه بعد شانیخواست ا فریدادگاه صدور ک
 یچون به سن قانون بردند؛ی موقت به سر م  اشتتا آن روز در بازد  شود؛ی موکول م

 .شوندی و اصلاح منتقل م تیبه کانون ترب دندینرس

 

 . دیلرز ی م  هامه یهام از گر ام فرو بردم؛ بدنم و شانه  قهیرو به   سرم

 

 کرد،ی ها با خشنونت با من رفتار م  ییبازجو یاش توبود که همه  یبه اون دختر  نگاهم
 کرده دوختم.  یرازم طرفدا  نجایکه ا یدرحال

 

نگاهش  یاشک یها شدم، با چشم ونشی به اون انداختم واقعاا مد یزیتشکر آم نگاه
تمام   دم،یفهمی ها رو نمنگاه  ن ی من هرگز راز ا  کرد؛ی بهم نگاه م داریمعن یکردم، با لبخند 

 خودم رو خم کردم و ازش تشکر کردم. یهام کم چشم  یتو  ختمیر یاحساسم رو 
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به ما اشاره کرد که راه   یسرباز جوان   یرفتن قاض رونیزد؛ با ب مهیننصفه و  یلبخند 
 .میافتیب

 

هست که همراه ما   ییکسا  نی دادگاه ب نیانگار دادگاه ما آخر م،یاون سرباز راه افتاد  دنبال
 یکه مسخرهام کرده بود باهق هق با صورت ی به دادگاه آورده بودند؛ چون اون دختر

 .به صف شده بود هیجلوتر کنار بق یگرفته کم

 

  یراهرو  یتو  یهمه  باعث شد، هم یکس ادی فر یکه صدا  م یدور نشده بود یقدم چند
 قطع بشه. یاقه یچند دق  یشلوغ دادگاه برا 

 

  ادی طرفمون مشده که صورت برافروخته که با سرعت به  یچ نمیپشت سرم تا بب برگشتم
 کرد.  خکوبمیم

 

 خشکم نشست؛  اما... یهالب   یرو  یسراز پاغرق لذت شدم. لبخند ری سم  دنیاز د 

 

و شرم   یسردرگم ،یمختلف بهم دست داد، حس دلتنگ  یها حس  یکل دنشید با
  انیم شدم؛ی داشتم آب م ز، یانگرقت  طیشرا  نی عشقم اون هم در ا  دنیوخجالت از د

 کرده بودم.   ریو هوا گ نیزم

 

ذوق  یتو   دایمزخرف ورنگ رو رفته که شد  یلباسا  نیبا ا دمی رو جلو کش میروسر
 .دید ینم ینطوریوقت من رو ا  چیخودم شکستم، کاش ه یتو  صدایب خورد،ی م
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  بایصورت ز  ینگاهم تو  دم؛ یبه لباسام کش یدست  کردم؛ی پلکم حس م یاشک رو نم
  یلیاش خبه خون نشسته ی هابود به چشم  دهیچرخاندم، نگاهم چسب  شی آب یهاوچشم 

تا دل   دم،یبلعی اغوشش و با تمام وجودم عطر تنش رو م یتو  دمیپری دوست داشتم م
 آروم شود. یکم قرارم یب

 

  ینطوریبه عقب برداشتم، تاحاال ا  یقدم دهیچشماش ترس  یخشم نفرت تو دنیباد که
 بودمش.  دهیند

 

بلند به طرفم اومد که دوتا سرباز جلوش   یها ازخشم کبود شده بود با قدم  صورتش
 . ستادندی ا

 

  نقدریچرا ا  ی! ولای سرزنش من اومده بود، اماچقدر دلتنگش بودم خدا  یبرا کهن ی ا با
 . ستی مهربون من ن  ریسم نی عوض شده؟ ا

 

 شکسته؟!  نقدریمرد ا  نی هاش گود افتاده؟! چرا اچشم  ری ز  چرا

 

بغضه گلوم پس   یکه درنبودش چه به من گذشته؛ هرچ گفتمی ل بهش محداق   کاش
 .بود  دهیفای ب یول  زدمیم

 

 داد زد: ضیو پراز غ یدارخش  یباصدا  ریسم
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 ...آبرویپست، توئه ب شرف،یب  ادیتف به روت ب-

 

  ینطوریمجنون وفرهاد بودن داشت و ا یکه ادعا   یشدم به کس رهیبارون زده خ یگل مثل
 دیتپی اون م یکه با همه وجود برا  یله کردن و قطعه قطعه کردن دل ی چاک دهنشو برا
 .دیتپی م  شیاشهیوش  یای به رنگ در یها چشم  یکه فقط برا  یباز کرده بود، دل

 

 ایکه ادعا داشت تا ته دن  یخوب به کس دیاشک بهش زل زدم، با  سیخ یهاباچشم 
 .زدی م  ینشده زخم کار یچیکه ه یکس ،کردم ینگاه م پشتمه

 

 نی به اون زل زدم، به اول رتیبودم، مسخ شده با ح دهیآدم رو ند نیتا حاال ا  انگار
 شدم. ریخ کنند،ی که دارند روح و جسمم رو لگدمال م ینفرها 

 

چادر مادرم پناه    ریز  ما یکرده بودم، دوست داشتم مثل قد  یقالب ته  پناهی ب یابچه  مثل
  گهیدرگردش بود، د نشیچشمان خشمگ  نی؛ چشمانم ب فتهیب بی تا آبها از آس  رمیبگ

 دادن و انکار برام نمونده بود.  حیتوض یبرا  یجون

 

 :دمی غر صدای درون ب از 

با حرفات    ،یکرد ی م یباحرفات روح نواز  شهیروحم رو به تاراج نبر، هم یطور نیا  یلعنت-
شکل ممکن   نیاخمت به بدتر  ای حرفت   هیکه االن با  ،یازمن دل برد  یو رفتارت طور

من و   یتقاص برا  نیکه ا  یگذشتم؛ کاش بدون زیعشق وهمه چ نیا  ریمن از خ شکنم،ی م
 رو داغ کرده. لمحرفات د  نی و ا   ادمه،یدل من ز 
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استرس و   یول شود،ی منبع آرامشم دلم آرام م دن ی با د کردم،ی فکر م دمی لرز ی ترس م از 
 هزار برآبر شد، هامی دلواپس

 .کردی تر متر و خراب من رو داغون  کرد،ی که تا مغز استخوانم نفوذ م ینگاه با

 

ازم    امی دن نیا شد،ی ات خلصه مبه غم نشسته  روشنیآب یها چشم نیمن در ا  یایدن
 .رینگ

 مخمصه افتادم. ی نشکن... دقم نده... فقط تو  ینطوریا-

 

ترم  تر و  اواره حداقل باورم کن و تنهام نزار، بهم پشت نکن، بدون تو ناقصم خراب  تو
 نکن.

 

 .یاگر تو هم نباش کنمی که معلومه از االن تنهام گذاشتند، دق م خانوادهام

 

که به قلبم  یحس خوب  نیصورتش در گردش بود، محرمم بود؛ ا یتو   قرارمی بیها چشم
 . رمیمی م ینباش ر؛یازم نگ یکرد  هیهد

 

سرم رو   یاه یثان یداشتم، کاش برا  از ی عطر خاص تنش بودم، بدجور به اغوشش ن دلتنگ
دوباره   ی تا عطر تنش رو بو کنم، تا جون گذاشتم،ی م  شیمحکم و عضلن   یشانه  یرو
 برآبر داشته باشم. جنگ نا نیا  یبرا 
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 هام  رو پاک کردم. رو تار کرده بود با پشت دست اشک  دمید  اشک

 ینفس آومد ی م  رونیشده که از دهنش اتش ب ی مثل اژدها کهی درحال یکوتاه یبا مکث 
نگاهش تا مغز استخوانم را   کهی اش درحالگر و کوبنده سرزنش  یگرفت، با نگاه

 .سوزاندی م

 

 : دیغر

 .دهی به خودش ند  نیکه تاحاال زم یهست یا تو فرشته   کردم،یفکر م  شهیمن هم -

 

 . دادمی نه تکان م یلرزان سرم رو به معن یوبدن یاشک  یهاباچشم 

 

 لب گفتم:  ری روخوردم و ز  بغضم

انصاف منم پـروا،   یِد آخه ب کرد،ی و دلمو آروم م می زد ی! کاش حرف ما؟ی شدم خدا خسته -
دستات   یتو  م،یخورده هم بود  ینیر یش ،یشناختم تو بود دست چپ و راستم و  ی از وقت

خوردم   نیاز ا  شتریب گهیباشم؟! بسه د گنیم  نایکه ا یزیچ تونمی بزرگ شدم، به نظرت م
 دلم نزار. ینکن نرو غمت رو تو 

 

 که لرزش آن قابل کنترل نبود داد زدم:    یبا بدن اری اختیزور دهنم باز کردم ب به

  ریبه پ د؟یکنی هان؟ چرا باورم نم آبروی کردم باهات که شدم پست و ب کاریچ  شرف؟یب-
حتماا جابه جا شده تو   هاش ی اون آزما کنه؛ی م  تمی داره اذ یکیاشتباه شده  غمبریبه پ

 حداقل باور کن پسر عمو. 
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 :  دمیشدم غر  یطوفان دفعهک ی

من   د؟ی بردار گناهیتا دست از سرم من ب د،یقسم بخورم؟ که باورم کن یه چب ؟یبه ک-
شبه   هیکه  شدهی چ  آبرویعوض شده که شدم ب ینکردم بخدا من همون پــروام، چ یکار

نخورده ؟! هان   یکه تا حاال چشمم به نامحرم یشدم؟ من ایآدم دن نیترشدم پست 
 ... یانصافیب یلیخ

 

 کردم: خشکم رو باز  یهارفته وگرفته لب  لی تحل ییباصدا

 ...دیرحمیب یلیخ-

 

قلبم سرباز کرد، از بغض   ی مثل دمل تو   نیچرک یگلوم شکست؛ زخم یخفته تو  بغض
 آرامش. یاز ذرها  غیتر شوم اما درسبک   یتا کم کردم،ی فوت م رونی نفسم رو به ب ادمیز 

 

  یشده، با صدا  ده یآب د ی اهی باس یهان یاما نه دل ا  کرد،ی هقم دل سنگ آب م هق
 : میگوی م   یاگرفته 

  یتا ته عالم وصله  یگفتی م شهیدارم؟ هم یمن مگه جز تو ک دم،یبر ؟ یفهمیام مخسته -
 قشنگت باد هوا بود؟! یشد اون همه حرفا  یپس چ یتنم

 

 : دمیدلم نال از ته  ی اگرفته  یانداختم باصدا  ن ی رو پا سرم

 دلم فقط به تو خوش بود. -
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 نکنم. هیبلندگر  یفشردم، تا باصدا یخشک ترک برداشتهام رو رو یلبآها 

 .اش دوختموخسته  شونیرو به صورت پر  رم ی خسته ودلگ نگاه

 

 ؛ نگاهش به نگاهم گره خورد. ور شده بودشلعه  یسرخش که مثل اتش یها چشم

 :  دمینال  یاگرفته  ی با صدا  دانهی نا ام 

وحق   یقاض  دیشد موجود عالم وهمه   نیو بدتر   نی زتری! که شدم نفرت انگه؟یچ گناهم-
 به جانب؟! 

 

که  د،ی دیکردم؟ چندبار من رو در حال گناه وخطا د  یکردم؟! چه خطا یپست یک من
  ی! مدرک؟ی رو گوش داد  یقاض  یها اصلا حرف   د؟یزنی بهم انگ  م نان یبا اطم ینطوریا

 نکردم. ینبود چون کار

 

 گرفته و لرزان ادامه دادم: یباصدا  دمیقلبم  کوب یرو  دستم

قلب به اسم توئه که با هر دم و   نیا  یکه تاج پادشاه  یاون هم وقت یرحمیب یلیخ-
 هان؟!  کنم،ی بازدمم اسمت روصدا م

 

 باورت نداره.   یوکس یگناهیب یداره، وقت  یچه درد  یدیفهمی کاش م 

 

 بانفرت داد زد: ریسم
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 یگولم بزن  یتونی باز م  یفکر کرد  ،یزد  تیخودت رو به مظلوم   شهیخفه شو ، هم-
 .یرو ازپشت بست طانیتو دست ش دمیروخوب شن ل یاون وک یها حرف 

 

دوست داشتم جار   ستاد؛ی چشم قل خورد کنار لبم ا  یسمج ازگوشه   یبستم اشک چشم
 درد آوره؟! نقدریتاوان کدوم گناه که ا  نی! اای بزنم که بسه خدا

 

آمده ازمقنعهام رو داخل فرستادم؛ لبم به   رونیب ی باال آوردم، تار موها  یلرزانم کم  یدستا 
 . دمیکش شین

 

 ! ده؟یفهم جاشن یدادگاه فقط ا  یها کل حرف  از 

 

 گاهم رو ازش گرفتم. بغضم رو پس زدم: ، نداشت  دنیبه بار یدیشد  لیکه م ییباچشما 

 ،د یساز یدوسر م  وید  هیازمن  د یشماها دار یکه بودم هستم؛ ول ییمن همون پـروا- 
و   می چه حال  یتو نهیبب امد، یکه ن یمثل پدر یکنی م  یچرا بهانه تراش یبر یخوای م

شوهرش    دهی که خانواده تازه به دوران رس یکه سرش به در دافاش گرمه وخوهر یبرادر
نکردن خاطرات   اهیبدون شکستن دلم و س یتونستی متو هم  کنه،ی روسرش حلوا حلوا م

 . یخوبت راحت بر

 

 : ختیلرزانش افکارم رو درهم ر  تینهای ب یصدا 
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نبودن روبلد نبودم اماخرابش   توی خودم روشناختم فقط تو رو دوست داشتم؛ ب یازوقت-
  ؛یوجودم من بود یمهین ،ی د یکش شیکه بهت داشتم، رو به آت یهمه عشق  اون ی کرد
 نبود. یوسرخوردگ  انتیخ  نیا  م،یاون همه عشق و فادار   یجزا

 

  نیمن رو ا   ینطوریبه پات گذاشتم؛ اصلا حقم نبود که ا میعمر وجوان یسالها  ن یبهتر 
 .یبرزخ بچزون

 

 قلبش نشست:  ی رو دستش

که غم جلوتر از تو اونجا   یبر  یرو نداشته باش یجا  چیبسوزه ه نجایا  یوقت هیبد درد-
 .یرو خاموش کنه بلد نباش  شی آت نیکه ا  یراه  چینرفته نباشه؛ وه

 

 : دیگویم  یخشدار یبا صدا  دیچشمش درخش  یاشک تو   یاز حلقه   شیآب یها چشم

  تونهیمن  یزیچ چیکه ه سوزونهی م  شهیاز ر یدرد طور نی ا ،یبه جونم انداخت یبد درد-
 خاموش کنه. 

 

 ! اره؟یاز دارم من رو از پا درم شتر یب یچ یدونی م

 

 سرش روتکان داد:  یقهی شق یبرجسته  ی هاکبود ورگ  یباصورت

که  یروکس  ری تو سم ؛یخوردم کرد  ،یخودم؛ بدجور دورم زد  یجایو اعتماد ب  تی خر- 
 .یکرد  کسانی باغرور سرش باال بود باخاک  شهیهم
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بوده واقعاا   یبخاطر کدوم کره خر  یذلت و خوار نی امده؟ ا   رتیگ یدارم بدونم چ دوست
 ارزشش رو داشته باشه؟!

 

لب زمزمه    ریز  زدیچشمانش دودو م  نیمردمک لرزانمو ب  د؛یافکارش دلم بد لرز  ن یا از 
 کردم: 

 . یستیمن ن  ری بخدا که تو سم-

 

و   دیکوب  دهامیته و ترسزد؛ نگاه پر از خشمش رو به چشمان خس یپوز خند یباتلخ
 لب زد:  رحمانهیب

 پست ، برو خوش باش.  یدختر عمو -

 

 تا راه نفسمو باز کنم. دمیکشی بلند نفس م ی نفسم بند اومده؛ باصدا ازحرفش

 

 لب زد:  یبا نامرد ریسم

احساسم خشک کنم   یوته مونده    یچه نامرد  نمیخودم بب یفقط اومده بودم باچشما -
 . نیهم

 

مأمورها رو پس زدخودش رو به من رساند؛ با تمام خشم فوران    نیدفعه خشمگ هی
 رو نثارم کرد.  یمحکم یل ی درونش س یشده 
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ام  را باتمام وجودم لمس کردم؛ سوختن و کزکز کردن پوست  که بلند شدن گوشت گونه  
قلبم بود   ی که رو  یادمیفکم رو حس کردم؛ اما سوزش و فشار ز  دنی صورتم رو ضرب د

 درد قابل لمس باشه. نیا  زاشت ینم

 

که درست پشت سرم بود؛ برخورد کردم وهر دو به عقب پرت   یضربه به مأمور زن ازشدت
 . میسقوط کرد نیبا هم کف زم  میشد

 

 آب دهنش بطرفم پرت کرد.  باخشم

 .دمیخوردن قلبمو شن ترک 

 

 : دیکبود غر یصورت ربایسم

 .شهیآروم نم یچی دلم با ه-

 

 : دمیبغض آلود با خودم نال منم

 . شهیآروم نم یچیدلم من با ه-

 

 :دی گوی بابغض م ریسم

 ؛یبه جونم انداخت یشیچه آت  یبفهم دیخودم زدم تا شا یسادگ  یرو برا  یلیس  نیا-
 همراهته.  شهیهم نمینفر
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 تا ته دلم را سوزاند... یلیس سوزش 

که در تار وپود وجودم نفوذ کرده رو بهش بفهماند، اما   یتا حس دیکوبی م قرارانهیب قلبم
 رحم و شفقت. یاز ذرها  غیدر

 .پرستدی قلبم زبون داشت تا داد بزنه که چقدره عاشقانه اون رو م کاش

که فقط مال اون بود؛ قلب   یشده حرفاش بدجور شکست دل  زیاز دماغ و لبم سرار  خون
  دیراهشو کش  د،یکه نره اما ند کردمی م هیدل گر عاشقم رو خرد کرد و رد شد؛  از ته  ماریب

 و رفت. 

 

اتفاقات بودم؛ رو پشت سرش جا گذاشت،    نیو سرگردان از ا  رونیکه هنوز خودم ح یمن
  هیکه انگار اصلا وجود نداشت، منو با  رفت،یمیهم برنگشت؛ با چنان شتآب   یکباری  یحت

 مادرم هم تا اخر دادگاه نماند.  یبغل درد تنها گذاشت؛ حت

 

 . کردمی دوشم احساس م یرو  ینیسنگ غمه

 بغل درد و غصه برام بس نبود؟  کی

 .زندی به قلبم خنجر م رحمانهیب طورن یعشقم ا  که

 

 ! دم؟یکش یروزا کجآبودم و چ  نی ا  یدار یخبر اصلا 

ست؟  ر دهنده واقعاا خصمانه وآزا نایا  ینگاها   خوردم،ی م  نیبارون زم یها قطره  مثل
 و راحتم کن.  ریام جونم رو بگخسته  ا،یخدا
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بلند شد و دستش و به طرفم گرفت ؛ با دستبند سخت بود بلند   عی مأمور زن، سر اون
 ندارم.  یبه کس از یشدنم، اما ن

 

 : میگوی خشدار و لرزان م  یپس زدم با صدا  ضی رو با غ دستش

 . دیعدالت گاهیدرجا د، یباش س یپل دیشا-

شونه   ی افتخار، برچسبش رو  ینشانه  شهیم گناه ی آدم ب کیو تهمت به   ییرسوا  اما
  یها دادگاه  نینه ا  شم،یما مظلوما هم در دادگاه خداوند قضاوت م  یول  چسبه؛ی شما م

 . یسور

 

 مظلوم...   هیندارم، آه  از یتون نکمک  به

 :دمینال دمیبه طرفشون کش میخون یدستا 

  نیشماهاست، هرجا زم دوش  ی شده؛ تا آبد رو  ختهیکه به ناحق ر ی ااشکا وخونه   نیا-
 آه منه.  دیبدون د،یخورد

 

  دهیهم پوست مچ دستم  را خراش  یدستبند لعنت نی بود، ا یدستم که از قبل خون کف
 بود.

راه   هی افتاده ، دنبال بق یاز قلب بود و سر  یکه خال  ینها یرفته بود، باس ریبا سم قلبم
 افتادم.

 

 ساکت وصامت نشستم.   نیماش ی تو
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حوصله حرف زدن نداشتند، بدجور حالشون گرفته    یحال خودشون بودند، کس  یتو  همه
 بود.

 راه افتاد مقصدش کجا بود؛ اصلا برام مهم نبود. نیماش

 اش بودم. خنده ی دلتنگ صدا  چقدر

 

 _فلش بک 

 ر؟ ی سم یمنو چقدر دوست دار-

 کرد:  یاخم  ریسم

 گفته تو رو دوست دارم؟  یک-

 : میگوی افتاد با غصه آروم م نیام کف زم و لوچه  لب

 خونه.  دمیرسی م دی با  شی ساعت پ هی م،یبر  الشیخیب یچی.. هیعنیخودت.. -

 دفعه بلند قهقه  زد. کی   ریسم

 اون حرص خوردم.   یمات خنده  من

 : دیگو ی م یمصنوع  یبا اخم ریسم

 عشق سلول به سلولم نفوذ کرده.  ن یو ا اتم،وونه ی دوستت ندارم چون د-

 :  دیخند  سرخوش

 زود باور خودم.  یکوچلو خوامت؛ی بد م-

 : زندیدفعه داد م هی

 خوشگله شده.  یوجب  مین نیعاشق ا   یینا یس ر یبدونه که سم ایدن خوامی م-
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 : میگویبا خنده م  ریکمر سم یتو   دمیمحکم کوب دم؛یآروم خند یو وصف حدی لذت ب با

! نگاه کن همه دارند ما رو  ؟یکنی م یزی آبرو ر ینطوری! چرا ا ؟یزنیچرا داد م وونهیبسه د-
 . کنندی نگاه م

 از ته دلش شد  یهاو مات خنده  دیبلند خند یبا صدا  ر یسم 

 ** ری _سم

پشت   ؛کرد ی کزکز م یلیکف دستم از شدت س د،یلرز ی کل بدنم م یر ی وصف ناپذ ازخشم
  نی درد ا زاشتی درد قلبم نم دم،یفرمان مشت کوب یبار رو  نیفرمان که قرار گرفتم؛ چند

 ومشوش پر بود.  شونی ها رو حس کنم؛ ذهنم از افکار پرمشت 

 

 .دمیکشی م ییال  هان یماش  نیوب  کردم، ی م یرانندگ یسرسام آور   باسرعت

 

دلم   یروکجا  ییرسوا نی دختر نباشه! ا  دمیپرست یکه مثل بت م  یکس شهی نم باورم
 بزارم؟! 

 

  یعلن ریغ ی و چندبار گنجهیپوست خودش نم یاتفاق افتاده؛  تو  نیا کهی که از وقت مادرم
 . دهیکش شیاش رو پبردار زاده 

 داد زدم:  اریاختیب

 که بهت داشتم.  یجای اعتماد ب  نیلعنت به منو ا  ،یلعنت بهت که آروزهام رو به باد داد -

که   ییدادگاه کذا نیا  یهمه فکر وافکار منف نیاز ا شد؛ی م  یداشت از داخل متلش مغزم
 کرده بود. کسانمیباخاک  
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 .رفتی صورتم کنار نم  یاشکبارش از جلو   یطوس یها چشم

کشانده بود، با   یبرج لعنت نی من رو به ا شهی فرمان گذاشتم، دلم مثل هم یرو  سرم
  نیشدم دکمه اخر  گیشدم؛ سوارآسانسور پارکن ادهیپ نی از ماش یسست لرزان یپاها 
  یبرا  یو با وسواس خاص لشیتک وساهوس رو فشار دادم، تک پنت  یعنی یطبقه
 بودم.  دهیخاص چ یعشق

 

  یپـروا همه د؛یکش شی لبم رو به آت  یعشق خاص گوشه یتلخ از زمزمه یپوزخند
 غذآب نجات بده.  نیرو از ا خودت من  ای! خدا ارم؟ی دوام ب ی؛ بدون اون چطوربود  می دارا

 

لرزان   یبا حال بد  با دستآها  یآسانسور نامتعادل و تلوتلو خوران مثل آدما ستادنی ا با
به سالن    ینگاه د؛ی گلوم ترک ی چشمم سرخورد؛ بغض تو   یاز گوشه  ی انداختم؛ اشک دیکل

 و پر زرق و برق کردم.  یبزرگ و تجملت

 

 چیکه ه  ییای با حسرت به رو کرد؛ی بغض سر وا نم نیا  دادمیآب دهنم قورت م یهرچ
قامتم کردم؛ کمرم   یبه بلند یهوس سقوط کف سالن پنت  شه ینم لیتبد قتیوقت به حق

که تازه ازبطن   ی امثل بچه  زد،ی سال از ته دل زار م هشت  وست یمرد ب  هیخم شده بود؛ 
شکل ممکن از عشقش   نی رکه به بدت پاره پاره  یودل  دم مادرش متولد شده، به اقبال خو
 خنجرخورده بود؛ لعنت فرستاد.

  دیکش تی بودم؛ کبر  دهیکه شن  یزیدادگاه نحس رفته بودم که با اون برگردم، اماچ نیا به
 که مثل باورت بود. ی وجود  یاحساسات و رو  همه   یرو
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 از پوتره  ینقاش بزرگ یرو  نگاهم

رو برداشتم   یلند شدم و صندلخشم سرتا پام رو گرفت، مثل برق ب د؛یصورت پروا چرخ 
 .دمی شده کوب ینقاش واری با تمام قدرت به د

  دیبراثر ضربه شد واری از گچ رنگ شده د یچندتکه شد، قسمت ی بد یباصدا  یچوب یصندل
 کنده شد.

 

  واریسالن اول به د   یگوشه متیبه گلدان بزرگ وگران ق دمیزدم، پاکوب یبلند ینعرها 
ها افتاد، که درست  خورد، نگاهم به خرده  نیزم ی بلند  یبرخوردکرد، بعدکمانه کرد، باصدا

 مثل قلب من هزارتکه شده بوده.

 .کردمیطرف اون پرت م  نی به ا د،یرسی دم دستم م یهرچ ازخشم

 برام مهم نبود.  یچ یه گهی آخر د میزده بودم به س سوخت،ی داشت م وجودم

 باشه. رانهینکنه؛ بهتره و  یزندگ جان ی پروا ا اگرقراره

فرو    امقهی زانوهام  نشست، سرم روبه   یخوردم آرنجم رو  زیل  وارید ی که شدم رو  خسته
 اشک  ی از ته دل زار زدم، مثل آبر بهار شد،ی م  نی باال وپا هیبردم؛ کل بدنم ازشدت گر 

 .دیچیپی فضا م یهقهام تو هام هقناله یصدا  ختم،یر یم

 : دمی گرفته وخشدار غر یباصدا

زجرم    تی دور ،یبدجور قلب حساسم روشکست ،یبود، توبرام مقدس بود رتیدلم اس-
 .کشهی من روم  ده،یم

بوکس مشت   سهیبلندشدم، تلو تلو خوران به ُاتاق ورزشم رفتم، انقدربه ک دهیخم یباکمر
  ی ذرهااز   غیهام پر ازخون شده بود، خسته ودرمونده شدم، امادرکه مشت  دم،یکوب

 ارامش. 
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 شکنجگاه منه. تویخونه ب نیا  کرد،یعرق چکه م  ازموهام

هام گذاشتم، نبودنت درد چشم  یتخت افتادم، آرنجم رو یمثل جنازه رو   یازخستگ
 چیه ،یبودکه مال من باش نی آرزوم فقط ا  ،یبود  امیکه من رو ازپا انداخته؛ دن هیدرمانیب

 . فهمهی رو نم ونه یکس حال منه د 

  یبا دل یبد کرد  ،یبود  می! زندگگه؟ید  یکیبغل  ی تو یزدم که بر شی همه به آب وآت اون
 از خاطراتت دل بکنم؟!   یتنهام، چطور تویب  یرو نداشت، بدجور تی که طاقت دور

کوچک کنار تختم پرتش کردم،   ز یم ی خاموش کردم، رو خورد،ی زنگ م زی ر کی که  میگوش
 عشقمون باشه. یکه قراربود خونه یهوست پن  یکردم تو یخودم زندان دم،یدراز کش

_ 

خبر   نجایجز پدرم از ا یمخم بود، کس  یرو  فونیآ  یسرم محکم گرفتم، صدا  ی رو رو متکا
 نداشت. 

عادت کنم به  دیکم بهم فرصت بد هی زارند؟یتنها باشم، چرا راحتم نم  خوامی حالم بده م-
 .  ستیاصلا کاراش برام قابل درک ن  ش،یخال یجا

 زدم:  یپوزخند

 داده، چقدر احمق بودم!   می وجب بچه باز  مین-

  وارخودمیگرفتم؛ باکمک د واری داشتم دستم رو به د یدی شد جی بلند شدم، سرگ باکسالت
به  یپدرم پشت در کلفه نگاه  دنینگاه کردم، باد  یدرکشاندم؛ از چشم یرو تا جلو

 یظیاخم غل  واری د یبزرگ صورت پروا رو  ری تصو  دنی انداختم، باد خونه شیاوضاع قارم
 .ختمیموهام بهم ر یچربم عصب  یموها  ی وسط ابروهام نشست، دست بردم تو

 ! د؟یداری چرا دستم از برنم کنه؟ ی چکار م نجایا-

 طرف کنترل پرده قدم برداشتم که... به
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  یهاشهیبه خرده ش یحس کردم، صورتم از دردمچاله شد، نگاه  یدیشد  یپام سوزش کف
  یکه ازدمپا  یا شهیها کردم، اصلا تعادل نداشتم، به زورخم شدم تکه شپارکت  یرو

   یدرد پام کنترل روبرداشتم دکمه  الیخیردشده بود، و به کف پام فرو رفته بود درآوردم؛ ب
 .دیساز دوطرف به هم ر هسبز رنگ روفشار دادم، پرد 

 

 مبل پرت کردم؛ لنگ لنگان   یرو رو  کنترل

نشست، در رو    امقه یشق یباز بودند، دستم رو میهام نطرف دررفتم؛ از سردرد چشم  به
کف   ی لنگان آروم برگشتم، نگاهش روبه پدرم لنگ  ینگاه ای  یباز که کردم، بدون حرف

  دنیستم، بادنش  زهی بلند پشت جز ی پا یصندل یرو  هدفیب د،یچرخ  یها خونپارکت 
 روشن کردم.  یگاری س دم،یکش رونینخ ازبسته ب  هیدست بردم،  رهیجز یرو  گاریپاکت س

 

 : دمیپدرم روشن یخشن وعصب  یصدا 

 !؟یکنی م یوچه غلط   یهست یمعلومه کدوم گور - 

 

 داد زد:  دهیترس

 ! ؟ی سرخودت آورد ی! چه بله؟یخونا چ نیا-

 

 زدم.  شیبه نگران یپوزخند

 گفت:  یبلند  یدفعه باتعجب باصدا  هی
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 زلزله اومده؟  نجای! اشده؟یچ نجایرونگاه کن! ا  نجایخدا ا یوا -

 

 : دیدار غربم وخش  یبه طرفم قدم برداشت باصدا یعصب

اون همه پول به اون سه تا طراح   ،یکله خر یل ی؟خیروز انداخت نی رو به ا نجایچرا ا-
 ! ؟ی کن رشونی خوردو خم ینطوریکه ا یداد یزپرت

 

 : غرولندکرد

ملت   ی به دختر بهرام که فقط بلده جلو یداد  ری از اول گ ،یدنده وکله شق کی یلیخ-
 جانماز آب بکشه. 

 

  یقدربهت گفتم نکن؛ مگه حرف تو .. چهیخوا ی ِاهلل و باهلل فقط دختر اون رو م یگفت 
  یت تو مل  یقدر بهت گفتم حاج بهرام فقط جلو هان؟ االن حقته! چه  رفت،ی گوِشت م

هست ، مثل روز برام روشن بود که  گهی د یشبا بغل زنا شه؛ی مسجد خم و راست م
 .شهیم  ینجوریدختر اون ا

 

 کرد که به طرفم پرتش کرد و با تشر گفت:   دایرو ازکجا پ یدستمال کاغذ دونمینم

 اش از آه منه.همه   ،یشد تیّ م  نهوی! ع؟ی دیخودت رو د ،یجا رونجس کردهمه ریبگ-

 

  یصورتش رومچاله کرد، دستش رو رو د،یاخماش رو درهم کش د،یکه رس میکینزد به
 دماغش گرفت.
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 خودت درست  یکه برا  یِ چه وضع نی!؟ ا یدی م  یگند  یچه بو  ه؟یچه بوئ  نیَا...ه، ا-
 .دهیدماغ آدم رو کز م  یمو   یگندت ازصدفرسخ یبو  مآنهاخانهی ب نی ! مثل ا؟ی کرد

 

  هامهیبهش زدم. دودش رو که به ر یروشن کردم و پک محکم گهید  یگاری س وصلهحیب
 خم شد وسرزنشگر گفت:  رهیجز  یمن رو ی فرستادم، پدر جلو 

 

 . ی! رنگ به صورت ندار؟ی نگاه کن چه به روزخودت آورد -

 

 سر تکون داد.  یز یرآمیحالت تحق به

  نیرو از ب گاریزدم، که به زور س یمهایلبم نشست، پک نصفه ن  یرو  گارِ یس ی رو دستش
 :  دیشد وغر  ده یهام کشانگشت 

  نیا  یتر وخشکت کنن! با شکم خال دی که با ،یشد  یدوسالها ی هابس کن! مثل بچه -
 هات چاک چاک شده. لب  ؟یخودت رو بکش  یخوا ی ؟می فرستی رو به خندق بل م یکوفت

 

 . اصلا ارزشش رو داره، هان؟! سوختی نم نقدریکه ارزش داشت، دلم ا یزیچ هی  یبرا  اگه

 

که به آخر  ایبشه؟! دن یکه چ  یکرد یزندان نجایست خودت رو ا هفته  هی ایخودت ب به
دو بار فرصت   کسچ یه یزندگ یروته. تو  شیپ  یخوب یاتفاقاا بهتر شد، روزها ده،ینرس

و   یزندگ یبرا  یفکر ،ی. بهتره خودت رو جمع جور کنیفرصت رو دار ن ینداره؛ اما تو ا
 .یبکن اتنده یآ
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دستم گذاشتم که  یهام جمع شد؛ سرم رو رو چشم  ی. تا اشک تو دمی خند کی ستریه
 بود و با بغض ناله کردم: رهی سنگ سرد جز  یرو

 

 .تپهی اون م یقلبم فقط برا  نی ندارم. ا ی دهانیوآ  یاون زندگ یب ضم،ی من بدون اون مر -

 

چشم   ی روبلند کردم، بادست به اوضاع درب وداغون خودم اشاره کردم وبا اشِک تو سرم
 گفتم:

! از اولش  ؟ی من نابود  شده. االن خوشحال شد  یایبه نظرت من االن زندهام؟! دن-
 تون باپــ...همه 

 

گلوم   ی حرفم تو یشد وادامه  ده یشک شیاسمش، ازگلو تاعمق وجودم به آت  بابردن
 .دیماس

 

 گفتم: رلبیز  یلرزون  یباصدا دمیو چربم کش  شونی پر یبه موها   یبستم دست چشم

 نساخته بودم.  یندها یآ  اونیعادت کنه؟من ب ییتنها نی به ا  یدلم چطور-

 

بدجور سوخته   نجامیبابا ؟! ا هیچ یدونیم  یول  ن؛ید یبه آرزوتون رس د،یخوش باش دیبر
 .شهیم شتریو ب  شتریوسوزِشش هرلحظه ب
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دار صورتم روان شد، بغض   یورو   دیاز چشمم جوش یاشک د،یگلوم شعله کش یتو  بغض
 : دمینال

 کنم؟!  کاری بگو چ سوزم،ی دارم م یبد برزخ یتو -

 

 قلبم زدم ادامه دادم:   یرو  یدست

 قلبم  نشسته رو کم کنم؟!  نیا  یکه تو  یدرد  نیتا ا -

 

 لرزون ادامه دادم:   یلب با

 برو.  یکمکم کن یتونی اگر نم-

 

 :دم یغر

 !چرخه؟ ی سرزنش من م  یتون زبونتون فقط برا برو چرا همه -

 ؟یفهمی م  ستین یک یمن فرق داره، من عشقم باعشق تو   یا یتو با دن یایدن

 

 زد. یپوزخند

رو دوست داشته   تهیافر   ِماه یاون پر   یاز منم انتظار دار یبود  ماهیچون عاشق مادر پر -
 ! ؟یفهمی ! من ازش نفرت دارم م؟یاون رو به جونم بنداز   یخوای باشم؟! م

 م..؟! خسته یداد چیسه پ  ریگ نقدریزن عموئه! چرا ا هیشب چون 
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.  میدوست نداشت یچ میدوست داشت ی چ یدیوقت ند  چیه ؛ینبود ی وقت پدرخوب چیه
گل   رانیآدم ا  نیو ثرتمندتر  بساز و بفروشه معروف  یِ شخص یزندگ کننی همه فکر م

هام رو دوبرآبر  فقط برو غصه  خورن،ی که همه حسرتش رو م دغدغهیب  یزندگ کی وبلبله، 
 نکن..

 

 : دمیغر

مون  داخل خود  یکشته، ول یملت  هیما   رونیب م،یکنی حفظ ظاهر م  دونندفقطی اونا که نم-
 رو به گندکشانده. 

 

 زدم: یدار پوزخندصدا

 . مینبود یردیم یبراش م یچون ما ازخون کس ،یدیوقت ما روند  چیه-

 

بزرگ   ییتنها   یتو رایعوض شده که برات مهم شدم؟! من و سم یاالن چ فهممی نم فقط
  ی بابا ها یادعا   شدهیاالن چ  ؛یسراغمون رونگرفت مونی بچگ یتو کباری  یحت م،یشد

 ! واقعاا برام جالبه بدونم. ؟یاری نگران درم

 

 : میگوی دار مرو روشن کردم، غصه  یاگه ید  یگاریس

اومده که بدل عشقت روکنارت داشته؛ تاهر وقت   شیپ یاومد، فرصت  ادمی اهان!؟ -
 مگه نه؟!  یاون خودتو آروم کن دنیباد  یدلتنگ شد 

 فوت کردم. رونیرو به ب گارم ی س ظیدودغل

 لب زدم:  یضیپر ازغ بالحن
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 .یبری آرزو رو به گور م نیاما ا -

 

هاش نفرت  از زن عمو وبچه  یازهمون بچگ ضاتیرفتارات وتبع نی بخاطرهم شهیهم
 .یکرد ی عشقت م ی روخرج بچه ها تیمحبت پدر شهیهم کهن یداشتم؛ بخاطر ا 

 

ازدست   تی و معصوم  یمادرم وبچگ ییبا یو ز  یجوان یهای ولخرج نی با ا یتونی ابد نم تا
 .یماها روجبران کن  یفتهر

 

 شدم.  رهیگذاشته بود خ رهیجز  یرو  لونینا  یکه تو  یدهایخر به

 

 لبم جاخوش کرد:  یتلخ گوشه  یپوزخند

 .رمیحالم خودم بم  یتو   دیندارم، فقط بزار از ین یبه منت وترحم کس -

 

حرف حق جواب  نداره؛    دونستی به من انداخت م یبافک چفت شده نگاه دلخور پدرم
 حرفا بود.   نیاز ا ترال یخیاما پدر من از پروتر وب

 :د یگوی وسط آبروش م یقی با اخم عم پدر

 نسوخته.  نجامیا   یگی که توم یدرد  نینکردم، از ا  یماعاشق م،یروز جوان نبود هیاره ما  -

 

عقب  وسط اشپزخانه رو  یبرداشت، صندل رهیرو ازجز اشه یقلبش نشست تک ی رو دستش
 اون ولو شد باغصه ادامه داد:  یرو د،یکش
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بهش   یعلقه چیکه ه دمادرتیپدرم گفت با ی وقت یعاشقش بودم ول یمن ازبچگ-
 ! کردم؟ی به سرم م یخاک  دچهینداشتم ازدواج کنم، وگرنه از ارث محرومم با

 

  قاا یمن خبر داشت؛ دست به دامنش شدم تاکمکم کنه، اما دق ینامرد که ازعلقه بهرام
 منو سوزونند.   ختندیهم ر  یبرعکس باداداشم رو 

 

 :دی خند کی ستریه

 که ازصدتا دشمن بدترند. ییشون منتفرم، برادر ها دلم گذاشتند، ازهمه  ی داغ رو-

 

 : دیگوی م  هیپر ازگل  ینگاه با

 ه فقط دنبال قر و فره خودشه.ک ته،ی بهتره از اون دختردا ماهیحداقل پر-

 

ما به   یرو برا  شی فقط جب یازپدر  یکه اسمش پدر بود، ول یمرد  نی پر به ا یهاباچشم 
  وقتچیه شد،ی پول خلص م یتو زیاون همه چ یگذاشته؛ نگاه کردم، برا  شی نما

 ه؟ یمن چکه درد  دبفهمهیاالن چرا با م؛یسوز ی م  میازکجا دار  دینفهم

 اومدم. نی بلند پا یهیپا یصندل  یاز رو  الیخیب

 

چنگ انداختم   کرد،ی غل موجودم غل  یکه تو  یبرداشتم باتمام خشم  لونینا یتو لی وسا
پرت   ی طرفپرت کردم، هرکدوم به  یبلند  یها رو بانعرها نحس اون  یدها یبه اون خر 

 شدند.
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 : دمیغر دیلرز یکه ازخشم م  یتن با

 از ین یزی به چ گهیهات د بچه کهن ی ا یعنیت پر باشه، هااگرفقط شکم بچه  ،یکنیفکر م-
 ندارند؟هان؟ 

 : دیها لرز زدم که ستون  یداد  چنان

بهانه  ه یپدرت کجاست؟!هردفعه  دند،یپرسی م  شهیها همبچه رفتم،ی مدرسه م  یوقت-
باهام   دادند؛ی جمع خودشون راه نم یها منو تو وسط سال که شد؛ بچه   یول آوردم،ی م

 چرا؟  یدونی م  کردند؛ینم یباز 

 

 ادامه دادم:  رفتی باالتر م قه یکه هردق یباصدا

 دادند،ی نشون م گهیدمنو با دست به هم  مه،یتی پسره  ن یا  گفتندی چون م-
 یعنی  دمی !از مادرم پرس؟ی چ یعنی م یتی دونستمی بچه بودم نم  کردند؛ی مسخرهامم

خودم   یسرم کنه، ول دست به  خواست ی !مادرم بامن من کردن وعوض کردن حرف م؟یچ
 که پدرش فوت شده.  یکس ی عنی م،یتی  دم؛یفهم

 

 ادامه دادم:  یرحمیسرخ بهش نگاه کردم؛ با ب   یهاباچشم  

فکرم هزاربار اون پسر روکشتم وخاک کردم،  ی تو  دم؛ینقشه کش دم؛یاون شب نخواب-
  یلیخ ره،ینم  ادشیسرش آوردم که تا آخرعمرش    ییچنان بل  دمشیمدرسه د   یتو   یوقت
 شد؟هان؟  یچ بعدش   یدونی م یکه انتقامم روگرفته بودم؛ ول ن یبودم؛ از ا فیخرک

 بلند شد؛ دادزد: یبود، عصب نی که سرش پا پدرم

 کنه؟ی از االنت دوا م ی چه درد یکنیروکه بلغورم نایبسه !ا -
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از دل   قهیبعدا ازچند دق دمی سرگردان دورخودم چرخ  دم؛یاز ته دل بلندخند هاونه ید  مثل
اون   شد،ی م  نی باال وپا هامه یهام ازگر هام اشکم روان شد وشانه خنده  انیسوختهام م

 به جونم افتاده. یچه درد فهمهی وقت نم چیه

 : دمیزدم ونال یپوزخند بابغض

 نداره. یاره ربط-

 

 تاسف تکان دادم.   یرو به نشانه  سرم

 ازت ندارم.   یاگه یتوقع د یبود  نی هم شهیهم-

چنان   ری اون پسره ومد ی دفتر جلو  یبعد پدر اون پسر اومد، تو   ساعتم یاون روز ن-
اون پسره   روز ی گذاشت، که سوزشش کل من روسوزاند؛ نگاه پ  رگوشمیز  یدهایکش

از اون روز به بعد بودکه   ره؛ی نم ادمی وقت از  چی رهیمد   زیپدرش وترحم انگ زی مرآی وتحق
 .مم ی تیواقعاا   دمیفهم

چون مهندس   رون،یمن برو ب ی خودت راهت روبکش ازخونه  یاحترام سنت رودارم؛ ول 
 . یسرم آوار بش  یرو یکه خواست هر وقت  شهی نم لیدل  ؛یبود نجا یناظر ا 

جا چال کن؛  نینکن، منوهم  ادیباتو دارم   ینسبت کهن یبه بعدهم ازمن به عنوان ا  ن یازا 
 چال کردم.  یبچگ ی همونطورکه منوتو 

 و گردنش گفت:   یشانیپ یبا رگ برجسته  پدرم

 وقــ... چیدورکرد، ه سوگل شماها رو ازمن -

 

هجوم  شدم؛ با تمام سرعت به آشپزخانه  شی آت یاسم مادرم مثل اسپند رو  دنیباشن
لرزان   ی هابا چشم  دهیمن زبون به دهن گرفت؛ ترس  دنیروگرفتم؛ با د اش قه یبردم؛  
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  دم؛ی صورتش کوب  یشد، نفرتم رو تو  رهیبه خون نشستهام خ یهاوسرخش به چشم 
 زدم:  ادی فر

چالت   جان یخودم هم یاریاسم مادرم رو به زبون نجست ب  گهیبار د هیاگه.. اگه فقط -
مثل تو روز    تونستی مادر من هم م شه،یباره احترام محترام سرم نم نیدرا کنم،ی م

  ی روتو شی بابیوز  یداد، جوون حیترج ینمک به حروم بگذرونه، ول هیبغل   یوشبش روتو 
رونداشت،   اقتشیل  یموند، که حت یکس یپا یاعتراض  چیتوحروم کنه، بدون ه یخونه

هرکس وناکس زخم  رشد؟از ی قدر پمادرم چ  یبود یدنبال خوش گذرون یوقت ید یاصلا د 
  یرنگارنگت چ  یبخاطر تو و اون همه عشقها ینیبب یبرگشت کباریودم نزد،  دیزبون شن

 ! د؟یکش

 

  هیهست ،   گهید  یکی ی هاشب و روزش رو با زن  یگیتوکه به بهرام م انصافیآخه ب دِ 
 ! ؟ینگاه به خودت انداخت

 

هلش دادم، به  ؛شدی م  شتریوب  شتریب اشقه ی  یفشار دستم رو  کهیقدرتم درحال  باتمام
 برخورد کرد. نکیس

 

 نی بود، حق داشت ا دهیمن رو ند  یرو  نی انگار تاحاال ا  کرد،یبهم نگاه م  باتعجب
 که ساخته رونشناسه.  یوونیح

 دادم:  ادامه

کرده،   یاگرعمو بهرام گوه خورد   یحت  دم،یند یزی ازعمو بهرام چ نمینی ب زیت یمن باهمه -
ها احترام گذاشته،  به زنش مثل ملکه ده،یازش نفهم  یزیتاحاال چ ی خفا بوده کس ی تو

 کمتراز گل بهش بگه. دهیتاحاال ند   یتاج سرش بوده، کس شهیهم
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وقت خشک   چیکه ه یاشک یچشمه  ده،یکشیمادرم چه عذاب   یدونی وقت نم چیه
که   یزیتنهاچ افته،ی مادرم چشمش به زن عمو م ی وقت م،ید ید رایفقط من وسم شد،ینم
 فقط حسرته. زنهیهاش موج مچشم  ی تو

 

 . رمی به دردخودم بم ؟بزاریخوا ی از جونم م یبرو دست ازسرم بردار، چ نجایازا

  نیا  یخوا ی م  یچطور ،یجبران کن یبه فرض بخوا ،یمن رو درک کن یتونی وقت نم چیه
 ! ؟ی روجبران کن یپدری بهمه سال 

 

 لب زدم:  بانفرت

و به محبتت    م،یبود فیکه ضع یها! اون موقع م؟ی بهت ندار یاز ین چی که هاون هم االن -
 بزنه. یلیبهم س تونهی نم یکس گهی وقته گذشته؛ االن د  یلیخ میداشت از ین

حق نداره سرمادرم منت بزاره تانصف   چیکنه، ه  تیخواهرم رو اذ  دمیاجازه نم یکس به
 رو به درمانگاه برسونه. مشیتیشب بچه 

 

باالسرش   یمرد  کنه؛ی به مادر به چشم بدنگاه م ی کس یکه وقت ست ی ن میمثل قد  گهید
 نباشه که نفس اون پست فطرت روقطع کنه.

 

 . ستمین یپا و استخون دستی ب یاون بچه گهی بهم نگاه کن، من د خوب

 بدجور باد کرده بود، نعره زدم:  میشانیپ رگ



 پروا 

109 
 

 دهنم رو بازنکن. نیاز ا  شیزودتر ازخونهام بزن به چاک و ب-

 

 تاسف تکان داد، پوزخندم پررنگتر شد. یسرش به نشانه پدرم

از  شهی گوشت فرو کن تا هم یرو تو  ن یا ،یکه ساخت یوال یاره تاسف بخور بخاطر ه-
 .یروخواست نیخودت ا ،را ی از مادرم و سم ینصبی ماها ب

 

 رفت، داغون بودم.  رونیب ی حرف چیهیب نی پا یافتاده وسر ی هاباشانه دمیرود پدرم

 

خانم خدمتکار   یروبرداشتم به کبر میبه اوضاع در به داغون خونه کردم؛ گوش ینگاه کلفه
 بدند. یسرو سامان  هی  نجایمورد اعتمآدم زنگ زدم؛ تا باچند نفر به ا 

 

تلش   ی شده بودکه هر چ ی که مثل باتلق یزندگ نی دن باخودم واهفته لج کر هیاز  بعد
 حوله روبرادشتم. رفتم،ی بدتر فرو م رونیب  امیازش ب  کردم،ی م

 خسته شدم.  دهیفای ب یهادست وپا زدن  ن یا از 

کردم، بعد   غ یصورتم روشش ت  شهیبلند شدم انداختم؛ مثل هم شیبه ر ینگاه نهیا  ی تو
  هیبا  ی اگه ید یاومدم؛ با حوله رونیدور کمرم ب یکوچک یبا حوله یدوش طوالن هیاز 

کلفهام کرده بود؛ ضعف    رونیب یسر وصدا   کردم؛ی بلندم رو خشک م یدست موها 
 . شدی بودم، کاش زودتر تمام م داکردهیاعصاب پ

 .ندمچپای چمدان م یرو تو  لمی وسا  ادمیگلوم وحرص ز  یچمدان درآوردم، بابغض تو  دوتا

 سربزنم.  نجایهم به ا یقرارنبود گذر گه یاونجا داشتم برداشتم، انگار د یهرچ



 پروا 

110 
 

 بهشون نداشتم دور انداختم. یاز یکه ن یزا یچ   یه یو بق  مسواکم

 

 رفتم. رونیب دم؛ی پوش یاسپورت لباس

و به هم   شهیخانم و دوتا دختراش سالن رو برق انداخته بودند؛ از اون همه خردش یکبر
انگار کف بود ومرگ اون   دند؛یکشی م لی وسا  یرو  دیسف   ینبود؛ پارچه یخبر یختگیر

 همه آرزو.

 

 . کنمی م یبا عشقم زندگ نجایهان بشه اتاموهام مثل دندون  کردمی م فکر

 آقا...آقا..-

 

  یکبر  یده یو کش صورت سبزه   یرو  دیتکان خورد، نگاه مغمومم چرخ  یلباسم کم  نیآست
 دادم. ه؟تکانیچ یخانم سرم رو به نشانه

 

 : دیگوی آروم م د؛یونگاه دزد  دیمعذب عقب کش یکم

 آقا؟!   دیخوب-

 

 وسط ابروهام نشست.   یکمرنگ اخم

 توجه به سوالش لب زدم:   بدون

 .میبا هم بر   د،یزود جمع و جور کن د،یملفه بکش نجایها رو مثل اُاتاق -

 به صورتم انداختم.  یتکان داد؛ نگاه یکم سرش
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  یخونه یتو  د؛یخوا ی آقام شه؛ی مونده االن تمام م د؛یکه شما بود   یفقط همون ُاتاق-
 ! د؟یکن ی مادرتون زندگ یخونه یکنار

 

  یت اما داشت رونداش  یزن مهربون منظور نیکلفهام بهش دوختم؛ هرچند ا  نگاه
 که.  رفت،یاعصابم م

 

  دیبهش رفتم، نگاهم رو که د یا تر بود، چشم غره حرف کلفت بارش کنم، اما بزرگ  هی که
گذاشتم، کت   یو کنار جاکفش  دمیچمدانم رو کش یآنها دسته  توجهی هوا پسه؛ ب دیفهم

 .دمیهام پوشاسپورتم رو برداشتم، کفش 

 

و به   ظشی زدم، دود غل یروشن کردم، پک عمق یگار ی بودم، به طرف بالکن رفتم، س آماده 
 قدرن یا  کردم،ی فرار م نجایآوار بود، کاش زودتر از ا برام عذاب  نجایفرستادم، موندن ا  هامیر

 سقف خونه رو گلومه .  کردم،ی و خفه بود که حس م نیبرام سنگ نجایا  یهوا 

 

پام له   ر یرو ز  گارمیس دم،یرو شن یکبر ف یظر  یبود که صدا  گارمیس  نیچندم دونمینم
 زده بود.  خی کردم، دلم 

 

انداختم قفل کردم،  دیگذاشتم، کل رونیها م بباشه تکان دادم؛  چمدان  یرو به نشانه  سرم
 یسع  یراه افتادم، هرچ یته  یوقلب  شونیپر ی با حال زدم،یقلبم م  یقفل رو   نیانگار ا

 .شدی صاف نم گهیکمرم د شد،ی مثل قبل با غرور و محکم راه برم اما نم  کردم،ی م
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 کور وسط ابروهام نشسته بود، آروم زمزمه کردم:  یاخم

 . یبدجور از چشمم افتاد-

 

 : دمیهم سآب  یدندون رو یعصب

 .یدر افتاد یبا بد کس -

 

  یکه قرار بود خونه یبه خونه یا دادم بدون نگاهروصندوق عقب ج  لیخشم وسا  با
هم زمان    یخفه کبر غیو ج ک ی الست غیج یآرزوهام باشه با تمام سرعت گاز دادم، صدا 

 شد.

 رو بغل کرده بودند، جراعت اعتراض هم نداشتند.  گهیخونه از ترس همد تا

 

شد، پشت   اده یسست پ  یخانم با پاها  یدختر کبر ستادم،ی خودم ا یدر خونه  یجلو
باز کردم،   گیشدند، با کنترل در پارکن ادهیپ نیازماش   یکیخانم و اون  یسرش هم کبر

 وارد شدم. 

 

روپاک کردم،   نیماش گیپارکن ی رد شدم، تو دهیپر از گل و درختان سربه فلک کش اطیازح
 .دادمی کارام سرو سامان م دیاز فردا با 

 

 حتماا کارمادرم بود.   زد،یکردم، خونه برق م زانی در او کی نزد ی رو به جا لباس کتم
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 باال بود.  یطبقه  ی راهرو یها باالرفتم، ُاتاقم انتها پله از 

  یهام رو در رو باز کردم، با باز شدن در ُاتاقم، شوکه همونجا خشکم زد؛ انگشت  حوصلهیب
گردان  لرزان قدم برداشتم، وسط ُاتاق سر  یهاو زانو   جانی ب یشل شد، با پاها  ری دست گ

 . دینگاهم دور تادور ُاتاق چرخ دم،یچرخ

 مشت شد.  هامدست 

 من دست بزنه؟  لی جراعت کرده به وسا یچه وضعشه؟ ک  نیا-

پـروا اشک   ی هاُاتاقم بدون عکس  دن ید شدم،یآروم نم  دمیکشی م ق ینفس عم یچ هر
 هام کرد. رومهمون چشم 

 

 دره.  یبدون اون برام زندون ب ایدن 

  کی کوچک نزد  زیم  یهام روآلبوم عکس  دنیانداخته بود، باد ه یدلم سا  یرو  بغض
 خوابم اون رو ورق زدم. تخت 

 

ورق    شتری ب یها هم رحم نکرده، هرچعکس  نیبه ا  یمادرم حت د،یآلبوم چک  یرو  اشکم
 .شدیحالم بدتر م  زدم،یم

 

وجود   یی من و پــروا رو هم از هم جدا کرده انگار اصلا پــروا یبچگ یهاعکس  یحت
 نداشته.

 . شدی حالم بد و بدتر م گذاشتی لحظه که م هر



 پروا 

114 
 

شدم،  رهیخ  یخال یزده به کشو  رونی از حدقه ب  یهاباچشم  دم،یکش رونی روب زمیم  یکشو
  یتوان نداشتند؛ لبه گهیگذاشته بودم، زانوهام  د  یکشو  یاون تو یها ی ادگاری تمام 

 تخت سقوط کردم.

 

سرعت داره من رو از   نی دل کندن با ا نیبهم وارد شده بود، واقعاا ا  ی د یشد یروح فشار
 .ارهیپا درم

 

پــروا   یموردعلقه  یهالباس   دنی به طرف کمد رفتم، در کمدم را باز کردم، با ند اریاخت یب
 بود، آه از نهآدم برخواست.  دهیام خرکه بر  یها و لباس 

 

 به جونم زده چه کنم؟  شی برده، اما باخاطراتش که آت نیمامانم همه آثارش از ب  انگار

 

 . جادکردیا  یبلند یبرخورد، صدا واریباز ُاتاقم محکم با د  مهیدفعه در ن کی

 که... دمیبا تعجب د ه؟ یک نمیشده سرم رو بلند کردم بب شوکه

 

 بود؛ بلند شدم. ستادهی اشکبار ونگران به زور سر پا ا  یباصورت نفس زنان مادرم

پشت سر مادرم قرار گرفت، با اخم بهش نگاه کردم،   می برنداشته بودم که دختر دا یقدم
 زدم.  یانداخت پوزخند نی پا یخجالت یسرش رو که مثل دخترا 
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اتراق کرده،   نجایشد، ا  دیازنظر ناپد  یحرف چیهیاخم وپوزخندم عقب گرد کردو ب  دنیباد 
 .کنندیفقط دارند، خرداغ م  نجایکه ا دونهینم

 

 : دیگوی م یلرزان  یباصدا  مادرم

 ؟ ی د یمنوعذاب  م قدرن یچرا ا  یبود  ؟کجای که من رو نصف عمرم کرد  زکم؟تویعز  یاومد -

 

 شد.  لی خفه تبد ی هاهقلرزونش به هق  یصدا 

 خورد. دور بازوم گره  فشیظر یها انگشت 

 

 لب زد:   هیگل پراز 

 جانات ی ه نیا  ستم،ی مثل قبل جوون ن گه ید  ؟منیلرزونی چقدر تن منه مادر م-
هول واال نندازن، قوبونت   ی من رو تو  ینطوریوقت ا   چیه گهیها برام زهره، دواسترس 

 رودارم؟  یدقم نده؛ مگه جز تو ک  ن یاز ا شتریبرم ب

دلم فقط به تو خوشه؛ دورت   ایدن ن یخودش، تو ا یدنبال زندگ رهیهم که داره م  رایسم
 نزار.  خبریب ی من رو تو  گهی بگردم د

 

  یقینفس عم دم،ی حق داشت آروم اون رو به آغوش کش یاصلاحالم خوب نبود، ول نی ا با
 گرفته و بم لب زدم:   یآروم و باصدا دم،یکش

 قربون دل کوچکت بشم.  رم،ینم یجا  خبریوقت ب  چیه گهیچشم، د-
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 : دیگوی م نی ف نی تر گرفتم با فکمرم رو محکم مادرم

 خدانکنه.-

 

به صورتم انداختم باتعجب بهم زل زد  یدستش اشکش پاک کرد، ازم جدا شد، نگاه با
 به صورتش چنگ زد:

معتاد   ؟هان؟نکنهی سرت اومده؟چرا مثل پوست استخوان شد ییبل  اخداچهی ! ـــنیه-
 ؟ یشد

 

 زد: داد

قدر   نی ا  ؟چرای من بگو معتاد نشد ؟جونیدی د نهیآ یبگو اصلا خودتو تو  یزیچ هی-
 ؟یکنی م  گرمیخون به ج

 

 دفعه جبهه گرفت:  هی

اسمش هم به زبونت    یحت ی مونده بود، پس فرستادم، حق ندار  آبروی از اون ب  یهرچ-
 .یاریب

 

عاشقشم، جواب  اون    وارووانهی که د د،یفهمی کاش م ستادمی و پشت به مادرم ا  دمیچرخ
 . ستیهمه عذاب  ن نیا ی همه خوب

 

 آروم لب زدم:  یکردم صدام نلرزه، اما باز نتونستم، محکم باشم، باصدا یبستم سع چشم
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  دینبا ی زیچ ردم،ی می براش م کرد،ی که تب م ییتمام شده اون روزا  گهید ،یخوب کرد -
 . موندی م نجا یازش ا 

 

  ی تو  یبیبغض غر  د،یچرخی فقط زبون سرخم بود که م یحرف دلم بود، ول  نیا  کاش
 . خوردی وجودم مثل خوره نشسته بود؛ کم کم داشت من رو از داخل م

 

 خوبه؟  ؟حالتیی ..؟! کجا ریسم-

 

، قرمز شده بود  یکم  هیصورتش از گر  د،یصورت اشکبار و نگران مادرم چرخ ی تو نگاهم
 هاش متورم و قرمز بود. چشم

 

 تلخ زدم:   یلبخند

 ؟ ید یپرس یز یجانم مامان.. چ-

 

 دلخور نگران به صورت زل زده بود:  مادر

 ؟ ی ستی ن ایدن نیا  یمعلومه حواست کجاست؟! انگار تو -

 

 .گذاشتندی کاش تنهام م ره،ی زدم که دلش آروم بگ یکم رنگ یلبخند

 گفتم:  یرو حفظ کردم، با مهربون  میاجبار خونسرد  به

 چشمم. یباشه رو یبگو مادر هر چ-
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 به صورتم زل زد:  یزد با خوشحال یگشاد  یلبخند مادر

  یبخور، تو یزیچ  ایاالن ب ،ی زنیحرفم حرف نم ی رو  دونستمی قربونت قد وباالت برم م-
 . زنمی حرف م تی فرصت با دا نیاول

 

خشکم زده بود،   رتیبهت  و ح یرو که تو یپاهاش بند نبود، من یور کهی و درحال باخنده
 رو تنها گذاشت. 

 

هم االن که غرورم    ند؟اونیببیمن رو نم  میچرا قلب زخم  نایا  زد،ی م زانی به شدت نام قلبم
 له شده بودم. 

 

ساعت بعد به اجبار مادرم چند قاشق  مین دم، یچیپی مرغ سر ِکنده به خودم م  مثل
معدهام سقوط کرد،    یلقمه رو که قورت دادم، لقمه غذا تو  نی خوردم، اول مهی ازخورشت ق

 .دمیقلپ آب رو شن یصدا 

 

  خوردمی با هر لقمه آب م رفت،ی نم نی غذا از گلوم پا دم،یخشکم کش  یهالب   یرو زبونم
 آب رو از دم دستم دور کرد. بهم رفت و پارچ  یبد  یاچشم غره  یکه مادر کفر

 

 چیه شد،یآوار عشق داشت له م  ری دودمانم به باد رفته بود؛ قلبم ز  دم،یکشیزجر م یلیخ
  قدرن یعشق ا کردم،ی وقت فکر نم  چیکه شمع وجودم خاموش شده بود، ه دیدینم یکس

 آوره باشه. عذاب  
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رو روشن کردم،   یگاریاستراحت از دست مادرم فرار کردم، به ُاتاقم پناه بردم، س یبهانه به
 ! کرد؟ی آرومم نم یچیچراه فرستادم،ی م  رونی رو که ب گاریدود س

 

 خوردم، تا زودتر تنهام بزاره. حرفی مادرم برام شام آورد، ب امدم،ین رون یشب ب تا

 

 ارامش.  یاز ذرها  غیدر  یول کردم،ی دود م گار ی س دم،یچرخی م قرارانه ی سالن ب ی تو

 

آروم   یکم  یطورن یا  دیباال آوردم، شا ی قو یدنی نوش یشدم به انبار رفتم چند بطر بلند
 بشم.

 

 .دم یدیاون رو م   کردم،ی بود، هرجا رو که نگاه م دهیفای ب خوردم،یم   یدنینوش یچ هر

 ولو شده بودم.   یکوچک چهی قال  یوسط سالن رو  نیکف زم کردمیم  هیگر  زدم،یم قهقه

 

مخم بود؛ با هزار زور و زحمت بلند شدم، اما اصلا تعادل   یبدجور رو فونیا  یصدا 
 .شدمی طرف و اون طرف پرت م نی جلو برم به ا خواستم ی نداشتم؛ م

 

  یدوباره یبا صدا  شد،یهام از هم باز نمدادم، چشم  هیتک فونیکنار ا  واریبه د   تلوخوران
 .مد یاز جا پر فونیآ
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نه واقعاا باورم   دم؛یهام با دست به هم مالخشک شد؛ چشم فونیآ  ینگاهم به صفحه  
 .شدینم

 

برنداشته بودم؛   یرفتم؛ هنوز قدم رونیب یقابل باور ریرو فشار دادم با سرعت غ  یدکمه 
 که... 

 

روحس   ی قی خورد و درد عم وار ی محکم به د میشانیخوردم، به جلو پرت شدم پ یسکندر 
 . کردی م  ینیکردم؛ اما قبلم چنان به تپش افتاده بود که   سنگ

 

 برداشتم.  زیخ اط ی بلند شدم نامتعادل به طرف ح عیسر 

 

تعادل    یدنیبه خاطر نوش آوردم؛ی چنان غرق لذت شدم که داشتم بال درم دنشیباد
رفته  ازش شویپ کهن ی از ا رفت؛ی راه م ینداشتم؛ تلوخوران به سمش رفتم؛ با ناز خاص

 بودم؛ به شّدت تعجب کرده بود؛ دهنش باز بود؛ سرجاش خشک شده بود. 

 

موهاش وشالش که عقب    یرو یآغوشم، با لذت خاص یتو  دمشی کش یباتک خندها  
محکم به   نقدریآغوشم گم شده بود؛ ا  یتو  فشی بدنش ظر دم؛یبوس یرفته بود؛ چندبار

 بود. ایدن ز ی چ نیتر اخ آرومش لذت بخش  یخودم  فشردمش که صدا 

 

 . دمیگنجیپوست خودم نم   یبود، تو  کی همه بهم نزد نی ا کهن یازا
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همه   نی آروم قرار نداره؛ ا  اونی دلم ب ،یمن ی دردها یتو دوا کشم،یعشق تو نفس م  به
 .ده یبه خودش ند  یدل جاک ی احساس رو  

 

 

  یهوا   یسوز سرما   نیا  یتو  د،یچسبی هاش مو گونه  هاشقه یبه شق قرارنهی ب هاملب 
 شده بود. شیتنم مثل کوره آت زهی پا

 

 پچ زدم:  آروم

داد بزنم تو   خوامی راحته، محاله که اسمت رو ازدلم خط بزنم، دلم م الم یکنارت توخ-
تو وجودم، پروا تو همه کس    یمثل نفس ،یبر یاگر دستم رو ول کن   رمیمی م ،یعشق من

 . یو بود نبودم

 ؟ یا یم  دونستمی دورت بگردم، م ،ی تومال من ،دم یمثل تو ند تاحاال

 

داشتم   تویب کشه،ی عشقت من رو م یندارم، بر یباک رهی اخ که اگر االن خدا جونم و  بگ-
کارا    نیبه همه گفته بودم که امکان نداره تو از ا ، یگناهی تو ب  دونستمی م دادم؛ی جون م

  شناسم،ی تو رو مثل کف دستم م ،یبکن

 

 به لوپ هاش  چسباندم؛ .  هاملب 

 

 چقدر دلتنگت بودم؟   یدونی .. موونهی حالت؛ عاشقتم دصورت خوش   نیا  یجونم فدا -
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 افتاد.  شیشم یابر  یموها یچشمم رو   یازگوشه یاشک

 

  ،یکرد  رمیکارات پ نی هام و ول نکن؛ با اوقت دست   چیه وونتمید یطور نی ا  یوقت-
 شهی قربونت برم؛ جات هم کنه؛ی جز تو درد من رو درک نم کسچ یه  یداغونم کرد

قلبم   یجز تو، تو  یاگه ید یمحاله کس ،یقدم ازم دور بش هی یاجازه ندار  گهید نجاست؛یا
 ؟ ی د یفهم ره،ی بگ یجا

 

  تی تکان دادم؛ با جد یهاش رو کمازخودم جداش کردم؛ بهش چشم دوختم؛ شانه  یکم
 : دمی تمام غر

 گفتم؟!!  یچ یدیفهم-

 

  یرو  فشیوظر  دیسف  یهاتوپ و تشرم انگشت   تم،ی جد توجهیبود ب دهیانگار نشن پـروا
 گذاشت.  میشانیپ

 .دمیاش بوسبسته   خی  یها دستش روگرفتم نوک انگشت  

 

 گفت:  یلرزون  یبا صدا  د؛یجوی لبش رو م کهیدرحال ینگران با

 چــ..  تیشونیعشقم؟پ یخوب-
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  یندارند؛ رو یکه از خودشون کنترل یهاش گذاشتم؛ کشدار مثل آدما لب  یو رو  دستم
 سردش ها کردم و آروم لب زدم:  ی هادست 

  قدرن یکه ا  یدار یچ دم،ی جونم هم واسه تو م ــست،ی.. نین یــزیچ  ـشی... هـشیه-
خوبه حالم   یلیکه چقدر دوستت دارم؟خ یدونی ! جان دلم مکنه؟ی بودنت حالم روخوب م

 .شتیپ

 

دوتا   نیهاش برنگش درگردش بود، مردمک چشم و خوش  ییا یرو  یها چشم  ی تو نگاهم
 سرش گذاشتم؛ با لذت چشم بستم.   یام  رو هام درگردش بود؛ چانه چشم

 

 و پرصآلبت لب زدم:   نانیاطم با

به روز من   یچند روز چ  نیا  یتو ینیبینم ؛یقدم ازم دور بش هی یحت  زارمی نم گهید-
 از تو دل بکنم؟  شهیاخه مگه م  ؟ی چقدر داغونم کرد یدونی !م؟یآورد 

 

 . دمیآغوشم کش یتو  دم،یهاش بوسجفت چشم  یرو

 

عادت داشت   شیمی اخم کردم؛ مشام به عطر قد یعطرش عوض شده بود؛ کم کهن یا از 
آرومم   یدنینوش  نیتری که قو  یسرد درحال   یهوا نی ا  یتو  نجایمگه االن جز بودنش ا  یول

 تنم شد.  شیآت ینگاهش آب رو  هینکرد، 

 

 فرستادم.  هامهیعطرش رو به ر یبود؛ بو ستادهیگرد، ا  یهاباچشم  حرکتیب 
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 : میگوی گرفته و پر ازشوق م یباصدا

 . یهست  ییهوا سرده؛ تو هم که سرما  نجایداخل قربونت برم ا میبر-

 

 : دیگوی گرد م  یهاپر ازتعجب وچشم  یباصدا

 ! ؟یبده ؟حالتید یم  یَاح.. چه بو ؟ی توخوب-

 

 تکان خورد.  یکم

 ؟ یخورد یحد نم نی در ا  یدنیوقت نوش چیکه ه ؟تویبه روز خودت آورد  یچ-

 

دستم   یسردش تو  یها به خودم فشردمش، ودست  شتریب زدم،یقه مقه  لیدلی ته دل ب از 
 گرفتم.

 

 آروم لب زدم: 

 چقدر دلتنگت بودم؟!!  یدونیحالم بد باشه؟!! م نمی تو روبب شهیمگه م-

بدتر شدم؛ اما   یحالم بد بود؛ خواستم آروم بشم ول ینبود  ؛یپــروا تو قرص آرامش من 
 .شمی نم نیبهتر از ا  دم،یکه تو رود االن 

 

 . دمیبوس ادمیبالذت ز  قیعم یشانیپ دم؛یخند سرحالتر
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 . دمشیداده بودم؛ دنبال خودم کش اشه یبه پهلوم تک کهی رحالد یمجبور

 

 شهیبودم؛ هم  رهیباتعجب بهش خ د؛یکش رونی به محض وارد شد مانتوش از تن ب  
 بود. یتعارف

 

که   دهیدلم آب شد؛ بلخره فهم یکارش قند تو نی راحت نبود، از ا ادمیز  یبود ول محرمم
 خودش کرده. یودلباخته ر ی دختر بدجور من رو اس نیبه من تعلق داره، ا  زشیهمه چ

 

 : دمیلبم کش  یزبونم رو دم؛یکش شونمیپر  یبه موها یدست

 .یجونم-

 

 چسباندم .   شیشانیپ یشدم . لبهام رو کی شدم؛ بهش نزد دهیبه طرفش کش اریاختیب

 لب زدم:   اریاختیب

 

گذشت؟! نفسم  ییبا یاز همه ز   نیا  شهیدختر، مگه م یپــروا، تو بت من یتوجون من-
 . یوصف  حدیجادوگر ب هیتو   رت،ینظیب  یها چشم  نیبندا

 

وجودم    زدم؛ی قه مقه  یدوست داشتم نگهش دارم؛ الک شتریب گذشتی که م هرلحظه
دختر ازخود جهنم بدترباشه تمام خودم رو،  ن ی اگر ا  سوخت؛ی عشقش م شیآت ی تو

 .ندازمیم  شیآت نی ا  یوجودم و تو یوهمه 
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ها که  اومده؛ برام مهم نبود که پشت سرش چه   رونی از زندان ب یبرام مهم نبودچطور اصلا 
 .دیکشی م ادی بند به بند وجودم فقط اون رو فر خواست؛ی نگفتند؛ دلم فقط اون رو م

 

 لب زدم: 

جونم بسته به جونت، هرجا که   رفتم؛ی بخواب م ه یباگر رتیبدون شب بخ هاشب  ن یا -
  زیهمه چ افتم،ی تو م ادیباز  گذاشتمی پا م ایدن نی ا  یتو  یهر جا  رفتم؛ی شهر م نیا  ی تو

 . زهیگذشتن از توبرام گذشتن ازهمه چ  ،یتو نبود یبود، ول

 

 . دمشیزانوش  و باال کش  ری دست انداختم ز  

 

خودش رو     فشیتن ظر نی باا  تونستی مگه م یول  کردی تقلم  د؛یکش  ی بلند غیج دهیترس
 آزاد کنه؟

 

پاهاش   کرد؛ی م  دهیفای ب یام ، تقآلها سرشانه  یرو  دمیکوبی آروم م کشیکوچ یهابامشت 
 گفت:  یبلند یتعادلم بهم به خوره باتک خنده شهی باعث م دادکهی روتکان م

حالت خودت به زور سر پا   نی االن باا نیبزارم زم  تو روخدا  ری ! مواظب باش، سمی..یآ-
 . یستاد ی ا

 

 : دمی بوس  لپشو
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نداشته باشم،  یدلت جا   یتو  یروز  کهن یفکر ا  ره،ی گ شتیسوختم به پات، دلم پ  -
 داغونم کرد، داغم کرد.

 صورتش زل زدم:  ی تو دمیخند

 ه؟ یچ یدونی م-

 گفت. یباال انداخت  باناز  نوچ ابروهاش

 شدم،  یاش غرق خوشبامزه  ازحالت

فال   یتو  یازبچگ   بره،یچشهات دل آدم روم ،یهم نفس من ،ی آغوشت آرامشه، تومال من-
 جاست. نی زور نزن جات هم یپس الک ،یبود

 

 .دیسرش روعقب کش یشدم؛ آروم آروم حرکت کردم؛ ؛ کم ریخوش رنگش خ یها چشم به

 

 لب زدم:  آروم  

رگ   کهی نگران نباش؛ تو همون یمثل من دار  یمن امِن؛ تا  مرد  شینترس جات پ-
 .یبه درددل من درمان کهی توهمون یدونی خواب من روم

 

 تخت زانو زدم؛ بدنم  بدجورگر م شده بود   یتخت گذاشتم؛ کنارپاهاش رو یکه رو  تنش

حرکت از تن    کی بود؛ با دهیسبشرتم که ازعرق به تنم چ  یسر دادم؛ سو  یلیدلیب یخنده
 درآوردم. 
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وق زده بود؛ خودم  سیتوپ تن یگرد پـروا افتاد که اندازه  یها دفعه نگاهم به چشم هی
 . دمی روجلوکش

   دم؛یهاش روبوسجفت چشم  یرو

 

 هات تف سرباالست.چشم   نیتو و ا  شی ست پتوبه  یهرچ-

 

 دستم نشست و مانعم شد.  یدستش رو  عیسر 

 

لپش زدم؛ موهاش    یرو  یزیر   یااش چسبوندم بوسه ام  به گونه کردم، گونه یطیغل اخم
االن رنگشون فرق داشت؛  موهاش رو پشت گوشش زدم؛    ی، ولرنگ نشده بود یازبچگ
رونداشت،   میکودک یایبه دن  بردی من روم شهیکه هم ی عطر دمیکشی م  قیعم یها نفس

 آومد. یاصلا به مزاقم خوش نم   شراتییتغ  نیا

 

 : میگوی وارمزمزمه  

تا   یدارم؛ بزارمال من بش از ی االن بدجور بهت ن لرزه،ی دلم تماما م نمتیبینم یوقت-
 .کنمی روم تی اخرعمرمم نوکر

عشق با  هیتوبرام   ،یدیونجآبت م  یسادگ یکه معن  یبیاحساس عج هیمن    یبرا تو
وکما بمونم؛ دلم تنگته؛ پـروا دردت به جونم بزار ازعشقت    یخمار نیا  ینزارم تو  ،یشرافت

 . رهیدل آروم بگ ن یسرآب بشم تا ا

 



 پروا 

129 
 

  غشیکل خونه روبرداشت، با ج غشیج یزدم؛ که صدا  یمحکم یلیدفعه لپشو ؛ گازخ نیا
 لبم نشست.   یگوشه  یازخوش یکج یلبخند

 

 : میگوی م  یعصب  یکم یکشدار و شل و باصدا  ؛

به حالت به رنگ   یوا  ی زنی که بدون اجازه من دست به رنگ موهات م هیبار اخر -
 ؟ ی دیفهم ؛یکنی غلطام نیمن ازا  یکه بدون اجازه هیبرنگردند؛ دفعه اخر شی اصل

 

 از ته دلم لب زدم:    یاگرفته  یآغوشم، از ته دلم باصدا  یتو  دمیکش

  هیگر ی که باخته بودم، هرچ  یتو گلوم بود . دلم بدون توگرفته بود، ازعشق یبغض هی-
 .. شدمی ؛ اصلا سبک نمبودن داشتم  کسیحس ب  گرفت؛یدلم آروم نم کردم؛ی م

 

 .یعمرم ،ییجدا  نیدرد داشت ا  رم؛یمی م توی ب کردمی فکر م دم،یچند شب نخواب -

 

دوستت دارم   یلیخ ارزه،یم  ایبودنت به همه دن لرزه،ی م  یدلم ازشاد یخندی م  یوقت
 .یمرغ عشقم

آروم   دم؛یبوس شیشانیپ دیهاش درخشچشم یلپش رو گازگرفتم برق اشک تو  باز 
 : میگوی م

 شیَترت قلبم رو به آت  یهادورت بگردم، آروم باش سلطان قلبم، ، چشم  ــسیه -
 بشه. ینازت بارون یها چشم  زارمینم گهید کشه،ی م
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 رنگش بسته شد،  خوش  یها چشم

 

 . کرد تقل

 : دیگو ی م  یا وگرفته  دهیترس یباصدا

 

..  ست؟تــوین یولم کن.. کمـک.. کمک کس خوام،ی تو رو خدا بس کن، مــ... مـن نم-
 مــ.. مـ.. ما نامحرمم... ولــ..

 

 شدم.  یدفعه طوفان  هیشدم...  تریمن رو پس زد، جر  یخودم نبود؛؛ وقت دست

 زدم:  ینعرها 

 خفه شو... -

 . دیلرز ی م  دیشد، بدنش  مثل ب ریبهم خ سی خ یهاغرش من شوکه با چشم  با

 

 :  دمیهم سآب  ی و با رگ باد کرده گردن با خشم و باحرص دندان رو یجد

که نرفته؟ هنوز پنج، سال از    ادتی.. میده ساله هست یغهیزده به سرت؟ هان؟! ما ص-
 هم نگذشته؟!  خی اون تار 

 

 :دی گوی با نفس.. نفس م د؛کری هق هق م کهی درحال مستأصل

 یدار یفهمی تــ... تــو حالت بده ؟؟  نم ست،یبرم؛ تو اصلا حالت خوب ن دیولم کن با -
 .یکنی م یچــه غلـط
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 : دمیغر

 خفه شو پـروا...-

 روش خم شدم، : یپوزخند با

بهت نگفتم چشمات   ،یکور خوند یبدون دیدم؟بای دوباره از دستت م یاگر فکر کرد -
 ! هان؟ مه؟یونگید

 

 رنگش در گردش بود. خوش  ی هاچشم یتو  هامچشم

 شی بارون ی هاپشت چشم  یهالب   زد،،یهاش موج مچشم  یتو  یو نگران  دهیترس
 نشست.  

 

کم  یلیدلتنگ چشمات بودم؛ خ دونه،ی نم یکس ونهی حال من رو جز توئه د معرفت،یب-
 .کشهی ن رو مدلشوره م  یستین شمیپ یآوردم، وقت

 .ی !؟ تو هم عشق و هم باورم سوزندمهیبودنت دلخوش ی د یوقت نفهم چیه

 

 چیه  گهید تویب زد،یقلبم نم ینبود یوقت ید یهام رو نفهمچشم  یوقت غم تو چیه
 .شمی وقت عاشق نم

گذاشتم کنار، من   دمیعشق بوس تویب شه،ینم دایمثل تو پ یکس گه ی د ایدن نیا  ی تو
 .شمیهرگز آدم سابق نم گهید
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  نیتو وا  یپا  زمیکه همه چ یمنو؟ من ینیبیچرا نم  ،؛یاز دستم در بر زارمی نم گهید
 طاقت ندارم.   گهید یدور نی بسه ا گهی هات باختم... هان؟ دچشم

 

که به کمرم زد؛ عطش   یبا چنگ شد،ی م یبرام خواستن شتریب کردم؛ی تقل م شتریب یچ هر
 و پر از حس بودم. یمن رو فعال کرد، عصب یگریوحش یداشتنش، خو 

 

و  کلفه دست    اریاختیدلخور وناراخت شدم، ب یلیخ اشده یفای ب یها مقاومت تلش  از 
از خودم خجالت   دمیرو د اش ده یوق زده و ترس  یاشک یها چشم  یباال بردم، اما وقت

 .دمیکش

 

 ..دمی خودم کش یباخشنونت سرش رو  یعصبآروم کردنش  یبرا 

 آروم  لب زدم: 

نترس ما   ،یکه نفسم یدونی تو م زم؛یغلط کردم، نترس خوب؟! من رو ببخش عز -
آرومم   خواستم،ی فقط تو رو از ته دل م ایاز دار دن ،یاالن فقط تو مرهم دردم م،یمحرم

 کن، دورت بگردم. 

 جونم به جونت بسته. رم،ی می م تویب  دم،ی قول م م،یکنی فردا عقد م نیهم

 دادم:  ادامه

  گرمیخون به ج ینطوریدوستت دارم، ا یدونی م  انصاف،یعذابم نده، ِد ب نقدریا  گهی، د-
 !!!  هان؟ ؟یکنی م

 ، من فقط عاشقم، با دلم بد تا نکن. منم مثل تو رنجودن رو بلد بودم   کاش

 گفت: اطی دست و پا زد آروم با احت دفعهک ی
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بزار   ستیراهش ن  نیا  یعاشقت بودم ول شهیکه من هم یدونی خوب م ری ولم کن، سم-
 برم خواهــش مــ...

  یبلند غیج دم،یحرفش تمام نشده بود که چنگ زدم به موهاش و محکم کش هنوز 
 .دیکش

 : دمیغر یعصب

 شه،یتو زبون آدم سرت نم ی دوست نداشتم، به اجبار باشه، ول ،یبود یتو برام مقدس-
خسته    ،یتازونی دل م نیا  ینداره؛ هر جور دوست دار ت یذره احساساتم برات اهم هی

 ! ؟یفهمی شدم، م

 یدادم، ب یدار و ندارم پا م؟یبا تو تا کردم، دل به دلت دادم که بسوزون یجور همه
 ! ست؟یهات نوشتم، هنوز بس ننفس  نیانصاف، تپش قلبم رو ا 

تحمل    تونمی و درد رو م غم نیفقط با توئه که ا  ،یکه تو کنارم باش نهیخواهشم ا  تنها
 کنم. 

  گهیها شدم دکوچه   یشت، آواردلم گذا یداغش رو  ایرو خواستم، دن یهر چ شهیهم
  یهر چ ا یدن نیزار زدم؟ چرا ا ت یچقدر از دور  یدونی تحملم تموم شده، خسته شدم، م

 !  سه؟ینو ی من م یغمه برا 

مرد چه    هیو اصرار   یرونیکه ح یدونی و نم ستین التمیخ نیبسمه، تو که ع گهید اما
 !! ده؟یم یمعن

منم خوب    یول  ،یتخس نبود  نقدریا  ،یبچه بود ی ! وقت؟یدلم رو  بسوزون نیا  دیبا  حتماا 
 .یحرف نزن ری حرف سم یرو  یتا بفهم کنمی چکار کنم؟! خودم تو رو آدمت م دونمی م

 

 یچ دم،یبه غم نشست، اصلا نفهم شیو اشک  سیخ یها هام، چشمحرف   دنیشن با
 شد؟!! 
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  ی؛ عاشقش بودم ولهام قفل کردم دست  نیسرش ب  یرو با تمام قدرتم باال   هاش دست 
  شیکه خرجش کرده بودم؛ من رو پسم زده بود؛ آت یهمه احساس  نیبعد از ا  کهن یاز ا

 .   گمیم یکه من چ فهمندی ها مگرفتم ، فقط عاشق

 

  ی زیوجودم گرفته چ  یپا یو سر تا دیجوشی تک تک تار و پودم م یتو   خشم
 .دمیفهمینم

 از هزار تا ادم پست  بدتر بود؛ حالم دست خودم نبود.   رفتارم

 حالم و هوام رو عوض کرده بود.   یلیخ داشتنش

 

 آروم زمزمه کردم: دم؛یسرحال خند  ش،یدست نخوردگ دنید با

 ت داره... یفقط با تو جذاب امیدن ،یرینظیب-

  نی از ا  شتری بست، هام فوق العاده تو تک تک لحظه   شیکه دلم ازت داره ، پ یهاخاطرات 
 . یقلب و روح من یمگه؟! فقط تو ملکه  خوامی م یچ

 

 گفتم: باخودم

که بخواد   یدهن کنمیاش فقط چرت بودند.. خودم خفه  مها همه اون حرف  دونستمی م-
 .دمینم ایرو به دن تیشم یابر   یتار موها هی پشت سر بد بگه، 

 وجودم رخنه کرد: ین ی ن یتو   یخوب حس

  ینبود یمبارک خانم شدنت، بدجور عاشقتم فنچ تخسم، وقت ،یرسما مال من شد گهید-
تو فقط من رو   کردم،ی م یکس ی و ب یاحساس پوچ دادم،ی داشتم جون م یاز زور دلتنگ

 . نی پا ارمیدوست داشته باش آسمون و برات م
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 لب زد:  انداختمی دستش دور گردن م کهی آروم درحال ز 

 .دمینم  یتو رو به کس ر،ی سم یمال من خواستم،ی فقط تو رو م-

 : دمیخند 

 مال توام فقط...-

 

 شده بود.  داریسالهام انگار ب نیسرکوب شده ا   یخو

 

  یوقته که شد یلیتو خانم کوچلو خ ،یبه  باد داد نمو یدل و د  ینطوریا  یاز ک دونمینم-
 کس من. یهمه 

 

اصلا    دادم،ی نم ت یاون اهم قراری و ب  یها غیها بودم، به جآبر  یشدن باهاش رو  یکی از 
 انگار کر شده بودم. 

_ 

  یدستم رو دیتکان خوردم؛ از سر درد شد  یبازوم و کمرم کم  یرو  ی زیخوردن چ با
 .دمیهم مال  هام بهنشست، چشم  امقه یشق

 

  دهیخودم ترس کنار یفیظر  یها غ یج غیج یبه سرشانه و کمرم خورد، صدا  یهای مشت که
 باز کردم.  مهیهام رو نچشم

 

 که تو بغلم بود چشام گرد شد .  یکس دنید با
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 امکان نــداره!!! تــ... ــو .... پــروا؟!   ــنی.. ا ـــی ا -

اومد، دستم،   ینفسم باال نم د،ی کش ید یشد ریبند اومده بود، قلبم از شدت شوکه ت زبونم
 قلبم و ماساژ دادم.  یکف دستم رو یقلبم نشست، با انتها   یرو

 اااخـــخ و .   دمیبلند نال یصورتم از درد مچاله شد بود با صدا  شد،ی م شتریرفته ب درد

 

 ناجور. تیاون وضع  یما تو دنیپر وارد شد، از د ینیبا س مادر

 

هام  دست  د،یلرز ی، صورتم سرخ شد، کل بدنم از خشم مهر دومون گرد شد  یها چشم
دست، ماتش برده   یلرزون تو  ینیباز هاج و واج با س یمشت شد، مادر شوکه با دهن

 بود.

 

رو برهم زد،   یشکستن، سکوت خفقان آور یخورد، صدا  نیاز دستش افتاد به زم ینیس
 که به صورتش زد، کنار چهارچوپ در سقوط کرد.  یبا چنگ

 

  ی قلبم تو ی هابلند کوبش  یصدا زد،یقلبم نامنطم م یهاتپش   دمیرفت ترس نفسم
سست به طرف مادرم قدم برداشتم با    یمضطرب با پاها  د،یچیپیگوشم م  یسکوت تو 

 زانو زدم. کنارشیهمون ملفه کم رنگ آب

 

 ، انگار زبونش بند اومد بود.کاسه چرخاند  یهاش و تودلخور چشم  یاشک  یهاباچشم 
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داشتم،  یاحساس خفگ داد،ی ار مگلوم رو فش یانگار کس شیاشک  یهاچشم  دنید با
پر بود، نگاه   گهید  یکس یازعشق یخودم آروم شکستم باقلب یخراب بود، تو یلیحالم خ

 مادرم بدجور سرزنشگر وکوبنده بود.  نیشیسرخ و آت

 

که ازت داشتم، فقط   یشکست، قلبم له شد، خداحافظ عشقه ناکامم، تمام سهم غروم
 .هی قلب تو خال نیدرد آور و ا  یهاخاطرات 

 

گرفتم و   د،یکشیمادرم که بدجور برام خط و نشون م  نیغمگ یهااز نگاه  اری اختیب سرم
لرزان   یبه زور با پاها  شیانداختم، مادر با فک چفت شده از خشم و نگاه طوفان نی پا

 . ستادی بلند شد و سر پا ا

 

 کنار در سرافکنده نشسته بودم، کمرم شکسته بود.  من

 اعصابم خط انداخت:   یلرزون مادرم رو  یصدا 

 

 ! هــ... ــان؟! د؟ی...کـنـیم ی...ا غلــ... طنجــی... ا ـیا-

 

 .دیکه ده متر تنم باال پر   دیکش یادی فر چنان

 

 بانفرت داد زد:  مادر

 ُاتاق پسرم اون هم بــ...  ی! هان؟ تو  توه؟ی آبروی چــه، ب  نیا-
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 زد:  ادیاشاره کرد، فر   ماهیپر  تیچندش با دست به وضع با

 ! ت؟ی وضع نیبا ا -

بگم تا زندهام کور   دیبا ،یزنش بش یتونی م ر یخودت  به سم میبا تقد  یفکر کرد  اگر
من گورت و گم   یاالن هم گم شو از خونه  ست،یمثل تو ن یکس یمن جا یخونه ،ی خوند

 . آوردمیو  به صدا در  ن ت ی کن تاطبل رسوا

 

 : د یکش غیج  یاگرفته ی باصدا ماهیپر

 . ستمی.. نستمی ن ستم،ی من بد  ن-

 

 : دیکش غیج  ایمثل روان دیخند

 دار بره.  یسرش باال   یپسرت بخاطر دست دراز  کنمی م یکار-

 

 نعره زد:  مادر

 . خفه.. شو خفه-

 

 کوتاهش رو چنگ زد، داد زد: یبود باسرعت سمتش حمله کرد، موها  یعصب مادر

 .کنمیجاچالت م  نیهم-

 

 داد زد:   مایپر
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  یبلند یبا نفرت باصدا  داه،ی که اون سرش ناپ ارم،یسرتون م یدستتون بهم بخوره بل -
 داد زد:

 داد حالم بده خودت و برسون.   امی به من پ ر یسم-

 

سرم رو بلند کردم که رگ گردنم گرفت،    یباچنان سرعت د یابروهام به موهام چسب ازتعجب
 . دیاز درد شد

 

 : دمیبردم غر ورشیبه سمتش   یبلند شدم. مثل ببر زخم نی زم یبرق از رو  مثل

تو زنگ   تو رو داشته باشم، چه بخوام که به یشعر نگو واسه من،  غلط بکنم شماره -
 گورت و گم کن. یدیبزنم، االن هم که شن 

 :دمی مچاله شده با دست به دراشاره کردم غر   یونفرت نگاهش کردم با قلب  باچندش

 ... یاالن هم جلو وپلستو جمع کن هرر-

 

 تر لب زدم: گرفته آروم  یباصدا

 که عقدت کنم؟ هان؟!  یبه من انتظار ندار  یخودت و انداخت-

 

 د زد:دا یاشک  یهاباچشم 

 حال بد  بود؟   یاون همه دوست داشتن، وعده فقط تو -

به زور بهم دست   شب یبدنم نمونده، د یسالم تو  ی جا  هیرفته هان؟!   ادتی  آنهاتیوحش 
 من رگ گردنت باده؟!   یبرا  ینطور ی.  حاال ا  یزد
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با چه   یدونی م ،یدختر تنها رو دق مرگ کرد  هی رم، یمی فلن دارم م ی داد امیپ یاونجور
 اومدم، االن بد شدم، هان؟!  نجایتا ا یحال

سخت   دبگمیو پام با  دستی ب یمنم مثل اون پـروا   یاگرفکر کرد ،یحیوق یلیخ
 ! ؟ی دراشتباه

 

هام گرفت، چشمام رو بستم، بغضم گرفته بود، پام  چشم   یاسم پـروا خون جلو دنیباشن
آدم که   زم،یخونش روبر جان یداشتم هم لش یسرش پتانس  یبزنم تو یروبلند کردم که لگد 

 بودم.  ختهیبهم ر شونیکرده، پر یچه غلط مونهی نم ادشیدلتنگه  

 

 زد :   ادی شونم  فر یتو  یفیظر  یهاهلم داد بامشت  یبادلخور مادرم

  ،یرو دوباره به جونم انداخت فه یطا رهیت نی دختر  وا ن یازت متنفرم که ا -
 . یازپدرت من رو شکست  شتریب  بخشمت،یهرگزنم

 

 بودمش بابغض گفت:  ده یند  ینطوریصورتم چرخاند تاحاال ا ینگاهش تو  بانفرت

 ! ؟ی ریبگ دی کارات گناه خودت و ند نیبا ا  یخوا یم  یکار خودت کرد -

 

 سرم انداختم نعره زدم:  یروتو  صدام

  یدید ی،  وقت من از تو بدبخت نفرت دارم  نجا،یکه من ازعمد کشاندمش ا  گهی داره م-
  یتو  ی پات روگذاشت یغلط کرد  ،یرفتیدرم یگذاشت ی دمت رو کولت م دیحالم بده با

 من. یخونه
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ازعمد  زنه،ی قلبم با هرتپش اون روصدا م زنه،ینبض من داره بانفس اون م ی دید  یوقت
 راه انداخته. یباز  نیخودش ا 

اون همه   دیتونی دو روزه م د،یکنی که فکرم دیکنی رفتارم یقلب فقط مال اونه، طور  نیا
 !  د؟یکن رونی عشق رو ازقلبم ب

 

که  یقلب یبرا  دیزنی سازم هی خودتون   یهرکدومتون برا  ست،ین شی قلب حرف حال  نیا
 ! نالم؟ی شب وروز دارم م یچطور ینیبینم ست،گه ید  یکس ری اس

 

 روا_  _پــ

  ینور تو  دم،یخندی از ته دل م ری رنگ دست در دست سم ییطل یگندمزار ی تو
 .  میدیخندی و م میگفتی داشت،وبا هم م یبود و برق خاص دهیخوشرنگش تآب یها چشم

 

به جلو و   یعشقم نگاه یموها و شالم روبر پشت خودش سوار کرده بود، باهمه  باد
  هی م،یدادی تکان م یمون رو به آرومقفل شده  یها و دست  انداختم،ی م  ریبه سم ینگاه

  ی هاکل آسمون رو گرفتن با چشم اهیس ی و تار شد، و آبرها   رهیت ، یدفعه آسمون افتاب
  دم،یمتر به هوا پر  هیوحشتناک زد،که   یبه آسمون زل زده بودم که رعد وبرق دهیترس
 . اومدی صدام درنم  یول  دم،یازعمق وجودم کش یغیوج

همه جا رو فراگرفته بود،  ع یآتش سر  یبه گندمزار خشک افتاد و دود و شعله شآت
نبود،   یبود، اما دست ریومردونه سم  یقو یها که قفل بود انداختم چنگال  ینگاهم به دست

دنبال   قیخشک وعم  یها خفه کننده باسرفه ی ودودها اون شلعه   یتو ستی کنارم ن یکس
 .  کردی ها اونجا رو احاطه مشلعه دم،یدویو به هر طرف م گشتم،ی م  ریسم
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  یادمیفشار ز  دمیکشی م غیوج کردم،ی م  شیو صدا  زدمی داد م صدایبی اشک ودادهاب با
  یچنگ انداختم، و سرگردان و باصورت میبه گلو  ،ییاز صدا  غیدر یول آوردمی به خودم م

  ییهاشده بود، باسرفه  دهیوشپ یاهی نبود هوا با س یکس دم،یدوی از اشک  م سیخ
تر و  بزرگ  هی آتش هرثان یبودم، ول یدنبال راه فرار  م،دهنم گرفته بود ی خشک شالمو جلو 

تک وتنها اونجا   یول  کردم،ی رو صدا م ریو سم زدم،ی م  صدایبیادهابیفر شد،ی م تراه یس
و هر بار به شدت  دم،یدویافتاده بودم، وم  ریجهنم بود، گ شیکه مثل آت شی اون آت نیب

بود، زانوهام  از افتادن   یوخون  اه،یس  امدست  شدم،ی بلند م ع یسر   یول  خوردم،ی م نیبه زم
  د یو ناام  دمیکش میشانیبه پ یبرداشته بودن، سرگردان دست یبزرگ  یمداوم زخما  ی ها

نشستم، و از ته دل  آورد،ی طرفم هجوم مکه به سرعت به یشیوسط اون حجم از آت
 .  ختمیاشک ر 

 

با   شیطرف آتاون   ریسم  دمیسرم رو بلند کردم، د ی که باصدا ختمیر ی،اشک م بانیسردرگر  
به سمتم   شی آت یهابه طرفش قدم برداشتم، که شعله یبود، با خوشحال ستادهیاخشم

گرفته و من با    شیلباسم آت  یسمت جلو روصدا زدم،ق  ری وسم دمیکش غیشد و ج دهیکش
پشت به من   الیخی ب ریکه سم خواستم،ی کمک م ری و از سم زدمیداد م  ادمی وحشت ز 

 منو در برگرفـت.    شیکردواز من دور شد، من به خاک افتادم وآت

_ 

مطلق بود، عرق از سر و صورت وتنم  یاهیچشم باز کردم، وهمه جا س  یفرا بنفش غیباج 
دونفر رو کنارم حس کردم، زمان و مکان از دستم در رفته بود،  خت،یر  یمثل آبشار م

 شده بودن.  یکیاشک وعرق صورتم با هم 

 

شدم   داری وهم و کابوس و وحشت ب  یایاز دن یلی و حس کردن چند س ید یشد  یباتکآنها
به صورت تک تک آنها   دهام،ی ، نگاه ترس دمیسرد و چند تخته د یکه خودم رو در ُاتاق 
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  نهیبا اخم و ک هایو بغض یبا ترحم و ناراحت هایبعض د،یچسبی م  ی اقه یچند دق یبرا 
 دوخته بودند.  چشمتوزانه و مؤاخذه گرانه به من 

 

و سوختن من به    ییوبا جدا  کردم،ی م  یط ریکه با سم  یریبود که درمس نیازا  وحشتم
  انداختی رو به جانم م یکه درد بد د،یکوبیم رانهقرای بود ، قلبم آن چنان ب دهی رس انیپا

 تمام شدن نداشتن.   ال یخ یها و حصار اجبارکابوس  نیو ا 

 

داشتم،  ی دیشد از یکه ن یدر اغوش مهل فرو رفته بود ومن با تمام وجودم به اغوش سرم
شده   هیهزار تک ییروکه ازفکر جدا  یتا آرام کنم دل  ستمی گر یپناه برده بودم، و از ته دل م

 بود.

 

 .  کردی م یقراریو ب زدی آن نشسته بود به شدت تند م یکه به رو یاز غم قلبم

 

  نیا  یتو  کردم، ی م یچون بدجور احساس دلتنگ  کردم،ی م  هیآغوش مهل گر  یتو  بشدت
همه عادت شده اسمش رو با   ی سراغم رو نگرفته بود، انگار نبودنم برا یهفته کس  کی

عشقت هم   ادیباشم، روز وشب به  نجایا  ریاگر تا آبد اس  کردم،یتمام وجودم صدا م 
من عشقت   ،یرفته توئ کهیاما اون معرفتن،یب دخترا یگفتی هستم،  توکه م ه یگر  هیصدا 

خوابم   یصبح ازخستگ  ی هاتا دم دم   هیرو رها نکردم و دست از پاخطا نکردم، ازفرط گر
 برد.   

 

 شد.   لیتکم شبیهفته که گذشته بود برام ازجهنم بدتر بود با کابوس د   هی نیا  ی تو
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به   ینگاه نهیآ  یتو  رفتم،یخلوت نم یدرحمام گذاشته بودم، از ترس جاها  یروجلو مهل
به رنگ بنفش شده بودن   های چشم کردم، کبود  ری ز  یها ی از زخم و کبود صورت پر

،   امقهی داشتن، زخم کناره آبروم، وشق یشتریب یو خون مردگ  تربودنره ی ت جاهایوبعض
  شهیکه هم  یهابه چشم  یمتنفرم، نگاه یزندگ نی بودو از آدما وا  نیتر بود دلم غمگ   رهیت

 هیقلبمو تک ،ییو جدا  یدور نیکه رنگ غم گرفته بودن، دلم آشوبه از ا  زدکردمیبرق م
 کرده بود فکر رفتنش.   هیتک

 

  دیکم آوردم، ند د یرو باز کردم، شک مثل خوره به جونم افتاده بود،ند راهنمیپ یهادکمه 
 شکستنم رو.  

و مثل قلب گنجشک    نیباترس به پشت سرم برگشتم، ضربان قلبم سنگ دمیشن ییصدا 
 لرزان گفتم:  یاگرفته و باچانه  یباصدا  د،ی کوبی ند ومحکم مت

 مــ.... هـل؟!!  -

چنگ زدم که دوباره   راهنمیوجودم رخنه کرده بود، به پ  یترس تو  آومد،ی نم ییصدا 
 بپوشم که دره حمام با شدت باز شد.  

 

تم  ام گذاش گوشه یهام رو و دست  دمیکش یبلند غ یکرد ج جادیکه ا یج یف یوصدا  ازشدت
 .  دمیلرز ی دو زانو نشستم و ازترس م یرو  واریوکنج د 

 

 چشمم به چهارچوب درنگاه کردم.     یازگوشه یواشکی

 به جانم افتاد، و...  یبد یرعشه دنشیباد
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از گوشت    هیتک هی  رونیهام گشاد شد و تف کردم بدهنم حس کردم چشم  یرو تو  یزیچ
عق بزنم، آب دهنمو پشت سرهم تف   شتریب یل یدهنم بود که باعث شد خ یدستش تو 

  زیبا پشت دستم دور لبمو تم دم،یشنی و م ام نه یخس خس س دم،ز یعق م کردموی م
 شده بود.  یاز خون رنگ  ودرنگ ب کمیلباسم که آب نی است یلبه   کردم،ی م

 . دادی م  کیرک یهاپشت سر هم فحش  یاون عوض 

 

 : دمیصورتش زل زدم و با خشم غر  یبودم با نفرت تو اخر زده  میس به

  یطورن یاگه دوباره دستت بهم بخوره بازم هم ،یفهمی م  خورهیحالم ازت بهم م یعوض-
 .کنمی م پارهکه یتو رو ت

 

 : دیگوی م یبم  یدستشو آورد جلو و آروم با صدا  یک یزد اون  یپوزخند

سرمه رو   یکه ازت تو  یفکر یتونی بازم نم یهزار بار هم منو تکه تکه کن  یاگر روز  -
به طرفم   یقدم ره،ی گیکه فقط کنار تو آروم م یدلم چه کرد  نی که با ا یدونی نم ،یریبگ

 برداشت  

 

 :  دمیمستأصل نال 

  ایزخمم نشو لطفاا جلو ن ینمک رو  گهی تو د رهی از سر و کولم باال م ی من خودم بدبخت-
 ...شهیچندشم م کنمی مخواهش 

 

 از چشمم افتاد.  یاشک  قطره
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 زد:  یلبخند

 رمیآزاد بشم م  نجایاز ا ی ندارم وقت یکار تی با دخترانگ یاگر دختر کنمینم تتی اذ-
که باهم   امیراحت شم وبعدش م یلعنت یاندام دختر نیعمل تا از شر ا  یبرا  کایآمر 

  لیوک  هیو بعد.. برا..... برااتـــت  شمیآزاد م  گهیهفته د  هیمن کمتر از   م،یکنازدواج  
 !! چطوره؟! هــان؟ م؟ی ری م نجا یباهم از ا  ی ! اگر بخوا رمخوبه؟ی گ یمیدرست حساب

 

 به جان خودم.  ستوونه ید نی گردبهش زل زده بودم ا  یهاچشم  با

 

 بلند عربده زدم:  یبرداشت که با صدا  گهیقدم د هی

بدبخت نشدم که   قدرن ی!  هنوز ا ؟یفهمیا نمگم شو  آشغال من ازت نفرت دارم چر -
 دو جنسه خلف کار باشم.  هیمحتاج  

 

 زد: یباال رفته پوزخنده صدادار یابروها با

!  ؟ی امجرمم اما تو فرشته هی شلوغ کار  یو کم یکه جرمم فقط کتک کار  یاون وقت من-
و بهت   کنمی خوب درکت م یغصه دار یناراحت فهممی م  یدلخور فهممی م نی هـان؟! بب

ازم دلخور   کنمی و دوستت دارم خواهش م  رهیخ  تمیمنم ن فهممیحالتو م  دمی حق م
بزرگم، دلواپس   یلیثروت خ  هیندون من وارث  ی کی هاچاره یبدبخت ب نینباش منو با ا 

  هیفقط  یتو بگ یو االنم هرچ میرو بده، من و تو هم سن ینباش فقط اوک یچیه
 شدم.  ریبدجور بهت درگفرصت بهم بده 

 

 : دیگو یبغض آلود م ییصدا با
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بدجور کلفهام   یکه به جونم انداخت یحالم ناخوشه، درد  ر،یبهم مشت بزن گاز بگ ایب-
  هیپـروا منم آدمم منو مثل   کرد، ی چند روز داشت خفه ام م نی ا  یتو تی خال یکرده جال

 افتاده... ریگ  ایدو دن نیکه ب نی ترنس ننه ُمرده بب

 

کارا   یل یمدت خ  نیا  یوقت حس نکرده بودم، من تو  چیکه ه یز یتو خوشحالم چ با
 کهن ی ندارم با وجود ا یگاهیخانواده ام هم جا شی پ یکردم تا خودمو خلص کنم من حت

 همه ... یداشتم اما نگاها  یهمه چ

 

خواهرم و   محبت خانوادهام شده سهم  یمن متفاوت و آزار دهنده بوده وهست همه  به
ترد شدن، بهم کمک   یطور ن یانگار نه انگار که منم از خون اونها هستم سخته پــروا ا 

بخاطرت اگه تو پا رو دلم   جنگمی م  ایدن یکن عشقم حداقل تو منو درک کن با همه
هام  تفاوت  یاز تو مطمئن بشم که با همه   دیبا خودم روشن شده فقط با میتکلف ،ینزار

 .یقبولم کن

 

 

 .دمیصورتمو عقب کش ،یسالمشو به طرف صورتم آورد باحالت چندش  دست

 

 : دیگوی غم م با

و   ر یاز من فاصله نگ کنمیبکنم خواهش م  یبرات کار  تونمیمتاسفم،  نم  یلیمن خ -
  شمیم ونهی کوه غم و غصه د ن ینسوزون من خودم دارم از ا شهیکارت از ر نی روحمو با ا

 زخمهام نشو.  ینمک رو  گهی د تو
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ها چکه پارکت  یشده بود و رو  ریافتاد که خون ازش سراز   اشگهی به دست د نگاهم
 .کردی م

 

زده بودم   بیاس یابه موجود زنده  کهن یسوخت از ا انداختم دلم براش   نی پا سرمو
 عذاب  وجدان داشتم.

 

ام  نشست، با  گونه یهاش رو و گرفت لب   امقهی استفاده کردو با سرعت   میحواسیب از 
به خون نشسته   یها با چشم دفعهک ی  یعقب رفت ول یتوانم هلش دادم کم یهمه 

 : دیبه گوشم زد و غر  یمحکم یلی دستشو باال بردو س

 حرف زد؟!هـــان؟!  شهیبا توئه زبون نفهم نم -

 

محل درد   یداشت دستم ناخواسته رو  ینیسنگ صورتمو تا قلبم حس کردم، دست سوزش 
زده بود و منو تنها گذاشت،   یرحمی با ب ر یکه سم  ییگوشم نشست درست همونجا ریز 

 بود. دنمینفس کش یوجودش تنها بهونه گرفتی نبودنش کم کم داشت نفسم رو م

 

 : میگوی لرزان م یچانه با

  یکس زنهی اون م یفقط برا من خودم عاشقم و قلبم  یزنی حالمو بهم م ،یحیوق یلیخ-
 . رهیقلبم بگ  یاونو تو  یزاده نشده بخواد جا 

 

 زد: ادی حدقه چرخاند و با خشم فر ی خون بود تو یرو که مثل کاسه  هاشچشم

 نگاه کنه. یرو که بهت حت یکس کُشمی م-
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سمت باال و منم   دبهیحال به موهام چنگ زد و موهام کش نیکه در هم دمیته دل خند از 
  ستادهی پام ا یها نوک انگشت  ی که دردش کمتر بشه، رو دمیکشی به طرف باال خودمو م

  یهام روطرف و اون طرف شد، دست  نیبودم که اون موهام و تکان دادکه کل بدنم ا
 هاش نشسته بودن.  دست 

 زد. ادی خشم خم شد و کنار گوشم فر با

 

رو    یزیباره که از ته قلبم چ ن یاول ی چون من برا یری گیاالن حرفتو پس م  نیهم-
 . رمی دار برم هم م یخواستم پس بدون اگر بخاطرش الزم باشه تا باال 

روبرات تموم نکردم حرفتو پس   یچهمه  جانیوهم  ومدهیسگم باال ن  یتا اون رو  االنم
  کمیموندگار بشم خرجش   شتیپ نجایو مثل بچه آدم منو قبول کن چون بخوام ا ریبگ

 . هیشلوغ کار

 

جلوش خودمو سست   دیاما نبا دیلرز  فشیزد، تن من از فکر کث یلبخند یخونسرد  با
 .رهیبگ یعنصر نشون بدم تا ازم سوار

 

صورتم از درد   د،یکشی موهامو م یرحمی موهام نشسته بود، اون با ب یشهیر  یرو  دستم
 مچاله شده بود. 

 

 شد و با خشم به بازوم چنگ زد:  یسکوتم کفر از 

 فرو کنم؟!! دیبا  ای گوشت فرو رفت  یتو -
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اش زل زدم وآب دهنمو که جمع  سوخته  ی  یاقهوه  یها نفرتم به صورت و چشم  باهمه
 صورتش..  ی کرده بودم تف کردم تو

 برام مهم نبود.   یول  دمید  یهاش برق اشکچشم  ی تو

 : دیگوی آروم م 

  یباختم وصبرو قرارمو بدگرفت یدل رو به بد کس  نی ا  ف،یدل رو نشکن تاوان داره ح نیا-
 .دیکس نفهم چ یدردو دلمو ه

 

 : دیگو ی م یکه بازوم و گرفته بود، هلم دادو با لبخند  یو رها کردوبا دست موهام 

  دمتید  یهات اتش به دلم زده از وقتچشم ن یا رتم،ینظی ب یها چشم  نیعاشق ا -
  نم،یبیتورو م  کنمی به سرم چند شبه که آروم و قرار ندارم، هر جارو نگاه م زدهیخوابیب

 ارامشم روگرفته.  یبرق نگات همه

 

 خورد،کهیترس و ضعف خودم حالم بهم م  نیاز ا   دمیشد به طرفم خودموعقب کش خم
 کردم.  ام  حسگونه   یهاشو رولب  دفعهک ی

 

قرمزشده   ی هابرگردونم و با پشت دستم با حالت چندش ونفرت وچشم  یغیباج سرمو
 صورتموپاک کردم.

 

 : دمینال سیخ ییهالرزان وچشم  یا و التماِس  به صورتش، با چانه بابغض
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  ندازهی تو م ادهیکه منو   ی زینکن، منوخاطراتمو خاک کن، هرچ ترق یزخم دلم رو عم-
  تررانهیمنو خرابترو و   سوزمی که دارم هر شب م یروفراموش کن من خودم از فراق عشق 

  نیزخمم نباش حق من ا  ینمک رو  گهیبرام دردآواره تو د یکاف یبه اندازه  نجا ینکن،ا
هر چند انگار که سرنوشتمو با غم   زنه،یم  یا  گهیکس د  یقلبم برا  ستیو ماتم ن  یبیغر

 نوشتن. 

 

 : دیگو ی دو آروم مش رهیغم بهم خ با

 غمت به جونم ناراحت نباش. -

 

ام به صورت سرخ شده و نگران مهل و   دهیحال در باشدت باز شدونگاه ترس نیدرهم 
اش  مهل سر خورد وحالت چهره   یزخم یشونیافتادنگام سمت پ  میدختر ساکت هم سلول

خس خس    ییلو و گ  کردمیهق هق م  ادمیز  یه یازگر کهیازخشم زخمت شده بود درحال
 به طرف مهل پروازکردم.  دهی سو تر  دهیبارون د ی گنجشک کردمثلی م

 

زد که   یآغوش گرفت وبا دادچنان نعره ا  یافتاده بود مهل منومحکم تو  به رعشه بدنم
 . دمیمتر به هواپر  هیآغوشش   ی تو

 : دینازکش نعره کش یباصدا  مهل

 . یاونو زهره ترک کرد  یعوض ی! دو جنسه؟ی چکارش کرد-

 

  یبدجور احساس ناتوان کرد،یوموهام عرق کرده بودو سرم درد م  دیلرز ی م اریاختیب بدنم
 . دمیباری آغوشش م یفقط تو  یدلم گرفته بود ومثل آبر بهار یلیخ کردم،ی م
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  یرو یدستشو با نرم  م،یرفتی آغوش گرفته بود، با هم آروم آروم راه م ی مهل منو تو 
  یخانواده   یول سوزوندی آدم نآشناس برام دل م  هی داد،ی م م یدلدار دادو یکان مپشتم ت

 .کنهیآرومم نم یچیخودم منو رها کرده بودن، ه

 

حس    نیتا ا دم،ی سای اونو لمس کرده بود وم  یهاکه لب  ییلباسم جا  نیآست یبا لبه  
لباسمو    اریاختی داشت اما ب ید یمزخرف رو دور کنم، پوست صورتم حس سوزش شد

 .دمیکشی صورتم م  یرو

 : دیتوپ تی دستمو با عصبان ری زد ز  مهل

 کنه؟  تتی اذ یطور نیا  یدی بسه پوستش کنده شد چرا به هر کس و ناکس اجازه م-

 شد.  یاشکم جار یشگی هم لی و س  دیلرز    امچانه

  ی مجبور بودم تو دم یچیبه خودم پ نیمثل جن هی متکا گذاشتم و پشت به بق یسرمو رو  
 همه غم رو. نیا  زمیخودم بر 

و دم نزنم، مجبورم   زم ی دلم بر  ی! مجبورم تو سم؟ی بنو یک  یهمه درد و غم رو پا  نیا  من
تا با   کردمیهق هقم رو خفه م   یصدا   سوختی قلب شکسته، پشت پلکم م نیبسازم با ا 
 نکنم.  ت ی رو اذ  هیصدام بق

 

رو تو   ری سم  یاش صدا کردم همه سیلبم و خ یبدنم باال رفته بودو به سخت حررات
گوشم   ینبود انگار صداش تو  یاز اون خبر کردمی نگاه م یاما هر چ دمیشنی گوشم م

 جامونده بود 
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 باز کردن پلکمو نداشتم که.... توان

 

 وسط ابروهام نشست.   یزیآرنجم حس کردم از دردش اخم ر یرو  یسوزش

 

 :دمیشن ینگران یصدا 

 داره؟!  یخاص یمار ی! باد؟ینم نی خــ... ــانم دکتر؟! چش شده؟! تبش پا -

 

 .دمیشن یفی محکم و ظر   یصدا 

دور از استرس وعوامل    دی تشنج شده با نی باعث ا دیشد  یو ناراحت یشوک عصب-
  یموارد خطرناک امکان برگشتن زبونش به حلقش و خفگ نیاسترس زا باشه چون در ا 

هم بشه   یا قه یچند دق ینوع شوک هست که ممکنه باعث کور نیدتر یشد نی هست، ا
  میمن هم فقط دکتر عموم کمهامکانات  نجایبه متخصص خودشو نشون بده چون ا دیبا

 . دیتونستم کردم مواظبش باش یکنه من هر کار  یریگ یپ دیاگر ازاد شد با 

حالم بهتر شد با    ینداشت، وقت تی برام اهم یزیچ  چیه گهی، دچشممو بستم   یدیناام از 
  یبازو دم، یکشی حال بودم به زور پاهامو دنبال خودم م یب گشتمیمهل از درمانگاه برم 

 گاه قرار داده بودم. هیمهل رو تک

  هیاسپورت کامل پسرونه بازو  پیچشمم خورد به همون دوجنسه که با ت دفعهک ی که
هم سرش بود که   یرنگ کمیسبز و آب یکله بافت هی داده بود و هیتک یچپش رو به در ورود 

داشت   یپر کلغ  ی و موها دی سف  یگوش راستش، پوست ی طرفه کلهش افتاده بود رو هی
 بود. ختهیر  ونری ب اوناروسمت چپش بلندتر بود که   یکه موها
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  میمهلرو فشار دادمو خودمو پشت اون قا   یاز ترس بازو لرز به تنم نشست   دنشید با
 کردم به  زور آب دهنمو قورت دادم... 

بود که دو تا   یزخم کوچک  اشقه ی قلبم باال رفته بود، چشمم به اون بود کنار شق ضربان 
بود با   یچیا مچ باند پهاش هم ت اون زده بود دوتا دست  یهم رو  یچسب کوچک مواز 

 بود... نی صدا آب دهنمو قورت دادم، سرش پا

 

 : دیگوی دم گوشم م یمهلعصب

رو جمع کن بابا ،   عی رفتار ضا نیو ا  یترسی بدونه ازش م دیچته بابا  خودتو نباز نبا-
 .یانگار از جنگ برگشت  ریخودتو شل نگ

 

خوار   قدرنی بو ببره که منو ا دی کمرم رو صاف کردم، اره نبا   یقیبا نفس عم  دمیجو  لبمو
 ننگه. عی ما   کردمی هم تره خورد نم  یکس یکه برا  یمن  یبودن برا  ریحق نقدریکرده، ا

  دنیبا اون روبه رو بشم  با شن ییتنها  دمیدیمهل رو گرفته بودم، در خودم نم یبازو  هنوز 
مگه لرزش دست و دلم   یردبشم ول توجهیما سرشو بلند کرد خواستم ب   یپا  یصدا 

چشمش   ید یبه صورت ناراحت ودر همش گره خورد سف یا هیثان ینگاهم برا  گذاشت،ی م
نقصه اما من ازش   یو ب  بایگفتم صورتش ز  ودمبا خ ،دیدرخشی قرمز م  اقوتیمثل  

  هیچند ثان  نیو ا    دمیچشممو ازش دزد کردی بهم غلبه م یوحشت داشتم ترس خاص
 بود. دهیطول کش  یانگار صدسال نور

 جا خوش کرد کناره لبش.  یتعجب کرد و لبخند  دنمیبود با د یصورتش پر از نگران 

دوشم سوار   یبود که رو  یپر از سنگ  یپشت نگاش مثل کوله ینیبودو سنگ نی پا سرم
 کرده بودن. 
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با   کردوی قلبم به شدت کوپ کوپ م کهیسمتمون برداشت من درحال  یقدم دمید
و کمرم حس    یشانیپ یرو  یفشار دادم عرق سرد   یمهل رو کم  یگرد شده بازو یها چشم
 کردم. 

 

شدم و باشدت و قدرت نفس حبس شده ام رو   می ازش دور شدم متوجه خفگ یکم یوقت
 فرستادم.  رونیب

ذهنم   یتو  یبه مهل انداختم، افکار در هم  برهم  یزینگاه تشکر ام دمیخوابگاه که رس به
  تونستینم  یزیشده بود وچ  ریهام دلم پبار غصه ری داشتم، ذهن و روحم خسته بود و ز 

 دونمیاصلا نم   رهیگ یکه اروم نم گذرهی دله خسته م نیا  یتو  یچ دونمی آرومم کنه نم
 چشه؟  دل خسته نیا

گذشته بود دلم   یداغون بودم، چند روز  رفتمینم رون یب ادمی تختم بودم ز  یاون روز تو  از 
 .گرفتی دله اشوبم آروم نم ختمیری اشک م یهر چ یداشت ول هیگر   یفقط هوا

روح بودن بدون اون   یمن سرد و ب یها لحظه  نی ا  ره،یگی م دل خسته  نیا  یستی ن یوقت
 تونم ینم

چقدر برام    تیغم دور  یدونستی برام نمونده بود تو که م ینفس گهی وقرار ندارم، د  آروم
 دست همه.  یچه یوشدم باز   یروز درارود نی ! من ا؟یسخته چرا رهام کرد 

  یتو  شی مأمور زن با چادرمشک هیتخت کزکرده بودم که    یهفته گذشته بودگوشه  هی
 صدا زد:   یبلند یبا صدا  ستادی درگاه ا

 ! ؟یینا یپــروا س -

اسمم باسرعت سرمو بلند کردم و با تعجب به اون مأمور   دنیبا شن بودکه نی پا سرم
 شده؟!   یچ یعنیگذاشتم و آب دهنمو قورت دادم،  نی زم یپامو رو  هیشدم آروم  رهیخ
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  یلهی گذاشتم با کمک م ن ی زم یپامو هم رو  ی کیبه جانم افتاد اون   یبد  ی دلشوره
 تخت کمرم رو صاف کردم.  یگوشه

 آروم لب زدم:  ییبا صدا  دمی لبم کش  یرو  زبونمو

 افتاده؟!   یبله؟ اتفاق -

 خشک ومحکم ادامه داد: ییباصدا  مأمور

 ! ؟یدار ی زود باش اماده شو ملقات -

 لبم نشست.    یرو یدفعه لبخنده گشاد هی د،یبه موهام چسب ابروهام

ومنو   دهی همه مدت بلخره خشمشون خواب  نیبعد از ا خواستی روم ریسم ای مادرم  دلم
 یبا نگران کهی خودم رو اماده کردم، درحال یچطور دونمی ندارم نم یهرچند گناه دنیبخش

 .دمیجوی از استرس ناخنامو م  زدمیقدم م یودو تا صندل ز یم  هیبا   یُاتاق ی تو

 !  دن؟یچرا لفتش م کننی م کاریدارن چ  اد؟ی چرا نم-

 بسته بودم.  لینگاهمو  به زل دخ دمیلبمو جو    یگوشه

 

ضعف  د یشدو ضربان قلبم به سرعت نور رس نی در باالو پا یرهیحال دستگ نیدرهم 
  دمی مانتوم سا  نیهام عرق کرده بودن که اونارو به طرفبهم غالب شد، کف دست 

 کف دستمو پاک کنم.  یسیتاخ

 حال در باز شد. نیدرهم

هام  شدو دست  زونیام بدجور او هارچوب در لب و لوچهچ یشخص تو  دنیباد یول -
  ،یصندل  یرو  دمویرو عقب کش یلرزان صندل  یهاحس کردم فشارم افتاده با دست   دیلرز 

از   یکیداشتم که   یباطل الی چه خ د،یچسب  امقهی در حد سقوط داشتم سرم به  یفرود 
 .ادیخانوادهام سراغم ب
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به طرفم قدم   عی سر   دیپر یمن انگار بدجور شوکه شده بود، رنگش کم دن یهم از د اون
 : دیپرس یبرداشت با نگران

 کبوده؟  قدرنی ! چرا صورتت ا؟ی دعوا کرد شده؟یچ -

 فرود اومدم. یصندل یکه بهم غالب شدرو   یبود، سست صدایب  یجوابمپوزخند تنها

که تو   ی آروم اون مأمور ی، صدا هام گرفتم دست  نی و سرمو ب زگذاشتمی م یرو  ارنجمو
مأمور اومده    نیا نمیبودم، باعث شدحواسمو جمع کنم تآبب دهیلحظه د  نیدادگاه اخر

 آوردن؟ یمونده که سرم ن  ییبل  گهی! د؟یچ یبرا 

 لب زد:  ترآروم 

 سلم -

 ..  نقدریحالتون خوبه؟! چرا ا  یی نایس خانم

 که حرفش رو خورد.  موردهیسوالش ب  دیفهم انگار

  یلبا   یگشاد رو یهام حلقه بسته بود پوزخندچشم  یاشک تو  کهی درحال ناخواسته
 گرفت. یخشکم جا

 : دیگوی نه چندان محکم م ییمن من کردن با صدا یگذاشت، با کم زی م یرو  دستشو 

 زهرا بهادر هستم.  -

  یو ت  یشدم برق اشک ره یدرشتش خ یمشک  یها بلند کردمو به چشم  یسرمو کم 
 . یشد یاالتیچشماش حس کردم، اما با خودم گفتم خ

 یاصلا   شناس خوب دمی چندروز فهم ن یهر چند ا دیرسی مهربون به نظر م صورتش
 .فهممی نم یچیآدما ه  یو از نگاها  ستمین

 تا دادگاه نمونده.  یزی اما چ  ستی ن یاالن وقت مناسب دونمی م -
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دستش   یتو یگذاشت و خودکار زیم  یرو از پوشه درآورد و رو  یی آروم برگه ها  زهرا
 گرفت. 

 

 : دیگو ی م ی جد یلحن با

روگشتم و به   ابونیشمام و راستش تمام اون خ یمن دنبال پرونده یینا یخانم س -
مداربسته داره فوت شده و مغازه رو   نیکه دورب  ییوصاحب مغازها  دمیهم رس ییجاها 

شده   می هم که قا  ییاز دو طرف بسته شده و اونجاهم   ابونیاون خ یبستن واز طرف
 کمک گرفت. شهی مغازه م نی نقطه کوره و فقط از ا یبود

 

هام افتاد، حرفاش اصلا برام  بسته بود به چشم  ل یکه دخ یمردن تنها راه نجاتمه، اشک-
 منتظر مرگ بودم. یآدم ته خط  هیبرام مهم نبود مثل   یزیچ  گهی مهم نبود، کل د

 هاشو به هم قفل کرد ادامه داد:دست  زهرا

ازش گرفتم   لمو یدخترش از فرانسه اومدرفتم سراغش و ف یاما من ول کن نبودم، وقت -
 که...  نی فکرمو مشغول کرده ا  زی چندتا چ یول

 کرد. سکوت 

 حرف زدن نداشتم.  الیه بود،خشد  رهیمن خ یها بلند کردم، اونم به چشم  یکم سرمو

 .دیشاش کبه مقنعه یدست 

 گرفته ادامه داد: یکم  یرو جلوم گذاشت و با صدا  یعکس

 ! ؟یشناسی رو م نا یا -
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تعجب کردم با سرعت جواب     یعکس کم دن یهارو نگاه کردم بادبلند کردم و عکس  سرمو
 دادم:

 ! د؟یرو از کجا آورد  نایبــ...ــله... بــ... ـله... ا -

 

 :به صورتم گفت  یقیزهرا با نگاه دق سرگرد

 مال توئه؟! درسته؟!   نا یا -

 

 مون به هم گره خورد.  نگاه 

 گذاشت. زیم  یرو کنار دستم رو  یاگه یشدو عکس د قیبه صورتم دق یزی با اخم ر 

 

 :د یخشک بازپرس مانندش پرس یصدا با

 ! ؟یشناس ی آدمو م ن یا -

 

 سال بود و قاطع لب زدم:   انی م یمرد خوش چهره  هیبه عکس خورد که  نگام

 .دمیمردو ند نی نه من تا حاال ا  - 

 : دیخشک غر  یشد و با صدا  یش یدفعه آت هی  سرگرد

تنها راه نجاتت   یافتاد  یبد دردسر  یتو  نیکمکت کنم، بب  خوامیراستشو بگو من م  -
 منم.

 ادامه داد: تی و با همون عصبان  زیم  یرو دی محکم کوب دستشو 
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دادگاه   یول  یگناهی کردم که ب  دایپ ییهامن سرنخ  یبگ یدونیم یبه نفعه خودته هر چ -
 مرد هست؟!  نیتو ا  ن ی ب یچه ارتباط خوادی و مدرک م  لیدل

 

وکمرمو راست کردم و با اشکه حلقه شده   دمی از جام پر یکم زیبرخورد دستش با م از 
 دل نازک شده بودم.  دایروزا شد نیبودم ا  رهیچشمم بهش خ ی تو

 لرزان و پر از غصه گفتم:  یباصدا

 . نمیبی باره م  نیعکس رو اول نی مردو ا ن یمن ا  شناسم،یآدمو نم نی بخدامن ا-

لب   ریآرومش رو که ز  یزمزمه یزد،  وصدا  یبلندشد و دور خودش   چرخ یعصب  سرگرد
 . گهی م یچ  قاا یدق شدمیمتوجه نم یول دمیشنیرو م  گفتی م یزیچ

 

  یدرآورد عکس طآلها  ییاگه یو خم شد کنارم و از پرونده عکس د   ستادی راستم ا رفط
بزرگ شده بود فقط   یلیخ نا آشنا عکس  لیوسا  یکنار کل یناشناس ی کوله پشت ی من تو

 بود.  دیدر معرض د لشیوسا

 

 : دیگوی کنترل شده م یبا خشم سرگرد

  هی! کرد؟ی م کاریمرد چ نی پس طل و جواهراتت دست ا یشناسی مردو نم نی اگر ا -
 یکنی تر مخودت سخت  یانکارت فقط کار رو برا  نیبگو که بتونم باورت کنم با ا  یزیچ
 !  گم؟یم یچ یفهمی م

 

 بودم  رهیدستم خ یو به عکس تو  دمیعکسو ازش قاپ عی تعجب سر با

 . که
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 : دمیو مستأصل نال  کردم،ی اعتماد م دینبا  گهیهام هم دبه چشم  انگار

 طلها مال منه امـــ...  -

اون سرگرد بروبر نگاه کردم   یبه صورت بر افروخته   یاشک یبلند کردم و با چشما  سرمو
نه چند بار تکان دادم که باعث افتادن   یسرمو به نشانه  اریاختیولبمو گاز گرفتم و ب 

 چشمم شد. یتو  یجمع شده  یها اشک 

 فس داد زدم: ن هیتمام توانم   با

 منــ .....   ست،یمال من ن  لی وسا   یهیکه بق خورم ی طلها مال منه اما قسم م ن یا -

 .شدی م ـنی ازشدت خشم و استرس باال وپا   امنهیبند اومده بود، س نفسم

 

مقدسات قسم   یبودن،به همه  میکوله پشت ی بار تو ن یکه اخر نهیا ادمهیکه   یزیتنها چ-
 ! د؟یکنی چرا باور نم  دمیمردو تا حاال ند   نی رو  نه ا لی اوس  ن یمن نه ا خورمی م

 

 کردم. هیبردم و آروم آروم گر بانیدر گر سر

 

 خودش برگشت.  یسر جا   سرگرد

شروع به حرف زدن   اریاخت یخشدار ب  ییو با بغض و صدا  دمیها کشعکس  یرو  یدست
 کردم...

  یدوست داشتم برا  یلیاز فاصله داره، خ ی فقط دوهفته ریمال منه، تولد منو سم نا یاره ا-
رو با خودم   کردمی که استفاده نم ییطلها نیهم  یبرا  رم،ی خاص بگ یهیهد  هی  ریسم
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  میکوله پشت یبخرم، اون روز تو  ی الکچر زیچ ه یآورده بودم تا اونا رو بفروشم و براش  
 بودن. 

 

 بود، به لباسم چنگ زده بودم تا هق هقمو کم کنم.  دهیچیُاتاق پ یهقم تو  هق

بستهامو   یها سر داد به طرفم چشم   زیم  یپرونده رو  یرو از باال  ییاگه یعکس د   سرگرد
 عکس بود. یباز کردم، دو انگشت سرگرد باال 

 

چشمامو گرفته بود   یجلو یاه ی به طرفم هل داد، و من که انگار س شتریب یرو کم عکس
  نیزم یکه از پشت رو  یعکسه مرد  دنیانداختم، بدنم از د ینگاه میبه زور به عکس ن

بست و   خی ازش رفته بود،   یادمی افتاده بود و دو گلوله به کمرش خورده بود و خون ز 
 شدند. تهو ناآگاهانه بس اری اخت یچشمام ب

 

  یقیعم غرق در خون جمع شده بود، نفس   یاون عکس و جنازه دنیصورتم از د 
دلم   خورد،ی حالم بهم م کردم،ی جنازه رو پشت پلکم حس م نیو ا عکس   نیا  دمیکش

 رو نداشتم.  یاصحنه  نیچن دنیشده بود، توان د شیر

 

 . شهی عکس کابوس شبآنهام م نی زور آب دهنمو قورت دادم مطمئن بودم ا به

 

 : دیگو ی م یجد  ییبا صدا  سرگرد

 چشماتو باز کن و با دقت به عکس نگاه کن. -
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 دادم. نی پا  یهم فشار دادم و سرمو کم ی تر چشمامو رومحکم   من

 

 لب زدم:   دهیبر دهیهم فشار دادم و بر  ی لرزانمو رو  یهالب 

 یمن نمــ... ــ دی... ــت نکنـ.. ــــیتــ.. ــو .. رو... خــ... ــدا.... مـ... مــ..ــنو اذ -
...  ی... ازجونــ.. ـم چـی .... چشناسمی تونم. من کـــ...ــه گـ.. گــ... گــفتم اونو نم

 . رمیبه درد خودم بم دیزاری!! چــرا  نمن؟یخوای م

 

  یکم دم،یترس  شیحرکت ناگهان ن یاز ا  یکردم کم ام  حس شانه یرو  یگذشت دست یکم
 . دیهام باال پـر شانه

 

 دلسوزانه گفت:   یآورد و با لحن یام  فشارشانه  یقدرتش رو  با

که کمکت   نجامیبا دقت به عکس نگاه کن من ا گهیبارد  هی  ینگاه کن دیپــروا تو با  -
  ،یباش یقو  دیبهت کمک کنه، تو با  تونهی نم یکس یکنم اگه خودت به خودت کمک نکن

با   تیگناهی ب یتا برا میمعما رو حل کن  نی! بزار ا ه؟یمرد با تو چ نی بفهمم ارتباط ا  دیبا
 .میهم بجنگ

 

چشمامو باز کردم و دوباره به اون عکسه    یدلگرم شدم و آروم ال  یحرفاش کم از 
 آور و غرق در خون نگاه کردم. چندش 

 



 پروا 

164 
 

سرش   یباال  لی پلکمو بستهام و آب دهنم و با صدا قورت دادم تا نگام به وسا یبار چند
توش بود و باعث   گهید یلهیبود که طلها و چندتا وس ی پشت افتاد، عکسه همون کوله 

 !! کرد؟ی م کاریاون مرد چ ی کوله پشت ی من تو  یتعجبم شده بود، که طآلها 

 ! کرد؟یم  کاریاون مرد چ  لیوسا   یشده؟! اونا تو   یچ یعنیبه تنم نشست،   یفیخف لرز 

شدم   رهی خ یغرق در خونش و اون عکس قبل مرخ یاون مردو برداشتم و به ن  یقبل عکس
 بودن.  یکی  نایا

 ، صدام باال رفت: دستمو پرت کردم  یتو  یهاعکس   تیعصبان با

  یاز کجا رفته تو  دونمیبه اون ندادم، نمطلها رو  نیمن ا  شناسمش،ی دروغه اونو نم -
 اون.   لهیوسا

 

 : دمیشدم و مستأصل نال رهیبه صورت زهرا خ ادمی ز  ید یمملو از اشک، با ناام یصورت با

 افتاده...  یاونجا چه اتفاق فهممی حداقل باورم کن من نم گهید ی کی تو رو خدا تو  -

 

اسپورت و خوش فرمش   یوسط ابروها  یزی با دقت به من زل زده بود واخم ر زهرا
 نشسته بود. 

 

تق تق    یکرد و صدا  نی جلوش باال و پا یپرونده یرو  یاشو آروم چندباراشاره   انگشت
 نشد. رم ی دستگ یزیاز صورت و نگاهش چ زکرد،یچشماشو ر  دیچی فضا پ یتو  یآروم

 

  ریرفتارم رو ز  یفوت کرد، با حالت موشکافآنها  رونیببهم قفل کرد و نفسشو به  انگشتاشو
 نظر گرفته بود. 
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 و متفکر گفت:   آروم

 ...نطوریکه ا -

 

 چهرهام براق شدو گفت:  یدرشتش تو  یهاچشم  با

 هم هست که ذهنمو بد به خودش مشغول کرده...  گهید ز یچ هیاالن   -

 

بگه... قلبم از شدت   خوادینم ی خوب زیبگه اما احساس کردم چ خوادیم   یچ دونستمینم
 استرس، نفسم و بند آورده بود. 

 

 گفتی م  یچ دمیفهمیپاک کردم، نم سمویو صورت خ  دمیآب دماغمو باال کش نحالیا با
 .دیرسی به نظر م یآدمه مرموز و ترسناک  یلیخ

 و لب زد:  دیبه چادرش کش یدست

 ! درسته؟! ؟ی که نامزد دار یهات گفت ییبازجو  یهمه  یپــروا تو تو  -

 تکان دادم.  دی تا  یبه نشانه  سرمو

 ادامه داد:  یبا لحن مطمئن سرگرد

که برام   یزی چ یدوران، حد روآبطشون باال بره، ول ن یا  یممکنه تو  ایلیپــروا خ  دونمی م -
 . یستیکه ن یدرحال ،یترکه دخ یگفت اتهیکل بازجو  یکه تو تو  نهیا  بهیعج
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  هیحرفش، نفرت تمام وجودمو گرفت و با نفرت بهش نگاه کردم و با سرعت و    نیازا
 : دمیغر  تی عصبان ینفس از رو 

 د،یکنی م کسان یآدمو با خاک   یو آبرو  دیزنی به آدم تهمت م یها که الکلعنت به شما  -
 مــــ.... مــن...   میبا هم نبود رینکردم منو سم یی دارم، من خطا  نانیمن به خودم اطم

گلوم گذاشتم   یدستمو رو کرد،یبه شدت خس خس م  امنه یبه سرفه کردن افتادم و س 
 .دمیکشی م  قیوپشت سر هم نفس عم

 

  یمانده ی سرد و دلخورانه از جام بلند شدم و با باق  یانتظار کمک ندارم، با نگاه یکس از 
 ف زدن: نفسم شروع کردم به حر

اش تهمته من به کمک  همه نایافتاده، اما ا یچه اتفاق  شگاهیآزما ی تو  دونمی من نم -
 سست به طرف در رفتم. ی ندارم،با پاها از ین یکس

 

 گفت:  یبا خونسرد  زهرا

  شیتا دوباره ازت آزما  ایبا من ب   یگیاگه راست م یکنی فرارم تی از واقع  یتو دار -
 . رمیبگ

 

که نکنه  دم یشد وترس یداشتم اما ته دلم خال نانیبه خودم اطم کهن یچرا با ا  دونمینم
از پوزخند داشت، نگاه کردم و   یبه صورتش که رد  نان یداشته باشم، با اطم  یواقعاا مشکل

 گفتم:  زدی وجودم موج م ی که تو یمحک  یبا صدا

 . دمیم  شیآزما  امی م یمن آمادهام هر وقت که گفت -
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 زد:  یبلند شد و لبخند زهرا

 کمکم کنه. تیگناهیاثابت ب یاز دوستم خواهش کردم برا  م،ی پس زود باش بر  -

بهتره زودتر به همه ثآبت بشه که  یبرم، ول شیآزما ی برا دیبا  یزود ن ی به ا کردم ی نم فکر
 .میقربان هیمن فقط  

 به دلم افتاده بود. یبد ی   م،دلشورهیزهرا به درمانگاه رفت همراه

 نشستم.  یصندل ی افتاده، کنار زهرا رو  یخجالت و سر با

 . امی دکتر با اشاره بهم گفت: برو اونجا و آماده شو تا ب خانم

 نشست.  ز یپشت م کرد،یم  زی با دستمال دستاشو تم کهی کارش تموم شد،درحال یوقت

 :دیپرس  یقراری با ب زهرا

 شد؟!  یچ ا یمان-

 تکان داد و با غصه گفت:  یسر یحت دکتر با نارا  خانم

 نداره.  یمشکل چیشده، اما پــروا خانم ه  یچ دونمینم -

لبخنده    ادمی بود از ذوق ز  نی سرم پا کهی دادم و درحال رونیحبس شدهامو ب نفسه
 قرار گرفت.   یآغوشه گرم یاوج بودم که سرم تو  یلبم نشست،تو  یرو  یگشاد

 گفت:  یآروم به کمرم ضربه زد و با خوشحال یچندبار ادم، یز  یبا شاد زهرا

 بود. رتیفکرم بدجور درگ ست،یجور ن ی زیچ هی  دونستمیخوشحالم،م  یلیخ -

 به زهرا گفت:  یبود، سرشو بلند کرد و با نگاه یزیدکتر درحال نوشتن چ خانم

 . یزده شد  جانیاز پــروا خانم ه  شتریانگار تو ب -

 : دیگوی روبه خانم دکتر م زد،ی مبرق  یکه از خوشحال یبا چشمان زهرا
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به پـروا دارم، با نگاهه خاص ومظلومش آدمو   یخوب یلیچرا اما حس خ دونمینم -
 . کنهی ذوب م

 :دی گوی رو به من م ،یدکتر با مهربون  خانم

 . یآزاد بش نجایزودتر از ا  دوارمیام-

 دستش تکان داد و گفت:  یرو تو  یبرگها 

 دست زهرا.  دمیم  تیگناهی ب یاز برگه  نمیا -

 از زهرا تشکر کردم.  یاشک ییبا چشما  منم

 گفت:  یبا نگران زهرا

 بهم بگو؟!  ادی از دستم برم ی...؟ اگه کارهیصورتت مال چ ی رو  ی هایکبود   نیا-

 شدم و آروم لب زدم:  رهیانداختم و به کفشهام خ نی دهنمو قورت دادمو سرمو پا آب

که سلولم رو عوض   نهی! منظورم اد؟یل بددوم انتقا  یخواهش کنم منو به طبقه شهیم -
 . دیکن

هاج و واج به   زی ام  زد و از کنارم رد شد و رفت، من نبه شانه یدست  یبا لبخند  زهرا
غم بغل   یسلولم زانو  یمأمور منو ب سمت سلولم برد، تو  هیشده بودم، رهیرفتنش خ

 :گفتمی گرفته بودم و با خودم م

 ! ایخدا  هینامرد یلیخ -

با اخم  ستاد،ی سرم ا یباال  تی مأمور با عصبان هیاز رفتن زهرا نگذشته بود که  یساعت  کی
 و تخم گفت:

 رو  جمع کن. لتیوسا -

 تعجب گفتم:  با
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 شده؟!   یزی چرا!!؟مگه چ -

 گفت:   مأمور

 . میسلولت عوض شده، االنم بجنب تمامه روزو که وقت ندار  -

  ییتخت باال یلهیسرم محکم به مبلند شدم، کمرم صاف نشده بود که   یخوشحال با
 آخم تا آسمون رفت.  یخورد و صدا

چشمم حلقه زده بود رو ماساژ    یکه از درد اشک تو یضربه رو درحال یدستم جا  با
 . دادمی م

  نیخوشحال بودم،حداقل از ا  یل یجمع کردم و دنبالش راه افتادم، خ  لمویسرعت وسا  به
 . رفت یم  ج یگ یلیخ شدم،سرمی دو جنسه دور م

اومد و با ورودش   یآشنا م یلیکه به نظرم خ دم یدرسلول د یرو جلو یدفعه دختر هی
 همه ساکت شدند. 

 .دمیو اخموش ترس  یاز صورت جد  منم

 خودم گفتم:  با

 کنه. ت یرو اذ  ه یهست که بق  نیمثل ا یکی  رمی لعنت به شانسم هرجا م-

  یعرق رو یها و دونه کردمی نگاهش رو حس م ینیفکره خودم بودم که سنگ ی تو
 بستن.  ینقش م میشانیپ

 : دیگوی م یکه فکرکنم، اسم کاملش ماهور باشه بالحن شوخ  یماه

 چاکر هانا جون. -

 : دیگوی خشدار م یکم ییخشک و سرد با صدا هانا

 سر جاتون، حوصله زر زراتون رو ندارم. د یبتمرگ د،یکن پیز -
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که انگار   دیکوبی م یبودم اومد، قلبم با چنان سرعت ستادهیکه ا  ییبه طرف جا  میمستق
 .ادی ب رونیبشکافه و ب  خواستی م

 نشست.  میشانیپ یعرق رو   یهادونه ستاد،ی سرد بهم انداخت و جلوم ا ینگاه

خودت رحم   ایخدا کنهی نگاه م ینطوریزد، چرا به من ا  یبهم انداخت و لبخند کج ینگاه
 باال رفت. ازم رد شد و پله هارو  دمیکن که د

که به قلبم وارد شده بود،   یتخت من بود، ضعف و ترس یشانس گنده من تختش باال  از 
 و لرزش بدنم شده بود. یباعث سست

 : دیگو یبا ذوق م یماه

 بدجنسه. یپرنسسا با نامادر  نیچقدر نازه مثل ا   شید ید ده،یجد هیهم سلول  نیا  یهان-

 قه زد:  قه

 ه؟ یاسمت چ -

 : دیقفل شده بود نگام به هانا بود که غر زبونم

 . آوردمیرو در ن تی وحش ی نگات رو بنداز اون طرف تا اون چشا  -

 بازوم رو هل داد:  یرنگ باخت، که ماه صورتم

 ه؟ یبشر، اسمت چ نی ا هی عجب هالو -

 جلو اومد:  قهی صد

 باشه؟!   یمارج  ینکنه خارج -

 : دیخند فرشته

 نه بابا  شوکه شده، اسمش پرواست. -

 خنده:  رهیزد ز  ،یبا پق دفعهک ی   یماه
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 بابا !!    یگیم یچ -

اسم رو برات    نیبابا ت  فکرکنم عشق پرواز داشتن که ا  هم شد اسم آخه، ننه پرواز 
 انتخاب  کردند. 

 (: می)نسینس

 ند. اومده مجبور شدن  اسمش رو پرواز بزار ایبدن مایهواپ   یهم تو   دیشا -

 : دیگوی م  یعصب هانا

 تا پاره نکردم اون لباتون رو. د،یر یتون تمام شده حاال خفه خون بگ  یاگر معرف -

 نشست:  یتخت یرو  یماه

 ده؟ یاش نرسباز، نامه  ی چته برج زهرمار -

زر  یبده تا مجبور نباش یُاتاق اختصاص  هیسفارش   یبعد یدفعه  م یهست نجایهم ا  ما
 ؟ یمارو بشنو  یزرا

 : دیگوی م  یو با لحن جد د یخند هانا

 .  دهیروت به سقف رس دمیچی نه بچه پرو، چند روزه به پر و پات نپ -

بود، به  دهیکه انگار به ته خط رس یو صورت ی اومد و باخونسرد ن ی از پله ها پا  هانا
 طرف ماهور رفت.

 . ستادندیهم ا   یبلندشد و جلو ماهور

 : دیوسط حرفم پر مینس هم زل زدند ، که ی چشما یتو قهیدق چند

 .میپوس یکه م میحرف نزن میخو ماهم آدم یبابا  هان یا -

 ماهور رو گرفت. یقهی رو هل داد و   میحرکت نس   هیبا   هانا

 رو گرفت.  اشقه یهم مثل اون   ماهور
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 ؟ یگفت یچ نمیبنال بب گهی بار د هی -

 : دیگوی م  یبا تخس یماه

به اندازه   مونی ماهم هست، زندگ  یتو ته خطه، برا یبرا  نجای..اگر ا ی د یکه شن یهمون -
 ...ی، تو هم هر روز مثل برج زهرمار  ده یبه گوه کش یکاف

 یبده ، به ما ربط یخودت رو عذاب  بد یخوا ی خودت م میشیدق مرگ م مینزن حرف
  ید یم ر ی بکن چرا به ما بدبختا گ یخواست یهرغلط  واری نداره برو سرت رو بکوب به د

 ؟هان؟! 

 

  یبود که مهل برا یهمون دختر نی ا اومد   ادمیکه   گشتم،ی از اون م یذهنم دنبال رد  ی تو
 کمک به من آورده بود.

و صورتش از درد    دیچیسلول پ  یآخش تو  یصدا   یکه بلند د،یکوب واری ماهور رو به د  هانا
 مچاله شد. 

 شد.  دهیبه طرفش کش نگاهم

 . دمینشونت م یمن االن درست عمل ،ید یدادن رو نفهم ری گ یوز معنهن-

وحالت   جهی سرگ د،یلرز  یبدنم از استرس بدجور م دم،ی جو یاز ترس ناخنهام رو م من
 تهوع حالم رو منقلب کرد فرشته به طرف اونها رفت. 

  یجلو  یاهیس  یترس هم مثل خوره بود برام، که پرده نیداشتم، ا ید یشد ضعف
 برخورد کرد. یسفت یکه سرم به جا  نهیا ادمه یکه   یزیچ  نیچشمام نشست، اخر

دفعه  هیبلند شم،  خواستمی که م یبود، وقت کیکه چشم باز کردم همه جا تار ییاموقعه 
سرم    یرو  رایاختی سمت چپ سرم نفسم رو بند آورده بود، دستم ب یدرده وحشتناک 

 بر خورد کرده بود. یزیامد سرم به چ ادم یدور سرم بسته شده بود،   یزی نشست چ
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 رفتم.  اطی به ح یهوا خور یبرا  یتختم بودم به زور با فرشته و ماه ی دو روز که تو  بعده

  هی گهیشدن نداشتم، د یبود، حداقل ترس از دستمال یقبل یبهتر از جا یلیخ ییجا
 .شدندی نم کی و به سلول ما نزد  دندیترسی همه از هانا م  ییجورا

من نشده بود، منم از پشت سر   یلرز به تنم نشست متوجه  دنشیبا د اطی ح ی تو
 رفتند.  یکردم مثل التا، و با حالت پسرانه  راه م یبهشون نگاه م یواشکی

صورت   ی تو  دیشانه ام نشست نگاهم چرخ یرو یبودم که دست رهیبه دور شدن آنها خ -
داشت   ینگاهمون باهم گره خورد، صورت معمول  م یروشن نس ی  یاقهوه  یسبزه و چشما 

 بود. یزود جوش و خودمان 

 :دی گوی م یعصب مینس

 عقله کُله. کنهی فکرم ادینسانس اصلا خوشم نم نی از ا -

 :د یگوی آروم م فرشته

 بابا ... کارشون فقط ضد حاله.  یخیب -

 : یماه

 ما.  یآدم شدنه برا  شدن  یکی فکر کردن چون با دو تا غلچماق دست به  نا یا -

 هوا تکان داد:  یدستش رو تو  یرون،ماهیدهنش رو تف کرد ب آبه

 و رو شد.  ر ی.. َاه اه اه، دل و روده ام ز نجایبه ا  دهی گنده دهنشون و عرقشون چسب  یبو -

 .میاش به خنده افتاد لحن وحرکت با مزه  از 

 لبم نشست.  یدلم رو  یهابدون توجه به غصه یز لبخنداز چند رو بعدا

نشسته   مکتین یرو یبعض زدند،یباهم قدم م یها چندنفرزندان زن یمحوطه ی تو
 داده بودند. هیتک واریبه د  ستادهی هم ا هاشونیبودن وبعض
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 .می دیشن یاد یداد و فر   یکه صدا م،یبود ستادهی ا یآبخور کنار

 : دیگوی م جان یبا ه یماه

 اخ جون بزن بزنه.. -

 نداشتم. ی اشلوغ شده بود، همه دور آنها حلقه زده بودند اما من علقه  اطی طرف ح اون

دهنم نشست   یجلو  یکه دست کردم،ی م یکفشم باز  ری ز  یزها ی بود وبا سنگ ر نی پا سرم
 .دیکشی و من رو دنبال خودش م

بود   دهیفا یب کردمی مقاومت م یهر چ دم،یلرز یگشاد شده بودن و ازترس م  هامچشم
 .دیکشی من رو  م

 امــم...  -

ذره عکس العمل خودم   هیاز  غی در یزدم ول یدهنم بود چنگ م یکه جلو ییهادست  به
 . دمید  ییدستشو یرو تو 

 سر خورد کنار گوشم. می شانیپ یکنم، عرقه رو  سی بود خودم رو خ کی از ترس نزد  

 دهنم بود  منو محکم گرفته بود،  آروم لب زد:  یهنوز جلو   دستش

 بدجور دلم برات لک زده بود. -

حال   نیکه در هم  زدم،یدست و پا م یلینحسش قبضه روح شدم و خ یصدا  دنیشن از 
 : دمیهانا رو شن یعصب یبه در خورد، صدا  ی اضربه

سلول ما رد بشن   یاز صد فرسخ  دیکه نبا دونندیدر رو وا کن همه م   نی آشغال ا یآها  -
 .یدل و جرات دار یلیاما تو انگار خ
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دوم هم به در خورد، دستش که شل   یکه ضربه دم یدوجنسه رو شن ن ی پوزخنده ا یصدا 
 : دمیکش غیشد با تمام قدرتم ج

 کمکم کن تو رو خدا...  -

 به پهلوم زد.  یحال لگد  نیهم در

 . اومدی د کبود شده بود نفسم باال نمنفسم رفت، صورتم از در که

 : دیدوجنسه غر اون

که راحت بگذرم   ستیقبل ن  یدفعه مثل دفعه  ن یا  ،یمال منه حقه دخالت ندار ن یا -
  ری بگ دیرو ند ندفعهیزده به جونم ،ا شیآت ش یخوشگله خوشم اومده ،تنه بلور نیمن از ا

 . ارمیبرات م  یپاداشه تپل

با   نیبه در زد و در با شدت تمام باز شد، هانا خشمگ  یترحال لگده محکم  نیهم در
  یتو  یگوشش برد و کم  یداد، هانا ناخنش رو تو  هیبه چهار چوب در تک یحالت خاص

  یبهش کرد و با خونسرد  یچشمش گرفت و نگاه  یگوشش چرخاند، ناخنش رو جلو 
 گفت:

خودشون با تو   لی من اگر به م  یهای بهت گفتم با هم سلول ر،یزر مفت نزن گل بگ -
و دست   یری وخفت گ یکنی م یادمیغلط ز  ینطور یا  یاما تو وقت ست،ین یباشند مانع

آشغال   کهیت  هیکه با  یریتا درس عبرت بگ نمیچیهاتو م دونه دونه انگشت  یکنیم یدراز 
 .یستیطرف ن

  یاز دست دادن ندارم کرکر یبرا  یزیکه چ یمن یو برا   یتو خودت رو دست باال گرفت اما
 .یینها یاز ا  زتریناچ فی اما ح  ادیاز جنمت خوش م ،یخونی م

 :دیرو به من خشن توپ 

تن لشتو جمع   اد،یها اصلا خوشم نم یاز دست و پا چلفت  ؟یکن ینگاه م یبروبر به چ-
 شجاع و غول تشن کار دارم... نیکن و ببربا ا 
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نه، فقط   ا ی بارشه  یزیچ نمیبب خوامی االن م شهیاخر چقدر بد م  میاگه بزنم به س  دونهیم
 حساب شده؟!!    رهایکرده جزء ش الیاش خپخمه یها گنده کرده، با اون نوچه  کلیه

، بدون  هاش رو پس زدم و با تمام توانم ازش فاصله گرفتم و با نفرت دست   مهیسراس
  یهمه خوار نیو از ا  دمیسرم کش  یرو یینگاه کردن به پشت سرم به سلولم رفتم و پتو 

 زار زدم.

که چشمش به من بود، نگاهم به   دمیرو د تایرفتم، آز  اطیبعد به اصرار فرشته به ح روز 
 بود. یچیباند پدستش گره خورد که تا مچ 

بود همه رو   بشیج یهاش تو دست  کهیهانا که تنها و با آبهت درحال  یرو  دیچرخ نگاهم
 نظر داشت.  ریز 

 نبود.  اهینشده بودخوشحال شدم، برخلفه اخلقش، دلش س شیطور  کهن یا از 

 چشمام نقش بستن. یجلو  ریروشن سم یآب  یها چشم  المیخ ی بستم، تو  چشممو

روش حک شده بود رو به   ری رو که اسم سم یم بود، عمو گردنبند دوازده سال  یاز وقت 
 گردنم انداخته بود و به همه گفته بود که پروا عروسِم. 

 تنها انتخاب  درسته دلم بود. شهیرهمیسم

 خشکم نشست و با خودم زمزمه کردم:  یلبا یرو  یتلخ لبخنده

 عشقم ته خطه.   یبرا نجایا-

_ 

  یکه برف رو  یلخت  یها درخت  یگاهبود گه  یرنگ دیسف یاتوبوس نگاهم به جاده ی تو
  یام، برف تازه بود  رهیخ شدنیرد م دمید  یاز جلو  کردی م ینیهاشون سنگشاخ و برگ 

که برفش آب شده   نایماش کی رد الست یها جاجا رو پوشانده بود، فقط وسط جاده همه 
 . زدیذوق م یبود تو 
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 زده بودم، تا به کارام برسم. رونیزود ب یلیخ هر روز صبح  مثل

 

 .زد یم ادی که غم دلم رو فر دادمی گوش م ی رو باهندزفر یشگی هم نهیغمگ آهنگه

 جاده   هی  هیتو میباهم بمیو احساسه غر   من

 دل به تو داده  یکه دلم، چجور دونمینم

 ضم یتومریب یدونی م دمیکش یمن چ یدونی م

 زم یعز  ییحس عشقم تو ن ی باشه ا یتا ک اخه

 رم ی قفس اس  نیا  یتو   رمیهات رو بگدست  بزار

 رم یمی م تویبیتنهاب  یاگرتو با من نباش 

 خونمی صدامو هر نفس از تو م  یشنوی م اگه

 موندم  ییتنها  تویب  یتا بدون خونمی م

 . کردی م تمی اذ یگلوم نشسته بود بدجور یهشت سال تو   نی ا  یکه تو یبغض

که با   ییبعد اون همه قوال  دی لرز ی عشقم م یهشت سال باز هم ته دلم برا   نیاز ا بعد
  کهیت هیکه راحت خردم کرده بود و منو مثل   یشکسته بودن و عشق  یاتفاق نیتر کوچک 

 .کردمیآشغال دور انداخته بود، بازم ته وجودم عشق رو احساس م 

 

 کنم؟! کاریده بود رو چش ریرو که به قلبم زنج یحس نی ا دونمی نم د،یلرز    امچانه

و   دادمی هم فشار م  یرو رو میداشت، به زور دندانها هیبه گر  یدی شد  لی م هامچشم
 بغضم رو پس بزنم. شهیتا مثل هم دمیکشی م یقی عم ی هاپشت سرهم نفس 
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نشه، دوست نداشتم باعث جلب توجه   ریتا اشکم سراز   دمیچشمم کش  یگوشه یدست
 واحد بشم.  یتو   یمسافرا

  دیجد یمسافرا  شدندوی م اده یپ یکی  یکیمسافران   ستگاهیا  یاتوبوس تو   ستادنی ا با
 .شدندی سوار م

نگاهم به طرف مسافرا   یا بچه  غیج یبود، که با صدا رونیفقط به ب شهیاز ش نگاهم
 بودند.  ستادهیر پا ا گره خورد، که س یامادر و بچه  یو رو  دیچرخ

 

  یله یبلند شدم و م حرفیمن باز گل کرده بود، ب یدل رحم  ن یراه مونده بود، اما ا یلیخ 
 رفت.  رونی و زود از تنم ب مثل برق بهم وصل کرد  ی لرز  لهیم  یوسط واحد رو گرفتم، سرد 

  یها نچندان گرمه کاپشنم فرو بردم، نگاهم به کفش  بهیج یدستم رو تو یکی اون
کفش نو   خواستمی وقت بود که م یلیرنگ و رو رفته و کهنهام افتاد، خ یاسپورت مشک

 .شدی و کل پولم خرج م افتادی م یاتفاق هیاما هر بار    رمیبگ

 .شدمی سرجام جابه جا م ارادهیبه استخوانم نفوذ کرده بود، ب سرما

کردم حواسم رو با   یم یسع شد،ی وارد م  یدیشد  یاز سرما  یهر بار باز شدن در موج با
 گوش دادن به آهنگ پرت کنم. 

 ییرسوا  سی بنو یدردر به سی بنو ،ییشب و تنها  گار یپاکت س سیبنو

 بخوان عشق, بخوان عشق  ییدایش سیهرشب بنو    سیبنو

 

 به رنگه رفته از بر و رو، عشقه تو کو  نیعشقه تو کو، بب روحیجسم ب سوی چشم ب ببار

 .لرزوندیآدما قلب من و م یها دل و بد سوزوند، طعنه نیبا زخم زبوناش ا  یک هر

 رو حرفش موند. ادعایعاشق ب  نیا  نیبب کرد،ی شهرو نابود  م هیکه ادعات   ییتو یآ
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_ 

 چشمم حلقه بسته بود، باخودم گفتم: یاشک تو  

 من و از پا درآورده.  یدلتنگ نیآدما ا    یز طعنها  شتریب -

 

برداشت اشتباه   ایبرق اشکم بهم ترحم نکنه،   دنی با د یتا کس نی رو انداختم پا سرم
 کنه. تم یسود جو بخواد اذ  هینکنه و 

 

ام  جابه جا کردم و  شانه  یرو رو  میپشت مورد نظر، کوله   ستگاهیا  یواحد تو   ستادنی ا با
 شدم.  ادهیپ

 

هوا پخش    یبود که تو گاریس  ظیهام مثل دود غلبود، نفس زیبسته بود و ل خی جا  همه
 سرما عادت نکرده بودم.  نی همه سال به ا نیبعد ا شد،ی م

 

بستم   خی دماغ   دونستمینم ی فرو برده بودم، ول بمیج یقرمز شدهام رو تو ی هادست 
 روچکارکنم؟ 

آوردن   رونیجرات ب  دیشد  یاز سرما  ینشست ول  یپلکم م  ی برف رو یها دونه
 رو نداشتم. میهادست 

 

  ی، حت ستادم ی هفته اومده بودم ا نیکه ا  یساختمان بزرگ  یجلو  یرو  ادهیپ یاز کل بعد
  ده،یکار نم  یجون هم گفته بود که به هر کس  مای بودم، س دهیشرکت رو هم ند سیرئ
 ست، نهی زم نیا  یآدم موفق تو  هیمدرک گرفته بود و   کایدانشگاه امر  نیاز بهتر سشیرئ
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و وارد شدم سر   دم یکش یقی و نفس عم کردم  یمکث  ردم،ک  یتلش م  شرفتمیپ یبرا  دیبا
 رد شدم.  یو به آروم ریبه ز 

 

به سمت    ،یشگیبداخلق گره خورد، با لبخنده تلخ هم یبه نگاه منش ی اهیثان یبرا  نگاهم
 سالن رفتم و همانجا نشستم... یتو  یصندل

 

  یکار یداشتم رو که اونجا نشسته بودم  یدوختم، تمام مدت یصندل ی رو به دسته  نگاهم
منظم و با هدف کنار   یو آروم آروم خطوط کردمی جون ازم خواسته بود تمرکز م مایکه س
 .دمیکشی هم م

 

بودم   دهیمدت فهم   نیا  یتو  دادم، یم لش یرو تحو  دیطرح جد  نیا گهی تا سه روزه د دیبا
که   یکار یرو بزارم برا  میحواس و انرژ   یعجول باشم و با فکر و با دقت همه  دیکه نبا

 بکنم.  خوامی م

 

  خواستی شاگردش، م نیمن و فرستاد دنبال بهتر  یکه استاد مظاهر یبار نیاول  ادمهی
رو برام باز کرد، لطف   شرفتیاستاد راه پ دم،ینفهم لشیمن و با اون آشنا کنه، اولش دل

 . ونشمی که تا اخر عمرم مد یکس ماجونی بهم کرد و س یبزرگ

 

 سرم حس کردم، سرم رو بلند کردم.  ی باال یاه یدفعه سا ه یفکر بودم که   ی تو
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هام چرخاند  چشم  ن یلبش نشسته بود نگاهش رو ب  یکه گوشه  یبا پوزخنده کج یمنش
 :دیصورتم توپ   یتو  یزی و با لحن تمسخرآم

  یخوشحال نباش، کارِ شاق ادم ی اما ز  ،یکار رو گرفت  نیبا سماجتت بلخره ا کهن ی مثل ا -
 .ینکرد 

 

 افتادند. نی زم یپام بودند رو  یکه رو  لمیاز ذوق بلند شدم که تمام وسا   یچنان سرعت با

 

 لبم نشسته بود، گفتم: یکه رو  یبا لبخنده گشاد  لی وسا  الیخیب 

 .کنمی رو م امیسع  ی، همه ممنونم -

 

 لب گفت:   ریاشاره کرد و ز  لم یشد و با همون پوزخندش به وسا  رهی به صورتم خ یعصب

 .... یدست و پاچلفت -

 

  م،یرو باال رفت یاها دو طبقه رو جمع کردم و دنبالش راه افتادم  از پله لمیبا سرعت وسا  
و ضربان قلبم تند شده   رفتمی نفسم گرفته بود، آروم آروم دنبالش م اومدی از پله بدم م

 یو زنگ در رو فشار داد تا در باز شد،  کم  ستادی ا   یاسوخته   یادر قهوه  هی  یبود، جلو
  ،یمنش  دنیدر بود و با د  یجلو   ی او صورت شکسته  دیسف  یو با م یمرد   اومد،نفسم جا 

 : دیگو ی م یبا لبخند 

 . دی دخترم، بفرما یخوش اومد -
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 : دیگوی با ناز م یدر کنار رفت. منش یجلو از 

 ؟ یممنونم عمو صمد، خوب -

 

  یزیبودم نگاه کرد و با اخم ر  ستادهی داخل شد برگشت و به من که همونجا ا یوقت
 : دیگوی م

 .گه یداخل د  ایب ؟ی منتظره دعوت نامه ا ی ستاد ی ونجا ا چرا ا-

 

به صورت اون مرد کردم، نگاهش دلگرم کننده    ینگاه یهول شدم و با دستپاچگ یکم
 دنبالش راه افتادم.  عی انداختم و سر  نی بود، سرم رو پا

 

 : دیگوی رو به صمد م یُاتاق بود، منش نی چند اونجا

 نجم اومدند؟  یاقا  -

 

 : دیگو ی بم و دو رگه م یبا صدا صمد

 ُاتاقه خودشه. یاره تو  -

 

 : دیگوی داد و م یسرش روتکان  حوصلهیب یمنش

 بود اسمتون؟  یخانم.... اه... چ -

 



 پروا 

183 
 

کلفه شدم   یدادم، کم رونیشدم، نفسم رو نامحسوس ب  رهیخ ششی صورت پر از ارا به
  یتم رو نفهمه آروم با لبخنداحساسا  یگرفته بودم که نقاب بزنم به صورتم تا کس ادی  یول
 : میگوی م

 هستم.  یینا یس -

 

انگار قراره   کرد،ی به اقا صمد نگاه م کهی به سر و وضع من کرد، درحال  یناز، نگاه زنندها  با
با  کنه،یخودش رو دست باال گرفته و از باال به من نگاه م  نقدریکه ا  رمی از اون حقوق بگ

 : دیگوی کرد و با ناز م یدستش بهم اشارها  یترحم و با حرکت  زننده

رو بهشون نشون   یگانیکار کند، با نجایرو ا  یماه ه ی یخانم قراره امتحان نی عمو صمد ا -
 . گمینجم م ی خودم به اقا  د،یبد

 

بعد هم با   د،یاش چرخشده  ی نقاش یها چشم  ینگاهم رو  به من نگاه کرد، ی زیاخم ر با
 : دیگو ی م یپوزخندش، با لحن تند

 .یاری دوام ب  یتونی م مینیتا بب -

 

ذهنم مرور   ی لبم نشست، تو  یرو  یکه پشته سرم قرار گرفت، پوزخند یگذشت، وقت ازم
 کردم: 

تر نبوده، برام رفتار  من پوست کلفت  یکس به اندازه  چیه دمیسالها فهم  نیا  یتو  -
  نیداشته پس ا  یلیکار کنم، حتماا دل نجایجون خواسته من ا  مایمهم نبود، س  انمیاطراف

 سِد راهم بشه. تونهیگانه نمبچه  ی هاحرکت 
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 دو رگه و بم اقا صمد منو به خودم آورد:  یصدا 

 طرف دخترم. نی از ا -

 

  نیرو که ا  یاعث شد زخم دلم سر باز کنه، بغضگفتنش چقدر دلگرم کننده بود و ب دخترم
 بود رو پس زدم.  شده  قمیسالها رف

 

بود که با   اشیدرشت مشک یهاصمد نگاه کردم، نگام به چشم   ی صورت شکسته  به
 : دیگوی م  یمهربون

 .دی بفرما -

 

شد و دلم از گفتن دخترمش،    رهیبه دستش که به سمت راست اشاره کرده بود خ نگاهم
به طرف   عی بغض سر نی فرار از ا  یگلوم رو پس زدم برا  یتو یو بغض خفته    دیلرز 

 که گفته بود، محکم قدم برداشتم. یری مس

 

 رو باز کرد.  یرنگ ینازکه مشک  یو خطوط طول   یابا رنگ قهوه  یدر چوب صمد

 

 شدم.  رهیبه ُاتاق خ ی دهایباال پر  یُاتاق، شوکه و با ابروها  دنیجلو گذاشتم، با د قدم

 

 : دیگو یکرد و آروم م   یاتک سرفه  صمد

 . نجاستیا -
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 رو محکم گرفتم. امی به عقب گذاشتم و بند کوله پشت یقدم

 

 :دی گو ی م عی سر   دمیترس دی به من کرد انگار فهم ینگاه صمد

 .یشیاما موفق م ستخته یکم.. به هم ر هی نجایا-

 

هم تلنبار شده بود و   یوضع رو   نیرپر از زومکن وپرونده، که با بدت  ی ها به قفسه نگاهم
 زده بودند، افتاد. رونیاونا ب  نیاز ب ییهابرگه 

 

 بود.  ختهیر د یو سف  اهی س ی هابه همراه پرونده و زومکن  یادمیز  ی هاهم برگه  نیزم یرو

 

 بود، اصلا معلوم نبود. ختهیاون ر   یکه اون وسط بود از بس برگه و پرونده رو یزیم

 

 به اجبار به جلو گذاشتم.  یکه صمد در رو بست و من هم قدم دمیبرگشتم و د ییباصدا

 

و با   دمیخودمو عقب کش عی پام حس کردم، سر ری رو ز  یزیبرداشتم که چ گهیقدم د   کی 
برگردم و   خواستی فوت کردم، دلم م رونیکاغذ نفسم را با فشار به ب ی هامچاله   دنید

 م غلط کردم. بگ
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  دیبا دونستم ی زدم، نم یو سردرگم دور خودم چرخ  هدفیواقعاا افتضاح بود، ب نجایا
چالشه    نیانگار ا دم،یو لبم رو جو ستادمی همون جا ا  ی اقه یچند دق فی تکلی کنم؟ ب کاریچ

 جونه.  مای س دیجد

 

 زمزمه کردم:  یعصب

 ! ست؟یمن ساده ن یبرا  یچیچرا ه -

 

  نجایدادم، ا رونیب نیکردم، نفسم رو سنگ نی صورتم باال و پا   یدستم رو رو یچندبار
 . ارهیبه بار نم یخراب ینطوریداغون بود، زلزله هم که اومده باشه ا 

 

اومدم،    رونی بتونم من از اون همه امتحان سخت ب دی با دم،یکش یقی عم یها نفس
 رو هم رد کنم. نیا  دیبر اومدم، با  ماجونی سخته س  یازپس اون همه کارا  ییتنها

 

 به ُاتاق کردم، محکم گفتم:  ینگاه

بر   نهاهمیمن از پس بدتر از ا   ،یو منو منصرف کن  یبترسون زایچ نی منو با ا یتونینم -
 اومدم. 

 

  ییمگه جا یرو اونجا بزارم ول لمیبودم که وسا ییدنبال جا  د،یکل ُاتاق چرخ ی تو نگاهم
 بود؟! 

 



 پروا 

187 
 

 پام رو شوت کردم.  ریز  ی شده  مچاله  یو برگه دمیکش یکلفها  نفس

 

در  نقدری ا  گذاشتم،ی مبهم رو کنار هم  کی نزد  یهاخ ی بود، تار  ختهیاسناد به هم ر شتریب
   یادر سرم رو بلند کردم که تقه یشده بودم که گذر زمان رو حس نکردم، با صدا  ریگ

 به در خورد. دوباره 

 

به   یمقنعه دست  یرف و اون طرف کردم، از روط  ن یسرمو ا یخشک شده بود کم گردنم
 آروم گفتم: دم،یگردنم کش

 بله؟!  -

 

 :دمیبم صمد رو شن یصدا 

 منم دخترم. -

 

 گفتم:   عیسر 

 .دی بفرما -

 

 رو کرد به من و گفت:  یبا مهربون یوارد شد، با لبخند ینیس   هیصمد با   دمید 

 .یکار کن یکه جون داشته باش یبخور یزیچ ه ی  دیبا  یدخترم خودتو هلک کرد  ایب -
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و با خجالت سرم رو انداختم    ستادمی ا  زیم  یبلند شدم و به طرفش رفتم و جلو عیسر 
 و آروم گفتم: نی پا

اقا صمد شما رو   دیببخش دم،یشدم که گذره زمان رو نفهم ریدرگ نقدریممنونم، ا  یلیخ -
 د؟ یدی هم به زحمت انداختم چرا زحمت کش

 

همراهم   یادمیپولم رو در آوردم پول ز  فیرفتم و دست بردم و ک فم یبه طرف ک عیسر 
  یتو یباشه آب دهنم رو قورت دادم وبه سه تا ده تومان شتریغذا ب ینه یهز دمینبود، ترس

 گفتم: یپول، با لبخند دنیکش رونیپولم نگاه کردم قبل از ب فیک

 .دیپول غذا رو بردار  دیبا یبه زحمت نبودم ول یراض -

 

 : دیگوی م ی تعجب بهم نگاه کرد و با تک خندها با

  نی غذارو از سلف پا میگرفتم چون تاساعت چهار سرکار هست نی رو از پا ناینه دخترم ا -
 .شدی غذا تمام م دیافتادینم ادمیاگر    یول م،یری گیم

 

 داد، ادامه داد: یجا م شده بود یکه حاال خال ز ی از م ییجا  یغذا رو رو  ینیس  کهیدرحال

 .بندنیسلف رو م   دیبر  ریاگر د ،یری غذاتو بگ یتونی م  کی هر روز از ساعت دوازده تا  -

  فمیسر جاش برگردوندم وک ع یباال آورده بودم رو سر  یرو که کم ییراحت شد، پوال المیخ
 رو سرجاش گذاشتم.

 

 طرفش رفتم:  به



 پروا 

189 
 

 . دیبخاطر من به زحمت افتاد دیببخش د، یاقا صمد ممنونم که به فکر من بود -

 

 کرد، تو نگاهش حرفا بود، آروم لب زد: یخاص یلینگاه خ صمد

 .دمیرو انجام م  امفه یدخترم، من وظ یچه زحمت -

 

 اش چرخاندم: صورت شکسته   یرو تو  نگاهم

 .دیم لطف کرد بوده، ممنونم به اتفه یخارج از وظ نیا دونمی م -

 

 گفت:  یلبخند  با

 بابا . یهست یگرمخون  یلیتو دختره خ -

 

بودم با لحن سر   ستادهی لبم نشست، همونطور که روبه روش ا ی رو  ی گشاد لبخنده
 گفتم:   یا خوشانه

از   یدر عوضش منم اگر کار د،یباشم هوامو داشته باش نجایکه قراره ا  یمدت  نیلطفاا ا -
  یپس من و جا  دیکنی شما من و دخترم صدا م  دم،یحتماا براتون انجام م ادی دستم بر ب

 . دیرفتار کن  یبامن رسم خوادینم  د،ینیدخترتون بب

 

حرف رو    عی انداخت و سر ن ی سرش رو پا عی سر  د،یچشماش درخش یاشک تو   برق 
 عوض کرد: 

 غذات سرد شد دخترم با اجازه. -
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 و از پشت سر به صمد نگاه کردم تا در بسته شد. دم یدستم رو به لباسم کش کف

 

   یآب که گوشه وانی ل هیمصرف بود با    کباریظرف   یانداختم غذا تو   ینیبه س ینگاه
  یآب برا ریلب خدا رو شکر کردم و به دنبال ش ر یبه باال کردم و ز  یبود، نگاه ینیس

که در اخر سالن باز شد و   دم،یدور خودم چرخ ج یگ  یرفتم، کم رونیهام بشستن دست 
داشت و   ش ی داشت، ته ر ینی دلنش یاومد، چهره   رونیب ربا کت و شلوا یا مرد چهار شانه 

 انداختم.  نی پا  عی سرم رو سر دنشیطرفه و مرتب بودن با د هیموهاش 

 

فضا   ی پارکتها تو  یکفشاش رو  یگرد کردم که به ُاتاقم برگردم که صدام زد، صدا  عقب
 بود.  دهیچیپ

 

   دمیلبم رو از داخل جو   یگوشه  د،یکوبی بود قلبم مثل طبل م نی پا سرم

 

 خورد.  چیپ مینیب یتنده عطرش تو  یبو  د،یرس می قدم هیمرد به  اون

 : دیگوی م  یجد  یبم یباصدا

 !  د؟یگرد ی م یدنبال کس- 

 

با لحن خشک وسرد   زد،ی بود، نگاهم به کفشهاش بود که برق م نی که سرم پا  همونطور
 گفتم:
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 .می نه، فقط دنبال روشو -

 

 : دیگو ی م باتعجب

 جان؟!  -

 : دمیصمد رو شن یبم و دو رگه یحال صدا  نیدرهم

 نواب؟!!  یشده اقا یزیچ -

 

 بدون توجه به اون مرد به طرف صمد رفتم، آروم گفتم:  من

 هام بزنم.به  دست  یآب هیکجاست؟  یاقاصمد روشوئ -

 

 به سمت چپه ُاتاقه من کرد: ینگاه صمد

 اونجاست برو غذات حتماا سرد شده.  -

 

 رفتم.  ییزدم و به سمت روشو  شی به مهربون یلبخند

 

 : دیگوی م  تیو باعصبان عی سر   نواب

! اون نجم ستم؟یقسمت ن نیا  سیمن رئ  ه؟مگهیدختره ک نی چه خبره؟ ا  نجایا -
 کجاست؟!چرا بهم اطلع نداده؟ 
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 آروم گفت:  صمد

 آورده. یگانیقسمت با   ی انگار اقا اونو برا-

 

 و وارد شدم. دمیکش نی رو پا رهی توجه به آنها دستگ  بدون

 

 یبهم دست داد و آب یآب سردگرفتم حس خوب  ریرو ز  میهاآب رو باز کردم و دست  ریش
 ته بودم. چقدرخس دمیبه  صورتم زدم تازه فهم

 

  رونیب یو وضو گرفتم ودستمال  دمیکش یقیآب به صورتم زدم و نفس عم  یبار چند
از   کردمیدستام رو بادستمال خشک م  کهی آروم آروم صورتم رو پاک کردم درحال دم،یکش

 اومدم.  رونیاونجا ب

 

 یتا ازخشک دمیهامو بهم قفل کردم و باال تنهام رو به طرف چپ و راست کشدست  
درها بسته بودن، به سمت آبدارخانه رفتم و سرک   یسالن همه یرفتم تو  اد،یدرب
 .دمیکش

 

 گفتم: آروم

 هست؟!  یکس دی! ببخشد؟یآقا صمد هست دیببخش -
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مرتب   زیساز و قهوه ساز هم بود، همه چ   یودستگاه چا   نگیکوچک بود، س زیم  هی اونجا
 بود.  زیو ترو تم

 

صمد آقا    یبه عقب برداشتم، که با صدا  یبودم از پشت قدم ستادهی ا کهی همونطور
 : دمیکش یا خفه غیوج  دمیترس

 . نییه-

 

 دخترم؟! یخوای م یز ی شده؟! چ یزیچ-

 

دستش   ی تند شده بود، به صورتش نگاه کردم، تو  یقلبم بود، ضربان قلبم کم یرو  دستم
 بمش گفت:   یبود، باصدا یخال ی وانها یبا ل ینیس هی

 ! د؟ی خواستی م ی چا حالت خوبه؟!  -

 

 گفتم:  یلبخند  با

 ! ارم؟یب ری دستگاه اسکن گ هی تونمی نه ازکجا م -

 

 خودش فرو رفت. یتو یرنگ تعجب گرفت، کم یصمد کم  یها چشم

 

 گفت:  هیاز چند ثان بعد

 .دمی اون د شیاضافه پ یکی  دیبپرس یازخانم منش  دیبر دیبا-
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  زیدادم، کنار م رونی و با صدا ب  نینفسم رو سنگ ،یمنش دنیرفتم، با ند نی پا هاازپله
 . ستادمیا  یمنش

 

که اون   یا   یصندل  یرو ینبود همه جا سوت و کور بود، کم  یرو نگاه کردم، کس اطراف
  هیاسپورت و   پیمرد جوان با ت  هیحال آسانسور باز شد و  نیتر بود نشستم، درهمطرف 

 بود.  یاومد، صورتش عصب رونیدستش ب یتو  ینیس

 

 بلند بود. یبود و موهاش کم یهاش مشکبه من انداخت، چشم یقی من نگاه دق دن یباد

 

جلوم   ینیبود، با س یپرفسور شی ر هیبه باال حالت داده بود، صورتش سبزه با  موهاشو 
که با   یمن از نگاه  کردم،ینگاهش روحس م  ینیدوختم سنگ نی نگام رو به پا  ستادی ا

 . کردمی لرز م  افتادی روم م منظور

 

رو به   ینیس  یحرکت کرد، اون مردعصب نی کمرم حس کردم که رو به پا یغه یت یرو  یعرق
 بازوم چسباند و تشر زد: 

 دختر چرا ماتت برده؟!   یه- 

 نگاهش کردم. دهیترس

 دستم افتاد.  ریروبگ صاحبی ب نیا-

 لب زدم:   جیشدم گ ره یبه صورت خونسردش خ باتعجب
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 هان؟! -

 زد: یکج وصدا دار پوزخند

 ! ایخدا  شنیخنگ آدم م یدخترا  نیا یک-

 

 برد:   یمنش  زیم  یرو  کی ک یرو با ماگ قهوه وکم ینیس یعصب

  یتنم چرخاند، باخونسرد  یصورتم و رو   یبرد ونگاهش رو تو  بشی ج یدستش رو تو 
 گفت:

 !  ؟یمثل مونگوال سرجات الم شد  هیسرد شده، چ  ستیرئ یدنینوش-

 

 گفت: شدی دور م کهی برداشت، درحال یقدم الیخیب

 در و داف دورخودش جمع کرده.   یناکس انتخاب ش حرف نداره، هرچ-

 

نثارش   یلب مردشور ری،ز  یبهش انداختم مردک عوض ینگاه چپ چپ یظیغل بااخم
 کردم. 

 

به سرم   دی با یزده، االن چه خاک  بشیکجا غ  یها بود، معلوم نبود منشبه قهوه  نگام
 ! زم؟یبر
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رفتم انگشت اشارهام روخم کردم، آروم   سیرو برداشتم و با استرس دم ُاتاق رئ ینیس
نشد،   یبازم خبر ینشد، دوباره در زدم، ول یخبر  یبه در زدم، منتظر شدم، ول  یاتقه 

 شدم. رهیخ یمنش یخال  یبرگشتم، به جا 

 یمنش  زیم  یرو رو  ینینشد، عقب گرد کردم و س ی ، خبرتر در زدمبار سوم محکم  یبرا 
  یاخراج بشه دست  یمنش دمی گل کرد، ترس میگذاشتم وخواستم از اونجا برم باز دل رحم

 . دمیبه لباسم کش

 قبل در زدم. یتر ازدفعهرو برداشتم و رفتم و محکم ینیکنان س غرغر

 وبا استرس در رو باز کردم.   دیدر لغز  یرهیدستگ یدستم رو  دم،ینشنی  جواب

  یبراق بود رو  زشیالعاده بود، مفوق  شی بود، طراح یکیداخل بردم ُاتاق بزرگ و ش سرمو
وقآب    یاز ساعت گرفته تا جا مداد  زی م یرو  لیقرار داشت، وسا  یرنگ دیسف توریاون مان

سط  بودند، چندتا پرونده و   یاقهوه  دیاش سف، همه که فقط پشتش معلوم بود یعکس
  زدیبرق م یزی از تم ل یو تمام وسا   زیبود، م یاز چرم براق و مشک سی رئ ی،  صندلبود  زیم

   یتابلو  واری د یبود که رو  یرنگ دیسوخته با خطوط سف  یاقهوه  یآجر وارید  هی زی پشت م
بلندبود، نصب شده   ییپوش با پالتو  اهی مرد س  هیهم که پشت سر  رشیبود و تصو  یبزرگ

 . بود ید یسف ی کهی ت هی  یپنجره هیبود، سمت راست هم 

 

به جلو  یکوچک بود که روش چند تا پوشه بود، قدم  زیگل م هیسمت چپ هم    یگوشه
 دادم.  رونی برداشتم، نفس حبس شدهام رو ب

  یرو رو  ینیداخل نبود، چندقدم جلوتر رفتم، س یبودم، کس ییبایاون همه ز   مات
 روشن بود، گذاشتم.   یاآن طرح چوب قهوه  ریکه ز  س یرئ زی م  یشهیش

 روز بتونم مستقل بشم. هی حسرت خوردم، کاش منم   سیرئ یصندل  یافتاد رو نگاهم

 سرم و آروم پچ زدم: یآزادم آروم زدم تو  بادست
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 .یکن یحسود  هیو به کار و تلش بق  گرانی د یهابه داشته  دینبا -

مات     یاجفت چشم قهوه  هیگذاشتم و خواستم برگردم که چشمام به   زیم  یرو رو  ینیس
 گره خورد.

که  ی مشک  شرتیسو هیبود و   یپهن و عضلن یی وقد بلند بود، شانه ها چهارشونه
هم رنگ   یمشک   نیبود، شلوارش هم ج دهیرو تا آرنجش باال زده بود پوش هاشن یآست
 بود.  شرتشیسو 

لخت بلندش روطرف چپش مدل داده بود،   یچشمم به صورتش بود، موها  ازترس 
ابروهاش   ،اومد ی به صورتش م یبود ول دهیکش یبلند شده بود، دماغش کم  ی کم ششیر

جذاب بود، انگار آهن ربا بود، آدم روجذب  وک ی ش زشیاسپورت بود، خلصه همه چ
 آور بود. رتی تش ح یجذاب کرد،ی خودش م

 زد: ی به خودش گرفت، چشمک یشرور یافه یو ق  قیعم یاخم

 مورد پسند بانو قرار گرفتم؟!! هــان؟  -

 

 .نهیخدا تن صداش هم چقدر دلنش یبودم، وا خلسه یهنوز تو  من

 

 شد:  یفرو برد، نگاهش جد بشیج  یرو تو  هاش دست 

 

 ! ؟ی هست یتو ک -

 

و   ستادیهام عرق کرده بود، جلوم ا دست  از استرس کف  ن،ی سرم رو انداختم پا  دهیترس
و نفسم  حبس    دمیبهم انداخت، از خشم نگاهش ترس یو پر از حرص  ینگاه عصب هی
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 د،ی من رس یقدم  هیبود، به  بشیج یهاش تو دست  کهیدرحال یشده بود و با خونسرد 
 .دمیگزی کلفه لبم روم

 ؟ یکنیم یُاتاق من چه غلط یتو  -

 گفتم:  عی تند شده بود، هول شدم سرقلبم  ضربان 

 بودم.   یآقـ... بخدا.. من فقـ...ط منتظر منــ... ـش-

  یرو داد.. گفت اگر سرد بشه شما عصب نایا  ییآقا  هی.. خواستم.. ی.. مــیزی.. چیعنی
 .خورمی .. مــنم آوردمشون.. قســـ... ـم مدیشیم

 دفعه داد زد: هی

 !! ؟یاشتباه نگرفت  لهیرو با طو نجایا-

 .  دیبا دادش بند دلم  پاره شد، کل بدنم لرز  زد یهاش موج ماعماق چشم  یخشم تو  برق 

 لرزان آروم لب زدم:  یها لب  با

 . خوامی .. معذرت مشدمی بدون اجازه وارد م دینبا سیرئ یشــرمـنده.. آقا -

 

االن هم تا اون   ،یدیهام نگاه کن، فهمچشم  یتو  یزنیکه با من حرف م یبعد یدفعه-
 .  رونیبرو ب امدهیباال ن گهامید  یرو

 

  یبود، سرمو تکان دادم و با پاها  رهیاخم آلودش بهم خ یرو بلند کردم، با چشما  سرم
دادم،   رونی رفتم نفس حبس شدهام رو ب رونیکه از در ب نیسست حرکت کردم،  هم

  هیبه طرفش رفتم و  عیپارچ آب سر  دنیدستگاه اسکن رو به ُاتاقم بردم، با د الیخیب
 . دمیدفعه سر کش هیآب رو   وانیل
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اعصابم   یروفراموش کنم ول  می بودم، شروع کردم به کار که گند کار یاز دست خودم عصب 
 بود.  ختهیبدجوربهم ر

 

اسم   دنیآوردم با د رو در می رفتم و گوش میبه طرف کوله پشت میگوش یصدا   دنیباشن
 لبم نقش بست.  یرو  یدر رفت و لبخند  میمحسن خستگ

 

 وصل رو زدم:   یدکمه  عیسر 

از   گفتی ام که حسم مخسته یها به چشم ی دوپا نشستم، دست  یرو  واریبه د پشت
 جواب  دادم:  یبا خوشحال  دمیقرمز شدند کش یخستگ

 !!  ؟ی خوب زمیسلم عز  -

 

 خشدار حرص زد:  ییو با صدا   یجد محسن 

  ،شمی م وونه ی دارم د ی! اومدم خونه نبود؟ی تا ساعت چهار سرکار ی! مگه نگفت ؟یی کجا-
 پــروا؟!  ییکجا

 

 .  دیهشت ابروهام به موهام چسب  یساعت رو  دن ی، با درو از گوشم فاصله دادم  یگوش

 

 سرم و داد زدم:  یتو  دمیدفعه با دست آزادم کوب هی

 شد؟!  ری د نقدریحواسم نبود، چرا ا  یوا -
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 گفتم: عی گوشم گذاشتم و سر یرو رو  یگوش 

 .افتمی شرمنده محسن سرم شلوغ بود زمان از دستم در رفت االن راه م -

 : دیغر محسن 

 ! هان؟! ؟ی ایبیتنهاب یکی تار  نیهوا و ا  نیا  ی؟! که تو  رتمی غ ی ب نقدریا یعنی-

 

 گفتم:  عی سر رتشیزدم، ته دلم قلقلک خورد از غ یلبخند

 . کنمی اسنپ خبر م-

 

 دوباره گلو پاره کرد :  محسن 

هنوز   دیدختر مج ،ی بش یعوض هیآشفته باراز سوار اسنپ   نیا  یتو  زارمی بسه پـروا نم -
 عبرت نشده برات هان؟!! آدرس اون خراب شده رو بفرست راه افتادم.  

 

 : دمینال  مستأصل

 خـــ.. ستم،یدورت بگردم من که بچه ن زهی ده، جاده لهوا سر-

 بلندتر داد:   

 به دو نکن آدرس روبفرست.  کی با من  -

 قطع کرد.   عیسر 

 :  دمیروبوس یگوش
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 قربونت برم چشم فقط تو مواظب خودت باش. -

محسن چند تا پرونده رو جابه    دنی رو جمع کردم، تا رس لمیروبراش سند کردم وسا  آدرس
 .دمیدی م ترخته یاع ُاتاق رو از اولش هم بهم رجا کردم، اوض

 

 .دمیکش رونیب بمیاونو از ج میگوش یصدا   دنیباشن

 

 دکمه وصل رو زدم:  عیبرداشتم سر  یقدم کهی برداشتم درحال زی م یرو از رو  میپشت کوله

 . نی پا امی االن م - 

 

 گفت:  یجد محسن 

 ! ؟یمحل کارت رو بهم نشون بد  یخوا ینم-

 

 زدم:  یلبخند

 باال.. ایب-

بدم؟  پووف   ینگاهم به اوضاع ُاتاق افتاد اه از نهآدم بلند شد. جواب  محسن روچ اما
 . دمیکشی آروم

 

  یرفتم، صمد جلو  رونیاز ُاتاق ب زدیحرف م یمحسن که با کس  یمردونه  یصدا   دنیباشن
 محسن رو گرفته بود. 
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  کهیشد، درحال ری به سمتم سراز  های محسن تمام خوش دنی، بادرفتم به طرفشون عیسر 
 گفتم: ی محسن افتاد با لبخند  ینگاهم به صورت کلفه و جد

 اومدن دنبال من.   شونیآقا صمد ا -

 

 دخترم من مسئولم.  دیبه من کرد، آروم گفت ببخش ینگاه صمد

 

 انداختم. ن ی رو پا سرم

 محل کارم رو به محسن نشون بدم. خوامی م  دونمیبله م-

 

بود دست آزادش رو پشتم   رهیدستش بهم خ یبا کله کاسکت تو  کهی درحال محسن 
 گذاشت و با اخم گفت: 

 هات قرمز شده..! چشم؟یرسی خسته بنظر م نقدریسلم چرا ا -

 

 زدم:  ش یبه نگران یلبخند

 . یسرما به زحمت افتاد  نیا  ی! تو ؟ی خوش اومد زم یسلم عز -

 

 آروم به بازوم زد:  حسن م

شده،   ری د میُاتاقت رونشونم بده که زود بر  می بر  امه،فه یحرفا نشونم وظ  نیاز ا  گهید-
 بدجور نگرانت بود. یبیب
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 روگاز گرفتم:  لبم

 رفت.  ادمی رو  یبی ب یوا   یا-

 

خانم  یشاگرد اول دانشگاه بود یهوش و حواست موندم چطور  نیماشااهلل به ا-
 مهندس؟! 

 

 خودم فرو رفتم و گفتم: یالک مغرور ی تو

 ! ؟ی ! جوجه دکتر منو دست کم گرفت؟یفکر کرد  یپس چ -

 

 بهم انداخت.  یچپ چپ نگاه

 ! م؟یدستم درد نکنه پـروا داشت-

 

افتاد آقا صمد بخاطر من هنوز نرفته شرمنده برگشتم و با    ادمی برنداشته بودم که  یقدم
 گفتم:  یناراحت

 .دی آقا صمد من زمان از دستم در رفت شما هم بخاطر من معطل شد دیببخش -

 زد: یلبخند  صمد

 ساختمانه نگران نباش دخترم.  نیهم  ی من تو  یخونه -

 بازهم عذاب  وجدان داشتم  یراحت شد ول یکم المیخ

 . دیلطفاا من و ببخش د،ی شد تی بازهم بخاطر من اذ -
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هاش گره خورد،  کرد  و نگاهم به چشم به پشتم وارد  یمحسن که پشتم بود فشار  دست
 .دیرس ی به نظر م یعصب

 

 انداختم.  نی نگفتم در ُاتاق رو باز کردم و سرم رو ازخجالت پا یزیچ

 ُاتاق، گفت:  یدر باره یدر رو بست و بدون گفتن حرف عی سر محسن 

 م؟ یبر  یاگر آمادها -

 .دیتکان دادم و محسن دستم رو کش  سرمو

 شدم. ده یاز آقاصمد کردم و دنبال محسن کش ی سرسر یخداحافظ

و با   دیچیها جلوم پ پله  یکه رو دم،یشن یتند محسن  رو م یها فقط نفس یاقه یدق چند
 به صورتم زل زد... یطوفان یها چشم

 گفت:  یباال نره، حرص  کردیم  یکه سع ییباصدا

و    نیبه ا  یدار یپـروا اما اگه بشنوم بخاطر کار و خرحمال یکنی م کاری چ یدار دونمینم-
 ! ؟ی د یفهم بخشمتینم  یانداز  یاون روم

 : بابغض

حقوق   ،یکاربکن  ستیالزم ن یبش  تی اذ  زارمینم گه ید  خورمیپــروا، قسم م زارمت ینم-
 !؟یکنی م  گرمیخون به ج نقدریچرا ا اد،یم   رمونیلقمه نون گ هی کنه،ی من کفاف م

برگردوند که من   عی سرش رو سر  د،یدرخش یودرشتش برق اشک یمشک  یهاچشم  ی تو
 .  نمینب

 محسن گذاشتم و آروم گفتم: ی بازو  یرو رو  دستم
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همه جون کندم تا   نی ا  رمیبگ ادی تا  دکارکنمیبا کنم،ی نم یمن خرحمال  زمی من خوبم عز-
اگر   وار،یکه اون مدرک رو قآب کنم به د  نیکه خوندم استفاده کنم نه ا یبتونم از درس

  یزندگ یبرا  یا  زهیانگ  یبخاطر تو نبود من همون روزا از پا دراومده بودم، محسن توشد
 .هدفمیوب  کی تار

 .رونی ب امی خودم ب دمی شدم قول م تی اگر اذ  ینگرانم دونمیم

 نگاهم کرد: یبابغض و با دلخور محسن 

 جون من قسـ..پس به -

 لبش نشست.   یدستم رو   عی بگه سر  خواستی که م یگرفت ازکلمه ا  شیوجودم آت 

 کنم قسمم نده. یکه باعث شد زنده بشم و زندگ یهرگز با جون-

هام رو گرفت و انگشت  د،یچرخی چشمش م یکه تو  یمحسن بغضدار و با اشک 
 .میرفت نی م پادستم رو گرفت و آروم آروم باه د،یبوس قیداغش عم  ی هابالب 

سرم گذاشت، شال گردن دور گردنش رو    یموتور بود رو درآورد و رو یکه رو  یکاسکت کله
 دستم رو پس زد:  یشال نشست، باتخس یخواست بازکنه که دستم رو  یم

 . یری رو ازم بگ ادیرو که از دستم برم یکار  نیکمتر  یتونیوول نخور نم نقدریا-

 رو دورگردنم بست، محسن سوارشد، بعد دستم رو گرفت تا پشتش سوار شدم. شال

 قبل ازگذاشتن کله کاسکت گفت:  محسن 

  خیهات  هم دست  یداریکاپشنم، هم خودتو نگه م بیج یهات رو بزار تو دست  -
 .بندهی م

 : دمیخند بلند

 ! ؟ی دیبچه سوسول د  نقدریمنو ا -
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 لب زد:  محسن 

 .شناسهی ول نمسوس  ریسرما که سوسول وغ -

 

 گفتم: 

 . گهید ییبچه پرو  -

 

 و بعد هم موتور رو روشن کرد:  دیبلندخند هوایب محسن 

دارم   یمن که از گشنگ  م،یاریاز عذا در ب یدل هی  یگرکیج هی  می!! بزن بر؟ی د یتازه فهم-
 . رمیمی م

 

 : دمیغر  یکمرش و عصب یحرفش با دست محکم زدم تو  دنیازشن

 و تو.  دونمیمن م ،یبزن یاز مردن حرف  گهیبار د هیساکت شو اگه  -

 

 در آورد:   یباز  یکول محسن 

 بهش. یکوبی که م ستین واری بابا  کمرِ د نه،یکمرم.. دخترچقدر دستت سنگ یاخـخ.. وا -

 

 زدم:  قهقه

 محسن هان؟!  یاریدرم یباز  یکول یچرا الک-

 : دیگو یم  یمحسن سرش رو به طرف عقب خم کرد و جد  
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 .یباز  یکول گهی زده ناقصمون کرده بعد م -

 محسن کلهش رو سرکرد:   رخنده،ی زدم ز  یپق

 .  میبزن که بر  ر،یخودت رو محکم بگ -

 غیکنده شد که باعث شد، ج  نی از زم یادمیبردم، موتور باسرعت ز  بش یج یتو  دستامو 
 بکشم.  یاخفه

 

  یگرکیاز وجود محسن غرق لذت شدم، به ج بش،یج یتو   یچنگ زدم به پارچه محکم
 کردم. یبخورم با اصرار محسن رو راض یبی بدون ب  امد یاما دلم ن میرفت

 

 شدم، در رو باز کردم، محسن گفت:   ادهیدر پ  یجلو  دمیرس یوقت

 . میبست خیراهه، بدو که  یلیسوار شو تاساختمان خ-

 

سربه فلک   یها درخت نیپام گذاشتم، از ب یشستم، کبابا  رو روطرفه ترک محسن ن هی
 . میرد شد یبیب  یخونه  یده یکش

 

بالکن پارک کرد   ریمحسن موتور رو ز   دم،یلرز  یاز برف بودند، ازسرما م دهیپوش هادرخت
 .نهیموتور نش یکه برف رو 

 گفت:  آوردیکله کاسکتش رو درم  کهیاومدم محسن درحال  نی پا ازموتور

 چقدر سردش کرده. یوا -
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به طرفم   عی که محسن سر  ارمیکردم کله رو درب یدستم پر بود و با دست آزادم سع هی
 اومد و کله رو از سرم برداشت. 

 به محسن نگاه کردم.  یو بالبخند  دمیبه مقنعهام کش یدست

 . دیکش یق ی نفس عم محسن 

 .میبست خی زود باش  ،یبیب ش یباال پ میر پـروا اول ب یستادی چرا ا-

 

 حرف بزنم،   تونستمی روتکان دادم، ازسرما نم سرم

که   یبا دست د،یدر بود بدنم لرز  یکه جلو  یکس  دنیها بودم که در باز شد، بادپله  یرو 
همه سال    نیکه باعث ا  یکس  دنیمحسن بود، چنگ انداختم به بازوش، از د یدور بازو 

نفسم بند اومده بود و زانوهام  سست شده بودن،  بدنم  دم،یعذاب م بود به خودم لرز 
دلم دوباره باز  قیعم یهاشده بود، بغض راه گلوم رو بسته بود، زخم  دِسریشد  یاز سرما 
 شدند.

 

به سمتم برگشت و دستش رو از پشتم رد کرد و دور بازوم حلقه   دهیترس  یباحالت محسن 
تن محسن انداخته بودم، واقعاا    یرو از دستم گرفت، تمام وزنم رو رو لمیسا کرد و و 

طرف   ن یا  یبه صورت دو تا دختر بچه مینگاه طوفان ستم،ی پاهام با یرو  تونستمینم
 واون طرفش افتاد. 

 

ام روسرپا کردم وتنم رو محکم  تا تن خسته  دیطول کش هیچند ثان کرد،ی عرق سرد م بدنم
 م نگه داشتم. لرزان  یپاها  یرو

 دامن زده بود، حرکت کردم. هامیبه بدبخت کهیو سرد بدون نگاه کردن به زن  تفاوتیب
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  دیلرز ی از شدت خشم بدنش م کهیکمرم گذاشته بود و درحال یدستش رو رو محسن 
 رو مشت کرده بود.  اشگه ی دست د

 یبیب  دم،یدر د یگرفته با عصا جلو  یرو نگران و باصورت یبیبه داخل هلم داد، ب منو
 : دیغر  یو عصب  نیزم یرو  دیعصاش رو کوب

 مگه نگفتم گورتو گم کن.-

 

که اون زن به طرفم قدم برداشت، توان حرکت نداشتم، که محسن مثل اسپند   یوقت  یحت
 . ستادی وجلوم ا   دیدستش رو به بازوش کوب یکله کاسکت تو شی آت یرو

 : دیلوار ناالتماِس   کهیزن اون

 تو روخدا پـر..-

 

دوتا   میدی متر به هوا پر هیغرش محسن گم شد، ازغرشش همه  نیحرفش ب  یادامه  که
 تو بازوش و.. دیبه هوا رفت، محسن با کله کاسکت کوب غشون یدختر بچه ج

 

محسن    یمثل برق بازو  افته،یبود ازپله ها ب کی خورد، نزد  چیهلش داد، پاش پ باخشم
 تکان دادم: نه یبه صورتش، سرم رو به نشانه یاشک ی هارو گرفتم، و باچشم 

  یتو  زیآدم ناچ هیکه بخاطر    یخوای اون ارزشش رو نداره دردت به جونم، بس کن، نم -
 . یافتی دردسر ب

 



 پروا 

210 
 

 نعره زد:  د،یلرز ی که تمام بدنش از شدت خشم م محسن 

اسمتو به   خوادی خونه وم نیا  یشته تو پاش رو گذا یبه چه جرأت یعوض  یآبرو ی ب نیا-
 ! هــان. اره؟ یزبون نجسش ب

 

 بود، دهیشده بود و به جنون رس ونهی رو پس زد، انگار د دستم

 .کشمیم جان یروهم کهیزن نیمن ا-

  نیبه زم یوحشتناک   یکاسکتش رو پرت کرد و از کناره مستانه رد شد،  که باصدا کله
  دهیمحکم پاهاش رو چسب کهی هاش از ته دل درحالبچه  د،یلرز ی م دیخورد، مستانه مثل ب

 . دندیکشی م غیبودند، با تمام وجود ج

 

هام رو دورش حلقه کردم،  آنها انداختم و دست  نیخودم رو ب عی طرفش رفتم و سر به
 : دمیغر

 ! ؟یبسه محسن، زده به سرت، مگه توقاتل -

 

 : دیکنار گوشم نعره کش  رون،یکه خودش رو ازبغلم بکشه ب زدی زور م محسن 

 بشم. ایآدم دن نیتر یجان خوامیآره اگه پاک کردن نجاست قتله؟ من م  -

 

 زدم:  ادی فر د،یسریبه محسن نم  زورم

 ! ؟ی خوای ازجونمون م یگم شو، گم شو، چ نجایاز ا-

 بود: یبه صورت محسن بود که بدجورعصب نگاهم
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 ...ایوا، به خودت بمحسن منم پــر -

 : دمیکش غیج

 بکن، تو روخدا. یکار هی یبی محــسن؟! ب-

 

 منو کنار زد  محسن 

  یسر شانه یعصاش رو باال برد و رو  یبیشدم، که ب رهیخ میخال یها به دست  ناباورانه
 آورد.  نی پا دیدوی م کهیمحسن که داشت باعجله دنبال اون زن

 

 پر درد محسن گم شد.  ادی فر نیکه صدام ب دمیکش غیج  یا گرفته  یباصدا

هاش  زل زد، چشم یبیدهنم گرفته بودم محسن ناباورانه برگشت و به ب یرو جلو  دستم
به طرف محسن قدم برداشتم، که محسن   یبودم، ول  دهی خون شده بود، ترس یکاسه 

 : دیغر

ر وقت از  فکر نکن که ه  ، یکور خوند  یاز دستم در رفت یاگر فکر کرد   یعوض یکهیزن-
طرفا، وگرنه خودم   نیا  یا یب یسر خرت رو کج کن ،یدادن به مردا خسته شد  سی سرو

 .نمتینب محله  نی ا  یتو  گهید  ی، دفعه کشمتیم

 

هاش  ازبچه  یکیکه  کهیهوا مونده بود، اون زن  یمحسن رو یها از شوک حرف   هامدست 
 به پشت سرش قدمهاش رو تندتر کرد.  یروبغل کرده بود، بانگاه

 

از   دهی بلند و کش یها و نفس  تیکرد و با عصبان ینگاه یب یهم دلخور به ب محسن 
 کنارمون گذشت.
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به در ُاتاق محسن کردم، زانوهام  رو بغل کرده بودم، سرنوشت   یسالن نگاه    یگوشه
 نداره. انیپا  یسخت  نیشده، وجودم درب و داغونه، ا انمی اطراف  بانیشوم من دست به گر

دلم بدجور گرفته بود، فکرم بدجور  خوردی محسن داشت مثل خوره وجودم رو م فکر
به سرم   یچه خاک  شدیمحسن بود، اگر بخاطر من دستش به خون آلود م  ریدرگ

 کردم؟ ی م

 : دیکش رونیمنو ازفکر ب یبی ب یهام گرفته بودم، که صدادست  ن یب سرمو

 ! ؟یگفت  یزیچ یبیجانم ب-

 : دیگوی م یعصب ی کم یآروم ول یبیب

 دلم هزار راه رفت.  د،یکجا رفته بود -

 به طرفش رفتم، با اخم به من نگاه کرد و غر زد:  عیسر 

 کاراتون.  نیبا ا  دی زار یهول واال م  یرو تو رزنیچرا منه پ-

 

 انداختم: نی پا سرمو

 .شهیمن گرفتار همه م یبد قدم نیهر جا هستم ا  یبی شرمنده ب-

 

 :دیاخم درهم کش یبیب

 نشده باشه.  شی طور   نیسر به محسن بزن بب هیحرفا رو، برو    نیبس کن ا -

 

 دستام گرفتم:   یرو دوباره تو  سرم
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اون فقط   یبی ب یچرا اونو زد ه،ی نطور یا  گهیاون تا چند روز د ،یبیب شی شناس یمگه نم-
 محسن که پاسوز من و اقباله نحسم شده. چارهی، ب کردیپاره م قهی بخاطر من داشت 

 

 : نیزم یرو دیعصاش رو کوب  یبیب

 که باورت شده.  یحرفا رو به خورد خودت داد  نیا  نقدریا -

 

: از  گفتی محسن که م یغرغرا  ادیافتاد،  هاگر یج یزدم، نگاهم به جعبه یتلخ لبخند
 " افتادم...رمیمی داره م یگشنگ

 

  یبلند شدم و نگران بهش نگاه کردم، لبخند عیسن باز شد، سر در ُاتاق مح دفعهک ی که
 بود.  یاما درونش طوفان دیخندی هاش رو عوض کرده بود، لبش مزد، لباس 

 

 :دی گوی دو رگه شده بود م ادمیز  ادی که از فر ییبا صدا  محسن 

 بستن. خی  گرایج نیآخرش ا  د،ی دیچتون بابا  انگار آدم ند -

 

 زد: یصورتم بشکن  یجلو

 هلک شدم.   یازگشنگ ار،یبدو سفره رو ب ،ییکجا-

 زدم:  یتلخ لبخند

 چشم قربونت برم. -
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 : دیگوی عوض کردن جو، تخس م یباال انداخت و ابروهاش رو باال داد و برا  شانه  محسن 

 کتک زدن من تنگ شده بود، هـان؟!  یبرا  نقدریدلت ا یب یب گمیم -

 

 محسن زد.   یآروم به پاشنه!  یبرگشت و با عصاش به شوخ یب یب

 

 :کردی راستش رو گرفت و با اون پاش بپر بپر م یمحسن به هوا رفت و پا داد

 گفتم: یلرزان  ی، با صدامن نگران به طرفش رفتم   د،یپری پاش م یلنگه پا رو  هی 

 ؟ یشد؟! خوب یمحسن چ-

 

 اش گفت:   یشگیبهش انداخت و با همون لحن قاطع هم یدار یمعن  نگاهیب یب

کنه زخم    یندونه فکر م ی! هر ک؟یکنی بپر بپر م مونای م نی مثل ا هیچ ،یزبون ی فقط خدا-
کش شلوارت رو   یتونی ! اصلا م؟یآدم بکش یخوا ی م گهیحاال د  ،یخورد ریشمش

 بهش دادم، الزم نبــ... یون شکن! من خودم جواب  دند؟یدارنگه

 گفت:  یظیصورتش از درد جمع شده بود با اخم غل  کهیمحسن درحال 

 . هیبشه برا بق یتا درس عبرت کشمشیم نمیو بب  یهر جا اون عوض-

 

  یزیهاش نشست و با حالت تمسخر آمکنار چشم ینیصورتش رو جمع کرد و چ یبیب
 گفت:

 انگار جو گرفتدت؟!   هیخوبه حاال، چ -

 گفتم:  یشاک 
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 َاه بسه، شام از دهن افتاد.  -

 

  یسفره گذاشتم، برا یسبد رو رو  یپهن کردم و نون تو  نیزم یسفره رو برداشتم و رو 
 نشه.  تی که پاش اذ نه یاون بش  یگذاشتم تا رو  یپشت یب یب

 محسن بدو دستات رو بشور که غذا سرد شد.- 

 

به  دستام زدم، محسن هم بعد از من    یو آب  رفتم ییهم به طرف روشو  خودم
 نی بهش انداختم سرش پا یسفره نشست، نگاه  یکنارم رو  د،یهاش رو آب کشدست 

بودند، گردنبندش رو که به شکل    ختهیر شی شانیپ یبلندش نامرتب رو  یبود، موها 
گردنش بود، دل و   یتو  شهی همتولدش براش گرفته بودم  یبود و اونو برا  رانیپرچم ا 

 گفت:  یمحسن عصب  م،یکردی م  یبرامون نمونده بود، با غذا باز  یدماغ

 آدم عقده ا....  هیبخاطر  نمیپــروا؟ نب ی خوری چرا نم-

 زدم:  شی به مهربون یلبخند

 بود؟  یمن فقط بخاطر تو نگرانم، بعد هم اون حرفا چ-

 

 انداخت و زمزمه وار لب زد: نی تعجب کرد، سرش رو پا یکم

 بود.  ناحقشیبدتر از ا -

 

 گفتم:  یعصب

 .یمملکت  نیپزشک ا   ،یدرس خوندها رسرتی؟خیچ یعنی-
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 گفت:  د یجوی لقمه رو م کهیدهنش گذاشت و درحال یتو  یازد و لقمه  یپوزخند

 نخوره. یادمی گند و گوه ز   گهیسرش تا د کشمی م  ییطبل رسوا  نمشی... هرجا بب -

 

 تاسف سر تکان دادم:  ینشانه به

 محسن.  شناسمیروت رو نم نیا-

 محسن اخم کرد:  

 جهنم بدخواهاتم. -

 

 عوض کردن بحث آروم گفت:  یبرا  یبیبودم، ب ره یبهش خ باتعجب

 ! کشه؟ی موقع طول م نیپــروا، هر روز که کارت تا ا  -

 

 بهش انداختم:  یابلند کردم و نگاه وا رفته  سرمو

 اگر هنوز بهم شکـ.. ام،ین رید کنمی م یسع یب یب -

 

 : دیوسط حرفم پر   عی سر یب یب

همه سال   نی فقط تو و محسن رو به خلوتم راه دادم، بعد ا شم،یپـروا من نگرانتون م-
، خوب  تنهام یلیدرندشت خ یخونه  نی ا  یمن بدون شما تو ،یهام شد مثل چشم

 . دمیم  تی کوپنشون اهم یاون طرف باغ فقط به اندازه   یکه به دخترا دیدونیم
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همجنسام کرده    یبرا  یکار هی  خواستمی فقط چون م ست،یو نبودشون برام مهم ن بود
مثل تو باعث    یابیفقط جواهر نا  ستند،ین یچیه  قیال ایبعض یباشم اونجارو باز کردم، ول

 شد اونجارو نگه دارم.

 

بهم   نیبا غرور و تحس دیجوی لقمه رو تو دهنش م کهی سرش رو بلند کرد، درحال محسن 
لبش    یگوشه  یقی زد و لبخند عم یهاش برقگفت: جواهر، چشم یب  یب ینگاه کرد،  وقت

 نشست. 

 

 و آروم گفتم: نی رو انداختم پا سرم

موندن   یبرا  ییجا چیو ه چکسیکه ه یوقت ،یتممنونم که هس  ،یب یب ونتمی مد -
 مثل منـــ...  ییکسا  یات رو براممنونم که خونه  ،ینداشتم بهم پناه داد 

 نزاشت ادامه بدم. بغض

 

 غم آلود آروم گفت:  محسن 

 امشب رو بغض نکن دردت به جونم. هیپــروا تو روخدا فقط   -

 

 بهش رفتم و غر زدم:  یبد  یغره  چشم

!   ؟یرسی ! غذات رو بخور و برو سر درس ومشقت، اصلا به درسات مه؟یحرفا چ ن یا -
 تو رو سر درس و مشقت بنشونه. یچطور دونهیها، خودش م گمیم یب یوگرنه به ب
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 بشم. الیخی بهم انداخت و نامحسوس خواهش کرد که ب یزینگاه تند و ت  محسن 

 

 .م یآرامش شام خورد   ینزدم تو  یحرف گهی زدم، د یکج لبخند

 

 ساز رو روشن کردم.  یچا  م،یکمک کرد سفره رو جمع کرد محسن 

 

 ! ؟یقهوه آماده کن هیبرام   یتونیم  ستاد،ی آشپزخانه ا یکنارم تو  محسن 

 

 نگاه کردم:  بهش

 ؟ یز درس دارچرا، مگه امشب با -

 

  نی مثل آبشار پا  یو اونا رو به عقب برد، ول د یبلندش کش یبه موها  یدست محسن 
 باال برد:  یافتادند، ابروهاش رو با حالت خاص

 امتحان دارم.-

 

و اخم آلود    یزدم و عصب یشوکه نگاهش کردم، اخم کردم،  به بازوش مشت آروم یکم
 نگاهش کردم: 
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دنبال   یاومد  ی! بعد هم راه افتاد؟ینود سرکار بود   یقه ی اون وقت تا دق  یامتحان دار-
محسن من از پس خودم   ستمیبهت بگم محسن؟! من بچه ن دی! چندبار با؟ی چ یمن ک

 اومدم بعدهم مــ... نجایتا ا  ییتنها  امیبرم

 

 کلفه دستم رو گرفت:  محسن 

  امیم  یهم باش  ایا اون سر دنپــرو یاالن منو دار  یبود که تنها بود یاون مال وقت-
مرد چشم چرون    هیبا   ینشدم که بزارم خواهرم نصفه شب رتیغیب نقدریدنبالت، ا

اسم خودم رو بزارم مرد، اگر شده باشه از  یمزاحمت بشه چطور ی اگر کس اد،یبیتنهاب
  پس فکر دور زدن منو  ا،یتا اون سر دن  امی راه م دنبالت رمویگ ی م رم،یبگ  یدانشگاه مرخص

اصلا   ؟ یدی بخواد سرت منت بزاره فهم یبخاطر چندرغاز،  کس زارمیکن، نم رونیاز سرت ب
  کی که بشنوم بخاطر من باز خودت رو کوچ یبه روز  یپــروا وا  ،یدوست ندارم کار کن 

 . یکرد

 

 هام چرخاند:چشم نیبرافروخته نگاهش رو ب یو با صورت یو عصب  دیلرز ی م ازخشم

به جون تو که بند نبض  گذرمیبخاطرت از دانشگاه هم م  یپروا، حت یتو فقط برام مهم  -
 . گمیم یباشه چ ادتیپس  ،خورم ی قسم م یقلبم

 

 قلبش گذاشت:  یرو آروم گرفت و سرم رو رو  بازوم

  یبهت انگ یکس گهید زارمی نم افتم،ی برات درم  ای من پشتتم، باهمه دن  امتی ق امی تا ق-
باشه که بخوان چفت دهنشون   دهیخروارها خاک خواب ر یمحسنت ز  کهن یه ا ، مگبچسبونه 

 .یتو خط قرمز من یفهمی رو باز کنند، م
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 به بازوشد زدم:  یمشت بابغض

 

همه رو به   شدارین یبا تو زنده شدم، حرفا  یتو کوه من ینگو نامرد.. نگو.. تو پشت من -
 م،یبرس نجایتا به ا میدیهمه زجر کش  نی فقط تو کنارم باش، محسن ا خرمیجون م

رو   یبدبخت نیطعم ا  گهیهمه بهت سخت گرفتم تاد نیمهمه ا  یل یدانشگاهت برام خ
 .ینچش

 

 گفت: یو منو ازخودش جدا کرد و با لحن بامزها   دیبازوهام رو عقب کش محسن 

 ؟ ی آب دماغت رو که با لباس من پاک نکرد  نمیبب -

 

 شدم: رهیلبم بهش خ ی ثآبت رو  یخندهبا

 کارا؟!  نیمحسن، من و ا  یلوس یلیخ-

 

 زد:  یوچشمک  دیبلند خند محسن 

 . نمیلبت رو خندون بب  یطورنی ا  شهیهم خوامی م-

 

 گفتم: نشست و آروم هلش دادم و با خنده  شیعضلن ی بازو یدستم رو  

 برو به درست برس، کمتر خودتو لوس کن.  -
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گذاشت و همزمان آبروش رو داد باال و احترام   شی شانیدوتا انگشتش رو کنار پ محسن 
 داد و گفت:  یا  ینظام یبامزه 

 چشم قربان. -

 

  یتو  یبه سرعت برگشت و خنده دفعهیبرداشت که  یو قدم بشیج ی برد تو دست
 گفت:  یبا نگران عیصورتش محو شد و سر 

  یمتخصص چ  شیپ ینرفت؟! قرار بود بر جیپـروا حالت خوبه؟! امروز سرت گ یراست -
 .یانداز ی تو هردفعه پشت گوش م میدنبالت بر  امیشد؟! خودم فردا م

 

گرفته بود،   ینگران یکم یدکتر قبل یهابامحسن برم، از حرف  خواستمی گرفتم نم استرس
عوض کردن   یشدم، برا  رهی داشت خ شیته ر ی زدم و به صورت گردش که کم یلبخند

 : یموضوع، بحث رو زدم به مسخره باز 

 .ینگران من باش ستی! تو الزم ن؟یهست یزیچ  ینکنه تو سوپرمن-

 

 گفت: یبا تخس محسن 

 ندارم.  یتو کار یبرا  یجز نگران-

هم   یگرم کردم و قهوه ا  ری ش یبودم، کم رهیرفت، از پشت بهش خ رونیآشپزخانه ب از 
 . ختمیماگش ر  یمحسن درست کردم و اونو تو یبرا 

 

بم محسن رو    یکم یآروم در زدم، صدا  ستادم،ی در ُاتاقش ا  یرو براش بردم، جلو قهوه
 :دمیشن
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 بله؟!  -

 

 داخل؟!  ام ی محسن منم ب  -

 

 زد:  یتک خندها  محسن 

 جانم پـروا، معلومه. -

 

  نه،یخم شده بود که منو بب یکم  زشی بود از پشت م ز یُاتاقش مرتب و تم رو باز کردم، در
 رو گرفت. ینیشد، س  زیخ مین یدستم بود، کم یتو  ین یمن که س دنیبا د

 گفتم:   عیشد، سر  زیخ مین یوقت

اجاق هست،  یهم رو   رداغیبرات کنار گذاشتم، ش تی سکویب یراحت باش، محسن کم-
 بگو.  یداشت  از ین یزیهم باشه، چ یب یهواست به ب ،یحتماا بخور

 

 ناراحت شد:  یکم محسن 

رو هم چشم، بهش سر   یب یقربونت برم نگران من نباش، من مواظب خودم هستم، ب -
 . یخسته شد  یلیتو برو استراحت کن لطفاا، خ زنمیم

 

 زدم:  یاش ضربه ا به سرشانه  آروم

 .یو زود بخواب ینکن تی خودت رو اذ  ادمیبچه، ز  به کار خودت برس -
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 کرد:  یسرش رو بلند کرد، نگاه محسن 

 ...؟! گهیچشم، د-

 

 گفتم:   اومدمی م  رونیب کهی درحال

 . تی فقط سلمت -

 

محسن    یهم برا  وانی ل هی  ختم،یر وانی ل یرو هم تو  یب یب ریآشپزخانه برگشتم، ش به
رو با   یب  یمال خودم و ب ختم،یخودم ر  یازش مونده بود و اونو برا   یکنار گذاشتم کم

 کردم.  یعسل قاط یکم

 

به ُاتاق    ینیگذاشتم و با س رش ی ش وانی آوردم، کنار ل رونیرو ب یب یب  یداروها  یازجعبها
  یرو  نکیع کهی داده بود، درحال  هیتخت تک یرو یب  یدر رو باز کردم، ب  یرفتم، وقت یب یب

 .خوندی م روی چشمش بود، کتاب

 

 کرد:  یرو بست، بهم نگاه کتاب

 دخترم، دستت طل.  ینیبب ریخ -

 

 زدم:  یلبخند

 . دیرو اول بخور نایهاتون رو آوردم ا قرص  یب یب -

 



 پروا 

224 
 

  زیم ی کشو یکوچک کنار تختش گذاشتم، از تو  یعسل یرو ،ین یرو با س ری ش وانیل
 .دمیکش  رونیپمادش رو ب

 

 وهاتون رو ماساژ بدم. زان یکم  دیبزار -

 

 بهم انداخت و آروم گفت:  ینگاه یبا مهربون یب یب

 برو استراحت کن. یاخسته  زم،یدستت درد نکنه عز -

 

 انگشتم زدم و آروم گفتم:   یاز اون رو رو یپماد رو باز کردم و کم درب

 ! ؟یب یب ی منو خستگ -

 

 گفت:  دادیرو باال م شی شلوار راحت کهی درحال یب یب

 .یش ی م تی که چقدر اذ  فهممی اما من م یسرسخت  یلیتو خ -

 

 و گفتم:   یالیخی رو زدم به ب خودم

که فکرش رو   یزی از اون چ  شتری عادت کردم، من ب گهی من د یب یب  یگ یم  یبابا  چ یا -
 . میقو یبکن

 

 شدم. یب یب  یزد و من مشغول ماساژ دادن پا  یح یلبخند مل یب یب
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 .دادمیبود که آروم آروم پاهاشو ماساژ م یاقه یهاش رو خورد، چند دققرص  یب یب

 

 گفت:  ی ازها یبا خم یب یب

 بسه پروا خوابم گرفت.  -

 

پاهاشو   خواستینم کهنی ا  یحتماا برا   دمیازخواب ند  یکردم، اثر  یصورتش نگاه به
 . کنهی ماساژ بدم داره دکم م

 

 گفتم:  یلبخند  با

 .یچشم خوب بخواب -

 

 . دمیاش رو بوسو خم شدم، گونه   ستادمی رفتم، کنارش ا نی تخت پا از 

 . دارهی محسن روصدا بزن، حاال حاالها ب یداشت از ی ن یزیاگه چ -

 

 غر زد: یبیب

 ام. حاال انگار من بچه   گهیباشه برو د -

 

 . شدی لجباز م یلیخ  شد،ی م یعصب یوقت  دم،یخند زی ر زیر
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شدم و در رو   نیزم ر یز  یسالن راه  یتو کی رو برداشتم و از در کوچ لم یاوس   م،یپشت کوله
 ها رو روشن کردم. رفتم و چراغ  ن ی پا دیو سف اهیس  یها باز کردم، از پله

 

  یهابامزه و برگ  یگل و درخت و آدمک ها  یها ی ها ونقاشروشن شدن چراغ، رنگ با
 یلیکرده بودم، خ یرنگ هیرو   نیزم ریشدند، هرقسمت ز  انی نما وارید  یرو یشده  دهیکش

 شده بود. ییا یو رو  بایز 

 

  یزی تم یها بودم، فرش  دهیچ  زی گل م هیبه شکل ال با   ی راحت یطرف راست ُاتاق مبلها 
 پهن کرده بودم.  نیزم یرو

 

گرم   نیزم ری زدم ز  یلبخند یروشن بودن بخار  دنیها حرکت کردم، با دسمت ستون  به
 شده بود، حتماا کار محسنه. 

 

از سالن جدا    یمثل ُاتاق نجارویدور چند ستون وصل کرده بودم که ا  یسبز بزرگ  یپرده
که کنار تختم بود  یکوچک زیم  یرو رو مینصبش کار محسن بود، کوله پشت کرد،ی م

 بهتر بود. یچیاز ه یبود، ول یمیقد ی گذاشتم، تخت خوابم تک نفره بود کم

 

  ر یز  یحمامم رو برداشتم، به طرف انتها   یداشتم، لباس و حوله از ی ن دایبه دوش شد  
 راه افتادم، چراغش رو روشن کردم.  نیزم

 



 پروا 

227 
 

و دوش و وان  حمام ساخته بود  یُاتاقک کوچک برا   کی  نیزم ر ی ز   یگوشه  محسن 
 یو دنج  ییبایز  ینصب کرده بود. جا کشیرو هم نزد ییداخلش گذاشته بود و روشو

 درست کرده بودم.

 

  یکه رو  یی بایز  یهای هامون، خطوط کج و معوج و نقاشدست  یجا  یبه نقاش ینگاه
 . نهیلبم بنش   یگوشه  یافتاد و باعث شد لبخند ثآبت  م،یبود  دهی حمام کش یهیوار ید

 

رو برام درست کرده بود، قربون دل  نجایراحت نبودم باال حمام کنم، محسن ا چون 
 مهربونش برم.

 

 رو شست. میداشتم، آب خستگ یخوب یلیبه آب زدم، غرق لذت شدم، حس خ  یتن

 

با اون دستم   کردمی با حوله موهام رو خشک م کهی سرد بود درحال یُاتاقم برگشتم، کم  به
بزرگ   نجاینره ا رونی که گرماش ب دمیکش یرو دور تخت و بخار پرده روگرفتم، پرده یلبه 

 ... شدی گرم م  رمی بود و د

 

بود،  میدر آوردم و نگاهم به گوش  میرو از کوله پشت میبلندم رو شونه زدم و گوش یموها 
 یلیخ  یبود، وقت میبود که از گذشته همراهم مونده بود، تنها دلخوش یزیتنها چ  نیا

 . کردمی م یآهنگ خودم رو خال  هیحالم بد بود با  
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رو که چند وقته روش   یگذاشتم و طرح یبود بالش و پتوم رو برداشتم و کنار بخار سردم
  مایس کردم،ی نقشه کار م یرو در آوردم و چهار زانو نشستم و آروم آروم رو   کردمی کار م

 بکش. د یبه ذهنت رس یجون گفته بود هر چ 

 

 .افتادندی هم م یهام رو چشم   یخستگ از 

 سرم حس کردم.   ریرو ز  یخواب بودم که دست کس جیگ 

 

 و داد زدم:  دمیزدم و خودم رو عقب کش غیو ج  دمیترس

 ندارم،  از دست دادن  یبرا  ی زیچ  می.. تو رو خدا.... من جز پاک دینکن تمی تو رو خدا اذ -

 

 خواهــ..... خواهــ-

 داد زد:  محسن 

 . نیپــروا منم... چشماتو باز کن، بب -

 

  یکه کس دمیکشی م  غیگوشام بود وج یهام رو زانوم عقب رفتم، دست  یرو  یکم دهیترس
با   زدم،یکه هق هق م  یدرحال د،یمحسن چرخ دهیصورت رنگ پر یتکانم داد، نگاهم رو 

 لرزان، گفتم:  ی اچانه

 ! ؟یکن ی.. مــیمــ  کاری.. جا چنــیتــ... ــو ا  -

 

 ناراحت و با بغض لب زد:  محسن 
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خانم زنگ زد و   ما یتو رو بترسونم، س خواستمی دورت بگردم، غلط کردم، شرمنده نم -
سرت بزارم،    ریخواستم بالش ز  یفقط م ،یکارت داشت اومدم بهت بگم که خواب بود

 نمت. بترسو خواستمینم

 

لختم رو نوازش   ی و موها دی و ناراحت بود، محسن منو به آغوش کش  نیشرمگ نگاهش
 کرد و آروم لب زد: 

درهم شکستند، اون   ینجوریشرمنده که همجنسام به خاطر  خودشون روحت رو ا  -
 نامردا گل خوشبوم رو بدجور شکستن، شرمندهام پــروا. 

 

 . دادی آزارم م یلیخ نیو ا  دیلرز ی از بغض م صداش

 

 : دیبالشم رو جلو کش محسن 

که ترسوندمت،   دیببخش ا، یب ،یدیکه خواب دمی م  امیخانم پ مایبخواب به س ریبگ ایب -
 و مواظبتم.   نجام ینترس من ا

 

 بازوم مجبورم کرد که دراز بکشم. یرو  یفشار با

 

 آروم زمزمه کردم:  اریاختی آلود و ب خواب

 . ترسمیم  یلیبمون محسن، نرو من خ شمیپ -
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 : دیو با بغض نال یعصب محسن 

 .  زمی عز  ری باشه، آروم بگ ،یتو فقط نترس، نترس خواهر جام،نی هم رمی نم ییجا -

 

  دمینفهم گهیمحسن گرم شد و د   یدلگرم کننده  یهاموهام و حرف  از نوازش  هامچشم
 رفتم.  یخبریدوباره به عالم ب  یک

 

  کهیداده بود و درحال هیتک  یکه به پشت دمیشدم  محسن رو د داریب یزود وقت صبح
 شکمش بود خوابش برده بود.  یکتابش رو 

 

رو   ییناراحت شدم، پتو  شهی م  تی اش بخاطر من اذکه همه  دنشیو از د   دیلرز    امچانه
رو   یدی جد  یکه کنار دستش بود گذاشتم و پتو  یبالش یدر آوردم، آروم سرش رو رو 

 روش. دمیکش

 

سر زدم که راحت   یب یچند تا تخم مرغ گذاشتم که آبپز بشه، آروم باال رفتم و به ب  عیسر 
 ها رو خاموش کردم. تخم مرغ  ریو ز  دمیهام رو پوش بود برگشتم و لباس  ده یخواب

 

رو برداشتم و کفشهام   لمیو وسا  یمرتب شده انداختم، کوله پشت یبه خونه ییگذرا نگاه
 زد.  انهیسرد به صورتم تاز   یدر، هوا و به محض باز شدن  دم یرو پوش

 

که  رفتمیبه سرما، با عجله راه م  توجهی به تنم نشست اما ب یتازه نشسته بود، لرز  برف
 به اتوبوس برسم. 
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 یبا همه  کرد،ی اتوبوس که داشت حرکت م دنی با د دن،یلغزی هم م  یاز سرما رو لبام
خوشحال شدم،   ستادنشی با ا دمیدنبال اتوبوس دو  یبا نفس نفس کم دم،یتوانم دو 

 آخر اتوبوس رفتم و نشستم.   یها ی سوار شدم و به طرف صندل  عیسر 

 

 بزنم. یچرت هی تونستمیراه بود، م یچشمامو بستم، تا برسم به اونجا کل اومد،ی م خوابم

 

کردم و  جابه جا  ی رو کم میشدم، کوله پشت ادهیمقصد پ نی آخر یاتوبوس تو   ستادنی ا با
ب ساختمان کارم و وارد شدم واز پله ها باال رفتم و به محض    دمیرس یرو  اده یپ یبا کم

به  ازمین گذشتی ب محل کارم به ُاتاقم رفتم و مشغول کار شدم، هر لحظه که م  دنیرس
ده   کی به ساعت کردم، ساعت نزد یرو بلند کردم و نگاه رمس شد،یم   شتریاسکنر هم ب

 بود.

 

ازصورتش  یانداختم که کلفگ یبه منش یرفتم و نگاه  نی شدم و از پله ها پا بلند
 رفتم جلو... د،یباری م

 .ری سلم صبح بخ -

 

 :دی گو ی سرش رو بلند کرد و سرد م یمنش

 سلم. -

 

 بهش نگاه کردم مشغول نوشتن شد. یلبخند  با

 دارم.  از یاسکنر ن  هیمن به   -
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حرف بلند شد و  شد. کلفه تر از قبل و بدون   قیسرش رو بلندکرد و به صورتم دق یمنش
 بغلش بود برگشت.  یکه تو  یبعد با اسکنر متوسط  یکه درش باز بود، رفت و کم یبه ُاتاق

 

 سرجاش نشست.   یطرفش رفتم و اسکنر رو ازش گرفتم، منش به

 .دمیلبم کش یزبونم رو رو  

 :دی گوی خشک و سرد م یمنش

 کار دارم بزار به کارام برسم.! من خودم هزار تا ه؟یچ گهید -

 

 و من من کردم:  نی سرم رو انداختم پا  آروم

 من... مـــ... من... -

 داد. هیتک یخودکارش رو کنار گذاشت و  به صندل یمنش 

 

 . رمی گیدارم وقتش رو م کهن یا یعنیکارش   نی دهنم رو قورت دادم، ا آب

 گفتم:   عیسر 

 زودتر برم؟  تونمی دارم م یمن امروز دانشگاه کلس مهم -

 

 بهم زل زد: یظیاخم غل با
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که اجازه    ستین از یگرفتن هم ن یمرخص یبرا   یهست نجایا یبرو تو که فقط امتحان -
 .یریبگ

 

 لب، ازش جدا شدم.   ریز  ی رو تکان دادم و با تشکر سرم

 هام رو تکان دادم...انگشت  یبود، کم نی سنگ اسکنر 

 

 . زدمیها نفس نفس مپله  یادمی و ز   ینیکه از سنگ رفتمی پله ها باال م از 

 

 سرما به عرق نشسته بود.  نی ا  یتنم تو شد،یم  نی به شدت باال و پا  امنه یس یقفسه

 

هام  پله ها ولو شدم و دستم  یرو یها گذاشتم و از خستگپله  یاسکنر رو رو  یخستگ از 
رو به عقب بردم و تنم رو عقب فرستادم نفسام تند شده بودند، چشمام هم بسته بودم،  

 . دمیهام رو باز کردم و سقف رو د نفس که تازه کردم چشم

 

که دادم به  کردمی صورتم رو پاک م  یعرق رو نمیآست یچشم بستم و با لبه  دوباره
 آسمون رفت.

 

سنگفرش بود، فرود اومد و خرد شدن   یدستم که رو  یکیاون  یرو  یمحکم زیچ
و دستم رو عقب    دمیکش غی ج اریاختی استخون دستم رو با تمام وجودم حس کردم و ب

 .دمیکش
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چشمام    یاون دستم گرفتم و از درد، اشک تو  ی رو تو  میبلند شدم و دست زخم عیسر 
ومن   دیچکی م  نیزم یروشده بود وخون دستم  دهیجمع شده بود و پوست دستم خراش

 ام برده بودم.   قهیبودم و سرم رو به   ستادهیبارون زده ا  شکیگنج هیمثل    واری د  یگوشه

 

 افتاد. یمشک یجذب نیشوارج هیمارکدار وبراق با    یجفت کفش مشک هیبه  نگاهم

 

 : دیگو  یم ی و جد  یو عصب  بایز  ییشوک بود، باصدا  یتو غمیازج  انگار

 نشستنه؟هان؟!  یها جا! مگه پله؟یکنیم  یچه غلط نجایا-

 یخشدار یسمتم و باصدا  دیبه جلو برداشت و دستش رو کش یکرد و قدم یمکث
 : دیگوی م

 شده؟!  یچ نمیبزار بب-

 

بود از پله ها   کی به عقب برداشتم که نزد یدستش بهم بخوره قدم کهن یاز ا دهیترس من
 فضا... یتو  دی چیدادش پ یکه صدا  ن،ی پرت بشم پا

 مواظب باش.  -

 

 زخمم گذاشتم.  یدرآوردم و رو  بم یرو از ج یدستمال

 آقا، شرمنده سد معبر کرده بودم.  ستین یزیچ-
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 : دمیهاش رو شنتند شدن نفس یصدا 

 شده؟  یدستت چ  نمیقصد ندارم بخورمت، بزار بب نیبب-

 

 وار گفتم:سلسه   عی و سر  دمیخودم رو عقب کش یکردم و کم اخم

 کنم. دایپ از ین ینشدم که به نامحرم زی و رقت انگ ف یضع درنقیهنوز ا -

 

 زد: یبینه یقهقه  هویکه   دمیصدادارش رو شن پوزخند

  ی! ازم که رد شد بود؟ی ریگیکلمه خودتون رو دست باال م  هیشما دخترا چرا همتون با  -
 کرد.  تیرو اذ میا یشده بود بو   یقاط گاری س یکننده بود با بو  کی تند وتلخ عطرش که تحر

 

  یرو م کردیبرخورد م نیکفشاش رو که محکم به زم یرفت، صدا  نی ها رو پاپله  عیسر 
به اسکنر انداختم،   یگذشت صورتم از درد جمع شده بود، نگاه یاقه یچند دق دم،یشن

 . دمیآروم کش یپووف

 

  جمی رگهام رو بخورم تا سقرص   عیسر   دیکنار اسکنر نشستم با  عیسر  رفت،ی م  جیگ سرم
ها  به پله  یادستگاه رو ول کنم، نگاه وا رفته  تونستم یهم نم یشدت نگرفته، از طرف

 .نی کردم و سرم رو انداختم پا

 

 : دیگو ی م ینگذشته بود که آقاصمد جد یاقه یدق چند

 ! ؟ینشست نجایا -
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 زدم:   یلبخند  دنشید با

 آره. -

 دستم نگران به طرفم اومد:  دنید با

 ! ؟ی دخترم، چرا صدام نکرد یکرد کاریبا خودت چ -

 

باال برات   مینگران لب زد: زود باش بر  یدستگاه رو برداشت و حرکت کرد و بالحن عیسر 
 ببندمش. 

 

کوله   یهام تودنبال قرص  عی کردم و سر یچیدنبالش راه افتادم، دستم رو باندپ حرفیب
 آب خوردمشون.  وانی ل هیاونارو برداشتم وبا  عی هام سر قرص   ندیگشتم و با د  میپشت

 

قفل   ع ی سر  یبراش اومده بود، با نگران جی کال ومس سیم  نیکه چند میگوش دنید با
از هفت بار زنگ   شتریبار زنگ زده بود و محسن ب ن یجون چند مایرو باز کردم،  س یگوش

 ها بود. جی مس شتریب یرو باز کردم، اسم محسن رو  هامام یزده بود، پ

 

 " یدختر نگرانم کرد  یی"کجا 

 ...یبعد جی مس

 !"  ؟ یزنگ زد  مای"به س
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 خانم منتظرته بهش زنگ بزن"  مای ! س؟ی د ی"چرا جواب  نم

 

بار بهت زنگ زده و   نیمنتظر تماسته، چند شبی خانم از د مای س ؟ی خوب زمی" سلم عز
 گ بزن" بهش زن  ،یجوابش  رو نداد 

 جواب  داد:  عی شماره محسن رو گرفتم که سر  عیسر 

 غر زد:  یتند و شاک  

 اونجا.   اومدمی ! داشتم مره؟یدلم هزار راه م یگیهان؟! ِد آخه نم ییکجا یسلم خواهر -

 

 زدم و آروم گفتم: یلبخند

 بود. لنتیسا  میتا حاال گوش  شبینفس بکش داداش خوبم، از د هیسلم،  -

 

 خشک وسرد: محسن 

 ! ؟ی .  صبحانه خوردی..  خودم رو کشتم از نگرانیبدجنس یلیخ -

 

 گفتم: ع ی اش رفتم و سردلم قربون صدقه ی تو

 ام؟ آره تو نگران من نباش، مگه بچه  -

 

 : دیگوی تخس م محسن 

 به استادت؟! یزنگ زد یپــروا، راست یلجبازتر  یااز هر بچه -
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 دادم: مینیبه ب ینیچ

 ! ؟ی نه گفتم اول به تو زنگ بزنم، ساعت چند امتحان دار -

 

  یکار واجب  دیبهش زنگ بزن شا  عی امتحان دارم، برو سر  کی ساعت   ،یممنونم خواهر -
 باهات داره. 

 

 لبم نقش بست :   یگوشه  یلبخند

 سردتره.  یلیاون موتور هوا خ یرو  یلباس گرم بپوش ،یچشم مواظب خودت باش-

 

 قهقه زد:  محسن 

بدگذشته، مواظبم پس توهم  مواظب خودت باش، چون   میبه خواهر شبینگار د ا -
 جونم بند توئه. خداحافظ  داداش جونم.

 .زمیبرو خدا به همراهت عز - 

 

هفته   هی بدونه بعد از   خواستی جون زنگ زدم، م مایبه س  عی رو قطع کردم و سر یگوش
 نه. ای موفق شدم 

 

 .زدمی فرصت بهش سر م نی در اول  دیشد، با خوشحال
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رو برداشتم، خداکنه به  لمیوسا  عیدو مشغول کار بودم، با نگاه به ساعت سر  تاساعت 
 .شهیم  ری نخورم وگرنه کلسم د کی تراف

 

سرعتم به طرف   تی شدم و با نها ادهیپ یعصب ن،ی سنگ کی تراف یاتوبوس تو   ستادنی ا با
هام از سرما قرمز  اا دماغم ولپ و مطمئن  نشستی صورتم م یدانشگاه حرکت کردم، باد رو 

 شده بودند. 

 

 وارد کلس شدم.   مهی سراس کردم،ی م  یکیها رو دوتا سرعت پله  باتمام

دستم جابجا کردم و   یو جزوهام رو تو  نی استاد از خجالت سرم رو انداختم پا دنید با
 گفتم: یبا ناراحت

 ! نم؟یکردم، اجازه هست بنش ریشرمنده استاد که د-

 

  دهیفهم یکمرم نشست، ول  یغه یت یرو  ی، از نگاه ناپاکش عرقدهنم رو قورت دادم  آب
 نداره.  یکار  یبهش نخ نده به کس یبودم تا کس

 

 : دیگو ی و جذابش م  یجد  یصدا با

 .میهنوز شروع نکرده بود  د،ی بفرما-

 : دیگو  یم  یبرداشتم که بامکث دوقدم

 ! تون؟ی لیفام-
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از دست داده   نش یب زیر ی هانگاه  یرو جلو میداشتم، خونسرد  یحس مزخرف هی  برگشتم،
 بودم.

 

 زور به خودم مسلط شدم:  به

 هستم. یینا یس-

 

 خودش روجمع کرد:  عیسر   یول  دمیابروهاش به باال رو د دنیپر

 ! ن؟یکه همه روشوکه کرده شما هست یناشناس یپس دانشجو -

 

 دفعه من تعجب کردم:  نیا

 مــن؟ -

 

  نی من برگشت و من خجالت زده سرم رو پا ی کلس، رو نینگاه چند نفر ازحاضر 
 اون نشستم.   یرسوندم و رو  یصندل  نیتر   ییانداختم وخودم رو به انتها

 

کار نداشت، فقط   یهرکس نگاهش بد بود، اما به یداره ول  یااطلعات جامع  ه،یخوب استاد
بودم، حرفها   دهیند  یزیرابطه داشت، چون تاحاال ازش چ دادی که بهش نخ م یبا هرکس
 . کردمی رو باور نم هیبق یها وقضاوت 
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  اطیبعد از کلس به ح گذاشت،ی نم یسوال باق یبرا  ییکه جا  کردی م  سیتدر بایز  نقدریا
وجب برف   هی  دنیرفتم که با د اطیح  یانتها یسرد بود، به سمت صندل یلیرفتم، هوا خ

معصومه   ی خونه کی نزد قیابروهام نشست، آروم آروم به آالچ نیب  یزیاون اخم ر  یرو
ننشسته بودم که با  یاقهی بودمش، چند دق ده یند یوز خانم زن نگهبان رفتم، چند ر

 معصومه خانم سرم رو بلند کردم. نی دلنش یصدا 

 

رفم اومد، جلوش بلند شدم منو با مهر به آغوش  مهربون به ط یذوق و با چهره ا  با
 :دیکش

 .یستیتودختر چند روزه که ن یی! کجا ؟ی سلم خوب -

 

 زدم:  یلبخند

 نداشتم.  یسرم شلوغه، کلس خاص -

 

 دلخور به صورتم زل زد:  معصومه

 !؟یکنی ما رو فراموش م یاگه کلس نداشته باش یعنی-

 

 اش نگاه کردم: به صورت شکسته  یهام گرفتم و با لبخند دست  یهاش رو تو دست  عیسر  

 شما روفراموش کنم؟   شهی مگه م د،یبهم لطف کرد  یلی! شما خه؟یچه حرف  نیا-

 

 : دیگوی م  یبا لبخند معصومه
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 . ارمی برگه از پسرم گرفتم، بزار برم برات ب یبرات کم-

 

 یگرون  نیا  یزن و پسرش هستم، تو ن یا  یهامحبت   ونی انداختم، من مد  نی پا سرمو
 کمکم کرده بود. یلیخ دیطرف سف هی   یها با برگه رمیبرگه بگ تونستمیکه نم

چشمم ازش تشکر    یتو یبا اشکا  یمشک  لونی نا هی یمرتب تو  یبرگه   یکل باگذاشتن 
 کردم. 

 

  دیکش کردی درد م شهیکه هم ییزانو یدستش رو رو باشیز   یمعصومه با همون لهجه 
 و گفت: 

  یبمون ی اگه وقت دار ییاقهیرو برداشتم گفت بهت بگم چند دق نایا   دید یوقت  الیدان -
 باهات کار داره.  اد،ی تا آماده بشه ب

 

  نیو چند  زدیذوق م  یتو ید یهمه سف نی ردپاها وسط ا یکه جا یاط ی ح ینگاهم تو --
 .دیچرخ دندبری پاک لذت م یهوا  نی از ا  اطی ح ی کنارهم تو ینفر دختر و پسر گروه

 

 و با مهر روبه اون گفتم:  دمیلبم کش یرو رو  زبونم

 شما وپسرتون آزاده معصومه خانم.  ی برا  شهیوقتم هم-

 

 : دیدرخش یازخوشحال هاشچشم
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بهش  یلیخ دونمی م  خوام،ینم  یزیچ  الیدخترم، جز سروسامان گرفتن دان یبش ریپ -
 .ونتمیمد  ،یکمک کرد 

 

 به طرفش برگشتم:  عی تعجب بهش زل زدم و سر  با

نبوده   یکس  ونی مد  دهیرس نجایخودش با زحمت خودش به ا  الی! دانه؟یچه حرف ن یا -
 کردم.  شی جاها راهنما  یمن فقط بعض ست،یون

 

 پاک کرد:  شی روسر یچشمش رو با لبه   یاشک گوشه معصومه

 دخترم. ینیبب ریخ -

 

 به خودش اومد و آروم گفت:  عیباز شدن در خونه، سر  دنید با

 .مهیدلخوش یاون همه  -

 

 پر از مهر بهش گفتم:  ینگاه با

 هام. جفت چشم   یرو  ادی از دستم برب  یزنده باشه، نگرانش نباش اگه کار -

 

پلک زد، و ازمن دور شد، نگاهم  به قد بلند  نان یبه صورتم با اطم یبا نگاه معصومه
کوتاه اسپورت تنش بود   یپالتو هیداشت و  یجذاب یافتاد،اون صورت سبزه  الیوالغر دان

 اومد.   یبه سمت من م یو با لبخند

 : دیگوی م  یو با شاد یپر از انرژ  ییبا صدا 
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 روشن شد.  دایبه به چشمون به جمال خانم مهندس کم پ -

 

بهش رفتم و مثل   یشینما ییاجام بلند شدم، از حرفش چشم غره  احترامش از  به
 گفتم: یخودش با لحن شوخ

  یکس نم یمدت نباشم بب هی شدم گفتم   یتکرار  یلیخ دمیاول سلم جناب مهندس، د -
 ...ینه،  ول ای  شهیدلتنگم م

 تاسف تکان دادم.  ی سرم رو به نشانه  

 

 پر پشتش رو به هم گره داد و گفت:  یروها افتاد که اب الیدان یبه صورت مردونه  نگاهم

 ؟ یری گیرو م شیدست پ  یطورن یا -

 

 ومحکم گفت:  ی و جد  یسمت صندل  دیرو کش دستش

 .دی، راحت باش  دی بفرما دیخجالتمون ند  -

 

 . مینشست یصندل یرو تکان دادم و همزمان با هم رو  سرم

 

 ام  زدم: چانه ری رو ز  هامدست 

 .ینه انگار واقعاا منتظر من بود  -
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 اش گفت: جذاب و مردونه  یخنده و با همون خنده ری زد ز  یپف الیدان

 که منتظر تو باشه؟!   هیباش، آخه ک یکم جد  هیپــروا   -

 

 بود، بغضم گرفت.  قتی که سرتا پا حق ازحرفش

 

 گفت:  یکرد و به صورتم نگاه کرد و با مکث  زیرو ر  اهشی س یها چشم

 که منتظر تو باشه. مونهی نم یکس رند،یمی همه م یاگه نباش ،یژنیچون تو اکس -

 

دفعه جزوهام رو که جلوم بودن   هی   د،یاز تعجب، گرد شد و ابروهام باال پر هامچشم
 برداشتم و محکم به بازوش زدم: 

 .ال یدان یبد یلی! خ؟ی زاریمنو سرکار م -

 

  زی ر یها گذاشت و از خنده   یسنگ  یدستش رو پشت صندل د،یخندی هم م هاشچشم
 . شدی م نی تنش باال و پا  زش یر

 

 گفتم: یتصنع یگذاشتم و با اخم  نی جزوها رو پا آروم

 آره!؟  ؟ید یم یمنو باز  نطوریکه ا -

 

از  دفعهک ی   د،یدستم چرخ یانداخت، که نگاهش رو   یشد و بهم نگاه ترق یعم  لبخندش
 :دیتوپ یو با نگران دیخودش رو به طرفم کش  یو کم  دیجاش پر 
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 بهت صدمه زده؟!  یشده؟! نکنه دوباره کس  ی ! چه؟یچ ن یا -

 

بهش نگاه کردم صورتش از خشم قرمز شده بود، رد نگاهش رو که گرفتم به دستم   جیگ
 لب زدم:  ی بردم، با خونسرد زیم  ریدستم رو ز  عیسر  دم،یرس

 

 ندارم.  ی کار یکنه، من که با کس ت یمنو اذ  تونهینم ینه بابا  کس -

 

 از خشم گفت:  پر

 . دایدرم هیکردن بق ت ی کرمشون با اذ سروپاهای اون ب  یول -

 

 : دیتر از قبل غر   یعصب  ن،ی حرفش از خجالت سرمو انداختم پا  دنیشن با

 خدا شاهده اگر بدونم دوباره کار اون بچه ســ....  -

 :دمیوسط حرفش پر   عیسر 

 بود. یاتفاق ست،ی به قرآن کار اون ن-

 . دیدرهم کش یاخم

 

 گفت:  یهمون خشم و دلخور با

  هیفکر نکن با   یزتری تو برام از خواهر نداشتهام هم عز یول ،یدونیهنوز مارو قابل نم  -
 .شمی م الیخی حرفت ب
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 لب زدم:  د،یدرخشی که از برق شوق اشک م ییهاحرفش مملو از لذت شدم و با چشم  از 

 .زیچ بخاطر همه  الیممنونم دان -

 

اخمش   یهام گرهچشم دن یتعجب بهم نگاه کرد و باد یکبود و کم یبا صورت الیدان
 اش گفت:بم وگرفته  ی کورتر شد و باصدا 

 خدا چشمات تره.  یشهیجمع کن خودت رو، هم -

 

 داد:  رونی ب یرو عصب نفسش

بشکن   هیخواستم بگم، دستش رو آروم پشت گردنش برد و با   یم یرفت چ  ادمی اصلا  -
 : دیگوی م

 کردم؟  دایشرکت بزرگ کار پ هی یبهت گفته بودم که تو -

 

 رو تکان دادم:  سرم

که  یدست به دامن من بش  یخوای االنم م ،ی و اخراج شد  یکرد   یطونیآره نکنه ش -
 رو به معصومه خانم بگم؟  هیقض

 

 .دمیدهنم گرفتم وخند یدستم رو جلو  

 : دیگوی زد و با اخم م یچشمک

 نه اتفاقا برعکس.-
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 گذاشت.  قیآالچ یسنگ   زیم  یرو  کیکارت ش هیبرد و   بشیج یرو تو دستش

 

 مدرک دکترا. یبردم و کارت رو برداشتم، مهندس حق شناس دارا  دست

 

 گفتم:  یجی آدرس و شماره تلفن و عملکردش و با گ یرو چرخاندم رو چشمم

 ! شه؟یحال یلیخ ستیرئ یبگ یخوا ی! م ؟ی خوب که چ -

 

 قه زد و با خنده گفت:قه دفعهک ی

 قدره؟  نیکارت هم ن یبرداشتت از ا یپــروا، همه  یباحال یلیخ ییخدا -

 

 کردم و دلخور لب زدم: یاخم تصنع  هیکردم و کارت رو سرجاش گذاشتم و  ترش 

 . ستمی قدره، مثل تو که عقل کل ن نیاره هم -

 

 زور خودش رو کنترل کرد و آروم گفت: به

  متیق  نیتر دست رنجت رو به ارزون  کهن ی پــروا من از ا گم،ی حاال ترش نکن بهت م -
 . شمیم  یکفر استعدادی ب یدانشجوها  نی به ا یفروشیم

  ستم،ین یانداختم، خودم هم راض   نی ابروهام نشست و سرم رو پا نی ب یازحرفش اخم 
 .ادیبه محسن فشار ب نیاز ا   شیب خوامی مجبورم نم  یول
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 گفت:   یاگرفته   یشد و با صدا یجد  الیدان

هات رو نشون  چندتا ازنقشه  ،ینگفتم که خجالت بکش نویا کنم،یرودرک م  طتیشرا  -
کارت رو داشته   نیپــروا ا  نه،یتو رو بب خواستیخوشش اومد و م  یلیدادم و خ سمیرئ

 باشه.  شتری ب یلیخ تونهی تو م یتاست، برا االن حقوق ثآبتم سه   هامیباش، من که دون پا 

 

بود،  یعال طی شرا نیمن در ا   یواقعاا برا  ون،یلیخوبه سه م یلیرو آروم برداشتم، خ کارت
  یرگایماه ب هیبهتر از  دم،یرو نشن الیدان یهاحرف   ی  هیدادم و بق رونی نفسم رو باصدا ب

 .هیامتحان

مشتاق    یهاباعث شد نگاهم به چشم  الیدان یگوش یگذشت که صدا  یاقه یچنددق 
 گره بخوره.  الیدان

 

 به اطراف گفتم: یبلند شدم و با نگاه آروم

 رو جواب  بده.  تی توهم بروگوش  الیشده دان رمید -

 

 زد:  یلبخند گشاد   الیدان

 .یدوست دارم همکارم بش  یلیخ یول یر ی گیرو م میتصم نی تردرست  دونمیم -

 

زدم و با تکان دستم از اونجا دور شدم کارت رو   یام، لبخند کم رنگ ختهیافکار بهم ر  با
  یصندل  یگرفتم و رفتم رو  ی چیسلف دانشگاه رفتم و ساندو   یگذاشتم و تو  بمیج ی تو

 چقدر گشنمه ام بود، دمیگاز فهم  نینشستم  و با اول
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 .کارکنمیدچیبا دونمیهم حالم گرفته بود، نم  یلیبود وخ زیم   یبه کارت رو  نگام

فکرم مشغول   یخورده بود، وقت مهین چینگاهم به ساندو  کهیدرحال دم،یکش یبلند هووف
 . رهینم نی ازگلوم پا یچیباشه، اصلا ه

 

  یگذاشتم، تو  یکی جون بهم داده بودم رو در آوردم و کنار اون  مایرو هم که س یکارت اون
 و تجربه.  شرفتیپ یکیاون    یپول بود و تو شیکی

 

شده ام  رو   یچ یگذاشتمش، دست باندپ بمیج یو تو  دمی اون کش  یرو رو چیساندو   لی فو
  ش یدستم دوتا کارت رو باهم گرفته بودم و با سا  یکیصورتم قرار دادم و با اون  گاه هیتک

 .دادمی هم تکان م یهم اونا رو رو   یکارت ها رو

 

فرصت رو از دست    نیا  دیبخاطر محسن هم که شده نبا ون،ی لیفرصت بود، سه م نیبهتر
افکار خودم    یتو گه،ید زیچ  هیو دلم   گفتی م  زی چ هیکلفه بودم عقلم  یلیخ دادم،ی م

  غیصورت و لباسم احساس کردم که باعث شد ج  یرو رو یداغ زیغرق شده بودم که چ
 از پشت افتاد.  یبلندشدم که صندل یصندل یو و باسرعت از ر دهی بکشم، ترس یاخفه

 

نفس   الیخی و ب  دیسالن چرخ یهوا رفت، نگاهم تو   یسالن سلف ازخنده رو دفعهک ی
  یز بوو ا  دمیبه صورتم کش ی شدم، اما خونسرد دست نهیو پر از بغض و ک  دمیکش یقیعم

 شده. ختهیمن ر   یکه قهوه رو دمیفهم ییتلخ و رنگ قهوه ا

 

چپه   یافتاد، خم شدم و صندل دیخندی به همون پسر پولداره که با غرور به من م نگاهم
 نشستم.  یصندل ی رو الیخی و ب دمیبه لباسم کش  یشده رو برداشتم و دست
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  نیا ،دم یلرز ی بودم اما از درون بدجور م تفاوتیبود، ب  ستاده یسرم ا   ی پسره باال همون
آدما   ن یاز دست ا   یول آروم باشم کردمی م یسع  نه،یزم یرو  ی از اون آدم نمآها یکی

 وجودم رخنه کرده بود.  یترس تو 

 

 : دیگو ی پر از طعنه و با تمسخر م ییشد به طرفم و با صدا خم

 

 . یس کردرو نج  نجایا  رونیگم شو ب ده،یچیگندت تو کل سالن پ  یبو -

 

 زد.  میصندل یهیمحکم به پا یسرجام نشسته بودم که با پا ضربه ا  حرکتیب

سالن    یافتادم و تو  نیاش خم شد و من کف زم  هیپا ،یبودن صندل یکیپلست بخاطر
 . کردندی به پا شد و همه با حقارت بهم نگاه م یهلهلها

 

 یبرنده بود ، دست یتوجه به اون که نگاهش مثل آدما  یب یبلند شدم و با پوزخند عیسر 
 و شالم رو عمداا به طرف اون حرکت دادم.    دمیشده ام کش فیبه لباس کث

 

قرمز جلوش تکان داده باشند به سمتم حمله کرد،   یکه پارچه  یگاو وحش   هیمثل  که
ه بود رو  شد یچیالعمل نشون داد و ساق دستم که باندپعکس  اریاختیدفعه ب هیبدنم 

 کردم.  لی صورتم حا  یجلو
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 از برخوردنبود.   یهزار رفته بود، اما اثر یبرخورد کردن ضربه بودم و ضربان قلبم رو  منتظر

 

  ی شدم تو دهی گوش راستم نشست وکش  یازسمت چپ سرم رو یدست دفعه،ک ی که
و ضربان تند قلبش که به شدت  د یچیپ هامهی ر  یتو  مشیعطر مل   یآغوش گرم و  بو

 .دیچیگوشم پ یتو  دیکوبی م

 

 بدجور تند شده بودند، نعره زد: هاشنفس

 باال؟!   یکه دست نجست رو ببر یهست  یتوچه گوه -

 

  زد،یموج م  یبیعج  ینگاهش غصه یبهم انداخت، تو یآروم کنار زد و نگران نگاه منو
و خودش رو سپر    دیبا دستش منو عقب کش عیشد و سر  ینگاه مخمورش بد جور طوفان

 : دیغر دیلرز ی که ازخشم دورگه شده بود و م  ییمن کرد و باصدا 

 قبلت رو بخور.  قهیگوه چند دق  یاگه االن مرد -

 

 و آروم گفتم:  دمیمحسن رو کش  یبازو

 .میبر  ای نشده ب یزیچ -

 

رو به   یو با پوز خند د یسرتاپام رو کاو یجلو گذاشت و با حالت چندش یپسره قدم اون
 من گفت: 

 .اری گدا گشنه خونت رو به جوش ن ن یبخاطر ا -
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بازوش رو   دم،یشنی فاصله هم م نیکوبش قلبش رو از ا  یبود و صدا  یشیکه آت محسن 
اش برخورد  که به دوست د،یشکم اون پسره کوب یتو یو با لگد ضربه ا   دی دستم کش نیاز ب

 .  ستاد ی سرپا ا  گهی کرد و به زور به کمک دوتا پسر د

 

وسط   دم یآورد و من مثل برق پر ورشیشده بود که به سمت محسن    یچنان عصب پسره 
صورت اون    یمحسن گذاشتم و با نفرت تو   یبازو  یکردم و دستم رو رو  لیو خودم رو حا 

 : دمیغر کردم،ی ش استفاده نموجودم بود و از  ی که تو  ی شدم و باتمام قدرت ره یپسره خ

به خودت و پولت و   نقدریا ستم،یهرکس وناکس ن  سیباشم مثل تو کاسه ل یمن هرچ -
کنارش اشاره کردم و   ینناز.. به آدما  یمشت اوباش که دور و بره خودت جمع کرد  هی

 ادامه دادم: 

خودت، اگه بخاطر   قیتوئن نه رف بیج قیکه دور و برت هستند، فقط رف ییکسا  یهمه -
 .یشدی رد نم یپول بابات نبود، دم در دانشگاه هم گذر 

 

داد   یحال کس نیمحسن رو گرفته بودم، تنش به عرق نشسته بود، در هم  یزور جلو به
 زد:

 .یانضباط ی  تهی کم دیر یم  یوگرنه همگ  دیخلوت کن -

 

، باکت  پوش  کی رس من بود، بلندقد وش دیافتاد که پشت سرش در د  یبه کس نگاهم
 :کردی رو جمع م لش یکه وسا یشلوار مشک

 .می بر  ای مهراد بجنب ب-
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به من   ینگاه میبه محسن انداخت وبا نفرت و پوزخند، ن یپسره باخشم نگاه اون
  کهیتنه زدند، محسن باخشم درحال گهیبه هم د  شد،ی ازکنار محسن رد م  یانداخت، وقت

 نگاهش به اون بود گفت: 

 اون هم زنده زنده.  کنم،ی خودم چالت م یدور و بره خواهرم بچرخ-

 

 گفت:  ی با فک چفت شدها مهراد

 .یبرو خدارو شکر کن که شانس آورد  ،یدرافتاد  یبا بد کس-

 

شد و    یبه سرتاپام کرد و سلنه سلنه رد شد، محسن از کارش عصب یرآنهای تحق نگاه
گرفتمش و آروم به بازوش مشت   دفعهن یاز پشت سر بهش حمله کنه که ا خواستی م

 لب زدم:  یو با غصه و ناراحت دمیکوب

 ؟ یفهمی م یتو خودت رو وسط مشکلت من بنداز   خوامی من نم ،یبسه... بسه لعنت-

به من   ینگاه دلخور شد،ی م  نی گلوش به سرعت باال وپا بکیس  کهیدرحال محسن 
 گفت:  ی انداخت و با تخس

هات  حرف   نیبا ا ؟ی لعنت یفهمیم  نوتویوسط ماجرام، ا یعنی  نیا ،یشرمنده تو خواهرم -
  یدست روت بلند کنه، اون وقت توقع دار خواستی م  ستین یبچه باز  نی لهام نکن، ا

 و فقط نگاه کنم.  سمیها وا  یوصندل زی م  نیا  ای  واریمثل د 

 : دیکنارش و غر یبه صندل  دیبا پا کوب ازخشم،

  ستادهی که اونجا ا یی، روبه تمام کسا کنه  تتیحق نداره اذ  یکس ادی نفس باالم نیتا ا -
 : دیبودند وبه تماشا کردن مشغول بودند کرد و غر
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باز کنه پاره   یچاک دهنش رو به گوه خور ایرو که به خواهرم بد نگاه کنه،  یمادر کس-
 .  کنمیم

 نعره زد:  بلند

 .نشونمی ! مادرش رو به عزاش مد؟یدیفهم-

 

 طرفش رفتم و آروم گفتم:  به

 ! بس کن. ؟یشد  ونهید -

 

رو برداشت و بدون   شی و جزوها یپشترفت و کوله  یزیبه طرف م  تی باعصبان محسن 
 رفت.  رونیتوجه به من با سرعت ب

 

اونا   ی  رهی خ یاز نگاها  شدم،ی به من زل زده بودند، ازخجالت داشتم آب م همه
که محسن با لگد انداخته بود رو   یو صندل دمیکشی دستپاچه شدم و پووف آروم

رفتم و با دورشدن از   رونی و به ب رو جمع کردم  لمیدرست کردم، وسا  یبامعذرت خواه
  گاریس  لظیدادم که مثل دود غ رونیآزار دهنده، نفس حبس شدهام  رو ب یاون نگاها 

بودم،   رهیهام خبه قدم افتاده   یهوا پخش شد، آروم آروم با سر ی بود وبه سرعت تو 
 .دادمی رو م یجواب  کس  تیعصبان  یتو دیبودم نبا  یازدست خودم عصبان 

 

!  کرد؟ی م  کاریچ نجایبه ضررم تمام بشه، اصلا اون ا یلیکردن محسن ازم ممکنه خ دفاع
به هوا شد،  م یمتر  هیو پرش  غیازپشت سرم، باعث ج ی بوق یبودم که صدا کلفه 

 خورده بودند.  که بهم گره  یها محسن بود، سوار موتور و با اخم  دمیبرگشتم د 
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شد و   ادهی پ دهیاز تعجب باال پر  یهمونجا خشکم زده بود، که محسن با ابروها  شوکه
موتور گذاشت و با سرعت به طرفم اومد، از نگاه    یدسته   یکلهش رو درآورد و رو

 یچیدست باند پ یمحسن رو  یبه عقب برداشتم، نگاه به خون نشسته یقدم  بشیعج
  یی، محسن با صدارو با صدا قورت دادم  دهنمشده ام افتاده بود که دستم رو گرفت، آب 

 : دیگو ی نلرزه م کردی م  یدورگه که سع

 ! هــان؟! ه؟ی! کار اون عوضشده؟یدستت چ -

 

  یبلند و کشدار یها و نفس دیآروم منو به طرف خودش کش د،یباند لغز ی رو دستش
 زدی م

 

 و به خودش چسبوند و آروم  زمزمه کرد:   بازوم

  یچــرا؟! مگه من مترسکم؟! اگه نتونم ازت محافظت کنم به چه درد انصافی چرا.. ِد ب -
  ی نطوریا یچطور خورم،یهم نم  واری جرز د ی! اگه نتونم ازت دفاع کنم به درد الخورم؟ی م

اون ناکس   م،یازت دلخورم، امروز بدجور شکست  تینهای ! پــروا ب؟یری گیم  دهامیناد
از دست   م، یوکفر  یازخودم عصبان برف کردهام  ریکبک سرمو ز  ثل ومن م شهیمزاحم تو م

 اگه. انصافید اخه ب  شم،یموونه ی دارم د  هاتی خود سر نیا

 

 !؟ ی بهم بگ یزیچ یخواستی نبودم نم نجایا  یامروز اتفاق  اگر

 

موتور رو   یبرگشت به طرف موتورش و سوار شد، کم  عی زور خودش رو کنترل کرد و سر به
 پام ترمز کرد.  یو حرکت داد و جل
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 مسائل بشه.  نیا  ریاصلا دوست نداشتم محسن درگ آورد،ی به گلوم فشار م بغض

و سوارموتور شدم، ضعف بهم غالب شده بود و   دم یچیرو دور گردنم پ میآروم شال بافتن 
رو درآوردم،   یقرص میکوله پشت بیج یبود، از تو دهیباز امونم رو بر  یلعنت  ی جهی سرگ

کوچک آب رو در آوردم و با قرص   یو سرعتش رو کم کرد، بطر  دیمحسن انگار فهم
لبم جا خوش کرده بود،    یگوشه  یقیلبخند عم شتم،کمر محسن گذا ی خوردم، سرم رو رو 

کرده بودند ازم دفاع کرده بود    تمی اذ یلیکه خ ییکسا یهمه  ی محسن جلو کهن یبخاطر ا 
  رت یمن غ یروکتک زده بود، محسن برا  یعقدها یبود و اون پسره  و گلوش رو پاره کرده

 چشم بستم. نان یکمرش بود با اطم یسرم رو کهی خرج کرده بود، با لبخند درحال

 

بدجور بهم فشار  یسرم طوفان به پا کرد، دو دل ی تو الیدان شنهادیرو که بستم پ چشمم
 . کردندیم   شتریافکار سردردم رو ب نی و ا آوردی م

 

به   یشد وقت اطیبه من دلخور وارد ح توجهیمحسن ب ،یراه طوالن ن یکردن ا یازط دبع
 ها پارک کرد.بالکن کنار پله ریمحسن موتورش رو  ز  میدی رس یساختمان اصل

 آروم لب زدم: 

هر   ی  قهی که   یمگه تو الت ،یمن.. من.. قصد نداشتم غرورت رو له کنم، تو جون من-
 ! ؟یر ی روبگ ییسروپایب

 

رو از موتور جداکرد و کلهش رو از سرش برداشت و بدون نگاه کردن به   چیسو محسن 
 من، ازم گذشت، دنبالش پا تندکردم. 

 : دمیدلم نال ازته
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محسن   ر،یرو دارم، نگاهت رو ازم نگ  ینکن محسن، مگه من به جز تو ک تمی تورو خدا اذ-
بدتر از   شهیکه هم خورمی ماما قسم  کنند،ی م تی منو اذ  یکنی که تو فکر م دونمی من م

و   سوزندی که دارن م نهینباشه اما بخاطره هم ی زبون دیشا  دم،یجواب ش ون رو م نیا
 .دنیالعمل نشون معکس  یطور  نیا

 

 بهم کرد:  یبرگشت و نگاه محسن 

 توام؟!  ی! هان؟! پـروا من چکاره؟ی دمت گرم پـروا اصلا منوقبول دار-

 

 زدم:  یلبخند

تو همه   ،یکنی م  یمن کتک کار  یو برا  یشی م یمن عصب  یبرا  ینطوریقربونت برم که ا -
 . ییایداداش دن نی تو بهتر  ،یمن یتوتنها حام یمن یکاره

 

سرش گذاشت و آروم    ی زد و انگشتهاش رو به عنوان گوش باال یپوزخند محسن 
 تکانشون داد: 

 !  دمه؟یجد  فیشغل شر -

 

 بهش رفتم:  یاوچشم غره   دمیخند

نکن از اونجا تا   تیمنو اذ   نقدریبخدا، حاالهم بخند و ا  یتک یلی دور ازجونت، تو خ-
 غصه خوردم.  یلیخ نجایا
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 کرد:  زیهاش رو رچشم  محسن 

 متکا کم بود.  هیکمرم   یمعلومه، فقط تو  یلیآره خ-

 

  یبه بازو یخندهام بلند نشه، مشت محکم  یدهنم گرفتم که صدا یرو جلو  دستم
 .دمیمحسن کوب

 

 پشت چشم نازک کرد:  محسن 

  گانی بوکس را سهیک یب یتو و ب ست،یبابا ، نکن پـروا گوشته آهن که ن یاِ -
 .دیکوبی فرت و فرت به من م ید؟هیرآورد یگ

 

 گفتم: یزیصورتش خندهام گرفت و با اخم ر  یبامزه ازحالت

 بچه سوسول نشو.-

 

 : دیکش یپووف

  دهیقبرستون خواب ینهیس  دی! اگه بچه سوسول بودم که تا حاال با ؟ ی منو سوسول باز -
 بودم.

 

 : دمیغر یعصب

 حرف رو نشنوم.   نیا  گهید-
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 دماغم رو گرفتم...  یگرفت و من الک  ربغلشیسرم رو ز   یباتک خنده ا محسن 

 ِاحـح.-

 : دیمردونه خند محسن 

 مجازاتته.  نیا-

_ 

بهم داده بود،   الیکه دان یکارت یکارم زودتر تمام شده بود و خودم رو به آدرس رو  امروز 
بودم،   ستاده یا  یکیو ش یمشک   یبا نما یا ساختمان پنج طبقه یرسانده بودم و جلو 

 چشمم بود.  ی سردرش بدجور تو   یرو  لی شک  یتابلو 

 

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 حق شناس.  تیر ینو 'ورنا)جوان(' مد  یها سازه   یشرکت ساختمان -

 

 گفتم:   باخودم

 من بهتره.   یبرا  نجا یمن که باشرکت فرداد)باشکوه(قرارداد نبستم ا  -

 

گذشتم،   یو قدم برداشتم، از در ورود  دمیتر چسبرو محکم م یبستم و بند کوله پشت چشم
  یتو  تمخواسی پله ها نشست، هزارتا احساس ناجور بهم غالب شد، من م یپام که رو 
داشتم،  ی حس مزخرف یلیقرار دادم، خ ت یباشم اما االن فقط پول رو اولو  نیکارم بهتر 

  نجایا  یورا   ارمیبدستش ب خواستم ی م شهیکه هم یزی چافتاده بودم،   ریگ یدرخلء بد
 بود.
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خورده افتاد و نفسم رو   چ یپ یها محافظ بند کردم، نگاهم به پله  یله یرو به م دستم
 دادم و عقب گرد کردم. حیبارعلقهام رو ترج نیاول یدادم، برا  رونیب

 

باشه اما دلم  میزندگ می تصم نی بدتر دیگرفتم، شا میتاچقدر درست تصم دونمینم
  دم،یکش رون یب بمیشناخته بشم، کارت رو از ج هامیی بار هم که شده با توانا هی خوادی م

برداشتم که  یقدم یکنار درخروج یلبم بود و به طرف سطل زباله  یگوشه  یلبخند
 برخورد کرد.... یسفت  واریصورتم به د 

 

هام حلقه شد، استخوان دماغم خورد شده بود و نفسم بند اومده  چشم یاشک تو   ازدرد
بود   کی نزد د،یچیپ مینیب ری آشنا بود ز  یلیکه به نظرم خ یعطر سرد وتلخ یبود که بو 

 کمرم رو رونگه داشت. یوط کنم که دست سق 

 

گره   ،د یرسی آشنا م یلیکه بنظرم خ یپر ازخشم و عصب  یاقهوه   یپر از دردم به دوگو نگاه
 خورده بود.

 

ازش   دهیو ترس  ادمیدفعه مغز هنگ کرده ام به کارافتاد و با اخم و با سرعت ز  هی
 گفتم:  یا رفته لیحلت ی دستش و ازش فاصله گرفتم و با صدا   ریجداشدم و زدم ز 

 . دیبهم دست بزن د یحق نداشت-

 یکه رنگ نگاهش رنگ تعجب گرفت و لبخند کج کردمی نگاه م شیبه صورت عصب بااخم
 لب زد:   یو با خودنسرد ی لبش نقش بست و جد   یگوشه
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تور کردن؟! خدا   یبرا  دتونهیروتو برم واال روش جد  ،یاتم؟! دست و پاچلفتکشته مرده -
خودت دست و پا   یبرا  ی دیرل جد ستم،یحواله کنه، من اهلش ن  یاگهی د یرو جا  تیروز 
 کن.

 

خونم رو به   دم،یکش یو بلند  یعصب یها و نفس د یازتعجب به موهام چسب ابروهام
 جوش آورده بود، منو تور کردن؟ 

رو)دفتر   بوکشری به من خم شد و پالتو و کل توجهیخواستم لب باز کنم که ب یعصب
  رونیباز شده بود و چندتا برگه ازش ب ربوکشی ها( برداشت، کلاسناد و نقشه ینگهدار

  رونیب ربوکشی کل یکه از تو  یجالب  یهانقشه  یرو دیچشمم چرخ دفعهک ی بود که   ختهیر
 بود.  ختهیر

از  کهی کشدار درحال یها ساق دستش گذاشت، با نفس یداد و رو  یرو تکان پالتوش
از هر    یسرد و عار ی هاچشم دنیاما با د خوردند،ی لبام هم تکان م  دم،یلرز ی خشم م

فقط دهنم رو   یچشمش همراه بود، مثل ماه ید یسف  یسرخ تو  یها حسش که با رگه 
 دهنم بسته شد.   شیخیو   دو از ترس اون نگاه سر   کردمی باز و بسته م

 

 ازم رد شد...  عی سر  یظیبا اخم غلبهم انداخت و  ینگاه مینفرت و پر از خشم ن با

 

 _آرشام 

عقب    یصندل یشرکت پارک کردم و از رو  نگی پارک یرو تو نینگهبان ماش یبا اجازه 
  ادهیپ نی رو برداشتم و از ماش لمیدستم گذاشتم و وسا  یپالتوم رو برداشتم و رو نیماش

 رفتم.  یشدم و به طرف در ورود 
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ماتش    کهیدرحال کرد،ی ها نگاه مافتاد که به پله  یچشمم به دختر  یا شهیاز درب ش  
 برده بود، با خودم گفتم: 

 ! ره؟یچرا با آسانسور نم هیچه، خنگ -

 

  برهیحالت و  یرو رو  میجلسه گوش یبرا  دی لرز  بمی ج یتو  میباز شد، گوش کیاتومات درب
  یزیحکم به چنشست که م بمیج یو دستم رو  یگذاشته بودم، حواسم رفت سمت گوش 

 برخورد کردم. 

 

در حالت سقوط بود،  یدست و پا چلفت یاز دستم سر خوردند، دختره لمیوسا  تمام 
 کمرش رو گرفتم.  اریاختیب

 

خودم رو جمع و   عیآخ و اوخ دختره باعث شد سر  یبودم که صدا ستادهیسرجام ا  شوکه
 هاش از تعجب گرد شده بودند. جور کنم، چشم

 بودمش؟!   دهی ش بست، چقدر برام آشنا بود، کجا دابروهام نق نیب یاخم

 

نقشه هام خشم سر تا پام رو در بر گرفت،   یرو  تم یو اون همه حساس لمیوسا  دنید با
از خشمم رو کنترل کنم  کمی چشم بستم تا  هیچند ثان  یبرا دم،یکش  یآروم پووف کلفها 

حقشونه که   اد،یدختره بدم م ی بارش نکنم، از هر چ ادیاز دهنم در م ی جا هرچ نیکه هم
هستند    قش یکه ال  ییبشه و بعد از استفاده هم جا فتارآشغال باهاشون ر هیفقط مثل  

 فرستاده بشن.
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  عیگرفت و با اخم سر  ضیصورتش از خشم کبود شد، نگاهش رنگ غ  دمیدفعه د هی
  هیبود،  انی ز صورتش نماحالت گنگ ا ن یبود و چند دهیخودش رو جمع و جور کرد، ترس

به عقب برداشت،   یچند قدم  دهیدستم که هنوز بند بازوش بود، ترس  ریدفعه محکم زد ز 
 لب زد:    یاته رف لی تحل یازم فاصله گرفت و با صدا  یکم

 . دیبهم دست بزن دی حق نداشت -

 

  یبرا  یدختره  نیا  د،یاخم به صورتش نگاه کردم، از حرفش ابروهام ناخودآگاه باال پر با
و با   یلبم نقش بست، جد   یگوشه ،یشگی! پوزخند همکنه؟ی بلغور م یخودش داره چ

 لب زدم:  ی خونسرد

تور کردن؟!   یبرا  دتونهیروت رو برم واال روش جد ،یاتم؟! دست و پاچلفتکشته مرده  -
خودت   ی هم برا   یدیرل جد ستمی حواله کنه، من اهلش ن  یا  گهید  یرو جا تی خدا روز 

 ت و پا کن. دس

 

و نفساش رو   دیکشی م یو بلند  یعصب یها نفس د،یازتعجب به موهاش چسب ابروهاش
به   رید  دیرو جمع کردم، نبا لمیبه رفتارش خم شدم و وسا  تفاوتیب داد،ی م  رونیباصدا ب
 . دمیرسی جلسه م

 

بودم، سوار   یبه صورتش انداختم و از کنارش رد شدم، عصب حالتی و ب یجد  ینگاه
 آسانسور شدم. 

 

 محجوبانه گفت: یبلند شد و با لبخند دنمیبا د  یمنش  دم،یمورد نظر رس یطبقه به

 پاکرو.  یآقا  دی سلم خوش اومد -



 پروا 

265 
 

 

 با همون اخم وسط ابروهام:  ،یوجد  خشک

 حق شناس هستند؟!  یسلم، ممنونم، آقا  -

 :د یگو ی آروم م یمنش

 .ارنی م فی هم االن تشر  شونی ُاتاق جلسه ا یتو  د ی بله، شما بفرما -

 

 رو تکان دادم:  سرم

 د؟ ی کن ییراهنما  شهیم-

 جلوتر حرکت کرد:  یمنش

 طرف.  نی از ا  د،ی بله بفرما -

سرم رو بلند    یمنش  ینشستم که با صدا یصندل  هی  ینبود، رو  یُاتاق جلسه رفتم کس به
 کردم. 

 :یمنش

 ! ارن؟یبگم براتون ب  دیدار  لی م یزیچ -

 

 گفتم:   عیسر 

 .ینه مرس -
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به سرم افتاد،  دنیکش گاریس  یوسوسه   گارمیس  یجعبه  دنی رفت با د رونیکه ب یمنش
هام  رو باز کردم و در حال چک کردن نقشه ربوکمی شدم و کل دنیگارکشیس  الیخیاما ب

  رهیو با تعجب به برگه خ دمی کش  رونیو اونو ب دمیهام د نقشه  یال به ال ی زیبودم که چ
... کلفه مشت  دمیبه گردنم کش یهستند؟ سرم رو بلند کردم.... دست یمال ک نایشدم، ا

 ...دمی کوب زیم  یرو یآروم

  یکه در باز شد و مرد کردمی رفته داشتم فکر مدرهم   یدفتر رو بستم و با ابروها  یال 
سال و خوش چهره وارد شد و بعد از اون هم دو تا مرد جوان وارد شدند که مرد   انیم

 الغر بود. ی قدبلند و کم یآخر

 به طرفم اومد: یحق شناس با لبخند  یآقا

و درشت  ز یاولم داشت بهم دستور ر  سیپاکرو رئ یآقا  دیببخش د،یخوش اومد  یلیخ -
 لطفاا. دی بفرما داد،ی م

 زدم و سرم روتکان دادم:  یحرفش، لبخند کم رنگ دنیازشن

 . شمی مزاحمتون م یاگه ی زمان د د،یممنونم، اگر کار دار -

 گفت:  نه،یبنش خواستی که م یدر حال عی حق شناس سر 

که   یاتفاق  یبرا رم،ین تماس بگباهاتو خواستمیمن خودمم م  ه،ینه اتفاقا وقت مناسب-
بهش  یپدرتون افتاد واقعاا متاسفم، آرمان وقتش بود که بازنشسته بشه ومن هرچ  یبرا 
 داد، االن چطورند؟!  ی گفتم گوش نم یم

 

 وجودم لب زدم: ی رو محکم گرفتم و با همون اخم و آبهت تو خودم

پدرم رو   یکارها  خوامی من م  نیحق شناس راستش رو بخوا  ی خوبن خداروشکر، آقا-
کنند و   یدگ یشرکت پدرم رس ی جدا کردم که به کارها  ممیگروه رو از ت ه یسرو سامان بدم، 

شرکت من هم مثل اونه، فقط   یکنم، چون کارها  یکیدو تا شرکت رو   خوامی من م
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  هیمواد اول  دیتونی م شهیخواستم بدونم، مثل همی و کارآمدتره، م ترشرفته یشرکت من پ
 ! د؟یکن هیشرکتمون ته یرو برا  الزم ی

خودم شخصا اومدم تا با   م،یدکنیرو دوباره تمد  دیقرارداد جد  خوامی م  دیباش لی اگرم ما  و
 شما صحبت کنم.  

 : دیگو ی م یوجد  دیجلوش کش یهابه برگه  ی حق شناس سرش رو تکان داد و دست 

  نی ا  یکه تو ستیهم ن یمن کارم مشخصه و کس دونند،ی راستش همونطور که همه م-
وجه  چیتازه کار به ه  یهامن با جوان   دیدونیکار باشه و منو نشناسه اما همونطور که م

 اش رو داشتم. چون تجربه  کنمیکار نم

کرده بود به زور خودم   هیتوص  یپوزخند بزنم به حرفش اما بخاطر پدرم که کل خواستم
وارد    یادمی دلم مونده رونگه دارم بهم فشار ز   یکه تو  یزیچ یوقت  یروکنترل کردم، ول

 . شهی م

 گفتم: آروم

مفاد   د،یکن دیبا ما قرارداد تمد  دیکه اگه حاضر نجامیبله حرف شما درست، االنم ا -
 . میروطبق قبل انجام بد طی وشرا 

 : دیگوی م  یشناس سرش رو تکان داد و جد  حق

 درسته؟!  نیرو گرفت ری بزرگ مل یکه شما پروژه  دمیشن یبله البته، راست-

هم از   یبرداشته بودم و قصد و غرض یپروژه رو دل ن یدادم، ا  رونیرو نامحسوس ب نفسم
 گرفتنش نداشتم، سرم رو بلند کردم و به زور فکم رو باز کردم:

از دوستام    یکیبودو مال  یبوم  یپروژه رو خودم انتخاب  کردم، چون پروژه   نیبله ا -
رو دادم و   شنهادشیومن پ   رم ی پروژه رو بگ نیدوست داشت که من ا  یلیبود و اون خ

 موافقت شد.   عیسر 

 گفتم: باخودم
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 که.  ستمین یکم کس-

 

 نگاهم کرد:  نی شناس با تحس حق

پروژه در کنار شما   نی ا  یخواهش کنم دخترمم تو شهیخواستم اگه م انم،یبله درجر-
 باشه.

 

 یپارت  نی انتخاب م و ا  یتو یکارها و دخالت ها   نیمشت شد، از ا زی م ری ز  دستم
  ومد،ایاصلا ازش خوشم نم  ده یپشتشون خواب یچه هدف ستیکه معلوم ن ییهایباز 

 تحمل کنم. تونستمینم گهید نویدوست نداشتم خرابش کنم،ا  هیکار دل  هیکار  نیا

 گفتم: یلبخند دندان شکن  با

  د،یشناسی پس منو هم خوب م د،یحق شناس اگر پدرم رو شناخته باش یآقا  دیببخش-
رو براساس   می نها میتصم اره ی اش رو برام باگه دخترتون رزومه  کنمیموردم فکرم  نیدرا
 ندارم.  یرودرواس یباکس یکار ینهیچون من در زم رم،یگ  یم شی ستگیشا

 : دیگو یقباش بدجور برخورده بود، با اخم م پی شناس که انگار به تر حق

 .کنمی م شی کار هی ستیمهم ن-

 گفتم:  یزیشدم و با اخم ر خوشحال

 ! د؟یشناسیم   یینایبه اسم س یشما کس  دیببخش -

 گفت:  عی شناس سر حق

 .نه -

 ادامه داد:  یبامکث
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 شده؟  یزیچطور؟! چ-

 

 کرد و آروم گفت:   یااون مرد قد بلنده تک سرفه  

 که درموردش باهاتون حرف زدم.   یهمون یینا یحق شناس خانم س یآقا -

 

خانم   نیدر مورد ا  یزیشد، انگار چ قیبه صورتم دق یباال رفته، کم یشناس با ابروها  حق
 : دیگوی کنجکاو م یظیچون با اخم غل به،یعج

 اومده؟!   شیپ یمشکل-

 

من زوم شده بود، انگار بدجور کنجکاو   ی رو نشونیزبی نگاه بدجور مشکوک بود، نگاه ت نیا
 زدم:  یدلم پوز خند یشده بودند، تو 

 .ستی ن یمشکل رینخ -

  یقرارداد رو جلو   یهارد جوان اشاره داد، اون مرد جوان هم برگه شناس به همون م  حق
 شدم. رهیمن قرار داد و من به قرارداد خ

 کلمش روبه من گفت: تی شناس با همون جد حق

 . دیامضاش کن د،یبود لی اگر ما دیبخون -

 

که انگار   دمینگاه حق شناس فهم ینیآروم و خونسرد شروع کردم به خوندن از سنگ  
  یچند بندش نقطه یانتظار نداشت مطالعه اش کنم، با دقت شروع کردم به خوندن، رو 

 گذاشتم، آروم گفتم: یزیر
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 د،یکن یبا ما همکار  د یخوایاگر م  م،یچند بندش اختلف نظر دار  یحق شناس رو  یآقا -
چند    نیاگر ا ست،ین یمنطق د یر یبار و بگ ینهیهر سه ماه جلوتر هز ن یبخوا  کهن یا  لیدل

 ... کنمی حذف بشه امضاش م  هاستنهیو هز   لی بر تحو یکه مبن یبند

 

 زد:  یشناس پوزخند حق

 چیچون قرارداد ما به ه  د،یداشته باش یهمکار یبا ما ادامه  نی خوای شما انگار نم-
 .کنهی نم ریی عنوان تغ

 

 روجمع کردم:  لمیبلند شدم و وسا  عیسر 

 شناس.حق   یخوشحال شدم آقا  یلیخ-

 

   یتعجب بلند شد و دکمه   یشناس که انگار انتظار داشت التماِس ش کنم با کم حق
 شد:  رهیبهم خ یدار  یکتش رو بست و سرش رو تکان داد و با پوزخند معن

 .دیبه پدر سلم برسون -

 

 م:و محکم، خونسرد لب زد  یجد

  روز خوش. حتماا -
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 کهن یصدام زد و بدون ا  یکه کس گذشتمی دستم انداختم، داشتم از راهرو م یرو رو  کتم
که نخوام کار کنم اگه ورشکسته هم بشم  ییمن با جا ستادم،ی، سرجام ا به عقب برگردم 

 گردم.  یبرنم گهیعمرا د

 

جا   نیهم ی دگری برو بگرد آخرش دست از پا درازتر برم گفتیبا اون پوزخندش بهم م 
  یاونا اعتماد دارم، تو  یکور خونده اون به جوانها اعتماد نداره، اما من به سخت کوش

به امثال حق شناس هم   یاز یکنم، ن دا یروپ هان یچند روز پدر خودمو درآوردم، تا بهتر   نیا
 رو که داره برآورده کنم. یهر خواستها  دیندارم، که بخاطر کار با

 

شده به من نگاه   زیر ی بود و باچشما رشدهیهمون مرد قد بلند و الغر با اخم بهم خ 
 بهش زل زدم:  یباخونسرد کرد،ی م

 !  ؟ید یپسند-

رفتم که به بازوش ضربه   میراهمو کج کنم، مستق  کهن یبدون ا د،یباال پر یبه آن ابروهاش
 زدم و راهمو باز کردم، با اخم گفتم:  یا

روکه دوست نداشته باشم، استغفراهلل   یزیمن چ  دبگمیالتماِس  با  یواسه   یاگه اومد -
اومدم، اگه    نجایتا ا  یاالنش هم به زور واصرار کس  نیوادارم کنه، هم تونهی خدا هم نم

 بزرگترت روصدا کن. ،یدعوا کن ی خوای هم م

 

برام اصلامهم نبود  د،یلرز ی و تنش ازخنده م دیبود، بلند خند دهستایپسره که کنارم ا  اون
 . کردمی رو اصل هم حساب نم ایرفتار دن نیترارزش یب

 

 به خنده گفت:  ختهیآم یدور شدم، که باصدا  یبلند ازش چندقدم یها باقدم 
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 .یدست باال گرفت یلیخودت رو خ-

نشست،   راهن یپ یبرداشتم، که دستش رو  گهید  یجواب  دادن هم نداشت قدم ارزش
چشماش غوغا کرد،   یبهش رفتم، که رنگ ترس تو  یاشدم و چشم غره  یدفعه طوفان هی

 .دیدستش رو کش عیسر 

 بهش گفتم: یباپوزخند

باشه   نی که پا یکس یگوشت فرو کن یکه تو  گمیم  نویاما ا  ،یارزش جواب  دادن ندار-
خودش رو دست باال فرض کنه و با   یهرچ  ره،ی که خودش رو دست باال بگ زنهیمزور

  شیتو خال یمعروف بکنه، فقط پوسته  یآدما  یسرشناس بگرده و خودش رو قاط  یآدما 
  یکیاوج بودن    یتو شهیکه هم یچ وقت با کسیآدما روه  نیا  ده،یرو دست باال نشون م
 شد؟!    تیحال  ،یزاریحواست باشه که دستت رو کجا م  یبعد ینکن، بعدش هم دفعه

 

کنترل   یتیخودش رو به زور کنترل کرد و باعصبان یول   د،یپسره ازخشم به خودش لرز  اون
 گفت: شده 

 .هی ناینرفتن شما ندارم، فقط در مورد خانم س ایبه رفتن   یمن کار-

 

 ازباال بهش نگاه کردم:   یخند شیبان

 ؟ یباش یاون وقت تو.. ک-

 

 گفت:  یوجد   عیسر 

 من برادرشم. -
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 صدادارشد:  پوزخندم

تختش،   یهستند، روز بعدش رو  یدخترا داداش یپسرا روز اول برا  یروزا همه  نیا-
 عشقش هستند.

 

دستش به   دم،یچشمش رو به وضوح د  ی هاگرفت، قرمز شدن رگ  شیآت یدفعه ا هی
 .دمی کش ینفس تند ینشست، عصب  امقه ی

 

 : دیغر که

قبلش   دی با یاری که اسم پـروا رو به زبون نجست م یبعد یدفعه  که،یخفه شو مردت-
بعدش هم   کنم،ی درازت م  جان یهم یدهنت رو آب بکش، نعوذباهلل پسر خدا هم باش

 ! ؟یفهم شد ریش شه،یم یتهش چ   ستیمهم ن

 

سرم رو به طرف مخالفش   تفاوتیکردم و ب یعکس العمل به صورت کبودش نگاه بدون
 کامل گفتم: یمحل ی رخاندم وبا بچ

 هارو  هیدا یادا  گهی نفر د هی ی و االنم برو برا   ینمه زبره، بدخوابم کرد هی  تیالال  یصدا -
 .تیدون ینه لحن چاله م ترسم، ی بلندت م یمن نه ازصدا ار،یدر ب

جداش کردم،    امقه یحرکت از   هیبود گذاشتم و با   امقه ی  یدستش که رو  یرو رو  دستم
 لب زدم:   یحرکت انگشتهاش رو فشاردادم و با نفرت و با خونسرد هیو با  

وگرنه بد دور شرکت   کنم،یبخاطر پدرم بلوا به پا نم نجایا  ست،یدرکار ن یسوم یدفعه-
 به نشانه  ینگاه هی. با پوزخند کنمی رودوبار تکرارنم یحرف  هیمن  یکه بدون گردونمتی م
  کرد،ی م یدستم نشست سع یبه سرتا پاش کردم، دستش رو  ،یست ی ن یکه عدد نیا

 بکشه.  رونی دستش از دستم ب
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 گوشش پچ زد:  کنار

پاره   قهی  یخوا ی زورت هدر نده، م چشم بسته  ینگاه بنداز الک  هیدفعه بعد به طرفت -
 نکن. یحداقل خودت زخم و زل یکن

 

 هی، رو روشن کردم  یگاری، کنار پنجره سبه شرکت برگشتم  ع یازش گذشتم، سر  یباپوزخند
 خودمو رو آروم کردم. یپک محکم زدم، چند پوک محکم زدم، کم

  تی ری مد ی رزومه، با دقت نگاه مهندس دنیروباز کرد، با د ربوک یانگشت کل ی ال گاریس با
 . یسیتلسط به زبان انگل ،یل یارشد سال اخرتحص یپروژه، کارشناس

 

هام چهارتا شد، نمره کامل درس مواد و مصالح از چشم دم،یاش د رزومه  نیه ازببرگ چندتا
خدا  یشهی هم ی با اون همه استعداد وهوش از استاد مظاهر ادیم ادم ی  یاستاد مظاهر

 . گرفتمی م  جدهیه

 

 روخاموش کردم، و شماره استاد رو گرفتم. گارمیس ع یشده بود، سر  رتمیح  باعث

 . دیچیگوشم پ یتو دلنشنش   یسه بوق صدا  بعد

 . یاز ما کرد ی ادی ! چه عجب ؟یسلم پسرم، چطور -

 لبم نشست.  یرو  یصداش لبخند دنیازشن

 استاد قرن.  نی سلم بر کوشاتر-

 : دیخند محجوبانه

 ! ه؟یکنا ای  فهیتعر  نی حاال ا -
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 گفتم:  یجد

 .رسهی شما نم یبه گرد به پا یاستاد، کس  یاکدونه یشما فقط   هیچه حرف ن یا -

 

 : دیگوی م یبا تک خنده  استاد

 بغلم بار نکن. ریهندونه ز   نقدریبسه آرشام ا -

 

 دلخور گفتم: دویخند

 استــاد...  -

 : دیگو ی آروم م استاد

 ناخوشن. االن چطوره؟!   یکه پدر کم  دمیشن -

 

 و آروم گفتم:  دیپر کش لبخندم

و االن   دهی عمره دو هیخوبه فعل دکتر براش استراحت مطلق داده اما براش سخته آخه  -
 واقعاا براش سخته. دنیخواب

 : دیکش یآه استاد

سرکار   یوقت یول شهی منم االن که بازنشسته شدمه، روزام به زور شب م کنم،ی درکش م-
 .شدی شب م زدمیبودم تا چشم به هم م

 مه داد: دادم، و ادا  یروتکان سرم
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 پسرم؟!  یداشت  یکار  یراست-

 

 گفتم: آروم

 ! ؟یدست و بالت ندار یرو تو یدارم کس از یزبر و زرنگ ن یاستاد به چند تا سال آخر-

 ساکت شد و....   یکم استاد

 

 تعلل گفت: یبا کم 

 کنند،ی دوره زمونه، موس موس م نیا  یدانشجوها  شتریب رسه،یبه ذهنم نم یاالن کس -
 .ستندیاصلا اهل درس ن رند،ینمره بگ هیتا 

 

 آروم گفتم: ،یینایعکس پــروا س یرو  دیزدم، نگاهم چرخ یلبخند

کامل رو گرفته   ینبوده که تونسته باشه از شما نمره یاستاد کس گمی ممنونم استاد، م -
 که مرکز توجه تون بوده باشــ... یآدم زرنگ، کس هیباشه؟! 

 و باذوق گفت: دی حرفم پر  نیب عی استاد سر 

 ..ـی نایخانم س یبه باهوش ییسالها، دانشجو  ن یتمام ا یتو -

 استاد گوش دادم.  یهابه حرف  شتریبا دقت ب د،یاسمش ابروهام باال پر دنیازشن

 

تقلب   کردم،ی فکر م گرفتی و نمره کامل رو م اومدی چون سر کلسم نم  لینداشتم، اوا -
منو    یجزوه   ست،ی وساعت کلسم براش مناسب ن ،کنهی چون کارم دمی اما بعد فهم کنه،ی م
 یلیتمام جزوه هاش روگرفتم، خ گرفت،ی کامل رو م یرو هم نمره نی و از ا   کردهیم یکپ
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از چاپگر خودش نشسته بود و با خط خوش، همه رو   تفادهاس   یازش خوشم اومد، بجا
  گهید ی که دانشجوها دمیبعداا فهم شد،ی تمام درس رو از بر م نرویرونوشت کرده بود، از ا

  هیناراحت شدم،  یلیخ  کنند،ی م  تشی اذ یلی داره خ یکم مشکل مال هی کهن یبخاطر ا 
نقشه رو   نی بهتر  ی  زهیجا بود، آهان مهراد چون نتوسته بود، یپسره بود، آه آه اسمش چ

رو   چارهی ب یدختره ن یاومد ا  یم شیکه پ یهر فرصت   یشده بود، وتو یانه یک ره،یبگ
 .کردیم  تی اذ

 

  کردمی دانشگاه افتادم، که داشتم مطالعه م یاون روز تو  ادیاز تعجب گرد شد،   هامچشم
و صداش کردم، اما اون موقعه هم که پشتش به   دمیبحث وجدل مهراد رو شن یو صدا 

 برام آشناست؟  نقدریدختر ا  نیا  یمن بود، پس چرا چهره 

 

 یلیخ ، نقصهی ب یهمه چ ی گنجه، تو  هیکن، اون  داشیپ یتونی آرشام خلصه اگه م-
به  متیق نی تر نی رو به پا شی هاحرف  یلیخ یها که بخاطر پول، نقشه  خورمی حرص م

کارت   یتو که تو   یاون برا ر،ی دختره، دستش رو بگ نی ا فهیح فروشهی دانشجوها م
مواد ساخته،   نیآجر فوق مقاوم با کمتر  هی وننگفتم که ا یالزمه، آهان راست ینیبهتر

 که بود، براش ثبت کرد. یا  یجون اون آجر رو با هرسخت مایس

 

 :دمیبهم وارد شد، وبا شک و تردد پرس ید یشوک شد ما، ی اسم س دنیازشن

  ستی خواهر خودم ن مای ! منظورتون که سما؟ی س نیاستاد؟! شـــ... شـما االن گفت-
 که؟!هــان؟ 

 زد:  یقه قها  استاد
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اما درسته، اون رو فرستادم سراغش، بهش گفته بودم اون قبولت   یشوکه شد  دونمیم-
که دو ماه تمام دم در  دمیشن  مایاز سآدرسش رو گرفت، بعداا  یاما با سرسخت کنه،ینم

 . ماجونهیس یاش بست نشسته بود، تا قبول کرد، اون دست پروردهخونه

 

 زنه،ی حرف نم  یهمه سال با ما حت  نیواقعاا؟! اون بعد ا دم،یبه صورتم کش یدست
که باعث   ییکذا یسر اون پروژه دونه،یپدرم رو مقصر مرگ شوهرش م  شهیهم

 ررضا،ی اسناد و مدارک مهم شرکت و کشته شدن ام  دنیدزد پدرم شد، یورشکستگ
ر رضا همراه شد، با سقط  ی خبر فوت ام دنیما رو بدجور شکست، شن یداغش همه 

 ست.ما بسته   یاش براحاال سالهاست که در خونه   ما،یس نیجن

 

  یچفت شده بود، که کس مایاسم س  دنیکردم، فکم از شن ش یآت گهید  گاریس ک ی یعصب
 استاد رو صدا زد.

 گفتم:   عیسر 

 مزاحمتون شدم.   دیاستاد ببخش -

 

 گفت:   نیآروم و مت استاد

 . شمی بزن خوشحال م یسر  هیهم   رمردیبه من پ ا یب یبعد یبسلمت پسرم، دفعه -

 

 کردم.  یلبخندتلخ گفتم چشم، وخداحافظ با

 در زد:  یکه کس کردمی بود، که روشن م گارمیس  نیچندم دونمینم

 بله؟!  -
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 : دمیرو شن ی با ناز منش یصدا  

 پاکرو. یمنم آقا  -

 

 که دو رگه شده بود، گفتم:  ییصدا با

 .ایب -

  رونی رو که فوت کردم، ب گارم یبودم، دود س رهیخ رونیپنجره به ب  ی  شهیاز پشت ش 
 گفت:  یمنش

  یو قسمت آقا   یفقط اسناد مال د،یخواستی هستند که م ی همون اسناد نایپاکرو، ا  یآقا  -
 بودند، نتونستــــ....  رونیبی نابینواب مونده که خانم س

برگشتم، و با تعجب بهش نگاه   عی لحظه مغزم به کار افتاد، و سر هی اسمش  دنیشن از 
خاموش کردم، آب دهنش رو که با   زمی م یرو  یگاری جاس یرو تو گارمی س د،ی کردم، که ترس

 بهش زل زدم:  یکردم و جد  زیهام رو ر چشم  دم،یصدا قورت داد رو شن

 ! ؟ی گفت یاالن چ -

 

 داد:  رونیب یزور نفس به

 نواب گفتن صبح زود.... یآقا  دیببخش -

 : دمیتوپ یو عصب  دمیکوب زی م یرو محکم رو  دستم

 رو مو به مو تکرار کنه.  شیکه جملت قبل-

 شروع کرد به حرف زدن:   دهیترس د،یمتر به هوا پر  هی دیچیفضا پ یکه تو  ییاز صدا  

 همون اسنــ...  نیگفتم، ا  -
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 گفتم:  دم،یوسط حرفش پر ع ی سر یاغره  باچشم

 ..؟! شیبعد یجمله-

 

 و با استرس و با لرزش دستش لب زد:  آروم

 زود رفتند؟!!  یلیامروز خ یینا یشرکت پدرتون مونده که خانم س یفقط اسناد مال-

 

ام  گذاشتم، چانه   ری! با اخم دستم رو ز ؟یینایس  دم،یام شک کردم، درست شنگوشه به
 کهی کار کنه درحال  گهیشرکت د هی یتو   خواستی که م یعوض یگرفتم، دختره  شیآت
 : دمیغر  د،یلرز یکه ازخشم م  یبا صدا  کنه،ی کار م نجایا

 ! ه؟یچ  کشیاسم کوچ ؟یینای! خانم س؟یچ-

 

 : دیگویو آروم م  د،ی کوتاه و بدن نماش کش یمانتو   یو کف دستش رو رو   دیترس یمنش

 . ستین ادمی اسم مسخره داشت، االن  هی-

 بعد گفت:  یفکر کرد،و اندک  یکم

 پرند.. آ.. آ..  ای ،یپر-

 

 زبلندشدم،یاز پشت م  دیلرز یکه به شدت از خشم م  ییبدجور تند شده بود، و با صدا  هم
 به عقب برداشت.  یچند قدم د، یصورتم د یتو  یچ دونمی نم یمنش

 ! ست؟ی پــروا ن -
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 گشاد گفت:  یلبخند  با

 آره خــ...-

 

 : دمیکش نعره

 اونو استخدام کرده؟!  یک-

 و..  زیم  یرو  دمی قبل کوب یتر ازدفعه  و دوباره محکم  د،یچ یفضا پ یتو صدام

 :از ترس به لوکنت افتاد  یمنش

هفته اون   هی! که ست؟ین ادتونی د،ی آقــ...ــا خــ..ـودتون... اونو استــ.. تــخدام کرد -
شرکت پدرتون   یگانیبا ی تو  یماه امتحان هیکه   دیبود؟! شما هم گفت نجایاش ا همه 

 بزارمش.

 

 : دمیغر  تیو با عصبان دم،یکشی مثل اژدها نفس م  ادمیخشم ز  از 

 . رونیم گم شو بو خودت ه اریزود قراردادش رو ب -

 

  عیبره سر  رونی خواست ب  یدر باز شد و م یو عقب گرد کرد، اما وقت   دیترس یمنش
لب   یبهش رفتم، وعصب یانزد، چشم غره  یبرگشت و با ترس دهنش رو باز کرد، و حرف

 زدم: 

و سوهان   یزنی الک م یاش دارهمه  یا یاز صبح که م ستم،ین کاریبنال من که مثل تو ب -
 . یکشی م
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 لرزان گفت:   ییو آروم و با صدا  د،یلرز   هاشلب 

 .دیببخش -

 نی ُاتاق کارم رو باال و پا ی رفت. تاشب عصب رون یب عی انگار بهش برخورده بود که سر 
 و بانقشه وارد شرکتم، شده؟!  یجاسوس یکه نکنه برا  کردم،ی م

 

کرده بود،  امکان نداره، بدجور فکرم رو مشوش  ماستیس  یدست پرورده گفتمی بعد م اما
خودش باشه    گهیتا د ارمیازش در ب  یپدر هیسرکار تا  ادی فقط منتظرشنبه بودم که اون ب

 چندبرآبر خسارت قرارداد رو بده... دی، باغلطا نکنه  نیو از ا 

 

 _پــروا 

 ینیدلنش یها، باغ رو پر از صداهاآواز گنجشکها و پرنده  یشدم، صدا  داریزود ب صبح
  رهیکم شده بود، از پنجره به ته باغ خ  یلیکرده بودند، بخاطر زمستون، تعدادشون خ

پالتوم رو به تن زدم، و   یبا نگران ستاده،یسرما اونجا ا  نی ا  یکه تو  دمیرو د یبیشدم، ب
 رفتم. یبی و با سرعت به طرف ب  رو برداشتم، یبی بافت ب یرفتم باال، و رو دوش 

 

 صدا زدم:  ینگران با

 ...کــیچ  نجایهوا ا   نیا ی ! سرده تو؟یب یب-

 

 دهنش گذاشت:  یاش رو روانگشت اشاره   عی سر یبیب

 ..رهی.. آرومتر پــروا االن مشـــشیه -
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زل  یکه به درخت  یبیدوشش انداختم، ب یرو رو ینگاه کردم، رو دوش یبی به ب یسوال
 : دیگوی زده بود،  آروم م

 ! تازه اومده، نگاهش کن. ؟ی بود دهیرو تاحاال د  یپرنده دم دو شاخها ن یا -

 

  یاخوش رنگ، با دم دو شاخه یاپرنده  دم،یبود چرخ  رهیخ یبیکه ب  ینگاه م سمت 
 گفتم: ادمیبودمش، با ذوق ز  دهیبود، تا حاال ند بی عج یوظاهر

 ... یب ی چه نازه ب یوا  -

 

 : دیگوی م یب یتماشاش بودم که ب  محو

  امدهین رشونیگ ی زیحتماا چ ز یخوردند، رو براشون بر  سی که خ ییهاپــروا نون خشک  -
 .کنندی قدر دارن صدا م نیکه ا

 

 ها رفتم. پرنده  یبرا زاشتمیاون نون خشکه م ی که تو یبه طرف چندتا سطل یبا خوشحال 

بودند که به طرفم بال   دهیانگار فهم   یمیقد  یهاشون رو برداشتم که پرنده  یکی  عیسر 
شکل   یلیمستط   اریش یهارو تو اون سطل رو برداشتم، و نون  یزدند، من با خوشحال یم

بدون   یمیقد  ی پرنده ها ختم،ی ر یباکمک محسن درست کرده بودم، م واری که کنار د یبزرگ
 سیخ  یها که آروم نون  ی لبم درحال  یگوشه   یبا لبخند  نشستند،ی م  اریترس کنار ش

 . کردمی م یخال اری اون ش ی تو  ری خورده رو با کف گ
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  یکار عادت کرده بودم، برا نیسالها به ا  ن یا  یتو  کردم، ی ها با ذوق و شوق نگاه مپرنده  به
ها براشون  درخت  یرو  یچوب یخونه  یبا محسن کل نجا،یا  انی م یادمی ز  یهاپرنده  نیهم

 .میدرست کرده بود 

 آروم گفت:  یبیب

 ! ؟یساز ی پــروا براش خونه م -

 

 گفتم:   یهم انگار با اونا انس گرفته بود، با خوشحال یبیب

 کوچولوئه. یلیخ سازم،ی کوچولو م یخونه هیبعد صبحونه، براش  زم،یرو که بر  نایآره ا  -

 

 : دیآروم خند یبیب

 .یشی قدر ذوق زده م نی که ا   دونستمینم -

 

رفتم و   یبیبه طرف ب عی ها گذاشتم، سر سطل    یه یشد، اونو کنار بق یکه خال سطل
 گفتم: ی و با خوشحال دم، یاش رو بوسگونه

 اونا درست کنم. یرو برا  نجا یا  یکه اجازه داد  ،یبیممنونم ب -

 

اون کبوتر   زدم،یباهاشون حرف م ییاون اوال از تنها  ختم،یر یبراشون غذا م ی واشکی  لی اوا
ناراحت   یلیسال مرد، خ هیبعد  یشده بود، وقت قمیکه بالش شکسته بود، تنها رف اهه،یس

 شدم.
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 : دیدستش روبه طرفم کش یبیب

  یو دخترا سرپرست،یبدسرپرست، و ب ی هااجازه دادم زن نی هم یتنها بودم، برا  یلیخ -
بد  یلیاما اونا خ  امیدرب ییاز تنها  یبمونند، تا کم  نجایا  شنیآالی ب مثل خودت که پاک و

و کل جداش کردم، و دادمش سازمان تا خودشون   ،دم یکش وارید  نجایا   نیهم ی بودند، برا
 کنند.  یدگیبهش رس

 

  کنم،ی م ییکمتر احساس تنها د، یها اومد پرنده  نیکه تو و محسن و ا  ی از وقت یدونیم اما
 .افتمی م شن،ی دستم م یعصا یروز  کردم،ی که فکر م ی هابچه  ادیو کمتر  

 

 انداختم، و آروم گفتم:  ن ی رو پا سرم

  هیزیتا بتونم از آبروم که تنها چ د،یعمرم دستم رو گرفت طی شرا نی بدتر یممنونم که تو  -
نگه   نجایمحسن رو ا  د،یممنونم که اجازه داد یلیخ کهن یکه برام مونده حفاظت کنم، و ا

 دارم.

 

 بهم انداخت، و آروم گفت:  ینگاه یبیب

باد داره،  یلیسرش خ  یدکتر شده ول کهن یدنده است، با ا هیتخس و   یلیمحسن خ -
 رشمیی تغ  گهیو د  گفتیکله شقه و حرفش همونه که اول م  امرزمیمثل شوهر خدا ب

 .دادینم

 

 زدم:  یلبخند

 . گهینه د محس -
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 . میآرامش صبحونه رو خورد یداخل و من صبحونه رو آماده کردم، و تو  میهم رفت با

شادش    یها و رنگ  هاینقاش دنیکه خونه ام  شده بود رفتم، و با د  ییجا  نیرزمیز  به
داشته بودم، رفتم و   نگه تکه چوب  یکه کل نی زم ری از ز  یبه گوشها  شد،ی حالم بهتر م

 آوردم. رونیرو ب شونیکی

سرم   دهی ترس  ییبا صدا کهنی کردم به ساختن، اصلا گذر زمان رو حس نکردم، تا ا  شروع
 صورتش گفت:  یبا اخم تو  دم،یرو بلند کردم، که محسن رو د 

 !؟یکنی م  کاریچ -

 لب زدم:   یو با اخم دم،یبه صورتم کش یدست

 .میترسوند  یا یو صدا م  سری قدر ب نی ِا.. چرا ا -

  شی، و چکش رو از دستم گرفت، که نگاهم به صورت اخمو و جدکنارم نشست محسن 
بود و نقش پرچم کشورمون بود افتاد،   لیافتاد، بعد هم نگاهم به گردن بندش که است

لحظه هم از   هی یتولدش اونو بهش دادم حت  یبرا یدلم قربونش رفتم، از وقت ی تو
 گردنش جداش نکرده..

 

 ام  زد: به شانه یدست محسن 

 ! ؟یخوب -

 

 رو تکان دادم، و لب زدم:  سرم

 رفت، ازت بپرسم، امتحانت چطور بود؟!  ادمی  شبید  یآره خوبم، راست -
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 زد:  یلبخند  محسن 

 باغ...؟! ی اومده تو  دیجد یبد نبود، پرنده  یا-

 شوق گفتم: تی با نها 

و    یو مشک  دیست، پرهاش سفخوشگله که نگو، دمش دوشاخه  نقدری محسن ا   یآره، وا -
 گردنش و دمش هست.  یرنگ سبز و بنفش رو  یکم

 

 به صورتم زل زده بود، و با همون حالت لب زد:  محسن 

  یتو  دی جد  یپرنده یدوست دارم برم، و بگردم و هرچ ،یکنی ذوق م ینطوریا  یوقت-
 . نجایا  ارمیو ب  رم ی رو بگ اهستیدن

 دم: قه ز قه بلند

 ... وونهید-

 گفت:  محسن 

حالمون    یرو  ادهی! پم؟یبزن  یدور هی میبر یبیبا ب  ایب م،یلیامروز که هر دوتامون تعط -
 . ارهیرو جا م

 

 گفتم:  نگران

 سرما بخوره. یبی ب ترسمی م -

 نگفت.  یزی چ گهیصورتم و د  یتو  دیاش رو کوبنگاه کلفه  محسن 

 به حساب من.  یبیبیرستوران مورد علقه میخوب حاال ناراحت نشو، شام با هم بر  -
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با اخم  د،یکوبی چوب م ی که گذاشته بود رو  ی خیم یبا چکش رو  کهی در حال محسن 
 گفت:

 ازت ممنونم.  یلیخ ،یکن کشیتا کوچ یبری مرد رو م  هیاون وقت  -

 

 زدم:  یلبخند

  کی من، کوچ  یرتیغ یکه یداداش کوچ ن یم، اگه بزارم اُمرده باش کنم،ی از قبل حساب م -
 بشه.

 

 خشک گفت: محسن 

 کنم. خودم حساب    یبزار دیبا  ،یایبامن ب یخوا ی اگه م -

 

 گفت:  آوردی م  نی باال و پا هدفی چکش رو ب کهی شد، درحال  رهیهم بهم خ بعد

از پس   تونمینم یکنی فکر م ی عنی! ؟یکنی نگاه م ی به همه چ یقدر اقتصاد ن ی تو چرا ا -
 ! هــان؟ ام؟یخودمون برب

 

 زدم:  یلبخند

بخاطر ما از درس و دانشگاهت   خوادی محسن دلم نم  ،یینه هرگز، اما فعل تو دانشجو-
 ! ؟ید یسرم ازت بزرگترم چرا به حرفم گوش نم ری! خ؟یدیفهم ،یکم کن

 

 : دیبه گردنش کش یدست محسن 
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  نیفاز قهر نرو جون ا ی! باز تو ا؟یاریدفعه با تو، دفعه بعد نوبت منه، دبه درن نی باشه ا -
 . دهیپرنده جد

 

که روش نشسته    یشاخها یرو رو دیجد یسرم رو تکان دادم، محسن النه  د،یخند مردونه
 . نی کرد، و بعد اومد پا یبود، جاساز 

  یهایباز  ونهی با د  م،یوخوشگل، وشام خورد یرستوان سنت  هیبه  م یرفت ییسه تا  شب
 خوش گذشت.   یلیبود، و خ یخوب یلیمحسن شب خ

_ 

  دم،ینواب رو د یوارد شدم، آقا  یکرد، وقت ادهیصبح محسن منو دم در شرکت پ فردا
  ریمن اخم کرد، سر به ز  دنی با د  اومد،ی م رونیاز آبدارخانه ب  شی با ماگ چا کهی درحال
 نواب صدام زد:  یتم رد بشم، که آقا دادم، و خواس یسلم

 ! ؟یینا یخانم س-

 

  یافه یبود، و ق ینگاه کردم، چشم و ابروهاش مشک شیعصب یبرگشتم و به صورت کم-
 هم داشت.  یجذاب یمردونه 

 

 به طرفم اومد: یعصب

 هان؟!   یسی رئ ینکنه فکر کرد یی نایخانم س نمیبب-

 جبهه گرفتم: عی سر ی ، و با اخمبهش زل زدم  باتعجب

 .کنمینم  یالک  الی هم فکر و خ جهتیب دونم،یمن حد خودم رو م -
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 گفت: ینگاهش رنگ تعجب گرفت، با پوزخند میجواب   ازحاضر

 . ی پس حتماا احمق -

 

گرفته بودم، وبا   ادیکار رو خوب   نی ناراحت شدم، اما خودم رو به اون راه زدم،  ا ازحرفش
 همون لحن ادامه داد:

 اما انگار که نه انگار.  د،یاری تون رو بست منتظرم که قرارداد و رزومه هفته  هی -

 

  لی دلم بزارم چرا قبل تحو  یرو کجا  نیا  دم،یگم شدهام، لبم روجو  یرزومه  یادآوری با
 ندادم.

 

 باشم. نجا یا  یماه امتحان هی بهم گفتند،  یقرارداد ندارم، خانم منش-

 

 و گفتم:   دمیکلفه کش یافتاده، نفس یخواستم دروغ بگم، آروم تر و با سر  ینم

 . ارمی بعداا حتماا اون رو براتون م ست،یرزومهام االن همراهم ن -

 

نگاهش به  د،یکوبی شد، که قلبم مثل طبل م کی و با اخم بهم نزد یجد یلینواب خ یآقا
 نگاه پر از استرسم گره خورد: 

 .دی بد لی پس بهتره زودتر تحو-
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رو فشار دادم، و با   میپشتانداختم، کف دستام عرق کرده بودند، بند کوله ن ی رو پا سرم
هامو پشت سرهم به  به ُاتاق رفتم، به محض بسته شدن در نفس عیسرگفتم باشه، و سر 

 . کردمی فوت م رونیب

 کردم:خودم زمزمه  با

 چپ بلند شدم.  یباز از دنده -

 

به عقب   یقدم دهیباز شد، ترس ادمیگذاشتم، در با شدت ز  نیرو که زم میپشت کوله
 برداشتم: 

 . نییه-

 

معلوم بود باز هم  شیصورت برزخ  نیبا ا  یهم رفت، ول یهام تو اخم  یمنش دنید با
 اون طلبکاره. 

 دهنش رو باز کرد:  یکه قرمز شده بود، و با پوزخند عصب یو با صورت یعصب یمنش

 .  دمیحرف شن سیاز رئ  ،یو غربت  ،یبخاطر توئه پاپت-

 

فکر کرده؟! دهنم رو   یخودش چ شیپ یعوض یدختره  نیا  امد،یاصلا خوشم ن  ازلحنش
  هیبه خودم مسلط شدم تا بخاطر   عیخودشه بارش کنم، که سر  قیال  یباز کردم که هرچ

 دار نکنم. خودم رو خدشه تیشخص ش،یتیشخصیب

 

بهم  یلیمن آدم شده، خ یبرا   نیمثل ا  یکیسرم آوار شد، و دم نزدم، حاال   یرو  ایدن همه
 ، بغض به گلوم هجوم آورده بود.برخورده بود 
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 : دیازقبل غر  تری عصب یمنش

تره،  فهم زیاز تو چ واریتحمل کنم، با توام، د تونمی بدبخت رو نم ی ها گدا گشنه ن یا -
 . هیباهات کار داره بدجور هم ازدستت عاص سی رئ یآقا

 

!  ؟یخوا یازجونم م  یچ گهیگله دارم، د یلیخ رمیدهنم رو بازکنم، ازتقد  زاشتینم بغضم
  نی ا  یو منو آواره  ،یخفت انداخت نی ومنو به ا ،یخانوادهام رو گرفت  ، یعشقم رو ازم گرفت

هر کس وناکس به چشم بد  بهم نگاه کنه، بهم تهمت   یو باعث شد   ،یکرد  بیهر غرش
 دونمینم رمه،ی!سرنوشتمه؟! ازتقد ؟یدست از سرم بردار یخوای مزدند، سنگم زدند، بازم ن

 له شده.  یعدالتی همه ب نی ا  ریدلم ز  کشم،ینم گهید ،دم یبر  گهی د هیاز هرچ

 

با بسته شدن   میرفت، نقاب خونسرد  رونیتاسف تکان داد، و ب یبه نشانه یسر یمنش
   یازگوشه  یهام گرفتم، و اشکدست  نی سقوط کردم، سرمو ب  یصندل  یدر، شکست و رو 

که  هیچه گناه  نیهمه غصه، ا نیاز ا  ترکهی فرش، دلم داره مسنگ   یرو  د،یچشمم چک
 ! ؟یری تقد چه  نیا  ای نداره؟! خدا یتاوانش تمام

 

هم باز اومده بود سراغم، بغضم   ییکذا ی جهیسرگ ن یکردم، ا یم یخود خور  یه  دوباره
  یچندان ری ام تاثروح خسته یرو  گهید  ارزشی ب یآدما  نیا  یرو پس زدم، حرفا 

 ! کنه؟ی تن شدمه، اما چرا قلبم عادت نم نی ام که رو از بس زخم خورده  گذاشتند،ینم
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  یها اطلعات و اسکن  یرو که آماده کرده بودم رو برداشتم، و همه  سه ماه   نیا  یپوشه
رفتم، نگاهم   نی راه افتادم،از پله ها که پا یکردم، و با صلوات یکپDVDی رو رو  مرتب شده 

 چندش گفت:  یافتاد، با نگاه یمنش  نیکبود، و خشمگ یبه چهره 

 فرما شدند؟!  فی مآدمازل بلخره تشر -

 

از   یرو کم یگوشش، که از شدت صدا، گوش یو برداشت، و گذاشت رو جلوش ر یگوش
 . دیچیگوش منم پ یتو   یپشت خط، حت یعصب یگوشش فاصله داد، صدا 

 ! ه؟یباز چ -

 

 : دیگوی م  اطیآروم و با احت  یمنش

 هستند.  نجای ا  یینا یخانم س سی رئ یآقا  دیببخش -

 

 .دادی سرش رو همزمان تکان م  یکه منش گفتی چ دم،ینشن گهید

شد، و   رهیشرورش بهم خ  ی هابهم کرد، و با چشم  ی رو گذاشت، با اخم نگاه یگوش یوقت
 زد:  یپوزخند

 ها خامت بشه. یمظلوم باز  ن یکه با ا ستین یکس سیرئ ،یبهتره مواظب باش  -

 

اه  همه رو مثل خودش فرض کرده؟! نگ یعوض یدختره نیا  د،یباال پر یبه آن ابروهام
 گفت:  یاز سر تا نوک پا بهم انداخت، و با پوزخند صدادار  یزیرآمیتحق

 . ستین نی هم سطح پا قدرن یتاپه، مطمئن باش که ا  یادمی اون ز  -



 پروا 

294 
 

 

  دهیکه با چنگ و دندون براش جنگ  ییزهایتمام چ یداشت رو  یعوض نیشدم، ا  یعصب
 رو نداشتم.  یک ی  نیتحمل ا  گذاشت،ی بودم، دست م

 گفتم: یجابجا کردم، و با پوزخند یدستم رو کم یتو  یها پوشه

من مثل   فهم،ی تون رو نم ی بودار و عقدها یها حرف  نیا  لیدل ،یخانم منش دیببخش -
که   هاچاره یبدبخت ب نیمثل ا  تونی گ دهیگند ترش یها و بو پوشاندن عقده  یشما برا

کهنه باشه،  دی ندونه لباسم شا  یک یسپارن،    یچشم چرون م یخودشون رو به دست مردا 
 زدن  با مردا نبوده.  غیاز ت همپولش   دمش،یاما با زحمت خودم خر

 

کبود شده   ششیصورت پر از آرا   د،یلرز ی خون شد، و از شدت خشم م  یکاسه  هاشچشم
  سیلبم به سمت ُاتاق رئ  یگوشه یبود، بلند شد، و به سمتم هجوم آورد، و من با لبخند

هاش برام خط و نشون  و با چشم د،یسآبی م هم  یکه دندون رو یرفتم، و در زدم، منش 
 .دیکشی م

 

 بادا بلرزم.   نی که با ا ستم ین ید یکور خونده بود، من ب اما

 گفت:  یا  یخشک و به نظر عصب یصدا 

 ! د؟ی بفرما-

 

پشت به  رفتم،  یعسل یک یدستم تا نزد یتو  ی رو باز کردم، و وارد شدم، با پرونده در
 ممکن گفتم:  یصدا نی ترن ی بود، آب دهنم رو قورت دادم، و با پا ستادهی پنجره ا

 سلم. -
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زد، و با لحن   گاریبه س یسوخته بود، و اون رو باال برد و پک مین یگار یانگشتش س یال
 : دیگوی م  یامقتدرانه 

 ! د؟یمشغول به کار شد یاز ک  یینا یخانم س -

 

 لب زدم:   آروم

 د،ینیرو که آماده کرده بودم، رو آوردم که بب ییهاپرونده  شه،ی م یچندروز ده روز  نیبا ا  -
 فعل تونستم سه ماه قبل رو آماده کنم. 

 

 :دی توپ یدفعه عصب هی

 خانم. د،یبس کن -

 

قلبم و گلوم   یاون روزش انگار زهر تو  یها شدم، و با حرف  یشیفرد روبه روم آت دنید با
  یکه رو  یجواب  دندان شکن بهش بدم، درحال  هی  خواستی مدلم   یلیبودند، خ ختهیر

 : دیغر  نشستی م  یصندل

 یچه غلط گهی شرکت د هی  یتو  د،یکنی شرکت من کار م یبرا کهی درحال د،یبگ شهی م -
 !د؟یکنی م

 

 لرزاند،ی که تنش رو م یبا خشم د،یچیکل شرکت پ یکه صداش تو  زیم   یرو  د،یکوب یمشت
 سرخش داد زد:   یهاو چشم 
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 . دیخسارت بد دیپس با د،ی عمل کرد  نیکنم، شما برخلف قوان تی ازتون شکا تونمی م -

 

ضعف  د یخودم رو مقاوم نشون بدم، نبا  کردمیم   یاما سع  د،یلرز یهاش م از نعره  بدنم
 .نهیخودش رو بزرگ بب یمنش نینشون بدم که مثل ا 

 

 لب زدم:  یزور به خودم مسلط شدم، و با آرامش ظاهر به

 ! د؟یزنیحرف م ی ! از چه خسارتد؟یکنی م تی شکا  یاون وقت به چه جرم -

 

بگه،  یزیچ کهن ی قبل از ا د،یکش یبلند نفس م یبهش فحش داده بودم، که با صدا  انگار
 اخراج بشم، گفتم:  نجایاز ا خواستم،ینم کهن یبخاطر ا  عی خودم سر

 . دیکن یدوباره حرمت شکن دیشما بخواه کهن یقبل ازا  سی رئ یآقا  دیببخش-

 

   یگوشه یو پوزخند گشاد  د،یجمله ام دوباره ابروهاش به شدت به باال پر دنیشن از 
 توجه به حرکاتش ادامه دادم:  یلبش جا گرفت، اما ب 

  د،یدیهمونطور که اون روز د  یاز طرف شرکت برنا داشتم، ول یخوب ی لیخ شنهادیمن پ-
 ....ــی من ه کهی ننشست و برگشتم درحال شتریب دو تا پله یپام فقط رو

 

که   یکه کبود شده بود، و بدن یو با صورت د،یقرمز وسط حرفم پر  یبا چشما  آرشام
به عقب برداشتم،   یمن رسوند، قدم  یقدم  کیدرجا منو بکشه، خودش رو به  تونستی م

  ینفسش رو رو یشده بود، که گرم کی بهم نزد یبه قدر  د،یچیوجودم پ ینی ن یترس تو 
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 دفعهک ی بود،  ده یکش شی رو به آت میشانیو اون قسمت از پ کردم،ی حس م میشانیپ
 : دیغر

حق   د،یبند  یرو م یشرکت قرارداد  هیشما با   یوقت  ؟یدونی رونم نی قوان کهن یتو مثل ا-
اول به من بعد هم به قانون، شمـا    د،یجواب  پس بد دیبا د،یکن یزرنگ یکه ادعا د،یندار

 شــ... یتو  دیپاتون رو گذاشت دیکرد  جایب یلیخ

چشمم  یازجلو  یکی یک یو تمام خاطرات بدم،  ،یکیهمه نزد   نیشدم، از ا  یعصب
 گذشتند،ی م

 

دستم رو    یتو   یهاپرونده  داد،یبه تنم نشست، که کل بدنم رو تکان م یدیشد  ی رعشه
 : دمیبازوش و غر  یتو  دم،یکوب

 

 کمکــ...  یکی.. یکی ،یخوا ی از جونم م یچ یازم دور شو، ولم کن، عوض-

 

  نی بخاطر هم  ه،د یمحکم تکانم م یکس کردم،ی عرق شده بود، احساس م سیپام خ سرتا
 : زدمیمن همچنان داد، م  یخوردم ول نیکه به شدت به زم دم،ی خودم رو عقب کش

 کردم؟!  کارتیمگه چ ،یدستتو بکش عوض -

 

  زدم،یصورتم نشست، نفس نفس م  ی رو یسرد زی حال خودم نبودم، که چ  یتو   اصلا 
 هام کردم که سالم بودندو..به لباسم  ینگاه
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خودم   نیزم  یرو کهی جلوم بود، درحال کهی مرد  دنیو با د  د،یُاتاق چرخ ینگاهم تو  عیسر 
بهش   دهیترس کردم،ی لرزان اطراف رو نگاه م یا و چانهو با لب   دم،یکشی رو به عقب م

بود، آرشام با بهت بهم  رهیوق زده، بهم خ ی هاو با چشم یخال وانیل  هینگاه کردم، که با  
 نگاه کرد: 

 ! ه؟یچ ای مسخره باز  نی نکردم، ا یتو چت شده؟! من که کار -

 

دهنم خشک بود، و به زور بلند  یو آب دهنم رو قورت دادم،  ول د،یلرز ی به شدت م بدنم
دهن چفت شدهام رو باز   ،رم یلرزشش رو بگ یجلو  تونستمیکه نم یاشدم، و با چانه 

 کردم: 

 .یچی... هدی. نبا دینبا د،یببخش د،یببخش-

 

  پاهام بند شدم، و مطمئن بودم که رنگم بدتر از گچ شده بود، و دلش برام یزور رو به
 گفت:  عی سوخت و سر 

 .نیبنش -

 

  یاکه جعبه کردم،ی دستم حس م ریقرار گرفتم، لرزش زانوهام  رو ز  یصندل  یرو  تعارفیب
 زبونم گذاشتم.   ری رو برداشتم و ز  یک ینشست، و آروم   یعسل یرو  ینیریش

 

 به خودم اومدم، و آروم گفتم: یکم

 .سی رئ یشرمنده آقا -
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  یپرونده رو رو نشست،ی م  زیپشت م کهی برداشتم، و درحال نیزم  یرو از رو پرونده
 گذاشتم.  زشیم

  یهمه رو اسکن کردم، و رو  شه،یپ ماه سه  یپرونده ن یا س،ی رئ یآقا  دیببخش -
DVD ماه خودش    یکردم، و هر کدوم رو تو و یبه نام "سال قبل" س یپوشها  یو تو   ختم،یر

  یبرگه   ای صورت نگرفته بود، و   یمعاملها   ایگذاشتم، و هرجا هم که فاکتور اون روز نبود، 
  یم  نشیگز یشدن اون، جا  دایقرار دادم، که بعد از پ دیسف یبجاش برگه دم،یاون رو ند 

رو   ییاجناس و پول و جابجا  یوخروج  یکنم، آخر هر ماه هم مقدار معامله شده، و ورود
نوشتم، سود و ضرر هر ماه هم طبق اسناد و مدارک موجود در پرونده حساب شده،  

 شهی تر مامن   وساده  ینطور یا  ست،یها نتک تک پرونده  یبه بررس یاز ین ینطوریا
که تا آخر وقت   د،یپرونده بود، بهم بگ یهم تو  یمشکل  ا ی  یکرد، و اگه مورد شونینگهدار

 انجامش بدم.

 

 گفتم:  یاز مکث بعد

 برم ُاتاقم؟!  شهی م د،یندار یکم بده، اگه بامن کار  هیحالم   دیببخش-

 

بهش نگاه نکردم، اون هم ساکت شده بود، و منم بلند شدم، و   گهیبعد از اون موضوع د 
  یانگار با ناخن خط م کهیزن نی ا روزمندانهیپ ی هاچشم  دنیرفتم، با د رونی ب حرفیب

 اعصابم.   یرو د،یکش

 

لرزان شروع به کار کردم اما نتونستم،    یبد بود، با دست یلیُاتاقم برگشتم، حالم خ ی تو
هام هم از سر درد باز گذاشتم، چشم  زیم  یبهم وارد شده بود، سرم رو رو یادمیفشار ز 

از جام بلند شم، چند ساعت از بس ناخن   تونستمی نم دم،یچیپی و به خودم م شدند،ینم
 مشتم حس کردم. یرو تو  یسیکف دستم که احساس خ مهام روفشار داده بود
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  گهیچشم بسته به زور خودکار رو برداشتم، و د هی و با  دم،یچیپی به خودم م دیدرد شد از 
طرف سرم رو   هیدست چپم  کهیکار کنم، با چشم باز درحال  تونستمی اتفاقات نم نی با ا

 گرفته بود، استعفام رو نوشتم. 

 

 دادم:   امیرو برداشتم و به محسن پ میگذاشتم، که گوش ز یم  یرو رو سرم

 دنبالم.  یایب شهی کارم تمام شد، م-

 

  کردم،ی بدتر شده بود، و حس م یلیبود، و حالم خ کی بود، و هوا تار  زیم  یهنوز رو سرم
 د،یچشمم چک  یاشک از گوشه   یقطرها رم،یکس بم یتک و تنها و ب جان یکه هماالنه
 وبا خودم گفتم: د،یام  لرز چانه

و فقط بهش بگم که جز اون   نم،یرو بب ری بار سم  نیآخر  یدوست دارم قبل از مرگم برا  -
 . ستی قلبم نبوده و ن یتو  یکس

 

 اشه. کس باهات نب چیه نیزم یچقدر سخته رو د،یلرز  یبه شدت م   امچانه

 

دلم و جسمم انباشته شده بود، و هر کدوم به   ی که رو  یقی عم ی هاپر بود، از زخم  قلبم
  ایدن نیا  یبرام نمونده، تو  یزی دل درب و داغون چ نیجز ا  کردند،ی نحو سر باز م ن یبدتر
 دربه در بشم.  شهی هم  یکردن، که برا ی رو ندارم، کار یکس
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  یشهر، ول ن یا  یام، گم شدم تو خسته  یلعنت یا یدن نیسنگ کردن، که از ا  یرو طور دلم
عکس    یو تنها رها شده، انگشتم رو  شون ینشونه نبودم، دلم پر ه یوقت دنبال  چیه

 و با غصه لب زدم:  د،ی بود، لغز م یگالر یکه تو   ریسم

دلم چه نبود، با  یشانها هام ه یگر یدر شدم، برا دربه شهی هم یکه برا  یتو چه کرد  -
شده،   نشون ی و ب بیشه؟! دلم پر از زخم و غر   یاشکم خشک نم ی که چشمه  یکردها 

 یروز  هی منتظرت نباشه، کاش  یدنبالت نگرده، و کس یچقدر سخته که کس یاگه بدون
 .یکه خودم و قلبم رو بدجور شکست  یبفهم

 

با   شه،یحال و روزم نگرانم م دنی با تک زنگ محسن، به زور بلند شدم، محسن حتماا با د
 رو برداشتم. میپشتهام زدم، و کوله گونه   یرو ی لیس  نیدست چند 

 

رفتم و به طرف  رونی و استعفام رو برداشتم، و از ُاتاق ب دم،یبه لباسام کش  یدست
 آبدارخانه قدم برداشتم، و صدا زدم: 

 ؟! آقا صمد  -

 

 گفت: یآبدارخانه ظاهرشد، و با لبخند  یکه جلو  د،ینکش هیثان هی به

 بله دخترم؟!  -

 

 رو به طرفش گرفتم:  نامه

نره؟! آقا   ادتون ی د،ی بد لی تحو ینامه رو، اول صبح به خانم منش نی آقا صمد، لطفاا ا  -
 . دیحلل کن  دیدید ،یبد  ،یصمد خوب
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 اجازه.  با

 

 زد: یصمد لبخند آقا

 ... مینیبی رو نم گهیهم د  گهیکه انگار د  ی زنیحرف م یدخترم، طور  یگیم یچ -

 

 د،یچرخی دور سرم م ایخشکم نقش بست، آروم حرکت کردم، دن یها لب  یرو  یلبخند
  خی و دستام هم  شد،ی م دهی کش نیزم یمطمئن بودم رنگ به صورتم نمونده، پاهام رو 

 بسته بودند. 

 

که از  ی و خودم رو محکم گرفتم، درحال دم،یکش یقیمحسن نفس عم  دنیبا د نی پا
 شد.  ادهیمن از موتورش پ  دنیبه طرفش رفتم، و با د  عی بودم، سر  خته یدرون فرو ر 

 

 شوکه نگاهم کرد.... دنمیباد محسن 

 

 _آرشام 

  ن یا  یها یباز  یکه کول کردم،ی م یسع  یهر چ کردم، ی دود م گاریُاتاقم س  یخسته تو 
آبروم رو    د،یکش یم غیج یها اونطوردفعه مثل جن زده  هی شدیببرم، نم ادیدختره رو از  

 .شدی بازم دلم آروم نم  زیم  یرو  دمیکوبی مشت م یبرد، هر چ
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 یبه اون پاپت خواستمی که من م کنند،ی االن همه فکر م  کردم،ی م ی خود خور یبدجور
 کنم، اون هم من؟!  یدست دراز 

 .دی خند کی ستریه

 

جواب  دندون شکن بهش بدم، نگرانش شدم، صورتش   هی کهن یا  یچرا به جا  دونمینم
 یرو برداشتم، و راه لمیدرهم وسا  یو با افکار یواقعاا مثل گچ رنگ باخته بود، عصب

که  ییبا صدا  دم،یرس نگیپارک یهابه پله یک  دمیفکر بودم که نفهم یتو نقدریشدم، ا
 به طرف صدا.  د ینگام چرخ دم،یشن

 ! نمت؟یپـروا؟! بب-

 

 که به طرف موتور رفت:  دم،یرود ینکبت یدختره نیا باز 

 ام.خسته  یلیخ میبر-

 

 گفت:  یبلند یو باصدا  د،یپسره بازوش رو کش اون

 ! هان؟! ست؟ی شده؟! چرا رنگ به صورتت ن یچ-

 

 . دیچیپ نگیپارک یدادش تو یصدا 

 گفت:  یدها یگرفته و بر  یباصدا  پـروا

 ! ؟یزنی داد م یمحسن، چرا الک  میبر-
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 : دیغر محسن 

کشن، که رنگ به صورتت نمونده، و   یازت کار م نقدریخراب شده ا نی ا  ی بسه پـروا، تو-
 بسته؟!  لی بدنت قند

ازش نخواسته که    ی! کسگه؟ی م ی خودش چ یپسره برا  نیگرفتم، ا   شی آت هاشازحرف 
 : دیسرخودش، و هوارکش  یتو دیدفعه محکم کوب هیکار کنه؟!  مشی از تا شتریب

 کنهیو فکر م   زنه،یم شی که خواهرم خودش رو به آب وآت عرضهی خاک بر سر من ب-
 . ارهیلقمه نون درب هی تونهی ست که نمعرضه  یوب رتیغی ب قدرن یداداشت ا

 

 گفت: شد،ی م دهیکه به زور شن ییبا نفس نفس و صدا  دختره

 اصــ... اصلا.. حـالــ.. م،یبر ست، ین یکنی که تو فکر م ینطوری ابسه دورت بگردم، اصلا -

 

 :دیکش  غیدفعه دختره ج هی برنداشته بودم که   ی قدم د،یکشینم گهی اعصابم د  ال،یخیب

 اخــ... اخـخ، محسن..-

 

زانو زد وپشت   نیزم یبرگشتم و نگاهش کردم، به سرش چنگ زده بود، و رو عیسر 
 .دیکشی م  غیسرهم ج

 گفتم:  ظی غل یهامن با اخم  

 .ونستی د کهیزن نیا-
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  دمیکه د  زد،یخشکش زده بود، و اون دختره هم از ته دل صداش م پسره 
 کنارش زانو زد: دهیو ترس  دیبه طرفشون دو عی فرزاد)نواب(سر

 پسره مزاحمت شده؟!   نی ا ،ییا نیخانم س-

 

 غیشد، و ج شتریب ادهاشی خورد و فر یاش، تکان سختشانه  یدست فرزاد رو  بانشستن 
 :دیکشی م

 . ایعوض د،ی شرفا، دست ازسرم بردار  یب د،یولم کن-

 

دفترم بود شده، به زور خودش رو به عقب   ی هاش مثل چندساعت قبل که توباز حالت  
نواب رو پس   عی که پسره به خودش اومد، سر خواست ی وکمک م زد،ی و داد م دیکشی م

 :دی زد، و غر

 ! از مردا وحشت داره؟! ؟ینیبینم ،یگم شو.. گم شو... لعنت -

 

تن لرزانش رو به آغوش   عی محسن سر د،یحرفش، ابروهام به موهام چسب  دنیباشن
 و تکانش داد: د،یکش

 زد: یاش ضربه اگونه  ی منم، نگاهم کن، آروم رو  زم،یپـروا عز -

 غلط کردم پـروا. دم،یمنم محسن.. دردت به جونم، غلط کردم، که سرت دادکش -

 

  ی هاغ یج یدفعه صدا  هیقدم به طرف اونا برداشتم که   هیداد،  یکه تکانش م  یدرحال
 پــروا قطع شد. یدهیبر  دهیوحشتناک وبر
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دفعه  هیخفه شد، و شوکه بهش زل زده بود، که  یا  هیثان یمحسن هم برا  ی دادها
 محسن داد زد: 

 خدا خودت رحم کن.  ای پــروا، -

 

 محسن رو هل داد، و داد زد:   نواب

 . رهیداره از دست م مارستان یب مشیببر دیداره، با  یزی خون ر ا،یبه خودت ب -

 

  یتو  دیراز کرد، که بغلش کنه، که محسن با پشت دست کوبرو به طرف پــروا د دستش
 بازوش: 

 .کنمی دستت به خواهرم بخوره قلمش م-

 

 :دی خودش رو عقب کش ده،ی ترس نواب

 .ارمیرو ب نیزود باش بلندش کن، تا ماش -

 

 شدند.  دیبودم، که از نظرم ناپد ستادهی طرف ا نیا  شوکه

 بدجور هنگ کرده بودم.  د،یکشیمغزم سوت م   کرد،یبه شدت درد م  سرم

 

به دنبالشون   عی فقط، سر  دونمی نم ینگران ایبود،   یچم شده، ازسرکنجکاو  دونمینم اصلا 
 چه مرگمه؟!  دونمینم دادم،ی روفشار م نی فرمون ماش مارستان یشدم، تا ب دهیکش
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  ستادهی ! سرگردان اونجا انجام؟یچرا من ا دونمیاز آنها، پشت درمنتظر بودم، نم دور
 بودم، که پرستار اومد، و رو به نواب واون پسره گفت: 

 عجله دارند. ی لیدکتر گفتن که خ  یآقا د،یر یآمپول رو از داروخانه بگ نیا-

 

 رفت و نواب هم دنبالش رفت. ینسخه روچنگ زد و به طرف در خروج محسن 

 .شهیم   رید  یبر ادهی، اگه پمحسن صبر کن -

 

فقط سرش رو تکان داد، و رنگش هم   حرفیهم که انگار مثل من مسخ شده بود، ب اون
 در رو باز کردم: یشد بود، دور که شدن، پشت در رفتم، و آروم ال دهیمثل گچ سف

 ! ؟یی نایخانم س د،یدارشدیب-

 

 آروم گفت:  ،یفیضع یباصدا 

 دادا.. شم کجاســ..ــت؟! -

 : دکتر

 یتیبراتون س  دیبا د،ینگران اون باش ستیرفته داروخانه االنم الزم ن د،ینگران نباش-
 . سمی اسکن بنو

 

 گفت: ،یق ی با نفس عم عیسر 
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زودتر منو   شهیاگه م د،ینگ ی زیبه داداشم چ کنم،ی دکتر خواهش م  یآقا  خواد،ینه نم-
 .دیمرخص کن

 

 شد: ی جد یکم دکتر

 حتماا...   دیبا ت،س یاصلا نرمال ن تون،ی عموم تیخانم وضع یچ یعنی-

 : دیوسط حرفش پر  عیسر 

 مرخص بشم... خوام ی چمه، لطفاا، م  دونمیم ای من تقرب-

 

 هم رفت:  یتو  هاماخم

 گه؟ ی می داره چ نیا-

اومدم   یچه حساب  یرو دونمی اصلا نم نند،ینب  نجا یوخواستم برم، که اونا منو ا   برگشتم
 و صورتم رو برگردوندم.  دمیکه دوباره صداش رو شن کنمیم   یو کنجکاو نجایا

 

 بانفس نفس آروم لب زد:  

 . دیبه داداشم بگ یزی دچیحق ندار رم،ی خودم م تی بامسئول-

 

 رو به پرستارگفت:  یعصب  دکتر

گردن   فته یهم ب  یهر اتفاق  ست،یازمن ساخته ن یداره، کار یبه خودش بستگ گهید-
 امضاء کنند. دیالزمه بد یخودشونه، هر چ
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 رو به دکترگفت:  مهینصف و ن یلبخند  با

 .  دیممنونم، ببخش-

 اومدم... رونیب  مارستانیدرهم از درفاصله گرفتم، و از درعقب ب یهااخم  با

 

وقت شده بود،    ری هم د گهیکرده بودم، د یهم رانندگ  یرو نداشتم، و کل چکسیهیحوصله 
دختره   نیشده بود، ا ریبرگشتم شرکت، فکرم بدجور درگ نی برم خونه، بنابرا خواستمی و نم

 بود؟!  یک

 

به سقف   یتاج مبل نشست، و نگاه یام رو به مبل کوبوندم، پشت سرم رو خسته  تن
 قرمز شده، رو بستم.  دای ام رو که مطمئن بودم، شدخسته  یها کردم، چشم 

 

اساژ دادم، ساعت دوازده بود، انگشتم  چشمام رو م چرخوندم،ی دستم م یرو تو میگوش
چون   رفت،ی تماس نم یبرقرار یدست ودلم برا  یول د،یلغز   مایاسم س یرو  یچند بار

 کنم.  شتریبا زنگ زدن بهش غمش رو ب دم یترسی م

 

گرفته وبغض   یبود، که صدا  ده یوصل رو زدم، به دو بوق نرس  یمکث دکمه  یاز کم بعد
 :  دیچیگوشم پ یتو   مایآلود س

 . رضای عل مرامیب ق یســ... ــلم، رف -

 

 تنم داغ شد. رضای اسم عل دنیشن از 
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 !؟یخوب یسلم، خواهر-

 

 :دی گوی دلخور م مایس

 .ارزشهی ! جسم بدون روحش بشن؟یها، خوب ممگه مرده  -

 

 : دیگوی بزنم، با غم م یحرف تونستمی به گلوم چنگ انداخت، نم یبغض

 شده آرشام؟!  یچ-

 

خواهرت تو رو   ست،رحمانه یخواهرم فقط آرشامم، نه بردار، چقدر تلخ و ب  یا االن بر من
 اش بدونه. شده گم یمهیمقصر مرگ ن

 

 زور لب زدم:  به

 ! ؟یدونی م  یینایخانم س یدرباره یبدونم، چ خواستمی م -

 

 : دیگوی شوکه م یکم

 زده؟!  یمن حرف  یخودش درباره -

 

 : میگوی م  عیسر 

 .دمیشن یاز استاد مظاهر ینه، اتفاق -
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 :دی گوی م  یبامکث مایس

چشماشه که داره از درون    یتو  یغم شناسمش،ی چندساله م دونم،ی نم یاد یز  زهیچ -
  یبه جا یاگه یبه شدت تلشگره، هر کس د  یول زنه،ی حرف نم ادمیز  خوره،ی اون رو م

 . شدی تر ممشتاق  های اون سخت یجا زده بود، اما اون با همه  یاون بود، تاحاال به راحت

 

  اقتیل ش، ی که گذاشت ییاز اونجا شتریب یلی! اما اون خ؟یکن کاریچ  یخوای م دونمینم
آجر مقاوم بسازه،   هیتونست، فقط با آب وخاک    یداره، و با استعداده، اون با دست خال

 داره. از یحقوقش رو زود به زود بده بهش ن  یاگه تونست  یراست

 

 حقش رو بخورم؟!  خواهمی دلم گفتم، مگه م یکردم، و تو  اخم

 گفتم: آروم

 !؟یدونی م  یزی از داداشش چ-

 

 با غصه لب زد: مایس

که حاضره جونش رو براش بده، محسن هم اون رو واقعاا دوست داره،   دونمی فقط م-
 که داشتند، به هم پناه آوردن.  یسخت   طیاونا برحسب شرا  دونمیفقط م

 

 گفت:  یمکث کوتاه با

 حرف زدن ندارم آرشام، خداحافظ.  یمن حوصله -
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گوشم زنگ   ی بوق آزاد تو یمنتظر جواب  من بشه قطع کرد، و صدا کهن ی ا  بدون
 .خوردی م

 

 دگرگون شده بود.  ما یس  یغم گرفته یرو بستم، حالم از صدا  چشمام

 

  اومد،یهم حالش بد بود، که سرکار نم  دیبود، شا امده ین یی نایبود، که خانم س یسوم روز 
دفترم نشسته   یرو جمع کردم، و با سرعت به دانشگاه رفتم، تو  لمیبود، وسا  کی ساعت 

  رفتمی جلوتر م یبدجور کلفه بودم، هر چ کردم،یها رو دنبال م ها و سرنخ بودم، و عکس 
 نی و ب ،کردی بود، که مواد رو پخش م یکس یعامل اصل بود،بند ن یی دستم به جا

مشت آدم بدبخت   هیهم که دم به تله داده بودند،  یینا یا شد،یم   یدانشجوها مخف
 شده بودند. بیکار ترغ نیبه ا ادی اعت  ایبودند، که از سر فقر   چارهیب

 

ُاتاقم، به پشت ساختمان دانشگاه   یپنجره ستادم،یداغون کنار پنجره ا  یبا اعصاب کلفه
برف همه جا رو پوشانده بود، ماگ قهوهام رو لب زدم، و داشتم قهوهام رو   شد،ی باز م

مشکوکانه   قه ی شد، و هر دق داشینگران، پشت ساختمان پ یکه دختر کردم،ی مزه مزه م
نباشه، و همش مواظب پشت سرش   یکه کس کردی م نگاهو  گشت،یبه پشت سرش برم 

 بودم... رهیگرد بهش خ یهابود، با چشم 

 

 دفعه با خودم گفتم: هی

 آوردم.  ریخوب گ زیچ هی  ولی ا -

 



 پروا 

313 
 

درخت، پنهان شد، با سرعت   بزرگ  ی، و پشت تنهرفت  یپشت درخت بزرگ عی سر   دختره
به پشت پنجره   عی و سر رم،ی بگ لمیرو برداشتم، که ازش ف میگوش زیم   یبرگشتم، و از رو 

 برگشتم. 

 

 گفتم:  یعصب

 . ستی طبقه صورتش اصلا، معلوم ن  نیاز ا  یلعنت-

 

  یزدم، و لبخند  یاطراف رو نگاه کرد، پوز خند  یواشکی دوباره برگشت و   دختره
 لبم نشست.  یرو  روزمندانهیپ

 

از پشت پنجره روش زوم   د،یکش رونیب یزیچ  شی ، و از کوله پشتزانوش نشست  یرو
 در آورده؟!  یاصلا معلوم نبود، چ ی، ولبودم 

 اومد.   رونی لبم ب نیاز ب یبرخورد کرد، اخ شهیمحکم به ش میشانیرو جلوتر بردم، که پ سرم

 

 گفتم:  یو با خوشحال د،یکش رونیدفعه کفشش رو ب هی

کفشش مواد جاساز  یحتماا تو  ،یغلطا نکن ن یاز ا  گهیکه د  ارمی سرت ب  ییبل  ،یافتاد ریگ-
 کرده. 

 

  یزد، که پا د یو پشت درخت رو د  د،یسرک کش یآروم بلند شد، و کم دمیدفعه د هی
تاقچه   یاز دستم سر خورد، و کنار گلدون رو  ی چپش نشست، گوش یپا  یراستش رو 

 و   دیافتاد، دلم لرز 
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دانشگاه زوم بود، چقدر   ی جا  نی ترخلوت  یتو ن،ی پا ریتصو   یو نگاهم رو دیلرز  دلم
 عمرم بود.   یلحظه  نی تر ریانداختم، نفس گ ری رو گ یمطمئن بودم، که فرد درست

 

اعصابم   زد،یته کفشش روچسب م یجداشده  یرون یقسمت ب ع،یکه باچسب ما  یدختر
جورآب  د،یکفشش بود، چرخ یاون پاش، که رو یبود، نگاهم رو  ختهیبدجور بهم ر

 بود. دمید یشده بود، تو  سیش خپا یکه تا پنجه  یدیسف

 

  یسکو  یدادم، وکف دستم رو رو  هیپشتم رو به پنجره تک دم،یکشی م  یکشدار یها نفس
که جورآبش رو ازپاش   دم یکه گذشت، برگشتم، و د  یپنجره گذاشته بودم، کم یجلو

رو برداشتم، خواستم ازپنجره   میکفشش گذاشت، گوش یرو تو  یدرآورده، و تکه کاغذ
آب دستش رو   یبسته برد، و ازسرد خی  رآب،یش  ریدستش رو ز  دمی که د  رم،ی فاصله بگ
اون آب سرد برد،   ری دستش رو ز  یچندبار د،یهاش رو بهم مالدست  یکم  د،یکشی عقب م

 بودند.  دهی هام بهم چسبو دستش رو شست، اخم

 

شده،  یچ یکه باندپ دمیخودش رو به پشت همون درخت رسوند،  دستش رو د دوباره
چرا از  دونمی فاصله درست معلوم نبود، چشم بستم، نم نی انگار دستش زخم بود، از ا

 .شدمی خوشحال نم زایجور چ نیا  دنیوقت ازد چی! هشدم؟ی اونجا دورنم

 

 

آروم آروم غذاش   دم،ید شیپشت  کوله  یآورد، دو تالقمه رو  رون یب یلونینا شیپشت ازکوله
 .افتهین ر ی که ناغافل، گ افتاد،ی نگاهش به عقب م یگاه خورد،ی رو م
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، گرفتم  زقراری کردم، و پشت م شونیبلندم رو پر یموهام بردم، و کلفه موها  یرو تو  دستم
 با دست سرم رو گرفتم.

 

کلس شدم، به اصرار   یروجمع کردم، و راه لمیبلندشدم، و وسا  قهیدق ستیاز ب بعدا
  سیدرس رو به عهده گرفته بودم، تدر ن،یترو مهم  نیترسخت  سی تدر  یاستاد مظاهر

  کردم،ی قبول م دیهمه مشغله نبا  نی قبول کنم، با ا  خواستمی واقعاا سخته و من هرگز نم
 زد. یحرفش حرف  یرو شدیبود، نم یچون استاد مظاهر یول

 

پچ   یسلم دادم، که صدا یومحکم  یقو  یاستاد قرارگرفتم، باصدا  گاه ی کلس درجا ی تو
لپ تاپم    فمیبهشون زدم، ازک یدلم پوزخند یتو  شهیمثل هم دم،یشنی پچ دخترها روم

رو هم کنارش قرار دادم، خواستم وصلش کنم   لشیوسا   ی هیو کآبل و بق دم،ی کش رونیروب
 در زد: یکه کس

 خشک گفتم: ییو باصدا یجد

 ! د؟ی بفرما-

 گفت:  ینازک و لرزون یبا صدا ی که دختر دم،یبازشدن در رو شن یصدا  

 اجازه هست؟!  داستاد،یببخش-

 

 اخم گفتم:   با

 .دیکلس باش یکه قبل از استاد تو  نهیقانون ا -

 

 :دیبلند نفس کش یباصدا
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 شد. ر یبله، شرمنده که د-

 

 که باتمسخر گفت:  دم،یها رو شنازبچه  یکی  یصدا 

چاپ شده روجابجا   ی کاغذها داشت کارتون  دمش، یخونه دچاپ   یتو  گه،ی راست م-
 نه واقعاا خر زوره. کرد،ی م

 

با اخم بهش نگاه کردم، که حواسش نبود،   کنه،یم   یپرون کهیمهراد داره ت  دمی د برگشتم،
 بدون نگاه کردن به اون دختره، گفتم:  شد؟یدرست نم کهن یا  یلعنت

 . ریرو بگ نایو ا   نجایا  ایب-

 

رو   لیکنارم قرار گرفت، و وسا  عی رو برداشتم، و به طرفش گرفتم، سر لمیو وسا  کتابها
 ازدستم گرفت، لپ تاپم رو به پروژکتور وصل کردم، آروم گفتم:

 ! د؟ی( رو وصل کنusbدانگل) شهیم-

 

 : دیبه طرف دانگل رفت، که مهراد خند عی سر   دستش

 ! ه؟یدانگل چ دونهی اصلا م-

 

کردم،   میدانگل رو وصل کرد، لنز پروژکتور روتنظ عی سر یول دم،ی دستش رو د  لرزش 
  یهاش شوکه شدم، نگاهم رو کفش  دنیکه با د  رم،یرو ازش بگ لمیخواستم کتابها و وسا
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عقب گذاشت،   یباشه، پاش رو کم دهیفهم کفشاش ثآبت موند، همون بود، انگار که
 باخودم گفتم:

 . ستین ن یزده به سرت ا -

 

 یو مطمئن شدم که خودشه، اخم دم،یرود شیچ یروازش گرفتم، که دست باندپ لمیوسا
صورتش، و هر دو جا   یتو  دیوسط ابروهام نشست، وسرم رو بلند کردم، که نگاهم چرخ

گره   ره،یت یها با خط  ش،ی دورمشک یطوس یهانگاهم به چشم  یا هیثان یبرا  م،یخورد
 !کنه؟یم  کاریچ نجایا  نیا شه، یخورد، باورم نم

 و آروم لب زد: دیرو جو  لبش

 سلم. -

 

خواست بره   یرفت، و به سمت درحرکت کرد، و م نی سالن کلس پا  یجلو یازسکو 
 گفتم: یخشدار و بم  یو باصدا   عی که سر رون،یب

که بعد از من   هیآخر یدفعه یول  د،ینیبنش دیتونیز شروع نشده بود، م چون کلس هنو-
 با همه اتون هستم.  د،یشی وارد کلس م

 

بود، خواست بره آخر  ختهیباشه، اعصابم بهم ر یینا یکه خانم س شد،ی باورم نم اصلا 
 گفتم: عی کلس، که سر

 . دینیبنش عیسر   یخال یهمه صندل ن ی! اد؟یری کجا م-
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از   یکی  ی! کلفه بودم، که روه؟یرو حس کردم، اما با خودم گفتم، مگه چ یخاص ترس
نگاهم  یاه یثان  یاضطرب قرار گرفت، برا  یلرزون و کم   یبا دست ،ییجلو  یها ی صندل
  ادیدوست نداشتم معذبش کنم، نگام به لپ تاپ که افتاد،  یکفشش، ول یرو  دیچرخ

 اون روزه.  یبود، پس زخم دستش برا  یوشگ  یراهرو افتادم، که سرم تو ی اون روز تو

 

 ...رمیبگ دهیرو ناد بهیغر هی ی، برا  میحس مزخرف دلسوز   نیکردم، احساس گناه و ا  یسع

 

 ادامه دادم:  عی و سر کلفه،

  اره،ی کلس نمره ب نیاز ا  خوادی م  یکه ک ست،یبرام هم مهم ن کنم،ینم بیمن حاضر وغا-
رو که جلسه قبل   ییزایچ د،ی تونی نم د،یافتیجلسه عقب ب هیاگه   یحت  افته،یقراره ب یو ک

کدوم از    چیه  یکه تو شهیگفته م یکلس مطالب  نیا  یتو  د،یریبگ ادیرو   د،ی ازدست داد
 ،یچه عمل ،یری کلس تمام آموزشات، چه تصو ن ی ا  ینشده، تو تهگف تونی قبل یها درس

  یرو ازهرکس زای چ نیا  م،یکه قراره بر یدها یبازد دوید ه،یواقع یپروژه   یکه شامل بررس
 دم،ینم حیتوض شتریبارم ب  هی  د،یکلس باش یتو  د،یکن یپس سع د،یر یادبگی  دیتونینم

تو   ی  هیآدم دون پا  هی  ای  د،یباش اربلدآدم ک هی  د،یخوا یداره که م  یبه خودتون بستگ
 خور. یسر

 زد:  یمهرادپوزخند

 . ایمثل بعض-

 

 : دمیتوپ یعصب

اگرهم   د،یکنی باشه، که سرکلس من بدون اجازه دهنتون روباز م یبار  نیآخر ینقو  یآقا -
دهنش رو   تونهی نم یهرکس  د،یدرخروج روکه بلد  د،ی ری دهنتون رو بگ یجلو  دیتونینم
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که، تا وسط کلس   رون،یاول ازکلسم بره ب یجلسه  نیبسته نگه داره پس بهتره از هم
 هدر نره...  هوده یتلشش ب

 

 

  یکلسم وقفه راه م یباشه که تو یآخر یاز کلسم مهمه، پس، دفعه  قهی هر دق - 
 . دینداز ا

 

بود، که   یکلس نور اندک یتو  کردم،ی م  سیخاص خودم، تدر تیکردم، و با جد  شروع
که انگار، از درد جمع شده بود، دستش هم  ،یی نا یصورت خانم س  یچشمم افتاد رو 

 دلم آشوب شد، نکنه دوباره سر دردش اوت کرده؟!  یتو  ییهو یمشت شده بود، 

 

افتاد، و ادامه دادم، نگاهم چند  ری نگام به تصو  عی سر   یکلم از دستم در رفت، ول رشته
ش جمع  از درد صورت یکه گه گاه د،یچرخی م یی نا یصورت خانم س  یرو  کبار،ی یا قهیدق
دستش آروم   دم،یدفعه د هیبود، که  ختهیچشه؟! اعصابم بدجور، بهم ر دخترن یا شد،ی م

 پهلوش. یسر خورد، رو 

 

 یلیخ دند،یخندی م زی ر زیکه پشت سرش بود، افتاد، که باهم ر یبه چندتا پسر نگاهم
که درس دادن تمرکز کرده بودم، حواسم به اون پسرا بود،  یرو کهیمشکوک بودند، درحال

دفعه رهاش   هیو   دیروکش یکش مانند زیپشت سر پـروا نشسته، چ قیدق کهی اون  دمید
که دستش رو نامحسوس   دمیدرد کرد، مهراد رو د  احساسکرد، که در همون حال، پــروا  

 " نشون داد.هی" عالیبه معن
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باشه، از  شده  ریحق  نقدریکه مهراد، ا کردم،یفکر نم دم،یرو از سر خشم، از داخل گز لبم
هاش  هام تند شده بودند، دستم هم مشت شده بود، اگه جاش بود، دندون خشم نفس

 !  اد؟یچرا جلوش درنم کردم،یجا، خرد م  نیرو هم

 

 گفتم: بلند

 ! ؟یینا یخانم س-

 

با   دم،یدیبه صورتم زل زد، قورت دادن، آب دهنش رو م  ده،یرنگ پر یو با صورت  دیترس
 لرزون گفت:   یصدا 

 ــ... بــله؟! ب -

 

 گفتم:  یو با اخم، وحشتناک  خشک

 .دیانداخته، لطفاا،جاتون رو عوض کن  هیپرده سا یرو د،یکه نشست  ییاونجا -

 

 آرومش گفت:  یبلند شد، و باصدا عی رو تکان داد، و سر سرش

 شرمنده. -
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گرفت، صورتش   ی جا یصندل نی تریی و انتها  نیآخر یرو  نباریجاش رو عوض کرد، ا عیسر 
دختر   نیا  یدلم برا  نقدریچرا ا  داد،ی آروم گرفت و مشتاقانه، به درس گوش م یکم
 ! سوخت؟ی م

 

  ینداشتم، تو  نجایا  ی اگهی رفتم، کارد رونیروجمع کردم و ب لمیکه تمام شد، وسا کلس
رفتم، و سوار   نمیاومدم، و به سمت ماش  رونیدفترم، کتم رو برداشتم، و از دانشگاه ب

هم طبق معمول، معلوم نبود   یبه طرف دفترم رفتم، منش دمی، به شرکت که رسشدم
 . هیکدوم گور

 

 با خودم گفتم:  ،یقرار گرفتم، و همراه اخم زی دفترم، و پشت م یرفتم تو  

 ! اد؟ی اگه حالش خوبه که بره دانشگاه، پس چرا سرکار نم -

 اش رو گرفتم.و شماره  دم،یکش رونیاش رو برزومه  زیم  یکشو یتو  از 

  دمیزد، شا  ینم یسکوت کرده بود، و حرف یچند بوق، جواب  داد، ول  دنیاز شن بعد
 بزنه. یحرف  خواستیکه شخص پشت خط مزاحمه، که نم کرد،ی مزاحم داشت، و فکر م

 

 گفتم:  یباخونسرد 

 ! ؟یینا یهمراه خانم س-

 

 :دیچیگوشم پ ی تو صداش

 بله شما؟! -
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 گفتم: یاخم با

چند روزه   بتیغ لی خواستم دل یاز شرکت فرود تماس گرفتم، م ،یینایسلم خانم س -
 اتون رو بپرسم؟! 

 

 گفت:   عی سر   اومد،ی م  ییصدا  هیانگار،  کنارش

آقا صمد دادم، که   لی که اونجا بودم، استعفام رو تحو  یروز  نیمن آخر د،یسلم، ببخش -
 کارم، شرمنده، با اجازه. برگردم سر د،یبا دیبده، ببخش یمنش  لی تحو

 

 ! خورد؟ی گوشم زنگ م یبوق آزاد، تو  یصدا 

 

 داد زدم:  یعصب

 ! ؟یخانم منش-

 

 : دمیبا خشم غر زد،یاز کجا اومده بود، که نفس نفس م دونمینم

و    نوریا افتهیراه ن ستمیکه من ن ییشخص مناسب که وقتا  هیشدن،   دایشما، تا موقع پ-
 . دیاونور، اخراج

 

 گفت:  یلرزون یشد، و با صدا  سیتوپ تن یاز تعجب به اندازه  هاشچشم

 ...سی رئ ی،آقایول-
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 :می گو یم  یخونسرد  با

گفتن، که استعفاء دادن، االن اون استعفاء  یینایخانم س ر،یبسه... برام آبغوره نگ-
 کجاست؟! 

 

 گفت:  یاشک یها با بغض و چشم ،یمنش

 .زتونهیم  یآقا، رو -

 

 کردم، اخمم کورتر شد:  دایها گشتم، نامه رو پپرونده  نیب از 

  یطورنی ! که همه؟یخاله باز   نجایمگه فکر کرده، که ا د،یار یخانم رو برام ب نیقرار داد ا  -
 استعفاء بده؟! هـان؟ 

 

 کنترل شده گفت:  یباحرص وخشم یمنش

 کار کنند.  نجایا یماه امتحان  هیکه  د،یآقا، شما خودتون گفت-

 

بود، که  نی هم یبودم، پس برا  یعصب یلیمشت شد، خ زی م ریشدم، دستم ز  یعصب
حقوقش رو بده، کلفه، نفسم رو   گفت،ی م  مای رو قبول کنه، و س شنهادی اون پ خواستی م
 دادم، و خونسرد گفتم:  رونیب

 

 بستن قرارداد. یباشه، برا  نجایکه فردا ا  د،یو بگ د،یپس بهش زنگ بزن-

 با اخم گفت:  یمنش
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 . سیرئ یاش رو ندارم، آقا من شماره -

 

  یبهش نگاه کردم، و کاغذ رو رو  ،یآلوداش در آوردم، و با نگاه اخم رواز رزومه اششماره 
 به خون نشسته، گفتم: یها و بم و با چشم   یگذاشتم، و با همون لحن، جد زیم

کار در رفتن، نداشته   ریاز ز  ی برا  یتا فردا بهونه ا د،یاالن بهش خبر بد  نیو هم د،ی ریبگ-
 باشه.

 

مخصوص    یرفت، رفتم پشت صندل رونی برداشت، و ب زیم  یرو از رو  شماره  عی سر یمنش
 ، بود  ختهی نشستم، اعصابم بدجور بهم ر میطراح

 

فکرم رو از  د یبا دم،یرسی بهم غالب شده بود، داشتم به مرز انفجار م یضیضد نق تنش
 منحرف کنم.   ایقضا   نیا

 

  هیبودم، صبح زود هم طبق عادت، دوش گرفتم، و  دهیُاتاق شرکت خواب یکه تو  شب
 .دمی لباس اسپورت پوش

 نه بود، که تلفن زنگ خورد، دکمه وصل رو فشار دادم:  یکاینزد  ساعت

 بله؟! -

 

 هستند. نجایا  یینایخانم س س،یرئ یآقا -
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 بهم گره خورد، سرد وخشک:  هاماخم

 بفرستش داخل.-

 

 شهیاخلقم هم  کردم،ی م ی ها رو بررسبود، پرونده  نی به در وارد شد، سرم پا  یاباتقه 
 بود، قاطع گفتم:  انعطافی سرد بود، ب

 ! د؟یستادی چرا ا-

 

 آروم لب زد:  د،یرسیم  یبنظر عصب دم،یداد رو شن رونی که ب ینفس یصدا 

 سلم. -

 

 مش ادامه داد: آرو یباصدا 

 دونمیم دیببخش د،یباهام تماس گرفتند و گفتند، که بامن کار دار  یخانم منش د،یببخش-
 آخه منم کار دارم. د،یکارتون رو بگ ترع ی کم سر  هی شه،یاما اگه م  د،یکار دار

 

،  ساده اش، زبونش سه متر بود، ازتعجب ابروهام رو باال دادم   یکارها و رفتارها یباهمه 
 گفتم:  یلبم نقش بست، و آروم و جد   یگوشه  یدآگاه پوزخند کم رنگو ناخو

 .دینیبنش دی بفرما-

 

 و تشر زدم و دوباره گفتم:  ستادم،ی صورتش، چرخاندم، و تخس ا ی کلفهام رو تو  نگاه

 که خودم دست بکار بشم؟  د،یلطفاا، انتظار ندار دینیبنش 
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  یب زد،ی هاش موج مچشم ی بدجور، کبود شده بود، برخلف صورتش ترس تو  صورتش
 صدا و آروم نشست.

 

 رو بهم قفل کردم:  هامدست 

 قهوه؟!  ای  ی چا-

 

 گفت:   یا گرفته  یبود، و باصدا نی پا سرش

 ندارم. لی م یزی ممنونم، چ-

 

 و سرم روتکان دادم: دم،ی کش یقیعم نفس

دارم،   یشماری ب یبا یمن رق  د،یکه درک کن دوارم یام ه،یشرکت بزرگ نجا یا  یینا یخانم س-
 سمت شرکـــ..  دینبا ،دیکنی شرکت من کار م یبرا  یشما وقت

 

 

 سرش رو بلند کرد، و با اخم گفت:   عیسر 

نداشتم، بعد هم من   یپاکرو، من نسبت به شرکت شما تعهد ی نکردم آقا یمن خلف-
 .دیپس االنم، لطفاا تمامش کن د،یدوم اونجا هم نرس یپام به پله یحت
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  ست،یکه فکرتون رو مشغول کرده ن  ی زیهر چ ا یو    یمرام من، فروختن و جاسوس ی تو
  ی ساعت یشده، مرخص رمیبا اون شرکت کار کنم، االن هم واقعاا د خوامی نم گهیمن اصلا د 

 برگردم سرکارم.  دی گرفتم، با

 

قرارداد   یا گه یبا شرکت د  یعنی شدم،  یعصب زد،یج محرفاش و صداش مو یتو  صداقت
 روبه اون گفتم:  یبسته؟! با اخم وجد 

 ! د؟یقرارداد بست یبا شرکت خاص-

 

 به در انداخت، و آروم گفت:  ینگاه نگران

 اگه اجازه بــ... کنم،ی دانشگاه کار م یچاپ خونه  یتو  -

 

 یمبل روبه روش جا گرفتم، کم  یو قرارداد رو برداشتم، و رو  دم،یوسط حرفش پر  عیسر 
 مبل خودش رو جمع کرد، به قرارداد اشاره کردم:    یگوشه

کارتون رو   دیتون یاالن هم م نی و از هم ،دیامضاش کن دیاگر موافق بود  د،یبخون نویا-
 . دیشروع کن

 

ام راست بودن حرفم  از حالت چهره  خواستیبه صورتم انداخت، انگار م  یمرموز   نگاه
 رو، بفهمه.
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و قرارداد رو برداشت، و آروم آروم شروع کرد به خوندن، بند بند  د،یطول کش  قه یدق چند
لبش    یگوشه  ی کامل قرارداد رو خوند، لبخند محجوبآنها یقرارداد رو مطالعه کرد، وقت

 گذاشت، و با همون لبخند گفت:  زیم  ینشسته بود، آروم قرارداد رو رو 

 قرارداد اشتباه نشده؟! نیا  یکه عددها  دی کارم، مطمئنپاکرو من.. من تازه  یقا آ-

 

پام برگردوندم، و ابروهام رو باال    یکیاون    ینه تکون دادم، پام رو رو یرو  به نشانه   سرم
 گفتم: یدادم، و با لبخند 

 سرکارتون. دی پس بر د،ی، اگه امضاش کردنه کامل درسته -

 

رو برداشت، و خواست امضاء کنه،  زیم  یزد، خودکار رو  یرق مب یازخوشحال هاشچشم
 سرش رو بلند کرد.   عی که سر

  گهینگفتم که د کنمی که کار م یی! من اونجا ام؟یاز فردا ب  شهیپاکرو م یآقا  دیببخش-
 زشته نرم، و کارشون لنگ بمونه.  ام،ینم

 

، کاغذ نشست و دوباره سرش رو بلند کرد  یرو تکان دادم، که دوباره خودکارش رو سرم
 :دمی کش ینفس کشدار

 د؟ یهم دار یا  گهی! شرط ده؟یچ گهید-

 

 اومدم، و کلفه گفتم: نی چرا از موضعم پا دونمیرومظلومانه تکان داد، نم سرش

 خوب؟! -
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نفرم   هی که،  نی دارم، و ا از یاسکنر خوب ن هیرو تمام کنم؟! البته به  یگانی! کار با شه؟یم-
 .شمیکه انجامش بدم، ممنونتون م دیکمکم بده تا زودتر تمامش کنم، اگه بزار 

 

کار رو بهش  نیخوام بهتر   یکرده باشه، من م ی شوخ دیتعجب بهش زل زدم که شا  با
 باشه. یگانی با  یباز تو  خوادی بدم، اون وقت اون م

 

  گهیبود، عمرا د  یاگه یهر کس د ست،ین هیدختر چرا مثل بق نیبهش نگاه کردم، ا  یعصب
 گفتم: یبعد هم جد آورد،ی اسم اونجا رو م

 حالت خوبه؟! -

 

 لب زد:   عیسر 

بدم، من... من راستش من اصلا از کار نصفه و  لش یماهه تحو   هی دمیقول م د،یببخش -
اگه هم  ست،یباشه هم مهم ن یامتحانطبق قبل   د یخواهی اگه م اد،یخوشم نم مهین

کارارو   د،ی کن نانیاگه بهم اطم  ایبمونم،  شتریکم ب هی تونمی م د،یدار  از یکاراتون رو زود ن
 .دمیم  لتونیوسالم تحو  حیحو ص دم،یخونه انجام م

 

 گفتم: عی و سر د،یبهم چسب شیامتحان  شنهادیاز پ هاماخم

حقوقت هم طبق قرارداد   افتم،ی من جلوتر م  یباشه، اگه اونجا رو سروسامان بد -
 کمکتون. فرستمی رو م ینیام   یسرجاشه، درمورد کمک هم، آقا

 

 گفت:  یلرزون  یکه باصدا دم،یوجودش د   یگرد شد، و ترس رو تو  هاشچشم
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 خانم باشه؟! هیکه  شه،ی... م شهیم دیببخش-

 

  یتو  یشده   اون شب افتادم، از ترس لونه   ادی  عیسر   یمن تعجب کردم، ول بارن یا
 .هاش اعصابم خورد شد، دوست نداشتم که دوباره مثل اون روز بترسه چشم

 

 شده؟!  یمرد پست  ریدختر، اس نیکه ا کنمیوچرا من حس م 

 

 کنم.  رونیافکار منحرف رو از ذهنم ب  نیرو نامحسوس تکان دادم، که ا  سرم

 

 انداخت، و من آروم گفتم:  نی چشماش منتظر بود، سرش رو پا با

 بهتون کمک کنه.  یخانم کمال گمیم گه،ید دیامضاش کن-

 

 لبش نقش بست، و زمزمه کرد:   یرو  یگشاد  لبخند

 

 ممنونم. -

 

 قرار داد   عی خودکار رو برداشت، و امضاء زد، منم سر عیسر 

 

 و امضاش کردم. دم،یدستش کش  ر یاز ز  رو
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 نشستم، و برگه رو تکان دادم: مزی م پشت

 . دیماندگار هست جان یده سال ا  یبرا  کهن یا یعنی  نیا  یینا یخانم س-

 

 گفت:  یلبخند  با

و هم   د،یشما هم استآدم هست م،یر یادگیکه موفق شدم، من طالب  شه،یباورم نم -
  یکنم، استاد مظاهر  شرفتیمثل شما پ یکه بتونم در کنار آدم باتجربها  دوارمیام سم،یرئ

انتخاب  استاد   ی برا ،شن یجلوت سبز م هان یبهتر ،یبهم گفته بودند، که اگه خودت بخوا 
 کنم.  کاریکه چ دمدرس، واقعاا مونده بو نیا

 

 شدم و...  رهیحرفش شوکه شدم، با تعجب بهش خ دنیشن از 

 

   ری _سم

شده   خواب ی ب یدلتنگنشسته بودم، بازم مثل هر شب از زور  نیزم یُاتاق رو   یگوشه
چشمات وجودم رو   دن یحال بدم بود، حسرت د  لیکهنه دل یدنیبودم، مثل هرشب نوش

زانوم نشسته بود، و بغض   یبعد از تو آروم و قرارم رفته، آرنج دستم رو  ده،یکش شیبه آت
 . آوردی هم به گلوم فشار م یبد

  دم،یرو هم باحرص کشپکش  نی لبم گذاشتم، و آخر  یرو گوشه  گاریمن، س  یها شب   اه
 روشن کردم. گهید یک یخاموشش کردم، و   یگاریجاس یو تو 
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ها نشسته بودم، کنار پروا مونده بود، کف پارکت  لی دوتا از وسا  یکیکه   یُاتاق ی تو
 یب ی هاه یبرام فرستاده بود، لم داده بودم، و ازگر شیکه زن عمو هشت سال پ یلیوسا

پـروا ازهم جداشون   ای زن عمو،  ای که  ییها و به جز عکس  د،یلرز یتنم م  زهیر  زیامانم ر
پاره شده که من توش بودم، مونده   یاز عکسها  ی و فقط قسمت ،نبود یزیکرده بودند، چ

 بودند.

 

ازش برام   یچیکه در حال تموم شدن بود روشن کردم، ه یقبل  گاری رو با س گارمیس
 . نهیشی گلوم م خ یکه هر شب ب یدرد  ن ینمونده، جز ا

 

دارم بدون   یکاش االن کنارم بود یهست جزتو، ا   زیگرفتن، همه چ یبازمهمون هاماشک 
 یدلم تشنه نی چقدر ا شم،یدارم خفه م کر،یدر وپ یب یخونه  نی ا  یتو رم،ی تو از دست م

 صداته. 

 

  یم م،یگرفته بود ای که لب در یی هابود، دنبال عکس  ختهیکه دور و برم ر ییهاآلبوم  نیازب
و با انگشتم صورتش رو لمس کردم، ازبس   کردم، اون رو برداشتم  داشیپ یگشتم، وقت

 وونه،ی د نیاز ا   رمیمی دارم م گهید شد،ی م دهیبودم که داشت پوس دهیعکس رو بوس
  بمونینص ییپس چرا فقط عذاب  جدا  ،م ینبود  گهی د منمونده، مگه ماسهم ه یحال

 شده؟! 

 

عکس، چه لبخند   نی ا  یتو یرو تحمل کنم، چه معصومانه افتاد  یدور  نی ا تونمی نم گهید
 .هامیو من سرا پا گر یخندی لباته، تو م  یرو یبینج
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هات تنگ شده، مگه قرار نبود از منه   یلوس باز   یدلتنگ عطر تنتم، چقدر دلم برا  چقدر
  یدمگه قول نداده بو ،یمن باش یخونه  ی ! مگه قرار نبود، تا آبد تو؟ی دور نش ونهید

! مگه قرار نبود هر موقع درد داشتم و خسته بودم  ؟یقبل از من خونه باش یهرجا رفت
 .رهی تو جا بگ  یهاشانه  یسرم رو 

 

رو   دنینوش  ی شهیکشه، ش  یداره منو م یحال وونه ید ن یبدتر شده، ا یاهیاز س میزندگ
 .کرد  یکهنه هم دردم رو کمتر نم یدنینوش نی ا یلبم گذاشتم، حت  یرو

 

سرم خراب    یخونه داره رو  نیسقف ا  کردمی حس م  دم،یکوب  واریرو با خشم به د شهیش 
زندون   نی ا  یخودم تو  یهاناله  یمطلق فقط صدا  یخاموش نی ا  یتو  نجایا شه،یم
و با   کردم،ی م رتیقدر برام عذاب  آوره، زنج  نیا  تی دور دونستمی اگه م د،یچیپی م

 . کردمی بد و خوبت سر م یهمه 

 پــروا.  هیبد درد تی خال یجا-

 

  نی! ا ؟کنهی منو آروم نم هیهمه گر   نیچرا ا  زارم،ی بالش م یسر رو هی هق و گربا هق  شبا
برام نمونده،   ییآخه نا ارم،ی دوام ب تونمینم گهی دلم رو آسون شکسته، د رحمی ب یایدن
 .  قرارمیب تویب

شبانه   یاشکا   یکردم که فراموشت کنم، نشد که نشد، حت  یمنو نابود  کرده، هرکار ت یدور
  نجا یاما خاطراتت ا  ،یخودت رفت یلعنت کنه،یمقلبم بدجور درد   کنند،ی روزم هم آرومم نم

 . دنیدارن شب و روز، آزارم م
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  یکرده، حت چارهیکه منو ب چرخهی سرم م یتو  الیفکرو خ ایدن هی مارم،یاش بهمه  هاشب
 .شکنندی ب هم سکوت شب رو مدل ش یهق هقام تو 

  یزیچ هی  شنوم،ی نحس اپراتور رو م یصدا  شهیو بازهم مثل هم  رم،ی گیرو م اششماره 
 یخبریب نی سکوتت، ا  نیزجرآوره ا ،یترکم نکن  یبود بگو که بغضم نشکنه، قسم خورده 

 .کشهیداره منو ذره ذره م 

_ 

تکان خوردم و   یخوابم برده بود، کم نیزم یمخم بود، رو یزنگ در به شدت رو  یصدا 
در نگاه کردم، و با اخم و   یبه زور بلند شدم و تلو تلو خوران رفتم سمت در و از چشم 

 گفتم:  یخشم در رو باز کردم، و با نفرت ودهن کج

 طرفا؟  نیا  یاومد یباز سر خرت رو کج کرد  هیهان چ-

 

 لب زد:  باخشم

دوکلمه باهات   خوامی ! برو کنار م؟یستاد یا در  ی! چرا جلو ؟ی باز حال خودتو بد  کرد -
 حرف بزنم.

 

 سرتاپاش رو از نظر گذروندم:  بانفرت

 پس شرت رو کم کن.  م،یبا هم ندار  ی ارتباط  چیه گهیبعد از فوت مادرم، د-

 

 : دیغر

 من پدرتم؟!  یچه طرز حرف زدن با منه، ناسلمت   نیا-
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 : دمیخند ک ی ستر یته دل، ه از 

اون   دم،یند یزی چ تیازپدر  ،یبد یکیبه خورده من   یتونی چرت و پرت هارو نم  نیا-
 رفت. ایمظلومانه از دن یتا اونطور ،یهمه مادر بدبختم رو عذاب  داد 

 

 . کردیم   یمنو عاص  دم،یدی از عذاب  وجدان نم یاثر چینگاهش ه یتو  کهن یا  بخاطر

 حرف بزنم.  نیها رو شخم بزنم، اومدم درباره آرتگذشته  امدمین-

 

رو ندارم تکان   اتی چرند نی ا  دنیشن یکه، حوصله  نیا  یهوا به نشانه یرو تو  دستم
در گذاشت و باصورت کبود شده ازخشم  یدادم، و خواستم در رو ببندم که پاش رو ال

 گفت:

 .یبود میاشتباه زندگ نی ازش مواظبت کنم، تو بزرگتر تونمیازم گذشته نم یمن سن-

 

 بغلم زدم: ریهام رو ز و دست   ستادم،ی چهارچوب ا  یدر رو ول کردم و تو  دم،یدل خند ازته

 

بزن، وگرنه شرت رو کم کن، من و تو   یاگه دار یحرف تازه ا  ،یرو که قبلهم گفت نایا-
چشماته،    یبودم، اشتباهه تو االن جلو  میتیعمر    هی  م،یباهم ندار یا  ینسبت خون چیه

 م. مرگت رو دار یو فقط آرزو 
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ندارم که ازدست بدم، هرشب با   یزیچ گهید شم،یو صبح زنده م رمیمی شب دارم م هر
االن فقط    ن،یآرزوهام رو خوب بب یخونه بندم،یآلودم رو م اشک   یمرگم، چشما  یآرزو

 ست. خونهآواره  هی

 

 کهن یا  الی به خ آبرویب یکهینزن، اون زن یبعدشم بارها بهت گفتم که از اون  بامن حرف 
دل صاحب مرده   نی ا تونهی نم دید یمنو داشته باشه توله پس انداخت، وقت تونهی م

ها که  اون موقعه که یشو رو انداخت گردن مادر بدبخت من، اون زن روصاحب شه، توله 
شد؟ رفت و پشت سرشم نگاه نکرد؟!   یاز خونشه، پس چ اشههکه بچ داد،ی پاره م قه ی

خونه، پس چرا   میتی اون رو فرستاد   لمیبعد ازمرگ مادرم، وکهان؟! من ازش تعهد گرفتم، 
عشقت بود، همون شب هم بهت   یچون از تخم و ترکه ش،یآورد  یرفت  ده یبه شب نرس
 نداره، نگفتم؟  یهم به من ربط رهیگفتم اگه بم

 

  یبرا  ،یمن انجام نداد  یوقت برا  چیرو که ه یافه یوظ  ایکه بود،  ییرو ببر همونجا اون
 جام بده. اون  ان

 

 گفت:  دادی که باتعجب وتاسف، سر تکان م پدرم

 یکه دار یهان؟! اون بچه ا   یهست یطانی! چه ش؟ی هست یچه جور جونور گهی تو د-
 ! ؟یفهمیم  ،یستی! تو، تو... اصلا ازخون من ن؟یفهمی از خون توئه نامرد، پسرته م   یگیم

 

چشمم افتاد، بغضم شکست،    یازگوشه  یگرفت اشک شیزدم، دلم آت یتلخ پوزخند
 : دیام  لرز چانه
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کنه، مادر  ارزشی حرفا بود، که خودش روب  نیتر از ااتفاقا ازخون خودتم، مادر من پاک-
 نبود. یخبری من از حال بد  ودرحالت ب یتو بود، نطفه هیمن زن قانون

 

رفتار خودتم، تو منو   ینهیهستم، آ یخودتم، هرچ  یتوئه نامرد بود، من دست پرورده  از 
از خون من باشه، اما از  د،یاون بچه شا  ،یوقت نبود چ یبچه بودم، ه یوقت ،ید یتراش

که برام رقم   یا   ییحالم از خودم و سرنوشت کذا  اد،یاسمش م  یوقت  ست،ی خون پــروا ن
دلم جمع شده   ی که رو یشی آت نیا  م،یبود ایدن  نیماسهم هم از ا  خوره،ی خورده بهم م
 .. کنهی داره فوران م

 

 قلبم:  یرو  دمیبامشت کوب 

تون  همه کنه،ی بفهمه داره خاکستر م یکس کهن یکه هرشب بدون ا نجامهیا یشیآت-
شده که    نیروزگارم ا  د،یشد  و موفق هم دی ریکه عشقم رو ازم بگ د،یکرد یکی دست به 

 . رمی می دارم م یو رو به موت بشم و صبحا دوباره زنده بشم، از دلتنگ  لی هرشب پات

 

منو به جنون    شیخبریداغه ب  ن یمنو ازپا در آورده، ا  شیدورباختم، غم دور یرو  اشهمه 
وقت نبوده، اگه با تمام حرف    چیانگار ه ست،ین ی ازش خبر  گردمی کشونده، هر جا رو م

که هرشب   یزجر نی نره، و ا شمیکه از پ کردمی پشت سرش پاش رو قلم م یهاث ی وحد 
نبود، عذاب   دیعذاب م شد  نقدریا  نجا،یا  بستمشی م ریدچارشم رو نکشم، اگه به زنج

  نیدچارم کرده، ا  یبد برزخ یو تو ده،یو همش داره آزارم م  شهیشب و روز سرش نم کهی
 یاون دادم، قبلهام روگم کردم، ازحالم چ  ی! عمرم رو پاد؟یکه برام ساخت هیوزگار چه ر

! هـان؟! کارم شده  ؟یفهمی م  یاون آدم شده چ ی ا یرو  امیدن یهمه  کهن ی! از ا ؟یفهمی م
  چیه گهید  سوزم،ی فقط دارم م یآرومم کنند، ول دی روتست کردن، تا شا یعوض  هیهرشب 
 . اندازهیب انداخت،ی که پـروا قلبم رو به تپش م یاونطور تونهینم  یکس چیوقت ه
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به   یندارم، کار دنیمتحرکم، د  یمرده ر،ینگ یغرور شکستهام روبه باز   نیاز ا  شتریو ب  برو
ببرش همون   ادیب لمیهم زنگ بزن به وک یخوا ینگهش دار نم  یخوا ی اون بچه ندارم، م

 که بود.  یخراب شدها 

 رفت.  یحرف  چیبانفرت و بدون ه پدرم

  ی ام رو به آب زدم، خودم رو به شرکت رسوندم خودم رو تومحض رفتنش تن خسته  به
  گهیعذاب  بکشم، بعد از رفتنش، د یکارغرق کرده بودم، تا حداقل روزا کمتر از دلتنگ

به اون   نی هم ی چون پـروا دوست داشت من پزشک باشم، برا رفتم،ی نم میسرکار اصل
 فرق کرد.  یچز اون همه کار علقه داشتم، بعد ا

 

  یروجلو  نمیاومدم راننده شرکت ماش رون یشرکت بودم، ازشرکت که ب  یپنج تو  تاساعت 
  یرو بازکردم که صدا  نیگذاشتم، و درماش نیرو عقب ماش  لمیدر پارک کرده بود، وسا 

 داد زد:  یبلند

 پـروا؟! -

 

  هاوونهیمثل د ت یجمع نیاسم پـروا سرا پا چشم و گوش شدم و برگشتم و ب دنیازشن
  یدوباره اسمش سرم رو برگردوندم و دورخودم چرخ دن یبا شن گشتم،ی دنبال منبع صدا م

 توجهم روجلب کرد.  یزن فیظر   یزدم، صدا

 !   ؟یتوچقدر فضول-

 

  یعروسک  یرهیگ هیطرفه بودن و به   هی شیمشک  یکه موها   یادختر بچه یرو  نگاهم
 بغلم: یموند، آروم به طرفش رفتم و گرفتمش تو   رهیوصل بودند، خ
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 . یمامانتو ول کن یها دست  دی! نبا؟ یکنی م  یخانم کوچولو چرافضول نمیبب-

من نبود،   یمثل پروا  شیچی بود، اصلا ه یهاش هم مشکپاهام چشم  یرو دمشیکش
اسمشم   یحت  کهن یآروم شده بود، ازا  یاسمش رو صدا زده بود کم یکس  کهن یاما دلم از ا

 . ختمیر یقدغن بود، بدجور بهم م

 

 رو درآوردم:  یشکلت بمیو ازج  دم،یرو بوس اشقه یکنارشق

 دست مامانشو ول نکنه؟! باشه؟  گهیکه خانم کوچولو قول بده که د   یبه شرط ریبگ ایب-

 

 شکلت رو گرفت:  یباخوشحال

 ! مال منه عمو؟-

 

 رو تکان دادم:  سرم

 اهومم. -

 

 پروا کوچولو جلو آمد و بالحن آروم و نفس نفس زنان، گفت:  مامان

 .میمزاحتمون شد دیببخش-

 

 پروا کوچولو روبه آغوشش سپردم:  یبالبخند 

 د، یمراحم کنم،ی نه خواهش م-



 پروا 

340 
 

 

 لبخند رو به پروا کوچولو ادامه دادم:  باهمون

 انداخت ، پس با اجازه.  یکس ادیخانم کوچولو منو   نیا-

 

کردم،   یرو پل نیشدم و روشنش کردم، و ضبط ماش نیازشون ردشدم، و سوارماش  عیسر 
 به گلوم چنگ انداخت. یآهنگ بغض بد یباصدا

 

  نیاز ا  رمی آخرش م یروز  هی   اره،ی قلبم کم م ره،ی گینفسم م ارهیقبلم خاطرات غم م ی تو
 . ارهی من م ادی خونه تو رو  نیشهر، ا

 

قدرش رو ندونستم، حاال   دم،یکه دور گردنم بود، کش شیادگار یتنها   یرو  یدست بابغض
عشقم، اما نتونست، و منم   یبمونه رو  خواستیو غم تاوان منه، پروا م   ییتنها نی هم ا

شده بود، و االنم   ری د گهی کرد؟! اما د انتیچرا بهم خ نمیتا بب  قتی دنبال حق رفتمی م  دیبا
 نداره. یا  دهیفا یمونیپش گهید

 

عطر   یبرا   یلیقلب من خونه کرده، دلم خ یتو  است،یدن نیتو ا  یدلتنگ یگمونم هر چ به
 تنش تنگه شده.

 

نآشناسم گل   اسهیواسم گل   یواسم پر پر شد  اسم،ی مونده گل  یادگاری خاطره از تو،  کی
ما   نه،یبب  خواستی دلش م ایگل قبلم، گل من، گل بارون گل شبنم، گل من، چرا دن اسم،ی

 دوتا روجدا از هم.
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و   دم،ی لبم کش  یپلک بود، پلکش رو رو نی که ازش برام مونده بود، هم یزیچ تنها
 .دمیبوس

 

 سال قبل _فلش بک، هشت 

 ر یسم  یروزعروس

 

ازهر    یز رو روز مرگم عشق و احساسمه، ته دلم خالامرو یکت و شلوار مشک نی ا با
  خواستمی روباز کردم و م نی خارج شدم و در ماش تیبود، از آپارتمانم باعصبان یاحساس

پشت به اون   یاقه یپروا باعث شد سرجام خشکم بزنه، چند دق یسوار بشم، که صدا 
 :دمی و خشم رو به اون غر  ورتا به خودم اومدم، و با غر ستادمی ا

 

 یکه منو بامظلوم باز  یاومد  دفعه ن ی ، ا یعوض ی! دختر عمو ؟یکنی م یچه غلط نجایتو ا -
 ؟!هان؟!  یهات خر کن

 

 شدم، و باخشم گفتم:  کی بهش نزد ینفرت قدم با

 بشه؟!  یکه چ یمنو گرفت ی جلو نجایا  یاومد -

 

 : دمیخند بلند

 ! ؟یانشااهلل خوشبخت بش ،یکه بگ  نجایا  یآهان اومد -
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 زدم:  یصدا دار پوزخند

  یچون من تازه االن، دارم خوشبخت شم،یمن حتماا خوشبخت م ست،یالزم به گفتن ن- 
 . کنمی م  دایرو پ

 

 گفت:  یکرد نلرزه، جد یم یکه سع ییشد، و باصدا رهیبهم خ یاشک  یهاباچشم 

من فقط اومدم،  ،یکه خوشبخت بش دوارمی ام  یندارم ول ندهیآ ی درباره یمن نظر-
 یزن دار گهیجامونده بود رو پس بدم، چون االن د لمیوسا  ی گردنبند نشونت رو که تو

 آدم متاهل باشه. هی شی نداره، که فکرم پ تیپس خوب

 

 :دمیدل خند ازته

 منو کشته.  اتیحجب وح ن یا -

 

 آب دهنش رو قورت داد:  نامحسوس

  یاگه حت یتو مال من یقشنگت بشم، گفت یها حرفباعث شد، خام   ی کردم، بچگ یبچگ-
اما   ،یبهم اعتماد دار  ایتا ته دن یباهاتم، گفت ایتا ته دن یگفت ،یهم باشه مال من یزور

 ساده بودم.   یلیو من خ ،یبود  یقهار یتو دروغگو 

 

 خنده:  ریزدم ز  یکلمه" ساده" تعجب کردم، و پف دنیشن از 

 ست؟! ه رو هم شده ساد زهی ری با مردا م کهی اون-
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 نفرت بهم زل زد: با

بدون   یخودت بودم، ول  یمن دست پرورده ،یشد  یو عوض  حیوق یلیخ ،یپست یلیخ-
که از روم رد شدن   ییکسا  نی برم، اول ینم ادیرو هرگز از  تیو گستاخ  یشرمی ب نیا

صدام  اما باز   نیو خانواده ام بود نیتر بود   کی بهم نزد یکه از هرکس نی شماها بود
باعث شد   یبچگ ،ی د یکش شی دلم رو به آت و  یاومد  یعالم بچگ  یتو درست تو امد،یدرن

هم ول   گهی ود  رهی گیم  یه ره،ی گیم  یدل داغونه من وقت نیگرفتارت بشم، ا یکه اونطور
 . یو برم، آره واقعاا داماد شد نمیهات رو بب یرحمی ب نیاومدم آخر ست،یکن ن

 

 داد زدم: تی انداخت، ومن با عصبان نی رو پا سرش

  دیوسط با   نیکه ا  یکس ،یداد  حی! تو منو به گرگا ترج؟ی رو خراب کرد زیتو همه چ-
! خودت رو به ؟ی رو کرد هی ! اصلا فکر بق؟یداد  یباشه منم، نه تو، قلبت رو به ک یشاک 

 ! ؟یو چقدر فروخت  یچ

 

 گفت:   زدینگاهش که از اشک برق م با

 هیاز خاطرم از ذهنم از وجودم و از قلبم،  یری روز م هیرو خوب بدون که تو هم   نیا-
  یخوابا  ی تو تو دنید شهیروز تمام م هیپشت سرت اشکه چشمام،   شهی تمام م یروز 

 چیه گه یکه قلبم بشکنه، د یباعث شد  معرفتی رو زدم، توئه ب داحساسمیشبانه ام، ق
نبودت سخته، اما هرآنچه که از   شم،ینم یلقب یوقت پــروا   چیو ه  شم،یوقت سرپا نم

  یخواستی که م  یزیکه تو به هر چ کنمی برود از دل هم برود، من که رفتم، اما دعا م دهید
 . یبرس
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 ،یبدون که از دلم رفت یول ،یفراموش کن یتونیوقت نم   چیه ،یاگه واقعاا عاشق بود اما
 ،یکنیدرد امروزم رو درک م  ،ید یحسرت فردات رو با امروزت بسنج، اگه به حسرت رس

  یتوئه نامرد با خال  یول ستادم،یهمه ا  یتو رو  د، یند  یزدم و کس ادی فر صدای که ب یدرد
کن چون امروز  ادداشتیدفترت   یامروز رو تو  خیتار  ،یکردن پشتم، جواب  عشقم رو داد

 . یتو پــروا روکشت

 

رو   ی من آوارگ م،یشیهر دو دق مرگ م ای  رم،یمی من م ای سرنوشت  یباز  نیا  ی تو
 . یکن دایرو پ تی تو خوشبخت دیانتخاب  کردم، تا شا 

 

به  یکه وقت یبود  ینفر نی اول  معرفتیکه توئه ب یفحش بدم به روزگار خوادی م دلم
که با تمام   یبود ینفر  نیدفاع کردنت، تو اول یبجا  ،یزد  نیافتادم، منو زم یسخت

و خاکسترم رو به    ،یتو منو کشت ،یاحساسم رو سوزوند   نیکه به نافم بست ییهاتهمت 
 . یباد داد

 

ازت گذشتم که اگه از  یغرورم برام مونده، طور  یکه هنوز ته مونده  نهیا  شیخوب یول
کردم،   رونتی خاطرم و دلم ب و از  یچون برام تمام شد  گردم،ی طرفت برنم رمیعشقت بم

 که کل شهر ماتم زده شده.  یاز دلم رفت یجور

 

  نیا د،یلرز ی صورتم گرفت، تمام بدنم از خشم م ی دستش رو جلو  یتو  ری و زنج گردنبند
 طلبکاره منم نه اون.  که یکرده، نه من، اون  انتی رفته که اون خ  ادشی انگار  یعوض
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دستش، دستش از شدت ضربه پرت شد به طرف   ری با تمام نفرت و خشمم، زدم ز  
جوب   یتعادلش رو از دست داد، و گردنبند از دستش باز شد، و تو ی مخالف ضربه و کم

 آب افتاد.

 

 گفت:  یبا تلخخند دم،یپوزخندش رو شن یبه گردنبند بود، که صدا  نگاهم

ه که بخواد مرور بشه، پس جاش  نموند  یخاطرها  گهیافتاد، چون د ییخوب جا -
 همونجاست. 

 

 داد زدم: ی عقب گرد کرد، با تمام حرصم جد یزی گفتن چ بدون

 .کنمی ! خودم شخصا دعوتت م؟ یباش میجشن عروس یتو یخوا ینم-

 

اگه بهم  دم،یهاش رو دشانه دنیمثل زهر شد، لرز   یخودم از گفتن جشن عروس دهن
 .شمیم ونهی دارم د ای! خدا ه؟ی چ یبرا  ضشیقهمه احساسات ضدو ن  ن یکرده؟! ا انتیخ

 

 صداش نلرزه گفت: کرد،ی م یسع  کهیدرحال یجد

 .رمیبهشتم نم دعوتی من ب-

 

 صورتش زل زدم: ی و قاطع تو  یو رذلت تمام، جد   یرحمیب با

 .کنمی االن دعوتت م  یاگرم خبر نداشت م،یدعوت کرد - 
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 گفت:  ی گرفته شدها  یصدا با

  نیو لعن و نفر   ثی حرف وحد  یکاف یدختر بدنام به اندازه  هی  د،یشما خوش باش-
 شده.  نیقزو  یکه سنگ پا  ده،یشن

 :دیخند یعصب

 

  نیمن هم نی ! خوب نگاه کن و بب؟ی کن کمیعشقت کوچ شیپ خوادی دلت م دم،یفهم-
خودت رو نشون نده، بزار   یپست نی از ا  شتریب یول  ،یینایس  یشدم آقا   کی االنش هم کوچ

اون رو داشته    یبخشش رو یبرا  یاومد  یبمونه که اگه روز  یخوب ازت باق یخاطره   هی
 .یبش دهیبخش  دی تا شا یکن باز خوب لب  یو به حرمت اون خاطره   یباش

 

 : دمیته دل خند از 

 باشه. ریخ ید یخواب د -

 و محکم صداش کرد:   یکه جد دمیرو شن یزن یصدا 

 سوار شو پروا.-

 

اون   نینشون نده،عقب گرد کرد و سوار ماش کرد،ی م یسع یلیکه خ  یو با بغض  حرفیب
معلوم نبود و با سرعت از کنارم گذشت، و    یزیبود و چ یدود  نشیماش ی شهیزن شد، ش

 شدم. ره یمن به رفتنش خ

 

 _زمان حال 
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آره  ،میکنیهم دق م یکه از دور یگفت نانیاونقدر با اطم  ؟چطوری داغونم کرد نقدریا  چرا
 .ارم ی دوام نم تی ازدلتنگ دم،یبه جنون رس

 

شده بود، باز   کی بودم، هوا هم تار  نایعموم ا  یقبل یخونه یکوچه  یبخودم اومدم تو  تا
 کشونده بود.  نجا یمنو تا ا   یدلتنگ

 

شده،   نیغم با گوشت و استخونم عج نیفرمان نشست، دلم مچاله شده بود، ا  یرو  سرم
  دنیدادم، با د هیتک یرو برداشتم، و به صندل یگوش  حوصلهیب دم،یرو شن  میگوش یصدا 

 وصل رو زدم:   یاسم آراد دکمه 

 بله آراد.-

تا    دهیعلف رس نجامیکه ا ؟دوساعتهیمهمون یا یمگه قرار نبود ب ییسلم، معلومه کجا-
 کمرم. 

 

 زدم:  یلبخند

 ! ارم؟یب یچمن زن  نیماش  ایکه برات داس   یدرد، به من چه، نکنه منتظر-

 

سرت تو   رهیباشم، خ نجایا  خواستمیات رو بکش امن که نم الزم نکرده جنازه -
خوشگل   یدر ضمن دخترا  نجاست،یمهندسه ا نی ،ایباش یمهمون نی ا  یتو   یخواستی م
 .نجانیهم ا یادمیز 

 

 رو فشار دادم:  یگوش حوصله یب



 پروا 

348 
 

امشب از هر   شونه،یبکن، دلم مثل حالم پر  شی کار هیامشب بد حالم خرابه، خودت -
 طرف غم، فت وفراونه. 

 

 خشم آلود:  ییبا صدا آراد

که کارمون    ای من، هان؟! بدو ب قیحالت خوب بود رف  یزود جمع کن خودت رو، ک ر،یبم-
وگرنه خودم حال   نجا،یا یاریم یکشی ات رو مجنازه  گهید  یقه یآدمه، تا ده دق نیا  رهیگ

 جونت نشدم. یتا خودم بل  ری زود باش سم دم، یبد رو نشونت م

 

 لب زدم:  باغصه

 بد خرابم. رونیامشب و بکش ب هی-

 : دیتوپ یعصب

ها رو بزار دم کوزه، تو  آبغوره  نی پس ا یدونیاوضاع شرکت رو که م  ری ببند گاله رو، سم-
 .یباش نجایا  یا قهی خوب بود؟ پس ده دقحالت  یاصلا ک

 

رو روشن کردم و حرکت کردم   ن یماش یقطع کرد، از سر مجبور  یخداحافظو بدون   یعصب
 . دمیرس یرانندگ یرو برگزار کرده بودند، بعد از کم  یکه مهمون ییبه طرف اونجا 

 زد: هی که شدم آراد کنارم قرار گرفت، و کنا  وارد 

 ! ه؟یچه لباس نی شرکت، ا یبر  یخواستی مگه م-
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  نییبود که خودت تع یوقت  قه،ی ده دق نیا  ی تو  اومد،یازم برنم  نیاز ا  شتریب د،یببخش-
 . یکرد

 

 : دیتوپ کلفه

 . یزنیگند م یبه همه چ  شهیهم-

 

 .دمیو سر کشرو برداشتم   ی دنینوش وانیاخم وتخمش، ل الیخیب

 

 .زدیبا مهندس حرف م اطی آراد با احت م،یبود ستادهی مهندس ا  کنار

 

حاله   تونندی همه زن نم نی چرا ا  د،یسالن چرخ  یگلوم رو پس زدم، نگام تو  یتو  بغض
 دلم رو خوب کنند؟ 

 

هاش  چشم  یبا لبخند ،یمشک  یهالوند، با چشم  ی بازوم نشست، دختر یرو  یکس دست
 هام چرخاند: چشم  یرو تو 

چشمات مثل    ی؟وای آب ایچشاش رو، سبزه  ی؟وا ی خوشگل نیپسر به ا میاوه مگه دار -
 شفافه. یرنگ  یها شه یش نیا
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اون    یاشه یچشم ش گفتیکه بهم م  یهام گرد شد، تنهاکسچشم یرنگ  شهیش دنیشن از 
دختره بلرزه، به زور خودم رو نگه داشتم، و با اخم  نیا  ی بود جلو  ک یام نزد بود، چونه 

 و با اخم سلم کردم.   دم،یرس نایازش گذشتم، به جمع آراد ا 

 

دادم، هر    یافتادم، کاش دل نم  ادشی دست دادم، چرا آروم و قرار ندارم، باز هم  باهمه
کنار آراد  حرفی ب ستن،یجلوتر از من اونجاست، خاطره هاش ول کنم ن ادشی رمی جا م

که زخمه تک   یبا قلب د،یفهمیکس حال دلم رو نم  چیبغض کردم و شکستم وه ستادم،ی ا
 هاش بود؟ سهم من فقط خاطره  یعنی زدم،ی تکه خاطراتم رو ورق م

من   ی هاکس هاش پر بود از عشدم، کل پست  نستاشیا  جیرو گرفتم و وارد پ میگوش
 هاش بود.عکس چشم  ش یمختلف، فقط عکس استور  یهاشن یدرپوز 

 

  نیریاون همه ش  ا؟یامشب خدا  قرارمیچقدر ب ،یمحال  یمن واقعاا که آرزو  یبا یز  ماه
 ،یزنده بودنم یرو چطور فراموش کنم؟ غمت منو طلسم کرده، فقط تو بهانه هاتیزبون

 عاشقآنهام. یانهبه نیباتر یهات رو فراموش کنم؟ ز چطور خنده 

 

مال هشت سال   خشیتار دم،یکش یکشدار ی هاهاش افتاد، نفسچت  نیبه آخر  نگاهم
 .مهیگوش یصفحه  ی سرش تو  یلحظه حس کردم که کس هیبود،  شیو هشت ماه پ

 

چپوندم، نگاهم به نگاهش گره خورد و اخمم کورتر شد،  بمیج یرو تو  میگوش یعصب
  یمختلف بود، موها یها چشم ازش گرفتم و به آراد دادم، نگاش پر از حس  یعصب

 شده بود.   دیسرش کامل سف
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بهم رفت، دوست داشتم،  یبد  یغره  بود، چشم دایصورتش هو  یکه تو  یبا نگران آراد
زودتر   شدیشده، کاش م  یمتوجه اضطرآب درون دفعه نی ا  شیالیخیب یانگار اون با همه 

 ! د؟یخوای از جونم م  یفرارکنم، لعنت به همتون چ نجایاز ا

 

 گفت:  یا گرفته  یبا صدا  ،یق یعم با نفس  آروم

 !؟ی ازش خبر ندار-

 

 زدم:  یپوزخند

  رتتیباشه به غ یکی بغل   ی ! مگه برات مهمه؟! اگه هر شب تو؟ی نگرانش هیچ-
 !  ره؟یگی! اگه خلفکار شده باشه، شماها رو وجدان درد م خوره؟ی برم

 

 !  ؟ی کن داشیپ  ینشده؟! نتونست داش یتون چطوره؟! هنوز پ یعوض داماد

 

 !  د؟ی نگرانش شد د،یو ازش گذشت  دیکرد رونشیکه اونو ب حاال

 

 فرو دادم:   هاب یج یهام رو تو دست  د،یخند بلند

و االن با اون همه ُابهت داره از من سراغ  ستادهی من ا   یجالبه، آقا بهرام بزرگ جلو -
 ! ره؟یگیدخترش رو م
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برگشتن؟! دلش به  یداره برا یبه نظرتون اون چ م،ی! ازش گذشتد؟یخوا یم ی چ گهید
 خوش باشه که بخواد برگرده؟!  یچ

 

  یته چاه، هر چ میکه هلش داد م،یبود ییکسا  ن ی و اول  میکه وعده شکست میبود  ماها
نمونده، چون   یحرمت یعنی   ست،ی ما ن نیب یحرمت   شه،ینم ینگم ول یچی ه خوامی م
 مگه نــه. ست،ی ن ییپــروا گهید

 

 گفتتم:  یرحمی هاش زل زدم، با بچشم   ینفرت تو با

 ! درسته؟! ؟ی رو به پـروا داده بود یچک دمیشن-

 

 دادم:  رونی کلفه نفسم رو ب  

  د،یدوباره سرپا شد یونیلیم خوبه، از اون حساب صد یلیوقت وصول نشد، خ  چیاما ه -
که از روز   یو بهش گفت ی د یصورتش کوب یرو تو  نانینـه؟ اون روز اون چک با اطم

 آورده.  یتولدش تا االن فقط برات نحس

 

به   یساقط شد یاز زندگ ،یگذاشت، رو به افول گذاشت رونیات بتا پاش رو از خونه یول
 .دیارث پـروا بود، کمر صاف کرد  که سهم یاز پول یول د،ی نشست اه ی خاک س

 

رو   یوقت منت کس چیه د،یبخشیوقت هم نم  چیمغرور بود و ه شهی هم اون
 اگه ارثش باشه.  یحت  کرد،ی صدقه قبول نم د،یکشینم

 



 پروا 

353 
 

!  ه؟یچ  دونهیم یرو که بهش زخم زده بود رو نبخشه، بدبخت یاما کس  رهی بود بم حاضر
 ونم،دیشماها رو نم ده،یگلوم چسب خیهاش هناقه که بدرده، خاطره   شی خال یجا کهن یا

درده، اگه هم خطا کرده بود،  شی خبریندونستن، ب نیاز ا   رم،یگ یم ش یمن دارم آت  یول
نفس   دم،یکشی که نفس م یجا  م،یشکستی جفت پاش رو م دیبا م،ی موندی پاش م دیبا

 یپدر که ندون یزور داره آقا  یلیخ م،یداشتی خودمون نگهش م یه یرسای ز  دیبکشه، با
 نــه؟!  هیکدوم ننه قمر   یو پا ردستیدخترجوونت، ز 

 

خواب راحت هم  هی یبگم که من بعد از اون حت  دیبا ،یخوابیتو شبا راحت م  اگه
 نداشتم.

 زدم:  یپوزخند

گوشت،    خی ب خواستی ات مکرده  ز یمن آبله داماد عز یروز نامزد  قاا یاون روز دق  دمیفهم-
 !  ؟ی کرد کاریبکنه. بعد تو چ یات چه غلطسقف خونه ری درست ز 

 

 رو با تاسفم تکان دادم:  سرم

 .یرو آش والشش کرد  فشیتن ظر یو زد   دیفقط زورت به پـروا رس دمیشن-

 

مظلوم منو     یبرام مهم نبود چون اونا هم پروا  یول دم،یکمر عمو رو د  یشکستن دوباره 
 رو شکسته بودند.

 

 وا _پــر 
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  نیکه کردم، ا  یکار نی ماه گذشته بود، خوشحال بودم، حقوق که به حسابم اومد اول  کی
ازم گرفتن و جوابش  دو    شیچندتا آزما  دم،یشد ی بود که اول رفتم دکتر، بخاطر سردردها 

افتاد که   ادمیگرفتم،   یدست لباس ورزش  هی محسن هم  یبرا  اومد،ی م  گهیهفته د
 یلیبه کتابخونه رفتم، خ کنه،ی م یسی و داره دست نو  ه،دار محسن چند تا از کتابها رو ن

 گرفتم.  یروسر  هی یبیب یبرا   یکردم، و با خوشحال داشونیگشتم تا پ

 

 ونه،یلی که حقوقم پنج م شدی باورم نم دم،یخونه خر یهم کم و کسر بود برا  یهرچ و
محسن پس انداز کنم،   یبرا  خواستمی از اون رو به حسابم انتقال دادم، م  ونی لیدوم
 م،یباش یبی سربار ب میتونی تا آخر عمرمون که نم م،یرو اجاره کرد  ییجا  هیهم   دیشا

 کنند.  رونیما رو ب بخوان برگردن، و  یبی ب یممکنه پسرا 

 

  تی اذ ادم یبزارم ز  دینبا اره،ی به خودش فشار م  یلیبه آب بزنم، محسن خ گداری ب دینبا
 نگرانشم. یلیخ کنه،ی کار م کهن یست، و از ا بشه چون هنوز بچه 

 

  یا  دهیفا دم،یاالن فقط محسنه، هر چقدر جنگ میرو باختم، و تنها دارا  میزندگ کل
و محکم رو به جلو قدم بر    خورم،ی که رفته حسرت نم یا گذشته  یبرا  گه ینداشت، د

ساختم،   یفوالد واری د هیدلم آوار کردم، و باخاطراتم   یهام رو رو غصه  یو همه   دارم،ی م
 .دمی م حی رو ترج ییتنها  نیا دم، یبر  ایدن نی از خودم و ا ر یبعد از سم

_ 

آشپزخونه گذاشتم، محسن نبود   یرو تو  لی خونه شدم، و به آشپزخونه رفتم و وسا وارد 
اون   ،یبی ُاتاقش گذاشتم، و رفتم سراغ ب  یرو تو  یچون موتورش هم نبود، لباس ورزش

ها، رو  همه جا رو دنبالش گشتم، نکنه دوباره رفته سراغ پرنده   دهیُاتاقش نبود، ترس ی تو
 . دمیبافتش رو برداشتم، و با سرعت به طرف آخر باغ دو  یدوش
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  به طرفش  عی سر  کرد،ی م یپرنده ها خال یمخصوص غذا   اریش یکه سطل رو رو  دنشیباد
 سطل رو ازش گرفتم: ی و نفس نفس زنان و با نگران دم،یدو

  یبهشون غذا م اومدمی! خودم م د؟یکنی م کاریچ نجایسرده ا یلی جون هوا خ یبیب-
 . دیار یبه خودتون فشار ب دیدادم، نبا

 

 داد: هیبهم کرد، و آروم به عصاش تک ینگاه یبیب

  یخونه   نی ا  یتو  دمی خسته شدم از بس داخل نشستم پوس  نجا،یشده ا  دمیام-
  یسر کار، منم همه  ا ی  نیدانشگاه ا ی د،یستیوقتا خونه ن  شتریدرندشت، شماها هم که ب

 . ینگرانم باش خوادی پرونده ها، لباس گرم تنمه، نم  نیشده ا  میدلخوش

 

 : دمیاش رو بوسزدم، و گونه  یلبخند

 خونه؟!  ومدیمگه محسن نهار ن  ،یتو، دلتنگمون شد   یمن به فدا  ،یا-

 کلفه گفت:  یبیب

 سر به هواست، اومد دوش گرفت و رفت، پــروا حواست بهش باشه. یلیاون خ-

 

بود، آب دهنم رو به زور قورت دادم، لبام هم   زیت  یلینگاه کردم، اون خ یبی به ب دهیترس
 :دمیبا هزار بار جون کندن نال شدند،یاز هم باز نم یول دند،یلرز ی م

 شده؟!  یزیچ یبی چرا ب-
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 ام نگاه کرد، و حرفش رو عوض کرد:  دهیسرش رو تکان داد، و به صورت رنگ پر یبیب

 ! ؟یکه فقط نگاهش کن یرو هم آورد  یرو دوش شه،یداره سرد م م، یاگه تموم شد بر-

 

  یهاشانه یدستم افتاد، اون رو رو  یرو  ینگاهم به رو دوش خت،ی بدجور بهم ر فکرم
بودم، مستأصل   یطیبد شرا  ی بود، تو  یدلم طوفان یانداختم، اما بدجور هوا   اشده یخم
 : دمینال

 برام نمونده، لطفاا.  ی کس گهیاز اون که د ریشده، غ یتو روخدا، بگو محسن چ-

 

رو درآورد، روح از بدنم جدا   یپاکت بشیو از ج  د،یلبش کش  یآروم زبونش رو رو  یبیب
به  یچطور   دمی، اصلا نفهم دندیکوبی قلبم به شدت م  یپاکت، تپش ها  دنیشد با د

خودت به  ایخودم پناه بردم، خدا  نیزم ریبه ز  ی حرف  چیو بدون ه  م،ید یساختمان رس
گذاشته بود، حتماا کار محسنه که  یمشک  اسپرتجفت کفش   هیها پله یدادم برس، رو 
محسن مهربونم، که حواسش   رم،یرفته بود بگ ادمیکه خودم   یزیچ ده،یبرام کفش خر 

و رو   ری دل و رودهام ز  د،یکفشها رو برداشتم، اشکم چک  یاز خودم به منه، عصب شتریب
 شد، بعد از چند سال بلند داد زدم: 

 نــه... نـه امکان نداره. -

 

  کردم،ی داشتم سقوط م زدن،ی ! انگار به دلم چنگ م؟یت لعنتپاک  ن یو ا محسن 
 کفشها رو پرت کردم: اد،یبرداشتم و با فر  یتلوتلوخوران چند قدم

بعد پاکت    ،یمن ازت کفش خواستم؟! من فقط ازت خواستم که تو سالم و سلمت باش-
 . ستیحقم ن نی بخدا ا ست،ی حقم ن نی مشتم مچاله کردم، ا  یرو تو 
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لطفاا جونم   ری خدا محسن رو ازم نگ یکنم، ا یزندگ  تونمی نم گهینباشه د میدلخوش تنها
 کز کردم. واری د  یسخته، گوشه یلیباورش هم برام خ ر،یاما اون رو ازم نگ  ریرو بگ

_ 

کفشاست، چرا فکر   ن یاگه هم بخاطر ا م،یکن هیهست به منم بگو تا با هم گر  یزیاگه چ-
که به  یکنی بخرم؟ چرا فکر م یزیبرات چ تونمی من یچون چندسال ازم بزرگتر یکنی م

رو محق  خودتیچه حساب ست؟روین بمیپول تو ج یزوریجفت کفش پ هی یاندازه  
! چرا غرورم رو  ؟ی من نتونم؟! هان لعنت  یول ،یخری م یخوا ی م یزیکه برام هرچ یدونیم

 !؟یشکنی هر بار م

 

تو رو خدا، بند و   یول م،یکنی عوضش م میر یم  ومده،یمدلش هم خوشت ن  ای از رنگ  اگه
  یچاره ا  هی  ای میکن هیبگو باهم گر  نهیاز ا  ریبساط آبغوره رو بزار کنار، اگه هم غ

 یکنی بشه؟! فکر م یکه چ یغم بغل گرفت یو زانو   ینشست یکی تار نی ا  یتو  م،یشیاندیب
 .شهیدرست م  زی همه چ ینجوریا

 زدم:  کفش رو ازش گرفتم و پرت کردم، و داد لنگه

 .ست ی کفش ن نی درد من ا ،ییدردم تو-

 

 :د یغر  یعصب محسن 

که خودم خبر ندارم، خدا رو شکر چهار ستون بدنم  جمینکنه افل ای مگه کورم؟! اللم؟!  -
هم حلل حلله، پــروا خون به   نایپول ا ارم،یکنم، پول حلل هم در مکار   تونمی سالمه م

 دلم نکن.

 



 پروا 

358 
 

که  هی! اون چترکن؟ی که چشمات داره از پف و ورم م ه،یپس چ ست،ی ن نایدردت ا  اگه
  ینزن، بد خرابم نکن، طور شم یخون بشن؟ هان؟! پـروا آت یباعث شده چشمات کاسه 

دردت منو   نیپس نزار ا ،ییخط قرمزم فقط تو  کهی دونیآوارم نکن که نتونم سرپا شم، م
 . ارهیاز پا درب

 : دمیغر

  ،یرو آورد  ادی و اعت  گاریبه س یو سلمت یراه خوش یکه به جا ،ییدرد منم تو  یهمه -
 !؟یفهمی م

 : دمیبازوش کوب ی تو یموند، عصب رهیو شوکه بهم خ د،یبه موهاش چسب ابروهاش

 ! ؟ی ستیمگه تو خط قرمز من ن-

 

 رم،یمی دفعه م نی تو روهم ازدست بدم،  ا تونمی نم گهی برام مونده؟! د یجزتوک مگه
 .کشمی نم گهید  ؟یفهمیم

 

آغوش محسن فشرده شدم، و  یحال محکم تو نیدر هم د،یلرز ی به شدت م بدنم
 از من داد زد: تریعصب

بهت گفته؟!   یرو ک نیکجا بود، ا ادی! اعت؟ی دیکه پشت سر هم چ ه،ی چرت وپرتا چ  نیا-
 !؟ یخودت و منو عذاب  ند  نقدریبدم؟! که ا ش یآزما دی! کجا با ؟ی تو هم باورکرد 

ُاتاق رفتم، و    یگوشه  یبا شدت خودم رو ازش جدا کردم، و به طرف پاکت مچاله شده  
 . دمیبه طرفش کش

 

 :دی به موهاش کش یدست کلفه
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  شیآزما رمی م  یبه جون خودت هرجا بخوا  ،ی ب یمال دوستمه، به جون ب  نیپـروا ا -
چشمات به تخت   یجا جلو  نی باشم، خودم رو هم ادم یاگه  مشکوک به اعت  یحت  دم،یم
 رو نکن.  نکارایبا خودت و من ا یتا ترک کنم، ول بندم،ی م

 

  یآغوشش و محکم تو ی تو دیخشن منو کش یبه طرفم اومد، محکم و کم دوباره
 هام بلند شد: ترق تروق استخون   یکه صدا  یآغوشش فشرده شدم، طور

خون به دلم  نقدری! توچرا اشه؟ یمعتاد م  گاریس  هیزدستت؟! مگه آدم با  چه کار کنم ا-
 !؟یکنی م

 

 گفتم:  بابغض

 و تو. دونمیمن م  یبر زایچ  نیچون فقط تو رو دارم، اگه طرف ا -

 

 : دیرو بوس سرم

 ! ؟یفهمیم نم،یهات رو بباشک   نیدوست ندارم ا گهید-

 

 ها گذاشت. از اون سکوت کرد، منم آروم تر شدم، کفشها رو کنار پله بعد

 پاشو من گشنمه. -

 

خوش وبش   یبی که با ب میدی رو شن ییصدا   رون،یدر رو باز کرد که بره ب کهن ی محض ا به
 در رو بست.  یدرهم ال  یمحسن با اخمها  کرد،ی م  کی و سلم عل
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 گفت:  یمبل نشست، و جد  یاومد و رو  نی پا آروم

 گشنمه.  یلیخ م،یبخور یدرست کن یزیچ  هی  شهیپــروا م -

 

 گفتم: آروم

 اومده؟!  یک -

 

رو برداشت و اون رو   میبلند شد، و با ناز راه افتاد، دستش رو جلو آورد و روسر محسن 
 دستش گذاشت، و گلوش رو صاف کرد:  یرو

 شد؟!   یچ یدونی خواهر نم یوا  -

 

 حرکت محسن لبم کش اومد، و به زور خودم رو کنترل کردم، که نخندم: از 

 ؟!دوره زمونه نیا  ،یها ی زپرت نیامروز رفته بودم فروشگاه، اونم فروشگاه نه از ا -

 

 با ناز به طرفم اومد، و با ناز گفت:   یهمونطور محسن 

 . میدیعمرمون فروشگاه ند ی تاحاال تو یانگار -

 : ینگاه کرد، با تک خندها بهم

 خو مثل آدم بخند. یبخند یخوا یحاال، م   ی! خودت رو نکشه؟یچ نی وا ا-

 دستش برداشتم، و به زور گفتم:  یرو از رو  میروسر
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بعد هم  ه،یبیهم باشه خواهره ب یهر چ ،یاریاداش رو در م یزشته که دار یلیبسه، خ-
 ...ـیازش گذشته نبــا  یسن

 : دیحرفم پر  وسط

  یرو تو   دهیرو که بهمون نسبت م یوتهمت ها  ی ها  نی اطر توئه که باون همه توهبخ-
فقط   است،ی دن نیا  یآدم تو  نیتر ارزشی من ب  یاون برا   الشیخیب کوبم،ی صورتش نم

 جوابش  رو ندم.  تونمی بگه نم یزیبرم باال اگه چ ادی امشب مزاحمتم، بدم م

 

 رو باز کرد:  خچالیتاسف تکان دادم، در  یطرف گاز رفت، و من سرم رو به نشانه به

  شم،یهلک م  یاز گشنگ میدار  م،یاوس کر  میهمه خواهر دارن منم خواهر دارم، نوکرت-
 و از زور خنده کبود شده.  ستاده،یاونوقت خواهر ما اون وسط ا 

 

 گفتم: یت، و با لبخند برداش  طرفش رفتم، شش تا تخم مرغ، و چندتا گوجه به

 ... کـی بزار خودم درست م-

 

 محسن آروم گفت:  

 .شهیبرو سفره رو پهن کن االن آماده م-

 

 که محسن گفت:  میخوردی رفتم و سفره رو پهن کردم، باهم شام م عیسر 

  یک بگ یهم ندار  یبهونه ا گهی د ،یا یب دیکوه، توهم با   میبر میخوایپــروا پس فردا م -
 ! ست؟ی و تنها ن  ششیخواهرش اومده پ گهیاالن که د گه،ید  زیهر چ  ایتنهاست   یب یب
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 گفتم: افتاده  یبا سر  آروم

 دوباره بــ...  خوامی ها، معذرت مممنونم بابت کفش-

 لبم نشست: یمحسن رو   انگشت

  یکی  نیها! ا  م،یهنوز بخاطر اون تهمتت عصب ،یکنی نگو که ناراحتم م یچیه شش،یه-
 رمی جونم ناقابله، بعد شام هم م یدرضمن خواهش، آبج شم،یم یشی که آت نگو گهیرو د

 .خوابمیم  نجایامشبم ا  ارم،ی کتابهام رو م

 

 رو تکان دادم:  سرم

 .کنمی برات جا پهن م یکنار بخار-

 

 گفت:  عی سر محسن 

 مبــ... یرو  یمعذب بش  خوامینه نم-

 

 گفتم:  بااخم

  یتو  ینطوریخوشحال بودم که ا  یلیحقوقم رو گرفتم، خ یراست خبندونه،یساکت، اونجا  -
 خوشحا...  دیذوقم خورد، انگار طلسم شدم نبا

 

 : پدیتو  محسن 
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  میر یبشه؟! پس فردا م یکه چ یحرفا رو خودت به خورد خودت داد   نیا  نقدریبسه، ا-
 سر حال.  یا ی کوه، م

 

 گفتم:  یلبخند  با

 ه؟! کو   رهی زمستون م ی وسط چهله یولمون کن محسن، ک -

 

 قه زد:قه  محسن 

  یقول م گذره،ی خوش م ه،یاسک  ستیپ ستیبعدشم کوه که ن گه،یمنو هزارتا کله خره د-
 دم.

 

 گفتم: آروم

 هزارتــ...  ام،ی من نم-

 

 نزاشت حرفم رو تموم کنم:  محسن 

که  یکه تا ابد دور خودت حصار بکش  یتونیها؟! نم  یدار یمثل آخر هفته چه کار-
خوبم  یلیخ ،یا یتو م ارن،یرو نسبت به تو به زبونه نحسشون ن شونیافکار منف  گرانید
آماده   زیم  زی چ کمی  د،یفقط شرمندهام چون شبش با خوام،ی پــروا چون من م ،یا یم
 کارا تخصص شماست.   نیچون ا یکن

 زدم.  لبخند

_ 
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جواب  نداد، و با خشونت به   یشد، سلم کردم ولو با خشم وارد ُاتاق  یعصب محسن 
 .زدیمشت م وقفهی بود، رفت و محکم و ب زونی آو  نیزم ریکه آخر ز   یبوکس سهی طرف ک

 

 : دمیپرس ی، بانگران دیباری گذشت و آروم کنارش رفتم، عرق ازصورتش م یکم

 شده؟! حالت خوبه؟!  یچ-

 لب زد: ضیو پر از غ یعصب یبا لحن محسن 

ودرشتش رو به نافم بسته، بعد هم   زی ر یدو روزه لنگر انداخته، کارا  ستم،ینه خوب ن-
 .زنهیم   شیهاش نبا حرف  گردهی برم

 

به اون چه که دهنش رو    م،یو کار کسیسگ، اصلا به اون چه که ب ریبه توچه پ آخه
 !کنه؟ی وا م  لیدلیب

 

به  یول رم،ی می هم م ریبگه بم یبی ب اگه  آوردم،یم   نی نبود فکش رو پا یبیبخاطر ب اگه
  نجایاز ا می خواست ی! ما که مم؟ یاشخونه رسقفیز   ای ! م؟یاون چه؟! مگه سرسفرش نشست

 نفرت دارم.  دهی تازه به دوران رس یآدما  نیاون نزاشت، از ا   یول  میبر

 

هر بار   م،یعصبان  نشیدهن ب یمحله و آدما   نی! از دست ا ؟یفهمی م سوزم، ی دارم م پـروا
 ...سوزهیقلبم م  چرخه،ی دهن نجسشون به ناحق م یکه اسمت تو

 

 یکوه رو آماده کردم، کم ل یوسا  یآرومش کنم مجبور کهن ی ا  یبود، برا یعصب یلیخ
 . یکوله پشت یکوه رو گذاشتم تو  از یمورد ن  یزا یو چ یخوراک 
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فت به  دمغ شد، گ یبودم کم دهیکه براش خر  یلباس ورزش  دنیشب محسن از د اون
شده بودم، محسن چند   یعصب یلیخ یبی خواهر ب یجز خودم، از رفتارا  کنمی همه فکر م

گرفتم، که زودتر از   مینگرانش بودم، و تصم یلیساعت مثل مرغ سرکنده بود، و من خ
اما خواهر   م،یمونده بود  نجا یا یبی ب اطرشد، بخ یم تی اذ یلیمحسن خ م،یبر  نجایا
 م،یو ارثش رو باال بکش میرو بزن یبی قاپ ب  میخوای کردمیفکر م اومد،ی هر بار که م یبیب

  ییجا  هیبه فکر  دیبا شهیم   تی داره اذ یلیها خ دنیهمه زخم زبون شن نیمحسن از ا 
 .خوادی رو براش م نایدلم بهتر  م،یباش

 

_ 

ها رو  بغل گرفته بودم و اون سبد غذا  یرو تو   شی کوله پشت  کهیبا محسن درحال فردا
  هی رفت،ی ور م شی محسن داشت با گوش م،یبود  ستاده یگذاشته بود، منتظر ا  پله  یرو

 جواب  داد و با خشم گفت:  عیدستش زنگ خورد، سر  یتو  یدفعه گوش

 !م؟ینیبی نم یزیکو؟! ما که چ اسری  م،یبست لی ! قندد؟یموند  ی معلومه کدوم گور-

 

که   دمی کردم و د یاز اون نگاه  تیرد و اطراف رو نگاه کرد، منم به تبعرو بلند ک  سرش
  ستادیپامون ا  یجلو نیمحسن سبد رو برداشت، ماش اد،ی داره به طرفمون م ینیماش

 بلند نبود، گفت: ادمیکه ز   ییومحسن با صدا

 در صندوق رو بزن. -

 

 و آروم گفت:  د،یبغلم رو هم کش یتو  یصندوق و کوله پشت  یرو گذاشت تو لی وسا

 خودت رو هم بده. یکوله پشت-



 پروا 

366 
 

 

نگران بودم، محسن که انگار  یکم دنشونی تا پسر جلو نشسته بودن و من با د  دو
 بود، آروم پچ زد: دهیفهم

 . رنینم یدوتا بدون رلشون جا نیا-

 

 تر گفت:  یجد 

 .ی بست خی سوار شو  -

 

داده بودند، آروم سلم   هیکه به هم تک  دمیعقب رو باز کردم، دوتا دختر خواب آلود د در
 کردم، و کنارشون نشستم، راننده سرش رو برگردوند. 

 تنبلن.  یلیدوتا خ  نیببخش ا  ی خوش اومد یسلم آبج-

 

 پسره هم سلم کرد، :  ی کیکرد، اون  ی برخورد م یمیصم

 

 .اسرهی نمیا  دمیمن حم ،یخواهر یاومد   خوش

 

 زدم و آروم گفتم:  مهینصفه و ن یلبخند

 منم پـروا هستم، خوشبختم.-
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 . دمی و به اون دختره چسب دم،یدر رو باز کرد، خودم رو عقب کش محسن 

 رو به راننده گفت: یعصب محسن 

 .شهی دستمم  توش جا نم نه؟یدارم، هم نی ماش یگفتی م یه-

 

 :دیتوپ خند کی مثل شل  اسری

 که دوپاره استخونن.   نایبابا ، ا نیبش -

 

 :دی توپ یعصب محسن 

 داخل. ادینصف بازوم هم نم ستم،یدوپاره استخونن، من که ن نایببند گاله رو، ا -

 

 چشم زخم رو براش خوندم. یلب دعا  ریزدم، و ز  یلبخند  آروم

 

 به دخترا چسبوندم، محسن در رو که بست آروم رو به من گفت: شتریرو ب خودم

 ! ؟یست ین تی اذ ،یخوب-

 

 گفتم: آروم

 ! ؟یت ی اذ ،یخوب ،یتو چ-

 

 . زنمیرو هم م نیقزو  یسنگ پا   ینترس من جلو -
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 به بازوش زدم.  آروم

 

پام گذاشتم، و   یدفترم رو رو م،یبود نیماش یروشن شده بود، هنوز تو  گهیهم د  هوا
 .می د یتا رس زدم،ی دفترم طرح م یآروم تو 

 

  یشدند، منم از طرف در ادهی پسرا پ ن،یماش ستادنی از برف بود، با ا  دهیکامل پوش اونجا
 شدم.  اده یشده بود، پ ادهیکه محسن پ

 

 به خودش داد:  یکش وقوس  محسن 

 خشک شدم.  یوا -

 

 کرد. داریبه عقب رفت، و دخترا رو ب اسری

و به هم برف پرت   دند،ی و به طرف برفا دو دندیکش غیشدند، ج  ادهیکه پ ن یماش از 
 .کردندی م

 

 تاسف تکان داد: یسرش رو به نشانه  دیحم

 بازم شروع شد.-

 

 به طرفم اومد، و بهم زل زد: محسن 
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باشه، دور خودت   یاگه سور  یحت ،یازته دلت بخند   یطورن یا شهی هم خوادی دلم م-
  ستن،ین  یمردا که دنبال پست  یهمه  ستن،یآدما که بد ن ی! همه ؟یکه چ   یدیکش وارید

 . ستنینحس ن یحدود به اون محلهآدما م یهمه 

 

درست   ی زیچ میاش افسوس بخورو همه  م یسخته، اما اگه در لحظه نباش  دونمیم
و درس،   حتیفاز نص یبگم، تو  یزی و حق ندارم بهت چ کترمیازت کوچ  دونمیم شه،ینم

از   شتریب یو شاد   یاز زندگ اقتتیل ،یکن یزندگ هیمثل بق   خوامی فقط م ستم،ی مرس هم ن
 .یفهمیمتنفرم، پروا م اتزده  خی ! از نگاه  ؟یفهمی م  زاست،یچ  نیا

 

 زدم:  یلبخند بهش

محسن من از   ،یشد زهیخوشحالم، تو برام انگ شهیمن با تو هم ،یممنونم که به فکرم -
 سراغم. ادی ام  مگذشته  یآدما  ی دلتنگ یفقط گاه م،یراض یلیخ میزندگ

 

از پشت به   یکم دهیام  برخورد کرد، ترسبه گردن و سر شانه  یبرف ییحال گلولها  نیدرهم
 عقب رفتم. 

 

 زده، بهم زل زده بود، و نگران گفت:  رونیب از حدقه  یباچشما  محسن 

 !  ؟یخوب-

 

  ییخم شدم که گلولها  ینگران بهم زل زده بود، کم دم،یشن یدخترا رو م یخنده یصدا 
 درست کنم، محسن رو به اونا داد زد: یبرف
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 به پروا؟!  یپرت کرد  یبرف  یگلوله یحواس یچرا ب ه؟یچه کار   نیا-

 

رو به  محسن زدم، و فرار کردم،  یبرف  یحال گلوله   نیباال انداخت، در هم ییشانها
 نگام کرد، و داد زد: رهیمحسن که نگاش به پشت سرش بود، خ

 .کنمی پاره م قهی  یو، بخاطر کخودت رو مرده فرض کن، منو بگ-

 

با محسن اومده   کهن یسرحال شده بودم، از ا  یلی خ ،ستاد ی کنارمون ا ی با چوب اسک اسری
 بودم، واقعاا خوشحال بودم. 

 

جور شده   یلیما بود، با افسانه و الدن خ  یجلو یتیجمع م،یرفتیکه باال م  ی ریمس در
که  م،یرفتیو لغزنده باالم  داربی ش یاز تپه نایبودند، جلوتر از محسن ا یخاک  یلیبودم، خ

 .ن ی به طرف پا میکن یاز باال اسک

 

که محسن برام گرفته بود، اسپورت   ید یجد یها بود، خداروشکر کفش  ز یل یلیخ جاده
 بودند. ی عال کردمی م  یرو  ادهیپ شهیمن که هم ی بودند، برا

 

ازسرما حس    م،یدیرسیبه نوک تپه نم میرفتی طرف باال م به یو هرچ  زدم،ینفس م نفس
 سرد بود.  یلیواقعاا خ افتند،ی هام دارن مانگشت   کردمی م
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بسته بود، سرم به طرف آسمون   خی ، دماغم صورتم گرفتم   یهام رو جلوو دست  ستادم،ی ا
  هیکه  رفتی باال م چ،یمارپ بی ش یافتاد که باالتر از ما تو   ینگاهم به مرد بود،یصاف و آب

 و..  دیدفعه پاش لغز 

 

 خورد. نی خورد، محکم زم زیبگم، اون مرد پاش ل ی زیدهنموباز کردم، که چ دهیترس

 

برف از    یبا کل یبودم، از افتادنش سنگ بزرگ رهی و وق زده، بهش خ ده یترس یهاباچشم 
 شد.  ری سراز  نی تپه کنده شد، و به پا

 

  ر یکه درست ز  یاهمراه دختر بچه  یآن چشمم به مرد  هیدهنم به زور قورت دادم،  آب
 بودن، افتاد.  ستادهیاون سنگ ا 

  دم،یدو یباچه سرعت دمیاصلا نفهم د،یکوبی شد، قلبم هم به شدت م ریکه سراز  سنگ
 باتمام قدرتم اون مرد واون دختر بچه روهل دادم. 

 

شد، فقط احساس کردم، که   یچ دمینفهم گهیروسرم آوار شد، د ایدن یبهم زدن درچشم
 سر و صورتم قرار دادم. یسرم فرود اومد، آرنجم رو جلو   یبرف وسنگ و کلوخ رو  یکل

 

رفت، به اجبار و از درد   ادمی  دنیسرم فرود امد، از درد نفس کش  یتو  یجلو یزیچ یزیت
 آبروم روحس کردم.   یروان، پشت گردن و گوشه  یزیچ ی به زانو افتادم، گرم
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طعم گس خون رو   د،یلرز ی فرستادم، دست وپام م رون یبه زورنفس حبس شدهام روب 
کوه   یفضا  ی پر درد محسن تو یها غرش  یدهنم حس کردم، قبل از افتادنم صدا ی تو
 .دیچیپ

 

 _آرشام 

بود،  ستادهی قبولش کردم، کنارم ا  یبه فرزند یام که از زن سابقم بود، مجبوروانده خ دختر
 راه بره.  تونهینم گهیکه د  زد،یوغر م

 

گذشت،  یا قه یچند دق ستادم،ی ا  نیگوشم بود، کنار آرش ی هم تو یبودم، هندزفر ستادهی ا
از پشت ما روهل داد، چون خودم رو محکم نگه نداشته بودم، به جلو پرت   یکه کس
 شدم.

 

  دم،یهلم داده، به خودم لرز  حانه یوق نطوریجراعث کرده، ا یبود، که ک یک کهن یخشم ا از 
 .ستادم یپام ا  یخودمو کنترل کردم، و رو  ع ی سر   یبه جلو پرت شدم، ول یچند قدم

 

هام رو گرفت، سرم  چشم   یولو شده بود، خون جلو نی زم یافتاد که رو  نینگاهم به آرش 
 رو به شدت برگردوندم.

 

 سرمون آوار شد.  ی رو  یبرف وسنگ وِگل و ال  یهم زدن کلچشم به  هیکه در  
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ها تند شده بود،  زانوهاش رو بغل کرده، نفس  یگشتم، گوشه  یم نی دنبال آرش دهیترس 
 که حالش خوب بود. دمید  یوقت

 

و    فیلباسهاس کث  یدست و پاهاش رو چک کردم، فقط کم دم،یرفش پرمثل عقآب به ط  
 شده بود.  سیخ یکم

 

اش رو  گونه  یرو یهاسرش رو به خودم  چسبوندم، اشک  دمیبود، حالش رو که د دهیترس
 . دمیسرش بوس ی پاک کردم، رو

 .زمینشده عز  یزیچ شش،یه-

 

"پـروا" باعث شد که سرم به اطراف  زد یرو که صدا م یکس یحال نعره  نیدرهم
 بچرخونم.

 

  رونیآوار ب ریرواز ز  یشده بود، کس دیکه رنگش مثل گچ سف دم،ی جوان رو د یپسر
 نگام به صورت مملو از خون پـروا نشست.  د،یکشی م

 

بعد از  دم،یرو شن یمرد جوان  یبود، که صدا  دهیمحکم منو به آغوش کش   دهیترس نیآرش
 م و آرهام باعث شد که به عقب برگردم.لرزان پدر یاون صدا 

 

 به پدرم گفتم: یبالبخند 
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 .میما خوب-

 

درهم،  ی و با اخم یمحکم به بازوم زد، عصب یظ یبه ماکرد، وبعد با اخم غل ینگاه پدرم
 : دیغر

 ! زود باش کمکشون کن. ؟ی ستاد ی! چرا ا ؟ی زل زد یمعلومه به چ-

 

به طرفشون برداشتم، که اون   ی! قدمکرد؟ی م کارینجاچیدختره ا  نی شوکه بودم، ا  یکم
 مرد جوان، مثل برق ازم گذشت، کنار پـروا زانو زد. 

 

سر پروا بود، باخشم محکم زد  یدستش روبرد سمت پـروا که اون پسره که باال  دمید 
 : پدیدستش وتو  ریز 

که پات   ستیپاهات ن ریروبکش کنار، چرا حواست به ز  فتیدست کث یمردک عوض-
تار مو ازسرش کم بشه دودمانت رو به   هی! اگه  ؟ی چکارکرد نی هان؟! بب  یدیم  روکجا قرار

 . یشیچون تو باعث وبان دم،یباد م

 

 دستش رو پس زد: نگران

 شده.  یچ نمیبزار ب-

 

 :دی غر  د،یدستش کوب ر یز  تری عصب محسن 

 .کنمی به خواهرم بخوره، خوردش م فتیدست کث-
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 بدو کمک کن حالش بده.  اسری... اسری-

 

 مرد داد زد:   همون

 .نمشیمن دکترم بزار بب-

 

اومد،   نی اش پاازموِضع  یکم  زد،ی بود، و نفس نفس م دهیبه شدت رنگش پر  محسن 
 دوتا پسرنگران کنار محسن زانو زدند. د،یلرز ی م  دیبدنش مثل ب

 

عقب بزنه، که رو  ش یکنارشون نشستم، کم کم اطراف شلوغ شد، دست برد که روسر آروم
 روگرفت:  اشقهی محسن 

 .نجاستیهمه نامحرم ا  نیا ینیبیمردک دستت روبنداز نم-

 

مثل خون شده بود، اون دکتره پالتوش رو درآورد، اونو محکم پشت سر پروا،  هاشچشم
 داشت روفشار داد، گفت:   یزیهونجا که خونر 

 . نی پا مشیببر  دی داره با یزی خونر-

 

 با بغض گفت:  محسن 

 پــروا غلط کردم.  ،یایکه ب کردم،ی اصرار م  دیپــروا، چشماتو باز کن، شرمندهام من نبا-

 



 پروا 

376 
 

اش گره  به خون نشسته  یها نگام به چشم  دم،ی محسن رو کش یوشانهطرفش رفتم  به
 خورد، باخشم گفتم: 

 .ایبس کن به خودت ب-

 

 اون مرد داد زد:  

 همراهش داره؟!   زیپارچه تم ای یاضاف   یروسر یکس-

 

 درآورد: فشیازک ییجلو اومد و روسر  یزن

 ممنونم خانم.-

 

زخم کنار آبروش   یبرداشت رو رو زی از برف تم یرومحکم دور سرش بست، و کم  یروسر
 . رهی رو بگ یزیخونر یگذاشت، تاجلو

بود، خم شدم، جسم غرق   دهینداشت ترس یشوکه کنارش زانو زده بود، سن  محسن 
 . دمیدرخون پروا روبه آغوش کش

 

 به طرفش رفتم: ییاباخشم به طرفم اومد، چشم غره  محسن 

ات، چثه ن یبا ا  یتونی تو نم ست، ین رتتیکه االن وقت جنبش غ خورمشی نمبس کن، -
 !؟یفهمی م  نی پا یاون رو ببر

 

 گفت:  یز ی دکتر با اخم ر اون
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 . برمی خودم اونو م-

 

 بهش کردم، که حساب کار دستش اومد. ینگاه باخشم

 

بود،  یناهموار یبیسراس نینداشت، اما با ا  یوزن رفتم،ی م نی پا یب یسرعت از سراش با
 .دمیشنی رو م فش یضع یناله یصدا  افتم،یبه نفس نفس ب شدی باعث م

 

 !گه؟ ی م یچ نمیبردم، بب ترن ی رو پا سرم

 

  خورم،ی کنه، قسم م یدست دراز  خواستی لطفاا بابا ، اون، اون م گناهم، ی من.. من ب-
 تو باور کن..  ،یقسم، خواهر  ه،یاون به ظاهر آدم خوب ه،یاون آدم بد 

 

 

 بهش زل زدم، آروم دست و پا زد:  ده یبه خرخر افتاد، ترس دنشیکش نفس

 ! د؟یخواهی ازجونم م یچ د،یدست از سرم بردار -

 

 اوج گرفت:   یشد، صداش کم شتر یگلوش ب خرخره

  یزیچ گهی برام نمونده، تو رو خدا من د  یزیچ میتو رو خدا من جز.. جـــ... پاک... پاک -
 .دیاز دست دادن نــ.... ولم کن یبرا 
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رو حس   فشیشده بودند، لرزش جسم ظر سی و خ ف یخوب نبود، لباسهاش کث حالش
چرا   زشیبود، کاراش رفتارهاش همه چ ختهیدختره بدجور اعصابم رو بهم ر نیا  کردم،ی م
 آوار؟!  ریز  پرهی مخمه؟! مگه سوپرمنه که م  یهمه رو   نیا

 

همه    نیا  یاز طرف شه،یهمه خم م یجلو  یقابل حل شده، از طرف ریغ  یبرام معادال اصلا 
 .کنهی جسارتش آدم رو فکر وادار م

 

 که اون مرد جوان داد زد:  م،ید یرس نی پا یبا چه سرعت دونمینم

 اونجاست. نمیطرف، ماش نی از ا-

 

داخل و مثل برق   دیدر رو که باز کردم، محسن پر  م،یرفت یبلند  یشاس نیبه سمت ماش 
 در که بسته شد.  د،یپـروا رو از دستم کش جونیجسم ب

 

به صورت پـروا زل زد، و کنار گوشش  دهیترس دم،یو نگرانش رو د  دهی رنگ پر صورت
 .دمیشنیداد، که نم یسرم یینجوا 

 

 . دمیرو د نی شت فرمان نشست، تا به خودم اومدم، دور شدن ماشمرد جوان پ اون

 

با بهت و    زد،یام  نشست، نگام به سمت پدرم برگشت که نفس نفس مشانه  یرو  یدست
 با خشمو با نفس نفس گفت:  ،ینگران
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 ! ؟ی ! کجا رفتن؟! تو چرا باهاشون نرفتشد؟یچ-

 

 

 : دیپرس قراریب

 حالش چطور بود؟! کجا رفتند؟!  -

 

 هام شدم.دستمام و لباس  یموهام زدم، و تازه متوجه خون رو نیب یچنگ  یو عصب کلفه

 

رو   گهیدست هم د دهیو آرهام ترس نیزدم، آرش یبودم، سرگردان دور خودم چرخ نگرانش
 . ستادندی گرفته بودند، جلو ا

 

 به خودم اومد، آروم لب زدم، که یکم

 

 ..یقول داده بودم، ول دونمیم- 

 

 : دیوسط حرفم پر   عیسر  نیآرش

 خونه؟!  میبر  شهیم-
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تا   دمش،یهاش معلوم بود، به طرفش رفتم و به آغوش کشبود، ازچشم دهیترس یلیخ
 آروم بشه. 

_ 

زنگ زده بود،  یکیکه  دمیشن ی کوه، گذشته بود، از منش یرخ داده تو   یروز از حادثه   سه
 گرفته بود. یپـروا مرخص  یو برا

 

 میتصم هیبودم، عصر بود، و در   رهیاش خرزومه ینگرانش بودم، به آدرس تو  یلیخ
بود،  یکلگن یها با خونه یم ی قد یمحله  هی  یبلند شدم، و به آدرسش رفتم، تو یناگهان

 وجود نداشت، باخودم گفتم: یاصلا پلک 

 کجاست؟   گهید نجایا-

 جاها باشه. ن یهم دیبا-

 

 هی! زنگ در کارکنم؟یچ دیبا  دونستمیکه ازش سوال بپرسم، نم شدی هم رد نم یکس
دکمه در رو باز  هیبود، مثل االن نبود که با  یمیو قد  کی خونه رو فشار دادم، زنگش کوچ

 شت دره.پ یکه کس کرد،ی ، فقط اعلم مکنند

 

 دنمی در رو باز کرد، ازد یال یو مشک  دیسف زی ر یبا گلها یبا چادر یتا زن د،یطول کش یکم
 زد، در رو کامل باز کرد، باهمون لبخند گفت:  یتعجب کرد، و لبخند چندش

 .دی سلم، بفرما-
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با   کردم،ی پام لهش م ریز  کهی سوزم رو انداختم، درحال  مین گاریس م،ی شونیاخم وسط پ با
 بم گفتم: ییخشم و صدا

 . گردمی م یینا یس یدنبال خونه -

 

 سرداد، و با تعجب گفت:   یبلند یتک خنده د،یبه موهاش چسب ابروهاش

 ! ؟ی دنبال ک-

 

 لب زدم:   یبهش رفتم، و جد   ییاچشم غره  یعصب هشیکر یازخنده

 ! د؟ی دار  یینکنه مشکل شنوا ،یینا یخانم س-

 

مورد بهتر    ی! اگه بخوا ؟یشی مشتر -گفت:   یجلو گذاشت، و جد یاخم کرد، قدم  ازحرفم
 سراغ دارم. 

 

دفعه اون زن  هیهام گرد شده بود، شوکه بودم، من بودم که ازتعجب چشم  دفعهن یا
 به پشت سرم کرد، و باطعنه گفت:  ینگاه

 خواهرته.  یمحسن مشتر-

 

محسن  کهیزن نی با حرف ا دم،یصورت اون زن کوب  یرو تو  نمی اخم، نگاه خشمگ با
  یها افتادن موتورش توجهام رو جلب کرد، محسن با چشم  یموتورش رو رها کرد، صدا 
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داخل خونه و در رو  دیسمت ما، که اون زن مثل برق پر دیدو  ادمی ز  یسرخ و با خشم
 بست. 

 : دیغر محسن 

القاب خودت رو به خواهرم    ،یدو هزار کهیزن رون،یب کشمی زبونت رو ازحلقومت م-
 خودت چطورند؟!  یگروه ی های مشتر  آبرویب ی کهیزن کنم،ی تکه تکت م ینسبت بد 

 

 داد زد:  بلندتر

هات حال  ازت داره، با عکس   ییبود؟! آهان "صفر"خوب عکسها یاون مردک اسمش چ-
در  اون عکسها رو سر  ،یاریاسم خواهرم رو به زبون نجست ب گهید یدفعه  هی کرد،ی م

  یهمه مثل خودتن که به خاطر چندرغاز با معتادا  یفکر کرد  کنم،ی محله قآب م
 !پرن؟ یخواب، مکارتن 

 

 لرزان گفت:  یبا صدا  کهیزن

 غلط کردم آقا محسن، آبروم رو نبر.-

 

 و هوار زد:  د،یبه در کوب یلگد محسن 

که   یجبران گوه ،یافتی ! هزار بارم به غلط کردن ب؟ی مگه آبرو هم دار  یعوض ی کهیزن- 
در وا   نیبلخره که ا  آبرو،یب کنم یلهت م یچطور  نیفقط صبر کن بب کنه،ی رو نم ی خورد

خواهرم رو به زبونت   اسم  یکه تا عمر دار  کنمی م  یو تو، کار  دونمیاون روز من م شه،یم
که چاک دهنتون    دهیاون رو د  یتارمو   هیتا حاال   ید آخه  کس ،یارینجس تر از خودت ن 

  گهی، تا د کنمی م ختیمحله سنگ رو    یتو ی! طورد؟یکنی رو همش، مثل دهن چاه باز م
 .ینکن ا یغلطا و گوه خور ن یاز ا
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هم هاج واج به  یآشغال بدجور خراب شده بود، از طرف ی کهیزن ن ی از حرف ا اعصابم
از خشم   کهیبودم، در حال ره یحجم از خشمش، خ ن یبا ا کشیرک  یمحسن و فحشها

 آورد. ورشی به طرفم  دیلرز ی م

 

 :دی تو بازوم ، و با نفرت و خشم توپ دیکوب

فقط از   ،یهست  یکه ک ستی و برام هم مهم ن ، یهست یک دونمیگورت رو گم کن، نم-
 . افتهیدور شو، چشمم بهت ن نجایا

 

 : دیسرخش غر  یو با چشما  زد،ینفس م نفس

 .کنندیفقط دهنشون رو باز م  یکه، چطور یدی ته جهنمه د نجایا-

 

مثل   یهست، رنگ یرنگ یاهی رو بدون که باالتر از س نیاز االن به بعد ا  یدونی هم نم اگه
  یآدما  نیوجود نداره، گند و گوه خودشون رو به پاکتر فیکث ی متظاهرا ن یرنگ ا

 تا انگشت اتهام رو از خودشون دور کنند. بندند، ی اطرافشون م

 

 هلم داد: یکم

  دا یورا پ ن یات ا هم سر و کله   گهیدور شو، د  نجایبرو و پشت سرت رو هم نگاه نکن، از ا-
 یزخم گه یتو د شرفاست،یب  نیسر زبون ا  گناهی ب یکاف ینشه، پــروا خودش به اندازه 

 دختر معصوم.  ن ی ا  یدردا  ینشو رو 
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 رفتارش شوکه بودم. نیاز ا  کردم،ی به محسن نگاه م و سرگردون جیگ

 خودم رو جمع و جور کردم، و دنبالش رفتم: عی محسن با خشم ازم دورشد، سر 

 کار دارم. یینا یبا خانم س-

 

 : دیغر  یدو رگها  یبا صدا کرد،ی موتورش رو بلند م کهی درحال

 .یبا خواهر من کار داشته باش  یکه بخوا  ،یکرد  یادمیغلط ز -

مارک دارت، چروک    یلباسا  ی خوا یته جهنمه، اگه نم نجایکه گفتم بچه سوسول، ا  بهت
هم   گهی د یکولت، و ده تا پا  یدمت رو بزار رو  افته،یصورت خوشگلت خش ن ینشه و رو 
 ! ؟ی شد  رفهمیو فقط در برو، ش  ری قرض بگ

 

 زدم:  یخند پوز 

تن من؟! به پا   یرو یخش بنداز  یخوا یم  اتزه یم  زهیر یجثه  نیاون وقت با ا -
 هات نشکنه. ناخن

همراه شد با پوزخند من، و با همان حال لب   ورششیآورد به طرفم، و   ورشیحرفم،   از 
 زدم..

 

   ؟یبکن یکه خواست یهر غلط یتونی م یزن رو ترسوند   هیچون   یفکر کرد -

 

پشت سرش و به لباسش چنگ   دمیچرخ ی هادستش که به طرفم اومد، چنان حرف  
 رو. دنمیچرخ دیند  یانداختم که حت
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 ازپشت هلش دادم:  باخشم

  یینایبا خانم س گمیمگسه، دارم مودبانه م  زهیو  زی من و  یزنا بلنده برا  یصدات اگه برا -
 کارش دارم  م،ی نایخانم س س ی من رئ شه،یم یمن جوجه جنگ  یبرا   یکار دارم، بچه قرت

 

 : دیغر اره،یکم ب کهن ی ا  بدون

 بــ...  ییخوای م  یهرخر-

 

 : دیغر تری دفعه سکوت کرد، و عصب هی 

 دردسر داره، راهت رو بکش و برو.  یکاف  یاون به اندازه -

 

 رو ببند:  دهنت

 .ششیفقط منو ببر پ-

 که گرفته بودمش، هلش دادم، یهمونطور

 

 :دیبکنه، توپ یغلط چیه تونهیکه نم د،ید  یشده بود وقت رهیبهم خ یعصب

 ! ؟یدار کارشی ! چ؟ی خوای م یچ-

 

 گفتم:  یعصب-
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شد،بخاطر   یکوه بخاطر من و دخترم اون اتفاق براش افتاد و بدجور زخم یاون روز تو -
 نگرانش شدم، و دور از ادب بود که بهش سر نزنم.  نیهم

 

  ها روگل  نیماش یخواستم از تو  یجلو افتاد، م یمجبور د،یباریخون م  هاشازچشم
  یو باصدا ن،یماش یها رو پرت کرد تو به طرفم اومد و گل  نیبردارم، که محسن خشمگ

 گفت:   یاگرفته 

 .دیدرست نکن گهید  دیجد ی عه یشا هیلطفاا   ،یاری رو ب نایا  خوادینم-

 

 یباغ بزرگ م،یول کردم، و پالتوم رو برداشتم، و وارد باغ شد   یصندل  یگلها رو رو یعصب
محسن با اون    یهاو حرف  که،یاون زن یها بود، اعصابم بدجور متشنج شده بود، از حرف 

  نیهمه ترس و ا  نیمخم بودند، و از ا   یهمه و همه مثل مته رو  نش،یحالت خشمگ
رو   گارمیس  یوز از شدت ناراحتچند ر  نیا  یبود، تو  ردهک  ریهمه وحشتش، بد فکرم رو درگ

 . کردمی روشن م گاریفقط باس

 

که  یمحکم  یلیس یصدا  م،یدیرس یکردن طول باغ، به ساختمان اصل یط یاز کم بعد
که باال   دمیرو د  یهمزمان شد با باز شدن در توسط محسن، دست زن مسن م،یدیشن

  هویرو زده بود،  یلیبود که س یپره و اون کس یلیرفته بود، معلوم بود که توپش هم خ
 داد زد:

 دزد.  ی آبروی ب یدختره-

 ض،ی و با غ  دیکش یمحسن نفس کشدار کردم،یگرده شده به داخل نگاه م  یهاباچشم 
 : دینعره کش

 .کشمتی م  کهی! زن؟یخورد  یتو چه گوه-
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محسن نشست،   یجلوش رو گرفت، و دستش دور بازو  یکس هویرو باال برد، که  دستش
 محسن رو گرفته بود، گره خورد.   یکه بازو یکس  ،یشده   یچیدست باند پ ی نگاه رو

 

 نشـــ... ی زی دورت بگردم محسن آروم باش، چ-

 

 : دیبا خشم هوار کش محسن 

نکنم؟   یکار چیو ه  نمیدست روت بلند کرده، و من آروم بش کهیزن نیپـروا، ا   یگیم یچ-
و   کسیبره به جهنم ، ولم کن تا بهش بگم که ب ستیبلد ن ی که بزرگتر ی احترام بزرگتر

 . یستیکار ن

 

 زن داد زد:  اون

ادبت کنه که نقل دهن خاص و عام    یپسرم طور دمیم ،یکنی غلط م سروپا ی توئه ب-
 د،یخواهرم رو باال بکش راث،ی که ارث م د،یموند   نجایا  سروپا ی ب ی کهیزن نی تو و ا ،یبش

هم از    یا  گهی د یزا یکه چه چ دونهیخدا بهتر م ده،یپر پول منو دزد   فی امروز خواهرت ک
 ...ــیب سیپل زنمی م گخونه کم شده، االن زن نیا

 

 براش مونده باشه. ییزد، که شک دارم حنجرها یاد یفر  محسن 

که   ید یمثل زالو بهش چسب ه،یبی که چشمت دنبال مال و منال ب که،یزن ییآبروی تو ب-
 . یازش بکن یزیچ
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  یبازو ی زد تو  عیحرکت سر   هیپــروا رو پس زد، و با  یچیزخم و باند پ ی دستا محسن 
 :دیکش غیاون زنه، که پــروا ج 

 . بیامام غر  ای -

 

 ، داد زد: یاگرفته  یسرش و محسن رو هل داد، و با خشم و صدا   یتو  دیدست کوب با

منو بدبخت   یخوای که خودش پاش لبه گوره، م  نیا  ؟ی قاتل بش  یخوای زده به سرت م-
 رو دارم؟!   یاز تو ک ریمحسن مگه من غ ؟یکن

 

و  یباز  یخودش رو زد به کول ،یشیزنه که از حرکت محسن شوکه شده بود، نما اون
 پرت کرد.  یصندل یخودش رو رو 

 

و به طرفش رفت، و با   دیباند گم شده بود، ترس  نیکه سر و صورتش ب  یدرحال پــروا
 .زدیاون زنه رو باد م شی روسر یلبه 

 

  یرو ینهیآخر، آ میتحت فشار بود انگار زده بود به س یلیزد، خ یسرگردان چرخ محسن 
از قبل کمد کفشا   تری شد، و عصب کهیهزار ت یوحشتناک  ی کمد کفشا رو هل داد، و باصدا

  یگوش خراش یبودم، با صدا   ستاده یکه من ا  ییداد، که کمد وارونه شد، و کنار جا  رو هل
  واریمکررش رو روانه د ی اومد، و مشت ها یبه زور باال م ادمیافتاد، نفسش از خشم ز 

 د،یدرخشی که از برق اشک م ،یلرزان  یو چشما   دهی کرد، چشمام به صورت رنگ پر یم
بار بود، که از  نی اول د،یلرز ی بدنش م ی، از نگرانمحسن بود یرهیو مظلومانه خ د،یچرخ

نگران پـروا شدم، که  ، همه واهمه و استرس به جونم افتاده بود  نیا  یکس دنید
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که بهش زده   یداغ تهمت ا ی که،ینگران اون زن ا ینگران محسن باشه  د یبا دونستینم
 .دمیلرز ی بدجور م ادمیاز خشم ز  شناختم،ی نم ادمیبود، من که پروا رو ز 

 

زور زد نتونست دستش رو آزاد   یطرف محسن رفتم و مشتش رو محکم گرفتم، هرچ به
 انجام بده، زمزمه کردم:  ینتونست حرکت گهیکنه، و د

بده، با   یلیحالش خ ،یسرت مرد  ریخ کنه،ی داره سکته م دنتیبسه محسن پروا از د-
 . یکنی شکنجه م شتریاون رو ب ی کارات هم دار نیا

 

زد، دستش رو آروم رها   یزور نم  گهیفرستاد، د رونی اش رو بزور نفس حبس شده  به
رفت، برگشتم و به پروا نگاه    رونیبدون نگاه کردن به پشت سرش از در ب عی کردم، و سر

 فرش.  یرو دیکه اشکش چک دمیزانوهاش خم شد، د یکردم، رو

 

 داد زد: یعصب

بهتر دور ورتون رو   دم،یشما رو هم اصلا ند فیشما غذا آماده کردم، ک یمن فقط برا -
 .دی رو دزد نکن هیبق یو الک  د،یخوب بگرد 

 

 : دیدفعه باسرعت کمر راست کرد، و با نفرت و خشم غر هی

 

به جونتون   شمیم یشیدست محسن افتاده باشه، آت یخراش رو هیبه حالتون اگه  یوا -
که   ییگذاشتم، و هر بل  گری ج یسالها رو دندون رو نیا  تمام  داست،یکه اون سرش ناپ
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ازدست دادن ندارم، محسن تنها    یبرا  یزیچ گهیمن د د،یسر روح و جسمم آور   دیخواست
 شمی منه، بخاطر اون هم که شده م  ییدارا

 

  ینطوریکه دوباره محسن رو ا  یبترس از اون روز  سوزونه،ی که تر و خشک رو م یطوفان
 . نمیبب

 .دی لرز ی به خودش م یصداش نلرزه، اما از بغض و نگران  کردی م یسع

 

رنگش عوض شد و   دم،یبرگشت، نگاش به صورت من افتاد، شکستنش رو د  یوقت
فرو رفت،  اشقه یاش رنگ باخت و سرش به  ازخجالت گونه  دیچآنهاش به شدت لرز 

  هیچآنهاش هم  نی استخوان پا یکنار هم داشت، رو   زیخراش ر  نی چند شیشونیپ
 یهم خون مردگ لبشو کنار   شینیب یبود، که اطراف اون خراش و رو  یخراش بزرگ

 وجود داشت.

بغض کل وجودش رو   زد،یم ادی هاش فرنگاهش به شدت منو سوزونده بود، غم ته چشم  
 گرفته بود. 

 

معذب شده بود، از استرس، بدنش  یلیانداخت، خ  نی رو با غصه و پر از درد پا سرش
 کرده بود.   ادیپ ید یلرزش شد

 

معذبش کنم، عقب گرد کردم که    نقدریندونستم، اصلا دوست نداشتم که ا  زی رو جا موندنم
 داد زد... کهیدفعه اون زن هی رون،یبرم ب

 



 پروا 

391 
 

رو   یعوض  یاون پسره  س،یزنگ بزنه به پل یکیمشت دزد دور و برومون رو گرفتن،  هی-
 دارم. ت ی ببرن بازداشتگاه، من ازش شکا دیبا

 

بود، چرا از  ستادهی ا به اون زن کرد، چقدر مظلومانه اون گوشه یبا بغض نگاه  پــروا
  شه،یکه بهش م یهمه ظلم نی ا  یهام تند شده بود، چرا جلو نفس کنه،ی خودش دفاع نم

حرف نزدنش  و   شیطرف یب  نیدختر از ا  نیا زنه،ی نم یو حرف کنهیاز خودش دفاع نم 
 . کنهی م  میداره عصب

 

افتاد،   نیزم یرو  یها  شهیش نگاهم به  خورده  دفعهک ی که  رون،یبرگردم که برم ب خواستم
افتاده بودند، نفسم رو با صدا   رونی ها باز کفش یکم ها وارونه شده بود و کمد کفش 

در رو چرخوندم و در رو باز کردم، که نگاهم   ی  رهیگ برداشتم و دست  یدادم، و قدم  رونیب
درست پشت کمد   ها،شهی خورده ش نیافتاد، و با خشم به طرفش رفتم، از ب یزیبه چ

 تمام، گفتم:  یبگذرم، با خشم و نفرت، و با خونسرد  تفاوتی ب تونستمی افتاده بود، نم

 داره؟!   کی کوچ یها بود؟! روش هم الماس   یا پولتون قهوه  فیک-

 

 با اخم گفت:  یبهم زل زد، و بعد از کم جبباتع

 ! د؟ی دونیشما از کجا م-

 

 زدم:  یانگشت به اون گوشه اشاره کردم، زهر خند با

چون   لرزن، ی هاتون  بدجور مهم دست  د،یگرفت یهم فراموش د،یشد ری پ یادمی انگار ز -
 پشت کمد افتاده.  قاا ی دق فتونیک
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 گفتم:  عیسر   ف،یسمت ک  ادیکردم، خواست ب ی به جلو برداشت، بهش کج دهن یقدم

 . ارمی خودم اون رو براتون م-

 

بود رو از روش پاک   فشیک ی که رو  ی هاشهیرفتم، و با کفشم خورده ش فشیطرف ک به
تکان   یرو کم فیکردم، پوزخندم پر رنگ تر شد، رنگش پر از خشم شد، با نوک کفشم ک

  ینطوریکنم کل پولش به پانصدناموت هم برسه، و ا   یدادم، و بهش نگاه کردم فکر نم
پشت   کردم،ی م  یو سع دیجوشی که درونم م یمپول رو با همون خش  فیک زنه،یتهمت م

از  یبا کج دهن د،یلرز ی پاش شوت کردم، از خشم م یکنم، جلو  مشی ا ظاهر خونسردم ق
سرخش  یها به چشم  یدرشتم رو در آوردم، و نگاه یهاپولم چک پول  فیک ی تو

 انداختم: 

کردم،   یفکر م  نی که شما گلوتون رو پاره کرد  یروش، چون طور دی رو هم بزار نیا-
کل پولتون به   مشی اگه بشمار ،کنمی پولتون ازحساب شمارش خارجه، اما االن فکر م

تون رو بده، دوباره دست  پاره خورده  یرسه، فکر نکنم کفاف گلو یپانصدناموت هم نم 
 بود، رو در آوردم و با تمسخر گفتم : م پول فیک یچک پول تو  یبردم، و هر چ

  ن یبخاطر ا ،یلیاز اون س  شتری که محسن بهتون زد، هر چند ب یا یل یاون س یهید نمیا
 جاتون حقتون بود. یتهمت ب

  ستادم،ی پـروا ا  کی بود، نزد  ختهیلرزون پروا اعصابم رو بهم ر  یطرفش رفتم، چونه به
از   شتریو ب رم،یبگ دیکردم ند  یبود، سع یهرچ ای بدنش رو حس کردم، ازترس   زیتکان ر

 جلو نرفتم که حمله بهش دست نده. نیا

 



 پروا 

393 
 

  یها بود، پوزخند صدا داردنبال پول  کهین زندستم رو تکان دادم، نگاه او  یتو   یهاپول 
پـروا آروم آروم رها کردم،   یها کفش  یرو  ن،یزم ی ها رو رو حال تمام پول   نیزدم، در هم

 نگاش کردم.  نی نگاهش مثل آتشفشان شد، باتسمخر از باال به پا

 

پول   یاگه دو قرن هم بگذره هنوز بو   شهیم ری که فق یپولدار گفتی م  شهیپدرم هم-
که اگه صد قرن هم   ست ده یتازه به دوران رس هی ده، یکه تازه به پول رس یکس  یول  دن،یم

با طل نوشت، چون مخصوص امثال   دیبا نویا کنند،ی م یشون رو خالبگذره، فقط عقده 
نگاهم به  بود، آروم با خجالت سرش رو باال آورد، رمکنا ریشماهاست، پـروا سر به ز 

و   بیبود، نگاهش عج رینظی هاش بهاش گره خورد، رنگ چشم مردمک لرزون چشم 
روحم زل زد، برق خاص  یسرد و ب ی هاخاص بود، خالصانه و پر از مهر به چشم 

کرد، و   شکر، ازم ت که از غم نبود یو رو کرد، با نگاش و اشک ری دلم رو ز   بیهاش عجچشم
 دونمیخاص چشماش جا گذاشت، نگاش نم یاخلسه  یآروم از کنارم گذشت، و منو تو

بودم،   دهیبود، که تا حاال ند  یبد دل سنگم رو تکون داد، نگاش مثل کس  یداشت ول یچ
از محسن   تشیداد، اما از درون داغون بود، حما  ی نشون م یبه ظاهر خودش رو قو 

داشت، چرا از  ینگاش چ ن یا  ی نداره که براش بجنگه، ول رو یجز اون کس کهن یا یعنی
و منو تا مرز   زنهیاعصابم رو بهم م  نقدریدختر ا  نی! چـرا اد؟یمن نگاهش درخش تی حما 

و   کنهیچــرا مثل همه از خودش دفاع نم سوزه،ی ! چــرا دلم براش مکشونه؟ی جنون م
رفتارش منو   نیبارش کنند، ا  خوادی دلشون م یکه هر چ  دهیاجازه م یبه هر کس و ناکس 

 .خورهینم یچیاگه از احترامشه که به درد ه کنه،ی م یکفر

 

 ها زدم، و با خشم گفتم: پول  چک   ری زور به خودم اومدم، و با کفش ز  به

 ! پولتو بردار. ؟ی هست  یمعطل چ-

 

 انداخت:  رزنیبه اون پ یحال محسن با خشم وارد شد، و با نفرت نگاه نیدرهم
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و اون   ن ی سگ فقط القاب خودت رو به ا ریشد؟! نه ؟! توئه پ دایپولت پ  هکن ی مثل ا-
 . میری م نجایاالن از ا نی تخت هم التیخ م،ینجا یپول ا  یما برا   یگیمگه نم  ،یچسبونی م

 

 هم داد زد: بعد

  گهیو د  رمی م یا یاگه باهام ن ،یهست  می دارا یپـــروا، پــروا به جان خودت که همه -
تکه   نی قلبم مثل ا ،یستیمن ن   یچیه گهید شناسمت،ی نم گهیو د  ام،ی هم سراغت نم

دل صاحب   نی زنند، بدجور شکسته، ا یکه به تو م ییاز هزاران تهمت و افترا ها،شهیش
رد گم   یو برا  کنند،ی و اون حال م ن یبغل ا یهرشب تو   نخودشو کشه،ی نم گهیمرده ام د 

 .ارندینجسشون م و اسم تو رو به زبون  اد،ینم رشون یکوتاه تر از تو گ یوارید ،یکن

 

 : دیزور راه نفسش رو آزاد کرد، و از بغض غر  به

  ادی م یهر آشغال کهن ی! از ا ؟یکنی !  درک م؟یفهمی م میرتیغ کشم،ینم تونم،ی نم گهید-
  رتمی! غ؟یفهمی پـروا حالم خرابه، م رمی م  یدارم م زاره،ی و خواهرم  دست م رتی غ یرو

مشت پست و چشم چرون   هی کهن ی از ا رند،ی گیم به سخره  کنند،ی رو هر لحظه، له م
  یخوا ی تو که نم تونم،ینم  گهی د دم،یدارم جون م ارند،یم  فشونیاسمت رو به زبون کث

 ! ؟یخوا ی قاتل بشم؟! م

 

  م،یبر ایفقط ب  ارم،یم  ریمطمئن برات گ ی جا هیچشم، دندم نرم   یقدمت رو   یای م اگه
 ! ؟یکنیم   کاریبزن، چ یحرف  هیمنتظرتم، د آخه 
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  یلیو خ ده،ی پروا به چهار چوب در چسب دمینگاهش رو به پشت سرم دوخت، برگشتم د 
هاش  چشم یکاسه  یاشک تو ست،ده یفای ب ینشه، ول ریکه اشکش سراز  کنهی م یهم سع

 .دیچرخی م

و بدون توجه، از پــروا   یرفت و واردش شد، و من عصب یبه سمت ُاتاق ،یعصب محسن 
  رونیب  یگاری س بمیدادم و از ج رونیگذشتم، و به سمت چپ رفتم، و کلفه نفسم رو ب

 گاریانگشتم گرفتم، و حرصم رو سر س یال  گاریاز س یقی قدرتم کام عم ی و با همه  دم،یکش
 .دمیپنجره شن  ز رو ا ییکه صدا کردم،ی م یخال

 

االن   یول م،یر یم جان یبرات سخته، بخدا از ا  دونمیبر کن دورت برگردم مکم ص  هی-
  نجایوگرنه مگه مرض دارم که ا ست،یهم ن هیکرا   هی یکمه، به اندازه   یلیاندازمون خپس

  گهیدو روز د یبی ! خواهر بکنند؟یم  شهیخونت رو تو ش نایکه هر روز ا  نمیبمونم و بب
 .نمحس  کنمی خواهش م ره،یم

 

 داد زد:  محسن 

ارزن هم بهم   هیچرا قده  ده،ی ُاتاق م هیدوستم گفته که بهمون   ستم،ی بمون ن نجایمن ا -
  تتیبفهمم که همه دارن اذ د یهستم که با ینفر  نیآخر  شهی! چرا هم؟ی اعتماد ندار

 ،یی جوی خرخرهام رو م یکارات دار نیبا ا  ،یزنی نم یهان، چرا بهم حرف کنند،ی م
! اگه االن  ؟ی فهمیم ،یکنی که هر بار خردم م ستم،ی ن ینیمز  بیا من که سپــرو  تونمینم

جفت   هیخودت  یبرا  ی! از حقوقتم حتخورم؟ی م  یبه چه درد  گهیازت دفاع نکنم پس د
کارات   نیبا ا  ،یخریم یتومان  هی یلباس ورزش هیمن    یبرا  یداریاما برم ،یخریکفش نم

 .اپــرو  یرو بفهم نی ا  یتون یو نم یکشی هروز منو م یدار
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اگه   یار یدوستات کم ب یجلو  دینبا  ،یشیدکتر م یدار گهیو د یپسر  هیمحسن تو -
 دم،یکشی که فقط نفس م شمی درست مثل قبل م نم،ینشی بخاطر تو نباشه منتظر مرگم م

مشت   هی   یهم انگشت نما   شی طور نیمن هم ،یفهمی مثل قبل باشم م تونمی من نم
برام نمونده، خون   یو االنم جز تو کس  ،هام گذشتم یدلبستگ یسروپام، من از همه  یب

و   ای از بدبخت یتو که حداقل شاهده کم دم،ی کش یمن چ یدونیبه دلم نکن، تو که م 
خرد نکن، محسن به شدت دارم   نقدریمنو ا  گهیتو د ،یمردم بود   نیا ی نابجا  یهاقضاوت 
  هی یبازو   یتو  یزنیم ،یشیبدتر م کنمی م  یهر کار یهمه تشنج، ول ن ی از ا کنمی دورت م

قاتل   یخوا ی ! تو م؟یشناسیعجوزه رو نم  نیا  ی! تو پسرا ؟یزن که منو بدبخت کن رهیپ
قسمت    بیتحمل ندارم، تو رو به امام غر گهی! پس اول منو بکش محسن، من د؟یبش
 تنها نزار، دردت به جونم. رحمی جماعت ب  نینکن، منو با ا ترمب یغر  گهی د دم،یم

 

دستم رو متوجه نشدم، و   یتو گاریاونا شدم، که سوختن س یها حرف   ری درگ نقدریا
از دستم افتاد،    یاردا ریو غ  اریاختی ب گاریدستم حس کردم، س یانگشتا  نیب یسوزش

که وارد شد و با   دمیرو د یاگه یزن د رهیانگشتام رو سوزونده بود، پ ی آلبه ال گاری آتش س
 اخم رو به من، گفت:

 !  د؟یهست یشما ک-

 داخل خونه داد زد:  دنیدفعه با د هی

 چه خبره؟!  نجایا-

 

 زن داد زد:  اون

 با من چه کردن.  نا یا  ن یخواهر بب ایب-
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  هیکه محسن با  ستادم،ی ا رزن یپا تند کردم و کنار اون پ یهنوز ادب نشده، عصب نکهیز 
 استپ کرد:  رزنه،ی پ دنید، با داوم  رونیچمدان و ساک ب

  تونمینم گه ید ،یرو که به گردن منو پــروا دار یحلل کن حق  رم،ی دارم م یبیسلم ب -
  امی و م کنمی م  دایخوب پ یجا  هیارزن هم بهم اعتماد نداره،   هیبمونم، پروا قده  نجایا

 . نیسراغ خواهرم، تا اون موقع مثل قبل مواظبش باش

 

 : دیتر غر  یمونده بود و عصب  رهیدرشت شده بهش خ  یها با چشم یبیب

 مسخره بـ.... نی ! ا؟ی! چرا چمدون بدستشده؟یمعلومه چه خبره چ -

 

 : دمیتوپ  یوسط حرفشون، و عصب  دمیپر عیسر 

  د،یبه حرف محسن گوش کن شهیگه ما  یینایخانم س د،یبپرس کهیاز اون زن  دیرو با  نیا-
  شتریاونجا ب ماست،یس یخونه نی پا یدارم، که طبقه لی با تمام وسا خونه  هیلطفاا، من 

  مایکنار س د، یاونجا بمون دیتونی م  شن،یهم دارن خراب م  لشیو وسا   هیاز ده ساله که خال
 . کنمی من از حقوقت کم م کهن یبهتره، و هم ا وزشات آم یبرا یهم که باش

 

انداخت، و آروم و با   نی ابروهاش نشست، و با بغض سرش رو پا ن ی ب یوحشتناک  اخم
 احترام گفت: 

 پاکـرو منـ..  یممنونم آقا -

 

 : دمیتوپ یعصب ض،یو با غ سرد
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  دهیخونه داره پوس ستم،یهم ن زای چ نیاهل ترحم و ا   ستم،یمن اهل منت گذاشتن ن-
 بنگاه.  میری االن هم م نیهم کنم،یاز حقوقتون کم م ستیکه ن یبعدش هم مجان شه،یم

 

 صداش، گفت:   زیو با لرزش ر  یعصب پــروا

 .دیکن دایپ گهیمستأجر د هیخونتون   یممنونم آقاق پاکـرو، برا -

 

حرفم، حرف نزده بود، از خشم ابروهام بهم گره خورد، و سوزش دستم   یرو  ی حاال کس تا
 جا خوردم، و آرومتر گفتم:  یشد، از مقاومت و غرورش کم شتریب

 صبحت کنم.  یبا شما خصوص شهیم یینا یخانم س-

 

 و هاج و واج گفت:  ،یعصب یبیب

تر از  مهربون   یه یکه دا یهست  یک گهی ! کجا بره؟! تو د؟ی چ یعنی! ه؟یچرت و پرتا چ   نیا-
 ! ؟یشی مادر م

 

 و بدون توجه به پــروا، به محسن گفتم:  یعصب

 .نمیماش یرو بزار تو  لتیوسا -

 

و  د،یاش جابجا کرد، پــروا هم ناراحت ساکش رو کششانه یساکش رو رو محسن 
 رفت.  رونیب یمحسن عصب

 شد.  دهیغم زده به دنبالش کش یهم با صورت  پروا
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هوا مونده بود، پــروا که با محسن هم قدم شده بود، از ساختمان    ی دستش تو یبیب
 دور شدند.

 به طرف پــروا رفتم:  عیاز پــروا گذشت، و من سر  محسن 

 .یینا یخانم س-

 

 بود. ره یمحسن خ  یلرزان به راه رفته  ی او چانه   یناراحت با

 

با زن  م،یاومد  یم میتحت فشاره االن هم که  داشت  یلیمحسن خ یینا یخانم س-
  نیبه شما تهمت زد، دعواش شده بود، محسن جوونه ا  کهن یسر ا ییروروبه   یه یهمسا

آخر، اگه االن بره   میکه زده به س نهیبب تونهینم ی کس نهی براش سخته، تحملش پا زایچ
  ایتره  غرورت مهم ؟یکن کاری چ یخوا ی قاتل بشه م ودعوا کنه   یا گهیو با کس د  رونیب

 دار؟! هان؟!  یباال  برنی که اون رو م ینیبب یتونی محسن؟! م

 

به محسن   تشی کردن حرفم از حساس یعمل  یبرا  دیاخم و نفرت بهم نگاه کرد، با با
بود، بدون   ختهیآدما هستند، بدجور اعصابم بهم ر نیا  نیب کهن یاز ا کردم،ی استفاده م

 توجه بهش ادامه دادم:

اگه محسن واقعاا براتون مهمه،  د،یفقط به فکر خودتون باش دیشما نبا ،یینا یخانم س-
که چرا محسن تا حاال نتونسته که دوستاش رو به خونه دعوت   دی فکر کن نیبه ا  کمی

داره در    یلیخ یدونیکه غرورش له نشه، م ستی ن متیکنه؟! فقط بخاطر لباس گرون ق
داره،   رتی! اون مرده و غاره؟ی ام مدو چرخوننیلجن که فقط زبون م   یآدما  ن یمقابل ا

  یگرده و اسم خواهرت رو جلو   یبرم کهیکه اون زن یوقت یدونیم ،یفهمی براش سخته م
 چقدر درد داره؟!  اره،ی به زبون م بهیغر هی
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 گفتم:   عیسر 

رو هم   هی حرفم هم حرف نزن، پول کرا   یبنگاه، رو میرو جمع کن تا بر  لتی االن برو وسا-
آواره   ستینشده وگرنه معلوم ن ری برم دنبال محسن تا د دیبا رم،یگیتا قرون آخر ازتون م 

کنار  کنمی کنم، خواهش م داشیبرم پ دیتا دور نشده با  شه،یکدوم جاده و خونه م ی
 . شهیم  حترا  المیخ یهم باش  مایس

 

 بغض گفت: با

 کنم،ی م دایجا رو پ هیپاکرو ممنونم،  یآقا  دیببخش شه،ینم دایاز بدبخت من پ ترک ی تار-
 محسن رو داشتــ... یهوا  د،یتون یم   شــهی فقط اگه م

 

 وسط حرفش:  دمیچشم بستم، و پر  یعصب

  لتونیاومدم وسا یبرم دنبال محسن، وقت دیبا  ستیحرفا ن نیاالن وقت ا  یینا یخانم س-
اصلا راه   گهیکه د  ،بهامیکه براش غر  یبه من ره،ینم  ییآماده باشه، محسن بدون شما جا 

 اون هم فقط کار خودتونه. یداشتن هوا  ده،ینم

  هیطرف   دم، ی ند ابونیخ ی حرفش رو بزنه، و مثل برق ازش گذشتم، محسن رو تو  نزاشتم
آدامس هم   ه یو   چرخوند،یرو دور انگشت دستش م ر یزنج هیبود و  ابونیخ یکه تو  یالت
با  یو عصب   د،یجوی حالت چندش آور و دهن کج اون رو م  هیدهنش بود، و با  ی تو

 داد زدم:   زد،یخودش حرف م

 !؟ ی دیمحسن رو ند -

 

رو دور انگشتش   ر یزنج گهیدور د هیباشه،  یخواست جد یتعجب کرد، بعد مثل م اولش
 چرخاند: 
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 !  د؟یباش یشما ک-

 اخم گفتم:  با

 . دمینخاله سوال پرس هیه از خودم بود، ک ریجواب م؟! تقص دیهم با سرپایبه توئه ب-

 

نرفته بودم، که اون الت، داد   شتریبه طرف مخالف اون الت حرکت کردم، سه قدم ب عیسر 
 زد:

  شهیاز ما بهترونه، بازم مثل هم کنهی که فکر م ی! اون نسناس، دوهزار ؟ی مأمور پأمور-
 بدو تا درنرفته.  رفتی طرف درم نی از ا  گرفت،ی پاچه م

 

 گفتم:  میشگیهم تی رگشتم و با جدزدم، و ب یپوزخند

  هیو  کنم،ی م دایپ یسنگ هم که باش  ریز  ،اونوقت یبه حالت اگه دروغ گفته باش یوا -
 نره.  ادتی  یکشیکه تا نفس م ارمیسرت م ییبل

 

 دم،ی که گفته بود رفتم، چند کوچه باالتر بهش رس  یرو روشن کردم و به طرف نیماش
  نیهمراه شد، با چ شینگاه عصب دم،یچیجلوش پ رفتی ها ش ور مبا چمدان  یعصب

 شدم، که داد زد: ادهیپ عی ابروهاش، سر  نیب

نبوده   یکه از بس کس یدارهم خونه نقدریو ا ه،یاردیلیم  نتیو ماش ،یکه پولدار دمیفهم-
 .شنیم  دهیارند پوسکه بهشون برسه، که د

 

گفته بودم   کهن ی لبم نشست، بچه بود، اما مثل خودم مغروره، از ا  یگوشه یکم رنگ لبخند
 بهش اومده بود.  یادمیمن، فشار ز   یخونه  انیب
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 اش رو کنار زدم: سرشانه  یرو  یو خاک فرض ستادمیبهش کردم، و کنارش ا  یکج دهن

 خش افتاده؟!    رتتیغ یاالن رو -

 دستم زد:  ریاخم و با تمام قدرتش ز  با

 یبدبخت نکبت و  نی فقط ا ا،یاز دار دن دیشا  م،یایدن ن یباش، ماها کف ا یهست یهر ک-
  م یو بخور  میکن سیسهم ماها بوده، اما اگه شده نون خشک رو با آب بزاق دهنمون خ

جز غرورمون   یزیچ م،یر یپذی سرمون نم  یرو رو یمنت کس  یول م، یکن یکار رو م نیا
 خدامون سرمون باالست. وخودمون   شیحداقلش پ یول م،یندار

 

جونت   یو گدا هست، برو و ترحمت رو خرج اونا کن، نکنه بها   ریهمه فق  نیهم ا  بعدش
پـروا، بخاطر مدال افتخار و پول نبوده،   یبه قول شما سوپرمن باز  ای!  ؟ی بد یخوا ی رو م

و   ،یبه ما ندار ینیگرسنه نباشه، پس بدون که د  یتا کس زنهی پـروا از شکم خودش م
  هیمثل بق ده،یم کنندی م هیکه روحش رو هروز هزار تک  ییآدما  نیا  یجونش رو هم برا 

زخمهاش    یرو  یفقط زخم کنه،ی نم یکارات به اون کمک نیراهت رو بکش و برو، چون ا 
 اند.ودهن   چاک ی ب ید یمحله رو که د  نیا  ینشو، آدما 

اون   ی تو  یباشه ول یدستم خال دیاجاره هم خواهرم جوابش  رو بهتون داد، شا  درمورد
 ،یاون هم با سر بلند ارمشی م رون،یب ارمشیم  یول ره،یست اسکه اسمش خونه یقفس
  ی رو بشنوه، هر چ یو هر ننگ و حرف  نی از سر اجبار باشه، و سرش رو بندازه پا کهن ینه ا

از حقش نسبت به من   شتریخودت نگه دار، پــروا ب یرو برا  یگوشش خوند یهم تو 
 االن هم از سر راهم برو کنار.  ست،یدوشش ن یرو  یلطف کرده، بار

 

 . زدمیوا، حرف ممن بخاطر اون با پر   دونهیو باهوشه، خوشم اومد، م مغرور
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  ستیپس الزم ن ،یهست یپزشک یهم هست که دانشجو  نی هم یبرا  ،یخوبه، باهوش-
قسم   د،ید یرو م هیکرا  د،ویکنی بدم، تو و پـروا کار م حیصد صفحه توض ی زیبخاطر هر چ

پس خودت  رم،یگی ازتون نم هیکرا  شیباشه، فقط پ گهید ی جاها یمثل همه  خورمی م
  یریاون پ ای به خواهرت تهمت بزنه؟  کهیزن ونا   دیبا گهیکن، چند بار د یپـروا رو راض

 بهش بزنه؟   یتهمت دزد 

 

همون گوشه   صدای قلبش شکست؟! ب  یدلش گرفته بود؟ چطور یکه چطور یدی ند مگه
دختر،   هیته جهنمه، درسته که از  یکه خودت گفت یلجن یمحله    نیشکست، محسن تو ا

چمدون به دست   یطور نیکه سرپا بمونه، ا  زنهی به قول خودت داره تمام زورش رو مکه 
  یچشم چرون که گفت شرفیهزار تا ب   یبرا  روو راه  ،یکن یو پشتش رو خال ،یازش بگذر

بره سر وقتش، اون دختره هرچقدر هم خودش رو   یاگه کس ،یشب ی نصف یشب ،یباز کن
 !  اره؟یدوام ب تونهی نرخر چقدر م هینشون بده، اما در مقابل زوره  یقو 

 

خونه منه، و استاد پـرواست،   یباال  یشماست، خواهرم طبقه یرفتن به نفع هر دو نیا
و  سر خودت   یسقف امن باال  هی کهن یو هم ا  کنهی هم پـروا آموزشهاش رو کامل م

اما    دم،یبهت حق م یول یمنو نشناس  دیهست، درسته شا  ترحم،یو ب  منتی خواهرت ب
 ... ینیبینم یاما ترحم ،ینیب ی م  ینیبب یتونی رو م یوجودم هر چ یمنم مثل خودتم، تو 

 

نرم کردم،   یدلش رو کم ختنی دنده شده بود، با هزار زحمت و زبون ر هیدو دل و   یلیخ
خداروشکر   شدند،ی م  رهیخ نی به ماش ییجورا  هیبودم، همه   ستادهی اونها ا  یخونه یجلو

 . دندید ینشسته بودم، رو نم نیبودند، و منو که داخل ماش یدود هاشهیکه ش
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  یاقه یدق ست ینشده، ب یهست، که داخل رفته و ازش خبر یساعت می از ن شتر یب محسن 
شدم، و صندوق   ادهیآورد، و من پ رونی ب اطی رو از داخل ح یگذشته بود، که چمدان کوچک

 عقب رو باز کردم، که 

 پروا روبرو شدم، که محسن در رو براش باز کرد.   یصورت گرفته و اشک با

 با بغض گفت: پــروا

 ! ؟ی ای با موتور م-

 

 با اخم گفت: محسن 

 هیبق  گردمی و بعد برم م،یکن  زشی داره تم از یاگه ن م،ینیبنگاه، خونه رو بب م ینه اول بر-
 .دارمی رو با موتورم برم لی وسا

 

 آروم گفت:  پــروا

 ! شه؟یم یچ یبیب-

 

 :دیکش یق ی نفس عم محسن 

سقف    هیخودمون  یکه برا  میر یرو بکنه، درضمن م نجاشیفکر ا  د یبا  زشیخواهر عز -
حق داره، پس هر وقت که شد بهش سر   یلیمون خبه گردن  یبیسرمون باشه، ب  یباال
 .میزنیم

 

 محسن دلخور گفت:  کرد،ی م داد یپــروا ب یدل دو
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رو قبول کن، هر   دفعهن یاما ا  ،یتاج سرم ،یبزرگتر دونمیدفعه حرفم رو قبول کن، م هی-
  یتو  ی مگه خودت نگفت م،یخودمون مستقل بش یبرا میر یم  میمن، دار  یشد، پا یچ

 جلوتر افتاد.  کمیخوب االن   ،یفکرش بود

 

 :دیاش کشنداشته  شیبه ر یو دست د،یخند

 ننداز.  نی روم رو زم دم،یسف  شیر  نیبه ا-

 

 زد، و سرش رو تکان داد.  یکمرنگ لبخند

_ 

  کی که نزد نیهم م،یرو مشخص کرد هیبنگاه، و کرا  میسمج شد، اول رفت یلیخ محسن 
 گفت:  عی پــروا سر دم،یچیرو پ یاول  یکوچه  ی دوم یکوچه  یجابه م،یشد

 . دیدیچی کوچه رو اشتباه پ-

 

 گفتم: آروم

 خونه رو بردارم.  ی دایخودم کل یبرم از خونه ،یینا یبله خانم س -

 

  یخونه تونستمی م نجایاز ا ستادم،یدر خونه ا  ینگفت، جلو  یزیرو تکان داد و چ سرش
باهم   یلیخ  رضایمنو عل ده،یکش واریکه دور خودش د  هیهر چند، چند سال نم،یرو بب مایس

عاشق اون    دیاون خونه رو د نجا،یا  یاز پنجره  یوقت دم،یرو که خر نجایا  م،یبود یمیصم
طور هم شد، سه دونگ،   ن یهم م،یکه با هم اونجا رو بخر م،یدخونه شده بود، قول دا

اول رو   یدوم خوششون اومد، و منم طبقه یاز طبقه   رضای و عل مایسه دونگ شد، س
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بسته که    یاله یو دور خودش پ د،ی دور ما رو خط کش مای برداشتم، اما بعد از اون اتفاق س
اومدم، سوار   نی پا عیو سر  م،رو برداشت دایکه بازش کنه، کل دهی کس راه نم چیبه ه
 رو به محسن دادم. دای شدم، و کل نیماش

 

 در گذاشتم، و آروم گفتم:  یاونا رو جلو  یها  ، چمدان رو تا دم در رساندم اونها

  از یرو ناراحت کنم، اگه به کارگر هم ن مای س خوادیداخل، دلم نم  امیب تونم ینم د،یببخش -
 .دیبهم خبر بد  د،یداشت

 

 گفت:  عی سر محسن 

 روزا، پرورش دادم..  نیهم  یهمه بازو رو برا  نینه ا-

 

 زدم:  یلبخند

چهارشنبه با من   د،یدو روز رو استراحت کن نیشماهم ا  یینایباشه، من برم، خانم س-
 .کنمیشما کم م  یاز نمره  دی اگه از دستش بد  د،یدار یکلس مهم

 

 

 گفت:  یبا لبخند  پــروا

من   یگفتم برا  یبه منش نی هم یکم حالم مساعد کار نبود، برا   هی دیچشم، ببخش-
 رد کنه.  یمرخص
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 گفتم:   عیسر 

سفر،    میبر  دیسر کار، احتمااال با   دیایاز شنبه ب د، یهفته رو استراحت کن  نیا دونم،یم -
 .دیخودتون رو آماده کن 

 

 زد، و با ذوق گفت: یرو با سرعت بلند کرد، و نگاهش برق سرش

 ؟! سر پروژه   د؛یبر دیخوای م -

 

 تمام گفتم: تیرو تکان دادم، و با جد  سرم

 دانشگاه هم هستن.  یها شرکت و چند تا از بچه  ییاجرا  میت یها آره، بچه-

 

 گشاد گفت:  یشد، و با لبخند ی پر از شاد صورتش

 ممنونم. -

 

محسن   یپـروا شده بود، چال گونه یمحو تماشا  یبه محسن افتاد که با خوشحال نگاهم
 شدم. پــروا خوشحال  یخوشحال دن یاز د دم،یدی بود که م یبار ن یرو اول

 

 :دی اون رو به آغوش کش محسن 

اونجا   ،یاونجا مواظب خودت باش  دیبا یول  ،یرسی به آرزوت م یدار کهن ی مثل ا-
 .مردونست   طشیمح
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 بشم. رتتیغ نی ا  یمن فدا-

 

گلوم نشست، با سرعت   یافتادم، و بغض تو  مایس  ادیاونها   تی میو صم یسادگ  دنید از 
 گفتم:   یو جد

 د،یبهم بگ د،یداشت از یبه کمک ن نجا،یا  یکار زیتم یکار دارم، اگه برا  یمن کم د،یببخش -
 .یزیچ یتا زنگ بزنم به کارگر 

 

 ام : شانه  یزد رو  عی سر محسن 

 . گهی( مفتم دهی)کلیهم، هم خودم هستم، و هم گُرده نجایا  یدمت گرم، آقا آرشام، برا -

 

 : دیخند پــروا

 ! ؟یباز  یبه کول یباز زد-

 

  نیرو برداشت، و در رو باز کردند، وبا هم داخل شدند، من هم سوار ماش لیوسا  محسن 
  یفوالد  وارید ک ی  رضای بودم، آخه بعد از فوت عل مای شدم، و حرکت کردم، نگران برخورد س

 خودت به دادم برس و رحم کن.  ا،ی کنم خدا  کاریبود، چ  دهیدور خودش کش

 

 پـروا -

گرد و غبار از سر و   م،یهاج و واج موند  م،یدر رو که باز کرد  م،یمحسن وارد خونه شد با
  یها از باالخونه رو گرفته بود، تار عنکبوت  لی تار عنکبوت کل وسا رفت،ی خونه باال م یرو
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آب دهنم رو به زور قورت   م،ی کرد ی آورده بودند، هر دومون شوکه به خونه نگاه م در کش
 دادم.

 

 دفعه داد زد: هیو    اش،ه یکل یدست گذاشت رو  محسن 

 .. یوا ،یگُردهام، آخـخ، وا -

 

به زور خودم رو   کهی خنده، در حال ریزدم ز  یدفعه پف هیبهش زل زد، بعد  دهیترس اولش
 :کردمی کنترل م

 .دمینکنه، ترس کارتیخدا بگم چ-

 

 : محسن

 فرار کرد.  نیهم  یبرا ه،یآشغال دون  نجایا دونست،ی م  اروی  نیا-

 

 آورد:  رونیرو ب  شی اخم گوش با

حاال شب کجا   شه،یآماده نم گهی تا ده روز د نجایمون، اکمک  انیبه اون دوتا نخاله بگم ب-
 ! م؟یمرگمون رو بزار   یکپه دیبا

 

 گفتم:   عیسر 

 به دوستات زحمت نده.  اد،یزشته محسن، زنگ بزن کارگر ب-
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ه من  گوشش گذاشت، و رو ب یرو رو  یبدون توجه به من شماره گرفت، گوش محسن 
 گفت:

 و کلکن. دوز ی و ب یخاک  ان،ه ی! اونا بامعرفتن، پا ؟یزشته، آبج یچ-

 

  یا قهی دو دق فرستم،یکه م  یبه آدرس دیایب گهی رو بردار با دوتا کارگر د  اسری  د،یالو حم-
 . دیار یرو هم ب یزکار یتم ل یها، وسا  د یخودتون رو برسون

 

 مکث کرد:  یکم

 . نمیتون رو هم نبرنگ جنازه  گهیوگرنه د د،یخودتون رو برسون د،یزر نزن حم-

 

 و آروم لب زدم:  دم،یمحسن رو کش  تنیآس

 . الشیخیب-

 

 گفت: یباال انداخت، و جد  یزد، و شانه ا  یلبخند  محسن 

 . دیبا توام زود خودتون رو برسون د،یاری دوتا کارگر هم باخودتون ب-

 

 گفت:  طنتیباال داد، و باشگفت، که ابروهاش رو  یچ دونمینم بعد

 . زنمیم  خیشد، برات به س دایاز همه پ  شتریب نجایا یزی هر چ دی _جون حم
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 گفت:   یهل داد، و با تخس بشیج یرو تو  ش یقطع کرد، و گوش یتک خندها  با

حموم چرک تنم رو   یسه ساعت تو  یالک م،یر ی قراره حمام خاک بگ دونستم،ی اگه م-
 . دمیسآبینم

 

 بهش نگاه کردم:  یلبخند  با

 حموم که. یتو  یدیچپیسه دفعه م  یتو چرکت کجا بود؟! روز -

 

 :نوچ کرد  نوچ

آدم فروش، پس بگو   یمنو، ا  ی هاخواهر من نشسته تعداد حموم  شمارنی مردم لقمه م-
 .دادیم ریاون همه بهم گ یبی چرا ب

 

باز کرد،  اون رو   پیو ز  د،یپله ها نشست، و چمدانم رو طرف خودش کش  یرو  محسن 
 بهش رفتم: یا دستش و چشم غره  ری زدم ز  عیسر 

 هست.   میشخص یها  لهیوسا  نجای دستت رو بکش، ا-

 

 سر داد: یقهاقه  محسن 

  یعنکبوتا تو  ن یسرمون که ا ی رو میدارم، دو تا دستمال بده بزار لتیبه وسا  کاریمن چ-
 مون نرن. پاچکله

 

 شده، جرعت ندارم برم داخل. دهیبا در کش یکن تورو خدا تار عنکبوته، چطور نگاه
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 زدم:  یلبخند

 . ستمی خاک وُخل بخواب ن یپاشو شب شد، من تو -

 

 کلفه گفت:  محسن 

 آماده بشه. گهی تا دوهفته د نجایفکر نکنم، ا-

 

 گفت:  یو عصب دیبه موهاش کش یدست

امشب رو   هیدوستم،   یبرم خونه یتو رو م اره،یدوتا کارگر رو هم ب نی ا  اد،یب دیبزار حم-
 راه بشه. رو به  یکم نجایاونجا باش، تا فردا ا 

 

 گفتم:  ،یدیشد ی ها و با اخم یعصب

دارم،    دیمکان جد یا یفوب ییجورا  هیکه من    یدونیم ستم،ی مردم برو ن  یمن خونه -
 . شهیحالم بد م یچطور شم،یم  داریب دیمکان جد   یتو   یکه وقت ،یدونیخودت م

 

 شد:  قیبا خشم به صورتم دق محسن 

حرفم    یبار هم نشده رو  ه ی! چرا  شه؟ی!آماده مگه؟ی تا چند ساعت د نجا یبه نظرت ا -
!  ؟یندار ی! چ؟یدار یچ یایفوب  دونمی نم ی! هـان؟! فکر کرد رتم؟یغی ! من ب؟ی حرف نزن
 اونـ... یبر گفتمیاگه مطمئن نبودم، م یفکر کرد 
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 :دم یحرفش پر وسط

آسمون و   شه،یم  یالعمل بدنمه، مگه دست خودمه؟! چرا هرچبس کن محسن، عکس -
تا   دونمینکن، م  تی چشمت اذ یتو   یها غم نی ! منو با ا ؟ید یرو به هم گره م سمونیر

 . یتا آرومم کن یکن کاریچ یدونیاما کابوسه، تو حداقل م ،یمنو دار  هیهوا ایته دن

 

شده،   نی من عج یترس با رگ وپ  نیا ترسم،ی نآشناس م یهم من از خونه بعد
رو سالها نتونستم درمان کنم، چون   نیا  ست،یدست خودم ن ترسم،ی ! من م؟یفهمی م
 منو آزار نده. یدونی م گهیذهنم نقش بسته، تو روخدا تو که د ی تو

 

به مغز استخوانم نفوذ  که  یداد، و با نگاه کوبنده ا رونی نفس پر از خشمش رو ب محسن 
 لب زد:  کرد،ی م

کهنه  یزاری ! داغه دلت رو چرا نم؟یا یهات کنار ببا ترس  دیآخه دردت به جونم، نبا-
من   دونمیدلت سوخته، م دونمی ! م؟ی خودت رو بسوزون لهیپ یتو  د یبا ی بشه؟! تا ک

 مردم. 

 

  شمیمن خسته نم ی رو بفهم، ول نیا  رمیمی اما برات م ،یبهم اعتماد ندار دیشا
 ! ؟یفهمی م

 

مرد   هی که با دل خوش عاشق   ،یرو دار یو خوشبخت  یحق خوش ی از هرکس شتریب تو
راه خودش رو   یزیچ  نیترک ی با کوچ کهن یکه همه جوره پشتت باشه، نه ا یجنتلمن بش
 بکشه و بره.
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پس من   ، یانصافیب یلیهام تو رو آزار داده؟! خچشم  یاهیثان هیپـروا، غم  سوزمی م دارم
 نم،یبیشده رو هر روز نم یکه با جسم و روحت قاط یغم نیبگم؟! که ا  یچ دیبا

 هــان؟! 

 

و تنهام،    کسی من ب اره،یشده، داره منو از پا در م یکیکه باتو   یغصها نیبگم که ا  یچ
 ! م؟یرو دار یمگه ک گهیاالن جز هم د یآره ول

 

تو سر کنم، من و تو جز  یخال یبا جا  تونمی نکن، من نم شتری درد رو ب نیا  گهید
 . کنهیم   یرفتارات و کارات منو کفر یول م،یرو ندار یکس گهی همد

 

!  ؟یتا بخواب یزاریبغلت م  یرو هر شب تو شرفیعکس اون ب دونمینم ،یکنی م فکر
 دونمیم ،یکن ونهی کارات د نی که منو با ا یتو منو آدم کرده، بترس از روز   یفقط هوا

هرکس و ناکس سرخم  یجلو  ،یکنی تو خودت هم تلش نم یول مه،یوخ  تی اوضاع روح
 !؟یکنی منو خرد م ینطور یچرا ا  ،یکنی م

 

  شیآت هاشونه یو کنا شی مشت آدم نخاله و مفت خور که ن هی  یها بخاطر حرف  تو
رو از  ایدن  یها یو خوش ،یکرد  م یدت رو  قامثل تو، خو  یپاک  یآدما  یبه زندگ کشند،ی م

از کنار  ،یندارن که نشد زندگ  یکه وجود خارج ییها مثل مرده   یو شد ،یکرد  غیخودت در
از رفتارات دارم   ده،یکش شیمنو به آت  نیا  ،یچ وقت نبودیکه انگار ه یگذری م یآدما طور

 ! ؟یفهمی م  رمیمی م
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  زارنی شون رو مپدر ی!مردم بچه ب؟ی کن یآروم زندگ گهی د یمثل آدما  د یگفته که تو نبا یک
نفر رو کشته و اون وقت سرش به آسمونه   هی  اروی  گزه،ی بغلشون و ککشون هم نم ریز 

  هایخوش  یصفت خودت رو از همه  ونی مشت ح  هی  یچرت پرتا یهفتمه، تو چرا واسه 
 برام سخته. خندهی به زور لبات م نمیبی م ی! وقت ؟ی محروم کرد 

 

محسن ببارم، سرم رو    یجلو خواستمی نم یداشت، ول دنیبه لرز  لی به شدت م  امچانه
 که اون روز نجاتم داد:  میانداختم، و به قول رح نی پا

مردم له   ی هاوتهمت   هاث یروزگار وحرف و حد یها چرخ  ری ز  نیاز ا  شتریب یخوا ی اگه م-
 کن،  یها زندگمثل مرده  ینش

ما همه   ی شبانه یها ه یشده که ازگر یطور زتره،یگ هم غم انگ ازمر  مونیاما زندگ  میازنده
 . شنیم یشاک 

 

 به مغزم هجوم آورند. خاطرات

 *فلش بک* 

مون  خونه  کی نزد یافتاده، از محله  یمردم بودن چقدر درد آوره، باسر یی نماانگشت 
منم به   رفتی هرطرف م کردم،ی رو شوت م ها زه ی با پا سنگ ر ر،ی سر به ز  گذشتم،ی م

که از  کنند،ی م یات کاروقتا عشقت و خانواده  یبعض کردم،ی و شوتش م رفتمی سراغش م
 میکه زندان بودم، زندگ یماه هیهم بدتره، بعد از اون   تی زنده به گور کردن عصر جاهل

 شد.  یطوفان گهید
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  ن،نشویتر و مهم  انمیرو ازم گرفت، خانوادهام، دوستام، اطراف زمی که همه چ یطوفان
  کس،یآدم بدنام وب هیعشقم رو، همه دست به دست هم دادن تا منو به لجن بکشونند، 

 چشم همه.  یشدم تو  یتنها، انگار خوار

 

به  یدست  اومدن،ی بنظر حالشون بد م دم،یبودم، چندتا الت رو د دهیکوچه رس وسط
 و به طرف مخالف اونا رفتم، که از کنارشون نگذرم.  دم،یومانتوم کش  یروسر

 

طرف جوب، و سد   نی ا  دنیپر  یهیکر  یرد بشم، که دونفرشون با خنده رخواستمی ز  سربه
 راهم شدند.

 

دهنم، اما خودم رو نباختم، سرم رو   یبهشون نگاه کردم، قلبم اومده بود تو  دهیترس
 بلندکردم و با نفرت داد زدم: 

 ..ـیمنوبگ  یکه جلو یهست یک ی ! فکر کردد؟ی خوای م ی ! چه؟یچ-

 

هام  دهنم نشست، چشم یبود تو دور دستش بسته  یریدفعه پشت دستش که زنج هی
 از چشمم افتاد. ی، از درد اشکاز حدقه دراومده بود

 

  یقابل تحمل  ریبه دهنم، لبم محکم به دندونام برخورد کرده بود و درد غ ری برخورد زنج از 
 .کردمی مدهنم حس   ی طمع گس خون رو تو  د،یچیرگ به رگ لبم و دهنم پ ی تو
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  یتو میهام پراز اشک شد، خون و آب دهنم رو با نفرت و خشم درونچشم  یکاسه 
 آورد. ورشی اش به طرفم گرد شده و اون شکم قلنبه یهاصورتش پرت کردم، که با چشم 

 

رو از سرم درآورد و با   میچنگ زد و منم با تمام توانم بهش چنگ زدم، روسر  میروسر  به
 معذب بودم   یلیخ دمیکش شی م از ترس به نلب د،ی خند یحالت چندش

 

 میگچاره ی ب دنیبا د هاشقیبود، رف  دهیفای ب یکردم موهام رو بپوشونم ول یدستم سع با
 .زدندی م قهقه یبلند بلند، با حالت چندش

 

 زدم:  داد

 دستت رو بکش الت بوگندو.-

 

کردم و چنگ زدم که   زیتف کردم و با پشت دست لبم رو تم رونیدهنم رو به ب خون
 . رمیرو بگ میروسر

 

 صورتم آورد و با لذت گفت:   کی رو نزد صورتش

 .شهیم ی.. توله سگـ.. امشب چه شبیخوش فرمش رو، تو چقدر هات  ی هاجونم، لب  یا-

 

س زدن، به  بودند، من با نفس نف  دورم کرده  یچهار نفر زد،ی م رونیب  نهیداشت از س قلبم
 .دندی خندی م یو بلند بلند باحالت چندش گرفتندی منو م  یجلو رفتم،ی که م یهرطرف
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 : دمیکش غیاز اعماق وجودم، ج ده،یترس

 کمکم کنه. یکیتو رو خدا  -

 

 از اونا از پشت بازوهام رو گرفت و  پچ زد: یکی

آق کمال قد علم کنه؟! هــان؟! بعد از   یو جلو  ادی جرعت داره ب یتو بگو ک اد،ینم یکس-
 .میچشی رو م یبهشت یحور هیمدتها، امشب بلخره طمع  

 

بهم نخوره، اما   فشیتا دست کث کردم،یو من سرم رو خم م دیموهام کش  یرو  یدست
 بود، موهام رو پشت گوشم برد:  دهیفایب

سالها کمر سفت کردم   نیکرده، تمام ا  خودمیاالن منو از خود ب نیرنگ موهات، از هم-
 .یشب نی همچ یبرا 

 

 دم،یکوبی م واریگرفتم و به جلز ولز افتادم، خودم رو به در و د شی آت هاوونهید  مثل
 . کردمی م یدها یفای ب یتقآلها

 

 از پشت بازوهام رو با تمام قدرتش گرفته بود. یمنو گرفته بودند، اون ینفر سه

 :دی غر  یو کفر یحرص

 هم داره.   یپدرسگ، چه زور-
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 گرد و قلنبه که به صورتش تف کرده بودم، به طرفم اومد.  همون

 

ساق پام    یشکمش بزنم که کف کفشم رو گرفت و محکم تو  یرو بلند کردم، که  تو  پام
 .دیکوب

 

شد و خم شدم، و به زانو   جونی از درد ب تیهم به تبع پام یکیدرد نفسم رفت، اون   از 
شده   جون ی چنگش بودم، به زور منو رو که از درد پام ب  یکه از پشت تو یافتادم، اون

 . دیبودم رو باال کش

 

 نیاز ب  اریاختیب ی، صورتم از درد مچاله شده بود، اخبه موهام چنگ انداخت  کمال
 هام  آوا شد. لب 

 

صورتش، با    دنیو با لذت به صورتم زل زد، از د د،یبه عقب کش یحم ریرو با ب موهام 
 .دمیصورتم رو جمع کردم و عقب کش یحالت چندش

 

دستش بود،   یکه وصله  یری با زنج یای لیصورتش تف کنم، که س یخواستم دوباره تو  
جابه جا   ریدستش و زنج ینیاستخوان فکم ازسنگ   د،یکش شیطرف راست صورتم رو به آت

 .چهی خلوت بپ یکوچه یپر دردم تو  غی شد، و باعث شد ج

 

 زدم:  داد

 ازجــ...  یشرفا، چ یب  نی. ولم کن ایعوض-
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از سر لذت    یحرف بزنم، به سرفه افتاده بودم، باخندها   تونستمیبند اومده بود، نم نفسم
 گفت:  یو خوش

 که بدجور دوست دارم طعمش رو بچشم.   دشیاریب-

 

 هم گفتن: با

 چشم آقـ کمال.-

 

خودم رو سفت گرفته بودم، بدنم رو مثل چوب   د،یبا قدرتش دنبال خودش کش منو
  یاون غول تشن منو به راحت یبند کرده بودم، ول نی خشک کرده بودم، و پاهام رو به زم

 بود.  دنیکش غیج اومد،ی که از دستم برم  یتنها کار د،یکشی م

 

 زدم:  داد

 ..نـ..کـی ! خواهش مست؟ین یکیکمک.. -

 

موهام و    یداغش رو  یهادهنم نشست و خم شد و ، نفس  یدفعه دستش جلو هی
 . زدی رو برخورد، حالم رو بهم م  امقه یشق
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 عق زدم. اریاختیب شد،یرو م  ریکه دور دستش بود، دل و رودهام ز  یدستمال یبو از 

 

هام تند شده بود، و بهم قالب شد، نفس ید یضعف شد  دم،یکش نی ، خودم رو پا 
 . شتریتقلهام ب

 

  دی اس سوخت،ی قلبم همه وجودم م ی هااز شدت کوبش  دند،یکشی دنبال خودشون م منو
چنگ   دمیدی که م یزیبشه و به هر چ  شتری هام بکه عق زدن  شد،ی معدهام باعث م

 . زدمیم

 

  دایپ یااز موجود زنده  یرد   مکرد ی بود، کوچه هم اونقدر خلوت بود که حس م کیتار   هوا
 . دمیلرز یبو گندو م  نی آغوش ا یتو  دیمثل ب شدم،یم  هوشیاز ضعف داشتم ب شد،ینم

 

خوردن پام رو   چیداشت، پ  دهیمگه فا  کردم،ی بند م نیزم یرو یچسستم رو هر  یپاها 
 . کردمی حس م

 

 .میبش نینقش زم  یبود با اون عوض کی شد، نزد  یادفعه  هی نقدریا دم،یکش یاخفه غیج

 

 خودش رو منو نگه داشت. عیسر   یبا عکس العمل که

 کنار گوشم نعره زد:  د،یکشی که منو باال م یدرحال

 .یوپا چلفتدست -
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 داد. چیهام به پروده  م،ینیب یلجن دهنش تو   یبو

 

اونو هم منو   شد،ی هم خم م ی گاه زدم،ی خودم نداشتم، و لنگ م یرو  یشدت درد کنترل از 
 . کردی م ستادنی بارفشار داد گلوم وا دار به درست ا 

 

!  اد؟یسر من بدبخت برگشته م بتهیمص یخورده بودم، چرا هرچ یها زخمآدم  یهمه  از 
 . شدمی و راحت م مردمی کاش م

 

سرم رو بلند کردم، نگاهم به   د،یچشمم چک  ی از گوشه یکه اشک ی درحال یگچاره یب با
 :دمی مثل بدبخت من بود، افتاد، از ته دلم نال آسمون که یاهیس

از   شتری نکن، حال و روز منو بدبخت رو ب آبروم ی خودت به دادم برس، حداقل ب ای خدا-
 داغون نکن.  نیا

 

  ن یاست که ا ینیچه نفر  نیا  ک،ی تنگ و تار یکوچها یتو دنیچیبند اومده بود، پ نفسم
 نداره؟!  یعذاب  تمام

 

  یهابسته بود، با همون دست  خی هام بدجور ترس به وجودم رخنه کرده بود، انگشت  
و لحظه به لحظه حصار ارنجش   دهیگلوم چسب  خی اون مرد ب یلرزانم به ارنج خم شدها 

از ناچار   رفت،ی م  یگلوم صورتم به کبود ینفسم رو بند آورده، از فشردگ کرد،ی تر مرو تنگ 
 کنم.  دایپ یفرار یراه دی تا شا  زدم،یچنگ م
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بلند خس  یاون نامرد رو داشتم، صدا  ی هادر باز کردن قفل دست  یسع دانهی ناام 
 . شکستی هام سکوت کوچه رو در هم منفس  یها خس

 

نا   دم،یترسی ازش م یکه از بچگ یکس  دنیدفعه با د هیرو که باز کردم،   رمقی ب  یها چشم
 هام  کنار تنم سرخوردند.دست  دشدم،یام

 

 به رعشه افتاد، با خودم گفتم:  بدنم

 ندارم.  ید یام گهیکارم تمومه، د گهید-

 

  هیکنجکاو بودم، بدونم اگه  م،یکرد ی شهر گذر م  نیا  یهااز کوچه  ری که با سم یروز  ادی
 افتادم:  کنه،ی مزاحم بشه، اون چکار م  یکس یاتفاق یروز 

 ! ؟یکنی م کاریمزاحمم بشه چ  یکی یروز  هیجونم؟!  اگه   ر یسم-

 

 : دیخند  سرخوش

 جرعت داره، مزاحمت بشه؟! هــان؟!  یشرفیچه ب-

 

هام صدبرآبر  که داده بود، غصه یهاوعده  ش،ی هاوجودم رو گرفت، از تمام حرف  بغض
 شد.
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  دنی! کار هر شبم شده دش؟یقشنگش تو خال ی هاهرشبم شده مرور خاطرات و حرف   چرا
 . شیاشهیش  یها چشم  ییا یرو

 از اون همه ظلم، چرا دلم چشم به راهه اون نامرده؟!  بعد

 

همه هم   شناختند،ی روم کلهی ب میکل تهران رح د،ی چیکوچه پ ی تو  میرح یعصب یصدا 
 . دنیترسی مثل سگ ازش م

 

 :دمیکش غیبا بغض ج یسر ناچار از 

 کردم؟!    کارتونی! مگه چد؟یخواهی ازجونم م یچ-

 

 : دمینال یگرفته و لرزون ییصدا با

 ! د؟ی خوا ی از جون م یدارم، چ یبدبخت یکاف یخودم به اندازه -

 

 

 چشمش گذاشت:   یدستش رو رو  یمن، با چآبلوس  ادی داد وفر الیخی ب غلم

 .میچاکر، داش رح-

 

تنم   ده،یبه کمال ازش گذشت، من مثل موش آب کش توجهی، ببا تعجب بهم زل زد میرح
 .ستاد ی که جلوم ا میعرق شده بود، رح سیخ
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آب دهنم رو   یبلند  یکردم، باصدا ینگاه ترسناکش زهره ترک شدم، از ترس قالب ته از 
 قورت دادم.

 

 شدم، التماِس  کردم:  میخشن رح یهاچشم یرهیلرزان خ  یاباچانه  

دو عالم   یتو رو به بانو  د،یترم نکنمنو بدبخت   گهیعالمم، د ییرسوا یکاف  یمن به اندازه -
از   تراه یرو س  یزندگ نی ا گهی برام از جهنم بدتره، تو روخدا د یزندگ ن یا  دم،یم  قسمتون

 . دینشکن نیاز ا شتریب گهی منو د د،یکه هست نکن ینیا

 

   امقه یاش سرش رو طرفم خم کرد، از ترس سرم به به خون نشسته  یها با چشم  میرح
 نشست 

 

دلم رخت  یتو زد،یبه چنگ م یبه جونم افتاده بود، طاقتم تموم شده، غصها  وحشت
که گردن منو نگه داشته بود، رو با چنان   یمچ دست اون کس  م،یکه رح شستند،ی م

 چنگ زد.  یخشم

 

چکار کنه، با تمام   خوادی بفهمم م کهن ی با سرعت قبل از ا میدفعه رح هی د،یاز درد نال که
 نگهام داشته بود.  کهیصورت همون   یتو ،د یقدرتش با کله کوب

 

ام نشست، و گوشه   یهام رواز ترس دست  د، یگوشم سوت کش د،یکه  کش یازنعرها  
 .دمیکش یاخفه  غیناخواسته ج
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مشتش که از خشم  ی هل داد، تو   واریسرعت بازوم رو گرفت، و منو به طرف د با
 . دیرو به طرفم کش یزیچ د،یلرز ی م

 

که   میروسر  شد،ی شدهام، دست بردم از دستش گرفتم، باورم نم مچاله   یروسر دنیباد 
  ستادهی پشت به من ا کهی درحال یلرزوان  یازسرم باز کرده بودن، با دستا یاول  یکوچه  ی تو

 کج و معوج سرکردم، اصلا مهم نبود.  ییاونا نباشم، اون رو سرم کردم، روسر  دید  یتا تو 

 

 .دیچیپی از درد به خودش م واریتر کنار د متر اون طرف هیکتک خورده بود  کهی اون

 

که همه پشت سرش به  ییشرفا یاون ب یبه سر تا پا  میرح یده یگند  یتار مو  هی
  د،یارز ی م ستند،یای نمازم

 .کنمی که خوب فکرش م حاال

از  یزن ای مزاحم دختر  می بگه رح یکس دمیتاحاالنشن ده،یدن یازش آزار  یکس تاحاال
 خون شد. تشیشده، دلم واسه آذر و مظلوم یمحلها 

 

  خته،یباشه، اعصابم بدجور بهم ر جایب یهافشار تهمت  ری هم مثل من ز  میرح دیشا
خواب درست و   هی انمیخانواده واطراف یرحم ی همه ب نی هست که از ا ی چندماه

بغض ازهمه پنهون کردمه، که غده  نقدریا  نخوردم،یدرست و حساب یغذا ای  نداشتمیحساب
 گلوم. یشده تو 

 

 : دمیخودم پرس از 
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 گنیهاشون م ترساندن بچه  ی محله برا  یها! زنگن؟ی ازش بد م نقدریمردم چرا ا -
  دمیم ،یو اون کار رو بکن یکار رو نکن  نیاگه ا  گن یم  ایبخوردت،    کلهیب میرح دمتیم

 هات رو از ته ببره؟! گوش  کلهیب میرح

 

صورتش جا خوش کرده   ی لبش، تو   یکه از گونه تا کناره ،یقیبه خاطر زخم عم حتماا 
 سرم، من چقدر خنگم؟!  یتو   دمیباشه، با مشت محکم کوب

 

 :دمیدلم نال یدادم، و تو رونینفس حبس شدهام رو ب کلفه

باز هم  یول  ینیبی رو نم نایواقعاا ا  ایآدمات، خدا  ی نقابها  نیاز ا شم،یم   ونهیدارم د  ای خدا-
خوش خط   یمردم همه متظاهرند، و هرکدوم با نقابها  نی ! چرا خدا؟!چرا ا؟ی سکوت کرد

 !  دونن؟یعالم م  یساده، اونا رو خوبا یو آدما  کنند،ی م ری رو س ا یوخال خودشون دن

 

خوار   یدن یخوار و اهل جهنمه، همون نوش یدنینوش  میکه رح ده،یکه اون فتوا رو م یاون
  هی  یتا آبرو کنهی و گلو پاره م کنه،ی سپر م نهیس شناسهی که نم یکس یبرا  اد،یم یجهنم

منه   یکه مو  کنه،ی رو سر کنه، تنش روسپر م می تا روسر  بندهی رو بخره، چشم م بهیغر
 . دهیم  مینباشه، و دلدار  وونی ح  تمش  هی دید  یتو  به،یغر

 

فقط   دم،یند  یخوب یروزها از کس نیا  زنن،یبد فقط زخم م یروزها  ن ی ا  یکه تو ییکسا  
پشت بودن، خودشون من رو هل دادن تا هر   یکه به جا  ییدل شکستن رو بلدن، کسا

 بزنند.  نمیشده زم یجور
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  چیگذاشتن رفتند، که انگار ه  یکردن، جور یخال شانه هاشونت یکه از تمام مسول ییکسا
 وقت نبودن.

 

راه و   نیبدون ا یول یرفت دم،ی آدما بر نی منم از همه ا  سوزونه،ی داره منو م الشی وخ فکر
  یکس فرق چیه یمردهام برا   ای زنده  گهیهام رو سوزونده، االن د رسمش نبود، تمام آرزو

 نداره. 

 

خودش   طتیشرا  نیبدتر  ی که تو گن،ی م نی واقعاا مرد به ا د،یاشکم دوباره جوش یچشمه 
 .ایکه همه پشتتن تا ته دن ی و شاد   یخوش یرو نشون بده، نه تو 

 

متظاهرا رو    نیفقط ا  ایچرا دن  ی، ولروز بهم زده بود هی ری که سم ،یزدم به حرف یپوزخند 
  میهفت سوراخ قا  ،یاومدن سخت عی هستند، که با شا ییها همون  نای ا  ی! ولدونه؟یمرد م

 . مرامیو ب رحم،یب یآدما  نیاز دست ا  یوا  شن،یم

 

 یزندگ م،ی مثل رح  یکس یزندگ کنهی رو تباه م ایلی خ یمنو امثال من زندگ  ینابجا  قضاوت
که  ییجایدهن داشت تا از قضاوت ب نی کاش زم کنند،ی مثل من رو تباه م یکس

 . رفتی فرو م میاش داشتدرباره 

 

 بم و خشنش گفت:  یباصدا  ،م یکه درحال حرکت بود یریمس ی تو

مردم له   یها و تهمت   هاث یروزگار و حرف وحد یها چرخ  ری ز  نیاز ا  شتریب یخوا ی اگه م-
 کن، یمثل مرده زندگ  ینش
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 ی هاه یاز گر  م،یداغون و خراب ،زتره یاز مرگ هم غم انگ مونیاما زندگ   میازنده  ما
 .نیشبآنهامون هم همه شاک 

 

 :دی کش یقیعم نفس

از   یتونیاگه نم   ریبگ ادی ات درستن؟! اما درباره  گرانی د یها چقدر ازحرف  دونمی من نم-
سرت رو    ،یستی مردم با نی ا  یرگبار یهاروزگار و تهمت  نیخودت در مقابل قلدراها و ا 

 . ینباش دید ی کن تو یکن، کار یها زندگکنار زنده  ی و مثل مردها نی بنداز پا

 

 شد:  رهیبهم خ یپوزخند با

  یخوا یدارت م حالت   یموها   نیرنگ وارنگت و ا  یهالباس   نیو ا   غتیالک ج نیبا ا -
 ! ؟ی خوشگل یبگ

 

 تر شد:پر رنگ  پوزخندش

 . ییشب اونا کی   یبرا یلهیمشت چشم چرون، تو فقط وس  هی یاما برا  ،یآره هست-

 

ر و فراهات رو حذف کن، و  ق  نی ا زارو،ی چ نیا ،ی طعمه امثال اونا نش یخوا ی اگه م  یول
ازچشم  ،یش متحرک باش تافراموش   یکلوم )کلم( مرده یزبونت رو کوتاه کن، خلصه

باش، االن که انگشت اتهام به طرفته،  نیبدتر از ا امنتظری ،یافتیحسودا و زمونه ب
رو،  تف سر   تیگناهیب  یثآبت کن یکن یسع  یچ ره  ست،ده یفا ی مقاومت کردن ب

 . شهیباالم
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 برگشت و بهم زل زد: آروم

دارم   یمثل من، مگه چه کرده بودم؟! که عمر  یو دم نزن  ی بسوز  دیبا گناهی ب ایگناهکار  -
  یکار هیخاک پا گذاشتن،  یمشت  یقلبم پا گذاشتن، که انگار رو  یرو ی ! جوردم؟یتاوان م

  ،ینیبی رو که االن م یاست کنم،  منکمر ر تونمیرقمه نم  چیکردن، که ه میبا دلم و زندگ
 دچارم. یکن فکرکه  یبه هر غم

 

  یروندار یشکیات االن هکردن، اول از همه هم خانواده  ی همه پشتت رو خال  مطمئناا 
 ! داره؟ی کس نگه نم چیمگه نه؟! حرمتت رو ه

 

کارات و   نیکردن، اگه به ا  زی که برات دندون ت یهست ییها چشم گرگ  یتو تو  االن
 . یافتی م نا یبدتر از ا ییکسا ریزود مثل امشب، گ ای  رید  یرفتارات ادامه بد 

 داد:  هیتک  وارید کنار

 ! ؟ی ! دوتا باشن چرسه؟ی نر خر م ه یتو االن زورت به -

 . ستین یراه فرار هم شهیهم رسه،ینم یکه صدات به کس یافتی م ری گ ییجا

 

اوضاع   کهن یقبل از ا ،یافتاد   ریگ  یهر لحظها ییهرجا  کنم،ی بهت م ی تینصح هی برادرانه
 چنگ بزن.  یکه دار یبدتر بشه و کار از کار بگذره، فکرت رو بکار بندار، و به هر چ

 

  دن،یرس یی به درنده خو کهییکمکت کنه، کسا تونهی بغض و اشکت نم نیبدون ا  یول
 رحم ندارن.
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  یموقعه شب برا  نی دست کس نده، انجاتت بده، زرنگ باش، گزک  تونهی زور نم یگاه
 ست. همه  ییکه انگشت نما یخطرناک، چه برسه کس اشهیحاشی ب یدخترا 

 

  بایروزا هم زشت بودن درد سر هم ز  نیات بکار بنداز، اآب غوره گرفتن کله  یبجا  پس
 بودنش. 

 

پشت   گفت،ی غرق شدم، چقدر به حق م میرح داری معن  یهاحرف  ی کردم، تو سکوت 
 قدم تند کرد.  میدیآروم مثل جوجه اردک راه افتادم، تا کنار درخونه که رس سرش آروم

 

 گفتم:  ع یدنبالش برداشتم، سر  یقدم

 .میممنونم، اقارح یلیخ-

 

 آروم گفتم:  دم،یمانتوم کش  یعرق کردهام، رو ی هادست 

 د،یهست  یبد  یآدم کردم،ی که فکر م  خوامیبگم، معذرت م  خواستم،ی من.. من م-
 .میشرمندهام، ندونسته قضاوتون کردم اقارح

 

 : دیزد، آقـا روکش یصدادار پوزخند

 اونم من؟!  -
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 رفت. حرفی داد، ب رونیپشتش به من بود، دستش رو باال برد، نفسش ب  کهی درحال

 

رفتن، ازسکوت معنادارش،  نیماندم، از ا   رانی، حبدجور خراب بود، غصهام گرفته بود حالم
که   دهیشن  ثی از بس حرف و حد  ای بخدا واگذار کرد،  ای منو بخشيد   دم،یمکه نفه ن یاز ا

 شده. تیاهمی و ب یبراش عاد 

 

منافعشون    یپا  یپدرم و بردارم هم وقت یحت دم،یها به چشم د که بعداا مدت یمرد  تنها
خودشون جمع   یبرا  ی ظاهر ی آبرو تی تا از انسان  زنند،ی رو م زایچ یل یخ دیوسط باشه، ق

 کنند. 

 

 دونندیحفظ ظاهر خوبشه، ملت نم  یبرا  ش یریگمرام دست   یول زند،یصداش م  ییکربل
  ییها ی وانی آدم به خودشون گرفتن، وگرنه ح بتی اند، فقط هکه از داخل چقدر گنده 

 .هستند، درقالب آدم 

 

 تنها مونسم شده رو باز کردم.  میسرد زندگ  یروزها  نیخاطراتم رو که ا دفتر

 

به اسم    یبار بنام مرد  نیاول یبرا  میزندگ کی دوران سرد تار نیدفتر خاطراتم در ا ی تو
 شد.  نیمز  میرح

 

  ریو تحق کتکی، بداد، سرم داد زد  یازم دفاع کرد، دلدار قضاوت یب  منت،یکه ب  یمرد
 رو برام مشق کرد. تی و آدم یدرس زندگ
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  ش ی و مردونگ  شیداره، هرخط از دفترم از مرد  یپاک   تیصورتش زشت باشه، اما طن  دیشا
 .شدی شهر پر م نی آدم ا نیترپناه یدر حق ب

 

 رو که کنار گذاشتم، رو کردم به اسمون با لبخند گفتم: خودکارم

 .ییآدم دو پا  نیخودت فقط عالم و اگاه به اعمال ا  ای خدا-

 

نماز   یآدما  شهیخوبات هم دمیفهم ،کنمیعوض نم یطل  چیرو با ه میرح یخوب نیا 
 . ستندی آدمات ن نیترشه یحا یو ب  ری سربه ز   یخوان و درظاهر آدما

 

گرفته،   قل یو ص ده یتراش یهاالماس  هات،ن ی تر ولگردا وبدنام  ها،نی دارتر شه یحا یگاه
 .رندی گیآدماهات لقب م نیپاکتر 

 

رنگ به رنگ،  یوآدما  یهمه شلوغ  نیا  ونیشدم، که م دواریواقعاا ممنونم، ام ای خدا-
به  شهی که ت یدیمتظاهرو پل  یهاآدم  زنند،یزخم م کشندی که فقط دل م ییها یی آدما

 . شنیم  دایهم پ یخوب یهاآدم زنند،ی م شهیر

 

 . کندی سپر م نهیس  دن،یم یدلدار  شونق یعم یها با وجود زخم که

خوشحالم که نشونم   ،یتو هم رهام کرد  یو پناهام، حت پشتیب ،کردم ی فکر م ممنونم
 . ستیفقط ظاهرش ن تی آدم یداد



 پروا 

434 
 

 

چون   کنم،ی ندارم، کتک بخورم، زخمم بزنند، تحمل م یچیاز ه یباک  گهیاز االن د  
که  شهی م  داشیجا پ هیاز همون خوبات  یکیبرم   ییو هرجا ،یتو هوامو دار دم،یفهم

 بده.   می دلدار ره،ی بگ دستم

 _زمان حال 

به اطراف نگاه   دهیترس دم،یمتر با هوا پر هی  دهیصورتم، ترس ی رو یسرد  یزیچ ختن یر با
 صورتم تکان خورد.   یجلو ی دست دم،ید یینا آشنا یهاراهرو  پله  ی کردم، خودم رو تو 

 

 بود، زل زدم. ختهیصورتم ر  یآب رو  ینفس نفس زدن، به کس با

 

 بازوم روگرفت:  یبهم زل زده بود، محسن عصب دهیپر یبارنگ ده یترس محسن 

 .یدفعه چت  شد؟! تو که خوب بود  هی  ،ینصف عمرم کرد نجایا نیبنش-

 

 ایکدوم دن یباز تو  ستی! معلوم ن خوندم؟ی سرم سه ساعت داشتم برات روضه م ریخ
 مو در آورد.بهت بگم؟! زبونم  ی! آخه چ؟ی کرد یخودت زندون

 

 

 :دمی غر دم،یدرچمدانم رو باز کرد، مثل عقآب طرفش پر دمید

 ! ؟یکنی چکار م-
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 : دیخند محسن 

  اتیشخص که ببندم دور سر وگردنم، با لباس  میزیچ  ،یروسر ،یدنبال شال ینترس خواهر-
 هم کار ندارم.

 

 دادم:  لشیتحو  یظیغل اخم

 ! ا؟یشد  ایحی ب یلیخ دایحوست هست جد -

 

 زد:  یقهابلند بلند قه  محسن 

 ربط داره؟!  ایکجاش به ح  نیپـروا؟! من فقط دنبال شالم، ا  یگیم یچ-

 

 از شالهام رو برداشت دور سرش بست به اسمون نگاه کرد:  یکی

 کن.  ریخودت امروزمون  به خ ا،ی خدا-

 

 در رو باز کرد:  اطیاحت با

 . ستای خونه بشو ن نجایداشت، ادم ن یپــروا برم بهش بگم غلط کردم، خر ما از کُرگ-

 

 .شهیتمام م ،یری ها بکار بگغر نزن محسن، اگه بجا زبونت دست -

 

 داد:  رونی پر ازحرص با صدا ب نفس
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 .میاریدرب م،یحداقل بزار لباس پلو خور -

 

 : دمیخند

 .یزنیم  یعل یخودت به کوچه  ،یشد ییا یحی ب گمیم-

 

 لباس عوض کردنه؟!   یمن جا  یراهرو جلو یتو نجایا-

 

  تیدست لباس برداشت، باال رفت، منم از موق هیبه طرف ساکش برگشت،  محسن 
 عوض کردم. کی استفاده کردم، مانتوم و باتون

 

شده   زان ی عنکبوت او دنیها گذاشتم، داخل رفتم، با درو پله  لمیرو برداشتم، وسا میروسر
 داخل شدم.  یچندش یکردم، با حالت لبم رو گاز گرفتم، با وحشت در رو کامل باز   دهیترس

 

گشتم، با  لی وسا  ینشسته بود، به اشپزخانه رفتم، دنبال ط لیوسا   یمتر خاک رو  هی
 شد،یسفت بود، باز نم دم،یاونو کش ییخلوت به طرفش رفتم، فقل کشو  اط ی درح دنید

 انگار زنگ خورده. 

 

  دم،یمحسن رو پشت سرم د  رهیآچار اونو برداشتم، باچند ضربه به در دستگ دنید با
 حال فقل باز شد. نیدستش رو جلو آورد، درهم

 



 پروا 

437 
 

 : محسن

 بده من. ست،یتو ن  یکارا، کارا   نیا-

 

 دلم قربون قد باالش رفتم، سرمو روتکان داد: یزدم، تو یلبخند

 بردارم. لی وسا  یرو   یرچه ! برم پاست؟یخلوت ن اطیح  یتو  نای وا یط نیباشه، بب-

 

 :دیبرگشت، توپ محسن 

  یتو  ره ی خاک وخول م یاگه اونا رو بردار باره،ی خونه م ی زده به سرت؟! گند ازسر رو-
 . لی جون وسا

 

 گفت: یقدم برداشتم که محسن، با اخم دم،یزنگو شن ییحال صدا  نیدرهم

 صبر کن، مثل مرد خونهام. -

 

 اش رفتم.دلم قربون صدقه  یتو  دم،یدل خند ازته

 

 رفت:  یناجور یاکلفه چشم غره  محسن 

 چادر چارقد سرکنم؟!  دیهان؟! خنده داره؟! نکنه با-

 

 ! ا؟یبد دل دونستمینه، نم-
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 ! ستا؟ین ی بد دل نیحواسم به خواهرمه، ا ه؟،یچ گهید یبد دل-

 

 گفتم:  دم،یخندی که هنوز م یدرحال

 باشه، مرد خونه. -

 

 داد گفت: هیشب یتخس، دلخور باصدا  محسن 

 پروا؟! -

 

 برداشت:  یرو باحالت چندش فونیا

 ! د؟ی موند یبدو بابا  کدوم گور د،یهان حم-

 

 : دیچیخونه پ یتو  فونیبلند دوست محسن از ا  یصدا 

 . میسرت محسن، انگار نوکرت یخاک تو  یعنی-

 

 ! ؟ی! که االن تو نوکرم؟ینوکرت بود ،م یاماده کرد   ببند گاله رو اون موقعه که باشگاه رو-

 

 بخف محسن، بپر کمکم، دستم افتادا.  -
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 رو زد:   یدکمه 

 باز شد؟! -

 

 مون محسن.کمک  ا یاره، فقط ب-

 

 ! د؟یحم کنمی ات منفله هیسرکار   نمیبب امیب  نی باشه، فقط پا-

 

 . دیدخندیحم

 بچه پرو. -

 

 شدم.  دهی بودم، دنبال محسن کش ستادهی ببرون رفت، من که سرگردون همونجا ا محسن 

 

بود، باال  نده یشو  عی برس، ما یط یدستشون کل یتو  کهی درحال اسری و   دیباحم محسن 
 اومدن. 

 

 ! کو کارگرات؟! ؟یقرار بود چکار کن رسرتیخ-

 

 

 . انیم   میادرس بهشون داد  ،یچقدرعجول-
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 الت گفتم:سلم کردم، باخج   دنشونیباد

 .میمزاحم شد دیببخش-

 

 : دیاسرخندی

 میتونی م  نجایمبارک، ا دتونیجد  یحرفا؟! خونه نیبا ما و ا  ی! آبج؟ه یچه حرف  نیا-
 شده.  نینفر  یاون محله امیب تمی جرئت نداش م،یبر  میا یراحت ب

 

 هل داد:  یکم اسریمحسن و   د،یحم

 منم هستما؟!   یخواهر گمیم-

 

 رو به من گفت:  یزد، با شوخ طعب یتنها  اسری  هی یتصعن بااخم

 . نجامی! خودم ا ا؟یکنی نخاله تشکر م نیکار منه چرا از ا   نایا-

 

 راحت بودنشون خوشم اومد.  از 

 بله ممنونم. -

 

 : دیحم

 ! ه؟یبابا  نه به تو، نه داداشت؟! تشکر مشکر چ یا-
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 گفت:  یزد، به شوخ  یبه داخل انداخت سوت ینگاه دیحم

 برگردم. یهام پوشک نگرفتم، برم زودبچه  یبرا  گمایم-

 

 : دیخند محسن 

 جناب.  یکور خوند-

 

 کلفه:  اسر یهلش به داخل داد.  یتنه با

 نمشه.  زیتم یکار کن گهی چه خبره؟! تا ده روز د نجایبابا  زورنگو، بببن ا -

 

 .شهیتمام م  یداخل شروع کن یا یاگه ب-

 

 : اسری

 ! ستا؟یبابا  کار ما ن-

 

ان شاءاهلل تا   رم،ی بعد ازکف م م،یر یها رو بگل از باال تار عنکبوتا و خاکاو د،یساکت ش-
 شب تمومه.

 

 رو گرفت خودش شروع کرد. برس
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 .اری روب هاتی چندتا روسر شهیپـروا اگه م-

 

بهشون دادم، خواستم کمک کنم، محسن چشم   های رفتم روسر عیروتکان دادم، سر  سرم
 شد:  کی م نزدکه به دمیرفت، منظورش نفهم یاغره 

 .دیکم به اشپزخانه برس هیشما بهتره  -

 

 کردم.  ی اخم ناراحت

 منه؟!  ی اونجا جا یعنیدست دردنکنه؟! -

 

 فکش چفت شد: محسن 

 برو.  دونم،ی م یزیچ هید آخه -

 

 نگاهش کردم.  گنگ

 .ادیب رونیاندامت ب ییمنم خوشم ندارم، جلو   ،یاریهاتو باال بدست  یمجبور-

 

 بهش نگاه کردم:  یری با اخم ز  دم،ی به شالم کش یدست

 باشه.-

 



 پروا 

443 
 

سال واقعاا    نیچند  یخوشم اومد، تو زیحواسش به همه چ کهن یآشپزخانه رفتم، از ا به
 هام جمع شد.چشم ی تو  یخرج کنه، از شوق اشک رتی رو نداشتم که برام غ یکس

 

  یحسن مثل برق  تو. مدمی کش یغیعنکبوت بزرگ کنار گاز ج دنیگاز شروع کردم، باد از 
 . دیاشپزخونه پر 

 شده؟!  تی! طور ؟یچته؟! خوب-

 

 .رشدینگاهم خ ری مس به

  نجای از ا   یزود ن یبه ا نای ا  م،یکن یسم پاش دی کن، با زیبعد تم رم،ی بزار اول تارها بگ-
 .رنینم

 

ها باال  داد زد، مثل بچه  اسریکه  کرد،یبادقت همه جا رو از تارعنکبوت پاک م محسن 
 .رفتندیم   سهیکاراهاش همه ر  د،یپری م نی پا

 

 گفت: گرفتی اش مخنده  ییبه زور جلو کهی درحال محسن 

 چته بابا ؟! -

 

 داد زد: تکاند،ی م راهنشیدستش از پشت به پ کهی درحال اسری

خدا رو تنم  ب  یبکن محسن، وا  یکار هیمون،  پرو پاچه یزهرمار و چته؟! عنکبوت رفته تو -
 .کنمی حسش م
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 . اریور لباستو درب  نیا  میبر  ایبه طرفش رفت. ب دیخندی بلند بلند م کهی درحال د،یحم

 

 . کردندی م یو مسخره باز   دنیخندیهم به طرفشون رفت با هم م  محسن 

 

  نیشده بود، در هم زیها تمتازه تار عنکبوت یساعت  هیآشپزخانه واقعاا افتضاح بود، بعد  
 .دمیشن  یزنآنها غیج یصدا 

 

  دند،یپری م  نی چهارچوب در، از ترس باال وپا  یافسانه والدن تو  دم،یبرگشتم د عیسر 
 رفت.  رون یب یغی الدن مثل برق باج

 

 گفت:  ی مچاله شدها  یبا صورت الدن

 .ستمین ای، من داخل بچقدر چندشن  نایخدا ا  یوا   یا-

 

 گفت:  یعصب یحال صدا  نیدرهم 

همه سروصدا   نی! ا د؟یکنی چکار م نجای! معلومه اد؟یهست یچخبره؟! شماها ک نجایا-
 ! ه؟یچ یبرا 

 

 قاطع بود. شهیمثل هم شناختمی جون رو م مایس  یصدا 
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 گفت:  عی سر الدن

  نجایکنه؟! درضمن ا  زیرو تم ییجا  سروصدای تونسته ب ،یتاحاال کس م،یکنی نم یخانم کار-
 ه. واقعاا باغ وحش

 

 یتا پله یکه عصب   دمیرو د  ماینکنه، س یادبیبه طرف در پا تند کردم که به استاد ب عیسر 
 اپارتمان اومده بود.  کی نزد

 

 زد: ادی فر نیخشمگ

 . ستیاجاره ن  یبرا  نجا یا د،ی بر  د،یزود جمع کن-

 

 دست به کمر شد: الدن

 اصلا شمــ... م،یکرد هیروکرا  نجایجان؟! ما ا -

 

 : ستادمی معذب رو به استاد ا یزورک یوسط حرفش با لبخند  دمیپر عیسر 

 .میآروم کار کن دمی سلم استاد، شرمنده، قول م-

 

که سمت   د یشیم  دهید نشونیب دیکه چند تار سف یبا اون قامت بلندش، موها  مایس
  یها ودرشتش که مثل چشم یمشک یها ، چشمشد  رهیچپش حالت داده بود، بهم خ

 کرد.  ریز  یو کمپاکرو بود، ر یاقا 
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 گفت:  ،یزیشد، بااخم ر رهیبهم خ هنگ

 ! اصلا چخبره؟! نجا؟ یپـروا، تــو.. ا -

 

 آورد. رونیدر ب  یبود، سرش از گوشه  یکه کل تنش خاک  یدرحال محسن 

 شد. اریبخت انگار امروز  تون،نم یکنجکاو بودم بب  اری ومحبوب، بس ،یسلم بر استاد گرام -

 

 سرد.  یلبخند مچهی شد، با ن رهی به محسن خ مایس

 ! ؟ی محسن باش  دیبا-

 

 زدـ یلبخند  محسن 

 .میخونتون اتراق کن نی طبقه پا میا یب میازتون حرف زده، گفت  نقدریپروا ا -

 

 هم رفت.  یتو یکم مایس

 ! د؟یکن یزندگ نجایا  دیخوای م-

 

 محسن سرش تکون داد.  

 .می سوپ  عنکبوت درست کن  میری عنکبوت بگ نیا  م،ینه، اومد -

 

 به محسن رفتم.  یغره  چشم
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 تخس رو به استاد کرد.  محسن 

 .کنهی م فی که قلب آدم رو ضع رهی م ی اپـروا چنان چشم غره  نیاستاد به جونم خودم، ا-

 

 دهنم قورت دادم: آب

 نکن محسن، برو تو.  یلودگ-

 

 : یشاک  محسن 

 .یماه  نیگفتم؟! اصلا استاد شما بگو، پسر به ا  یآخه مگه چ-

 

 گاز گرفتم.  لبم

 

 :دیصورتم کوب   یکلفه نگاهش تو  محسن 

حداقل برم سوپمون اماده   ست،یکه حاال حاالها اماده بشو ن نجایخب، رفتم، ا یلیخ-
 کنم. 

 

 لب زد:  یزی و اخم ر  یزد. روبه من با ناراحت یلبخند  تشیبا اون همه جد مایس

 رو اجاره کنه.  نجایا  دادم،ی ، اجازه نمبود یاگه یدهر کس -

 



 پروا 

448 
 

  نیا نهی هم یکنه، برا  یزندگ یکس نجایبه رنگ شدم، معلوم استاد دوست نداره، ا  رنگ
 بوده. یهمه مدت خال

 

 افتاد.   امقه ی سرم به  

  دونمیم  م،یر یمناسب م   یکردن جا دایبه محض پ م،ینجایمدت ا  هی شرمندهام استاد،  -
 . مینجای اصلا انگار نه انگار ا  م،یتون نباشمزاحم  دم، یقول م د،یاجاره بد  نجایا د،ی خواینم

 

 بزنه، دستش رو گرفتم.  یکرد، خواست حرف یحرف اخم  دنیاز شن الدن

 

 بهم زل زد.  یخندسرش تکون داد، با تلخ   مایس

 

 باال.  دی ایب دیداشت از ین یزیاگه چ-

 

 هم روبه الدن گفت: بعد

 شون رواعصابن.دوره زمونه همه  نیا  یبچه ،یکشی من شاخ وشونه م  یکه برا هیبار اخر -

 

رو   مایحرف س نیهاش گرد شده بود، انتظار ا الدن شوکه چشم رفت،یها باال م استاد پله  
 . دینداشت، ابروهاش باال پر

 دهنش گرفتم.  یبزنه، که دستم جلو   یبلند حرف خواست
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 دستمو پس زد. کلفه

 . ستیاستاد ما که ن ینگفتم، استاد شماست درست، ول  ی زیبخاطر شما چ-

 

 

الدن روگرفتم،  یبازو  شدم،ی بود، داشتم آب م دهیانگار شن  ستاد،ی ها ا پله  یرو  استاد
 با استرس گفتم: عیسر 

 .میبدون سروصدا باش میکنی م یسع د،یببخش-

 

مرد و دوتا زن باسلم بلندشون   هیحال   نیرهماش سرشو تکان داد، ددرچهره  رییتغ  بدون
 سکوت رو شکستند. 

 

 ناهار سفارش داد.  رونیمحسن ازب م،یکردن بود زیی ساعت بدون وقفه درحال تم   نیچند

 

داشتم، هنوز نرفته بودم سراغ جواب   از یبه خواب ن  کرد،ی بودم، سرم درد م خسته
 . هامش یازما 

اونا زوم بودم، اون سه تا کارگر   یرو  یبالبخند  کردند،ی محسن ودوستاش بگو مگو م 
 .خوردندی من آروم آروم غذاشون م  کی نزد
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بودم، امآبخاطر محسن وا   دهیکه بر یمن اره،یب  نجایروزگار منو تا ا   کردم،ی فکر نم هرگز 
  نیاز ا کنم،ی تحمل م ،کنمیها رو رد م ها وغصه غم  نیلبخندهاش برام ارامشه، ا  دم،ینم

 .پاشمیهمه غم وغصه از هم نم

 

  هیدارم با اون همه عذاب  صاحب  شه،یدرست م یدارم، همه چ دیام کنم،ی م  صبر
 گلوم جا خوش کرد.  یخوشحالم، بغض تو  یلیخ شم،ی م  هیسقف هرچند عار 

 

جمع شده،   امنه یس ونی م هیدلتنگ یچرا هرچ یمال خودمونه، ول  دونمیم  حداقلش
 ! ا؟یخدا

 

پرپر   خواستی م  ایسخته، چرا دن یلیامتحانت خ نی ا  ینکنم، ول تی قسم خوردم شکا 
 .ارمینفس کم م اره،یخاطراتش فقط غم م نه،یشدن احساساتم روب

 

باز هم قلبم   شی! چـرا با اون همه نامرد ره؟ی گیاون م  یدورم اما چرا نفسم برا  هافرسنگ 
 !نه؟یبی رو نم هاشی نامرد نیا  یقلبم چطور تپه،ی براش م

 

 بهم زل زد:  یشدم، محسن کلفه وعصب رهیصورتم گنگ به محسن خ  یکه جلو  یبابشکن

 ! ست؟یتو چته؟! حالت خوب ن-

 

 نشست:  می شانیپ ی رو دستش
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 ! کنه؟ی نکنه دوباره سرت درد م-

 

 بهش زل زد، آروم گفتم:  بابغض

  یمحتاج کس گهید م،یکن ی که مال خودمونه زندگ یرسقفی ز  منتیب  میخوای بلخره م-
 .میرو بکن یالتماِس  کس ست ین از ین م،یستین

 

 شانه پهن محسن نشست:  یرو  سرم

  زارمینم گه ید کشم،ی از االن تا زندهام و نفس م ،ییها نیبهتر  قیدردت به جونم، تو ال-
حس  دمی نم اجازه گهید  ،یخودت بشکن یتو  زارمی نم گهید ،یروبکن  یالتماِس  کس

  احسرتشیکه کل دن سازمیقصر م  هیبرات   خورم،ی قسم م نه،یصورت بنش  یخجالت رو 
 روبخورند.

 

دل کوچک   زارمیکنه، نم یرو بارون یها چشم یکس  رحمی ب ایدن نیا  یتو   گهید زارمینم
مشت احمق چشم چرون غصه  هیبخاطر   زارم یتمسخر بشکند، نم روی تو رو باتحق

 .یبخور

 

  هیکه باعث شدن  ییازهمه کسا  رم،ی گیروز ازعمرم مونده تقاص م هی اگه   خورمیم  قسم
 . رمیگی تقاص م افتهیقطره اشک ازچشمت ب

 

  یها تقاص هق هق کنمی م یکار  دم،یکوبی فرق سرش م یتک کارشون وحرفاشون تو  تک
 . افتندی به پات م یروز  هیدلت رو شکستن   ییات روپس بدن، اوناشبونه
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که   یکس ی شهیر کشمی م شی آت رم،ی گیم  ترشرحم ی ب یوآدما  رحمیب ی ایدن نی از ا  حقتو
 همه درد روتحمل کنه.  نی باعث شده گلم ا

 

 از تک تکشون. رم،ی تقاص بگ خورمی قسم م یپـروا، من محسن پناه یفهمی م

 

لند کردم، با غرور به صورت  چشم جمع شده بود، سرم رو ب   یاز غرورم اشک تو  یدرحال
 شدم.  ره یمحسن خ

 

  یاگه ید یکس  ای خودتو بخاطر من  یحق ندار  یمحسن، ول کنم،ی بهت افتخار م دونم،یم-
 محسن.  یقول داده بود  ،یبه خطر بنداز 

 

 کمرم زد: یآروم تو  محسن 

 . وونهی د یفقط بخند  دی با  گهیاولشه، از االن د   نیآب قوره گرفتنتو، ا  نیبس کن، ا -

 

 شدم.  ره یمحسن که بحث رو عوض کرد، خ به

 . دمیاصلا نفهم-

 

 : دیخند محسن 
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دل خطر که  رم،ی دهن اژده م یها، درضمن من خاطر تو بچه  یجمع کن خودتو جلو-
 هستم، که اشکت رو درآوردن.  ییمن عذاب  کسا  ست،ین یزیچ

 

کرده   یقاط  کهن یا  یاز پشت سرش دستش رو به نشانه اسر یبهش نگاه کردم، که  نگران
 گفت:  یتکان داد، با تک خندها 

 مون. شده بچه  ریبابا ، جو گ الیخیب یآبج-

 

 هاش گفت:خنده  نیب  دن،یبلند خند بلند

قد   د ی، شا  میتا اخرش برادرت د یحم  نیمنو ا  ست،ی االن که فقط محسن داداشت ن-
 .یاما از االن ما رو دار م،ی محسن کنارت نبود

 زدم، با بغض گفتم:  یلبخند

 . ستمی ن یزینگران چ گهیممنونم ازتون، با وجود شماها د-

 

 : دیخند محسن 

 .دی که شما دزد م،یخواهر داشت هی نیهم  د،یواقعاا که حسود-

 

 زدم.  یزیر یکرد، لبخند ینوچ ینوچ

 

 :الدن

 ! ا؟یحسود باش ادیمحسن، بهت نم-
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 تخس بلند شد: محسن 

 روغن الدن؟!  هیحسود چ-

 

 گفت:  یحرص دنال

 بهش بگو.  یزیچ هی  اسر،ی-

 

 : دیروبه محسن توپ یبا اخم اسری

 یات خجالت بکش، خودت که رل ندارگنده  کلیچه طرز حرف زدن با عشقمه، از ه   نیا-
 . یواقعاا حسود ،یما رو هم بزن  نیب یخوای م

 

 زد:  اسریبه   یلگد محسن 

، درضمن من با  نکردم  دایرو پ  یدرحدم کس رن،یمی خفه، اشاره کنم هزار تا دختر برام م-
 . زی چ هی ی! اگه حسودم فقط رو ؟ی شیمعرکه م اریب  شیزن داداش خودم بودم، تو چته آت

 

 : دادیضربه رو ماساژ م یرانش رو جا  کهی درحال اسری

 شکست پام. ،یپات فوالد کار گذاشت یتو -

 

 : دیحم
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 اون دخترا رو رو کن.  یحرف که باد هواست، عمل محسن-

 

 الدن: 

 معلومه که فوالد شده.  ره،یکه م یباشگاه یبا اون همه  -

 

 لب ماشاءاهلل گفتم.  ریکردم، و ز  یزی حرف الدن اخم ر از 

 

 رو برداشت:  یسطل وط یعصب محسن 

پاگرد   ی شد وگرنه شب تو ریپاشو د د،یکرد دیمن کل یشب شد، چتونه همه رو  د،یپاش-
 .  میبخواب دیبا

 

 شد. یجد  دیحم

بشه،  یی زداسم  د یجک وجونور داره خطرناکه، با نجایا د،یامشب با ما بد بگذرون هی-
 .میبمون نجایامکان نداره بزارم ا

 

زد، محسن آروم   یبهم نگاه کرد، نگران بهش نگاه کردم، من راحت نبودم، چشمک محسن 
 کرد. د یروحم

 راهه. یتا شب هم کل شه،یم زی، فعل که داره تم ر بزن، بلند شوکمتر و-
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  ی. دوستا میتخت دراز به داراز افتاده بود یرو  یخستگ م،یساعت دوازده دورش بود  تا
 محسن خسته رفتند.

 . میخوشحال بود یل یخ م،یبود خونه یوبازساز  یکار زیدور تم وقفهیروز ب چند

 

— 

 . میبود ستادهیاتوبوس ا  ستگاه ی ا  یتو بامحسن

 

 نگران لب زد: محسن 

که برات گرفتم   یاون قفل ،یمواظب خودت باش   یلیدخیمرودنست، با  طشیاونجا مح-
قفل بزن، برات   رونیازب  یرفت رونی ب ی، وقتپسورد داره، موقع شب از داخل قفل کن 

 فلفل و شوکر گذاشتم.  یاسپره

 

باشه، دوست ندارم   شتی پ یکی یازدارین ینیبی دلم اشوبه، تو شبا که کابوس م پـروا
 ؟ ینر ی شی! نگرانتم، میبر

 

 بهش زل زدم:  یلبخند  با

مواظب  یلیخ ،ی درسهات روبخون ،یمواظب خودمم، نگرانم نباش، غذاتوکامل بخور-
وقت   د،ینش ماخانمیمزاحم س دیخونه سروصدا نکن یخودت باش، اگه دوستاتو آورد 

 سربزن.  یبی سر به ب  هی ی کرد
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 رو خم کرد:  سرش

 گردنم از مو نازکتره.  ا،یب-

 

 زد:  یلبخند

 چکار کنم؟!    یآسمون تنهام اگه نباش هیقد -

 

  نیهمه سال ازهم، ا  نیکه بعد ا هیبار  نی صبر کنم، اول یا یتا ب یچجور دونمینم اصلا 
 . میشیهم دور م

 

 .یظب خودت باش فقط موا گردم،ی نکن، زود برم یقراریهمه ب نیقربونت برم، ا -

 

 داد زد:  یکیحال   نیدرهم

 .د یبش سیآروم از طرف راننده سوار سرو  زیعز  یدانشجوها -

 

  یفشردم، دلم از االن برا یچمدانم به آروم یاز استادهامون افتاد، دسته  یکیبه  نگاهم
 محسن تنگ شده.

 

 .یخداحافظ داداش-
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 زد:  یلبخند

 خداحافظ.  ا،یمواظب خودت باش -

 

تا   خوردم،ی آب دهنم م ستادم،ی ا  گهیکنار افراد د عی درحال شکستن بود، که سر بغضم
لرزان به عقب برگردم. محسن رو ناراحت   یچانه ن یبا ا خواستمیبغضم پس بزنم، نم

 کنم. 

 

 برام دست تکان داد. یگشاد  یبه عقب برگشتم، محسن بالبخند  گرفت،ی دلم جا نم اما

 

 صدام زد:   یحال کس نیدرهم

 ! ؟یینا ینم سخا-

 

چمدانم رو از   یدسته یبه طرفم اومد، با لبخند عی روبه روم نگاهم کردم، سر ینگاه
 من شوکه از حرکت فقط بهش زل زدم. د،یدستم قاپ

 

 بم و خشدارش گفت:  یبا صدا ستاد،ی روبه من ا  یجد

 

 پرسنل اون طرفه. نیماش د،یبجنب-

 

 رو تکان دادم:  سرم
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 .شهی زحمتون م ارمی خودم م  دیبله ممنونم، بزار-

 

 انداخت. ینگاه میبه من ن یبا لبخند  نواب

 ! د؟یایب نیباماش دیخوا ی، م دی وجه بفرما  چیبه ه-

 

 .دمی به مانتوم کش یدست یزدم، با دستپاچگ یزورک یدهنم و قورت دادم، لبخند آب

 نه، ممنونم.-

 

 آروم گفت:  یناراحت شد، ول یقبول نکردم، کم ی اصرار کرد، ول  نواب

 . دیهرطور راحت-

 

 .دم یلبم کش یشدم زبونم رو  رهیاونا مرد بودن، خ  ینگاه کردم، که همه نیماش به

 

 ! د؟ی کن یاخر روبرام خال  یهای صندل شهیم-

 

 گفت:  ی زیر  یبا اخم نواب

 بهتره.  د،یفکر کنم جلو باش-

 

 گفتم:  اورم 
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 اخر باشم.  دمیم حینه ترج-

 

 وارد شد، بلندگفت:   یبا اخم کلفه

 . دیجلو رو پرکن ی های صندل د،یکن یخانم مهندس خال یاخر رو برا  یها ی صندل-

 

 اومد:  نی پله پا هیگذشت، نواب   یکم

 خانم مهندس. د،یبفرما-

 

 کردم.  یسلم یرلبیاومده رو باال رفت، وارد شدم، ز  نی پا ی هاطرفش رفتم، پله  به

 

  یصندل  نیاخر یزدم، رو   یافتاد، اما نقاب خونسرد   مرد بودن وحشت به دلم همه
 نواب گره خورد. ینشستم، نگاهم به نگاه نگران اقا

 ! ؟ی مطمئن-

 

 روتکان دادم.  سرم

 بهتون زحمت دادم. دی بله ممنونم، ببخش-

 

به دلم چنگ   یبعد اتوبوس حرکت کرد، دلتنگ قه یآروم رفت، چند دق یبالبخند  نواب
 انداخت. 



 پروا 

461 
 

 

که  یبار  نیبعد اخر  زد،یم نی سنگ  نجایا  ییهوا یدادم، نفسم از ب  هیتک  شهیروبه ش سرم
ذهنم پر   شدم،ی میراه یناشناس یست، که به مقصد دفعه  نیاول  نیسوار اتوبوس شدم، ا

 دل به جاده زدم. کسیفرار شبانه و ب دهیکه ترس یبه وقت د،یکش

 

 بک* *فلش 

 یگوش کهیبا نور بار یکیتار  یپتوم نشست، فرزانه تو  یرو  یشب، دست یکیتار  ی تو
 اش، با استرس آروم کنار گوشم پچ زد:ساده 

 .یمونی از اتوبوس شب جا م  ،یرکنیبجنب، االن وقتشه، اگه د-

 

 گفتم: یلروزن  یاز چشمم افتاد، آروم صدا  یاشک

 من..  شناسم،ی اما.. اما.. کجا برم؟ من.. اونجا رو نم-

 

 :دیلبم کش  یدستش رو  فرزانه

  ریگ یدونیعکست و داده به اونا، م یاون عوض ی دونیزده به سرته؟! خوب م شش،یه-
 کارت تمامه؟!  ،یافتیاون باند ب

 

 زمزمه کرد: یدستم اشکم رو پاک کردم، فرزانه عصب باپشت
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  نیاز ا تی حداقل زندگ ،یندار  یکس یهرجا هم مثل االن بر یکه رو ندار  یکس نجایا-
اگه منصرف    یول  شه،یماها روبه راه نم یاگه وارونه بشه برا  ایدن شه،ی جهنم دره بدتر نم

 . شهیم  یهمه منتف  ست،یمهم ن ،یشد

 

 بلند شدم، آروم گفتم: آروم

 برام نمونده. یزیچ میجز پاک -

 

 گفتم: یلرزون یبدن با

هوامو   م، شیشون، دور ماز همه کنمی برم، همه ازم من دل کندن، من هم دل م دیبا-
  التیخ ، یبود بار کرد یهرچ معرفت،ی ب ،یکه ساده ازم رد شد یخداحافظ عشق ینداشت

 .کنمیم   رونی هم از سرم ب

 

 . رمیرو کجا ببرم که آروم بگ رونهامی تون شکسته، دل ورو از همه  دلم

 

 مشتم گذاشت، مشتم رو بست.  ی رو تو  یزیچ فرزانه

که  م،یزبونش قاشق داغ گذاشت یرو  م،یدیامشب حساب اون جاسوس رو رس  یراست-
کار رو کرد، حقش بود،   نیاون دختره لوح داده ا  یدختر  قیغلط کنه، رف نی نتونه از ا گهید

 فقط چشمت به جلوت باشه. یتو هم رفت
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بندازم، با  یدستم نگاه یمچاله شده تو   یزیمشتمو رو باز کنم، تا به چ  خواستم
 هاش مانعم شد.ش دست

 

اونجا مواظب خودت باش،   ،یکنی م دایپ از یاما بهش ن  ،یهست یآدم مغرور  دونمیم-
با  یتره، هر جا رفت سخت  یکسی ب یامثال از جون کندن هم سخته، ول یبرا  یزندگ

رو   نجایخودت هم اعتماد نکن، ا یه یبه سا  یکس حت چینشو، به ه ییمی دختراش ص
 . شهیم دایها پناکس  نیسرمشق کن، همه جا از ا 

 

 جمع کرده بود، بهش پس بدم.  یکه با بدبخت یزدم دستم رو باز کنم، که پول زور

 

 ! ؟ی دخترت چـ ،ی دار از یپول ن نیبه ا شترینـ..ــه، تو ب-

 

 گفت:  یعصب فرزانه

  گهید ،یبر  دیبا  ره،خوی به درد تو م یول خوره،یچته بابا ؟! فعل بدرد من که نم  ،ش یه-
 .هیآدم خوب یبیوقت برنگرد، ب  چیه

 

با کمک فرزانه به زور تنم  م،ی رفت رونیکوچکم روکف اون دستم بند کرد، دوال دوال ب ساک
بعد ساکم رو   هیچند ثان دم،یپر نی شدهام پا باال بردم. با نفس حبس یله یرو از حصار م
 ترم افتادم، با بغض ساکم رو برداشتم.اون طرف  یپرت کرد، کم

 

 آروم گفت:  فرزانه
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 دوستم، سرکوچه منتظرته، برو خدا به همرات. -

 

 : دمیبغض نال با

 . یبه دخترت برس دوارمیام کنم،ی وقت فراموش نم  چیرو ه تیخوب-

 

 : زدینفس نفس م کهی شد، درحال کی بهم نزد یحال دختر  نیدرهم

 بدو دختر. -

 

 وم گفت: آر فرزانه

 ندا، مواظبش باش، لطفاا تا دم اتوبوس باهاش برو.-

 

 زد: ی استارت یخنده ندا

 .دیکنی منو گرفتار م  شم،یجرمتون م کی زر مفت نزن، االن شر گهی باشه، برو د-

 

 : یجد فرزانه

 به غرغر کردن؟!  یخفه، باز شروع کرد -

 

 کلفه:  ندا

 ! ؟ی داریبا تو دوستم غلط کردم، دست از سرم برم کهن یاگه بگم، از ا -
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 : دیآروم خند  فرزانه

 تا دم مرگ.  شتمیر خیب-

 

 شده؟!  بمیعذاب  نص ن یکردم، ا یگناه یمگه چ  ا،ی خدا-

 :دی صداش باال نره توپ  کرد،ی م  یکه سع یچفت شده، درحال یبا فک  یفرزانه عصب 

 . شهیناراحت م ،یحرفات جد  کنهی االن پـروا فکر م ر،ی خفه خون بگ-

 

تمام   م،یشد  دشیسوار پرا  د،ی بازوم رو کش ع یدستشو براش تکان داد، سر  ندا
 بود.  رشدهی بد عالم به دلم سراز  یهااحساس 

 

 . دیکه ندا دستم رو کش دم،ی جوی هام رو ماسترس ناخن  از 

 ست.از خراب شده  نیبهتر ا  یبراما هرجا   ینگران دونمیها ناخن نجو. ممثل بچه -

 

 گفت:  دیجویکه آدمس م  یدرحال

  انی گذاشتن تا اونا ب نجایرو ا   ایدن ی های خوش یهمه  تختهی چون پا کنندی همه فکر م-
 کنند.  داشیپ

 

 فرستاد:  رونیکرد، نفس بافشار از دهنش ب یدهن کج
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  رونیگرگاش ب  شهیشبا که م رحمن،یمرده، آدماش ب ت یانسان نجایا  دوننی نم یول-
پول   یکس  یبرا  نجایا  ست،ی اور وترسناکه، اصلا مناسب ماهاندلهره  نجا یا  یشبا  رن،ی زیم

 نداره جهنمه محضه. یومقام

 

 کرد.  سکیطرفش ف هیموهاش رو    یکیدستش به فرمون بود، با اون   هی

 جهنم. نیبه فلکت و ا  مید یچسب یبهانها هیهرکدومون با  -

 

 کرد:  یمکث

برو راه ناهمورات رو هموار کن، چون   ،یخوشگل هم که هست ،یباهوش گفتی فرزانه م-
 بهت کمک کنه.  تونهی نم چکسی از خودت ه ریغ

 

به   میر یهرطرف م ست،یپشتمون ن یچون کس م، ی ایانگار سر بار دن  یزندگ نیا  یما تو  
  گنیکه م ی سرنوشت نانوشتها  نیا  یتونیم ته،یتو اول جوون یول شه،ی ختم م راههیب

  یمیت  یهابرده  و سر از خونه ای کهن یمثل امثال ماها فقط ا   یوکار کسی ب یسهم دخترا 
 . یرو عوض کن گه،یهزار کوفت د د،فروش موا ای  م،یاری و  درم

 

دست وپا   یکه هرچ میق یعم  یباتلق هیکف   ه،یکارمون هم مردن با زجر و خوار اخر
 . میریفرو م  شتریب میزنیم
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 کهیتا وقت دیستاره با  نیداشتن ا  یفقط برا  ست،یماها ن یبرا  یاسمون ستاره  ی تو
تا   ،ینش دیراه ناام نیتو ا یو بلند بش یافتیهزار بار ب ،یجون بکن ادینفست باال م

 . یاسمون بکار نی خودت وسط ا  ی هاات رو با دست ستاره 

 

تر  ودرخشان   نیکه پر نورتر  ی اهیس  نیدل ا  یتو یبکار یات رو هر طورکن ستاره  یسع
 .یباش دهید ی که هر طرف سربه چرخ یبش یستارها 

 

  میبشنو که کف، کفه اون باتلق رو با رگ و پ یاز من   نویاما ا  دونم،ی نم یو حت  اسمت
ها  از اون حروم لقمه   یکی ای   ردمون،ی گیم سیپل  ای زود  ای  ری تجربه کردم، منو امثال منو د

 . کنهی ب مآ ری سرمون ز 

 

 . میکلک بلد نبود م،یبود که که ساده  نهیگناهمون ا 

 

 حس مسخره بود. هیاون فقط دنبال   کهیدادم به نا اهلش، درحال دل

 

 با حسرت ادامه داد. د،یکش یقی عم آه

بعد هم   زانم،ی وعز ایو زمان، از دن  نیافتاد، رانده شدم از زم  ییبعد هم که طبل رسوا -
لجن   یچون تاخرخره تو  ست،یکثافت ن نی از ا یماها راه فرار  یاشتباه پشت اشتباه، برا 

 تو راه منو فرزانه نرو.  م،یکردها ری مون گاحساسات 

 

 بود، با نگاهش براندازم کرد. نی که سرم پا یدرحال
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  باچنگ ودندونت بجنگ، مثل من خام نشو، یبخاطر با اون پاک  ،یدار  تی پاک  دمیشن- 
 نکردم. کردموی م دیکه منم با  ی به لجنزار نکش، کار یارزوهات دو دست

 

 زد:  یزهرخند

کردم، فکر   مشیتقد  یرو دو دست می با دو کلوم حرف قشنگ خودم رو و تمام دارا-
چنان   یخوشبخت نی ا یلیسوختم، س  ششیآت ی اما تو شم،ی بعدش خوشبخت م کردمی م

گلومو   خ یب یخوشبخت ن یا سوختن  ی بو گوشم خورد، که هنوز که هنوزه  یمحکم تو
 . کنهیدفعه آدم رو خلص نم  هی  که هیدرد نیروحم شده، ا یو ذره، ذره خوره دهیچسب

 

 انداختم.  ابونیدل خ یاهی س ینگاه

خودمون به  گند وگوه   ی و با ندونم کار  مونی وقت ما اندکه ، اما لپ کلم ما زندگ-
 راهو نرو.  نیتو ا  م،یکشوند

 

  یبه هرچ ،یسقف  هیدنبال  ی ربارونیداره، کل شبهات ز  یگشنگ ،ست ی بودن راحت ن پاک 
زمان دست به   نی انگار زم کهی طور شه،یم تراه یس شب  نی دل ا یاه ی ازس یزنیدست م

 . ستی روت ن شی پ یاهیجز س یچی بزند، ه نیتا تو رو زم دنیدست هم م

 

  ست،یاصلا اسون ن ،یبجنگ دی با ی تک وتنها بادست خال ،یندار یکس چیراه ه نیا  ی تو
 . ارهیتا حاال نتوسته دووم ب یچکسیکه ه گمی به جراعت م
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دوره وزمونه   نیا  یراه درست بودن تو  رسن،یهم نم  یهم باشه به انگشت شمار اگه
  نیبا ا یبتون دوارمیاما واقعاا دوست دارم و ام ه،یدختر تنها سخت وطوالن هی یبرا 

 . یمثل کوه بجنگ  های متینامل 

 

 قه زد دفعه قه هی

 ! ؟ی د یها گرخچته مثل ننه مرده -

 

 گفت:   تیلرزان گذاشت، با جد   یشانها یزد، دستشو رو یلبخند

  یکس گهیاون موقعه د ه،ی پشتش روشنا  ،یرو رد کن یاهیکه س نی به ا  شیخوب یول-
 .کنهیخم نم یکس یکه سرش رو برا  ی اآدم خودساخته  هیبه گرد پات هم برسه،   تونهینم

 

 گفت:  ینیحالت غمگ با

سرنوشتت، مطمئن باش سرنوشت منه، اگه مثل    ست،انه یو غرب غیت  ری ز  یسهم ما مرگ-
بهشت باشه، واسه   یهرک  یبرا  ایو زمان، دن ن ی زم یرحمی ب نیدر مقابل ا یگرگ نش

 ماهاست زندونه. 

 

 بود.  یکینگاهم به تار هد یرو تکان دادم، ترس سرمو

 بمونه. ادمی  شهی حرفات هم کنمی م یممنونم، سع-

 

 : دیخند  یاستارت ندا
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 . یخوف کن خوادیچته بابا ؟! االن نم -

 

 . میمنتظر اتوبوس بود  ستگاهیا  ی زدم، تو یزورک یلبخند

  ییمثل کوه باش، جلو اره،یم  یبرات نحس ییپول من حرومه اگه بهت بدم، از به جا -
نکن، بدون، اگه   انی صورت نما  یکوه باش وتو  ،ید یاگه ترس ر،یهات افتاده نگشانه یکس
دوشت و بخوان   یکه منت بشه رو رینگ یز یچ یکارت تمامه، از دست کس ید یترس

 بشه. ریرفتن سبب خ نیا  دوارم یبرو ام رن،یازت بگ  یبخاطر اون، سوار

 

 : دمیبغلش کردم، بابغض نال محکم

 ممنونم نداخانم. د،ی کرد یاما تو و فرزانه درحقم خواهر  یشناسی منو نم-

 

 : دیخند ندا

 قلپ.  فیطرفم، من ندا دست طلم، به قول خودم، ندا ک هیبه  یخانم-

 

 رو پاک کرد:  اشکم

نداره،  قرص ومحکم سرجات بمون، درسته ممکنه از  ییماتم واشک، اه راه بجا-
  یزندگ ییبایمثل صورتت، ز  ،یش ی داده م قلیخرش برداره، اما ص تی مقاومتت هر بار جا 

  یعاد  طی درشرا  یتره، وگرنه هرکسلذت بخش  ینطور یا ،یکاری خودت م یهابه دست 
درک  هی و با بقدور و برت تفاوت تو ر  یها آدم  یرو دارن، همه  یمعمول  یزا یچ یهمه 

 . کنندیم
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شدم، با غصه  یبه مقصد ناشناس برگشتیب یدل شب، سوار اتوبوس یاشوب تو  یدل با
 اتوبوس زل زدم. شهیپشت ش یاهیبه دل س

 

گذشتم،  زم،یاشک نر  گهید کنم،ی م یپاکش کرد، سع عی سر افته،یاومد از چشمم ب یاشک
 زمزمه کردم: 

 . یپشت من ایتا ته دن  ،ی که قسم خورده بود یخداحافظ عشق-

 

 اون روزچنگ انداخت به موهام ولباسهام.  یمادر، مادر  خداحافظ

 

 اکوشد:  یتو یی"وصدا 

 ." یکرد  اهمی که رو س ادیهاتم حرومت، تف به روت بوهمه زحم   رمیش-

 

  یبرات ننگم، اما دوستت دارم، دلم برا  دونمیم ، یحروم کرد  رتویکه ش یمادر  خداحافظ
 عطر آغوشت تنگه. 

 

تون مردم و جون  گرفتن  دهیهمه خاطره دل بکنم؟! حرفاتون، کارتون، ناد نیاز ا  یچطور
 دادم.

 

اون هم با    یول  ت،ی ذره حما هیذره محبت،  هینخواستم، فقط   یزی وقت ازتون چ چیه
 خداحافظ حاج بابا .  د،یکرد  غیازم در یباد  نیتر کوچک 
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حال   ن ینباشه، با ا  نی سرتون پا  گهید دوارمیرفتم، ام  انهیداداش بزرگه، غرب خداحافظ
 باعث کسر شاءنتون نشم.  گهی رفتم، تا د

 

بدبخت رفت که   اهی س یی! پــروا اد؟ی م ادشیمنو    یبدونم، که کس خوادی دلم م فقط
 خواهر بزرگه.  د،یخوشبخت بش دوارمیام د،یتون خوشبخت بشهمه 

 

 

 . یاز مردن نباشه، اما تو منو کشت ،حرف یبرام غربته، گفته بود نجایا ر ی رو باختم سم یباز 

 

  میاگه زودتر از تو طور  یبه جونم، گفته بود یزد  شیآت ،یشونیپر نی محکومم به ا  االن
اون سنگ قبر رو با نفرت و حرفاهات   یول ،یساز ی بشه، سنگ قبرم رو با جسم خودت م

 .دیتا شاد باش رمی شکسته م یبا دل ،یساخت

 

خورد، همزمان   زیصورتم ل  یچشم رو   یسمج از گوشه  یو اشک دم،یکش یکلفها  پووف
 زمزمه کردم: 

 خداحافظ، شهر نامرد. -

 

_ 
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  دهیکه محکم منو تکان داد، ترس یکس یدست دم،یفهمی بودم حالم رو نم خودیخود ب از 
بلندم رو خفه  یدهنم گرفتم تا صدا  یدستم رو محکم رو  دم،یکش یاو خفه  یبلند غیج

پنجره    یشه یشدم، خودم به ش رهیکنارم باچشمان وق زده بهش خ ی پسر دنیکنم، با د
 عقب رفت.  دهیچسباندم، پسره ترس 

 

ن و مکان از دستم در رفته بود، اون  بود، زما دهیناخواسته به صورتش چسب  دمیترس نگاه
با   دهیزل زده بود، ترس دهامیها و صورت ترس به چشم  یا رفته  ییپسره هم با رنگ و رو

من   دم،یبه صورتم مملو از عرق واشک کش  یدست اریاختی نفس نفس زدن نگاه کردم، ب
 ! م؟کرده بود هیهمه گر  نیا یک

 

 گفت:  یعقب رفت با صورت قرمز شدها  ده یپسره ترس همون

 شما رو بترسونم، فقط نگرانتون شدم.  خواستمی شرمنده خانم مهندس نم-

 

 آروم گفتم: شدم،ی با دست صورتم رو پاک کردم، از خجالت داشتم آب م عیسر 

 شرمنده، حواسم پرت شد.-

 

به  یبد و پر از خشم یبه سمتم ما اومد، نگاه یجد  کلیه یقو  ی حال مرد  نیدرهم
 گفت:  ع ی اون پسره کرد، سر 

 پسره مزاحمتون شده؟!  نی! ا؟یی نایحالتون خوبه خانم س-
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کردم، سرش     ینگاه میاش ن زدم، نگاهم به صورت خجالت زده   یزور تلخ لبخند به
 گفتم:  دهیبر دهیبر عینشسته بود، سر  شیشانیپ یبود، عرق رو  نی پا

اقا پسر خواستن کمکم کنند،   نیکم حالم بدشد، ا  هی شد،یچ دونمینم د،یببــ... ببخش-
 .ستین یزی ممنونم چ

 

 گفت:  یجد خشک،

 . دیبود من اون جلوم، لطفاا صدام کن یزیباشه اگه چ-

 

که  یافکار  نیانداختم، از دست خودم ا  نی رو باخجالت تکان دادم، سرم رو پا  سرم
افکارم دفتر    یشدنم تو  دوباره غرق  یریگ ییجلو  یبودم، برا  یگلوم کفر خیب دهیچسب
 فکرم مشوش رو منحرف کنم.  دیبا ی درآوردم، شروع کردم، به طراح میطراح

 

  یزیچ ،یسرم روبلند کردم، همون پسره با لبخند   یکس یافکار خودم بود، که باصدا  ی تو
 گرفت. یجلو

 

 هست مادرم درست کرده. یخانم نون محل دیبفرما-

 

 نصفه نون رو جدا کردم، ذوق کردم. یبالبخند 

 .یمرس  یوا -
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 دهنم گذاشتم. یتو یکوچک یهیتک داد،یم یخوب یبو کردم بو  نون

 

 بهش کردم، آروم گفتم:  یبانگاه

 ! ؟یندار یسن رسهی بنطر م ،یینجایتو چرا ا-

 

 . ختیخندش اعصابم رو بهم ر تلخ

 

مهندس صبحت کردم، چون   یقا دارم، با ا از یچون به کارش ن د،یپدرم، ماه قبل صدمه د-
 پدرم باشم.  یمهندس قبول کرد من بجا   یاقا میداشت از یکاربلد بودم، ن

 

 زدم، بهش نگاه کردم.  یبه گلوم چنگ زد، لبخند زورک بغض

 .نیاسمم پـرواست، منو مثل خواهر بزرگتر بب-

 

 انداخت:   نی سرش  پا  د،یبه موهاش کوتاهش کش یگشاد شد، دست  لبخندش

  یمهندس تو  هیتعجب کردم، که  یلیممنونم خانم مهندس، خ  د،یخوب یلیشما خ-
 اتوبوس نشست. 

 

 گفتم:  یازنون به دهنم گذاشتم، جد  یکهایت آروم

 تعجب داره؟! منم مثل شماها آدمم. شیچ-
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 دوران بلوغش بود. یدراومده، تازه تو  لی وسب شی نگاه کردم، تازه ر بهش

 

 کردم.   زیر هامچشم

 چندسالته؟!  ،ینکرد  یخودت معرف-

 

 بلند کرد بهم زل زد.  سرش

 .جدسالمه یرضام، ه-

 

 خوشبختم اقا رضا.-

 

سخت مناسب نبود، آروم   یکارا  یبرا  فشیالغرش وظر  یها داشت، دست  یالغر یجثه
 : دمیپرس ییمی وص

 ! ه؟یچ ؟کارتیخونی درس م-

 

 اخر نشست، باذوق گفت: یصندل یرو  کنارم

 بشم. یها مثل پدرم ارماتوربند حرف   خوامی م-

 

 بهش گفتم:  یکردم، جد اخم
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شدن، به   مانکاریپ ییبجا یتونی کنم، اما م تیبهت نصح  ستمین یگاه یدرجا  دونمیم-
 .یبش یها مهندس حرف 

 

 گفت:  یزیر  یبا اخم نی انداخت پا سرش

دست    تونمی نم م،یوقت نتونه کار کنه، منو چندتا خواهر بردار چیه   گهیپدرم د دیشا-
 دست بزارم.  یرو

 

  ریمرد کوچولو رو بخاطر فقرش با نگاهم تحق هیدوختم دوست نداشتم  رون یبه ب نگاهم
 کنم. 

 

  نیا  ریکه سالها ز  یمثل من شکنن،ی م  یرو به راحت عفیض ینگاه، آدما  هیآدما با   یلیخ
رو   دمیکه کش یبخاطر نگاهم، عذاب ها یدفعه کس نیا  زارمینم آدما له شدم، نی نگاه ا
 بکشه.

 

اش رو  که تجربه  یمن کنه،ی کوه رو ذوب م هیوقتا نگاهشون   ینفهمند آدما امآبعض دیشا
 . کنمی نگاهش روخورد کنم، اگه بتونم کمکش م ی غرور تو  دمیداشتم، به خودم اجازه نم

 

 زل زده بودم.  رونی به ب یدرحال آروم

صاف   شونیزندگ ری مس شهیآدما هم  شه،ی م یاگه بخوا  ،یشبا درست بخون یتونی تو م-
 ،یندار  یزی وچ یدرست االن دستت خال ،یدست بکار بش دخودتی با  ست،ی واسفالت ن

 .یتونی م  یول
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اگه   یول ،یبد  ریی تغ یتونینم ی زی چ ینباشه، ول یتون خال ات سفره باکار کردن ساده دیشا
 هم خواهر بردارات.  یبد  رییخودتو تغ  یمهندس هم زندگ یشیم یتلش کن یکم یبتون

 

 افتاده، آروم رو بهش لب زدم:  اشقه ی نگاه کردم، سرش به  بهش

 .ی تونی مطئمنم م ،یخجالت بکش  ای ،ینگفتم ناراحت بش -

 

  هی یمن روز  ،یکن یسخت ط ییروزا  نی ا یتونیم ،یتونی من تونستم، رضا تو هم م 
اگه    یجور کنم، ول تیکمک درس یکتابها  دم،یباهات کار کنم، قول م تونمیساعت م

 . ادیازم بر نم یمن کار  یخودت نخوا 

 

 باال آورد:  سرش

 هم کار کنم هم درس بخونم.   تونمی م دونمیخانم مهندس نم یول خواد،ی دلم م یلیخ-

 

اش واون  عکس خندون محسن بار اون چال گونه   میرو آوردم، از گالر میزد، گوش یلبخند
 گردنش سمت رضا گرفتم. یرو  رانی پلک پرچم ا

  یهست، ول  یاالن عموم خونه،ی م  یداداشمه، اسمش محسنه، محسن داره پزشک نیا-
 مطمئمنم.  ره،یگی که داره حتماا تخصص م یبا جنم

 

 کردم.  یمکث
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ماست، دوست ندارم نقل   یزندگ  نی خودمون باشه، ا نیب گمی االن بهت م  یزیرضا چ-
 مردم بشم. نیدهن ب

 

هم من هم   ه،یاما شدن داره،ی خوابی داره ب یسخته، خستگ یکه بدون گم یبهت م نیا  یبرا 
 پس بدون محال وجود نداره. م،یخوندنی شبا درس م م،یکرد ی محسن روزا کار م

 

 و ذوق واز احساس گفت:   یزد، با سادگ یلبخند  رضا

لوکس خودش با اتوبوس دربه داغون کارگرا   نیماش   یکه بجا د،یهست یمهندس  نیاول-
 .ی با اونا فرق دار دمی فهم  یهمه تعجب کردن، ول  د،یاومد

 

 هاش ستاره بارون شد.چشم  ی تو

  نیا د، یمادرم خورد  یازنون محل د،ی رفتار کرد  یخودمون د،یشناختی که اصلا نم یبامن-
تمام تلشم   دمی قول م دیخوشحالم کرد، اگه مزاحمتون نباشم، و وقت داشته باش یلیخ

 زود ، مهندس بشم.  یلیرو بکنم، خ

 

 برگشت، رو به رضا گفت:  یزدم، سرم رو تکان دادم، که همون مرد جد  یلبخند

 . یومزاحم خانم مهندس نش یرضا بهتره سرجات بنشن-

 

 

 بلند شد، معذب گفت: عی سر  رضا
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 .چشم-

 

 به رضا گفتم:  رو

 .کنندیم   یاگه یفکر د  هیبق ست یبرو سرجات، چون دخترم خوب ن-

 

 زد، سرش رو تکان داد. مهی نصفه ون یلبخند

 

رو   لمیشدم، وسا  ادهینفر پ نی اخر  م،یشد ادهیکه پ نیاز ماش م،یراه بود یتو یساعت چند
 برداشتم.

 

 یاز سوز سرما به تنم نشست، کل یسوز داشت، لرزش  یلیهوا خ م،یبود  آبونیب وسط
 . دمیبزرگ و کوچک اطرافمون د  یها تپه

 

بافاصله ازشون رضا   یبرداشتم، نگاهم به رضا افتاد کم لمیبسته، وسا   خی   امدهین هادست 
 شد، روبه من گفت:  ک ی بود، به ما نزد یکل یکه همون مردقدبلند وه رفتم،ی راه م

 . طرف نی خانم مهندس از ا-

 

 تکان دادم، روبه رضا گفتم:  سرم

 رضا.  ایب-
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 . زدی بود، از بس سرد بود پرنده هم پر نم نجایا یادمیز  یهاکانکس  م، یدیسلف که رس به

 

  یها افتاد کمهم بودن، نگاهم به کانکس   یکه دو طرف کانکس روبه رو مید یرس یجا به
روش هم کانکس  بهتره، روبه  نیمن اخر  یکانکس افتاد، برا  نینگاهم به اخر دم،یترس
 بود.

 مونده به اخر باش.   یکیانتخاب  کردم، تو هم اون    یرضا من اخر-

 

 مرد نگران نگاهم کرد.  اون

 .. یول د،یببخش-

 

 

 _آرشام 

 

سپردم حواسش بهش باشه   اسریبا نواب نرفت، به   یینا یخورد شد که خانم س اعصابم
 نکنه.  تشی اذ یکس

 

 رو گرفتم.  اسریها قطع بشن، شماره  آنتن کهن ی از ا  قبل

 خوبن؟!  یینای! خانم سد؟ی الو کجا-

 

 مهندس، بله اقا خوبن.  ی سلم اقا-
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 نداشتن؟!  ینشد مشکل  یزیچ-

 

 باهاش حرف زد، بهش گفتم که مزاحمش نشه. ینه اقا فقط رضا کم -

 

 ها به گره خورد، . اخم  اریاختیب

 !  ه؟یرضا ک-

 

 کرد.  دایکه افتاد کمرش مشکل پ  یپسر همون مرد-

 

 .یست. با اخم جد راحت شد، اون بچه المیتکان دادم خ سرم

کانکس خودم بهش   یروروبه د،ی دیرس یوقت یمواظب خانم مهندس باش، راست   اسری-
 جا بده. 

 

 چشم.-

 

 حواست جمع باشه.-

 

 خسته بودم، چقدر هوا سرده؟!  دم،یرس هیاز بق زودتر
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چمدانم و ساکم به کانکسم انتقال دادم،   کنه،ی م  یآدم رو عصب نجایخشک سرد، ا  یهوا 
تن   یبا حوله  یام رو به آب سپردم، از خستگاز تن درآوردم، تن خسته شرتمیسو   عیسر 

 خوابم برد.  یچشمم گذاشتم، از خستگ ی ارنجم رو  دم،یتخت درازکش  یپوش رو

 

پلکم رو باز   یخسته ال رونیب  یشلوغ ،یگذشت که سرو صدا  یساعت  میزدم، ن یرتچ هی
 سرم گذاشتم.  یمتکام رو دم،یشکمم خواب ی، و روزدم  یکردم، چرخ

 

در  ی جلو  اسری بلند شدم، فقل کانکس باز کردم،  یحالیدر زد، با ب یگذشت کس یکم
 . دمید

 

تکان   هیچ کهن یا  یشدم، سرم رو به نشانه رهیبهش خ دم،یکشی م  یازها ی خم یدرحال
 دادم.

 

 آب دهنش قورت داد. اسری

 به خانم مهندس گفتم، گوش ندادن. یاقا هر چ  دیببخش-

 

 : دمیتوپ یباال رفت، با اخم ابروهام

 ! ؟یچ یعنی-
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 . دی،رسیبه نظر م یعصب اسری

واستن رضا  رو برداشتن، خ ییرو به رو یها کانکس نی مهندس، خانم مهندس اخر  یاقا -
 رو پر کنه. شونیهم کانکس کنار

 

  نیتر نگرانش بودم، چرا اخر کانکس اونطرف نیدر رو باز کردم، با اخم نگاه کردم، چند یال
 تخس. ،یرو انتخاب  کرد؟! احمق لجباز،   لعنت

 

نره اونجا نور   ادتیاالن برو استراحت کن، بعد از استراحتت   اسری ست،ی ، موردي نباشه-
 باش.   ری گیها رو پکانکس  ک ی نزد یبهداشت سی نصب سرو  یافکن نصب کن، که مشکل

 

 آروم گفت:  یراحت شده بود، سرش تکان داد، با لبخند الشیخ یکه کم اسری

 تون شدم. مزاحم استراحت   دیچشم اقا، ببخش-

 

 رو بستم. رو تکان دادم، در  سرمو

 

ُاتاقم بود  یرو حداقل روبه  د،یچشم بستم، فکرم سمتش کش دم،ی تخت دراز کش یرو
 لجباز. بود،ی حواسم بهش م

 

  یگشنمه، لباس ورزش یلیخ  آوردن،ی گشنمه بود، کاش زودتر شام م دم،یدراز کش یکم
 . دمیکش رون ی ب گاری از باکس س  یگاری س دم،یپوش
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اندک کانکس گذاشتم،    یفضا یرو برداشتم، جلو   میراحت یفندک روشنش کردم، صندل با
 هوا به عضلتم نفوذ کرد.  یسرما 

شدم،   گارمیسرما مشغول دود کردن س الیخیپام گذاشتم، ب یروش نشستم، پام رو رو  
 بود، چشم بستم.  یزیچ  ی ادلم گفتم، کاش قهوه  ی تو

 

  یکس یگذاشته بودم، صدا یکه سرم پشت سرم صندل درحال  دم،یشن  یگذشت صدا  یکم
 . دمیرو شن

 

بود   یزی دستش چ یاخمم به هم گره خورد، تو   یاپسر بچه  دنیرو بلند کردم، با د سرم
 شد. کی بهم نزد

 مزاحم خلوتون شدم.  دیپاکرو، ببخش ی سلم اقا-

 

 مضطرب بود.  یلبش کم ی زبونش رو د،ی رو طرف کش ینیس

 

 ازش گرفتم.  دم،یدستم روبه طرفش کش ینی ا سزل زدم، ب بهش

 

 بهش گفتم:  یلحن جد   باهمون

 ! ؟ی دم، کرد یخودت چا -
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 زد.  یلبخند

 .ارمیشما ب یداد، برا  نویمنم آورد، ا یدم کرده، برا  ییناینه خانم س-

 

 یافتاد، کم  ینیگذاشتم، نگاهم به س نی رو طرف راستم پا ینیباال رفت، س  ابروهام
 قندون بود.  یتو یوپولک یرنگ های نیریش

 

 لب زدم:   آروم

 درسته؟!  یرضا باش دیبا-

 

 

 تکان داد، همزمان:  سرش

 بله اقا. -

 

 بالحن خشدار: ،یجد

خانم سخته، پس  هی یبرا  ط یشرا  ،یدونیم نوی ست، خودت ا مردونه ط یمح  نجایرضا ا -
 .یباش یینا یمواظب خانم س  خوامی ازت م

 

 یخودمون باشه، کس نیب دی با  یعنیبهت گفتم،  نویا کهن یا  ترسه،یذره ازمردا م  هی اون
 انگار بهت اعتماد کرده.  کنم،ی بفهمه گردنت رو خورد م
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 ،یخبرم کن دمیکه بهت م ی میسی اومد با ب ییباشه اگه صدا  حواستیخوابی که م شبا
 .یینایبه خانم س یکه بد دمیاضافه م یکی

 

 زد:  یلبخند

 مثل خواهرمه.  ه،یخوب  یآدم یلیچشم، خانم مهندس خ-

 

 اخم گفتم:  با

 انتخاب  کرد؟! در تعجبم. یچرا اون اخر-

 

 گفت: عی سر  رضا

روانتخاب  نکنه، اما بعد که داشتم کمکش  ی که اخر م،یهم بهش گفت اسری منو و -
 ینطوری قبلش هم که منم، ا ست،ین یپرده رونصب کنه گفت، بعد از اون  کس کردمی م

 .ادیب شیپ یکمتر امکان داره مشکل

 

 . شهیردم  وارهیحرف بد بزنه از د  ینازکن اگه کس وارهایگفت د  بعدش

 

 سرموتکان دادم.  گفت،ی زدم، راست م گارم ی به س یقیپک عم یظیغل بااخم

 

بخواد  جرئت نکنه  ینور افکن اونجا نصب کنند، که کس هیباشه، حواست جمع کن، گفتم -
 کنم.  کتریبه سلف نزد یخانماها رو قراره کم یبهداشت سی اونجا تجمع کنه، سرو



 پروا 

488 
 

 

  شیپ یمواظب باش اتفاق یخانم مهندس روش نشه بهش بگه، اگه تونست  دیشا فقط
 ظرفها ببر.  ایب گهی ساعت د مین اد،ین

 

 

 رو تکان داد:  سرش

 چشم اقا، با اجازتون .-

 

  رهیرفت، به دور شدنش خ نی کانکس پا یجلو یلهرو تکان دادم، اون از دوتا پ سرم
 .شدیشدم، سرما کم کم داشت باعث لرزشم م 

 

  یقی بابونه، نفس عم یرو مزمزه کردم، چا  ی رو برداشتم، چا  یبزرگ چا  ایتقرب ماگ 
 .دمیکش

 

بهم  ی حس خوب یچا  نی سوز داشت، با ا  یبهم داد، هوا کم  یبابونه حس خوب یبو
 دست، باخودم گفتم:

 . چسبهی داغ واقعاا م یهوا چا ن یا -

 

 نداشت. یزیچ  ی کوچک اون گوشه   ونیز یتلو  د،یخوابیشبا زود آدم م  نجایا
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  ی تو دنیشب خواب نیشدم، اول  رهیخ ییروکانکس روبه  نیازپنجره کوچک کانکس به اخر  
 براش باشه.  دیها باکانکس

 

  یدختره  نی اش نگران اچه مرگم شده، که همه دونمی نممواظب باشه، اما   یلیخ دیبا 
 ها نداشتم. خصلت  نی من از ا  امهیغرب

 

کاراش منو   کنه،ی همه ظلم سرش رو خم م  نیا ییجلو  نی از ا  سوزه،یبدجور براش م  دلم
 .برنی تا مرز جنون م

 

 اد،یب شیپ  یاگه مشکل ینطوری دادم، ا میسیاومد، بهش ب  ینیبردن س یرضا برا یوقت
 .گرفتی هنوز دلم آروم نم دم،یفهمی م

 

در  یشب بود، که کس ازدهی  کی ذهنم بودم، ساعت نزد  یکه تو  یطرح دنیکش مشغول
 زد.

 

 به ساعت افتاد، باخودم غر زدم:  یاخم نگاه با

 ! ه؟یک یعنی-

 

سربع خودم رو   یول د،ی تعجب ابروهام به موهام چسب از یشهآب لین دنیدر زدم، با دد قفل
 فوت کرد. رونیجمع کردم نفسم از خشم ب
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 . کنهی م یچه غلط  نجایآشغال ا  نیبهش زل زد، نفرت سرتا پام رو گرفت، ا  یظیاخم غل با

 

  یبود، دندون هام و رو  ختهیکامل دورش ر  شیشرآب یدر رو کامل باز کرد، موها  یلوند با
داخل   یتنش بود، با ناز  قدم ید یکامل باز بود، بلوز سف شیرودوش  دم،یهم  سآب
 گذاشت.

 

 داشتم کنترلم رو از دست ندم که... یسع یلیخ

 

فضا موج   یاش تو کننده  کی عطر تحر  یآغوشم انداخت، بو  یبرق خودشو رو تو  مثل
 خورد.

 

اش  برجسته  ی، با لبآها بود ره یبهم خ شیدرشت مشک ی هاو چشم  ش ی صورت پر از ارا 
 لب زد: ادم یبا ذوق ز 

باورم نشد، اومدم تا   یینجا یگفتن، ا  یوقت نم،یدوباره تو رو بب شه،یآرشام باورم نم یوا -
 . نمیخودم بب یهابا چشم 

 

 .کردی م  نی دور کمرم بود، نوازش وار آروم با ناز باال پا هاش دست 
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 در تعجب بودم.  نجا یا  لین دنیسرجام خشکم زده بودم، از د شوکه

 

بود، بعد از ماجرا از گرفتن پروژ مشترک   رضای قبل فوت عل مشد یکه د یبار نی اخر
 .کهن یا یعنی  نجایاالن بودنش ا  زدم، یباهاش سربار م

 

گلوم چنگ انداخته   یتو  یبیبغض غر ی با اخم وخشم درحال دم،یکش  یقینفس عم کلفه
 از  خودم جداش کردم.   د،یخشکم کش ی هالب   ی، زبونم روبود

 

در بست، با تعجب بهش نگاه   ریپسش زدم، برداشت در رو قفل زد، زنج دی فهم یوقت
 کردم. 

 

 بودم.  ستادهیدر آورد، من هنوز همون وسط ا  ی، رو دوشرو باز کرد  شی روسر

 

 پر از  ناز گفت:  یبازوم نشست، با صدا  یسرش رو  دوباره

فکر   ،ید ی از من بر دفعهک ی چرا  دونمیچقدر دلتنگت بودم، نم یخدا اگه بدون  یوا -
 کرد.  وونهی به تو منو د دنیرس

 

  شهی تو هم  قرارتم،یب یلیخ ،ینرفت  ادمی لحظه هم از   هی یحت ،ی خاطرم بود یتو  شهیهم
 . یبرام خاص و تو دل برو بود 
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  شد،ی اصلا باورم نم ،یبه کدوم جرم ازم گذشت دونستمی اون همه خاطره ازت داشتم، نم 
جز   یاخلق خشکت کس نی منو پس نزده، با ا  ی ستاحاال ک  ،یاز من گذشت یکه به راحت

 تو رو تحمل کنه.  تونهی من نم

 

ذهنم   یتو  رضایعل ادیتند شده، قلبم مچاله شد،  یهابا نفس  یشوکه بردم، عصب هنوز 
 .هاشی ، لبخندهاش مسخره باز نقش زد 

 

 : دیبود، با غرور خند   دهی دراز کش نیکاپوت ماش  یرو رضایعل

قلبمه ،  یتو  یزخم هیدخمل باشه،  هی خوادی دلم م شه،یدارم پدر م شه،ی باورم نم-
 دخمل کوچولو درمانش کنم. نی با ا خوامی م

 

 قبول کنه.  مایمرحومم روش بزارم اگه س  کهیاسم خواهر کوچ خوامی م

 

دوست ندارم ناراحتش کنم، اگه  تونم،ی کن باهاش حرف بزن، من نم یبرام برادر آرشام
 .میزاری دوست داشت م ی گفت نه بگو هر چ

 

 کردم:  ترش 

 ! ؟یخودت کرد  یباز توئه کله خر، منو سپر بل -

 

 کاپوت، بازوم و گرفت.  یبلندشد و نشست رو  د،یخند
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 . دمیقول م خوامی ازت نم یزیچ  گهی ست، ددفعه نی اخر  نی غر نزن هم-

 

 

 سوخت،ی کل تنم مثل کوره م یبست درحال خی تنم به غرق نشست، دستم  کل
که  یتن اغشته خونش با همون لباس  یو صورت خون رضا،یعل یها خنده  یها صحنه

 نه... ای خدا رفت،ی سستم جلو نم یپاها  ما،ی س دنیبره د خوادی م گفتی م

 

  نیزم یوط کردم، روخودم سق  یبرج افتاده، از بلند یبنا  یکه پا  تیدر ان وضع  دنشید
 افتادم، اون روز کمرم شکست. 

 

صورت غرق خون منافات نداره،    نیوصفش با ا حد ی ب یهای پراز ذوق و شوخ یخندها 
 صورتم، به زور راه نفس باز شد. یرو  یسرد ی زی چ ختنیتنم مملو از عرق  شده، با ر

 

 پام نشست.  نی پا لیتخت افتادم، ن  یرفته بود، رو ادم یاز   دنیاز استرس نفس کش 

 

  یزیچ هی! آرشام ؟ید یجوابم رو نم زنم،یصدات م  ی! چرا هر چ؟یشد  یآرشام، چ زم،یعز-
 بگو، چت شد؟! 

 

دستام    نیسرم رو ب دم،یکش رونی دستم گرفت، با خشم دستم از دستش، ب یتو دستم
 گرفتم.  
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شد، با  ر یچنگم اس یردنش تو گ خود،یکنارم نشست، با نفرت از خود ب ییکمال پرو با
 به خون نشسته گردنش رو فشار دادم.  یها چشم

 

  ییبرم جا رضای بود، قرار بود اون شب با عل شی آت یدلم بدجور سوخته، دلم مثل کوره 
کرد، نزاشت برم سراغ   داریرو ب   نیمردونگ  یخو  شی ادیاون شب با ناز کردنش ز  نیاما ا 

 از جونم برام ارزش داشت. شتر یکه ب یداداش

 

 یخوش گذرون یکه من تو   یبراش افتاد، درحال یچه اتفاق انهیاون شب غرب دونمینم
 .دیغلتیخون خودش م یاون تو  سوختم،ی م

 

، از درد به خودم  به پهلوم خورد  یزیاصلا چ  زد،یدستم چنگ م یخر خر افتاده بود، رو به
 .دستم شل شد دمیچیپ

 

  یرو  شی ارا  ختهیبه هم ر شی بردم کجام، صورت پراز ارا ادیلحظه از   هی ا یمثل روان 
سرفه   یخون،  به سخت یهاش کاسه، چشمبود ، صورتش کبود صورتش پخش شده بود 

 .کردی خشک راه نفسش رو باز م ی هابا سرفه  یقیکشدار و عم یها، نفسکرد 

 

 : دمیغر

 .شکنمی گم شو، وگرنه گردنت رو م اریمن ن ی گم شو هرگز صورت نحست رو جلو -
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 به روزم اومد؟!   یچ دونهیم  یک رضایخودم ندارم، بعد عل یرو ی کنترل  م،یمن روان 

 

بعد  امیمونده، با روح شکسته، دن ونهی د هیرد نشو از اون مرد مغرور  میمتر  لویک ازصد
شو که تا عمر دارم چشمم بهت   دیچشمم ناپد یاز جلو  یماتم شد، پس طور یعل
 باش.  های مثل نامرئ  نجامیتا ا افته،ین

 

 نیب  دهیبر  دهیران به سمت در رفت، برتلو خو  ،کرد ی خشک م یکه سرفه ها  یدرحال
 :د یهاش نالزدن نفس

 کره خر.  ،یعوض  ،یدی تاوان پس م-

  نیزتر ی اون شب عز  تونستند،یوقت نم  چیه کرد ینم  کیاون شب اون نبود، منو تحر  اگه
 .رنی کسم رو بگ

 

 شد،ینم  ینطوریا رفتم،یمنه، اگه باهاش م  ری اش تقصدار کردم، همه خواهرم رو داغ  
 بخاطر من جون مرگ شد.  بخشم،ی هرگز خودم رونم

رفت، معلوم   انه،ی سالها خواب شب روازم گرفته، بردارم دوستم غرب شی ومال یخون صورت
 سرش آوردند... ییبراش افتاد، چه بل  یاتفاقچه  ست،ین

 

بود، که جونش  رو سرش اون   یمهم چ  زی، اون چکرده بود  دایپ یچ دم، یوقت نفهم چیه
 گذاشت، چرا به فکر زن بادارش نبود.
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شب ارامش   هیکه از اون بعد از شب  ی! زنکشه؟ی م  یفکر نکرد، عشقش بدون چ چرا
 نداشته.

 

 کانکس راه رفتم، و خود خوري کردم.  یدان تو سرگر ی تا صبح مثل مرغ 

 

  یینایخانم س دمیسد رفتم، از باال د یشدم، به سرکش نمیسوار ماش داغونیبا اعصاب صبح
  نجایدفترم من باشه، ا  یتو  دیاون االن با  کنه،ی صبحت م  مانکاری با پ ستاده،ی ا نی پا

 مخه.  یدختره بد رو  نیا ی ! لعنتکنه؟ی چکار م

 

 

 رو گرفتم.  میسی ب یعصب یینا یخانم س دمیاومدم، که با ند نی از باال پا دیطول کش یکم

 

 کرد. یصبحت کردم، بدتر عصب  مانکاریپ با

 

رفته، بدون اموزش   نی ها پاساخت  ری نظارت ز  یرفته برا یاون دختره به چه جراعت 
 .ادیسرش ب  ییممکن بل

 

 ن. از اال ن یاون از شبش ا ه،ی امروز چه روز نحس 
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با خشم راه   م،ینبود  نجایا  شتری چند روز ب  میدادیآموزاشات رو م  هیبق دینداشتم، با  وقت
 افتادم سمت دفترم.

 

 _پــروا 

 

 .دمی لباس پوش  یلب ریشدم، با اهنگ ز  داریصبح زود ب  برد،یخوابم نم ادمیذوق ز  از 

 

 بهش دادم.  یاومدم، قفل به کانکس زدم، رمز رونیب عی واحد کارگرا سر  یصدا   دنیشن با

 

راه افتادم، با   نیماش  یدنبال صدا  ستادم،ی ا یکم شدم،ی ها رد مکانکس نیعجله از ب با
 رفتم. نیبه طرف ماش یبا خوشحال ن یماش  دنید

 

 گرفتم.  یجا ییجلو  یصندل یسوار شدم، رو   یخوشحال

 

 شدم.  رهیسد خ  ییبا ذوق به نما م یشد ادهیپ  نیاز ماش م،یدیبه سد رس یربع هی بعد

 

محکم   ی هابا گام  دم،یکش شیلبم رو ن   یگوشه  یاز خوشحال  ،د یچشم چرخ یتو  یاشک 
 .به طرف سد قدم برداشتم 

 

 . نمیها رو ببسازه  ریحرف زدم، ازش خواستم، ز  مانکاریبا پ دم،یپرس یچند نفر از 
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  نی پا یتند بیو ش  یریاد، از سراز رو بهم د یمنی رو همراه فرستاد، کله ا  یکس مانکاریپ
 داشت. یتند یبود، صخرها  یخطرناک یجا م،یرفت

 

کارگرا در حال   م،یرد شد یکی بار یریاز مس م،یدی رس نی به پا م،یرفتی م  نی پا اطیاحت با
رضا   دنیبا د  م،یدیسد رس  یاصل هاه یپا  ریبه آنها سلم کردم، به ز  یکار بودند به ارام

 زدم، به طرفش رفتم:  یلبخند

 ! ؟یی نجایتو ا -

 

  یکمر راست کرد، با لبخند دنمیپاک کرد، با د شی شانیبلند کرد، با ارنجش عرق پ سرش
 و غش گفت:  غلی ساده و ب

 !  د؟ینجا یسلم خانم مهندس، ا-

 

 هستم.  نجایا  گهید یکم  هی  یداشت یبنزنم، رضا اگه کار نجاها یبه ا  یسر هیاره  -

 

ذوق زده بودم، که گذر زمان حس  یبرام به عنوان مهندس ناظر پروژ کل نجایا  دنید
 .ستادیدستش بود، کنارم ا  یانداز که تو  ریز   هینکردم، که رضا با  

 

 با تعجب بهش زل زدم. 

 !؟ یکنی نگاهم م ینطوریچرا ا شده  یچ-
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 گفت: یبا لبخند  رضا

 ندس.خانم مه دیریانداز بگ  ری ز  نیسر ا  ،ی،خوشحالیلیانگار خ -

 

 ازش گرفتم. یلبخند  با

 ! م؟یباهم غذا بخور شهیم -

 

 . میکوچک نشست یزد، دستپاچه سرش رو تکان داد، باهم سر سفره ا  ی برق هاشچشم

 

 . دمیکش ش یبا دست کباب به ن الیخی معذب بود، اما من ب یکم رضا

 

 به رضا گفتم:  رو

رضا من مثل خودتم، مثل   نیبب  ،یمن معذب بش ی جلو خوادی پس نم ،یمثل داداشم -
  ،یگفتم که بدون نویا ستم،یکه فقط به فکر خودشونن، ن  یاون پولدارا

 

 شدمی هرچند ممکنه من مثل اونا م کردم،یاگه پولدار هم بودم، مثل اونا رفتار نم  یحت
 .شدمی نم رحمیمطئمنم مثل اونا ب  یول

 

 گفتم:  یلبخند  با
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درس کمکت کنم، پس لطفاا   ی رفتار کن، اگه بتونم دوست دارم تو  یپس با من خودمون-
 من راحت باش. شینکن، پ ی گی با من غرب گهید

 

 

داشت، صورتش   یزهایو م  زهیر یانداخت، جثه  نی به صورتم سرش پا یلبخند  با
سن بلوغه، صورت    یمعلوم بود تو  یشیدرشت،  با ته ر یمشک یها چشم  ،یاستخوان
 داره.  یمعصوم

 

 گفتم:  عی از کنار ما رد بشن، بلند شدم سر خواستنی مرد که م ری چندتا پ دنید با

 .دیبنشن دی بفرما -

 

 گفت:  ع ی سر شونی کی، به من نگاه کردن  عیسر 

 خانم مهندس، ما اون طــ...  دیراحت باش-

 

 :دم یحرفش پر وسط

 . کنمی خواهش م د،ی بفرما هیشی درو ی سفره -

 

 گفت: یلبخند   با یکی بهم نگاه کردن  یچشم ریز 

 .میچشم ممنون-
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 . وستندیبه ما پ گهیبعد چند نفر د یپهن کرد، کنار ما نشستند، کم  یانداز  ریز 

 

شده بود، نگاه کردم. راحت مشغول خوردن    یطوالن  یکه کم یبه سفرها  یلبخند  با
 .میشد

 

 از اونا گفت:  یکی

 . دیستیخانم مهندس شما مثل اونا ن -

 

 گفتم:   یرو بلند کردم، با لبخند سرم

 ! ؟یچ یعنی-

 

 گفت:  شون گه ید یکی

 .شنیمثل ما هم سفره نم یر یفق یکدوم از مهندسا با آدما  چیه -

 

 تر شد:پر رنگ  لبخندم

  نجای دوست دارم ا  یول ستم،ین نجایا  یندارم، مهندس اصل یمنم مثل شماهام، فرق-
 باشم من از کنار شما بودن واقعاا خوشحالم. 

 

ساده و مهربون لذت بردم، و خدا   یچقدر از کنار آدما  م،یناهارمون خورد  یخوشحال با
 روشکر کردم.
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خودخواه   یمثل آدما  کهن ی آبرا بودم از ا یرو  ستم،ی ن هیاون مرد گفته بود مثل بق کهن یا از 
 بودم.  فی خرک یلیخ ستم،ین

 

 . میکارگرا سرکارمون رفت هیاونروز همراه رضا و بق عصر

 

  دم یکشی به همه جا سرک م کردمی م  یرو بررس زایجدا شدم، با دقت همه چ  هیاز بق  یوقت
 سد و واردش شدم.  یهاه یپا  ریز  یکوچک یدفعه چشمم افتاد به ُاتاقک هیکه 

 

  لی د استنلس استفوال دنی بودند، آروم اون عقب زدم، با د دهیکش ی لیوسا  یرو  یچادر
 .دمیبه اونا کش یدست

 

چشم افتاد به برچسب اونا با شک   دم،یبه آنها کش ی . دستدمیتر کشچادر روعقب  یکم
 شدم.  رهیبه اونها خ

 

 : دمی(لبم روگاز گرفتم، ازخودم پرسFerritic)کی تی استل فر استنلس

  کالیمکان درو یه زاتیتجه  نینوع استنلس که استحکام نداره، ا نیا  یبرا  نی ! اه؟یچ  نایا-
 . ستندی مطمئن ن

 

 !کنند؟ی م یباشه، باجون مردم باز  نجایا  د،ینبا نایاصلا ا  اخدای  نجاچخبره،یاصلاا
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 بفهمه.. یکس دینبا

 

 درهم شکست.   ی سال یانیمرد م ادی افکارم با فر یرشته

 

به طرفم برداشت،  یخشم و نفرت قدم با د،یباری م  شیصورت وطرز نگاهش آت از 
 اش باعث شد زانوهام  سست شد. نعره 

 ! د؟یکنی م یغلط نجاچهیا-

 

به صورتم زدم، با قورت   می ترس برم داشت، اما نقاب خونسرد دم،یدادش از جا پر از 
 شدم. رهیدادن آب دهنم به صورت کبود اون مرد خ

 

  ره یخ ینگاهش ناخوداگاه به جا  ،ه ی خبرا هی نجا یاز استرس و ترس بود که معلوم بود ا پر
 .دیصورتم چرخ  یتو اشده ی مشکوک و ترس ،یشده، رد نگاهش رو گرفتم، نگاه برزخ

 زدم:  مهینصفه و ن یلبخند

 درآوردم.  نجایسر از ا  یراهم رو گم کردم اشتباه د،یببخش-

 

 یلیبنطر تازه ساخته شده، خ یواری شد، نگاه کردم، د رهیکه اون خ یمحسوس به جا  ریغ
 مشکوک بود.
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کردم، کنترلم رو   یدرست نبود، ضربان قلبم تند شده، سع یزی چ هی نجایبند اومد، ا  نفسم
 ازدست نده. 

 به دلم افتاد.  بیعج  یچرا ترس کنند،ی م  کاریچ ! چرا مشکوکن؟! دارندن؟ی ک نایا

 

 : دیبمش غر  یمشوش بود، اون مرد با صدا  افکارم

 ! ؟ی از کجا اومد کنه،یم یچه غلط  نی پا نیا فهیضع ه ی!  ؟ی هست یتو ک-

 

  یدلم دلهره یصورتم نشست، تو  یرو  ظیغل یبه خودم اومدم، اخم یاون کم  باغرش
 گفتم:  یگرفتم، با کج خند یبیعج

 .ینداره، شما بهتره به کار خودت برس یبه شما ربط  نشیا-

 

 باختم،یخودم رو نم دینبا یکرد، ول ز یر یبه طرفم قدم برداشت، بدنم لرز  یمرد عصب اون
  یکم یها بود مشت کردم، و خودم و آروم کردم، ناخن  میجب ی با اخم دستم رو که تو

 ر دادم. گوشتم فشا ی بلندم رو تو

 

 : ستادمی زدم و مغروانه پشت به اون ا یچرخ یخونسرد  با

 برگردم. دیشده، با  رمی د د،یبه اطراف انداختم، خسته نباش یمن فقط نگاه -

 

به صورت اون مرد که خشم قرمز   یبا نگاه دم،یبه پشت چرخ یاز طرف راست کم  آروم
 شده بود. 
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 تکان دادم.  یخداحافظ  یدستم رو باال آوردم، انگشتهام به نشانه مغرورانه

 

 از قبل گفت:  تری مرد عصب اون

 عجله؟!  نی کجا با ا  د،یصبر کن-

 

 شد.  خیلحن صداش مو به تنم س از 

 

 صدامو باال بردم.   نیمثل خودش خشمگ  یکه زهره ترک شده بودم، ول  نیمنم با ا  یول

نداره، بهت گفتم سرت به کارت باشه، تا سرت و   ی من باال نبر، به تو ربط  یصدات و برا  -
 . یبه باد نداد

 

 .دمیهاش ترس دچشم  ی تو

 ! د؟یاومد یشما از طرف مهندس شهآب-

 

 به فکر رفتم، با خودم گفتم:   یکه به زبون آورده، کم یاسم دنیشن از 

 ! گه؟ی د هیاون ک-

 

 صورتم سرمو رو تکون دادم.   یتو  یعکس العمل ،بدونیکنجکاو بودم، ول یلیخ
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 د،یکوبیرو به اون مرد کردم، سلنه سلنه راه افتادم، هر چند قلبم چنان با شتآب م  پشتم
 کردم خونسرد باشم. ی، سعتنم عرق کرده بود

 

اون مردک   زاشتمیم  دینبا یول ،زد ی دلم موج م یتو   یبلند راه رفتم، ترس یها قدم  با
 جستم. رونی تاقک بآروم از اون اُ  د،یبفهم

 

خودم   ینگاه اون رو رو  ی نیبرگشتن به پشت سرم با ارامش راه افتادم، سنگ بدون
 . کردمی احساس م

 

 تا اون مرد بهم شک نکنه. کردم،ی ارامش رو حفظ م  دیبا یول

 

  نجایجون مردم وسطه، ا ی! پاکنند؟یم یدارن چه غلط نایبود، ا ختهی اعصابم بهم ر  یول
 ! ؟هیکیچخبره، شهآب

 

رضا منو از افکار   یصدا  دم،یدهنم قورت دادم، اصلا به من چه، حتماا اشتباه فهم آب
 .دیکش رونیب ختهامیدرهم و بهم ر

 

جلوم با تعجب  دیچیدفعه پ هیشد،  رهیبهم خ ی باحالت دو به طرفم اومد، بانگاه رضا
 گفت:
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 افتاده؟!   یخانم مهندس اتفاق شدهیچ-

 

 گفتم:  یبا لبخند  د،یباری م  یخستگ ازصورتش

 چرا؟!  ،یچیه-

 

 .انداخت  نی سرش پا رضا

 . دهیآخه رنگتون پر -

 

 زدم:  یلبخند

 خوبم.-

 

 . میدیبه سلف رس م،یواحد مخصوص سوار شد ی تو

 

انداختم، به طرف گاز   ییبودم، در رو باز کردم، به کانکس جمع جورم نگاه گذرا  خسته
 جوش گذاشتم. یکوچک رفتم آب رو برا 

 

سروسامان دادم،  نجایساکم رو باز نکرده به ا  دنیافتادم، که به محض رس روز ی د ادی
 پنجره کانکس نصب کردم.  یها روعوض کردم، پرده رو ملفه 

 بابونه رو دم کردم. یکردم، چا  زیتم تیبا دقت و حساس یرو  نجایگوشه، گوشه ا 
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 در زد: یکس

 !ه؟یک-

 

 منم خانم مهندس غذاتون آوردم. -

 

 سرم کردم، در رو باز کرد، آروم در باز کردم.  میروسر

 .یممنونم رضا ببخش به دردسر افتاد -

 

 :دیخند

 .دی نکردم، بفرما  یکار-

 

 مصرف غذا رو ازش گرفتم.   کباری  ظرف

 ببر.  یمهندس چا  یخودت و اقا  یبرا  ایب گهید  یا قهی رضا ده دق-

 

 آروم گفت:  د،یبه موهاش کش یدست

 بود.  یمهندس از دست تون کفر  یاقا  یراست-

 

 سرم روتکان دادم.  دمی لبم و جو   یگوشه
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 .یباشه، ممنونم که گفت-

 

  یسفره مسخره باز  یمحسن که رو   ادی  خوردم،یدر روقفل کردم، آروم غذام رو م  بارفتنش
 .گلوم نشست، دلم براش تنگ شده  یافتادم بغض تو  کرد،ی م

 

اجاق  بود، برعکس کردم،   یکه  رو  یکوچک یکور شد، غذا رو برداشتم، درب کتر اشتهام
 اون گذاشتم که اگه گشنم شد، زود سرد نشه.  یغذا رو رو 

 

 . دمی پرس اطیمحض احت  یحدس زدم رضا باشه، ول دم یدر که شن یصدا 

 رضا؟!  ییتو-

 

 بله خانم مهندس. -

 

 . کردی بابونه آدم زنده م یبو ختمیرو ر  ی گذاشتم، چا ینیس  یتو  ماگ 

 

 کنارشون گذاشتم در رو باز کردم. یجعبه یتنقلت خشک تو  یکم

 

 . رمی گیخودت بزارشون صبح ظرف ازت م شیمنم مزاحمت شدم، پ یا ببخش خسته  ا،یب-
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 .ستمیخور ن یاش موند خراب شد، منم که چاهمه  یروز ید  یگفتم چا  باخودم

 لحظه صبر کن،  هی-

 براش بردم.   یرفتم فلکس چا  

 

موندخراب شد،    یروز ی د د،یببر بخور ای، بفلکس بهش دادم  ختم،یخودم ر یبرا  یچا  هی 
 . خورمیم  یکیمن فقط  

 

 در روقفل کردم.  نه،یآروم ومت  ه،یگرفت، پسر خوب رازمی ز  سربه

 

 نگاه کردم. یگالر  یرو تو  ری رو که باز کردم، انتن قطع بود، عکس سم میگوش

 

که هنوزم عکس اون رو   دونمی نم یکرد  الیاون روز افتادم که محسن گفت، که خ ادی
 .دمیخجالت کش ،یدار

 

 ! زل زدم. د؟یاز حذف مطمئن  ایا  امیحذف عکس رفتم، به پ  یرفت برا  دستم

 

اون  با زن و    یدرحال کنم،یسر م  شی بغض دور نیا خودم گفتم نه، هر شب دارم با  با
 اش خوشه.بچه

که اون رفت منم اونو   یهمونطور ،ی دلتنگ نیعادت کردم، به ا گهیسهم ما شد، د ییجدا
 .کنمی از ذهنم پاک م
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 نتونستم لمسش کنم.  یدکمه ول یدستم رفت رو  

 

زود   ست،یمثل سآبق ن  گهیقلبم د  ستم،یو عاشق ن  تآبیب گهی، درو خاموش کرد  یگوش
که  یاون روز  ،یکرد، منو با دل زارم تنها گذاشت، قلب صبورم رو شکست یپشتم رو خال

وآبسته    تیاشه یش یها هات و چشمگله ازت دارم، منو باحرف  یلیخ  ،یغروم رو شکست
 .یزد نمی زم یبا نامرد ،یکرد

نداره، مرگ احساسم رو ذره   میدگزن یتو  یجا گذره ی ازم م یکس ،گذرم ی که ازت م گفتم
 . کردمی ذره با وجودم حس م

  ن یبعد از ا نیاول  یبکنم، برا ی زندگ دیبه فکر خودم باشم، با  دیبه قول محسن با گهید
، واقعاا  شدم   یخودم کس یبودن احساس غرور کردم، حس کردم  برا  نجایهمه سال از ا

 .شهیوقت خوب نم چیبامنه که ه یهر چند زخم  دم،یصفر خودمو باال کش  ری با ز  نجام،یا

  گهیاز امشب د  زارم،یاحساساتم پا م یرو کنم،ی مثل خودش رفتار م  یاالن با هر کس از 
 دلم باشه.  یرو  یزی چ  یغصه زارمینم

  یهاکه با دست  یستاره ده،ی االن زمان اون رس ستم،ی ضعف ن گاهیدر جا  گهی االن د من
  یشدن رو بدم.ستاره دهیو د  دنیوسط اسمون چسبوندم، بهش فرصت درخش خودم

 که برام رقم زده بودن، عوض کردم. یاقبال

که  ییکسا  یهمه  یکننده باشه، که تدجه رهیخ یستاره طور نیدرخشش ا  دیبا االن
 زمان پنهان شدن گذشته.  گهیرو سرافکنده کنم. د زخمم زدن، عذاب م دادن 

 زود به خواب رفتم. یهام رو بستم، از خستگلبم نقش بست، چشم  یرو  یلبخند

_ 
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  هیسد گشتم، غر زد،   یکه سرخود رفتم تو  ن یسر ا ی کرده، کل لهیپاکرو بهم بد پ یاقا  امروز 
 حال توپ ازم گرفت.

  یالک یزها ی پرونده و چ یکل ،د یلرز ی م  نیخشمگ  یچاله اه ی هام از اون دوتا سدست  هنوز 
 نم، کلفهام کرده بود. ک ستیگذاشته تا ل

 

 بود. ریبشم، فکرم بدجورگ الیخیب  خواستم ی م  یچ هر

 

  کرد،یم   یبررس یرو  ییزایو مغزوانه چ  ژی پاکرو که با پرست یترس و لرز به طرف اقا  با
 رفتم.

 

گذشت، بدون بلند کردن سرش کلفه مقتدارنه    یقه یچند دق ستادم،ی ا  زشیم  یجلو  آروم
 : دیپرس

 !  ؟یینا یخانم س یدار  ی! اعتراض؟ی ستادی سرم ا  یچرا باال-

همه   ن یا   شیعاد یصدا  ی حت ،گه ید هیک  نیا د، یرگم ماس یکلمش خون تو  تیجد از 
 آبهت داره؟! 

 پاکرو منـ..  یاقا  د،یببخش-

 عقب برداشتم. یم برگردم، قدمخواست دم،ی ترسی گفتن، ازش م  ی.. دل کردم، برا دل

 :دیتوپ یبلند کرد و جد سرشو

 کجا؟!  -

 .دیباال پر  یتن صداش ناخواسته تنم کم از 
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 ..یعنیبــ... بـرم،  بـه کارم برسـم، -

 کرد، متفکرانه بهم زل زد: زیهاش و رچشم  آرشام

کنه،  دور بزنم هم  یزرنگ یبخواد ادعا یکه کس نی متنفرم، از ا  مهینصفه و ن یهااز حرف -
 نمونه. یخاک  یکره یرو  یکه ازشون نسل کنمی م یآدما کار نی نفرت دارم، من با ا

پس دهنتو باز کن   ،یباش ییکار رو ریهم مثل بچه آدم حرفتو بزن، فکر نکنم آدم از ز  االن
 زود، کار دارم. 

 . دیدهنم زبونم به سقف دهنم چسب یاز خشک یدهنم قورتم دارم، ول آب

 ...چـیه-

رو   زیم  یهاه یپا  دنیلغز یدومتر به هوا رفتم، صدا  ز،یم  یرو دیدفعه با مشت کوب به
 .دمیشن

وترسناکش به  یمشک یهاخشم مثل حرکت نور بلند شد، جلو قد علم کرد، چشم  با
 صورتم دوخت. 

 

مثل سگ    کرد،ی گلوم اشوب م ی بغض تو کرد،ی و ترکش به صورتم پرت م  رینگاهش ت از 
 .شینه راه پس داشتم نه راه پ شدم، مون یپش

 چشم من باشه؟!  ینگاهت تو   یزنیبهت نگفتم، با من حرف م-

  نی چرا پا دونمی درقورت دادنش داشتم، اما نم  یدهنم جمع شده بود، سع یتو کهیآب
 .رفتینم

 صورتم چرخاند.  یهاش توتکون دادم، مغروانه چشم   سرمو

 ُخب... -
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 روشنه. دهمیشا ای ره ی ت  یاقهوه  دم،ی هاش که االن فهمکرد، نگاهم افتاد به چشم  سکوت 

منتظر حرف   خوره،ی روشن م  یاانگار قهوه  ده،ی نور تآب یکم ستاده،ی که ا  یینجا یچون ا  
 .شدیهام  از ترس از هم باز نم زدنم شد، لب 

 

هاتو بهم ندوختم مثل آدم  و لب  ،یپس تا وقت دار پرسم،ی سوال رو نم  هیمن دوبار -
 بزن. شهیحا یحرفت رو کامل و ب 

 

 گفتم: یلرزون   یآروم با صدا دادم، یکف دستم فشار م یتو  هامناخن

 سوال داشتم. هیفقط  -

 

  یکه تو یکوچک یبرداشت، از کنارم گذشت، به طرف پنجره یقدم ت یهمون جد  با
 رفت. ُاتاقش بود 

 

 :دیتوپ  اعصابی بودم اجازه بده که ب منتظر

 به زور از دهنت حرف بکشم؟!  دیبا-

 

 اما زود خودم رو جمع کردم. د،یلرز    امچانه

خشکم  لب   یو زبونم رو دمیکف دست عرق کردهام به مانتو سآب ع ی بودم، سر دهیترس
 .دمیکش
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  یبرا  کالیدرومکانیه زاتیتجه نیره، ا ( استحکام نداFerritic)کیتی استنلس استل فر-
 ! ستن؟ی مگه نامناسب ن  یپروژه نیهمچن

 

 .دم ی نامحسوس بدنش رو د دنیلرز   یکردم، ول  الیهم خ  دمیشا ،د یلرز  هاششانه

 

مثل   یبا صورت  عی موند، سر   رهینامعلوم خ یبه نقطها ستاد،ی پشت به من ا  یقها یدوق 
  هیبلند به  یقو یها بود، با گام  ده یبرج زهرمار برگشت، صورتش که به نظرم رنگ پر 

 زانوها به لرزش افتاد.  ده،ی ترس یکیهمه نزد  ن یاز ا  د،یرس میقدم

 

 کاغذ تکون داد.  هی، منو مثل تک، با خشم بازوم و گرفت بهم انداخت یقی دق نگاه

من آرشامم خودم   یبترس، ول ،یترسی م یو هر چ  یخوب گوش کن، از هر کچته؟!  -
  ایداره،  تی امن  استیدن ی از خشمم هرجا یازم بترسه و ک   دیبا یکه ک کنمی م نی تأ

 نداره، پس...

 

 نشیخشمگ  یاچاله  اهیس  یلرزونم تو  ی هامشتش گرفت، چشم  یمحکم تو    امچانه
 . دیلرز ی م

 

  یچهره رو تو  ن یخوب بهم نگاه کن، ا یینایخانم س گم یبار بهت م نیواخر   نیاول-
 .یطیشرا  چیتحت ه ،یاز من ندار دنی ذهنت حک کن، چون حق ترس یپستو 
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ذهنت ثبتش   یپس خوب تو  چرخه،ی صورتم م ی مردمک لرزونت تو  نی که ا  یه یاخر  بار
 کن.

 

که قراره رقم   یندها یرخ داده، اما از االن تا ا یحالت چه اتفاق   ایگذشته  یتو  دونمینم
 یاما کمتر از اون هم حق ندار  ،یمحسن بهم اعتماد نکن  یبه اندازه دیبخوره، شا 

  مین یها لرزش تنت و نفس  نیحق ا یمن  یمحدوده    یتو  یپس تا وقت ،یکن یاعتمادیب
هاتو خودم از کاسه  چشم نمیهات ببچشم  یترس تو   نیا  گها یدفعه بعد ،یبندت رو ندار

 . ارمیدر م

 

بود   کی سستم خم شدم، نزد  یزانوها  یبازوم رها کرد، رو  زدیسکته م هی  هیهر ثان قلبم
 خودم رو نگه داشتم.  نی زم کی سقوط کنم که به زور نزد

 

 تا حاال حرفم دوتا نشده.-

 

 نگاهش رو حس کردم. ینیسنگ

 االن هم خودتو جمع کنـ....-

 

 .دیکش  یقیعم دم

نفرت دارم، االن هم مثل بچه آدم بگو   فیسست عنصر و ضع یجمع کن خودتو، از آدما -
 ! ؟یدی چرا اون سوال پرس
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باال   جونمی ب یزانوها یلرزونم رو  یهامبل سقوط کردم، دست   یرو ستم،ی با تونستمینم
 به خودم اومدم.  یق ی عم یها کردم. به روز با نفس نی و پا

 .دونمینم یز ی من چ دونم،ینم-

 

چوب    یرو ی ها چند باروسط مبل   زیگل م یاش رو جلوم قرار گرفت، انگشت اشاره  یعصب
 کرد.  نی باال پا

 

 .دیمبل به جلو کش   یزانوهاش بود، خودشو رو یکه آرنجش، رو یدرحال نیخشمگ

هفته   هی  دم،یشن نویکه ا یبار  نیاخر یول ،یدی د یچ روز یشده، د ی چ دونمینم نیبب-
  یو مال ی بامرام، خون ییآشنا هی رینظیب قیرف هی  م،یفرد زندگ نی تر ز یز ع یبعدش جنازه

 ازشـ.....   یدرحال

 

کوچک کانکسش رو باال و   یی فضا  نیاونو مجبور به سکوت کرد، بلند شد، خشمگ بغض
 . کردی م نی پا

 

، نگاهم  بهم وارد شد یهاش شوک بدحرف  دنیکرد و من از شن یخود خور یاقه یدق ده
 بود. بسته  لیدخ  نیو کف زم  زیگل م ن،یبه زم ییگو

 

به خودش اومده بود، درباره جلوم   یآرشام که کم دادم،ی مانتو فشار م یلبه  یعصب 
 نشست ، آروم گفت: 
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پس هر   افته،یب یاتفاق نیهمچ زارم،ی نم گهیدفعه د نی ا  یبترس یز یاز چ  ستیالزم ن-
 شده. یکامل و رسا بگو، بفهمم چ  یدونیم یچ

 

مورد    نیاز ا ،یکنی کس اعتماد نم چیبه ه ،یزنیحرف نم  یمورد با احد   نیدرضمن در ا 
 ،یممکنه جونشون به خطر بنداز  یزنینم ی الم تا کام حرف انتی اطراف  ایبه محسن  

 !  ؟یدیشن

 

 کرد. یمکث 

تو   یکس ، ی! اونجا که بود؟ی! کجا رفته بود؟ی حرف زد  یاز من با کس  ریمورد غ  نیدر ا-
 ! د؟یرو ند

 

 اونجا؟!  یرفت یات جالب نکرد؟!  چطورتوجه   یاگه ید یزیچ

 

 زل زد.  بهم

 نکن حرف بزن المصبب.  میکفر-

 

  یهاش استرس به جانم، نکنه براهم خبر داره، من حرف  ی اگهی د  یزیاز چ معلومه
 دهنمو رو باز کنم.  دینبا افته،یب یمحسن اتفاق

 

 :دیکرد، طرفم کش پریآب وانیبلند شد، ل کلفه
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 . ریبگ-

 

 . دمینفس سر کش هیرو ازش گرفتم،  وان یگلوم ل یبشه، با بغض تو  یدوباره عصب  دمیترس

 

  یداد، دست راستش رو  هیخونسرد به تاج مبل تک  گذاشتم، راحت زی گل م یکه رو  وانیل
از  گرفت، ی رانش ضرب م یدستش رو  یکی اون  یها مبل بود، با  انگشت  یدسته 

 منتظر من بود.  د،یباری م یصورتش کلفگ

 

  دنیدادم، فقط اخرش با شن حیبودم، براش توض دهید یهرچ   یلرزون یبدن با
 تکون داد. ینشست، مثل آب جوش به جوشش افتاد، سرش کم یبه کبود  رنگشیشهآب

 

  یزینگرانش بودم، حالش بد بود، انگار چ یخواستم تنهاش بزارم، ول  رونیبرو ب یعنی که
 . کنهی م یتآبلو بود، که ناجور خود خور یلیسرش به جونش افتاده بود، خ یمثل خوره تو 

 

 رفتن محکم گفت:  رونی ب قبل

 پــروا؟!  -

 

 برگشتم بهش زل زم.  عیسر   ستادم،یا جام  سرم

 . یگینم یبه کس انتیجر ن یاز ا   یزیچ ،یپس اگه درحال مرگ بود ،یباهوش دونمیم-
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به ذهنت خطور  کرده، رو هم خطر   کهی اما جون اون  ،یخودت دم مرگ راحت بش دیشا
 ! ؟ید یفهم ،یانداخت

 

خودت   یبرا  نی پا ینداز ی و سرت م  یریم  یکه بدون اجازه من جا  یه یبار اخر  درضمن
  یمن م یت  یتو یاز االن تا وقت ،یکشیو سرک م  ید یجوالن م یدوست داشت یهرجا 

 ! ؟ی دی، فهمسرت به کار خودت باشه

 

 فقط سرم رو تکون دادم. دهیزد، ترس رونیاز حدقه ب  هامچشم

 

کلمش   تش یمنم هنوز از اخطارش و جد  شت،دای پاکرو چشم ازم برنم یاون روز اقا  از 
 زهره ترکم بودم. 

 

از برشده بودم،   مایس شیرو قبل رو پ نایمن ا ،کردندی م دهیسد بازد یواره ی از د همه
و انتظار   ی ساعت معطل  نیچند ،کردم ی حس نم ی بود، اما فرق یمکان واقع نجایهرچند ا 

 ست. کننده  وونهید

 

سرم بودن،   ی باال قاا ینشسته بودم، دق یسنگ هی   یکه بچه رفته بودم، رو  یجا  ترنی پا
خطوط درهم  نیزم یرو  یچوب کی بار یبا تکه چوب دم،یشنی سروصداشون م  یصدا 

 . زدمیبا خودم غر م دمیکشی م
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  شهی داشت مثل هم دم،یشنینحس بهراد م  یبتن نصفه کاره صدا هی   یسرم رو   یباال از 
رو مسخره   هیتر از خودش بقاحمق  یهابا اون دوست  خت،یر ی و زبون م  دادیپز م

 .کردندی م

 

وقتا واقعاا دوست داشتم با   یهمون ترم اول تا االن فقط آزارم داده بود، بعض از 
 اش کنم. خودم خفه ی هادست 

 

  یاه یچند ثان کردم،ی بتن افتاده بود نگاه م یلبه  یرو بهراد رو  یه یگذشت، سا  یاقه یدق ده
 یلرزه  نیکه باعث زم یوحشتناک  یصدا د،وی انفجار شد  هیدفعه   هینگذشت بود، که 

 شد.   دیشد

 

  یادی فر یدور تند بکوبه، صدا یدفع باعث شد نبض قلبم رو هی  د،یپاهام که لرز  ریز 
 .دیانفجار چرخ  یسرم ناخواسته مثل عقآب به طرف صدا  د،یچیفضا پ ی تو یمردونها 

 

  نجایبودم، از ا رهی بودم، خ دهیکه صدا بمب رو شن یبه جابود،  یچ  ینبود صدا  معلوم
 .کنندی م یدارن چه غلط ستیمعلوم نبود، اصلا معلوم ن یزیچ

 

 

  یسرو صداها   رم،ی باعث شد، نگاهم از اون طرف بگ یبلند پر از وحشت مرد  ینعرها 
 . دمیسرم شن  یباال
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خم   گرده یاون مرد مل ینگیاز س  د،یبود، چرخ گردلهیم  زونی که از باال او یکس یرو  نگاهم
 شده بود. 

 

  هیبه   رفت،ی که مغزم هنگ بود، پاهام به جلو نم ی در حال دهیشدت جا خوردم، ترس به
صداش   یاز بلند  د،یچیفضا پ  یوحشت آورش تو   ی، صدا دوباره نعره زد  د ینکش  یقهیدق
 به خودم اومدم. یکم

 

انگشت پاهام   یدستم باال بردم، رو  ستادم،یا  یواره یبا سرعت به طرفش رفتم. لبه د  
  یقی پاش رو نگاه کردم. دره عم ر یز  دیرسیبه کفشش هم نم یدستم حت یول ستادم،ی ا

  واروانه یهرآن ممکن بود پرت بشه، قلبم د رسه،ی نره غول نم نی بود، من زورم به ا 
 .دیکوبی م

 

قورت بدم، اون   تونستمیآب دهنم رو از ترس نم  دم،یکشی بلند، بلند، منقطع م یها نفس
 .زد یشده بود، به شدت دست و پا م  زونی از باال او یکس

 

شده   دترینگران شد  یاز باال هم صداها   خواست،ی کمک م د،یکشیم   غیمثل دخترا ج 
 بود.

 .دیتو رو خدا کمکم کن -

 

 کمکم کنه.  ادیب یکی د،ی ستاد ی چـ.. چــرا ا -
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و سرگردون    اریاختیب خورد،ی م  زیهاش داشت لنبود، دست  یزیچ د،ی اطراف چرخ چشمم
 .خورد یبه چشم نم یچیه یول دم،یرو دو یری مس

 

 خشم داد زدم:  از 

 .یلعنت-

 

رو   ایانگار دن  دمیرو د  یاهن یبشکه  یبرگردم، سمت اون مرد، که پشت ستون دمیچرخ 
 بهم داده باشند، با حالت دو سمتش رفتم.

 

پر شده بود، با تمام قدرتم زور زدم که   سبز رنگ بود   یکه کم یمحلول آب مانند  هی با
  یهاش کمکردم، فقط از لب  یهر کار  د،یرسی بود و زورم نم نیکنم، اما واقعاا سنگ شیخال

 .دیرسی نداشت، زورم نم دهیفا شد،یپرت م  رونیآب به ب

 

پرت   نی سرم گذاشتم، وقت نداشتم، هر لحظه ممکن بود به پا یدستم رو  رگردونس
 شد.  شتریب  ادهایبشه، داد و فر 

 

خودم درد گرفت، از درد صورتم جمع   یپرت کردم، که پا یمحکم به بشکه لگد   دهیترس
 شد.

 شانس.  یبخشک -
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دستم سست شد، خواستم از اونجا برم، چون   ی اوروحشت   ادیاز فر  زدم،ینفس م نفس
 نداشت. دهیفا

 

هام به پشت بردم، از پشت  دادم، دست  هیپشتم رو به ستون تک اریاختی حال ب نیهم در
 ستون بهم گره زدم. 

 

تکون    یزور زدم، بشکه کم  یاد یبشکه گذاشتم، با کمک ستون و با فر  یپام رو بدنه دو
  نیمحکم به زم  مپڱ مثل  یحال بشکه با صدا  ن یفشار آوردم، درهم شتر یخورد، من ب

 شد.  یخال یاون بود در چشم به زدن  یتو  کهیخورد، آب

 

از آب راه افتاد، بدون توجه به اون با پا بشکه رو محکم هل دادم، قل خورد با    یایدر
هلش   محکم دوباره با پا دم،یرسی بهش م کهنی سرعت دنبال بشکه راه افتادم، محض ا 

 .دادمیم

 

اون پسره کر کننده   ادیداد و فر  دمیرس یاز اونجا دور شده بودم، وقت  نقدریا  شهینم  باورم
 بود.

 

پام بلند کردم، خودمو   هیبود گذاشتم، مثل برق  زونیاون پسر او  یسطح ک  یرو لبه  بشکه
باعث   یالکل  یتقآلها نیا  گرفت،ی آروم نم زد،ی پسره دست و پا م  دم،یبشکه کش یرو

 شده بود.  گردهیمل  یدگیخم
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زبون   ریپامون افتاد، پاهام سست شد، قلبم رو  ز  ری لحظه چشمم به دره ز  هیاون باال   از 
 . کردمی حس م

 

 زدم. داد

 . نی پا یشی پرت م یدست و پا بزن یاگه الک  ست،ده یفایکارا ب  نیا  ری آروم بگ-

 

 زد:  هوار

 دهنت و ببند، کمکم کن.-

 

 زدم:  داد

 . امدهیبهت ن یخوب-

 

 دستم گرفتم.  یکه تو  شرتیت نی زور دستم رو دراز کردم، پا به

 

 دفعه بهم زل زد، ملتماسانه کمک خواست.  هی

سالها   نیکه تمام ا  یمرد کس نی ا شد،ی رو تکون دادم، آب دهنم قورت دادم باورم نم سرم
 عذابم داده باشه.

 

 توجه بهش داد زدم:  بدون
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انجام   گمی م یخوب گوش کن هر کار شم،یهر دومون پرت م ینتقل ک یآروم باش، الک-
 بده.

 

ناجور وگوش خراش   یصدا  نیبگم که چکار کنه، لبم تکون خورد، که صدام ب خواستم
بهم  یبدنم واکنش داد، پاهام سست شد، ترس  یناگهان یصدا  نیگم شد، از ا ییبلندگو 

 بود تعادلم رو از دست بدم.  کی دفعه از پشت کمرم خم شد، نزد هیغالب شد، 

 

نفسم رو حبس کردم، قلب از ترس خودش رو   د،یلرز  یمن بشکه هم کم  یهاتکون  از 
 .د یکوبیم   رحمانهیب

 

فکر   یزیبه چ  دیتکون دادم، االن نبا  نی ارامشم رو از دست دادم، سرمو رو به طرف خودم
 . ستی ن دنیبترسم، االن وقت ترس دیکنم، نبا

 

جا بزنم   د یپس نبا رم،یکردم، تا موقع خطر فکرم رو بکار بگ نیتمر   نویسالها ا  نیا  تمام 
رو نجات بدم،   یقسمت بوده، باال نباشم تا جون کس دیکرده اما آدمه، شا  تمیدرسته اذ 

 .دیکشی نفس م قیتند تند و عم م، یپس جا زدن ندار

 

باشم، لعنت به   نجایا  دیوجودم رو گرفته، چرا من با   یترس یول تمگفیبه خودم م  یچ هر
 ، هووف.من و شانسم 

 

 خودم داد زدم. سر
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 من پــروام.   ست،ین  یچی ه ست،ین یزی خونسرد باش، چ -

 

 زدم:  داد

 ...ــیبا رسه،ی زورم بهت نم  ،ینیتو سنگ نیبب -

 

 بستم،   چشم

 زدم:  داد

 مجبورم، ببخش. -

 

بود   یقاط گارشی س یعطر تلخش به همراه بو  ظ ی غل ی، بودور کمرش حلقه کردم  دستم
 . دمیچیپ مینیب ی تو

 

 زدم:  داد

 ینکن نکاری دستتو آزاد کن، اگه ا  عی گفتم دستتو ول کن، سر یوقت نی، بباالن نوبت توئه -
 . یبهم اعتماد کن دی با ،یریمی م

 

 

 :دمی کش یقیعم نفس

به سمت داخل  پرش کن،   یکنی که پرش م یاگه همزمان خودت مثل وقت یول ،یی سنگ-
 .رمیمی هر دومون م یفقط مواظب باش، اگه اشتباه کن کشم،ی منم تو رو م
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 داد زد:  بهراد

 خلص کنه.  وونهی د نیمنو از شر ا   یکیکمکم کنه،   یکی  ،ید ی!  به کشتنم م؟یشد  ونهید -

 

 

 : دمیغر یعصب

  نجایجز من ا رم،یم کنم،ی ولت م یخوا یاگه نم ،یاالن هم فقط به فکر خودت  یحت -
 شده.  لیتا برسن بهت استخوونات فس ست،ین یکس

 

 به اسمون رفت. غرشش

 بکن.  یکار هی... یعوض یدختره-

 

 به خودم مسلط شدم.  عی سر یشدم ول  یحرفش عصبان از 

 

 گفتم: آروم

 .یکه گفتم بکن ویهمون کار  یمجبور-

 

 االن پرش کنم؟!  یچطور ینیبیرو نم تم یوضع ،یلعنت -
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غلطه  یدرسته چ یچ دونمیدهنم رو قورت دادم، خودم به کارم شک دارم، اصلا نم  آب
 خودت به دادم برسم. ایخدا

 

 کردم صدام نلرزه.  یسع کهی طور آروم

 . میبا هم همزمان عمل کن دیبا ،یکم تمزکر کن هی دی فقط با  ،یتونی م-

 

 فوت کردم. رونیرو به ب نفسم

 . شمارمی االن م-

 

 

 زد: داد

 احمق.  یدختره  تونم،ی من نم-

 

 . کی-

 

 صبر کن، تو رو خدا صبر کـــ... -

 

 : دمیغر

 دو.  م یوقت ندار-
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 زد: داد

 .رسمی خودم به خدمتم م م،یاگه نمردها -

 

 گفتم: کلفه

 . یبه حسابم برس ینشون بده، که بتون یجنم  هیاز خودت  یباشه، االن اگه تونست-

 

 زد: ادی فر

 .کشمی من تو رو م-

 

 بکش. قیدو، نفس عم-

 

بشکه گرفتم خودم بدنم سفت کردم، تا   یبستم، اشهدمو خوندم، پاهام محکم رو چشم
 تحمل وزنش رو داشته باشم.

 

 زدم:  داد

 سه.-
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دوشم افتاد، با پرش و قوس   یمثل کوه رو  نشیلحظه که دستش رها شد، سنگ نیهم در
  ادی که فر م،یبشکه قسط ازاد کرد  یاز بلند م،یخودمون پرت کرد  یکمرمم در چشم بهم زدن

 هر دو همزمان شد. 

 

مردم که   د ی درد کوچولو شا هیاز   غیدر یسقوط داشتم، ول نیاز ا  یناش ید یدرد شد انتظار
 درد ندارم. 

 

بهراد    یپلکم رو باز کردم، درست رو  یجرئت باز کردن پلکم رو نداشتم، آروم ال  دم،یترس
 فرود امده بودم.

 

خودمو رو   گرد، مثل جن زدها چهار دست و پا  ی هادرد نداشتم، با چشم  نی هم یبرا  پس
 به عقب سر دادم. 

 

رو   نجایکشدارم سکوت ا ی هاازش دور شدم، نفس  یچهار دست و پا کم یمثل بچه رو  
 .دیشنی نم یزیهام چنفس  یام جز صدا گوشه  شکست،ی م

 

از کنار   یجار  یبهراد گره،خورد ، چشم به سرش خورد به خون قرمز جان ی جسم ب نگاهم
 کرده بود، گره خورد.  یرو رنگ یمانیسطح س  یگوشش رو 

 

که  یها همونطورمثل بچه  دهی به تن وصل شد که تنم رو به رعشه انداخت، ترس یلرز  
 .دمینشسته بودم، چهار دست و پا خودم رو به طرف سرش کش نیزم یرو



 پروا 

532 
 

 

  تینهایاز چشم افتاد، با ب یاشک  د،یام  لرز خونش گرمش نشست، چانه یانگشتم تو  
 لرزان گفتم. 

 بگو.  یزیچ  هیشو، منو نترسون، لطفاا  داریتو ب یه-

 

  یبود، دوباره حرکتش دادم، ول حرکتی ها بمثل مرده   یتکون دادم، ول یسرشو با نالها  
 . شدمی، داشتم قبض روح مبود  دهیفایب

 نکنه..  شه،یاصلا باورم نم ای خدا-

 

 تنش نبود. یتو یجون یتکونش دادم، ول هاوونه ی مثل د رفت،ی م جیبد بود، سرم گ  حالم

 هام داد زدم:خنده  نیب ،دم یخند اریاختیب

 منـ... منـ.. اونـ..  ..نـو کـ.. کشتم. -

 

 و داد زدم. دم، ی خند کی ستریه

 ، مرده.اونوکشتم-

 

به   تعادلیلرزون عقب گرد کردم، و ب  یبلند شدم، و با پاها  اریاختیصورتم چنگ زدم، ب به
پشت سرم افتاده، باعث بهم خوردن تعادلم شد، از طرف راستم   یدم، بشکهبرخور  یزیچ

 بازوم حس کردم.  یتو  یبرخورد کردم، درد وحشتناک  نیمحکم به زم
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تمام   شد،ی م  کی که نزد یادها ی غرق در خون بهراد بود، داد فر  یبه جنازه چشمم
 مطلق...  یاهیدارم، سمقاومتم نتونستم پلکم رو باز نگه 

_ 

  یفضا یچشمم تو  د،یدور سرم چرخ ایدن جهی که باال رفت، از سرگ نیسنگ  یهاپلک 
 سرم فرود امد.   ی رو یباز شد، ترس مثل پتک یناشناس

 

که سر اومده باشه،  یاز بل  دهی ترس ،یبلند یغی با ج اومد،ی در م ونی درم یکیها  نفس 
 .تنم بود ی کمرنگ  یبستهام به سرعت کنار زدم، لباس صورت خی  یها ملفه رو به دست 

 

باعث مچاله شدن صورتم شد، از درد  ید یخم شد، سوزش شد بلند شدن  یکه برا  ارنجم
 حالت قبل برگشتم.

 

  یتمام اتفاقات جلو  د،ی فضا بچرخ یدستم فرو رفته، دوباره تگاهم تو  یتو آنژوکت
  دم،یکش یبلند  غینشست، با وحشت جبازوم  ی که رو  یچشمم جان گرفت، دست کس

 نفس نفس زد. د،یچسب واری خواستم دستش پس بزنم، اون پرستار هم از ترس به د

 .یضربان قلبم، زهره ترکم کرد  یخدا قلبم، چته دختر، وا یوا -

 

 تخت سر دادم:  یخودم رو لبه  دهیو ترس یعصب

 !مارستانم؟ یکجام، ب-
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 . ختیصورتم ر یرو   هاماشک 

 ! زنن؟یهام دستنبد نمبه دست -

 

 صورتم مکث کرد.  یگرد رو  ی ها با چشم  پرستار

 یها، اونو به دندان گرفتم از ترس دوباره زندان رفتم، مثل آبر بهارزدم به ملفه  چنگ
 . ختمیاشک ر 

 

 که به خودش اومده بود، به طرفم قدم برداشت.  پرستار

 نشده، حالتون خوبه؟!  یزیچ دینیبب-

 

 : دمینال یرزون و ته چاهل  یصدا با

باشم،  دیکه نبا می جا شهیفقط اونجا بودم، من هم گناهم،ی نکردم، من ب یبخدا من کار-
 . دیتو رو خدا خانم پرستار، کمکم کن

 

 بازوم نشست.  ی رو دستش

 ! دراز بکش. ؟ی د یحال روز خودتون د د،یاستراحت کن  دیبا  ستین یزیچ-

 

 نداشتم، مننـ... شیبرم، بخدا من کار  دیبا کنمی خواهش م خوامینم-
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چاق   یکم یحال مرد   نیتا منو بخوابونه، در هم آورد،ی ام  فشار مپرستار گنگ به شانه 
آب دهنم رو   اری اختیپاکرو وارد شدن، ب یدستش بود، به همراه اقا  یتو  میسیکه با ب

 قورت دادم، دست پرستار رو گرفتم.

 

نکردم. به جان   شیمن کار  گناهم،ی مقدسات ب یبه همه  گناهم،یغلط کردم، بقران من ب-
 محسن فقط خواستم نجاتش بدم،

 .دی سفت چسب یزی چ یکه سرم رو  دادم،یبازوم پرستار فشار م یرو  سرم

 

 چنگ انداختم:   یبه پارچه ا  دهیو ترس  اریاختیب

اما به جان    گناهنی ب گنیمجرما م یهمه  دونمی م کنم،ی نکردم، خواهش م یمن کار -
 .گناهممی منـ.. منن ب یبی محسن به جان ب

 

 ادامه دادم: دهیگرفتم، ترس  ینفس

 فقط.. فقط...- 

 

 یزی چ یسر درد وحشتناکم شروع شد، گرم د،یکشی م  ریبند اومده بود، قلبم ت نفسم
سرمو و گردنم رو نوازش   ی گم شده بود، رو  یاغوش   ونی پشت لبم رو حس کردم، تنم م

 . کرد ی م

 

 :دی قدرتش جسم لرزونم تکون داد، نعره کش یهام با همه نفس نفس زدن  نیب
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 .اینشده، لطفاا به خودت ب یزی پــروا چ ا،یبس کن، به خودت ب-

 

 و صورتم چنگ انداختم:  م یروسر  به

  گهید د،یمنو زندان نبر  گهیمن اونو نکشتم، من فقط خواستم کمکش کنم، تو رو خدا، د-
 اونجا رو تحمل کنم.  تونمینم

 

 کشم،ینم گهیام، منم آدمم د خسته یاز زندگ گهی نکردم، من د یمن کار گناهم،ی ب بقران
  ینکردم، فقط جا  ید. من که کاربزنن نیتا منو زم ستادنی روبه روم ا ایانگار همه دن

  نیدارم از ا شه،یتمام م یک یامتحان لعنت   نیا دونن،یم  طانیبودم، همه منو ش ینادرست
 . آوردم کم  رم،یمی همه رنج م

 

 برام نمونده. دن یجنگ یبرا  یجون  تونمی نم گهید-

 

هام نشست ودستم و محکم گرفت ،  دست  یکبود دستش رو  یبا اخم و صورت آرشام
 :دیهام  خشن پاک کرد، نعره کشدستش اشک  یکیروانم با کف اون   یها اشک 

 بهش بزن. یزیارامش بخش چ هی  یستادی چرا ا-

 

 که باعث لرزش تنش بود، داد زد:  یبا خشم  دم،یدینم ی زیتار بود، چ دمید

 ! د؟یترسونی اونو م دینیبینم  رون،ی شما هم ب-
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 : دمیشنی بلندش م یصدا   زد،یاز صداش زنگ م هامگوشم

نشده، مرخص شد،   ش یاون نره غول طور نیپــروا.. پــروا، منم آرشام، نگاهم کن، بب-
 گذاشت رفت. یکدوم گور ستیمعلوم ن

 

 ذهنم گفتم:  ی تو

 نشده؟! -

 

 دستم حس کردم. یرو  یسوزش

 

 لب زد:   یعصب آرشام

 نشده.  ش یطور زنم،ی نم یاره باور کن من حرف الک-

 

! مچ دستش با دو تا دست،هام  خونه؟ی ذهنم رو م  یتو یها رفت، حرف  یرو  هامچشم
 .دمیسفت چسب

 نزار دوباره منو زندون ببرن.-

 

 .یخبریبی ابیهم رفت و دن ی! و پلکم رو اد؟ی خوابم م نقدریا  چرا

 

_ 
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 _آرشام 

 

همه فکر    نیخورد بود، ا  یلیاعصابم خ دم،یبه آغوشم کش اونو محکم شدیچ دونمینم
 . کنهی داره مغزم رو سوراخ م الیوخ

 

به  توچه اخه   زه،یری به م یشهر هیبا کاراش  کنه،ی م  یاز همه منو کفر شتریدختره ب نیا
 ! ؟ینجات بد  یکی  یخوا یکه م

 

دانشگاه چقدر خون به دلت کرده و عذاب ت   یکه از رفتارش معلومه تو  یاون هم کس 
 داده.

 

 هاش مچ دستم رو محکم گرفته.با دو دست  یخوابه ول نی ا با

منم که از دخترا    نیافکارم درهم و برهم؟! ا  نقدری! چرا اکشم؟یمن چرا دستم رو نم-
 ! شم؟ی م ده یدختر کش نیدارم به سمت ا  یطور نیمتنفرم؟! چرا ا 

 

  یشاپو یبا بو  ختیر یصورتم م یموهاش تو  د،یکشی م غیج طی اون شرا یتو   یوقت
 شدم. یحال  هیموهاش 

 

دل   یتو رهیشجاعانه م یول  هیکه روحش متلش  نیا  نی! در ع؟ی هستی چ یهست یک تو
 ! ؟یترسی! مگه از مرگ نمفهمم؟ی ! چرا تو رو نم؟ی هست یخطر، تو چ
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بدون استراحت   ینطوریپس چرا ا  یریس  ی؟! اگه از زندگ یری س  تیمگه از زندگ 
 !  ؟یجنگی م اتنده یو ا تی زندگ یبرا  وقفهیوب

 

 !  ؟یمنو سردرگم کن ینطوری! تا ا؟یکن  وونهی تا منو د میزندگ  یتو   یاومد تو

مردا؟!    ییای همه ترس از مردا، فوب  نی! ااد؟یدرموردت درست از آب در نم یچیه  چرا
 و نگهبان.  سیپل ییا یفوب

 

کوه   ی! اون روز هم تو ؟یچ یعن ی نا یبود، که نزارم دوباره اونو ببرن زندان، ا یچ منظورش
 زده؟!  بی اس نقدریبهت ا  ی!  که؟یآدم بد یک گناهه،یب گفتی فقط م

 

 یز یچ تی بعدش گفت جز پاک  یول  ،یقرار گرفت یمورد آزار ودست دراز  کردم،ی م فکر
 ! ده؟یخراش قیعم نقدریروحش رو ا آزارش داده که  یپس ک ،یندار

 

  یهاست، بغضم گرفت ککوچکش مثل دست دختر بچه   یهاالغرش انگشت  یها دست  
 همه ظلم کرده؟!  نی از خودش ا تر عف یآدم ض نی با ا

 

  اتی و ح  ی! حق زندگ؟ی! با چه هدف؟ی به چه حق ای ک دمیذهنم پرس ی تو داغونیاعصاب با
 کردند؟!  لیهمه درد رو بهش تحم  نیاز اون گرفتن و ا
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  احساسیمنو ب   ینطوریداره که ا  یچ پاشه،ی هاش داره منو از هم مغم و سوز چشم نیا
  یکس یبرا گهید  دم،یبه آغوشش کش رضایعل یکرده؟! که از اون روز که جسم خون  ریدرگ

 نشون ندادم، چون اون روز منم باهاش مردم.  یحس یذرها 

 

 شیکه سالها پ  ی! من؟یخوا ی ز جون من آواره و در به در ما ی! چ؟ یهست یتو ک اما
از تو اونجا بوده، چرا   یاثر رم ی ! هر جا م؟یاش سر راهمچرا همه  ی خوای م  یمردم، چ

 خونه، سرکار دانشگاه، کوه....  یفکرم، تو ی! تو ؟ی همه جاهست

 

 به موها چنگ زدم:  کلفه

 ! ؟ی زیمنو بهم بر  یفقط اومد -

 

 .دمیسرم کوب یتو  یکیمحکم   هاوونهی با مشت مثل د 

 

توئه، مغزم   ری همه درگ  نیرو متلطم کرده، چرا فکرم ا تی همه زندگ نی افتاده ا  یاتفاق چه
 . شهیهمه سوال منفجر م نیداره ا 

 

همه آبهام مثل خوره داره مغزم    نیبفهمم ا  دیملقات با محسن داشته باشم، با هی  دیبا
 .ندازهی رو از کار م

 

  ینطوریدختر ا ن یباعث روح ا یبفهمم چ دیسرآب دست وپا بزنم، با  ن یا  یتو  تونمینم
 و شکسته بشه؟!    یمتلش
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  ترق یو عم ق یعم ش یادآوریکه هربار  هیچه زخم نی ا  ه،یهمه ترس، وحشتش چ ن یا  لیدل
 ! شه؟یم

 

 سرکنده، چشم بستم.   یمرغ  مثل

درست   یکنم که حت یمشکلت کس  ری چرا خودمو در گ دم،یصورتم کش  ی دست آزادم و رو 
 ! شناسمش؟یهم نم یوحساب

 

گرفتار   ینطور یکه منو ا ه،ینهفته چ هیدور مشک یطوس  یهااون چشم   یکه تو  یتی مظلوم
غم  نی به پا کرده، ا اهویهمه ه نیهاش ا چشم یکه تو  غم شعله ور شده  نی؟! اکرده 

 نداره؟!  یکه تمام هیچ

 

 گل کرد.   میفضول شیگوش دنیاون کشف کنم، با د  دیاسرار شده که با نیتر نآشناخته  مثل

باراز   ینوع تو  نیاز ا  گهیکه فکر نکنم د یمیقد یکوچک یبردم برداشتمش گوش دست
پاورش زدم،    یپر شده بود، دکمهو لب   یشکست  ییبشه، گلسشش چهار و پنج جا  دایپ

 صفحه روشن شد. 

 

 باز شد. ،یآروم یرکیچ  یصفحه باصدا  یناباور  نی صفحه و ع  یرو  دمیکش دست

 رفتم. یابهش چشم غره  کلفه

 : دمیتوپ
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 .ش یسر گوش رهیم یکس  گهی احمق، نم-

 

به   گهید  یکیبه نام عمرخواهر بود،  یهاش فقط اسمتنها سند   هامامش ی رفت پ دستم
 رو باز کردم.  الیکنجکاو دان الی اسم دان

حداقل   یست یدلخورم ازت اگه به فکر من ن ،ینامرد، ما رو فراموش کرد  یبر خواهر سلم
برات کنار   سیبرگه چرک نو  یباش  که چشم انتظارته، و با ذوق کل رزنیپ نیبه فکرا 

 . یآبج میسربزن، منتظرت  هیحتماا  یگذاشته، اگه تونست 

 

 محو شد. ع یلبم رفت سر  یرو  یلبخند  ناخوسته یکلمه آبج دنیازد

 

اومدم مخاطبا   رونیب دم،یمحسن و پــروا رو د   یدلتنگ یهاام یباز کردم، پ عمرخواهر
 روچک کردم. 

 بودم. دهیدختر ند هی  یگوش یعمرم تو  ی که تا حاال تو یستی، لکف برشد  دهنم

 . یبیب

 خواهر. عمر

 . الیدان

 

من   ی ها شمارهتماسش   یفقط تو  دم،ی! گشتم دنبال اسمم ندن؟یمخاطب هم سه
 کردم آرشام.   وی نآشناس بود، دستم رو رفت اسمم س

 نداشت. یچیرو چک کردم، جز واتساپ ه  شی گوش یها برنامه 
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 سردادم:   یا  زمزمه

 ! گه؟ید هیک  نیا-

که اون روز   یدوم  رزنیشاد و محسن اون پ یها عکسش هاش بازکردم، جز عکس  یگالر
 نبود.  یزی چ مدید

 

کوه رستوان   یها تیوموقع یها، لباسها در ژست  رزنی دونفرکنار اون پ ،یتک عکس
 چرا قفل نداره صفحه. دم،ی عکس ازخودش، تازه فهم هیاز  غیدانشگاه، همه وهمه، در

 

 دستم ناخواسته اونو لمس کرد.  دمیمتفاوت رو د  یخارج بشم عکس  شی ازگالر خواستم

 

به سمت چپ حالت   رهی ت ییخرما یکمتر، موها  دهمیشا  یوخوردها  ی س یپسر یری تصو
افتاد بود تا آبروش   شیشونیپ یسمتش راستش رو   یداده شده، چند تار مو از موها 

  یته چهره  یهاش کمچشم  یسبز یتو  رهیت یهاسبز روشن رگه  یهابود، چشم  دهیرس
وکت   دیسف  راهن یپ ینازک یش یر  ته اومدی بهش م یصاف ول ی ، ابروهاپروا رو داشت

 . یاسپورت ل

 

 خوردن ابروهام شد.  چیبود، که باعث پ ش یگوش  ینآشناس تو تنهاعکس

 

  یعلم شتریروچک کردم ب دوهایاز خشم و  رونیاومدم ب یتند شد، از گالر یراراد یغ نفسم
 . دمیرس ستیبه اخرل دم،یکشی باال م ست یارلیاختیبود، ب
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 نظرم جلب کرد،  یدختر  یصورت ری تصو

 کرد. یرو پل لمیف

 

  یهرچ  ،یاحمق  یعوض هی، بهت بگم تو دوست داشتم  شهیاما هم  یستین نجایا  پــروا
 چیدل داداشم ه گهید ی تو  یبرات گرفتم، که بدون لمی ف نیسرت اومده حقته، االن هم ا

 .یندار ییوقت جا

 

  دونمیم ست،یمهم ن  یشد، ول  فی اماح  نمتیمراسم نامزدت بب یدوست داشتم تو  یلیخ 
نامزدت   ی برا یدار ،یاونجا زانو غم بغل کرد  سوزه،ی قلبت داره م ی تو یزیچ  هیحتماا 
  سازه،یعاشقانه رو م  یزندگ هیداره با عشقش   نجایکه اون ا   یدرحال ،یکنی م  یعزادار

 خته باشه.س کنمفکر ن یتوئه عوض  یالبته برا 

 

 لحن کلمش و حرفش خونم به جوش افتاد.  از 

 

 تر شدن.صداها واضح  شد،ی شلوغ و پرسرو صدا رد م یری از مس 

خوشحال نشسته بودن، پسره به  یمجلل عروس ی سفره یکه رو  دم،ی رود  یداماد  عروس
 خشمم رو شعله ورکرد.  شی رنگ یها کرد، برق چشم   ینگاه نیدورب

 

 ! م؟یبنده وکل ای بارسوم ا یبرا  یینایس ماهیعروس خانم پر -

 ترا بـله.با اجازه بزرگ -
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 ! م؟یوکل  یینایس ر یآقا داماد سم-

 

 لب باز کرد،   یاه یچند ثان یباسکوت

کل   تیهله جمعوهل   یشادغ یو سوت، ج زدنکف  ی جمع شد، صدا دن،یباعث کل کش که
 سالن رو هوا برده بود. 

 

پــروا خوشحال   یها هم رنگ چشم  ایتقرب یها با چشم  یی ر رودختر خوش ب عروس
 . دیگنجیپوسته خودش نم یدختره تو  د،یخندی م

 

سفره زوم شد، و کات شده بود،   یرو  لمی. فدیرسی سرد به نظر م یوکم ی پسره عاد رفتار
 . دینرس یاهیخون به مغزم به ثان 

 

دختر   نیا  گذرهی م  یچخبره؟! اون عکس نامزدشه؟! چرا هرچ نجاینامزد داشته؟!  ا پــروا
 رو شد.  روی ام ز چـرا دل  روده  دونمی !  نمشه؟یازش رو م  یناگفتها ییمعما 

 

 _پـروا 

 

پاکرو چنان محکم گرفتم که هنوز دستم   یدست اقا  ،شه یروباز کردم، باورم نم هامچشم
 هاشه.بنده، دست 
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 هاش باز کرد.چشم  عی سر که دم،یرو با خجالت آروم کش دستم

 

 شهی خودشو جمع کرد، مثل هم ع یسر   یتعجب کرد، ول یبازم کم یهاچشم  دن یباد
سرد   ی، آدمگذاشت   شیبود، رونما شی وجود یخشنش جذبه یسرد و کم   یچهرها 

 .دیباالتر کش یملفه روکم ظی انعطاف، با همون اخم غل رقابلیغ

 ! د؟یبهتر-

 

 رو تکون دادم.  سرم

 زندان؟!  برنی پاکرو، االن منو م یاقا -

 

 خورد.  شترگره یب اخمش

 چرا اون وقت؟! -

 

ها افتاده، و نفس مثل مرده   دم،ی،  دخون ازسرش رفته بود یمن اونو کشتم، کل -
 نجاتش بدم. خواستمی فقط م خورمی قسم م  یول ،دیکشینم

 

 وحشتناکش قلبم ازجا درآورد، روبه سکته رفتم.   یغره  چشم

 ! ؟یبدونم، سوپر من خوامی م-

 

 زور گفتم: به
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 ! ؟یچ-

 

 :دیسآبیهم م   یهاش رودندون  یدرحال کلفه

دل خطر   ی! چرا تو ؟ی هست  ی! تو چ؟یی آبرقهرمانا نیا  ای  ،ی! مردعنکبوت؟ی تو سوپر من-
بگو   ه،ی! دردت چ؟ی خوای مدل افتخار م  !؟یاریرو درم  ای ! به تو چه که قهرنان باز ؟یپری م
 ! ؟ی خوای م یچ

 

  لچریو  یرو  یافتیب ،یهزار مشکل هزار درد مرض وکوفت زهرمار دار یدختر هی تو
 محسن بخواد تر و خشکت کنه؟!  یکشی خجالت نم

 

سوخت، دوست داشتم   دودی وحشتناک ب یشی آت یازحرفش قرمز شد ، تنم تو   صورتم
 بکشم، بسه، دست از سرم بردار، اما انگار دهنمو بهم دوخته بودن. غیج

 

 ام رو چنگ زدم. گوشه  یرو  دنی نشن یبرا  هامدست 

داره   یسرت خودش چه مشکل  ستی ! معلوم نشه؟ی عوض م یزیچ یر یها و بگاگه گوش -
ما جو جنتلمن    یبا اون سردرد وحشتناک، اون وقت برا  ،یشیهمه خون دماغ م نیکه ا
 ه،یتلخ زندگ تیواقع  نی! نه خانم شجاع اگن؟ی بهت م نیافر هی!  اصلا ره؟ی گیم یباز 
خاک   یتاقچه  یاهن خراب تو   هی شهیاون مدال م اگه مدال هم بهت بدن   یحت

 .یگرد وخاکشو پاکش کن یتونیهم به زور نم  لچریو  یکه از رو  یا خورده 
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  یاگه اسم تو  یحت ،ی شی سال، بعدش فراموش م  هیطول بکشه   ادشیز  ادی ز  هاق یتشو
رو   یکشیکه م  یدرک کنه، عذاب تونهی کس نم چیرو ه  یکشی که م یکتابا ثبت بشه، زجر 

  ی برا  یدست هان یوافر  قیاون تشو  ،یبا اون آهن خرابه مدالت کم کن یتونینم
 بلندکردنت نمشه. 

 

 یشغل پر خطر هینداره، تو  یحماقتا جا  یدوره زمونه برا  نی ا  یتو ا،یبه خودت ب پس
پرت بشه از جسمش   دیشا ،شهی چشمت راحت آدم کشته م یپس جلو  ،یروانتخاب  کرد 

 .یری بگ یکار دفتر هیبهتره   یرفتار کن یطور  نیاز االن ا  یخوا ی، اگه م نمونه  یزیچ

 

جنازه اگه   دنیباشم، د فاوتتی آدما ب  یهینسبت به جون بق تونمی من آدمم، من نم-
شغله، ازخطراتش   نیچون انتخاب م ا  کنم،ی مجبور باشم که سهله من اونو هم جمع م

 هم اگاهم.

 

که   ی،  تا لحظهاکه در خطره باشه اسون ازش بگذرم  یآدم هیکه جون   دیازم نخواه  یول
نه بخاطر مدل   کنم،ی نفسم باشم کمکش م نیست پس اگه تا اخر زنده کشه،ی نفس م

  یسرم رو   یشب راحت بالبخند نیبلکه، بخاطر وجدان خودم و ا  گران،ی د نیافر  قیوتشو 
 متکام بزارم. 

 

کمک   دی با  تمی که تو واقع یکار  یکه دارم سع نمیروبب یهرشب کابوس تکرار تونمینم 
 و نکردم.  کردم ی م
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  هیو هر ثان رمیشکل ممکن هرشب بدون وقفه قرار بگ نیها به بدتر کابوس  یتو  تونمینم
 نکردم. ی فقط عذاب  بکشم، که چرا اون روز کار

 

 هیدبقی مرده خودم رو به خواب بزنم، به ام یمثل آدما  تونمی شعاره، اما نم یبگ دیشا
 بشه. یفرج دی چشم ببندم، تا شا

 

  ی هانفس  یصدا رفت،یکلفه راه م  دم،یسرم کش یتعجب نگاهش ملفه رو  الیخیب
 . شکستی و بلندش سکوت فضا  رو م قیعم

 

 دهنم روقورت دادم، به زورلب زدم: آب

 ؟! اون که نمرده؟! اون چطوره   دیبگ شهیم-

 

 گفت:  کرد،ی م  نی ُاتاق باال وپا کهیدرحال ی بافک چفت شدها آرشام

دو روزه   ی حالش خوب بود، خودش رو مرخص کرد، گورش و گم کرد، اما تو چ  نقدرینه ا-
 . میصبح همون روز برگشت دی با  ،یهوشیب نجایا

 

 یدومتر برف اومده؟! وسط چهله ید یخانم سوپرمن اصلا د م،ی موند   نجایما ا  فقط
 ! م؟یبرگرد  دی با یاالن چطور م،یزمستون
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که مثل   اهشی س یها زدم، با اون دوتاچشم  گرد بهش زل یهاباچشم   د،یمحکم کش  ملفه
زبونم حس   ریرفت، که قلبم ز  ی ابود، بهم چشم غره  یازهر حس یچال بود، عار اهیس

 کردم. 

 :دیصورت تکون داد، اخطار گونه توپ   یاش رو جلواشاره   انگشت

خطر   یاگه محسن تو   یدل خطر حت یتو  یخودت بنداز   یگه یبه حالت دفعه د یوا -
کمک   یکیحتماا   ،ی دیکشی هوار م ،یزدیداد م عقل،یباشه، خودت به خواب نزن، ب

 مثل گوشواره به گوشت بنداز.  نویپس ا اومد،ی م

صامتش    شهیبه صورت هم ی حرفش با اون همه حجم خشنونت زد، ارامش نسب  یوقت
 برگشت. 

جرئت   یاخه ک یول م،یگرد بر دیبا  شه،ی محسن نگران م  م،یزودتر بر دیبا  میرفتی م د یبا اگه
 بهش بزنه؟  یداره حرف

در مقابل   دیشا  ترسم،ی جذبه داره که ازش م ینقدر یبردم ا یحساب نم  یمن که از کس 
 . کردمیهرگز آدم حسابشون نم یاونا سکوت کنم، ول  یهات ی آزار و اذ 

 

 جون داد، ترس لرزلب بازکردم.  باهزاربار

 .کنمی خواهش م م،یبر  شه،یم-

 

نگفت، مگه جراعت دارم دوباره بپرسم، کلفه به سقف   یزیبهم کرد، چ یفقط نگاه آرشام
وجودش خودش آدم به   نه،یجو ُاتاق سنگ نجاستیا  یوقت م،یافتاد  یر یزل زدم،  عجب گ

 لب باز کرد.  ری ساعت نفس گ میهم باشه، بعد ازن یعصب کهن یبه ا  یوا   ندازهیهول وال م

 .ید فقط شوکه ش گهی دکترت م-
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 . دمیگفت با خودش پچ زد، نشن گنگ

امو رو  سلف، چمدونه میر یجمع کن م لت یبلندشو وسا  ،یمرخص ،یندار یفعل که مشکل-
 .میافتاد  یریهوا شب گ نیا  یتو  ینکن ری د م،یداریبرم

 

 زد: غر

 برف وبوران.  نی ا  یتو   میافتاد ایب-

 

  یعاد ی جذبه داره که وقت نقدریا  زد،ی رفت، قلبم کوپ کوپ م رونیحرف ب  نی گفتن ا با
خدا به داد زنش برسه، بدبخت حتماا   ه،یک گهید نیا زنه،ی قلبم از ترس نم زنهیحرف که م
 باهاش درست حرف بزنه. کنه،ی جرأت نم

 

 نداشتم. ی زیچ گهی د دم،یپوشی هام منشه، لباس   یکه دوباره عصب نی فرفر از ترس ا  مثل

 

به محض خروج از  شد،ی راه افتادم، باورم نم ری مثل جوجه اردک سربه ز   لشدنبا
  اریاختیبهم دست داد، ب یدیکه تنم نبود، با هجوم سرما لرز شد  یدرست یساختمان لباس

پا تند کرد روبه منم  دنیکرده بود، آرشام از د دی خودم رو بغل کردم، برف همه جا روسف
 گفت:

 . ستیهم که تنت ن یلباس درست و درمان ا،ی ب ترع یسر -

 



 پروا 

552 
 

 شهیسوارشد، خواستم عقب سوار بشم، که ش عی سر م،ید یبلندش رس یشاس نیماش کنار
دستمو رو خوند، عجب  عیسر   رمی بگ دهیداد، با سر به جلو اشاره داد، خواستم ناد نی روپا

 مرد.   نیا  هیچموش

 فت: وقاطع گ یجد

راه   ییخودت تا سلف تنها یمجبور یسوار نش ستم،یبانو ن یشخص امحافظی من راننده -
 . ییایب

 

 سوار شدم.   دم،یکش  یقینفس عم کوبوند،ی سوزش به استخوان م  سرما

 

 کرد:  یهام نگاه گذاربه چشم  آرشام

 .یفهمی اون موقع م  یفرار و ترس واقع یبهت گفتم اگه تکرارش کنم معن-

 

تکون خوردن نداشتم،   یحت ای دهنم آب جمع شد، جراعت قورت دادن و   یاز حرفش تو 
 ساعت بهم نگاه کرد.  میراه افتاد، بعد ن

  شرفایمنو با اون ب یداره، ول  ل یدل یترسی حاال خودت نکش، راحت باش، از من اگه م -
  لمونیوسا  میکم بخواب تا برس هیاز عقب پتو بردار   برم،ی خودم نفست رو م ،یکن یکی

 .میبردار 

 

 بهش نه نگم. یحاضر بودم کل عمرم بخوابم ول یول  اومد،ی نم خوابم
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 .کنهی هاش پاره مدل آدمو با حرف بند

  نشیماش  ییفضا  یکه تو  یمی به اهنگ مل  م،یتا برس یبرداشتم، چشم بستم، مجبور پتو
  ن یبا ا کی کوچ یفضا هی ی ساعت دلهره اور تو میبعد ن دادم،ی گوش م کرد،ی م یروح نواز 

شدم که پاهام تا   ادهیاز قفس ازاد شده پ  یبلخره مثل پرندها ریمرد سخت و نفوذ ناپذ
 زانو در برف فرو رفت. ریز 

 

هوا گرم و    نیماش  یتو  ی چقدر تو دم،یفهم د،یکش  غیبه جسم ت زیت یباز مثل خنجر  سرما
 دلچسب بود.

 

 ت: بهم گف یبا نگاه آرشام

 . میری جمع کن م لتیزود وسا-

 

 تعجب بهش زل زدم، انگار فکرم رو خوند چون خودش ادامه داد: با

 . یوقت ندار  شتریساعت ب مین-

 

 کنان به سمت کانکس رفتم.  غرغر

  یساعت با اون عصا قورت داد مین ،یخودتو به دردسر انداخت یضیهمه رفتن؟! مگه مر-
 باهاش سرکنم. دیرو با  همه راه   نیا  دیشدم، اون وقت با  مجسه ساعت م ین ،یسر کرد 

 

 به در زدم.  یکانکس باال رفتم، در باز کردم، در که بسته شد، لگد   یجلو  یدوتا پله از 
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خودمو نجات بده لعنت به منو   ادیب ستین یک ی مگه آبر قهرمانم، االن  گهی راست م-
 شانسم. هوووف.

 

رو جمع   لمیآروم آروم وسا دم،یتخت و شن یفنرا  یتختم گذاشتم صدا  یرو چمدونم
 گذاشتم. یسبد   یتو وان،ی رو بافلکس و ل یونقل و چا   یکوچک پراز پولک یکردم، جعبه 

 

چمدونم چپوندم، همه جا رو با دقت چک   یرو برداشتم تو  شهیش یکوچک جلو  یپرده
 قرار دادم. م یکوله پشت یکنار بیجب یرو تو  دمیکردم قفل وکل

 

شده وسوت و   دیسف  یبه فضا یگذاشتم، قفل کانکس از پشت زدم، نگاه رونیب چمدون
 .ستادمی ا  نیو کنار ماش  کردم،یها حرکت مبرف  یتو  اطیکور سلف کردم، آروم با احت

 

 گذشت، آرشام از باال صدا زد:  یکم

 در بازه.  دیسوار ش-

 

 گفتم: آروم

 . لمیوسا-

 

 : بلندترگفت

 عقب. یصندل  یبزار رو -
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 آروم زمزمه کردم: ستادم،یا  نی کنارماش یواج همونطور   هاج

 بشر آدمه؟!  نیباشه؟! ا  ز یت  نقدریها ا گوشش   شهی! مگه مد؟یشن-

 

 . کردی ارنجم درد م یگذاشتم، کم یصندل یرو باز کردم، اونا به زور رو  درعقب

 حال در صندوق عقب رو باز کرد. نیهم در

 شه،یم  دهیمن ول بچرخه، در  یمحدوده ی تو  یکه اجازه نداشته باش یمن گرگم، گرگ-
 . ستی ن یزیکه چ دنیشن

 

 در صندوق بست.  گرد شده بود چشهام

 ! ؟یخوا ی کمک نم-

 هوا موند.  یترس حرفش دستم تو  از 

 افکارم گفتم:   یانداختم، تو نی پا سرمو

 . ستی نه مطمئنم آدم ن-

 

خم کرد که   یسرش کم یخاص وجد یبه خودم اومدم، سرش رو تکون با حالت باصداش
 صورتم و بببنه. 

 .یسرد کرد   نیماش  یجلو هوا  نی! برو بش؟یکنی م ری ! کجا س؟یکنی معلومه چکار م-
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کرد، با   یرانندگ یشد، کم نی، سوار ماشربات جلو قرار گرفتم، در و  پشت سرم بست  مثل
 شت.رو بردا یانتن، گوش  دنید

 تو گوشش گذاشت.  یحلزون یهندزفر

 نکردن؟!  ت یها اذ بچه ،یسلم اقاجون خوب -

- 

! االن ساعت دهه اگه جاده خوبه باشه امشب د؟یندار اجیاحت یز یباشه، خودتون چ-
 .می اونجا

- 

 سلم برسون، خداحافظ.   زی، به عزباشه-

 

  امیخط شارژ اعصابم خورد، به محسن پ نیاخر دم،یرو د میرو قطع کرد، گوش شیگوش
 . میامشب برس د یداد، گفتم شا

 وصل رو زدم.   یمسج، محسن زنگ زد، زود دکمه  افتی محض در به

 . یسلم داداش-

 

 دلخور داد زد: محسن 

! به تو چه آخه؟! مگه گفت؟ی م  یآرشام چ ، یسلمو درد، پــروا تو نصف عمرم کرد-
اون همه بهت گفتم حواست به   ،یکنیم  تی همه اذ  نیا  ایور دن نی ! چرا منو ا ؟یاحمق

 ! مارستان؟یب  یگوشه  بهم بگن خواهرم افتاده  گرانید  دیخودت، باشه، با
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 نیکه ب یبه حرمت یزنی! چرا چوب حراج مرم؟یبرادر سرمو باال بگ ه یبه عنوان   یچطور
 همه آدم چرا تو؟!   نیا  نیب دم،یکش یچ یدون ی نکن، م تی اذ همهن یماست؟! منو ا

 

نکردم، محسن تو خودت ناراحت نکن،   یدورت بگردم، بخدا خودم هم موندم، من کار-
 .شهیشارژ نداره، محسن االن خاموش م میمن خوبم، گوش

 

 داد زد:  محسن 

سخت کنارت    یروزها  نیا ی تو  یوقت  ،یدیسکتهام م  یدار دم،یاز دستت به جنون رس-
 ندارم.  یکمترم و ارزش ه یغرب هینباشم، پشتت نباشم، از 

 

 ...ســی ن یطور  نیا-

 

 بغض گفت: با

 ازت دلخورم، دلخورم، دلخورم.  یلیخ-

 

آدم نبارم،   نی ا  یلبم رو گاز گرفتم که جلو  د،یقطع کرد، لبم لرز   یروبدون خداحافظ یگوش
 واقعاا امتحانه؟!   ا یمگه چه کار کردم، خدا یمحسن ناراحته، ول 

 

 انداختم.  نی کرد، سرم رو پا یروپل ین یآهنگ غمگ آرشام
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شما زنان که اشکتون دم مشکتونه، خودت و   ،ید ی چرا خودت آزار م ه،یگر   یخوای آگه م-
 .کنهی فوران م تونگه ی د یجا  هیکن، وگرنه  یخال

 

همه برف جاده   نی با ا کرد،ی نگم، آروم حرکت م یزی دادم چ حیبدم اومد، ترج ازحرفش
 لغزنده بود.

 

انگار   افته،ی م  یاتفاق هی  رمی اخه چه کنم، انگار نحسم هرجا م کنه،ی قهر م بچهمثل 
 وسط اون ماجرا باشم.   دیحتماامنم با

 

 از رشته افکار ازهم پاره کرد، گنگ نگاهش کردم.   ییفکر بودم که صدا ی تو

 

 غرق کرده؟!   قیعم  نقدریتو روا  یچ-

 

 بدون جواب  به طرف جلو چرخوندم. سرمو

 ! ؟ی زیبر ی چا  هیبرام   هشیم-

 

 تر شده، سرمو تکون دادم.مهربون  یبمش انگار کم یصدا 

 کجاست؟!   یفلکس چا د،یببخش-

 

 گفت:  ی جد آرشام
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 منه.  یپشت صندل-

  یرو برداشتم براش چا  یوانی، لبود  نیکوچک ب  خچالیشدم، فلکس رو برداشتم،   خم
 .ختمیر

 

 ! د؟یراحت بخور  د،یکنم؟! چون پشت فرمون نشیری براتون ش-

 

 یمرد آبهت خاص   نیبهم گره ا یا هیثان یبهم انداخت، نگاهمون برا  ییرا ی گ ینگاه-
 داشت. 

 رودوست ندارم. نیریش  یها نباشه، مزه  نیر ی ش ادمیبکن، فقط ز  یخوا ی م یهرکار-

 

 شده؟!   نیر یر شرو تکون دادم، دوتا قند انداختم، باخودم گفتم ازکجا بفهمه چقد سرمو

 

رو درآودم، اونو چرخاندم،   یچمدونم قاشق  بیاز ج دم،یعقب کش یصندل  نیاز ب  خودمو
 ازش مزه کردم. یتا حل شد، با قاشق کم

 شد، هول و دستپاچه لب زدم:  رهینگاه اخم آلود بهم خ با

  د،یخوا یشده، اگه نم نیریچقدر ش نمینداشتم، فقط خواستم بب یبخدا منظور د،یببخش-
 االن عوضـ...
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  یآدم معمول هی کهن یاز کارش خوشم اومد، اون ا  د، ینفس سرکش هی د،یاز دستم قاپ  وانیل
  شهیر زد،یم شین ی وقت  یول ،زد ی کم حرف م آورد،یخورده خم به آبرو ن شی ازچا
 .خشکاندی روم

 

رو   گارشیبا فندک س دمید  د،یکش رون یسرما پنجره رو تا نصفه ب  نی ا  یبعد تو یکم
 طیدود غل د،یچیفضا پ ی تو  گارشیس ی فرمان انداخت، بو یجلو  یروشن کرد، فندک رو 

 نشم.  تیاذ  کردم،یم  یسع کرد،یفوت م رونیرو ب گارشیس

 

  افتادم، چقدر دلتنگشون بودم، هوووف داکرد،یپ یبی که ب یگاریمحسن وپاکت س ادی
 ! گردم؟ی بابغض برم رمی هرجا م  رهینم ش یمن درست پ یبرا  یچیچرا ه  ایخدا

 

 . کردی رو دود م گارشی خاص خودش س ژی با پرست چقدر

  یزنگ خورد، وقت یاما نگرانت بود، کل زدم،یم  یبه محسن حرف دی نبا  دونمیپــروا، م-
 .دمیاون هم شن د،یچی پ مارستانیب جریپ ی جواب  دادم، نگران شد، بعد هم صدا 

 

مورد که بلخره    نیاون هم در ا ستم،ین یشدم، بگم، من اهل معذرت خواه مجبور
  یدوست دار یهر کار یتونیم  یکنیکه فکر م یگرفت  میاز بس سر خود تصم د،یفهمی م

 . یتنه با همه بجنگ  هی یخوا یم ،یبکن

 

ندارم، از االن   یاز گذشته پر ازسوال و مبهمت کار ست،ی ن ینطوریا گهید یری بگ ادی  دیبا
 .یحق ندار گهید
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ازت مراقبت کنه، اما االن محسن   تونستهیقبل محسن بچه بوده و نم دیشا ،یفهمی م
 نکن.  اشوونهیمرده، اون با کارات د هی بزرگ شده، مغروره  

 

 یو هربار خودتو به خطر بنداز  یسرخود عمل کن دها یبازد یتو یمورد کارت اگه بخوا  در
 . دمیرو بهت م یکار دفتر حایترج

 

  یهمه غرورش، حرفهاش آدمو کفر ن یبودم، از رفتار خونسردش خودخواهانش، ا یعصب
 . کنهی م

 

 گفتم:   تیعصبان با

 نمیبنش زیپشت م  دیبا من مهندس پروژهام، درسش خوندم، بنظرتون حاال  دیببخش-
 کنم؟!  نی وتون باال و پاشرکت  یها پرونده 

 

 : دیابروهاش باال پر آرشام

  ی! زبونت برام من کوتاه  کن، من کارم فقط کوتاه کردن زبون آدما ؟ی چ گهی! د ؟یجد-
 زبون درازه. 

 

 .کنهی بدم از باال به آدما نگاه م کنه،ی بهش دادم، منو مسخره م یدلم فحش ی تو
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 گفت: خونسرد

دلت به من فحش   یتو  یحت یتونی نم ی! ول؟یکنیدلت فحش بارونم م  یتو  یاالن دار-
قل و    زتیتو رو پشت م تونمی اگه بخوام م ،ستمت یپــروا، من ازت بزرگترم، رئ یبد

 به الت بزارم. ی لی که بخوام ل ستمین یاگه ید یهر کس ای من محسن  کنم،ی م ریزنج

 

همه    نیبودنش، ا یخود را  نی از ا  ادی مخم بود، بدم م یرو  روزشیخوردم، لبخند پ حرص
 بشم. نینش زی پشت م  یمهندس زپرت هیزجر رو تحمل نکردم، 

 

 . میمونده تا برس  یلیبخواب، خ ریبگ  ،یبخواب یخوای م-

 

از برف بود،   دهیاطراف که پوش  یهامنظره  یدادم، کم هیتک  نیماش یرو پشت صندل  سرم
 زدم، تا خوابم برد.  دیرو د

_ 

آرشام کلفه بود مثل برج زهرمار بود، نگاهم به راه بندون   دم،یاز خواب پر  ییصدا با
 جلومون افتاد.

 

 برد، داد زد:  رونی سرش از پنجره ب از 

 ! شه؟یراه باز م یک-

 

 :دی بلند نال گهید یکس
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راه بند آورده، حاال حاال راه باز   ید یکرده، بهمن شد  شیز یکوه ر گنی م ست،یمعلوم ن-
 .شهینم

 

 فک چفت شده، نعره زد:  با

 لعنت. -

 

 به عقب افتاد. نگاهش

 معطل بشم. تونمی دارم، نم ی من فردا قرار مهم-

 

  نیرو عقب گرد، با ماش یری گرد کرد، نگران بهش زل زدم، بدون توجه به من مس عقب
 جاده بندازه.  ی رو تو  نی رفت، تا بلخره تونست ماش

 

 د،یباری از سرو روش م یکرد، نگران یرانندگ یا قهیده دق  م،یفاصله گرفت  یکم یجاده اصل از 
 زدم. ایدل به در

 ! د؟یکنی م  کاریچ د یپاکرو دار یاقا  د،یببخش-

 

 گرفت.  گارشیاز س یپک یشد، با حرکت اهستها  ره یبدون نگاه کردن، به جلوش خ کلفه

 .یهست  یخودت خوب سوپر من یتو که برا  ید ی! ترس؟هیچ-

 

 بهم گره خورد. هاماخم
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 ! م؟یری کجا م دمیمن فقط ازتون پرس د،یپاکرو دوست ندارم مسخرهام کن یاقا  د،یببخش-

 

 زد. یپوزخند

سوال    ی منم جواب تون دادم، ول د،یکنی چکار م  یدی! پرس؟ی ستی ! سوپرمن نه؟یچ-
 .شناسمی م  یمیراه قد هیکه راه مسدود بود، منم کار دارم،  دید یدومتون، آآ د

 

 کرد. سکوت 

 .نجاستیقطعا بدتر از ا  راهی اون ب  نه،یوضعش ا   یپاکرو اگه راه اصل یآقا -

 

چه   شدم،ی شد، داشتم ذوب م رهیبهم خ یا قهیبهم زل زد، چند دق ستاد،ی ا  عی سر آرشام
 کردم؟!   یغلط

 

 مثل برج زهرمار لب باز کرد.   یو جد  خشک

 شو من کار دارم.  ادهیپ م،ینگرفت از جاده فاصله  ادم ی ز  ،یچرا نشست-

 

 کردم. ی به اطراف نگاه دهی هام گرد شد، ترسو چشم  دیچنان با سرعت باال پر ابروهام

 

جاده خلوت و برف و   نی ا  یاطراف نبود، آب دهنم و قورت دادم، تو   نیکس ا  چیه
 کنه. ادهیدختره رو پ  هی خوادی م ینطوریکوالک، ا 
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 کلمش بهم زل زد. تی و قاطع تی وکلفه طرفم خم شد، در باز کرد، با جد یعصب

 دارم.  یبدبخت یشو، کل ادهیپ خورم،ی مهم به شب بر  شیجورن یزود باش هم-

 

پشت سرم گره خورده   ینگاهم به جاده د،یطول کش یاقه یهش کردم،  چنددقنگا دهیترس
 . افتمیب یآدم ناش  هی  ریآشنا باشم بهتره تا گ هی شیبود، پ

 

 تو هم رفت. شتریها بروآروم بستم، اخم در

خودت  اد،ی ب شیپ یهر خطر  ،یجراعت اعتراض ندار اد،یدرنم کتیج کهن یا  یعنی  نیا-
! چون من  ؟ی نگفت یبعداا نگ م،ی افتیب ری جاده کم تردده، ممکنه گ هیهوا برف ،یانتخاب  کرد

 پروژه فردا برام واقعاا مهمه. سکم،ی اهل ر

 

 شدم.  رهی خ دیرو تکون دادم به منطقه سف سرم

لبمو رو ازاسترس   شه،ی وضع جاده بدتر م میرفتیجلوتر م  یگذشته بود، هر چ چندساعت
 . کردی بلند بود به زور حرکت م یشاس کهن یبا ا  نیماش گرفتم،ی گاز م

 .دمیجوی هام رومنامحسوس ناخن  شد،ی هرلحظه بدتر م مینگران

 

 یفضا پر ازدود بود، دوساعت کرد،ی دودم گاری بود، پشت سرهم س یعصب یکم آرشام
هام باز کرد،  چشم   دیفرمان کوب یهم رفته بود، که بامشت رو   ی، چشم روگذاشت بود 

 بود. ستادهی ا  نیماش
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 بهش نگاه کردم و..  یبانگران ،دیکشی نفس م یگاو وحش هیآرشام مثل   

 

  ریشدم، که تا ز  ادهیرفت، منم آروم پ نی، عقب ماششد  ادهیبا خشم باز کرد و پ نیماش در
  رونیاز دهنم و دماغم ب گاریسرد، نفسم مثل دود س   برف فرو رفت، هوا واقعاا  یزانوم تو 

 پالتو بلند در آورد.  هیاز چمدونش   دمیبهمن بود، د هیاخرا  ای تقرب اومد،ی م

 

 به سمتم قدم برداشت، از ترس سرجام خشک شدم.  یبرزخ یصورت با

 با خشم گفت:  

 باش. نی ماش  یتو ،یبش  ادهیگفت پ یک-

 

 زود خودمو رو جمع کردم.  یول دم،یاسترس لحن صداش بهم خودم لرز  از 

 ! م؟یستادی شده؟! چرا ا یچ دیببخش-

 

 . کردی کلفه به جاده نگاه م آرشام

 . گردمی زود بر م ن، یبرو داخل ماش -

 

 .ستادمی ا  شیقدم هی  دهیترس

 ! ؟یبر ی خوای شده؟! کجا م ی! چ؟یچ یعنی-
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کجا   یدردسر ول یتو  می اعتراف کنه که افتاد  خوادی آدم مغرور نم نیخودم گفتم، ا  با
متروکه زهره    یجاده یاز تو  ییخراب شده؟! من بدون اون تنها  نی بره؟! ماش خوادی م

 بهم حمله کنه. ی زیچ یوونینکنه ح شم،ی ترک م

 

 داد زدم:  عیسر 

 ! د؟ی ری شده؟! کجا م یباشم، چ ان ی منم در جر  دیبا-

 

 با اخم وحشتناک بهم زل زد. آرشام

 .گردمی بر م نیزود با بنز رمی بود م کاینزد  نیا  یکلبه  هیتمام شده،   نیبنز نیببب -

 

 طرفش رفتم، با التماِس  گفتم:  به

 .امیمنم با شما م ترسم،ی ! من م؟ یتنها بزار طی شرا نیا  یتو  ی خوا ی منو.. منو م-

 

 ا خشم داد زد:ب دم،یعرق کردهام به لباسم سآب یها دست  کف

گرمتره، اگه    نیماش  یتو  ،یبندی م لی قند یچقدر راه مونده، از االن دار ستیمعلوم ن-
 برم.  د یبا ده،یانتن نم نجایا  ام،ی، زود مبپوش  اریتر دربگرم  سرد شد از چمدانت لباس 

 

 بهم غالب شد، داد زدم:  ضعف

 کنم؟!  کاریحمله کنه، من چ یزی چ یووونیبمونم، اگه ح ییتنها نجا یا  تونمی من نم-
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 شده.  ره یبهم زل زد، بعد هم چشم گرفت، به جاده خ کلفه

 : دیغر یعصب

  شه،یحرکت با تو کند م ،یبندیتو دست و پا م  گردم،ی زود برم رمیکه نم  حیتفر  یبرا  -
 ! ؟یفهمی چرا نم ست، یکفشت هم نامناسبه، لباست گرم ن

 

عقب چمدانم و   ی دستپاچه از صندل د،یتپی دهنم قورت دادم، قلب مثل کنجکش م آب
کفشم رو عوض کردم، پالتوم برداشتم، با سرعت    دم،یجف جورآب بافت پوش هیباز کردم 

 . ستادمی نگران کنار ا یهابا التماِس  چشم  دم،یهام پوشتنم کردم، دستکش 

 

 آروم لب زدم:  تی جد با

 . ترسمی تنها نزار، خب من... من م  نجایمنو ا   یول افتم،یعقب ن دمیقول م-

 

 . دیسرش رو به اسمون کرد، دور خودش چرخ کلفه

دارم،  ا ینآشناس فوب یمن به فضآها  ترسم،یبودن تنها م نجای تو رو خدا منو از ا-
جهنم دره  یتو ییبهم حمله کنه تنها یوونی ح ای مزاحمم بشه،  یکس یاگه بر ترسم،ی م
 لهره تنها نزار.همه د  نیکنم؟! منو با ا  کاریچ

 

 ارووم گفت :  آرشام

  ستیمعلوم ن  ست،ی تر، معلوم نامن   یباش نجایست، ابرف تازه  اد،یب شی پ یممکنه خطر-
 .یبشه، حداقل تو درامان یبوران و کوالک چ نیا  ی تو
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 انداختم. ن ی رو پا سرم

حق ندارم ازت بترسم، پس بزار بهت  یآشنام، مگه نگفت هیبشه حداقل کنار   یهر چ-
 بمونم ومنتظر بشم.  نجایا  تونمیاعتماد کنم، لطفاا، نم 

 

 .دادی م  رونیب گارشی فرستاد، انگار دود س رونیو ب  شیعصب یها نفس

 برندار. یادمیز  یز ی خودت، سبک حرکت کن، چ یبشه پا ی باشه، پس هر چ-

 

هام انداختم، با هم  شانه یا بندش روو برداشتم، دو ت یتکون دادم، فقط کوله پشت  سرمو
 .میراه افتاد 

 

  ی دینداشت، سوز سرما شد یتمام میرفتی راه م یبسته بود، هر چ  خی رگهام  یتو  خون
 . کردمیوجودم نفوذ کرده بود، صورتم رو از سرما رو حس نم قیبه عم

 

 یرو نداشتم، چ یاعتراض ا ی  یحرف  نیترجراعت گفتن کوچک  رفتمی آرشام راه م دنبال
 .یخودت انتخاب  کرد   گفتی ! مگفتم؟ی م

 

پام نمونه بود،   ی تو  یجون گهیکنم، د هیدوست داشتم گر  کردم،ی رو حس نم پام
 .خورد ی ها بهم مدندون  یبدنم رو کنترل کنم، گاه دیلرزش شد  یجلو  تونستمینم
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 برگشت. یعصب آرشام

من پا بزار،    یپا  یواظب باش فقط جا م  جاست،ن یدره هم ا هی شه،ی جاده تنگ م نجایا-
 . افتهی ن یاتفاق

 

رو گرفته بود،   م یتمام انرژ یشده بود، استرسم بدتر شده، سرما و گرسنگ کی تار یهوا کم 
 .نمیرو گرفته بود، که جلومون بب شیآرشام نور گوش

 

  یتا کم کردم،ی م ن ی بازوهام باال و پا یهام  رو مواظب بودم، دست  یلیگذشت، خ یکم
 گرم بشم، جراعت اعتراض هم نداشتم.

 

با قدرت و شدت   دنیتپ دم،ید  یرو خال یپام خال  ریآن ز  هی  د،یپام لغز ری ز  یدفعه سنگ هی
تعادلم رو از دست دادم،   د،یتپی م واروانه یقلبم د  دم،یکش یبلند غیقلبم رو حس کردم، ج

 اد زدم:شده بود، د یته قلبم خال دم،یهوا د  یلحظه خودمو تو  هی

 آرشام. -

 

نعره آرشام رو   یصدا دم،یغلتی از برف دور خودم م  دهیپوش یتند دره یبیسراش  یرو از 
  انداختمی سر راهم بود چنگ م  یبه هر برف و هر چ د،یچیپی درد در تار و پودم م دم،یشن

به   ژنیاکس  اومد،یصورتم باال نم یتو  یهاتا خودم رو نجات بدم، نفسم از برخورد برف 
 .هیآخر زندگ نجایچشم افتادم، ا   یاز گوشه  یشکا  د،یرسی نم هامهیر

 دلم گفتم خداحافظ محسن، ببخشم. یکردم، تو بغض
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بود با سرعت به تن پر دردم و  ر یمس یکه تو  یخشک و لخت کوچک یها شاخه
 . دمیچیپی به خودم م یناگهان یهااز درد خراشه خوردند،یوصورت کبودم م سر 

 

  ریقلبم ت خواستم، ی و کمک م  زدمیداد م اریاختیته دلم النه کرده بود، ب   یوحشتناک   یترس
 .دیکشی م

 

اون    ینازک رو  خی جسمم  ینیگودال افتادم از سنگ یحال  تو  نی شدم، در هم د یناام
 شکست، ته آب فرو رفتم.

خودمو باال   کردم،یامدنم تقل م  رونیب  یبرا  اومد،یاز شدت سرما باال نم نفسم
  اریاختی بود، ب دهیفایباز کردن راه تنفسم ب ی برا دیشد  یها خس خس دم،یکشی م

 کمکم کنه. یکس دیشا بردم،یهام رو باال م دست 

 

  ریز  عیتوان نگهداشتن خودمو نداشتم سر  یلو  دم،یکشی خودمو باال م هدفی آب ب یتو  
 .رفتمی آب فرو م

 

اونو قورت بدم، از دهن نفس    ژنیرساندن اکس ی برا شدمی بسته بود،  مجبور م خی آب  
ها، دست و پا زدن  بر خوردن دندون  یو صدا  قیکشدار وعم یها نفس یصدا  دم،یکشی م
 .دیچیپیشدهام م  پیک ی هاگوش  یبود که تو  یتنها صدا   دهامیفایب

 

بودن آب نفسم   خی بدنم شل شده بود، چشم بستم، از شدت  گهی د زد،ی کند م قلبم
 نداشت. یا  دهیفا زدمیدست و پام م یغرق شدم، هر چ ایدر هیانگار تو  اومد،یدرنم
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منو   یهام و بستم که دستچشم دانهیامآب فرو رفتم، نا  رینمونده بود، ز  ی برا یجون گهید
 باز شد. یراه نفسم کم یبا عق زدن شدم،ی م هوشیداشتم ب د،ی اال کشاز گودال ب

 هـا، هــا. -

 

بدنم سر شده   دم،یدینم یز یچشمم تار بود، چ  هی، جلو دمیشنی ، م امنه یخس س خس
 . زدی م  نیهام به شدت سنگنفس  کردم،یرو حس نم یزیبود، چ

 

  حسمیبه صورت ب یلیحرکت کنم، س تونستمیخشک شده بود، نم ل ی بدنم مثل قند کل
 بهم زل زد بود.  یبستهام رو آروم باز کردم، آرشام نگران و عصب لی هام  قندپلک  یخورد، ال

 

 تاپم افتاد.  یبرداشته شد، مانتوم و از تنم در آورد، دستش به لبه   میکردم، روسر  حس

 

دستش چنگ   توانم، یمونده   یواکنش داد، با باق  اریاختی بدن خشک شدهام ب که
 .دادی العمل نشون مانداختم، بدنم ناخواسته عکس 

 

هام  و نفس  نی با اخر دم،یخودمو رو عقب کش دم،یکش غیدادم، به زور ج هلش
 گلوم  زبون زدم.  یها خس

! دســ.. ـت از ســ...ـرم بردار، ولــ..ـم ؟یخوا ی از جونم م یولــ ـم کـ.. کن، چـ. ـ-
 کـ...ـن. 
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 .دمیمحکم به صورت شوک شدهام نشست، داد خشدارش رو شن یلیس

 ،یریم ی گرمت کنم، وگرنه م دیبا  اد،یدر ب دیلباسها با ن یبدبخت، ا  یریمی م  ینطوریا-
 ! ؟یفهمیندارم، م  تی ندارم، گوش کن، کار تیکار

 

خودمو به عقب سردادم تا ازش فاصله   یکم یخودمو کنترل کنم، ول  تونستمی لرز نم از 
شده   جادیا  یمزخرف یسمفون دم،یکشی م اریاختی ها که باز برخورد دندونها و ناله   رم،یبگ

 بود.

 ..وام.خــینـ.. نـ.. نـه، نم-

 

 تکون دادم. یرو کم سرم

 ازم دور شـ.. ــو  ،ینـا.. نــامـ.. محرم -

 

 .ستادی ایهم نم  یلرزونم رو   یهالب 

 بهتره، ازم دور شو، تنــ... ــهام بــ.. ــراز.  رمی اگــ.. ـه بم-

 

 به طرفم حمله کرد.  یعصب آرشام

 تنم گرمت کنم.  ییبا گرما ارمیلباسهاتو درب د یبا رم،یمی دارم برات م ینه بس لوند -

 

 ...ـینــ.... نا محرم-
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 بزنم، فک بهم قفل شد.  یحرف نتونستم

 

 داد زد:  ترکلفه

  هی! ؟یفهمی بهت کمکت کنم، م خوامی! هــان، م؟ی ها یآ  نیاحمق، کله شق، لنگ هم -
 ،یبندی م ل ی دورن قند یبگذره بدنت از سرما  گهی کم د  هی ،یاریهم دوام نم گهی ساعت د

 ! ؟یفهمی چرا نم ،ی ریبه خواب مرگ م

 

پر کرده   لیجسمم رو با قند  یومت کردم، انگار تو تمام قدرتم بهش چنگ زدم، مقا با
 افتاده بود.  کل بدنم به رعشه کردم،ی رو حس نم یزیشدت بدنم چ ییبودن، از سرما 

 

 :د یسرمو رو هل داد، غر  خشنونت و با تمام قدرتش کلفه  با

 .یاری دوام م یتا ک نمیاصلا بب ر،ی خو بم ،یریبم ی خوایبه جهنم، م-

 

خودم مچاله   یبرف افتاده بودم، مثل نوزاد تو  ی شد ازم دور شد، همونطور که رو بلند
  شتری تنم ب یها لرزش  چونم،یاونو دور خودم بپ  تونستمی روم افتاد، نم یشدم، پالتو 

 .شدی م شتریوب

 

  یصداها   اریاختیب  خوردی رعشه بدنم نداشتم، دندآنها محکم به م یرو  یکنترل 
  ییو یصدکل  یهام  وزنهاپلک  ی به خواب داشتم، رو ید یشد ل یدرآوردم، م ینامفهموم

 . کردمی حس م
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 _آرشام 

 

نفس نفس زدنش   یپــروا اونطور یدهیوصورت رنگ پر  یحالی لرز و ب ،یرفتن طوالن راه
 اعصابم بود.  یرو  دیشد  یاز خستگ

 

معلومه که سوز سرما به استخوانش نفوذ کرده    شیحالی از ب ره،یکه به گوشش نم  حرف
 بود.

 

سرما کم آوردم، چه برسه به   نیاز ا  کل یه  نیمن با ا د،یرسی زانوهام ون م ریتا ز  برف
تنش، جراعت اعتراض هم نداشت، بهش نگاه   ی رو  یهااون با اون حال نزارش و زخم 

 . گرفتی م نی سرش پا  کردم،ی م

 

چون   ارم،یکم ن کردمی م یر رو دومون نزاشته بود، اما سعه  یبرا  یینا  د،یو لرز شد  سرما
جلوتر ازش راه   ینظرش بشکنم، محکم کم یبزارم تو دینگاه پـروا به من بود، نبا

 .رفتمی م

 

بود، از هوش بره، پشتم  کی بود پــروا از سوز سرما و ضعف بدن نزد یکیرو به تار  هوا
  یکه صدا رم،ی ازش فاصله نگ  ادمیز  کردم،یم  یسع رفتم،ی بهش بود آروم آروم راه م

 برف فرو رفت.  یسست شد، تعادلم از دست دادم و زانوم تو   میزانوها غشیوحشتناک ج
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روح از بدنم رفت، شوکه سرجام   غلته،ی م نی پـروا به طرف پا دمیبرق برگشتم، د مثل
  یبه خودم اومدم، مثل برق رو شیبعد غیبا ج د، یرسی بودم، خون به مغزم نم هستاد ی ا

 .رمشی برف خودم سر دادم، تا بگ

 

 کردم، نتونستم بهش برسم. یسع یهرچ د،یچرخی دوره خودش م یبرف  یگلوله مثل

 

 . دمیکش خورد، از شدت ضربه نعره  یحواسم به اون بود، که زانوم به درخت تمام 

 

 سرم افتاد.  ی لختش رو   یهاشاخه یرو برف از  یکل

 

 

 داد زدم:   اریاختی فرستادم، ب  رونیدرد ب  نفسمو

 پــروا؟! -

 

از درد مچاله   یبه زور با صورت زدم،یبلند شدم، هرچند لنگ م عی سر  غشیج دنیشن با
 رسوندم.   نی شده، خودمو پا

 

قلبم نبض   دم، یشن یدست وپا زدن یدفع صدا  هی  اومد،ی ازش نم ییگشتم، صدا  دنبالش
 به طرف صدا حرکت کردم.  عی سر   زد،یم
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گودال    یخودم سقوط کردم، خودمو لبه  یبسته، از بلند خی اون گودال  یتو  دنشید با
 کشوندم. 

 

بهم وارد شد،   یهام گرد شدو جرقهاآب چشم  دیشد  ییآب بردم، که از سرما یتو دستمو
 تنم رسوخ کرد.  یتو  ید یشد یلرز 

 

، از تننش بخار بلندشده بود،  شده بود  نیسنگ یلیخ دم،یکش رونیگرفتم به زور ب  بازوش
 ع یسر  گرد  یها دفعه با چشم هیتکونش دادم، که  ستاد،ی قلبم ا د،یکشینفس نم

چوب    کهیت هیبدنش مثل  زد،یازشدت سرما نفسش کند م د،یکش  یکشدار یها نفس
 . کردی بسته بود، حرکت نم خی خشک 

 

  نیلرزونم گرفتم،  درهم ی هادست  یاش تو بسته  لی قند یها دست  دم، یآغوشش کش به
 سرش شدم.  یزیخون ر یمتدجه   نیح

 

آبشار خوش   ختنیر  رونیکه با داد پـروا همزمان شد، با ب دمیازش قاپ شی روسر عیسر 
 موهاش گره خورد.  یهام رو رنگ موهاش، چشم 

 

 ...کنــی .ـن چـ.. ــکار مـ..ـولـ..ـم کـ.-

 

 . کردیفقط تقل م  کنه،ی م  کاریچ دیفهمینم ،زد یچنگم م اریاختیب

 ! ؟یداره اصلا متوجه شد  یزی سرت خون ر  ری آروم بگ-
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 زخمش بستم، محکم گره زدم.  یبلندش رو پاره کردم، رو شی روسر  یگوشه

 دم یتوپ یعصب

 . یدینفهم ی زیهمه خون ر  نی! واقعاا نوبره، ا ؟ی هست یک گهی تو د-

 

با   دن،یکش غیشروع کرد، به ج  کی ستری تاپش نشست، ه یرودراودم، دستم لبه مانتوش
 .زدیبلندش چنگم م یها ناخن

! دســ.. ـت ازســ...ـرم بردار، ولــ..ـم ؟یخوا ی از جونم م یولــ ـم کـ.. کن، چـ. ـ-
 کـ...ـن. 

 

 اش زدم، داد، داد زدم:شده  دیمحکم به صورت سف  یلیس  اریاخت یعصب

 ،یری می گرمت کنم، وگرنه م دیبا  اد،یدرب دیلباسها با ن یبدبخت، ا  یریمی م  ینطوریا-
 ! ؟یفهمیندارم، م  تی ندارم، گوش کن، کار تیکار

 

 ..وام. خـینـ.. نـ.. نـه، نم-

 

 تکون داد. یروکم سرش

 ازم دور شـ.. ــو  ،ی نـا.. نـامـ.. محرم-

 

 .ستادن ی ای هم نم یلرزونش رو   یهالب 
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 بهتره، ازم دور شو، تنــ.. ــهام بــ.. ــراز. رمی اگــ.. ـه بم-

 

 . میالف بچه افتاد  هی ر یبه طرفش حمله کردم، گ یعصب

 تنم گرمت کنم. ییباگرما ارمیلباسهاتو درب د یبا رم،یمی دارم برات م ینه بس لوند -

 

 .. ـینــ.. نا محرم-

 

 تر داد زدم:بزنه، فکش قفل شد. کلفه یحرف نتونست

چرا    یاریهم دوام نم  گهی ساعت د هیهان؟   یاه یآ  نیاحمق، کله شق، لنگ هم-
 ! ؟یفهمینم

 

 : دمیچنگ زد، ازدستش کلفه شدم، سرش رو هل دادم، غر  بهم

 .یاری دوام م یتا ک نمیبه جهنم، بب-

 

  زمیه  عیزه، پالتوم طرفش پرت کردم، بلند شدم ازش دور شد، سر لجبا یلیبودم، خ یعصب
 درست کردم. یبزرگ شیجمع کردم، بافندک آت

 

به آغوشم،   دمیدهنم حس کردم، کش یاز ترس قلبم تو  زد،یطرفش رفتم نبضش کندم به
 اش پسم زد.مونده  یباق  یهانفس  ن یبا آخر

 



 پروا 

580 
 

 :دمیغر  یحرص ،ینامحرم گفت ی لب م ر یچوب خشک شده بود، ز  کهیت هی  مثل

 ! هـان؟! ه؟یدوکلمه عرب ن یدردت هم-

 

 تکونش دادم. د،یچیفضا پ یغرشم تو  یصدا 

تنم گرمت کنم،  یباگرما  دی با خونم،ی م تی محرم یغهیکله خر تخس، لجباز، باشه ص-
 .یار یشده دوام نم عفیداره، بدنت ض یر ی سرت هم خون ز 

 

روخوندم،   هیکرخت بود، سربع آ  حس،یبود، بهاش قرمز بود، لپ  دیمثل گچ سف رنگش
 هاش بسته بود.پلکش

 : دمینفس زدم، بدنش کرختش تکون دادم، غر  یعصب

 بگو قبلت. -

 

 . دمینامفهومش روشن یصداها   خورد،یخورد، دندونهاش بهم م پلکش

 قـ.. ـبـلت، قبـ.. ـلـ.. ـت، قبــ.. ـلـ.ــت.-

 

 . دمیاش بوسبسته  خی  یقها یآروم شق کرد،ی خودش نبود، تکرار م دست

 .دمیفهم زمی باشه، عر-

 

  دیصورت سف ی تو یحدی ب تی درشتش خمار شده بود، معصوم ی هانداشت، چشم یتوان
 اش مثل انار گلگون بود. گونه  زد،یاش موج مشده 
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 ازسرما بدنش به رعشه گرفته افتاد.  کهی مثل کوره بود درحال  دشی و سف دهیتراش بدنه

 

  ازدهی ک ی کوره افتادم، نزد  ی دفعه گرم بشه، انگار تو  هیباعث شد تنم   شیقشنگ دنید
 باخودش برد.  نمیتنم نشست که دل ود  یتو  ینداشتم، حس ی سال دوست دختر

 

   دمشیبود، به اغوش کش هوشی لرزونم صورتشو گرفتمب یا هبادست 

 

 .دیلوپش چسب  یرو  اریاختی هام  بلب  ،

افسونگر  چه   نی تنها باشن، االن با ا دینبا  یهای وقت زن و مرده غرب چیگفتن ه راست
 کنم؟

 

  نیکنم ا   یشرویپ گهید  تونستمی امانم سهی خ شیلباس شخص دونستم ی م نی ا با
 نکنم، یخوددار باشم، بهش دست دراز  شهینم ده،ی افسونگر نفسمو بر 

 

  فشیتنش ظر ری سرماعرق کرده بودم، تن هردوتامون داغه داغ بود، دستمو ز  نیا  ی تو
 طرف خودم. دمیبردم کش رشینظیوب

 

با   دمیفهم شد،ی چشمم ازتنش کنده نم دم،یبه چشمم ند ییبایز  ن یبه ا  یحور تاحاال
  نیا  یول م،یکه نامحرم گفتیچقدر نجآبت به خرج داده، چقدر راست م  اون حال نزارش
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که سخت    یمن  شه،یباورم نم رم،یمی تنم دارم م یشده تو  ختهیحس ر ن یو ا ت یمحرم
شده، داره پدرمو   ریوجودم سراز  یاالن حس تو  کردم،ی م دایحس روپ  نیا  یباکس
 .شهیکه نم ی درندها وونهی حرکت چه ح  نیمرد درا  هی فهمهی م  یک اره،یدرم

 

بهم واردکرد، پاهاش   یبستش لرز  خ یبافتم جا دادم، تن   یاونو تو  دم،یروباال کش بافتم
تا گرمش کنم، به   دمیکه بهش داده بود برعکس پوش ییآغوشش پالتو  یجمع کردم تو 

 یکردم، سع زونیچوب او  ی هاش روشدم، دوتا چوب برداشتم لباس  کی نزد  شیآت
 داغ شده بود. حدیاتش زانوهام و صورتم ب  ییفکرمو منحرف کنم، ازگرما کردم،ی م

 

  دم،یهم سآب یخودم دندون رو  یهرنفسش رو   ییمن ازگرما  د،یکشی نفس م یسخت به
حس خودم پرواز   شیفکرم فقط پ یول دم،یشنی دندونهاش م گاه ی برخورد گاه ب یصدا 

 دست خودم نبود.  کردم،ی م

 

 محکم دستم رو دور تنش حقله کردم. شد،ی بدنش به بدنم منتقل م دی شد یسرما 

!  نه.. ته؟ی کنه وجذبش بشم بخاطر محرم می هوا  دنشی باد نقدریا کردم،ی فکر نم یلعنت-
 نداشتم.  یچی ه  دنشیقبلش ازد 

 :یبلندعصب

. حق ی نبود ینطوریتاحاال ا اریدرن یباز  جنبهی ب ؟یکنی م قرارمیب  نقدریچته؟! چرا ا -
الف بچه زبون دراز که   هی ری همه غرور درگ نی باا ی! حق ندار؟یسن بتپ  نیا  یتو  یندار
 .یداره بش یسوپرمن یادعا 

 

 .دمیکش نعره
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 ! ؟ی گرفت-

 

  نی پا یبافتم کم قهیدست بردم   دم،یخفه بشه، کالر پالتوم عقب کش کهن ی ا  ازترسه
 .دمیکش

 

ته بود، کل مقاومتم و اون همه  ازش ساخ  ییرینظی معصومش گلوگونش تآبلو ب  صورت
 نظر آوار شد. ه یبا  میغرور مردونگ

 

  رینظیشکار ب نیاز ا یشور خاص دم،یچشمش رو بوس  یسرم فرو رفت، گوشه  اریاختیب
 بهم منتقل شد. 

 

  یروش چشم چرون دهامیدر  یها عنان از کف دادم، چشم  دم،یفهمیخودم رونم  اصلاحال
 دختر واقعاا محشره. نیا  کرد،ی م

 

  ی! دارم ازکورهکنه؟ی روم ر یآدمو ز  نقدریا ،یعرب یهیدوکلمه آ نیا یعنی ،شدی نم باورم
 . سوزمی حس م  نیا  شیآت

 

 .کرد ی م  یوبلندش بدجور دلبر  اهی س ی هاشد، مژه  شترمیب یتبدارباعث گرما تنش

 

 مس کردم. داغشو ل  ی هاپلک  یلباس باال دادم، پر از حس رو  یاز رو  اشچونه
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پراز حسم بلندوکشدار   یها نفس د،یتار وپودم جوش یمثل خوره تو  یقرار یتبش ب یازداغ
 شد.

 

 . کردی غوغا م نیسهمگ یقلبم طوفان  یبود، تو دهی باال تنش چسب یشخص به لباس  نگاهم

 

 یدختر با همه  نی نداشت؟! ا یت یبرام جذاب  لی بود که اوا یهمون دختر ن یا یعنی
 روبخونم؟!  غهیص نی دربرآبرم مقاومت کرد، تا مجبور بشم به ا شی حالیب

 

 ردکردم. قهیدستم از   اریاختیبهم غالب شد، ب  ید یبود، فشار شد  ختهیوروانم بهم ر روح

 

 دم یهام  گرفتم و بوسلب  نینرم لپاش رو باتمام قدرتم ب دم، یباالکش اشچونه

 

کل عمرم برباد فنا بود، تمامه    دمیرقم خورد، فهم لحظه  نی عمرم، هم  یلحظه  نینابتر 
  حدطبلی ب دنیتپ نی تنم راه انداخت، ا  یلحظه گره خورد، آشوب غوغا تو  نیوجودم درا

 شد.  می رسوا

 

به  شم یزد، ن هیعقلم سا  یذاتم رو  یگریاش نشست، خو وحشبه سرشونه   هاملب 
اش  پوست سرشونه یام تو بود دندونه که بهم اومده  یاش فرو رفت، از زور فشارسرشونه

کمر شکن بود، نفسم   دیپر رونی هاش بکه از لب  یآدم گوشتخوار فرو کردم آه هیمثل  
 حبس شد 
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ام کم شد، قلبم سازش ناکوک  ، فشار دندونهدادم  رون یحبس شدهام و به زور ب نفسه
 .دیکوبی دور تندم ی، روشده بود 

التهاب تنمو     دیصورتم گذاشتم، تاشا  یو رو  دیسف چنگ زدم به برف  خودم  یزور پست از 
 .کردیوجودم غلغل م ی که تو  یهمه جنون  نی کم شدن ا  یاز ذرها  غیکم کنه، امادر

 

که  یشیآت  ینگران بهش زل زدم، نگاهم به سرخ شد، ی م  ترک یدلم نبود، هوا تار  یتو  دل
هاش  بهتر شد، آروم لباس  یتن پروا کم یبود، لرز و رعشه رفت،ی م یرو به خاموش

 .م یرفتی م دمیخطرناکه با نجایا  دم،یپوش

 

لب   یخوابش نبره الک کهنی ا  یدادم، برا  اشهی و تبدار بود، به خودم تک حالی ب دایشد
 زدم: 

 . یبخواب دی نبا یهم خمار شی جور  نیهم ،یایراه ب دی تو روکول کنم خودت با تونمینم-

 

بشه، مدام اونو باال   هوشیبود ب کیزور کشوندمش، نزد به  ی، چند متربغلش روگرفتم  ریز 
 تکونش داد، بدجور نگرانش بودم. یکم د،یدفعه به خودش لرز  هی ،دمیکشی م

  ،یبخواب دینبا  ،یشو لعنت داریب-

 

 کلفه داد زدم. د،یصورتش چرخ حدی ب یدیسف  نیا  ی تو نگاهم

 احمق. -
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تاحاال   رضای بعد مرگ عل د، یلرز ی م دنشید ینجور یفکم قفل شد، قلبم از ا  دنشید از 
 تنم رخته کرده بهم دست نداده. یکه االن تو  یترس نیهمچ

 .زارمی دفعه نم نیبشه، ا ت یطور  زارمینم  شه،یدرست م یجون دلم، همه چ -

 

 .دمینعره کش 

 .شدی نم یطورن یا  یموند ی م  نیماش یلجباز، اگه تو  یلعنت-

 

تبدارش گذاشتم، با   یها دست  یسردمو تو  ی هاخودم فشارش دادم، دست  تربهمحکم 
 . دمیاغوشم بود  باال کش یاونو دستم صورتش که تو 

 

 زنمه؟!  زهیم  زهیافسونگر ر نی به صورتش نگاه کردم، باور کنم ا  بالذت

 

 ! آروم صداش زدم:ه؟یچ  یلبخند نشونه  نی وا یخوش ن یچه راحت وا داده، ا دلم

 روا؟! پـ-

 

 حالش بد بود. دم،یکش یپووف

 ! گوش کن. ؟یشنو یصدام م-
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 کرد، آروم سرش تکون داد.  یخشک  یاسرفه 

 . یا یخودت راه ب دیبا ی! اگه نگ؟یروبگ تیبرام داستان زندگ یبه شرط کنم،ی کولت م-

 

تکون خورد اما   یخوش فرم خشک وکبودش کم ی ها، لبپلکش تکون خورد   یگوشه
 نزد. ینتونست حرف

 

که  کهن یازم ساخته نبود، از ا ی کار یول کردی، تبه باالش نگرانم محرف زدن نداشت   جون
 بکنم، منو تاحد انفجارکشونده بود، اونو کول کردم.  یغلط چیه تونستمینم

 

   یاگرفته  یو صدا    یاباتک سرفه دم،یشنیاش روم خس خس  ی گذشت، صدا یکم
 دلخور گفت:

 ! ؟ی منوشب تنها بزار یخواستی م-

 

 زدم:  یلبخند

بشه،  تینگرانتم که طور  ،یی نجایخوشحالم که ا یول کردم،ی زود تر حرکت م ییتنها-
 ! ؟یبهتر

 

 ام تکون داد.آروم شونه  سرش

 خب شروع کن، منتظرم.-
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چـرا حرف گوش کن   دونمیشروع کرد، نم زد،یآروم آروم نفس م ی دهایبر  دهیبر یباصدا
 .شدیم  قیرگهام ترز   یوحشتناک تو یکه گفت نفرت وخشم  یلمها شده؟! باهر ک

 

 وساکت شد. حرکتی شبانه ازتهران فرار به همدان که ب  یتالحظه  د،یرس

 

حس    گهیپاهام رو د اومد،ی ازش نم ییکنم، اما صدا  دارشیتکون دادم، تآب  خودمو
 . کردنی کنار زانوم به شدت گز گز م یرگها  کرد،ینم

 

تن تبدارش به کمرم   ییکه اون بار رفتم، کجا بود؟ گرما   یلعنت یکلبه نینبود ا  معلوم
 .اومدینفسم درنم یمنم خودم گرما شد،ی منتقل م

 

  ونیبار هز  هی   یقه یکمرم خوابش برد، خداروشکر چند دق یتو  یحالیوب  یخستگ یازوقت
 بفهمم حالش خوبه. شدی باعث م گفت،ی م

 

حتمااکابوس اون   شد،ی و بهم دست نزن ختم م  گناهم،ی من ب کهنی ا  هاشون یهز  کل
 خودم.  یاز همجنسا   شدمیم یومن عصب  د،یدی که گفت روم یکهیمردت

 

از   یهرک دم،یمنم باهاش زجر کش رفتم،یحرفهاشو با دل و جونم پذ یچرا همه  دونمینم
 .زمیری هاش سرب داغ مچشم  یحدقه یهم نگاه کنه تو  یبه بعد به زنم گذر نیا
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عجله کنم، به زور  دیبا  سوختی تب م یبهم دادن، پـروا تو ایازدور انگار دن ینور دن یباد
  ینا  یازخستگ م،یدیرسی م یچوب یبه کلبه م یخومودن تاکلبه کشوندم، بلخره داشت

 هم نداشتم.  یخوشحال

 

وسوزش رو به   نشستی تنمون م یکلبه بارش برف شروع شد و رو مونده به  یکم
 سروصورتم، لباسهام نشسته بود.  ی برف رو  یها دونه انداخت،ی جانمون م

 

 باال دادم. یشده بود، باتکون نی نشد، پروا که سنگ یخبر دم، یکفشم به درکوب بانوک 

 

  رتری د قهیدق هیبود، اگه   ختهینبود، چراغ روشن بود، اعصابم بهم ر یدر زدم، خبر  چندبار
 . مکرد ی بالگد بازش م کرد،ی با اون عصاش در رو باز م ده،یخم رزنیاون پ

 

 گفتم:   عیسر 

 .دیخانمم حالش بده، امشب روبهمون جا بد م، یجاده موند یتو -

 

 م کرد. نگاه ی، کمشد  قیصورتم دق ی به چشمم چسبوند، تو  شتریب نکشیع

 .یست یتو که نوهام ن-

 

 .دم یکش یپووف کلفه

 هم که مشکل داره. شی شنوا-
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ُاتاق    یکوچک گوشه ینهیشوم دم یگردش باد یهاچشم  الیخیازکنارش ردشدم، ب  عیسر  
 به طرفش حمله کردم. شونیپر

 

 دراز کردم. شیکنار آت نی ام گرفتم، اونو پاشونه ی زانو نشستم، بازوش رو از رو  یرو آروم

 

پتو   یدستم که لبه  دم،یزانوخودمو کش یتر رو اون طرف  یچوب یصندل  یرو  ییپتو  دن یباد
 .دمشیافتاده بود نشست، محکم طرف خودم کش ن یزم یکه رو

 

  یبا حس گرم یول زدیدماغش گرفتم، نفسش کند م یدستم جلو دم،یچیدور پـرواپ اونو
،  شدنی کل تنم مورمور م ی هاکنارش سقوط کردم، رگ  یانگشتم، از خستگ یش رو نفس

 قیعم  شیشونیوسط پ یبا لبخند  اریاختیگره خورد، ب رنگشی وب باینگاهم به صورت ز 
 .دمیبوس

 

 .یشمیافسونگر مو ابرا یشی خوب م م،ید یتمام شد، رس-

 

شوک بود، زورلب   یکه هنوز تو  رزنهیهمون حالت، به پ یبلند شدن نداشتم، تو  جون
 بازکردم: 

 !شه؟ ینم دایلباس خشک پ  نجایسلم، ا-

 حرف زدن نداشتم.  ینا
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 لرزانش عصاش آروم به پام زد.   یزد، با صدا نکشیبه ع یآروم دست رزنیپ

 آب بـ...  یتو  دیپاهاتون بزار  دیاون سطل با   یتو زی جوون، برو اون طرف، آب بر-

 

 هاش بهم زل زد. سرفه   نیب کرد،ی سرفه افتاد، پشت سرهم سرفه م به

 

  ستاد،ی کنار اجاق ا رزنی اون اجاق گذاشتم، اون پ یبلند شدم، آب رو   یمجبور  الشیخیب
 اجاق بود رو روشن کرد.  یکه رو   یظرف ریز 

 

  ییروبه رو دم،یچیکه پتو دورش پ  یآب گرم بشه، به طرف پـروا رفتم، که همونطور تا
سرم گذاشتم، واقعاا رمقم رفته بود،  ری بازوم ز   دم،یدراز کش نیزم ی کنارش رو  نه،یشوم
 آغوشم. یتو  دمشیکش

 

خودم   یهاهاش و کنار کفش هاش و درآوردم، کفش بعد بلند شدم، کفش  قهیدق پنج
 .دمیسرش بردم، بلندش کردم، اونو باال کش  ریگذاشتم، دستم رو ز 

 

 داد.  هیبه گردنم تک  شیشونیآغوشم گرفتش، پ ی، محکم توپاهام گذاشتم یرو
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  یلوپش نشست، خودمو رو ی هام  رولب   اریاختی ب دم،یچرخی صورتش م ینگاهم تو  
که  یبود به طرف دیکه از سرما سف یها لب  دم،ی لبش کش یآبرا حس کردم، انگشتم رو 

 انگشتم حرکت کرده بود، کج شد، سرمو خم کردم، بهش زل زدم.

 

 . کردی قلبم فوران م ی و هدف گرفت  لذت تو  شیشونیازدست دادم، لبام پ  عنان

 

 به زور از ش جدا شدم، نگاه ماتش بود.  یاهم اهم  یحال با صدا نیدرهم 

 

  دیفهمینم د،یکوبی م   واریاز حس اون طمع ناب با شدت و پر از ذوق خودشو به د قلبم
 .دیتنی بند اسارت روخودش م نیکه ا

 

بود،   عفیهاش ضسطل آب گرم رو کنارم گذاشت، آروم آروم رفت، اون که چشم رزنیپ
 با زنم خلوت کنم؟!   میحق ندار  قهیاالن دو دق

 

 خودم تشر زدم:  به

 ! ؟یکنیچه زنم، زنم م-
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چشمش رو باز کرد،   هیباال بردم، که تکون خورد، ال یتب داشت، پاهاش گرفتم کم  پروا
آغوشم رنگش   ی خودش تو  دنیدفعه از د هیبه صورتم و اطراف نگاه کرد،  یکم  حالیب

 عوض شد. 

 

  یترس تو  د،یصورتم چرخ یمردمک لرزونش تو  دم،یشنی قبلش رو م  ی کوبش ها یصدا 
 دهنش گرفتم. هیدستم رو جلو  عی بزنه، سر غ یخواست ج کرد،یم   دادیهاش بچشم

 

 

دستم رو   عی لرزون بهم نگاه کرد، سر  ی باچونها دهیچشمش افتاد، ترس  یاز گوشه  یاشک
تا ازم دور   دادی خودشو به عقب سر م د،یبغلم عقب کش یپس زد، مثل برق خودشو از تو 

 بشه.

 

  عی نشست، با اخم بهش زل زدم، سر قیعم یول دهیبر  یها لرزون با نفس  یبا تن رومروبه
 پاهاش گرفتم. 

 

در آب ولرم گذاشتم، صورت گلگونش   یپاهاش رو تو  کرد،ی مقاومت م  یکه کم یدرحال
 تر شد.ازخجالت پر رنگ 

 

افتاده دلم براش   قهی از خجالت سرش به  کهنی از ا  د،یچرخی صورتش م ی تو نگاهم
 مونده.  رهیخ یازخجالت دختر ری تصو نیتر آبیوکم  نی نابتر یهام رو ضعف رفت چشم 
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پاهامو آروم در  ختم،یر یساق پاش م یبا دستم پاهاش رو ماساژ دادم، و آب رو رو  آروم
 همون سطل گذاشتم. ی تو

 

 یجفت پنجه  یپـروا با خجالت خواست پاهاشو عقب بکشه، که کف پاهام رو رو  
 پاهاش گذاشتم.

 

  یبود، ول شونیو پر  رون یاش حواله کردم، حوخجالت زده   دهیبه صورت ترس ی اغره  چشم
  شتریبود، خجول سرش رو ب ییزورگو ن یکه در مقابل ا یحساب کار دستش اومد، تنها کار

 فرود بود. اشقه یبه 

 

 به جلو خم شدم. یچفت شده همونطور بافک

  نی پس ا یشده، االن زنم  یمحرمت جار یغه یما ص  نیاما ب ادته،ی تا کجاش  دونم،ینم-
 .یا ی بوده، االن  زنم به حساب م یاگه اجبار  یچون حت ایمن ن  یادا و اصول برا

 

اورش  پر از خشم نفرت انداخت، انگار ب  یبا شوک نگاه دهیشد، ترس گرد  هاشچشم
 . کردی به گوشش اعتماد نم ای ،شدینم

 

 :دیکش غیدفعه ج هی د،یخند

 .یمسخره باز   نیا-
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 .دمیلبش کوب  یبازوش باخشم محکم گرفتم تکونش دادم، انگشتم رو  

گرم   ،یمجبور شدم برا   یمردی م یداشت کشم،ی م  رونی خفه شو، وگرنه زبونت ازحلقت ب-
  ،یبارسه بار قلبت رو به زبون آورد  هی یکنم، توهم به جا یمحرمت جار یغه یکردنت ص

 ! رفهمه؟یش

 

 شد.  یطوفان شی دایش ی ها چشم  یاه یپر شد، به ثان هاشچشم

ست که آروم آروم هق  یقه یپــروا هم ده دق  ستاد،یکوچک کنارم ا  یبا دوکاسه  رزنیپ
 . کنهی هق م

 

اون   یسوپ برا  نی نگرانشم ا ره،ی ندارم، پسرم رفته بگ یزیچ  نیا شتراز یپسرم، ب ریبگ-
 نگه داشتم.

 آروم گفتم:  

 ممنونم.  -

 

 زل زد: رونیبه ب  ی اباسرفه  رزنیپ

 بخوابم.  رمیم کنه،ی شده، من پام درد م یبد  هیهوا -

 

 .دیکش  یرو به طرف ُاتاق عصاش

 شب خوش. د،یاریو متکا در ب رانداز یخودتون ز  ی از اونجا برا-
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وجراعت   افتد،ی آروم بهش سوپ دادم، باهر قاشق از هر چشمش سه چهارتا اشک م اورم 
 گفت:  ربطیب  اریاختیحرف زدن نداشت. ب 

 وجود منه. یاش بخاطر نحسهمه   خوام،ی معذرت م-

 

 ! بخاطر توئه؟!؟یچ-

 

 . نجایافتادن ا ریگ-

 

 زدم، با بغض شوکه ادامه داد:  یدفعه قهقها  هی

 من بوده.  یاش از نحساومده همه  ییبرف، اومدن بهمن، هر که بل دنیبار-

 

 سرتا پامو گرفت. خشم

تو که خدا   ،یکنی باخودت رفتار م ینطوریا کهن یاز ا  اد،ی رفتارت بدم م نیپـروا از ا-
 .یاریبرف، بهمن رو به وجود ب یکه بتون ،یستین

 

  م،یزمان و مکان مناسب نبود  یاش اتفاقه، ما فقط تو همه نایپوکت فرو کن ا  هیکله  ی تو
 هم از مزخرفات نشنوم.  گهید

 

 :دی کرد نال بغض

 چرا هرجا هستم اونجا.. یول-
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 ،یخزعبلت فکر کن نایبه ا دیپـروا تو نبا  نی! بب؟ی د یصدات رو نشنوم فهم  سسیه-
بحث رو تمام   نیا  هم گهید  ،یستیو ن یبد مقصرش تو نبود  ایکه افتاده، خوب   یاتفاق
 کن.

 

، پشتش به من بود، بود  حالی پهن کردم، ب نهی شوم یتشک و پتو آوردم روبه رو  رفتم
 داشتم. یالعاد حس فوق 

 

 . اومدی هام نمخواب به چشم  دیشد یوجود خستگ با

 

به مغر استخوانش نفوذ کرده بود رو   یازم فاصله داشت. هنوز سوز  یمتر   هی  رختخوابش
 . کردمی تنش رو حس م گاههی گاه ب یهاو لرزش  کردم،ی تنش حس م ی تو

 

 . گذشتی از تنش م  یاقه یچند دق یصورتش هنوز قرمز بود، لرز   دیچرخ یوقت

 

تنش رو به طرف   ری تشک ز  یاراد   ریغ ی. در حرکتخوردی تکان م ی کم فشینح جسم
کردم، تن پــروا رد به  یکی منو پروا رو باهم  ی نازک و سرد رو یپتوها دم،یخودم کش

 . دمیآغوشم کش

 

 نشسته بود.   شی شونیصورت وپ  یرو یعرق سرد  دم،یبدنش خودمو عقب کش یاز داغ که
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 شیشونیپ یاون گذاشتم، رو   یآوردم، پارچه رو تو یبلند شدم، تشت آب سرد عیسر 
نگاهم   کردمی م  سیهاش با دستمال خدست  شد،ی هام باز نمچشم ی گذاشتم، از خستگ

 به جونم افتاد.  یشیبه صورتش بود، که آت

 خوش فرمش تکون خورد.  یها لب د،یدراز کش کنارش

 هوش از سرم رفت،  

صورتش رو ازنظر گذروندم، تا   یپر از لذت اعضا  ی با لبخند د،یکه به پشت خواب 
 . شد حرکتیب

 

 شده بودم  هاوانهید  مثل

 

  دمیصورتشو بوس  یجا یرآبطه برام مهم نبود، من جا یطرف برا  تیبار رضا  نی اول یبرا   
. 

 

  یساعت  مین گرفت،ینم یر یکرد، دلم ازش س داریوجودم ب یتنش عطش خفته ییگرما 
 صورتش بود، باخودم زمزمه کردم:   خی بود که نگاهم م

لوند و هات    نقدیروکرده، ا  ری االن که هورمونها و ز   ایبود،  بایز  نقدریا  شهیدختر هم نیا-
 شده؟! 
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  نیکل تنم و گرفت، طمع ا ز یشور انگ ینشاندم، لذت شیشونیهام وسط پلب   اریاختیب
به لمس    ید یشد  لی ود، مب دهیکش یووانگیهام  رو به ددندانم مزه کرده بودو لب  ر یزیناب

 زد به بهم.  شیاش آتدوباره 

 

 یتمام خوش  کبارهیلمس به  نیاز ا  د،یچسبی م  شیشانیهام  به پپراز لذت لب  قیعم
 . خوردی به سمت قلبم پاتک م ایدن

 

 بسته، روبه وضوح حس کردم. لی سالها بود قند  کهینبض زدن قلب 

 

حصارش جا   ن یا نیرو ب یساله تن زن  نیکه چند  یگرم شدن  تن د،یکوبی به شدت م قلبم
 ور کرده بود. وجودم رو شعله  تی حس مالک  نی! ا داد؟ی رو م  ینداده بود، گواه چ

 

و لرزانش   فی جسم نح نیکامل از آن خودم کنمش، وقتش نشده، تنگ، ا  تونستمینم
 حصار تنم قفل کردم. نیپاهاش ردکردم، تنش ب ی بازوانم فشار دادم پاهام رو انی روم

سالها   د،یدرمن زبانه کش یحس خوب د،یکش شی منو آت  خت،یخاص درهم ام  لذت
 . خوردی م وندیکه با تار پودم پ  یاش نکردم، حستجربه 

 

هم   یهام  رو پلک  یکه ازخستگ دم،یفرستادم وصورتش بوس هامهیعطر تنش به ر  نقدریا
 افتادن. 
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عقب    عیچشم بازکردمو وسط تشک نشستم، پروا سر  یکر کننده غ یدرخواب ازج غرق 
 زانوهاش گرفت. نی جست، سرشو ب

 : دمیتوپ کلفه

 . یمرض چته احمق زهره ترکم کرد-

 

 بهش رفتم. یاازترس زبانش بنداومده بود،  چشم غره   پروا

 نشده.  یزی نگران نباش چ  ،یچته؟ آبرو آدمو برد -

 

 : دیبعد بابغض نال ید، چش شده، کموکلفه سکوت کرد، معلوم نبو یعصب

 کرده بود؟!  یاالن چه غلط-

 

 زدم:  یپوزخند

 سرجات.  ایبغلت کردم، خوشت اومده؟! پس بدو ب کهن یمنظورت ا -

 

 گشاد، رنگش کبود شد. سرمو تکون دادم.  هاشچشم

سرت شکسته، حالت بد بود،    خ،یچاله آب   یتو  ی افتاد  ،یمرد ی م یبگم داشت  دیباز با-
 ادی نم ادتیکردم   یروجار تی محرم یهیصغ ،یمرد ی م یداشت

 

 اش زدم.وحشت زده  شونشیبه صورت پر یچشمک
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  یغلط بگ یکلمه  گهی بار د هیزن من،  ،یاالن هم زنم  ،یتو هم سه بار قبلت روتکرار کرد-
تو رو در اغوشم  گرفتم تا تنت گرم شد و نفست باال    کشم،ی م رونیزبونت رو ازحلقت ب 

 .گهی د ادی م ادتی اومد، 

 

هاش  گوش  یهاش رو حالش خراب وعرق کرده بود، دست  داد،یتکون م کی ستر یه سرشو
 داد یهاش به هم فشار م گذاشت، چشم 

 .. نه.ـیدر.. درسـت ن نینـه.. نـ.. ا-

 

 .دادیفشار م شتریگوشش ب  یهاش رو گذاشت دست  یکم

 مـ.. مــن.. چـه.. غلـ..-

 

 دم دهنش گرفتم  دم،یمثل برق پر د،یکش غیدفعه ج هی

 .میکنیم   یخاک برسر یکارا میدار کنهی فکر م رزن یساکت االن پ -

 

سرش به   خورد،ی هاش لرزونش تکون مشد، لب  ینعلبک یبه اندازه  یاشک یها چشم
با   کرد،ی هام نگاه نمبه چشم شد،ی م  دیرنگ به رنگ وسرخ، سف ی، هفرو رفت  اشقه ی

 . کردیبغض فقط به صبحونه نگاه م  ،یناراحت

 

بغل   یکه سرشو به زانوها ی بود، کلفه کنارش درحال رونیبه برف وکوالک ب نگاهم
 اش چسبونده بود، نشستم. کرده 



 پروا 

602 
 

 ! ؟یبهتر-

 

 زدم. یال یخی خودمو به ب دمیتنش و د  دنیلرز 

 سرت که شکسته بود چطوره؟!  نمی! بزار ببکنه؟یدرد نم ت ی چته؟! جا منیبب-

 

 اش: لرزن  گرفته  ینبود با صدا  ایدن نیا  یتو  انگار

 .میفسخش کن ایب-

 

 : دیباال پر  ابروهام

 ! ؟یچ-

 

بود، اصلا   یهر چ یگچاره یب ی درموندگ ،یدی بود، ناام ینگاهش چ یو بلند کرد، تو  سرش
 : دیمتلسمانه نال  شیخروسک یرو گرفتم، با صدا  نشیاست یلبه   امدیخوشم ن

 .میرو باطل کن یلعنت غهیص  نی ا  ایتو رو خدا ب-

 

  دیبکنم؟! االن با یچه غلط دی تب داشتنش سوخته بودم، اما با ی رو تو شبید تمام 
 ! رم؟یبگ میقاطعانه تصم تونمی شدم، مثل قبل نم ینطوریفسخش کنم!؟ چــرا ا 

 

 میتصم  یالک  دیبا خودم معلوم نبود، نبا فمیاالن تکل  دم،یبه صورتم کش یدست کلفه
 ! شه؟ی م یچ نمیکم فکر کنم بعد بب هی  رم،یبگ
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 .دم یصورتش کوب  ینگاه دلخورم تو دیچیها بهم پشدم، اخم  ی هاش عصبحرف  از 

خودت  یخوب برا ،یدوما فعل  که زنم اد،یاوال دلت بخواد که اسمم کنار اسمت ب -
  از یو پ بی شد، اما االن شوهرتم، س یمخت، درسته اجبار یبخشش کن، تا هک بشه تو 

 که نگرفتم که اگه خوب نبود پسش بدم.

 

اون   یچون تو  غهیص  نیا کنم، ی پراز خونش م ی باز کن یدهنت الک  یبعد یپس دفعه 
 سر جاشه.   یست، تا من نگم تمامه همه چپس نودونه ساله  م،ینکرد  نییزمان تع طی شرا

 

چه نگاهت، چه  یپات و کج بزار ،ییپوکت فرو کن، زنه آرشام پاکرو  یکله  یتو  توهم
 . گمیبار م نیمن هم رسم،ی فکرت بدجور به خدمتت م

 

 . دمیکوب شیونی پش یانگشتم تو  با

،  یزنم ،یاز االن بهت تعهد دارم، تعهد دار مهیزده باشم مال قد  ی من هر گند وگوه-
 ،ی نگاه کن  یاز االن به مورچه نر تصادف ارم،یخوشگلت و درم هیچشما   ن ینگاهت کج بره ا

 . میفلن بهمانه، ندار م،ی برادر رضا نم،یدور برت بب ای

 

 مونه،ی م  غهیص نی مدت ا هیپس   رم،یدرست بگ میباشه، تا تصم ینطوریمدت ا  هی
 ! ؟ی دیفهم
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ازش در   یصدا   یول خوردی هاش تکون مور اون ور تکون داد. لب   نی سرش ا یعصبان
 . اومدینم

 

 بهش ادامه.  توجهی من ب  

به اسم برادر   دمی رو د ایلی من خ ،یمن عمل کن  یمدت بهتره طبق خواسته  نیا  یتو  -
 جلو اومدن دو روز بعدش برادر شد عشقش. 

 

و   یمرادر خونهر برادر   ای قیمف  قیبه اسم رف یز یدر مورد زنم چ کشم،ی گرگم، بو م من
با تو    یکره خر چیچه از جانب من، چه از جانب تو، جز محسن ه شه،یسرم نم  رهیغ

گوشت شده   زهیآو  دوارمیام ، شناسمی نم ینداره، منم درمورد زنم، برادرمو هم حت یصمن
 باشه.

 

بلند   عیسر   دم،یرو شن ینیماش  ی حال صدا  نیبود، در هم رهیوق زده بهم خ  یهاچشم  با
تا دم در رفتم، خواستم در رو باز کنم که در باز شد،  ع یسر   نیماش دنی شدم، از پنجره با د

خشکش زد، کله و شالش که    یشوکه شد سرجاش کم دنمینگاهمون بهم گره خورد، از د
 درآورد.

 با تعجب بهم زل زد.  کهی درحال

 

 و خونسرد محکم جلو رفتم.   یکه به خودم اومدم، جد من

 افتاد. نجایگذرمون ا  م،یکرد  ری بوران و کوالک گ یتو  دیببخش د،یخوش اومد -
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 سال و اخمو آروم سرش رو تکون داد.  انیم  یمرد

 شما بود وسط جاده رها شده بود؟!   نیپس ماش د،یخوش اومد -

 

 شد. یبرزخ صورتش

 یرو کم  یکش میرو بشکنم، س شهیبه هزار زحمت اونو کنار زدم، مجبور شدم ش-
 چقدر نگران مادرم بودم؟!  یدونی به زحمت افتادم، اصلا م ی کردم، کل یدستکار

 

 رو بغل کردن. گری به طرف پسرش رفت، همد یبا لبخند  رزنیحال اون پ  نیدرهم

 نور چشمم. یخوش اومد -

 

 کردم، نشد جاده بسته بود. ی ممنونم ننه، ببخش بدقول-

 

 جوونا بودن. نی نداره، تنها نبودم، ا  رادیفدات بشم، ا -

 

 زد.  یلبخند  آروم

 زانوت حتماا درد گرفته. ن،یباشه برو بنش-

 

 زانوش بود.  یپــروا که سرش رو  ی چشم چرخوند رو  

 فکر کنم سرما خورده.  ست،ی شده، االن حالش خوب ن تیاذ   یکم روز یزنمه، د-
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  تیبهش اهم  یلیخورد، خ رزنیاش با اون پرو تکون داد، اون مرد صبحونه  سرش
 . دادی م

 

 .زدمی قدم م خونه  یتاقش رفته بود، کلفه تو دو ساعت که به اُ  قاا یدق

 

 اومد.  رون ینشستم اون مرد بعد دو ساعت سلنه سلنه از ُاتاقش ب نهیشوم هیرو روبه

 

بودم،  دستش  بسته  لیدخ نهیشوم ش یآت یبه سرخ کهی مبل کنارم جا گرفت، درحال  یرو
 ام  نشست.شانه یرو

 

 نگاه کردن بهش گفتم:  بدون

نه برق هست نه آنتن حتماا    نجایا م،یبر  دی اما با  ،یبهمون جا داد کهن ی ممنونم بخاطر ا-
 نگرانمون شدن. 

 

ما رو   د،ی چرخ بد ریو زنج نی کم بنر هی شهیاگه م  خته،یشهر و بهم ر  هیخانمم االن   برادر
 .کنمی جبران م د،یبرسون نیماش  یکیتا نزد 

 

 رخم نگاه کرد.  میبمش به ن یبا صدا 
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 ه یو کوهستان  یمیراهه، درضمن جاده قد  هیکوالک تو دیاما بهتره بمون کنم،ی درک م-
 خطرناکه. یلیخ

 

 

 تکون دادم.  سرمو

هامون و از  حداقل خانواده  دم،یهم نرس کار دارم، به جلسه یکل م،یبر د یبا یول  دونمیم-
 . ارمیدرب یدل نگرون

 

 شد.  یعصب لحنش

 .رسونمتونی م نیباشه پس تا دم ماش-

 

رفته، فقط   یخاص یا خلسه یپـروا حالش بد بود، انگار تو  د،یپـروا چرخ یرو  نگاهم
 بود.  نجایجسمش ا

 

هارو بهش زدم، خودم هنوز هضمش نکردم، از اون  چـرا اون حرف  دم،یفهمینم اصلا 
 . یدرکش کنه، چم شده؟! لعنت خوامی م

 

فقط   گهی وجودم م  یتو  یزیچ  هی سوخت،ی که تبش ازسرم افتاده، فقط دلم براش م االن
داشتم کمکش کنم،  یدیشد  لی م دمشیکه د یکن، خودمم بعد از اون چندبار  تشیحما 

 به سرش اومده.  یبفهمم چ
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تنش رودرمان   یهادوست دارم بابودنم زخم یلیخ  دم،یفهم شیزندگ  یقصه یکه کم االن
 کنم. 

 

 ساز مخالفه. هشیامان از دلم که هم یبه توچه راهتو بکش و برو ول گفتی م عقلم

 

کرده، سرمو   رییوجودم تغ  یتو  یزیسرم اومده؟! حسه چ  یچه بل دونمی نم شبیاز د 
پرواهه  منم مردم مثل   دنی اش بخاطر دتکون دادم نه، بابا  فقط تب زود گذره ، همه 

 واکنش نشون دادم. هیعی مردا کاملطب یهمه 

 

 زدم، باخودم گفتم.  یلبخند

 بشم. ری جوگ ینطوریهم ا دینبود، با یوقته که با کس یلیاره، خ-

 

  گهیوغرور مثل چشم چرونها رفتار کردم، د یمن با اون خوددار م،یازدست خودم کفر  یول
 .افتهیاتفاق ب  نیا  دینبا

 

 کمرش گذاشتم. یپاجلوش نشستم، دستم رو  یپاشنه! یشدم رو  بلند

 . میبر دیبلندشو پـروا با-

 

 شده بود، به خودم تشر زدم. یهاش گل انداخته بود، چقدرخوردنبلند کرد، گونه  سرش
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اش  بازوهاش و گرفتم، چونه  ری نشست، تب داشت، اخم کردم، ز  شیشونیپ یرو  دستم
بود،  بی چش شده، سکوتش عج دونمی هاش پرشد، کاپشن تنش کردم، نمچشم  د،یلرز 

 حالش نظرم عوض شد   دنیمثل مجسه شده بود، باد

 سراغت. امیم  دارمیرو برم نی بمون ماش نجایهم اد،یب شیپ یباز مشکل  ترسمی م- 

 

آروم سرش و تکون داد، اعصابم خورد شد، باخشم ازش   د،یلرز ی نامحسوس م اشچونه
که  نیوباره بامت د م،یکرد ری رو زنج نی به زور ماش م،یدیکردم، تا رس یگذشتم، خودخور

  م،ی خودش بود به کلبه برگشت نیماش ی تو

 

  شد،ی نفسش م یباعث گرفتگ قشیعم  یهابود، سرفه د یبردم، تبش شد نیدم ماش تا
 بغلشو گرفتم سوارش کردم.  ریز 

 

شکسته طرف من سوز به تنمون   شهیوپسرش تشکر کردم، سوار شدم، از ش  رزنیاون پ از 
 . دیاش باالکششانه  یتا رو  دمیتنش کش  یدرآوردم رو  ییپتو شد،ی وارد م

 

 گذاشتم،   شیشونی روپ سیخ دستمال

 . دیسرش کش یداد، با نگاه خمار شده اش پتو رو رو  هی تک شهیبه ش سرش

 

دخترام،   یهمه  یشدم، ارزو یکفر کنه،ی م  هیداره گر  دمیتنش فهم ی هاافتادم، از لرزش   راه
 .ادی دلش بخواد که اسمم کنار اسمش ب کنه،ی م  یرفتارش منوکفر نیبا ا  دخترهن یا
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  یاش حواسم بهش بود، دستمال رو بخواب رفت همه  ی چشمم به راه بود، وقت الیخیب
 . کردمی مرتب براش عوض م شیشونیپ

 

چندقلم دارو   دم،یخانه پرساز دکتر دارو  ستادم،یا  یادم دارو خونه  م،یدی غروب رس یکاینزد
 براش گرفتم.

 

  یشدم، زنگ در رو زدم، که صدا اده یپـروا هنوز خواب بود دم خونه پارک کردم، پ 
 . دمیمحسن رو شن  یزدهوحشت 

 ! د؟ی معلومه کجا-

 

 اف رو گذاشت، کلفه زمزمه کردم:  اف

 چرا در رو باز نکرد؟!-

 

 در رو با سرعت باز کرد.  شون ی آشفته و پر یموها با   مهیسراس دهیحال ترس  نیدرهم

 

رو باز کنه،  نیبازوش  گذاشت محکم هلم داد، خواست درماش یکف دستش رو محسن 
 . دمیبازوش کش

 

 بدجور تب داره، االن هم خوابه. ست،یصبر حالش خوب ن -
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 دستم روپس زد: محسن 

 ! همم؟! خواهرم چش شده؟! ؟یکنی م  یچه غلط یدستتو بکش، معلومه دار-

 

 برف و بوران، پــروا افتاد سرش شکسته.  یتو   میافتاد ری اش درازه گقصه-

 

 بهش رفتم. یاچشم غره   عیسر 

 بکش کنار ببرمش باال.  ست،یحرفان  نیاالن وقت ا -

 

 تخس هلم داد. محسن 

 ! ؟یی نه من، اون خواهر منه، اصلا تو چکارها ،ییدستشو بکشه تو دیبا کهی اون-

 

من آدم شده، لبم تکون خورد که بگم، خودم رو کنترل   یجوجه برا  نی کبود شد، ا  صورتم
 کردم. 

 

 .دمیوتبدارش و به آغوش کش  جونی کنارش زدم، تن ب عیوجود مخالفت محسن سر  با

 

باز نشده، اما االن بخاطر  خونه  نیساله که پام به ا  نیپله اول استپ کرد، چند  یرو  پام
 .  شمیدختر دوباره واردش م نیا



 پروا 

612 
 

 

 : دیغر محسن 

 . برمی! بده خودم اونو م؟ی ستادینه به اون همه عجله نه به االنت، چرا ا  -

 

  یتختش گذاشتم، محسن چمدونش روتو  یاونو پس زدم، پروا رو رو  یظیاخم غل با
 .دی درخشی ُاتاقش گذاشت، صورته سرخ و تبدارش مثل ماه م

 

  یجلو رفتم، دستم رو   اریاختی رفت، ب رونی ب عیسر  د،یچرخی مثل فرفره م محسن 
 گذاشتم، نگرانش بودم.  شیشونیپ

 

هام  به  دفعه لب  هیبهم دست داد،  یند یخوشا یسالم رسوندمش حس کهن ی از ا  یول
کردم     فشیتن ظر   یشد، چشم رو قیرگ به رگم ترز  یتو یلذت ناب دیچسب شیشونیپ

 انگار ِسحرم کرده.  شدی باورم نم

 

 زدم. یخودم تلنگر به

 ! ؟یشد  ریچته بازجوگ-

 

 . ستادیکه باغرش محسن دستم ازحرکت ا  دمیکلفه پتو روش کش آروم

 .نی پا ارم یتبش ب دیعرق سرد کرده؟! پتو روش نکش، با ینیبینم-
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 دستم اشاره کردم.  یداروها تو  به

 روبراش گرفتم. نایا-

 

 زد.  یتخت گذاشت، بهم تنها نی پا یتشت آب محسن 

خواهر دست گلم و سالم   کهنی ! نه ا ؟یکنی م کاریچ  نجایاصلاا   ،ییدست وپا یبرو کنار تو -
 بسلمت.  ش ی رسوند ،یبازهم طلبکار یداد  لی تحو

 

 ی جوجه دک نی بهش رفتم، برام زور داره ا  ی اغره  چشم

 

   دیکشیمن شاخ و شونه م یبرا 

 .دیکشی هاش مو دست   یشونیپ یرو  یسیدستمال خ محسن 

 جناب خودخواه.  ت،ی امانت دار   دمید-

 

 به پاش زدم. یلگد  کلفه

! بعد هم تا  ؟ی دیفهم م،یشد حسابی منو اونو نجات دادم، حساب ب اد،ی نفست باال ن-
 .یحق زر زدن و باز خواست رو ندار یریقرار نگ ط یاون شرا  ی تو

 

  یبرا یدفعه بعد شه،یجا بند نم هیخودشه،  یبرا  یآبرقهرمان هیهم که ماشاءاهلل    تیامانت
گفتم   یاونم؟!  اون روز بهم گفت یمگه من به پا  شکونم، ی هات تو مشاخه ،یمن شاخ بش

 ش دکتر. ببرم  نجامیرو کردم، اگه حالش بده، تا ا میدو برآبر سع کنم،ی م یسع
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 کرد.  یاخم محسن 

 .ستین یاز ی بهتون ن  گهی د ،یندار یخودمم مواظبشم، اگه کار-

 

 بهش رفتم.  ،یا چشم غره  یعصب کنه،ی م  رونیالف بچه داره منو ب هی  نی تند شد، ا نفسم

 

 .رمی نم یتا ندونم حالش چطوره جا -

 

 روشن کردم، نگرانش بودم.  یگاریتراس س  یرفتم، تو رونیاز ُاتاقش ب ی تو

 

 .دیلبم کش یزدم، زبونم رو  ی دادم، کج خند  رونی رو که از لبم جدا کرد، دودش ب گاریس

 

 ممیج  میس یرفتم خونه، پدر کل رفت،یهام باال نمچشم  یاز خستگ  نی تبش پا  یوقت
 رو نداشتم.  یکس چیکرد، حوصله ه

 

 . دمیسرش بوس  یآرهام رو  دنید با

 ام. سته خ  نیارش  شیبرو پ-
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که دوش گرفتم، مثل   نیکرد، با دو به ُاتاقش رفت، بعد از ا زونیلبش روحالت قهر آو 
 افتادم،  تاشب خواب بودم.  جنازه

 

  ینگرانش بودم، لعنت د،یجوشی و سرکه م  ریروز از اون روز گذشته بود، دلم مثل س هی 
 انگار افسونم کرده. 

 

  هیهمه سال  نیدلم بعد ا  یتو  قرارشم،ی ؟! بو رو کرده   ریز  ینطوریمنو ا   هیدوتا آ اون
  میتکلف دی اومدن نداشت، با ال یساعت ده بود، پــروا انگار خ  یکایشده، نزد داریب یحس

 رو مشخص کنم. 

 

 رو برداشتم. میگوش

 !؟ یالو، خوب-

 

 .یمرس-

 

 ! ؟یی کجا-

 

 دانشگاه.-

 

 گفتم: یوجد  خشک
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 تا چند؟! -

 

 . کی تا ساعت -

 

 .دمی لبم کش  یرو زبونم

 دارم. یکافه سرکوچه دانشگاه باهات کارمهم  ایب  کیباشه، ساعت  -

 

 . دیکش یپووف

 مهم باشه. دوارمیباشه، ام-

 

 هست.-

 

 قطع کردم، نجوا کردم.  عیسر 

 بچه پـرو. -

 

گارسون   یدستمو برا  دم،یرس  کی به  قهیراه افتادم، ساعت پنج دق  میدوازده ون ساعت
 بلند کردم.

 . دی فرماب د،یخوش اومد -
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 ممنونم، اسپرسو.-

 

 چشم.-

 

  یینا یس  ریدنبال اسم سم نستامیا یصفحه  ی تو  کهی فنجون جلوم قرار گرفت، درحال 
 گارسون تکون دادم. یسرمو برا  گشتم،ی م

 

  یهاخودش و متن  یها اش عکس شدم، همه  جشیوارد پ عی عکسش سر دنید با
 زدم.  یپوز خند ن،یغمگ

 

 ها چهار تاشد. چشم جشیپ یتو  یاسم  دنیکه با د کردمی نگاه م فالوهاش

 

کلپشن تک تک رو   یتو  شدم،ی م  یهر عکسش کفر  دنی اش رو باز کردم با دصفحه   عیسر 
  شینه سال پ ای هاش مال هشت و عکس   د،یبازد  نیعاشقانه رو نگاه کردم، اخر  یها متن 

 خورده بود. خی تار

 

به ساعتم نگاه کردم، ازش   د،یکافه چرخ یزدم، اسپرسو رومزه مزه کردم، نگاهم تو  یلبخند
که چشمم به پست  ر یسم جیبرگشتم، به پ کردم،ی رو م ری پـروا ز  جینبود، پ یخبر
 خورد.  دشیجد
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 .نوشته  عکس

 دلم رو."   نیزبون حال ا  یفهمی و م  یدونیبه حالم کن، فقط تو م یخودت رحم  ای"خدا 

 

 جلو نشست، سرمو بلند کردم، تخس و کلفه بهم زل زد. ی که کس نی پا سرم

 بگو کار دارم. -

 

 .دمی لبم کش  یرو زبونم

 ! ؟یکنیمثل طلبکارا رفتار م هیچ-

 

 ندارم، برو سر اصل مطلب.  خودهمیجر وبحث ب یبببن من کار دارم، حوصله -

 

 زدم. یصدا زد دار پوزخند

  هیسر اصل مطلب نه بخاطر حرف توئه  رمی م یتر باشه، ول رت شلوغ فک نکنم از من س -
 خودم کار دارم.  کهن یا  یالف بچه، برا 

 

 

دو تا   هشت سالهام  ای وهفت  یمرد س  هیاز کجا شروع کنم، من  دونمی راستش نم خب
درحال حاضر با منن پدر  یول ست،یدخترم از خونم خودم ن دمی بچه دارم بعداا فهم

 ومـــ...
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 وسط حرف رژه رفت. عی کنجکاو بهم زل زد بود، سر یهمونطور

 ..نکـی.. درصورت اکهن ینداره، فقط درصورت ا  یبه من دخل نایصبر کن جناب مهندس، ا -

 

 .یباهوش ادیآآ، خوشم م-

 

 .دی خند کی ستریه

 دونمینم نی! اون هم تومغرور خودخواه، بب؟یر یبگ یخواستگار یاجازه  یاومد  یعنی-
ازت   یبه حالت خطا  یعوض شده، وا  یاالن چ  م،یبود یبراتون غربت روز یشده تا د یچ

 همه عجلــ... نیسرت زده باشه و اون حال روز پـروا از ا 

 

شوهر خواهرت بشم،   خوامیکه م  یباش انینوچ اومدم درجر م،یترمز کن باهم بر یهو -
 کنم فقـ.. رشیبه خودم زنج باحلقه  یبه زود

 

 شد.  یشیآت یمحسن

االن من چکارم؟!   د،یهم انجآب بد اشهی! خوب خودتون بقد؟یودوخت  ید یبر یعنی-
 مترسک؟! 

 

 لبمو ازقهوهام گرفتم.  یخونسرد  با
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اغتت، دارم  خبر نداره، اول ازهمه اومدم سر یز ی من دوختم، قراره تنش کنم، اون از چ-
پروا   شیپ  یخوا ی زنم بسازم، اگه م یبرا  یامن یمحدوده  کنم،یرو از دورخارج م اینخود
 تو باشه. یارزو   دیاون با  یخوشبخت ،یطرف من باش  دیپس با ،یباش

 

 کردم.  یمکث

 مگه نه؟!  یهمه سخت نیحقشه بعدا از ا  یخوشبخت-

 

 .دیهم کش یکلفه دندون رو  محسن 

 یناز ی م تی تو به چ دم،یم شی خوشبخت یمنه، جونم هم برا   یاون تنها ارزو  یخوشبخت-
نشده زنت شده؟!   یچی! ه؟ یزنینانوشته حرف م یندهیاز ا  ینشست نانیاطم  نیکه با ا

  ست یوتبارت.. جناب مهندس خواهرم من زن متعلقه ن  لی دوتا بچه، پدر ومادر و خواهر، ا
 ... فهمــی م

 

تحملم رو از دست دادم، وسط حرفش   شد،ی م  غیترز بهم  یدیهرحرفش خشم شد با
 : دمیپر

 یچندان یدگیبه رس از یهام نبچه کهن یبه خودم مطمئنم، دوم ا کهن یخفه شو، اول ا -
  یکنه ول یاونا نقش مادرشون رو باز  یواسه  ست یندارند، پروا هم اگه نخواد مجبور ن

 منن.  یها چون بچه شهیخواه ناخواه با اونا روبه رو م

 

اونا خودشون پرستار دارن کل عمرشون از  ست،یکنه مهم ن یدگیبهش رس تونهی اگه نم 
  ستیقرار ن یول نه،یمنو بب  هیهابه اجبار بچه  دیداشتن مادر محروم بودن، پروا درست شا

 کنه. یهم به اجبار براشون مادر
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من اوالد    یخودشون، ول شی خودم دارم، اونا هم زندگ یپدرو مادرم، من زندگ درمورد
 .رمی داشته باشند با سرم از یبهم ن وقت یاونام پس وقت و ب 

 

خودشه، خانوادهام   یکنه، زنم جا یاحترامیکه زنم بخواد به خانوادهام ب ستین قراره
 . خورهی وکارا نم  زایچ  ن یپـروا به ا تیشخص دونم،ی خودش هرچند م یسرجا 

 

برادر زن  یتو هم اگه طرفم باش گاهیمشخصه، جا  گاهشونیمن هرکدوم جا یزندگ
 .یشیم

 

مقابله   یباشه، بخوا  نیاز ا  ریغ  یاگه رفتار یول م،ی کن یاحترامیمنو تو بهم ب  ستی قرار ن 
  ایاز اون نخود ی جات حت ،یبکش واری ما د  نیب یبخوا  ای ی مانعم بش  یبخوا ،یبه مثل کن

 هم تنّزل داره. 

 

 .دیخند  بلند

 !؟ ی ملت کن هیتن   یخوا ی م ید یبر  یجناب تو خودت تنها-

 

 سرمو تکون دادم.   نانیاطم با

 اهووممم. -

 



 پروا 

622 
 

 محترم، دست از سرم ما بردار.   یاقا  یوخود را نیخودب یادمیز -

 

 لب زدم.  تخس

 .یندار ییکنار پروا هم جا ،یمن باش ی تومحدوده ی که هست، نخوا ینیهم-

 

 ! ؟یکنی م نییمن تع یبرا  نویا  امدهیاون وقت تو از راه ن-

 

 .کنمی م نیی پـروا رومن تع فی از االن به بعد تکل-

 

در  ،یبنام خودت زد  تشی چراغ سبز به تو نشون نداده، که سند مالک یپروا حت نیبب-
صاحب   یسشیدرست که رئ ،یر ی بگ میمنو خواهرم تصم  یبرا یکه بخوا  یستین یگاهیجا

 نشو. ی ریجو گ  یادمیز  ،یست یاون که ن  اریاخت

 

 دادم. هیتک یزدم، به پشت صندل یلبخند

نداره اون کجا باشه، صاحب   یحق مسلمه، فرق ست،ین یسهم منه، سهم هم گرفتن-
 ندارم.  یمن خوده جذبه ام  پس با جو کار شم،یهم خودم م ارشیاخت

 

 زد: پچ

 مغرور.   یعوض-
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تر از دهنت حرف  بچه من از تو بزرگترم، رفتارتو درست کن وگنده  نی بب دم،یحرفتو شن-
دفعه  یوخوب نشناختن من، ول   تینگران یپا  زارمیرفتار االنتو م ،ینیبی نزن، چون بدنم

 .ستین یبعد

 

 شد.  پوزخندش پررنگ خورد،ی م  حرص

 .دمیته دل لب خند از 

 حاال حرص نخور.-

 

 گذاشت، تخس گفتم: زی م یرو  ارنجمو

 برادر زن.-

 

 گفت:  ت ی رفت، باعصبان یاچشم غره  محسن 

! ازکجا معلوم دو روز بعد بخاطر  ؟ییتو  کنهی که پـروا رو خوشبخت م ی ازکجا معلومه اون-
 ! ؟ی افتیپشت سرشه، خوده مغرورت به جونش ن  ی هاث ی حرف وحد

 

خواهر جوان من دست   ی رو  تی خانوادگ تیوضع   نیسنت و ا نی ا  با یچه حساب یرو
 جناب مهندس.  هیز یکم انصاف هم خوب چ هی ، یت هم که باش یجذاب ی خدا ،یگذاشت

 

 

 !  ؟یروبهش زهرنکن ینخوابه؟! زندگ  گهی عشقت دو روز د نیمعلومه ا   ازکجا
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 کهی ! همه عذاب ؟ی ریاون همه غصه ازش بگ یتونی ! م؟ی پـروا روعاشق کن یتونی م  اصلا 
  یبرا  ی! الک ؟یدونیم یزیاون چ یا ی! از فوب؟یکنی از ذهنش پاک م یروچطور دهیکش

 جناب.  ،یکرد  یباف ایخودت رو 

 

  یبرا یاخلق گندت اومد  ن یاون وقت تو با ا  ،یدونیم ی زیچ قشی عم  یاز زخمها  اصلا 
  ی! فکر کرد؟یاونو از نو بساز  یتونی م  ،یروبساز  اشیدن یتونی اصلا م ید یمن شعار م

 ه؟ یالک

 

تو وامثال تو   یخودخواه نیمهندس، اون بخاطر هم  یاقا  ریتمامه؟ نخ یبه من بگ یایب
 نفسم پشتشم.  نی تا اخر رچونینگ می اون تصم  یحال وروز افتاده، برا  نیبه ا

دلش جا    یتو  یتونی م  دهیاز راه نرس  یدلش جا بازکنه، فکر کرد ی نتونسته تو یکس چیه
 به روح و جسم خواهر بدبختم؟  یاالنت روداغ نکن  یهاحرف یچه حساب ی! رو ؟یبازکن

 

پر از درد ورنجه،   هیداره، پر ازگر ای شده، ازمردا فوب  هیاز درون داغونه، دلش هزار تک پـروا
که  کنهیپاره م  حنجره  یطور  سه،یمتکاش هرشب خ کشه،ی م غیخواب فقط ج یشبا تو 

 .کنهی دل سنگ آب م

 

هرشب داره عذاب    ره،ی مرگ م یکه دور ازجونش تا لبه  زنهیادمی فر گناهم،ی من ب یطور
 حراف.  نی مشت آدم دهن ب  هیبخاطر   یداریخواب وب یتو کشه،ی م
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 .ستادیبرداشت، جلوم ا  شی پشت کوله

 . دهیکش لهیاون دورخودش پ-

 

  دمیاگه لبش بخنده نگاهش تاحاال ند  یقلبش فقط درد وحسرت لونه کرده، حت ی تو
 بخنده.

 

اش  گذشته  یزدن، اون تو قیزخم عم هیکه از کنارش گذشتن، بهش  یهاآدم  یهمه 
 .دهیمن جنگ ی اما فقط برا  ده،یجنگ ندهیآ  یمونده، برا 

 

اصلا به فکر خودش   ،یکنینم  یتلش چیکرده، ه ری گ کهینجات خودش از اون سرآب یبرا 
 متحرکه.  یمرده  هی! اون انگار  ؟یفهمی م ست،ین

 

  دیاموقت ازش نا چیکردم نشد، نتونستم، هرچند ه مویوداغونه، تمام سع  شونیپر 
 ما فرق داره.  ی اما رابطه شم،ینم

 

 ! ؟یکنی ل دو سال، تا چند سال براش صبر مسا   هیشما  هم فرق داره،  یرابطه 

 

داشته باشه،  تشنجیب ی معمول  یزندگ هیآدما  هیوقت نتونه مثل بق  چیدهیشا  اون
 ! ؟ی براش صبر کن ا یتا ته دن یتونی توم



 پروا 

626 
 

 

 

ها بهم گره خورد، سرم به  داغونه؟! اخم یاز نظر روح نقدریا یعنیکلفه بهش زل زدم،  
 افتاد.    امقه ی

 

 کلفه بهم زل زده بود  محسن 

  یپــروا سوخته ول یهم دلت برا   دیشا ای  ره،یحتماا کارا خ  نجایا  ی پاکرو اومد یاقا نیبب-
  هیمثل   یتون ی م یول کنم،ی بهمان م کنم،ی فلن م   یگی م نان یبا اطم ،یخبر ندار یزیاز چ

 ! ؟یمرهم بش  قشیعم ی هازخم ی راب یمرد واقع

 

ها وناروها،  تمام تهمت  یچشم بزار یتونی م نیبا خودت مشخص کن بب تویاول تکلف  برو
 د،یبا عزت احترام قبولش کن تی جمع خانوادگ  ی! و تو؟ی ریدار بودنش، اونو بپذسآبقه 
  هیازش   یبرام شعار بده، پــروا زخم خورده از نامزدش که هم خونش بوده، حت ایبعد ب
 ساده نخواسته. حیتوض

 

سال  داده، هفده  ریشکمش بزرگش کرد، دوسال ش یبهش نه ماه تو یاز پدرش از کس 
  نیترو غمش رو کنارشون گذرونده، با کوچک  یاش که شاد پرورش داده، از کل خانواده 

 برزخ رها کردن.  یاونو تو  یاتفاق

 

دستش    های سخت  یقد علم کنه، نه تو هاشیسخت  یگاه که تو  هیفقط دنبال تک پــروا
 .های رها کنه و اونو هل بده وسط بدبخت
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 به خون نشسته صورتش زل زدم. یها بلندشدم با چشم یعصب

زبونم   یرو زنیسرب داغ هم بر  شه،ی حرفم دو تا نم ستم،یخزوغبل ن ن یمن اهل شعار ا -
 . کنمی االنم روعوض نم  یهاکدوم از حرف  چیحلق ه  یوتو 

 

 هیبهم  د یروز با هیفقط  مونه،ی بد همونجا م ایبوده، خوب   یاون هر چ یگذشته ی تو
 بده. یکامل یحیتوض

 

هم  قرار گرفته باشه، هم  شرف یب هی یاگه... اگه مورد دست دراز  ی حت  گمیاالن م  یول
از   رفتم،یالعاده سختش پذ فوق یاز گذشته یچون من اونو با اگاه زنم، ی نم یهرگز حرف
  یبه من دهن کج ارهیرو به زبونش ب یثیبخواد پشت زن من حرف و حد یاالن کس

 کرده. 

 

تاجسم سهم خاک نشده،   دم،ی باش جراعت باز شدن اون دهن رو بهشون نم مطمئن
 تنش نقش بزنه. یرو  یزخم ایبخوره   نیاره بزارم اول اون زمامکان ند 

 

 فقط به منو پـروا ربط داره. ه،یموضوع خصوص  شی مورد عشقو بدست آوردن دله زخم در

 

  یکه مثل اون عکس تو  زنمیرو رقم م  یعشق ه،یمهار   یمثل من شکارچ یبدون گرگ فقط
 خاطره نشه. شیگوش
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 ناراحت گفت:  محسن 

لقمه غذا  هیبه زور   ست،ی ن ایدن نی ا  یشده، انگار تو ب ی! پــروا عجشده؟یاونجا چ-
 براش افتاده؟!  یچش شده؟! اتفاق یدونی م خورهی م

 

 کردم.   زیر هامچشم

 ! ش؟یمثل؟! دکتر برد  یچه اتفاق-

 

 تکون داد سرشو

برم خونه،  الشیخیب گم،ی کرد، چــرا دارم به تو م اشنه یاره دوستم اومد خونه معا -
 نگرانشم. 

 

 خودمو خونسرد نشون دادم. یشدم، ول نگران

 !اد؟یازدستم برم یکار-

 

 بلند شد. محسن 

 نه، فعل. -

 

 گفتم.   عیسر 

 شد. یکجا؟! جواب  من چ-
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 گذاشتم، دنبالش رفتم.  زیم  یپول رو رفت،ی مخم ژره م یرو  پوزخندش

 بگم؟!  یچ دیبنظرت االن با  ،یگرفت می همه تصم یتو برا -

 

 کردم.   زیر هامچشم

 .انتخاب ت درسته، ذهن پـروا رو اماده کن-

 

 کلفه به من زل زد.  محسن 

 . زایجور چ نیا  یاون هم برا  کنه،ینکن، اون منو آدم حساب نم یمنو قاط-

 

 خشم نگاه کرد. با

 حرف حرف خودشه. شهی! هم؟ی اریدلش بدست ب یتونیم  یست، مطئمندنده  هیاون -

 

 زدم. ی چشمک

 کنه.  یخودسر  تونهی من نم  ینباش، جلو نیران ا نگ-

 

 د یکش یمحسن متفکر بهم زل زد، پووف 

 ندارم.  یدل خوش  تهیخودشف ی! خدا کنه، پــروا که از آدما فته؟یتوئه خود ش-
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 پشت گردنش زدم، داد زد:  عیسر 

 گردنم، گرفت.  ی! دستت بشکنه، وا ؟یکنی م کاریاخخ، چ-

 

 : دمیتوپ یعصب

 دهنتو.   کنمیتره از دهنت حرف نزن، پاره مگنده  ،یبچه پرو باز که دنده گاز رفت یهو -

 

 .رسونمتی شو م سوار

 

 زد.  یالیخیاخم الودنشست، خودشو به ب محسن 

 ! ترسم؟ی بلندت و گردنه کلفت م ی منم از صدا  یکنیجو نده، بابا  فکر م -

 

 . دمیپشت دستم محکم به بازوش کوب با

 .یمن دور برندار، جوجه فوکل یواسه -

 

 رخم زل زد:  میبه ن یعصب محسن 

  یزیاگه چ ،یرو ساز کن تی من بزرگ  یبرا ،یکتک بزن یهووف قرار نشد هرجا کم آورد -
رو فقط تا سه بار   یترسنت، پس مواظب باش، چون احترام بزرگ  نی به خاطر هم گمینم

 . کنمی م  یصبور
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 زدم.  یپوزخند

 ! ؟یکنی چکار م یخوا یمثل م-

 

 تسمخر گفتم:  با

 جناب صبور خــان؟! -

 

با حالت داد بلند   عی باال انداخت، سر یشانها  الیخیصورتش کوبوندم، ب  یکلفهام تو  نگاه
 گفت:

! مطمئنم  م؟ینخ آبج یتو  یهمه ادعا رفت  نیشد، تو با ا یاصلا چ فتم،گی هان داشتم، م-
پــروا رو از خورد خوراک انداخته باعث شده، خودشو   یزیچ  هی خبرم،ی شده که ب یزیچ
 کنه. یُاتاقش زندون ی تو

 

 

که  ه یبار نی بکنم، اول یچه غلط  خوامیم دونمیشدم، خودمم هنوز نم رهیجلو خ به
 دارم، کلفه بهش نگاه کردم.  شیبا پــروا در پ یمستأصل شدم، راه سخت  یطورن یا

 نداره؟!  یهم افتاده باشه، به تو ربط ی، اگه اتفاقمحسن، روتو کم کن  ر یگل بگ-

 

اونو   یریمن فقط مجبور شدم، مس  ،ینکن یالیپروا خ ایکه راجب من   گمیسنده، م  حرفم
 رفع شده باشه.  تیجکاو کن دوارمیام  نیحمل کنم، حالش بد بود، هم
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 ادامه دادم:   الشیخیب د،یرو کش  ینوچ تخس،

درز نکن، تا بتونم با پــروا   یامروزمون جا  یها درضمن حرف ده،یازت خجالت کش  دیشا-
 حرف بزنم.

 

 تند کرد.  نفسش

 از دستتون به ستوه اومدم. د،یکنی م تو و پــروا منو کلفه نی ا  ستم،ی من بچه ن-

 

 

 .یخوشم اومد ازت باهوش-

 

 

 پچ زد: کلفه

 .ادیخوشت ن اهیصد سال س  خوامی م-

 

 کردم حالم سرجاش اومده بود.  شیکفر  کهن یا از 

 

لحظه دلم خواست منم   هی دم،یلبم به داخل دهنم کش   یتا دم خونه رسوندم، گوشه  اونو
 انداخت. دیمحسن کل دم،یشنی برم، دلم براش تنگ شده، نبض قلبم رو م

 محسن؟! -
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 . برگشت

 هووم. -

 

 .دمیهم سآب   یرو  دندون

 بشه. یشد، بهم خبر بده، فرق نداره چه ساعت یزی مواظبش باش، چ-

 

 . خورهی بهت نم یجناب مغرور خان، عاشق-

 

  یرو رهی م یجوجه فولک  نیدر رو بست، ا  عی سر زد، یخندشیگشاد شد، ن هامچشم
 اعصابم. 

 

با   نیماش  کردم،ی م یگاز و فرمان خال ی گاز گذاشتم، کل خشمم رو یبا تمام قدرت رو  پام
 پشت سرم جا گذاشتم. یظیسرعت نور حرکت کرد، و دود غل

 

شم،  به فکر پــروا با دیاش با ! من چرا همه ه؟یها چحس  نی واقعاا عاشق شدم؟! ا یعنی-
!  شم؟ی م یکفر نمیکنارش بب یجنس مخالف نی ! چرا از اشم؟ی خوشحال م دنشیچرا د 

 !  ه؟یکابوس چ نیهووف، ا 

_ 
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 یاز خبر غیکردم، در  دیدادم، تهد امیزنگ زدم، پ  ینبود، هر چ یپنج روز ازش خبر قاا یدق
 .رسمی سرکلسم به حسابش م ادین دونهیامروز باهاش کلس داشتم، م یزیچ

 

  ادهیپ نی دانشگاه شدم،  خواستم از ماش اطیوارد ح نیساعت هشت بود، با ماش صبح
 .کنهی هم قد خودم چهارشونه صبحت م  ایتقرب ی بشم متوجه پـروا شدم با مرد

 

 فرمان کردم.  یشدم که چندتا مشت روانه  یعصب چنان

 ! خواد؟ی م  ی! چه؟یشرف  ک ی ب نیا-

 

 .شدی م  نی باال وپا  امنه یهام تندشده بودم، که سنفس  چنان

 !  کنه؟یدم گوش زنم وز وز م یداره چ یزود  نیصبح به ا  -

 

خون   یتا آروم بشم، ول زدم،یبا خشم پوک م دم،یکش  رونی از باکسش ب  یگاریس  اریاختیب
 . دیرسی به مغزم نم

 

 اونا زوم بود.  یم روچشم دم،یچیبه خودم پ نیماش  یهمونجا تو   یقه یدق ده

 

  یهاوجودم به پا کرد، با نفس  یو طوفان تو  دیپـروا خونم جوش رینظیب یخنده با
 رو برداشتم و ... لمیکشدار وسا 

 



 پروا 

635 
 

 به خون نشسته، راه افتادم. یهاچشم  با

که   یکردم خونسرد طور یسع  دم،یکه انگار تازه اونا رو د یاز کنارشون رد شدم، طور  عمداا 
 از کنارشون بگذرم.   دمشونیاصلا ند 

 

شوکه بود، با تته   دنمیانگار از د کهی درحال شی گرفته، و خروسک یخودش با صدا پـروا
 پته سلم داد.

 

 

انداختم، خشم  یکردم، بهش نگاه زیهام و ر صداش سرمو رو بلند کردم، چشم  دنیشن با
 به اون مردک انداختم. یسرتاپام گرفت، نگاه بد

 

 اخطارگونه لب زدم: ی خونسرد، ول یجد 

 ! د؟یبعد از من اجازه ورود ندار  دیدونی !  مد؟یمگه کلس ندار  یینا یخانم س-

 

 انداخت. نی پا سرشو

 .دیبله، ببخش-

 

 . کردمی رو خورد م اروی گردن اون  موندم،ی اگه اونجا م 
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  یلبتآبم خال  فی ک یدسته یکه خشمم رو  یبلند به درحال یهاکنارشون گذشتم، با گام  از 
برم   گرفتم،ی ُاتاق راه رفتم، که آروم و قرار نم  یتو یطرف دفترم رفتم، کلفه کم کردم،ی م

 دلم خنک بشه. رم،یسرکلس حالش رو بگ

 

 طرفم اومد.  یباخندها  دم،یراهرو فرشاد رو د  یکه تو  رفتمی سمت کلس م  تیعصبان با

 آرشام؟!   یسلم، خوب-

 

 کردم لبخند بزنم اما نتونستم.  یسع

 فقط سلم کردم. آروم

 . میبخور یزیچ ،ی چا ،یصبحونها   می بر  ایبه شروع کلس مونده، ب یکم هی-

 

 

 زدم.  یلبخند

 کلس دارم. ،ینه مرس-

 

 . شهینم ریهم دتعارف نکن بابا ، کلس -

 

 .اش رو نداشتم اش فشار دادم و ازش رد شدم، اصلا حوصله شونه یرو  دستمو
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بهراد  یبودند، فقط جا ایشتر ی پــروا طبق معمول اخر نشسته، ب دمی کلس شدم، د وارد 
 . دمید یخال

 

 : دمیپرس یدوستش با اخم روبه

 ! ده؟ی بهراد نرس-

 

 سرش رو تکون داد.   عیسر  

  اد،یها رو نمکرده، کلس  یُاتاقش خودشو زندون یچش شده، تو  ستی رد داده، معلوم ن-
 چرت و پرتا.  نیاز ا   خورهیکار نم نیبدرد ا  گفتی بودم، م شش یپ روز ید

 

 

 کردم.  یاخم

 .ارهیلحظه غلفت فاجعه به بار م  هی ست،ین یسوسول باز  یشغل جا  نیخوبه، چون ا -

 

  یول رم، یبکنم حالش رو بگ یدوست داشتم کار یلیپـروا بود، خ ی اش رو همه نگاهم
کلسم   خوندم،ی از صورتش نم  یچینشسته بود، کل حواسش به درس بود، ه نیآروم ومت

بکنم،  ینتونستم کار کهن یکلس داشتم، از ا گهیساعت د   هیکه تمام شد، به دفتر رفتم، 
 حالم بد گرفته بود. 
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جواب    دیسرکلس باشه، وگرنه با  دی داره داره االن با گهیکلس د  هیپروا االن  دونستمی م
 .دادی پس م

 

رو به روم   یصحنه  دنیهام از دکه چشم  ستادم،یرو برداشتم کنار پنجره ا  میچا   وانیل
 گشاد شد.

 

  ش،یخروسک ینشسته بود، اونم با اون حالش و اون صدا  اطی ح ی سرما تو  نیا  یتو   پروا
 . کردی پام از ضربه گز گز مانگشت  کنه،ی م یدختر منو عصب  نیزدم، ا واری به د یلگد 

 

وارد   ینیر یکه معلوم ش یفرشاد، با جعبها  دمیوارد شد، برگشتم د  ی حال کس نیهم در
 . ستادیشد، کنارم ا 

 

بدم که   صیتشخ تونستمی هم م  نجایبودم، صورتش درهم بود، از ا  رهی باال به پــروا خ از 
 چش شده؟!  ستیناراحته، اصلا معلوم ن

 

 نشسته بود.  ری ! مضطرب سر به ز کنه؟ی م یسرکلش نرفته؟! اونجا داره چه غلط  چرا

 

 گوشم زنگ خورد. ی فرشاد تو یروش زوم بود، که صدا  چشمم

 شدم  یاز حرفش عصب  ر،یفق یول  هــات و باهوش  -
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 : دمیکه کنارم بدنم بود، مشت شد، خشم بهم غالب شد، غر هامدست 

شان ومنزلت آدما   ست،یها ن  دهیتازه به دوران رس نیثل ا اون م ،ینیبب ی تافقر رو تو چ-
و با اصالته، از   یاون اذتش غن  یباشه، ول ریفق دی شا  ی! آدمکنه؟یرو ثروت مشخص نم

 . زهی ری م ای کل رفتارش حجوب وح

 

 زد:  لب

عمرا   ست،ین نطوریا  یست ولاش، درهم شکننده اراده   رهی چون فق کنندی اره، همه فکر م-
 چموش و سرسخته. یلیبده، خ  پا یبه احـد 

 

اون از اون   قم،ی از رف نیا  کشونن،ی چه خبره؟! همه دارن منو به جنون م نجا یا  امروز 
 ، قصد دارن صبرم رو بسنجن؟!  جوانی انگار دارن خرخرهام م ه،یک دونمی مردک که نم

 

 . دهیناکس پا نم یدلم خواست باهاش باشم ول یلیخ-

 

گلوش رو   بک یبرگشتم با دست راستم گردنش وس ده،یکه زد خون به مغزم نرس یحرف با
 گرفتم، کارام دست خودم نبود. 

 

 هام رو گرفته بود.چشم   یجلو خون

 

 . دیکوبی خشم قلبم مثل طبل بلند و پرسروصدا م از 
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هام و گرفت، گشاد شده دست  یها با قدرتم هلش دادم اون هم با چشم نقدریا 
 . رفتیفشار دستم عقب م از  کهی درحال

 نفس نفس گفت: با

 ! ؟یکنیم  یچه غلط یدار-

 

گلوش گرفته بودم، اونو به جلو   کهی درحال دمش،یپشت سرش کوب  واری تمام قدرتم به د  با
 .دمشیکوب واریو دوباره محکم به د دمیکش

 

با دو تا   کهی اونو به طرف باال درحال دادم،یخشم با تمام قدرتم گلوش و فشار م  از 
 به خرخر افتاد.  دم،یکشی دستم رو باز کنه، م کردی م یدستش سع

 

بود که به خس  یفشار دستم طور دم،یبه طرف باال کش وارید  یتمام قدرتم اونو رو با
 خس افتاد.

 

  و میشونیپ ی هاهام به خون نشسته بود، صورتم از خشم کبود شده بودم، رگ چشم به
 دم؛ یصورتش غر یگردنم متورم شده بود، تو 

  یبه چه جراعت یعوض  رم،یگیجونت رو م  ،یدهنت باز کن گهیدفعه د هی ،ر ی خفه خون بگ-
 ! هــان؟! ؟ ی اریخودم اسمش و به زبونت م یجلو
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 فک چفت شده به زور لب باز کردم. با

قدم    هیش ا بخواد به محدوده  یکس یوقت کنه،یگرگ محدودش رو مشخص م  هی  یوقت-
 . کنهی بزاره، با چنگالش لت وپارش م  مشیحر   یو بخواد پا تو  شهیم  کی نزد

 

من   دم،یخورده باشند، اخطار م  ریمادر  باهم ش هی باشه که از  یاگه اون مهاجم کس  یحت
 .ارمی هاتو از کاسه درمنگاهت روش بچرخه چشم  ترم،ی صدبرآبر از اون گرگا وحش

 

 ...یول  ز،یبر ،یزیهم بر یرو  یخوا ی م  ییجون با هر دانشجو قیرف  دمی اخطار م بهت

 

 عرق نشسته بود.  شیشونیصورت و پ یمردمک گشادش چرخاندم، رو   یتو  یعصب نگاهم

 ،ینظر بنداز  هی یکنجکاو  یاز رو   یمن حت یمحدوده ی از ذهنت خطور نکنه رو  یحت-
 شیگوشت رو به ن کنم،یهات درنگ نم بهانه  یبرا  یکه لحظها  یدونی م  وونهامی من د

 . کشمی م

 

از   یخوای پس اگه م کنم،ی از دور و برش دور م  هیو نخود ی خود  یدارم هر چ 
اون   کنم،یزبونت نچرخه که چرخش م  یاسمش  هم رو  ،یمن درامان باش یها رترکش یت

 هام)دندآنها (.هم با آواره 

 

 

 .کنمیحرف دو بار برات تکرار نم  نیا یدونی ! چون خوب مده؟یهات که درسته شنگوش  



 پروا 

642 
 

 

از   کرد،ی م یخودی ب ی، تقل پهلو ام  فرود اومد ، صورتش قرمز شده بود یتو  مشتش
 تکون نخوردم.  یاز جام  ذرها   ینفسم رفت، ول ی مشتش لحظها

 

 ! ؟ی شد رفهمیش-

 

اره تکون داد، صورت قرمز و عرق کرده بود، ازخشم دلم   یبه زور به نشونه سرش
 اش کنم، به روز ولش کردم. خفه خواستی م

 

بلند و   یها سقوط کرد، نفس   نیسرخورد، کف زم وار ید  یرو  کرد،ی م قراری قلبم به شدت ب 
 : دیکه نفس گرفت، نعره کش یکم د،یکشی م یکشدار

چه طرز  نیا  ،یکرد ی خفهامم یداشت یغربت هی بخاطر  ،یبه سرت؟! کله خر عوض زده -
 ! احمق خر زور.ه؟یچ  یسالته؟! اصلا صنم تو با اون غربت نی چند قیبرخورد بارف

 

 چشمم تنگ کردم.   اومد،ی م  رونیب نینفسم سنگ  کهیدرحال

 .کشمی م رونیمواظب حرف زدنت باش، زبونتو ب-

 

 که ردنگاهت دور ازش بچرخه. یقم ی رف یشت کن، تا وقتگو یهیزیآو  نو یا

 

 نثارم  کرد.  یبلند شد، مشت یعصب
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 .یشعوریب یلیخ-

 

 خون خوده چشم چرونته. یتو  یشعوریب-

 

 .گشتی برم خورد،ی محکم بهم م یکه چندبار دیرفت، در چنان بهم کوب رونیب 

 

باهاش   دی با  فمیرفتم، تلک نی که آروم شدم، باسرعت پا یکم دم،یکلفه دورخودم چرخ 
 فرو سر دادم. بمیج یهام تو معلوم کنم، دست 

 

با خشم داد    ستادم،ی جلوش ا یهاش رنگ گرفته بود، عصب بود ازسرما گونه  نی پا سرش
 زدم: 

 !؟یبکن یکه چه غلط نجا یا  یسرما نشست نی ا  ی! تو؟یمگه تو کلس ندار -

 

سرش بلند کرد، نگاهم به  د، یمتر به هوا پر هیبلندم شوکه  ی داظاهرشدن وص ییهو یاز 
 رنگش گره خورد.خوش  یها چشم  یآبروباد  یرنگ طوس

 

  یدادم، خودمو کم هیتک زینگاهش پر ازغم شد، با اخم پام و بلند کردم، کنارش به م رنگ
 پام گذاشتم. یبه سمتش خم کردم، ارنجم و رو 
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  رونی نفسمو ب دم،یاش دنامحسوس شونه  دنی بهش زل زدم، لرز  ی بم وخشن یباصدا
 فوت کردم.

 بشه؟!  یکه چ یبست لیدخ مکتین نی وسط سرما وبه ا یحالت باز اومد  نی تو با ا-

 

 : دینال شیگرفته، ته چاه یباصدا  کرد،یکلفه ام م  سکوتش

 . رمیبه دردخودم بم  دیبزار کنمی خواهش م-

 

 . دیچیفضا پ یتو  یی صدا دم،یبلندخند

 کنم یبرات سخنران  دیهربار با ینکن، فکر کرد   یمردنت بامنه، منو کفر یاجازه  یحت-
 بدم؟!  حیوتوض

 

 : دینال شیصاف کرد، باخروسک  یگلوش کم ته

  تمیتو روخدا اذ  شه،ینم  م،یتا آسمون باهم فرق دار نیپاکرو ما زم ی.. اقا یول ـی ول-
 روتجربه کردم.  ایعشق دن  نیو عذاب  آورتر  نینا ندارم، بدتر  گهیمن د د،ینکن

 

به  د،یتمامش کن کنمی طردم کرد، خواهش م یومنو به راحت  دیازم نپرس یکه حت یعشق
  شم،یم وونهیدارم د  زت،یتو رو جون عز د،یبرزخ نزار یبگم؟! منو تو  یچ یبی محسن وب

 ازبس فکر کردم. 

 

 لرزونش و گرفتم.    یچونه کلفه
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آزارت دادن،  دونمی، منکن یکی  ستیبلد ن  یکه رسم عاشق ارزشیآدم ب هیمنو با -
 .یاعتمادت و به آدما از دست داد 

 

  ی سالها نی بهتر یالک ،یگردی به اون روزا برنم  گهی د خورم،ی قسم م جان یاالن هم  یول
 . یباخت ارزشیآدم ب هی یعمرت وپا 

 

 .چشونمی عشق رو بهت م یمزه واقع دم،یرومن نشونت م  یعشق واقع  یتجربه 

 

جمع کن   م،یکنی م یخودمون زندگ ی! برام؟یاون نباش مگه خلف کرد نویحرف ا نگران
 .نمیمادر مردها روازت نب افهی ق نیا  گهی خودتو د

 

 

 خشدارش:  یباهمون صدا اریاختیب

 ! بردن؟یخوردمو روحم رو به تاراج م  نیزم یگاهه یتکیکه هزار بار از ب یوقت یکجا بود -

 

 قاطع بهم زل زد: یعصب

شبه   هیکه   شده،یکه شهره عالمه وآدمه؟! چ یدختر یرو  یچرامن؟! چرا دست گذاشت-
 براتون مهم شده؟!  یاون غربت

 

 .دیار یدل من فشار م یرو  نی زم یفشار رو  یبجا د،یداری که م یشماها هرقدم یهمه  
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 .بغض کهنه روپس زدم  نیالن که تونستم اکه خودم وساختم، ا االن

 

 میدوباره زخم یخودمو جمع کردم، اومد  دم،یغم عالم رو به دوشم کش کهیزمان درست
 هزار بار شکستم تآبسازم.  یی! تنهاد؟یکن

 

 ازچشمش سرخورد.  یاشک

 .شمیهمه فشار دارم له م نی رایندارم، ز  یجون  گهی ! بقران دد؟یزاری چرا راحتم نم-

 

  ی اگهی د یتجربه تلخ یبرا  ی! من جون؟یکه چ یبگ یندارم اومد از ین یکه به کس االن
 .دیازقبل باخت نکن  یروندارم، منه بازنده رو وارد باز 

 

،  شدم  ش یازما   یکاف یبه اندازه  گه،ید یو دارم، نه توان مقابله با موج  شینه روح من
 پاکرو. یاقا   دیر پس لطفاا دست ازسرم بردا

 

 خودش اشاره کرد. به

 .کنندی بهش ترحم م که همه  چارهی آدم ب هیمن پـروام   دیخوب نگاه کن-

 

 . دیلرز ی اش بشدت مهاش وچونهلب  کرد،ی فوت م رونینفسش آروم ب یادمیز  ازبغض

 من.  یبرا  آوردی اش دور بندازه مکهنه لی وسا  خواستی م یکه هرک  میمن کس-
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 زد، باپشت دستش اشکش پاک کرد.  یپوزخند

اون   یداشت رو  یبدرد نخور زیهر چ یهرک نجایا  یمهربون وارید نی شده بودم مثل ا -
 . زاشتیم

 

 که بدبخت عالمه. یکس هیپاکرو   یاقا  نمیا  من

 

 لب زد:   نانیهام زل زد با اطمچشم  ی تو

گرفتم، دم پر آدما   ادی ه،یقعوا   یزندگ نجایغم، منوچه به از ما بهترون، ا  نیخو گرفتم باا-
حدم و   میآدم معمول هینباشم، زهر حرفهاشون وکاراشون باگوشت تنم لمس کردم،  

 . رمی با دردخودم بم دینخواستم، لطفآبزار  دشیوقت هم پرنسس بااسب سف چ یه دونمیم

 

 . دیوسمتم کش یدرآورد، پاکت  یرو یز یچ شیپش ازکوله

 پاکته. یچک حامله، تو  مه،ی نصف جر-

 

 باغصه لبش رو ترکرد. ش،یخروسک یحرفشو بزنه، باصدا  زاشتیبغض نم د،یلرز   صداش

 اگه وصل بشه کـ نمیبب مه،یچک قد هی اشهیبق-

 

استعفاء مثل    د،یهام  کور شد، پاکت روگرفتم بازش کردم، ابروهام به موهام چسب اخم
 غرش کردم.  ریش
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 ! داره؟ یکارات چه معن   نیا-

 

 

 بـشـ.. یباز  نیوارد ا  خوام ی و نم تونمیمن نم  یول د،یببخش-

 

  یضربهام محکم سرش به طرف مخالف خم شد، ول ،دم یدهنش کوب  یدستم تو باپشت
، ازخودم  آخ هم نگفت  یحت   یکرده بود، ول می عصب  آوردیمغرور بود، خم به آبرو هم ن

 دستم هرز رفته. کهن یاز ا شدم  یکفر

 

اش  جمله  نیباگفتن اول د،یدرخشیخوشرنگ م یها چشم  یدار بهم زل زد، اشک تو  بغض
 اشکش ازچشمش افتاد.

نکن،   ایباز  نیا  ری منو درگ یپرس ی م ی تو رو به هرچ تونم،ی بزن، مجازاتم کن، امامن نم-
نکشون، من   فیکث یباز  ن یا  یاز دست دادن ندارم، منو رو تو  یبرا  یزیجز آبروم چ

 م. تحملش روندار

 

 

 گفت:  یلرزون  یباصدا  د،یلرز ی دمیوچآنهاش مثل ب  هاشلب 

 اما منم آدمم مثل همه غرور دارم. رمیفق دونمیم-

 شدم.  غهیبدکارص ییمثـ.. مثـل.. مثل زنا  من
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 : دمیبافک چفت شده غر  ،د یلرز ی کل بدنم م ازخشم

 .ری خفه خون بگ-

 

 بهم ادامه داد: توجهیب

 .ارزشی ب یغها یص هیشدم  ترکه،ی دردم نی قلبم داره از زور ا -

 

له    نیاز ا  شتریمنوب افتم،ی عالمم به پاتون م اهیرو س  ینطورینکن، هم ای باز  نی از ا  بامن
 .دینکن

امکان نداره بهتون    یهردختر  یرو  دیدست بزار د، یدار یهمه چ د،یآدم با اعتبار  هی شما
 نه بگه.

 

  یلرزونش تو  ی هاصورتم چرخاند، مردمک  یرو تو  دشیاشکباره بشدت ناام یچشما 
 به خون نشستهام دودو زد:  یها چشم

 ! د؟یآدم بدبخت وبدنام دست گذاشت  هی  یرویاصلا روچه حساب-

 

 

فاصله گرفتم،   شیازصندل یکم  عی سر  رمش،یلگدم بگ  رمشتی بود ز  کی خشم نزد  ازشدت
 .دم یکه اون طرفتر بود کوب یبه درخت یلگد محکم دم یدورخودم چرخ
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گردنم   یاز افتادن برفها رو ،خت ی سرمون ر   یهاش رو شاخه  یبرف رو  ی ضربه هرچ ازشدت
 به تنم وصل شد، داد زدم:  یلرز 

  یولنامعق  یاون روز  جونتو نجات داد، بعدهم من خواسته  یغهی، صمخم راه نرو   یرو-
 میآدم بالغم باعقلم تصم هی هان؟! من    یدیبدکاره د هیخواستم؟! که شان خودتوکنار 

 . نیهم میشناسیمدت همو م نی ا  یتو  ،یگرفتم، زنم

 

 زد: داد

مرد، همه نامرد از آب دراومدن دست خودم   هی اون هم   دم،یند یت یحما  ،یمن ازکس-
 .نمیبی چشم نم هیمن همه روبه  ست،ین

 

 پشتم باشه.  گناه ینبود همه جوره باگناه وب یپشتم نبود، کس یوقت مرد چیه

 

ها که  چه  دنشیدر  یوکاره برا کسی دختر تنهاو ب هی  دنیفهمی تو م یهم جنسا   یوقت 
 .کننینم

 

  م،یآدم عقدها هیمن  دیش الیخی پس تو روخدامنو ب دم،یشماها رود  یرو  ن یفقط ا من
 .شمینم یزن خوب یروح وروان زخم نی با ا  ادی بهش نم یعاشق

 

  یپرازخراشه و جا  دهیبهم دست م احملهی نم،یبی که کابوس م یتن محسن وقتا  کل
 !  ؟یفهمی روندارم، دردمو م یجز اون کس دونهی چون م کنه،ی چنگه؟! خودشو سپر م
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نبوده   ی، کسنداشتم  یزندگ یودرشت تو   زیر ی هات ی حما   نیا  داز ی زیمنو بهم نر  باکاراتون
 بشم.  کی دردهام باهاش شر

 

به  یخودم به باد رفته وجز غم رنگ یچون زندگ ره، ی محسن سروسامان بگ  خوامی م  فقط
 مقابله ندارم.  ی برا  یام جونواقعااخسته   ده،ی خودش ند

 

وآبسته بشم،    یالک  دیداغونم پس تو روخدا نزار د،ی روانم و بادو تاکلمه دلخوش نکن روحو
 خو گرفتم.  ییتنها  نیا  من به

 

  یپناهیحس ب  نیچنگ بزنم، االن که با ا  یواه الیخ نی به ا ییبخاطر ترس ازتنها دینزار
 وبچشم.  یدوست ندارم طمع ضعف وآبستگ گهیشدم د  نیعج

 

  یهازخم یواه ال یخوب وخ یهاازحرف  ام،اخسته یخودم ماتم زده واز تمام دن ی تو
رفته که پر  ادی آدم از  هی نداشتم، شدم  دلهره یوب  اضطرآبیب یارامش  دم،ید یقیعم

 .دنیوبالش وچ

 

 د،یخوارم نکن ن یاز ا  شتریب یساختگ   یوآبستگ نی با ا ،یروح متلش هی وداغون با   یتوخال
 ها.هام ونه جز مرده نه جز زنده  ست،یباخودم معلوم ن فمیبرزخم تکل ی تو

 

که   ی هابرداشتم، زخم فقط زخم نیبظاهر ی هاآدم  یتوخال یهاومهر ومحبت  ازعشق
 نجاتم بده.  تونهینم یاند، کسهنوز تازه 
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جلو رفتم، سرشو گرفتم،   شیقدم  هیتا   ستادم،ی کردم، مغروانه جلوش ا بیج یتو دستمو
 دادم.  هیاونو به خودم تک

 .سازمی نجات م قیمن ازپوست تنم برات قا  ،یوآبسته بش  دیبا-

 

  یاماحرفم حرفه از االن تا روز   یوحشت لمس دوباره اون عذاب  ودار  یدی ترس دونمیم
 . فقط مال توئه  تمیادحما یکه نفسم درم

 

بدون   یارامش وعشق دم،یخودم پر وبالت م کشم،ی غمتو به دوش م یخستگ بدون
 .کنمی وجودم بجوشه روفقط خرج توم  یمحبت تو یهرچ دم،یبهت م دلهرهی اضطرآب وب

 

ازت دست    خورمیقسم م جان یهم  یول  ستمی نه، هنوز عاشقت نم  شیجات فقط پ 
  ر،یدرست بگ میتصم هی تی زندگ یبارتو  هیمن که مشخصه، توام نترس  فینکشم، تکل

  یحرف یاوج خواب الودگ ی و ناآرومه امامن آرشامم، تاحاالنشده تو یدلت طوفان دونمیم
  گهیدرضمن د میدار یاوج ب  یاالن که تو ،کنم بزنم که صدبرآبر به ضررم باشه وبهش عمل ن

 . اریروبه زبونت ن یغها یوص یوقت اسم بدنام چیه

 

 زدم: ییبدجنسا  لبخند

 معلوم بود.   فتیتکل یو ارامش گرفت ید یبغلم خواب یتو کهی از وقت-

 

 شد. رهیزده، باتعجب بهم زل زد، گنگ بهم خ خجالت
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ترسناک   یدو راه هی! خودمو سر  دونم؟یخودم نم یحت  ی! وقته؟یمن چ میتکلف-
 . نمیبی م

 

 زدم. یلبخند  مغرورانه

 

  ینطوریا  یخوا ی گوشه؟! چقدر م هی ی کز کرد هیفقط منم، چ یکه دار  ییپــروا تنها تکلف-
 ! هـان؟! ؟یکن یخود خور

 

 نی ! منم هم؟یخوا ینم آزاری مگه عشق ب  ؟ یازمن و ندار دنی بودم حق ترس گفته
 .میا یتا کنار ب مید یمدت بهم زمان م  هی م،یدوتا مون زخم خورد  خوام،ی روم

 

از دست    یبرا  یازم گذشته، وقت یمن سن م،یهر دومون سرگردون ،ید یاالن ترس  دونمیم
بهت   یزی من چ  ستین یاز یدختر خود ساخته، ن   هیو   یدادن ندارم، تو هم عاقل و بالغ

 ؟ یتا کامل بلند ش یشروع کن ییجا  هیاز   دی! بنظرت نبا؟ی بگم، مگه به خودت شک دار

 

  ینر ی، تا به روش خودم تمامش نکردم. جوجهرو تمام کن بمیمن غرننه  نیزودتر ا پس
 .زنمی م ششیچشمت آت یجلو نمیازمحسن کنارت بب ریغ

 

اون راه   ی بکن، انتها  یکن یتاتیتات یخوا ی م یگفت یترسناک  یاون دوراه ازهرکدوم از  تو
 .شهی فقط به من ختم م
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  یمحدوده  یتو، تو  یهات بازکن. جاپس گوش  گمیم  نویکه ا یبار  نیواخر  نی اول یبرا 
  یمحدوده  یجات تو ،یهرجا که بر ،یقراره نفس بکش ،یکشی که نفس م ییمنه، ازجا

 منه.

 

 بهم زل زد، باغصه بهم زل زد:  گنگ

 قلبم.  یکردم، خنجرش صاف خورد تو یخوب یاعتماد کنم، به هر ک یبه ک  دیبا دونمینم-

  ادیاسمشون که م  یشده که وقت ینبود، طور نیبد بودم، اماحقم ا ییوقتا  هیمنم   دیشا
 . دیپس بـرام دردنش خوام،ی من همـدرد نم لرزه،یبدنم م

 

راحت اعتماد   دیبترسم؟ با  دیدتا گرگ بدتر شدن، به نظرت نباخودم ازص یا خونه هم
 کنم؟!

 

نره، آدمو ول نکنه؟ آدمو له نکنه،  میکسیب ی بزارم که تو یک یشونه  یرو  دیتنهام با  سرِ 
 هان؟ 

طاقتش رو ندارم، به  گهیمن د  د،یاز همون اول ولش کن دیستیکه مردش ن دینیبی م اگه
افتاد دلش    یدل بدم که تا به سخت ی، راهشو جدا نکنه؟! به ککه وسط راه   امیراه ب یبا ک
 از دلم جدا نکنه؟!   یرحمیبا ب

 

نامرد   گهیلطفاا شما د  یآدم باکماالت هیتو  د،یمنو له نکن ن یاز ا شتریب کنم،ی م خواهشش
  کسیب  دختر بدنام، هیات با اصلا خانواده  م،یتا اسمون با هم فرق دار نی ما زم د،ینش

 ! ان؟ی وکار کنار م
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 . دمیاغوشم کش  یتو  ترمحکم 

 ،یبخور  نی زم زارمیاما نم خورم،ی م  نیزم ام،یمن مردشم، تا اخرش پات به پات راه م-
که  یدل  ده،یشده که حصارش دورت کش دایپ یگرگ واقع هیهمه گرگ صفت   ن یا نیب

 دل تو.  ای دل خودم باشه  خوادی م  رون،یب کشمی قراره عقب بکشه، باچنگالم  م

 

وسط راه    یآدم ول کردن کس کنم،ی ترکت نم یچ ی وسط ه  شم،یم گاهه یتک تی تنها یبرا 
تنهات  ،یکن دایرو پ شیتا امادگ م،یایکنار ب می اگه نشدو نتونست ی حت  ستم،ینبوده ون

 ولز نکن.  نقدرجلزویا ،یالک  یالهاه ن نی پس بسه کن ا زارم،ینم

 

کرد،   یقرار ی هام بهام ازبسته شد، لب چشم دم،یاش با لذت بوسقرمزشده  صورتش
 .شدی داغش مهر م ی هاهام  پشت پلک لب 

 . کنهی م یالک الیبدجور داره فکر وخ ،یشمیمو ابرا-

 

 زدم:  یآروم شده بود، لبخند یکم

 یزخم  کتیقلب کوچ یبه تن کس زمی ری که بهت زخم زدن، زهر م ی اون خنجر شم یم-
 باشه. لیحالت دخ نی ا  یکه تو  یبه حال روز کس یکرده، وا 

 

 . دمیهم کش یام رو دندونه یعصب
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  دهیمذهبت اگه درق یپدر ومادر خشک شم،یاز روشون رد م یخون ر ی وچه غ یچه خون-
از   شتریب وونت،ی داماد پستتون، خواهر د ت،ی ریغی جدولن، بردار ب نیباشن، صدر ا  اتیح

 . شرفتیب ی همه اون پسرعمو 

 

 کنم،یم  داشونیتک تک پ ،شدی نم قیعم نقدریها ااونا اگه پشت بودن، زخمات  چون 
 .کشمی م تی روشون کبر 

 

لنگ رو   ی پا  یول  خرم،ی دردت به جون م فشون،یوتن بدن کث یآبرو  یرو  شمیم شیآت
من درک   نم، یبب تی گوش یتو  شرفی ب هیخوش ندارم عکس   م،خوای کاملت روم خوام،ینم
ندارم، چون   یاز اون روز به بعد درک وفهم یبابت گذشته دلت با اون بوده، ول کنم،ی م

 ! ؟ی بشه، گرفت یکی دیفکرت هم با  ت،شده، جسمت، دل  یک یاسمم با اسمت 

 

  یفرت  شهی م یچ هیتا   دم،یبهت نشون م یدفعه بعد یسینوی که استعفا م یاخر بار
 . رشی چکت بگ نمیپارهش کردم، ا  ،یسی نوی استعفا م

 

 زدم:  یلبخند

عشق عقل و منطق  گنیدلمو بهت ببازم، م اقیوبا اشت یدفعه با اگاه نیا  خوامی م-
 بهت ببازم.  می با عقلم ومنطقم، تنها دارا خوامی م  یول شه،یسرش نم

 

  یخوشبخت م،یر یذت وارامش بگکه نداشتم برسم، از وجود هم فقط ل یکنارت به ارامش 
 .یهمونطور که خودتوساخت م،یساز ی روم



 پروا 

657 
 

  یکنجکاو   یاز رو  یحت یپشت سرت خراب بشن که نخوا  یها که تمام پل  کنمی م یکار
 . یبه عقب نگاه کن

 

 زدم:  یلبخند

که تمام   ینگاهم نکن ادمیفقط ز  ،یفقط جلوتو نگاه کن ینفست مجبور نیاز االن تا اخر -
 بشم.

 

 :دمیدستمو کنار لبمو کش د،یآبروش باال پر یتا  هی

ونه سالمه،   یحصار بازوهامه، من س  یمحدوده  ی نزن جات تو تیخودتو به خر  گهید-
 ؟ یفهمیمندارم،   یبچه باز  یوقت برا 

 

 . یکنی م  یخودت غصه تراش یبرا  یبه  سروصورت بزن، الک یآب هیهم بلند شو   االن

 

آب کنار درخت قدم برداشت، با لذت بهش زل  ریطرف شبه  ید شد قدماسترس بلن با
 زدم: 

روجمع کن، چون ممکنه   زونتیاو  یلبو لوچه نی! پس ا م؟یاز االن باهم یدونیم  یراست-
 نبودم.  یوقت باکس یلیمردم که خ  هیبکشه، منم  ک یبار  یکار به جاها 

 

فضا   یبهم انتقال داد، قهقه ام تو یخوب یچه حس یوا   دم،ی تنش و د دنیلرز  ازپشت
 موج خورد. 
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هاش ازسرما رنگ گرفته بود، عنان ازکف دادم، جلو رفتم، از به صورتش زد، لپ  سردیآب
 اش محکم گرفتم.چونه

 

 رفتارم شد یتقل کرد، خشم قاط دهیترس 

 

گذاشتم،   شی شونیپ یرو گهامی با کف دسته د کردم،ی و بازش روحس م دهیترس یها چشم
 ها رو بستم.چشم  یبا تخس دم،یکش ن ی هاش پاصورتش تا پلک   یستم رو د

 

 مینیب ر یز  مشیعطر مل  یآغوشم حل کردم، بو  یمحکم تو   فشیپشت درخت تن ظر 
 حس کردم، بعدمدتها به خودش عطر زده.

 

اغوش   نی بهم عادت کنه، طمع ناب ا  دی با دم،یاما عقب نکش دم،یشنی قلبش رو م کوبش
 . کردی وونهاممی داشت د

 

عقب   یشد، کم جونی حصار بازوهام ب یتر گرفتم که تو ، تن لرزونش محکم کم آورد  نفس
 .دمیکش

 

 غمدارش گره خورد.  ده،ینگاهم به نگاه ترس  دم، یباالکش اشچونه

 ! ؟ی نگاهت کنم، خوب-
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 به حالش لب زدم:  توجهیب

جراعت داره، ازم   یطمع ناب مگه کس نیا  دنی بعد ازچش ،یکرد وونهامی با وجودت د-
 مزخرف به سرش بزنه؟   یفکرا  ایکنه،  یدور

 

  ا یکرده؟!    یهمه وحش نیمنو ا  هیاون دو ا  یعنیبد دلخوشم کرد، دلم هواتو کرد،   عطرت
 کرده؟!   یتوئه که منو وحش یلوند   نیا

 

 آغوشم فشردمش. یقهقه زدم، تو  یتقل کرد از خوش دهیترس

 . یخانم خونهام بش دیکه با لباس سف یندارم، البته تاوقت تینترس کار -

 

  شیتنش بخاطر خجالت ب   یرنگ شده وداغش گذاشتم، گرم یها گونه   یرو  امگونه
 .دیکشیداشت منو به جنون م  یازحدش بود، ول

 

 آغوشم فشردم. یم شد، دوتا دستم سرشو تو آغوشم گ  یدادمش، تو هیبه درخت تک 

نکن،  ی! منوکفر ه؟یته چشمات چ  یقراریب نی تخسه؟! ا  نقدر،یشاگرد سوپرمنم، چرا ا-
 . ستمیمن اصلا آدم صبور ن 

 

 ازخشم چشم بستم.   د،یبازوم لرز  یرو  اشچونه
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  یایاگه سرکار ن ی فکرکرد ستم،یزنم ن هیاهل کتک زدن  ستم،ی کردن ن یاهل عذرخواه-
 !  ؟یشی ازم خلص م

 

دم خورم نشو، االن هم مثل آدم بگو   میهم که عصب یی وقتا  ار،یخونم و به جوش ن یالک
 ! ه؟یدردت چ نمیب

 

 ! ؟ی ری م یروز  هیدست ازسرم بردار، توام -

 

 .دمیشل شده بود، دم گوشش خند شمین

 .یام ندار جز تو ندارم که برم، تو  یمن راه-

 

 کرده رو بگو، طفره هم نرو.  قرارتی که ب تی اصل درد

 

 .دمیشن ربطیب

 نکن.  تمیبدم؟! اذ یرو چ یبیجواب  محسن و ب -

 

 !؟یکنی م  فی رو برام رد یشهر طرف شم، تو دوتا آدم زپرت هیمن خودمو آدماده کردم با  -

 

 . زدیم  یبغلم زور الک یشد تو  یعصب
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 .جاستنی جات هم ار،یبه خودت فشار ن یالک  ؟یشد  یباز که وحش-

 

 دادزد:  شیخروسک یاون صدا  با

 ! وونم؟یح ی عنیولم کن، االن -

 

 .یکن یاحترامیمحسن ب ، یبی به ب یندار حق

 

 آروم گرفت.  یبازوشو محکم فشار دادم، از فشار بازوش کم کلفه

 نکنا؟!  یکردم منوکفر ی احترامی من چه ب-

 

 تقل کرد. یشد، کم یحرفم جن از 

 

 : دمیتوپ

 و؟! بگ  تویدرد بعد-

 

 : دینال یلرزون   یباصدا  دلخور

 برم.  خوامی ندارم ولم کن م یدرد-

 : دمیکمرش کوب  یتو محکم

 . یزیمثل بلبل زبون بر  کنمی م یبنال چون بعدش کار ؟ی فرض کرد  یمنوچ-
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 : دینال شیمخ  یلرزون و رو  یکرد، با اون صدا بغض

 بدشده.  یلیمعصومه خانم حالش خ-

 . زدیم  شیلرزونش منو آت  تینهای ب یصدا  د،ی آبروم باال پر  یتا  هی

 کرده. یدرحقم خوب  یلیخ-

  ،یکنی م  یرفتارت منوکفر نی ! با ا؟ی از مادر شد  زتری عز هیحالت دا ن یاون وقت تو با ا -
 ! ؟یخوری رو هم م هیکه غصه بق یخودت کم مشکل دار

 به تو بــ..  دیولم کن، اصلا چـرا با-

 زدم:  نعره

 ببرصداتو.-

 شد.  خیبغلم س ی بلندم تو  یصدا  از 

 .کنمی هاتو بشنوم خودم قبرت و محرف  یاز کس ،یبه من بگ دیتو فقط با-

 .ارمیکردم، خواستم دلش و بدست ب یمکث

 ! ه؟ی اوهممم؟! حاال آروم باشو بگو اون ک- 

 هق هق کرد.  ید یشد بابغض

 .نجایزن نگهبان ا ال،یمادر دان-

 پچ زدم:  آروم

 . مارستانی ب میبر یخوای م-

 لبم نقش بست.  یرو  یلبخند یآغوشم تکون داد، از خوشحال  یتو  سرشو
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دستش خشم سرپام رو گرفت، خودش   یخیدستم گرفتم، از  یسردش و تو  ی هادست 
 من عزا گرفته.   یسرما برا نی ا  یهنوز کامل خوب نشده تو

  یاشتم تا گرم بشه نگاهم به پنجرههاش و بادستم محکم نگه ددست  کهی درحال کلفه
 هام تند شد.نفس  کردی اون روز که داشت کفشش و چسب م  ادیُاتاقم گره خورد، 

 زدم.  یاسپورت نوئش لبخند ی هااش، کفش مانتو شلوار ساده   یرو  دیچرخ نگاهم

 همراهته؟!  یدارم، کارت مل یکار بانک هیقبلش  ی. ولمیو جمع کن بر  لتیبرو وسا-

 کرد.  یزیر اخم

 ! ؟ی چ یبرا -

 بهش رفتم. ی اغره  چشم

! حساب شرکت عوض کردم،  ؟ی گوش بد دیدارم، بدون سوال وجواب  نبا یکار هیحتماا  -
 . رمیبگ دشویجد هیبرات   دیبا

 رو تکون داد.  سرش

 ! ؟یشد یلوس وبغل گهیبرو د -

شد،  ینعلبک  یش اندازه درشت یها چشم  د،یاش دادم، ابروهاش باال پرخودم فاصله  ازم
 زدم. یچشمک  یباخونسرد 

 .نمتیبی دم دانشگاه م ارم،یو ب  لمیوسا رمی م-

  یکه کم دمشیشدم، دم دانشگاه نبود،  د نمیبرداشتم، سوار ماش لمویاز ُاتاقم وسا  عیسر 
 جلوتر رفته.

فرمان   یرو یبه پشت سرش انداخت و سوار شد، عصب ینگاه ستادم،ی پاش ا یجلو
 .دمیکوب
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گوشت فرو    یتو نویا م،یکن میقا  یاز کس  ستیالزم ن م،یما که خلف شرع نکرد   ن،یمنو بب-
 کن.

 رو گاز گرفت.  لبش

 .گن ی پشتم بد م یهمه کل یطورن یهم-

 .  دمیکش ق یهام گرد شد، کلفه چند نفس عمچشم د،یباال پر  ابروهام

 زدم:  داد

 به جهنم. -

 

 و روشن کردم.   نیرخش زل زدم و ماش میبه ن یعصب

 

 ! نه؟! ؟یدیتو هنوز نفهم کهن ی مثل ا-

 

 داد زدم:  بلندتر

که فقط بلدن   یارزشی آدما ب ی! من برا کنم؟ی حرف مردمو اصل حساب م یکنی فکر م -
 .کنمی تره هم خورد نم  ارنیحرف درب

 

 . دمیفرمون کوب یرو یعصب

 . میکنی نم یمشت حراف زندگ  هیحرف    ی! ما که برا؟یکنیم   یچـرا منو عصب-
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 .دمینم  نیمشت آدم دهن ب  هی فی و دست دهن کث میبدون من هرگز افسار زندگ نو یا

 

اسم   اره،ی داره رو به زبون نجسش ب میبه زندگ یو ربط یاسم کس  ایبخواد اسممو  یهرک
 .کنمی صدر اخبار روز م یخودشو اجدادشو با بدنام

 

نفسش   یطور  کنم،ی جبران م  یکار یزخما  هیاونو با  نه،یزخم کوچک بب هی  زمیعز ای  من
 ! ؟یکه جراعت انتقام هم نداشته باشه، گرفت زنم،یم

 

 خورده بود.  چیهام به هم پدهنش رو قورت با صدا قورت داد، اخم آب

 :دمی با خودم نال یعصب

 . زنهی مشت نفهم حرف م  هیمن از  یواسه -

 

  عی دانشگاه سر سیاسم آرش رئ دنیزنگ خورد، باد  میبه جلو زل زده بودم که گوش کلفه
 زدم.  میهندزفر  یدکمه 

 جانم آرش.-

 

 ! ؟یآرشام دانشگاه  ییکجا  ،یسلم، چطور-

 

 کردم.  یاخم

 شده؟!   یز یچطور، چ رونیممنونم، االن اومدم، ب-
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 ! ؟یبرگرد  یتونی م-

 مکث کردم.  یکم

 .یجا  برمی م  امونده یراستش دارم خانم ا-

 

 .دیخند

 ! ؟یکلک نگفته بود  یا-

 

 زدم:  یلبخند

 شد.  گهید-

 

 آشناست؟! -

 

 . ینه، از دانشجوهامه، فکر نکنم بشناس-

 

 .دیخند بلند

  یداشت آآ ؟! از عـزب ریبوده، که تونسته تو رو تحمل کنه، دانشگاه ما برات خ یاوه ک-
 .نمش یبب یاریب دیجالب شد با ،یدراومد 
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 زدم:  یلبخند

 آرش جان.  یاوک-

 

 . دمیکش شی به ن  یگوشه نگران

 شده؟!  یزیچ نمیبب-

 

 کرد. یمکث

 . نمتیتا شب بب دی با ،یکرد یکه دنبال م  یاره راجب همون موضوع-

 

 هام بهم گره خورد. اخم 

 ساعت هشت.  ی شگیرستوران هم-

 

 باشه به کارت برس.-

 

 فعل خداخافظ. -

 

افتاده، لعنت    یرو خاموش کردم، به جلو زل زدم، کلفه به فکر رفتم، باز حتماا اتفاق یگوش
 بکنم. یکار هی  تونستمی ! کاش مخوان؟ی مشت دانشجو بدبخت م هیاز جون    یبه اونا چ
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شدن،   زیخ میبه محض وارد شدن، همه ن دم،یرس یک دمیکه نفهم رشدیفکرم درگ نقدریا
 احترام گذاشتن. 

 

 ازم استقبال کرد. ییبانک رفتم، جلوم بلند شد، با خوشرو  سیبه سمت رئ میمستق

 

 .می هم بغل کرد محکم

 شده. داتیطرفا پ نی افتاب از طرف دراومد؟! که تو ا-

 

 جان. زی کامب ،یکنی م یکم لطف-

 

 .دیخند بلند

 .یغرور یهنوز که خدا -

 

و    یچا  عی سر  یکه آبدارچ م،یاش دست زدم، دعوت به نشستن کرد، با هم نشست شانه به
 جلومون گذاشت. ینیریش

 

 رن؟! کسالت داشتن، االن بهت  یاستاد کم  دم،یآرشام شن-

 

 کم رنگ شد. لبخندم
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براش   یاجبار یاز استرس دورش کنم، مجبور شدم بازنشستگ نی ا  یخداروشکر بهتره، برا-
 دوتا شرکت رو با هم اغلم کنم. چم،یبپ

 

 داد.تکون   سرشو

 .یهم خوبه، جنمش و دار یلیخ-

 

 !؟یکنی بغلم بار م ری هندوانه ز -

 

 کرد.  یتصنع اخم

 !  اد؟یازدستم برم یکار یاومد  نجای ! حاال که تا ام؟یحرفا رو باهم دار  نیا-

 

 زدم.  یلبخند

 .دیکن شی راهنما شهیحساب باز کنن، اگه م هی  خوانی م  یینایبله، خانم س-

 

 .رفتیور م   شیپشتاخم کرده، بابند کوله   دمید

 بزار تا همکار صدا کنم.-

 

 گفتم:  . آرومزدینشست و با تلفن حرف م زشی پشت م 

 ! ؟یچته؟! چرا بق کرد -
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با   دونمینم ستم،یپاکرو من که بچه ن یاقا  دیحساب بازکنم، ببخش یخودم بلدم چطور -
 .دیبرس  یبه چ د یخوایم  د،ید یباهاش عذابم م دیکه دار  یامسخره   یغه یاون ص

 

که فقط از آبروم   دم،یسالها جنگ نیمن تمام ا   د،یدست ازسرم بردار  گمی اول م  نیازهم
  یآدم مغرور وخودرا هیبخاطر   زارمینم دم،یهمه رو به جون خر یرا ی محافظت کنم، تحق

 خراب بشه، و به باد بره.  زیهمه چ

 

 جاگرفت.  زکنارمیبگم که کامب  یزیآبروم وباال دادم خواستم چ یتا  هی

 .یگفتی م یخوب داشت-

 

 . دمیخند

 ! ؟یکنی توچکارا م رم،یاش درگمن که همه -

 

 . ستادی ما ا  یروبه رو  یحال مردجوان نیدرهم-

 .دی ، خوش اومد سلم -

 

 سرمو براش تکون دادم.    آروم

 لب زد:  عی زسر یکامب

 . دیکن ییخانم روراهنما یدریح  یاقا -
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 زد:  یلبخند

 طرف. نیبله البته از ا -

 

 گفتم:  زیاشاره داد، پروا با اخم دنبال اون مرد اومد، روبه کامب  بادست

الزمه بده    یانتقال بده هر چ  یینا یبه حساب خانم س میناموت از پول حساب شخص هی-
 .دی به حسابش انتقال بد  کنم،ی که مشخص م یامضا کنم، درضمن هر ماه مبلغ

 .یشوخ به

 ! ؟ی بود یهات نزاشتدا بچه روزمب  یمگه اون حساب برا  یبابا  ولخرج، راست -

 

 خودشون زحمت بکشن. یاونا هم برا مونه،ی م گه ی ناموت د  هیاره، -

 

 :دیخند

خانم  نی ا  یکنجکاوم کرد  کنند،ی اونا سرش دعوا م میز یر یعرق م م،یزن یواقعاا ماحرص م-
 ! ته؟یپنهون الی ! اع؟یدیبه حسابش انتقال م  ونی لیکه صدم ه،یک

 زدم.  یلبخند

 ه،ی ومغرور خودساخته  دختره  دونم،یبا دلم نم میفقط االن تکلف ست،ین یپنهون-
 بهش گفتم که شماره شرکت عوض شده تا آوردمش. دونهینم

 

 .دیکش یپووف زیکامب
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 ! ؟یدار نان ی! واقعاا بهش اطم؟ی ! اگه باپولت در رفت چ؟یکنی چراسختش م-

 

 . ستیاهلش ن دونمیهرچند م ست،یمهم ن-

 

 زد. یلبخند   زیکامب

 خداروشکر.-

 

 ام  زد: شانه به

  یاگه عاشق ،یاریروبدست ب ت ی خوشبخت بارن یا دوارم یانتخاب ت تکه، ام شهیمثل هم-
 کن ازدستش نده. یسع

 

 کردم.  یزیر اخم

 سن وسال.   نیا  یعشق کجا بود، تو -

 

  یا  یجلوبا پرس وجو   میدیرس  مارستانیبه ب میزدم، بعد از انجام کارها راه افتاد  یلبخند
 بود.  نجایاون شرکت جلوم گرفت ا   یکه پسره که تو مید یرس وی  یس

 

  زایچ  نیا  ی بهش گفته بودم رو کرد،ی م  میباهاش راحت بود، کفر یلیپرواخ کهن یازا
 حساسم. 
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 . دیپرسی درمورد مادرش م الیازاون پسره دان یپروا بانگران م،یدرُاتاق بود  پشت

 

که   م،ینشسته بود یگذشت روصندل یبود، کم ختهی بهم گره خورده بود، اعصابم بهم ر اخم
 بلند گفت:  یکس

 !  د؟ی شما  یینا یخانم س-

 

 بود.  دهیمردک صبح د  نیا  دم،ید  برگشتم

 ! کنه؟ی م یغلط نجاچهیا-

 

 کنم.  ی! اون روز نشد ازتون عذر خواهد؟ینجایشماهم ا-

 

 رونداشتم. اشحوصله 

 جونشو ازدست بده.  یکیبود  کی نزد تونی زبخاطر سهل انگاراون رو دیببن-

 

 کرد. یاخم

 کردم.  یدقتیبله حق باشماست، ب-

 

 گفت:  یبالبخند پـروا

 . الشیخینشده، ب یزیاالن که چ-
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 به پروا زل زد. یبامهربان

 شنهادیپ یهنوز رو  د،یدار یدل بزرگ د،یمهربون  یلیممنونم، پـرواخانم شما خ یلیخ-
 قهوهام هستم. 

 

پـروا رو   خوادی ! مکنه؟ی خودش بغلور م یبرا  ی چ کهیمردت  نیمشت شد، ا  هامدست 
 دعوت کنه؟!  

 

 گفتم:  عی خورد، شدسر اعصابم

 .میاگه کارت تمام شده بر -

 

 . دیکش  پـرواخجالت

 .ید یبمونم؟! ممنونم زحمت کش خوامی م-

 

 .دواریدبهش رفتم، ته ی امحترم گم شو، چشم غره  کهن یا یعنی

 زود. میبر ایب ست،یازماساخته ن یکار-

 

 گفت، به سمتم اومد. یزی رفت، چ الیبه طرف دان یبهم زل زد، عصب کلفه

 . میبر-
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 زد. یتکون دادم، لبخند  سرمو

 دکتر.  ی فعلخداحافظ اقا-

 

 کردم.   یخداحافظ یآروم یباصدا عی اخم بهش نگاه کردم، سر با

 

 باحرص گفتم:  م،یهم قدم شد  باپـروا

 ! ؟یکنی اون وقت توچکارم نم،ینره خر اطراف بب هی بهت گفتم خوش  -

 

 بهم گره خورد.  هاشاخم

داداشمه،   الیدان دونم،ی روم یخوب بد زندگ  دم،یتنه جنگ  هیسال تک وتنها   نیمن چند -
 . دمیمثل محسنه، اون دکترهم نگاهشو رفتارش روبد ند 

 و.... دمیبازوشوکش یعصب

 

 دم. ز  یپوزخند

که   ینیبه آب نزنم، ا گداریرفتار کنم، ب یگرفتم چطور ادیمنم خوب اونا روشناختم،   نیبب-
  دیپست شدم، با یادما  یجهنم رد شدم، هزار بار طمعه  شیهزار از آت ستادهیجلوت ا 

 تمیآدم منو شخص هیاومدم، دوست ندارم، هربار بخاطر    رونیمن از اونا سربلند ب یبدون
 . یسوال ببر ریز 
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  نیمنو با ا د،یکوبی م  نیقلبم سنگ  د،یهام مشت شد، تنم از خشم لرز دست  هاشازحرف 
تحمل کنم، من قصدم خورد کردن   دیبا  نه،یا  قتیواقعاا حق  یول کنه،یم  تی هاش اذحرف 

 .کنمی بهشون اعتماد نم ی اجنسام ذره به هم ست،ین تشیشخص

 

 توجه به حالم ادامه داد:  بدون

دلسوزانه   ای  ز،یام ری من نگاه پست  و با نگاه تحق  خوان،ی م یچ فهممی گاه آدما ماز ن-
 .دمیم  صیروتشخ

 

سخت   یول د،یونگران من سوزهی شما دلتون برام م دونمیم ستم،یقابل ترحم ن من
ضعفم  یازنظر مال دیشا د،ینیبیکه م  ینیا یدل بسووزن ازمندشین یبهتره برا  یدراشتباه
 نه. یوجسم  یروح یاز ین یول ادیبه نظر ب

 

من نتوانش   م،یرو فسخ کن  غهیندارم، بهتره زودتر اون ص از ین ی اگهی د یشما نه بکس به
 .میرو فسخ کن غهینکن، منتظر خبرتونم تا ص  ایباز  نینه جونش، منو وارد همچ

 

 به صورتم زل زد: تریعصب

 با اجازه. -

 

 سوخت،ی من دلم براش م  گفت،ی زل زدم، راست م رفتی که م یواج به راه  هاج
 .د یکش  یاخفه غیج دهیبه طرفش رفتم، بازوش گرفتم، که ترس عی نگرانشم، سر
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 بکشه. رونیارنجش رو از دستم ب  زدی رفتم زور م یا چشم غره  بهش

 

 : دمیتوپ دواری تهد مینگاه بزرخ با

 ول کنم.  ابونی زن جوونم رو وسط خ رتم،یغی ب یسوار شو فکر کرد   االی-

 

چقدر   خنده،ی م  یطور  نیا دم یدی که م یبار نی ، اولاش اوج گرفت خنده  د،یخند پـروا
 . دمیهاش شنخنده  نیب شی خروسک یصدا   اومد،ی بهش م

 .د یدکتر نشون بد  هیبنطرم، خودتون به  -

 

 شد.  طیغل هاشاخم

کشته    دادن،ی بغلت جوالن م یکه تو  ستمیدستت رو بکشش، من مثل اون دخترا  ن-
و   یدی خودتون بر  یواسه ستم،یالرجتون هم ن بیو ج  پیت س،ی صورت نا  یمرده
تن   یاندازه ستم،یمن ن دیتنش کن دیبا  یاون رسونم،ی تون ماما جناب به عرض  دیدوخت
 .دیدرست بردار  یپس لقمه ستیمن ن

 

نتونسته منو   یتا حاال کس یول  کنمی سر خم م یهرکس و ناکس   یجلو ی دیو د من  دیشا 
 . کنمی رو پاک کنم، م گرون ی د یها حفظ آبروم و حرمتم کفش یخم کنه، اگه برا 

 

آبروم وحرمتم خدشه بندازه، االن هم   یکه بخواد رو  یبه جون کس  شدمی م شی آت یول
 یاجبار  چیاما من اهل ه  میشد  غهیباهم ص ی اجبار  دیچون منو تو شا  د،یراهتون بر

 . دیند ریپس لطفاا بهم گ رم،یحاضرم بخاطرش نفسم هم بگ  شمینم
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 سرمو تکون دادم.  یآبروم باال بردم، به حالت مسخرها یتا  هی

فقط من حق دارم دل برات   گم،ی رومن بهت م یز یچ هی  یول ،یبود ی رینظی ب یسخنران-
  یبه اجبار تو یروکه گفت  یبسوزونم فقط من حق دارم نگرانت بشم، تاحاال دختراب

 خودشون بود.  ل یاغوشم راه ندادم، به م

جد   یتو که سهله واسه یواسه ،یحصارم باش یچون من خواستم، تو  ،یتومجبور یول
  یت بشه، لقمه هرچتا اندازه  تراشم ی اگه الزم باشه گوشت تنت روم دوزم،ی وآبادته هم م

 .رهیم  نی تر ازحلقوم پاوراحت  نهینشی اش به دهن آدم متر باشه، مزه کوچک 

 

 هاش موج خورد.چشم  یوخشم تو  نفرت

 زدم.  یلبخند

مشت نسانس    هی یجلو  ابونیخ یسگم تو   یخانم کوچلو، سوارشو رو دم،یاوه اوه ترس-
  یاتشفشان شو بشو، برا  یخوا ی م  یهر نره خر  یمن، برا  یواسه  شه یم یشیآت ،اریدرن

 .یستیهم ن یگاریمن دود س

 . دمیدر روبهم کوب یعصب نیماش  یباخشم هلش دادم تو  دمشیکش

 

 شدم. رهیدرهم به جلو خ یکه قرار گرفتم، با اعصاب نیماش ی تو

 ازتی که ن زادیتا جون آدم رمرغ یاز ش  ،یداشت  از ین یهر چ می ر یاالن هم باهم م-
که فکر   دمی اجازه نم یبهت حت اد،ی من زندهام و نفسم درم یدرضمن تا وقت ،یداریبرم

 . دیدهنت چرخ ی که تو یزیبه اون چ یچه برس  یرو ندار یپاک کردن گردوخاک
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 ندارم.  اجی احت یزی من چ-

 

 عربده زدم:  دم،یفرمون کوب یرو  محکم

 .ارهیتر زبون درممن سه م   یالف بچه برا مین-

 

 هم بود.  یتو هاشاخم

خرج  یگوشت فرو کن، از االن همه  یبرگردونه، تو تونهیرو خدا هم نم غهیاون ص-
 .یخریم   یریمثل بچه آدم م  یخواست یمنه، هرچ  یومجارجت پا

 

نسانس   هی ی جلو ،ید یتاوان پس م یغارت کوچک کن هیصدمن  ی منو با کارات حرفا  
آدم دو   هی   یبه حالت جلو  یوا  ،یداریبرم حرفیب  دم،یبرات خر یهرچ ،یری گیدهنتو م

 تو.  دونمیاون وقت من م ،یمنو کوچک کن یبخوا  ی دهنتو وا کن یهزار

 

و   فیمانتو شلوار ک د،یباری ، از تک تک رفتارش خشم مفروشگاه صورتش کبود  بردمش
 رونداشت. جراعت باز کردن، دهنش  دم، یکفش براش خر 

 

اون نباشه هرچند به زور  یرو  ینگاه بد  گهید خواست ی بودم، دلم م یطل فروش ی تو
بود،  نیانگشتر تک نگ   یباشه، نظرم رو ینشونش اجبار  یبرده بودمش نخواستم حلقه 

 با اخم وتخم برداشت. ساده  نگیر هی به زور وبغض   یول
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هاش  نگفتم، با اخم یزی چ دمیخندی بهش م زی ر زیمصاب نداشت، منم که ر   اعصاب
 تر شده بود. خوشگل 

 

. تحت  ستاد ی ا  ری سربه ز  نیکنارماش  یرفت عصب  رونی حسابش کردم جلوتر ازمن ب  عیسر 
دختر تخس  نیبدون اجبار از پس ا  یول دیرسی فشار بود، حالش بنظر خوب نم

 .اومدمیبرنم

 

 زدم..  یپوزخند

 صورتش مملو از اشکه.  دمیکه نشست، خواستم در رو ببندم، که د  یصندل  یرو

 

 کنم، عجبا. یشدم، مگه چکارش کردم؟! انگار اونو آوردم سلخ یعصب

 

هاش آروم آروم  بود، شونه  نی در روبستم، سوارشدم، بغ کرده بود، سرش کامل پا عیسر 
  یقی، خشم پک عمروشن کردم  یگاریوجودم موج زد، ازخشم س ی تو   شیآت د،یلرز ی م

 .دمیکش

 

 :دمیباخودم نال 

آبغوره گرفته؟! تاقبل ازبرداشتن حلقه، تخس  یطور نی نامزد سآبقشه ا ینکنه برا-
 . بارهیداره م ی االن مثل آبربهار کرد،ی ومغروانه رفتار م
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 .دمیکش یقی پک عم یعصب

 بچرخه. یاگه ید ی نار اسم منه فکرش جااسمش ک  یوقت  برم،ی نفسش رو م-

 

اش  کمکش کنم تا بتونه از گذشته دی با ستادم،ی ا  ،یمیپل قد  یکردم، رو یرانندگ یکم
 بگذره.

 

مخش فرو کنم    یتو دیبا  گردم،ی وقت برنم چیعوض شده، گذشته ه ز یکه همه چ بفهممه
 . نهیرو با فقط من بب  دشیجد طی که شرا

 

 خم کردم. ی . خودمو به طرفش کمختیر یهنوز اشک م ستادم،ی ا  یوقت

 

گردنش فرو   یدستمو تو  عی صداش باال نره سر کردی م یسع یلیخ د،ی لرز ی م  فشیظر  تن
 ی مقاومت کردم، بچه پرو فکر کرده زورش به من م دم،یکردم، اونو به طرف خودم کش

 رسه؟! 

 

آغوشم گم   یتو  فشیتن ظر   دمش،یرفتارم بود، محکم به آغوشم کش یکه تو یخشم با
 شد.

 

 پچ زدم: 
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 ،یآروم بش دیکن، با  ی، خودتو خالکن  هیکن اونم بلند و از ته دلت گر  هیکن، گر هیگر-
چون بعدش حق   ،یریآبغوره بگ ی اگه ید یکس  یمن برا   یجلو یاجازه ندار  گهیچون د

 فکرت خطا بره.  یحت یکنار من یوقت یندار

 

 حکم ستون رو داره.   هاته یگر یدم اخرم رو بکشم، برا  یمن از االن تا وقت ی هاشانه

بدتر   یتو  یول   ر،یبگ یری گیعزا م  رون،یب انیوجودت خفه نکن، بزار ب یدردهاتو، تو  صداتو
 .ی افتیتا ن شمیکوه م  تی زندگ یهالحظه 

 

که ن  قرون پول چها  هی  یکه برا   دمیرو د  ی! دخترا ؟یاحمقم که بزارم بر یکرد  فکر
 .یهمه خفت رو تحمل کرد  نیا  تی تو بخاطر پاک  یول کنند،ی م

 

گنج از   نیبزارم ا  تونمی نم ده،ی جنگ شیپاک  یبرا  ط یشرا  نیبدتر  یکه تو  یاز کس گذرمینم
 .یفیبلتکل دونمیدستم در بره، م

 

  نیباِد اگه بزارم ا  یرو  م،یزندگ خوام،ی م یچ دونمیمثل توام، سرگردونم، اما من م منم
 گنج از دستم بره. 

 

تلش   وقفهی ب شم،یکارم هم هرگز خسته نم نی از ا  ،یتا فراموش کن کنمی کمک م بهت
 . کنمی م

 

 .کنمی رهات نم مهینصف و ن یآها یوقت وسط رو چیمثل اون نامردت ه  من
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 تر به خودم   فشردم. محکم  سرش

 . یم دور بشقدم از   هی زارمی نم رم،ی گیهاتو محکم مدست -

 

کن غمتو   یبار هم که شده سع هی یفقط برا  ،یبخور  نیزم یبامن یتا وقت  دمی اجازه نم 
 . یفراموش کن

 

 شم،یم   کتیمنم شر زیهمه چ ی دفعه تو نیباهم دوباره خودتو ازنوبساز، ا ایب بعدش
  ریمس  نیا ی تو  زارمینم کنم،یهاتو رهات نم به جون تنها پسرم، که دست  خورمیقسم م

 . شمینم تی گوش  یمثل اون عکس تو یک یام هرگز  تا زنده  دمیپات بلرزه، قول م

 

 نیماش یفضا  ی شد، هق هقش تو یکیکه بلندتر شد باخس خس گلوش  صداش
 کردم. یاحساس درموندگ  میزندگ یبار تو  نی اول  یبرا د،یچیپی م

 

فرقت   ن یا  رسهی باتو به جواب  نم یامعادله  چی ه ،ی! تو باهمه فرق داره؟یچ یدونیم-
 که تو روخاص کرده. 

 

 ،یدور وبرت زخم خورد  یاز همه آدما  ،یترسی م دونمی شد، پروا م ییهویکامل  زیچ همه
 . افتهی تنت نم  یرو یاز من زخم  یتا بدون شکافمی خودم قلبم رو م ی هااما با دست 
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 : دیدارنالغصه  تینهایب د،یبه بازوم  کوب  مشت

که روش مهر   یدختر هیبراش  یک د،یتون فقط به فکر خودتونهمه شه،ینم شه،ینم-
 ! خواد؟ ی رو م هیبدنام

  یبراتون، مگه نه؟! من مثل اونا  شمی آشغال م هیتک هیمثل  ،د یتون کرد استفاده   یوقت
 . شمیغم له م نی ا   ریدارم ز  تونمینم ستم،ین گه ید

 

 : دمیدم گوشش توپ یعصب

 منو پست  ندون.-

 

 . رونیب یا یهمه درد ورنج ب نی دست منو ول نکن، بزار باهم از ا  خرم،ی غمتو ازت م 

 

 دنامم.دختر فقر ب هیمنم   ست،یکه ن لمیف ه،یواقع یزندگ نیپاکرو ا  یاقا -

 

  یایدن نی ا  یتو دمیاما من فهم دن،یپرنسس با اسب سف هیموقعه ازدواج منتظر  همه
 .مونهی خوش م  الیخ هیفقط مثله   زای چ نجوریا رحمیب

 

پشت   دی بر  هیشماهم مثل بق د،یداغونم نکن نی از ا  شتر یب گهی داغونم شما د یلیخ من
 به اسم پروا وجود داره.  یانگار که نه انگار دختر  کهیطور  د،یسرتون نگاه نکن

 

 شد. رهیخ ینقطها به
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لقمه   هی   یکه واسه یدخترِ با فقر و بدنام هیمثل شما از   یپسر هیست  مسخره  یلیخ-
 و...   ادیروکرده، خوشش ب یو ناکس  یهرکس ینون کلفت

 

 .دیخند  هاوونهیحرفش روخورد، مثل د   یبه گلوش هجوم آورد، ادامه  بغض

 

فلکت نجات بده؟!   نیبخواد اونو از ا ادیتمام ب  یپسر پولدار همه چ هی شهیمگه م-
 اکشنه.  یادمیز 

 

 :دیاش لرز قطع شد، چآنه یبه آن هاشخنده

با   دیبزار کنم،ی خواهشش م دیبر  میپس از زندگ ،دیشی زخمهام مرهم نم یشماها که برا-
 ست. دختره آواره  ه ی  یزندگ قتهی حق نی ا  رم،ی درد خودم بم

 

بهت   ادیب ی کی! اگه  د؟یبندی که دهن چند نفر م دی شد، فکرشو کرد  یخوای که م یاون رمیگ
 ! ؟یهضمش کن یخوا ی م  یچطور دن،ی د  یبگه زنتو با فلن

 

 ! ؟یوقاتل نش  ینکن یکار احمقآنها تیعصبان  یتو یچه حساب یرو

 

  ی چون تو کنه،ی چشم مردم عوض نم یتو  نویا یچیه ،یفهمی آدم بدنامم م هیمن  -
فقط دوست دارن بهش  ست،یجا افتاده، راست و دروغش هم براشون مهم ن نایدهن ا

 دامن بزنن. 
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منو نجات بده، تو رو جون محسن برو، برو بزار به درد خودم   تونهینم  یاگه ید یکس ای  تو
 .رم یبم

 

  ی عادت کردم، اومد  اهمیس  هیاالن که به زندگ کشم،ی نم گهید  دیبزاربه حالم خودم  منو
 . یزیرو بهم بر  یهمه چ  یخوای م

 

وقت   چی به دل دارم، ه یواقع ی ذره محبت هی یشب راحت رو دارم، عقده  ه یمن عقده 
  یرو الک یآدم تنها و دل مرده و عقدها  هی کنم،ی نبوده، خواهش م م یزندگ یتو  یارامش

 .دینکن  ییدل خوش و هوا

 

دلم از همه خونه، تو رو   ارم،یدوام نم گهیبار د نی ا  دیاون کابوسا رو برام نساز   دوباره
 خوار نکن، من واقعاا کم آوردم.  نی از ا  شتری منو ب ،یپرستی م یقران، تو رو به هر ک 

 

  یتو یلعنت  یاکابوسه  نیهق هقش خورد شد، ااغوشم، اعصابم از   یگرفتمش تو ترمحکم 
 . دهی داره آزارش م یداریخواب و ب

 

که فکر   های ام گرفت، به چغصه دم،یسرش و بوس  یپراز درده، رو  ه،ی دختر پر از تنها  نیا
 ! کنه؟ینم

 : زدم  ادی خودم فر ی تو

 دهنش رو باز کنه، که بخواد بهت تهمت بزنه؟!  یمگه ميزارم کس-
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 : دمیبوس اشقه یشق

 دلت نمونه.  یتو یعقدها  چیکه ه کنمی م  یخودم کار-

 

  نیو از ته دل ا  زنهیاغوشم زجه م یمظلومانه تو  یطور نیا  یخورد بود، وقت اعصابم
 . برهیمنو تا مرز جنون م لرزهی م یطور

 

 : دمیخند

بوده االن   یهر چ ریو به من بسپار، تقد  زی! همه چ؟یکنی آه و ناله م یالک  نهمهیچرا ا-
بتراشه،   ی ازت الماس واقع خواستهی کشونده، چون م نجایتو رو تا ا  ریتقد  ،یبا من گهید

 .یبا من طرف یجلوم عزوجز کن یبعد یدفعه

 

 

  یکاهش رنجش تو  یبرا   یاخواستم آرومش کنم، اما کلمه  یدلم اشوب بود، ول ی تو
 باخشم چشم بستم.  د،یچرخیدهنم نم

 

 هم فشار داده بودم و دندون قروچه کرده بودم، فکم درد گرفته بود. یبس فک رو  از 

 

  چی، با هبودم  قراری رو آروم کنم، ب شینتونستم دل زخم کهن یاونو به خونه رسوندم، از ا  
اونو از   تونمی واقعاا م  ایو درد و رنجش رو کم کنم، خدا آرومش کنم  تمتونس ی نم یحرف
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  نیرو انجام داده باشه، ا ایگناه دن نی اگه بزرگتر ی نجاتش بدم؟! حت  ییکذا   تیوضع  نیا
 .ستیحقش نبوده و ن

 

شب اصلا خوابم نبرد،   دم،یچیپی ُاتاقم م  یتو دم،یچیمرغ سر کنده دور به خودم پ  مثل
 زنگ زدم.  یپـروا بود، به منش شیفردا صبح زود به شرکت رفتم، ساعت ده بود، فکرم پ

 

 و خشن لب زدم:  یجد

 .دیرو خبر کن یینا یخانم س-

 

 چشم اقا.-

 

 بعد تلفن زنگ خورد.  یرو گذاشتم، کم  تلفن

 بله.-

 

 . امدنیامروز هم ن یینا یخانم س-

 

رو برداشتم، زنگ زدم   لم یموبا  دم،یرو سرجاش کوب یگوش یهم رفت، عصب یتو  اخمام
 جواب  نداد.

 

 نوشتم.  امیپ عی خره، لجباز، سر  کله
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نکن، اخر ساله دست تنهام،   یمنو عصب  ،یریو م  یا یم  سای سرکار؟! مثل رئ  یامد ی چرا ن-
 و تو.  دونمی اون وقت من م ی هم کن ری د هیثان هی بحالت از فردا   یوا 

 

 رو برداشتم. یانداختم، تلفن ُاتاقم زنگ خورد، با خشم گوش زیم  یو رو  یگوش کلفه

 هــان؟! -

 

 . دیترس ازصدام

 ...گــی م  نجاستیپاکرو ا  مایخانم به اسم س هی  سیرئ یاقا  دیببــ... ببخش-

 

با   د،یچیپی فضا م یتو  یالو الو منش یافتاد، صدا  زی م یاز دستم سر خورد و رو  یگوش
 .دیچرخیچرخدارم به عقب سرخورد و دور خودش م  یم که صندلبلند شد یچنان سرعت

 

  یصورت کم  یرو دیسرعت نور به طرف در پرواز کردم، در رو که باز کردم، نگاهم چرخ با
 شده بود، بغض کردم.  دیسف یموهاش که کم   یرو  دیچشمم چرخ اش،ده یو کش شکسته 

 

 با خشم گفتم:  دم،یاغوشم کش  یسرعت اونو تو با

همه عذاب    نیما رو ا  یتونست  یموهات نشسته؟! چطور  یرو د یگرد سف یدونیم -
 ! ؟یبد

 

 کردم صدام نلرزه.  یسع یلیخ دم،ی رو بوس اشقه یشق 
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مجازات نکن، مثل درست   تی دور نیمنو با ا  گهی مجازاتم کن، اما د ی خوا ی م یهر طور-
 نشده بود. عوض یزیچ  چیکه ه یبه زمان م، یبه قبل برگرد شدی قلبنا باش، کاش م

 

  رمردیتو ما رو کشت، اون پ  یعطرت تنگ شده بود؟! غصه نیا  یچقدر دلم برا  یدونیم
 . یرو جون لب کرد  رزنیو پ

 

 :دیکمرم کوب  یتو محکم

  نی از ا اد ی بدم م ست،یبه آدم ول کن ن دهیمثل چسب چسب ،یچقدر هم لوس شد-
 کارات.

 

  میخوش نی ا تونهی نم یچیاصلا برام نبود ه کنه،یبه ما نگاه م  یمنش  دمیزدم، د یلبخند
 رو خراب کنه.

 

 گفتم:  یبا خوشحال یجد

 .یخوش اومد -

 

 فشار دادم. یاش دادم، دستمو پشت کمرش کمخودم فاصله  از 

 بفرما داخل.  -

 

 بهم رفت. یساختگ  ی اغره  چشم
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 . کردمی کارو م نی داشتم هم-

 

تر بهم زل زده بطرفش  اون طرف  یاشک ی هاکه با چشم یدفعه چشم خورد به کس هی
 رفتم و..

 

 . ستادمی بهش زل زدم، کنارش ا گنگ

 رنگش مملو از اشک بود. خوش  یها چشم

 

 نگاه کردم.  مایبودم، به س رهیخ بهش

 .یخوشحال شد  زمی خوشحالم که از سوپرا-

 

پــروا   یعن یبود زل زدم،  الیخیکه ب مایبه س دم،یپاشنه پام چرخ یرو  د،یباال پر  ابروهام
 کرده؟!  نکارویا

 

 به پــروا رسوندم، خم شدم  نجوا کردم. خودمو

 .چیبه ه کی  میشد  ،یدوباره جلو افتاد ،یرو بهم داد  ایخانم کوچلوم، دن-

 

 زدم، آروم پچ زدم. یلبخند

نار دلم باش و با من  و ک ریو دستمو بگ  یگفتم که مال خودم م،یشمیممنونم، مو ابرا-
 .ریبم



 پروا 

692 
 

 

دل   نی دل فقط به تو پا داده، ا نیا  دم،یرو بهت نشان م یرانگری عشق و یباش کنارم
 .یمنـ  شی امن اسا یچون تو نقطه  کند،یفقط با تو سازش م 

 

اوج برد،    یهاش منو تو رنگ گرفتن گونه نیچقدر ا یوا  د،یزدم، خجالت کش یچشمک
 ناب به تار وپودم منتقل کرد. یرنگ گرفت لپهاش لذت

 

هاش و داخل دهنش برد، ذوق  لب  یشدم، با خجالت و خوشحال یغرق خوش دنشید از 
 گفت:   عیکردم، سر 

 .میبر ادیهر وقت کارتون تمام شد، ب د،یحرف دار  یُاتاقم، شما حتماا کل یتو  رمی من م-

 

 سرشو روتکون داد.  عی سر   مایس

 . میدور نشو که زود بر ادمیز -

 

 .دیلبش کش یرو  زبونش

 چشم.-

 

 مچهین ن ی ا  دنیبعد از د یچطور  ن یدلم واقعاا رد داده بب نیخودمو عقب گرفتم، ا  یکم
 سوپرمن چه آروم گرفته.

 سرمو خم کردم طرفش.   آروم
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 ! ؟ی زاریبرات دارم، منو دست تنها م-

 

 گفتم. یم، به منشقدم برداشت  مایبه طرف س عیگردش سر   یهاچشم  الیخیب

 .  ییرا یپذ ی برا  انی ب عیبگوسر -

 

   باشیز  یچهره  یگرد زمان رو  م،یهم نشست یروبه رو   م،یباهم به ُاتاق رفت عیسر  
اش زل زدم، فکر کردم االن دوباره زخم زبونم به غم نشسته  یها چشم  ینشسته بود، تو

 بهم زل زد.   یاما بالبخند  زنهیم

 . یدرست گرفت میتصم هی ت یزندگ ی بار تو هی-

 

گنگ   رتمیتعجب و ح نیصورتم نشست، ب  یرو  یکمرنگ یاخم د،یابروهام باال پر جفت
 . خواستی نم یاگهید  یبهش زدم، دوست داشتم فقط نگاهش کنم، دلم حرف

 

 :دی توپ ینازک یاخم با

 ! ؟ی خنگ که نبود-

 

کج   یزانوهام  گذاشتم، سرمو با لبخند یارنجو رو  دم،یمبل خودمو جلو کش ی از رو یکم
 دم،ی اش فهماز نگاهش ذوقش زده  دم،یموهام کش  یرو  یکردم، با دسته چپم دست

 منظورشو.

 لجبازه. یلیخ یول مم،یخوشحالم که خوشت اومد از تصم-
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 گفت:  یجد  مایس

 جور لجبازاست، مگه نه؟!    نیتوهم که خوراکته سر به راه کردن ا -

 

 سرمو تکون دادم.  نان یپر رنگتر شد، با اطم لبخندم

 . رهی نفوذ ناپذ ی لیپـروا خ یاره ول-

 

 . یبهش نفوذ کرد  ،یموندم چطور-

 

 دادم. هیبه مبل تک نانیاطم با

 خواهرجون.  گهیمنم د-

 

 کرد. یاخم

داره، اما زبر   شونیپر  یروح یول مهربونه و آرومه  شناسمش،ی سال م هیاز   شتریمن ب-
بگو   یجد شه،ینم فش یحر چکسیاش هبه موقعه   یول شهی آدما خم م یجلووزرنگه، زود 

 دوست دارم بدونم. یلیخ

 

 !  ؟یبدون  یخوا ی واقعاام-
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 تکون داد. سرشو

افتاده، تا کجا    یاتفاق  هی! اونجا د؟یافتاد  ریکوالک گ  یاس که توحتماا مال همون موقعه -
 ! د؟یرفت شیپ

 

 امکان نداره پروا گفته باشه.  دونه،ی شد، ازکجا م ظیغل اخمم

درآورد   یسرتق یلیمن خواستم نجاتش بدم، خ ست،یفکرته ن ی که تو  ی زیاون چ-
 نرفتم.  شیپ یی روبخونم، تاجا  غهی ص هیمجبورشدم، ا 

 

 اش شدم. مات خنده  دم،یرو بعد مدتها شن مایس  نیمت زی ر یها خنده

من   یشر و ورا رو برا  نیا ،یگذشتی پشه ماده هم نم هیباور کنم؟! اونم تو که از   دیبا-
که خوب    نویا  روحه،ی ب یکارت سخته ها ، اخه پـروا جسم یول کنم،ینساز، که باورت نم

از درسش باهاش   ریبارهم غ  هیکه  یمن  ؟ی دیاش و دزده  خی مگه ؟! نگاه سرد    یدیفهم
 روبـه دلــ... یاگه ید کس مهر   دونمینزدم م یحرف

 

 باخشم داد زدم: عیسر 

به دل داشته  شرفیب ینره خرعوض  هیشوهر داره، دلش خطا بره؟! اگه مهر   یوقت-
 .کنمی نبضشو قطع م

 

 . زارمی براش م گهی و قلب د کشمی م  رونیغلطا بکنه، قلبشو ب نیبخواد از ا  
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پروا رو   ی پا یبزن، اگه سرمو بلند کردم؟! ول یزخم بزن یخوا ی م مایهم بس کن س  االن
اگه زنم باشه  یبه زور به تختم راه ندادم، حت یباشم، تاحاال کس ی، من هرچوسط نکش 

 .یدونی م  نویحداقل ا خوامش،ی نم یتا خودش منو نخواد جسم

 

 .دیکش  یپووف مایس

 باهات حرف بزنم. زایچ نی ا  یدرباره امدم،یآره حق باتوئه، منم ن-

 

 در زد.  یحال کس نیدرهم

 .ایب-

 

 زدم.  یوارد شد، لبخند  تی وبسکو  یچا ینیباس یمنش خانم

 گذاشت. زیم  یرو رو  اونا

 ممنونم. -

 

 .یصداش زدم، برگشت، قبل ازهر حرف ع ی طرف در رفت، در رو که باز کرد، سر به

عقدقرارداد، اگه اومد  ی مدارکش روچک کن، برا   ادیقراره ب یخانم هی یخانم منش-
 . یمصاحبه اصل  یبرا ادیبگو فردا ب ری مدارکش بگ

 

 چشم.-
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 کنارش گذاشتم. تی گذاشتم، بسکو مایس  یروجلو یکه بسته شد، چا  در

 بفرما.-

 

بهم زل زد بود،  مای، سروبرداشتم  یبعد به من کرد، من چا وانها،یبه ل ینگاه مایس
 لب باز کرد.   مایگذاشتم که س به دهنم  تیبسکو 

 . خوامیشرکت بابا  رو م-

 

  یاشک تو ادمیز  یبه سرفه افتادم، از فشار د،یگلوم پر یتو  ت یگرد شد، بسکو  هامچشم
 کنارم نشست، به پشتم زد.  عی سر مایس کردم،یهام جمع شدم، به شدت سرفه م چشم

 وخشکم گفتم:  قی عم یها سرفه  نیب

 ! ؟یچـــ..... چـــ.. چـ-

 

 بهم زل زد.  یبا اخم  یجد خشک

 ،یتکرار کن یتو که دوست ندار یگفتم، همون طور یچ یدیچته؟! گلو پاره نکن ، شن-
 فکم خسته کنم.  یمنم دوست ندارم الک

 

 به طرفش خم شدم. عیسر 

 !  ؟یبرگرد  یخوا ی واقعاا م  شهیواقعاا باورم نم ، یگفت  یچ دونمیم-

 

 گرفتم.  ینفس
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 رو به راهش کردم. یکم ، یکن تی ری شرکت بابا  رو مد یخوای م-

 

 گفتم:   یبلند شدم با خوشحال دم،یبه صورتم کش یدست

ُاتاقت و برات اماده   زنمیکه هان؟! االن زنگ م ی! منو سرکار نزاشتستم؟یواقعاا خواب ن-
 کنند.. 

 

 بلند و پر جذبه روبه من گفت:  عی سر   مایس

بمونم،  نجایا  ستیقرار ن انه،یبه بابا  هم گفتم در جر انتقالش بدم،   خوامی صبرکن، من م-
 . سازمی شرکت رو از اول م زیکل کارمندا و همه چ

 

 ندارم.  یاجیاحت  هیبه بق مایها و قددو تا از اون کارکشته  یکیجز  درضمن

 

 : دمینال یتعجب بهش زل زدم، همونجا وا رفتم، جد با

 که کارمنداش اخراج نشه.  شهی بازنشسته م یاون منو مجبور کرد، گفت به شرط   یول-

 

 . دیلبش کش  یزبونش رو  مایس

 . یبهشون بد یکار هی دی دوش خودته، با  یرو  هیاره زحمت بق-

 

 زدم:  داد
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درش و گل   دیاگه بخوام اونا استخدام کنم با  له،یگرفته؟! من شرکتم تکم  تی! شوخ؟یچ-
 . رمیبگ

 

 درکم کن. ست،یازم ساخته ن  یمورد کار  نیحقته، اما با کل کارمنداش در ااون    دونمیم

 

 داد زد: یعصب

 ازت خواستم.  یزی چ هیهمه سال   نیحاال بعد ا-

 

 . رم یمیبهش برسم، تا بهش نرسم، نم دیکه با  میزی من دنبال چ  خوام،ی م  یچ یدونی م تو

 

 کردم:   زیر هامچشم

 دنبال انتقام؟!  ی بر یخوا ینکنه م-

 

 کلفه بلند شدم. زد،ینم یکرد، حرف سکوت 

 همه سال؟!    نی! چــرا بعد ا؟یکنی م یباهام شوخ یدار-

 

 بلند داد زدم:  یبهش باصدا  توجهیامآب  دمیو د بغضش

 زده به سرت؟!  -
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 : دیدفعه غر هی

 . رمی بچه وشوهر مظلومم و بگ گناهیانتقام خون ب  خوامیاره، زده به سرم، م -

 

از االن   گم،ی به بابا هم گفتم به تو هم م رم،یمونده روبگ نیزم یکه رو یتقاص خون دیبا
 .دیتنتون کن اهویس

 

با   دی با  رم،ی چون اگه نتونم، از راه قانون تقاص بگ د،یبه برگشتنم نداشته باش ید یام
 .دنیخودم تقاص پس م ی هادست 

 

اون نامردا    نشستی که داشت به ثمر م یعشق یبرا  یبهشته، ول یاون جاش تو  دونمیم
 . دمی جهنم روبه جون خر شی نزاشتن، آت

 

 لرزون ادامه داد:  یگرد بهش زل زدم، اون باصدا  یهاباچشم 

بغض   هیاون درده، من   یب یلعنت یها نفس نی ام، ا وقته مرده  ی لیبدوِن عشقم خ-
 شدم. صدایب

 

 . دیلرز   صداش

سنگ سرد ازش   هیاوره که جز چقدر درد  یبدونبدون اون ناقصم، نبودش درده، اگه - 
 نمونده. یزیچ
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کرد گفته بود مرگمون هم   یوقت نرفتم، چون نامرد  چیاون سنگ قبر ه یرو  نی هم یبرا  
 رو به جونم انداخت.  ییزجرش تنها  ی.. ولیباهمه، ول

 

سالها   ن ی تمام ا دیوقت انتقامه، فکرکرد   ده،یبسه، االن وقتش رس  گهیزجر وزجه د اما
 برف کردم؟! نه داداش.  ریسرمو ز 

 

 ناجوانه مردانه جون داد.  رضام یعل یبغل اون دختره بود  ی شب که تو تو اون

 

 .دی خند کی ستریه

 . کردهی م  تی اونا روحما یسراغم اومدن گفتن عل  یتا خانواده بعدمرگ عل ی س-

 

برام   یاز عل یدست خط هیکنم، دست هرکدوم    تی ازم خواسته بود، اونا حما رضامیعل
 بجا موند.

 

 بست. لیبلند شد، به پنجره دخ عیمچاله سر  یباصورت یعصب

هاش  دوتا باهوش  ی کیها عاقلنه گرفتم، من از اون خانواده  میتصم هیبار   نی اول یبرا -
دل   یکردم تا تو  یکردم تا بزرگ شدن، کار تشونی رو انتخاب  کردم، اموزش دادم، حما

 برن؟!  شیدشمنم پ
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بار   هی کهن ی از ا  رضامیخانواده عل دونمیاون روزا حالم خراب بود، م دم،یعمداا کنار کش من
 نرفتم ازم ناراحتن. یهم سر قبر عل

 

  یهم جا دشیگذاشتم، کل تاقچه  ی رو یعل ی علقه مورد یجعبه  یتو  نامهامت ی وص 
 کردم.  یمخف  رضای تو عل یهمشگ

 

سالها نقشه   نیشدم، تمام ا  ری س یکردم تا همه فک کنن از زندگ یکار یبودم، ول افسرده
 . دهیاالن وقتش رس دم،یچ

 

برم، اون   شیبا پـروا پ خواستمی م  خوانی جمع کردم، االن هم شرکت بابا  م اطلعات
  ریگرم بود، پــروا رو اون  داخل ز  یخودی ب اتی سرت به جز کهی درحال ه،یدختر باهوش

 کرد.  دایپ نیزم

 

 مبل وا رفتم.   یکرد، منم شوک زده رو  یقی عم سکوت 

 

  ییاالن جز  ده،یزجرکش یباخودم گفتم بسه هر چ ده،یزجر کش یلیپـروا خ دم،یاما فهم-
خوب بده، چون   یزندگ هی دورکن بهش  زیچ ن یاونو از ا   اد،یما به حساب م ازخانواده 

 حقشه. 

 

 سرجام نشسته بودم.  خی خشکم زده بود، س 

 چه خبره؟!  نجایا-
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 به خودم اومدم. عیسر 

 تقاص بده اون منم.  دیبا  یبود، اگه کس قمیتنها رف یعل-

 

 داد زد. مایس

آروم   رمیخودم نگ  ی هارو با دست  یمنه، تا خون تقاص خون عل تی مسول نی بسه، ا- 
 . رمیگینم

 

 زد: داد

 . که شده  یمتیبه هر ق کنم،ی و م  نکاریمن ا-

 

 زدم.  یپوزخند

بشه؟! و  عذاب    تی تو طور زارمی م ی! فکر کرد کشم؟ی حرف تو کنارم هیبا   یفکر کرد - 
 وجدانم دوبرآبر بشه؟! 

 

 نبودم؟! هـان؟!  قمیبشم که نتونستم مواظب امانتدار وعشق تنها رف اهیدوباره روس که

 

دل خطر، من راحت بخورم و   ی تنها خواهرم بره تو  زارمیم  یباخودت حساب کرد یچطور
 خودم راحت بگردم؟! هـان؟!   یبخوابم و برا 
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 زدم:  داد

حرفش غروم    هیبا  یطورن یکس ا چیواقعاا دستت درد نکنه، تا حاال ه دستت درد نکنه،-
 رو خورد نکرده بود. 

 داد زدم:  دم،یلرز یاز خشم م  کهی درحال

 ! ؟ی جدا کرد  یاز خودتو عل  منویچه حساب ی توام؟! رو  هیمن ک-

 

اون   م،یشد ن یبا هم عج یمنو عل ،یخونی خودت درس م یتو خارج راحت برا  یوقت 
 و پشت من بود.  قیعشق تو بشه رف کهن یقبل ا

 

  یدوتا چهار تا کرد  ی! چطور؟ ی فرض کرد ی، منو چ یگیمزخرف م یستاد یجلوم ا  ی اومد
 کنم؟!  رم یتن پدر و مادر پ اهو ی خودم لباس س ی هاکه من با دست 

 

و به ! ت رگم؟ی ب ینیزم بیس ه یمن  یکردم، که فکر کرد  کاریچ یکار بکنم، ول نیکه ا  رمیگ
 ! شه؟یو شرف سرم نم  رتیخوار شدم، که  غ نقدریمن ا  یعنی اد،ی من ب  یرو

 

 شدم، دلخور به صورتش زل زدم. کی نزد بهش

  ی! ول؟یبه هر جهت بش  ینداشتم، ولت کردم باد یچون چندسال باهات کار یفکر کرد -
 اونجا رد بشه. یلومتریدوک بهیپشه نر غر هینزاشتم   یسالها حت نیا  ی من تو
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زنو جلو   هی رتا یغی ب نیراحت مثل ا  دیو من با ،یدی خودت نقشه چ یبرا  یتو نشست بعد
! که  ؟ی دید  ریقدر حق  نویدست بزارم؟! واقعاا من ا   ی دست رو تیرتیبفرستم، بعد خوشه غ

 نکنم؟!  یکار

 

 . دمیصدا دارش شن یپوزخند

 ! ؟یکمک کن  یخواستیم   یخالو رفتنت به اون انبار   تی نجایمثل با اون لباس ن -

 

شدم،   ینعلبک یهام اندازه نفسم  حبس شد، چشم د،ی کش ریخورد که قلبم ت یتکون چنان
 به زور فکم از هم باز شد. 

 ! ؟یدونیتــ... تـــو از کـ.. ــجا م-

 

 به غرور بهم زل زد: ستاد،یمطئمن جلو ا  یجد

 دارم. شرفاخبری اون ب  زیمن از همه چ-

 

 دور وبرم چخبره؟!  دونمی نم یفکر کرد  

 

 نگاهش وگرفت:  دلخور

پاک   لمی من اون ف یها بخاطر حماقت تو ممکن بود پــروا االن زنده نباشه، اگه بچه-
 پــروا االن زنده نبود. دیشا  کردن،ینم
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 موهام چنگ زدم، داد زدم:  به

از اون کار من خبر   داره  ؟! اون روحشم ی؟! اصلا به اون چه ربط یگی م یدار یچ -
 نداشت. 

 

 بغل زدم، خونسرد گفتم: ی هامو رو بهش زل زدم، دست  یجد د،ی بلند بلند خند مایس

باهم  میر یتا اخرش باهاتم، اگه قراره بم ،یبا جون پــروا منو منصرف کن  یتونینم-
 . رمیمی م

 

 کرد:  یزیر اخم

 . یاحمق هیتو  -

 

به پـروا ربط داره، چون دست   زی همه چ م،یطرف  یها حرف   ی! ما با آدما ؟یالک یکرد  فکر
 . دهیعکسش صورتش رو با دقت کش ده،ید یاون انبار  یپــروا رو تو ای راست اون عوض

 

  یپــروا  اتفاق ا ی ،یکرد  یغلط نیبو ببرن همچ ا ی  یبکن یحماقت نیهمچن  گهی اگه بار د 
  دن،یبوده که اونجا د ی! چون اونو تنها کس؟یفهمیم کشن،ی از کنارشون رد بشه اونو م

 ندارند.  یشوخ یمورد هم با کس  نیدر ا

 

نکن،  یعصب نی از ا  شترینزن و منو ب یپس زور الک ،یکنارم باش یتونی راه تو نم نیا  ی تو
 چون... یقدم از قدم بردار یتونی تو نم
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  یتونینم ،یکه پشتش یداد  دیدختر تک تنها ام  هیو به  یدوتا بچه دار یاستون خونه -
 .یحرفت بزن ریز 

 

 . دمیخند

به پروا پشت کنم، اگه نباشم  ست یمن قرار ن ،یمزخافت ازم دور کن نی با ا یتونی منو نم-
 .زنمی هات تک تک بهم مکل برنامه 

 

... اون  لیو از کم   اسری از سلمان،  یخوا ی م خبرم،یها به من از اون خانواد   یفکر کرد  چطور
 بود...؟!  یاسمش چ لهیبچه تخس وک

 

 زدم:  یبشکن

تک   ی! بهشون دل خوش نباش پ؟یمهندسات استفاده کن یاهاا فرزاد و اون جوجه فلک-
 . رمیگی تکشون م

 

 

 تکون داد. انگشت اشاره   د،یلرز   فشیدرشت تن ظر   یها با چشم  مایس

 .یبش کی کدومشون نزد چ یبه ه یحق ندار-

 

 : دمیصورتش توپ  یباخشم تو  چوندم،یگرفتم پ انگشتشو
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 من انگشتو تکون نده.  یبرا -

 

 اهههه، ول کن.-

 

  یو ب  یرتیغ یتاحاال ازم ب  یک ،یقدم از قدم بردار زارمیحواسم بهته، من نباشم، نم-
 ! ؟ید ید یشرف

 

 

 یبهی غر  هیپشتو به   زارمی م ی! فک کرد ؟یمنو کنار گذاشت یخر حساب کدوم کره   یرو
 ! هــان؟!  ؟یکن یغربت

 

 زدم، گلدون پرت کردم.  دادم

  نقدریهمه نسوزون، ا نی سوختم، دلمو ا  شیآت یبار تو  هیچون   ،یدی د  ریحق نقدریمنو ا-
 منو خوار نکن. 

 

 داد زد: توجهی با صورت قرمز شده ب مایوارد شدن، س یباز شد پــروا نگران و با منش در

  ،یکرد ی م  یبغل اون دختره خوش یتو تو  یبار عشقمو ازم گرفت، وقت هیاره همون  -
 جونمو ازم گرفتن. 
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  یبیاوج غر یتو  رضامیبخاطر شرکت شماها عل کهی ماتت کردن، درحال  ش،ینقشه ک با
 دودی که من هر شب ب  ی! درحال؟ی بار  سوخت هی   یگیمیچه حساب یجون داد، رو

 ! سوزم؟ی م

 

 

 دار گفت: بغض  د،یکش شیبه صورته اشک  یدست زد،یم فسگرفته بود و نفس ن نفسش

 سرش آوردن.   یچه بل ستی تک وتنها معلوم ن-

 

 .کردی م بمیتخر یرحمیپــروا با ب یجلو مای پــروا، س رنگی صورت ب  یرو  دیچرخ نگاهم

 

در رو  د،یرو کش یمنش  یانداخت، دستپاچه بازو نی سرش پا کنم،ی نگاهش م دید  یوقت
 کارش ممنون بودم. نیپشت سرش بست، چقدر بابت ا 

 

  شم،یسد راهم بشه از روش رد م  یکس رم،یاالن وقتش که از تک تک اون آدما انتقام بگ-
 جلوم قرار گرفته.   یهم نداره ک یفرق

 

قطره   هی زارمی نبوده، نم لیدلیب  یجگر گذاشتم، ول  یسال ها دندون رو  نی درسته تمام ا 
 بشه. مالیاز خونش پا 
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راه با من   نی ا  یتو یتونینم ،یکرد  ریرو به خودت زنج گناهی دختر ب هیو   یبچه دار تو
 .یباش

 

 .دمیته دل خند از 

 ! ؟ی که منصرفم کن یبافی م سمونیاسمون ر  یاالن دار-

 

 صورتش جلو بردم.   یوجب هیبه سمتش رفتم، با خشم سرمو تا  کلفه

 

من دوبرآبرش   ید یاگه تو عذاب  کش کشم،یکه کنار نم یدونیم ما،ی نکن س یمنو عصب-
 صورتمه.  یجلو  رضای الود علهرشب صورت خون   دم،یرو کش

 

 طرف پنجره رفتم. به

  ای ها خانوادهام اون منم، امکان نداره، بخاطر بچه  رهیانتقامش بگ  یاگه قراره کس-
امکان نداره بزارم عذاب  وجدانم   ،یبه دل خطر بزن یی، بزارم تنهاکردم  دواریکه ام یدختر

 دوبرآبر بشه. 

 

 به بازوم زد:  یبه طرفم اومد، مشت مایس

 . ارهیدفعه دوام نم نیاون ا  ، یکن یپشت پـروا رو خال یتونی تو نم-
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  یکارم لگد  زیبا تمام قدرتم به م دم،یخشم به موهام چنگ زدم، دور خودم چرخ از 
 .دمیکوب

 

پرت   نی زم ی و  رو دن یلغز  زیم  یرو  لی شد، وسا دهیکش نیزم یرو زی شدت ضربه م از 
 موندنش شد.  زونیباعث آو  هاشم یس یبه کوتاه یافتاد ول زی م یاز رو   توریشدن، مان

 

 : دمیکش عربده

خدا   یدونی م  یبشه؟! وقت یکه چ یزاری ضعفام دست م نقطه ینکن، رو یپــروا رو قاط-
 .یقدم بدون اطلع من بدار  هی رضایبه روح عل ، یکیحرفم    ستیکی

 

 به خون نشسته گفتم: یها و با چشم  دواریسمتش، تهد  برگشتم

 .رمیتنه جلو م  هیو خودم،  کنمی سرتون خراب م  یرو  ،یکه ساخت  یمیخودتو اون ت-

 

 .فشردی مشتش م  یرو تو  یصندل ینشست، دسته  یصندل یرو  یعصب  مایس

 !؟ ی کنجکاو رو دور کن  یپـروا  یواخی م یچطور  ،یوارد بش یباز  یتو  یاگه بخوا -

 

بدنم از خشم  د،یباریسرما عرق م   نیا  یخشک شده بود، از سروصورتم تو  زبونم
 مبل سقوط کردم.   یرو  کرد،یگلوم درد م  د،یلرز ی م

 

 خشدار گفتم: یباصدا
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 پروا بامن.-

 

 گفت:  یلرزون  یباصدا  مایس

 . یاتو ستون خونه افته،یب یتو اتفاق یبرا  خواد،ی دلم نم-

 

 : دمیتوپ یعصب

 .افتهیب یاتفاق یکس یبرا  ستی قرار ن-

 

 گفتم:  ربطی بود، ب یسکوت خفه کنندها   م،یسکوت کرد یکم

پشت پرده   دیتو با  نیانتقال شرکت بابا  با تو وا  ی پـروا منتظرمه، پس کارا  م،یبهتره بر -
 . ارمیب  ری گیمدرک درست وحساب هیتا   ،یبمون

 

 پالتوم و برداشتم.  یچوب لباس ی بلندشدم از رو  عی تکون دادم، سر  سرمو

 

 . رسونمی بلندشو شما روم-

 

 : دینال خسته

 . میر یتو به کارت برس خودمون م-
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 .می نشست نی ماش  یتو م،یبهش رفتم و راه افتاد ی اغره  چشم

 

ون  ا  دنیخودش و دمغ بود، حالم بد بود، حتماا بخاطر شن یتو یلیبه پروا بودخ چشمم
 لک رفته. یتو   ینطوریها احرف 

 

بهم  ینگاه میبود ن گرفته  یلینبود، خ ایدن نیا  یکه صداش زد، انگار تو  مای، سبودم  کلفه
 . رفتی هاش ور مبود، باانگشت  اشقه ی  یکرد، سرش تو 

 

 باال رفت. یشد وبدون حرف  ادهیخونه دستپاچه پ دنیگنگ نگاه کرد، باد مایس  یباصدا

 

 ناراحت گفت  مایس

 .هیحرفامون عصب دنی فکرکنم  بخاطر شن-

 

 به سقف نگاه کردم. کلفه

 .کنمی نگران اون نباش، خودم درستش م-

 

 آروم لب زد: د،یبه بازوم کش یدست مایس

 ات رو هم قبول کنه.اون اگه بخواد کنارت بمونه مجبوره گذشته-
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  نی ا امده،یمن کنار ن تیوضع  نیحساسه، هنوز با ا یلیحالم گرفته بود، پــروا خ یلیخ
 بهتره.  دیاول کار فهم  نیهم کردم،یپنهان م  یتا ک یول ده،یموضوع هم فهم

 

فقط دو هفته   اومد،ی نه سرکار م دادیاز اون روز گذشته بود، پــروا نه جوابمرو م دوهفته
 موندن بود، بدجور سرم شلوغ بود. دیتا ع گهید

 

شرکت رو انتقال بده تهران. خداروشکر کردم.   کردی هفته بود که داشت تلش م هی  مایس
 نداشت.  یچون پروا از تهران دل خوش

 

  دشیتهد دم،یپرسی از محسن حالش و م داد،یجوابم رو نم  دادمیم  امیبهش پ یچ هر
 کنار.  زارمشیاز پروژه ماه بعد م ادیکرده بودم، اگه امروز ن

 

هاش تنگ شده، دل کوچکش ازم گرفته بود، پس اونم اون رنگ چشم   یدلم برا  یول
 .ستین لیمی نسبت به من ب

 

شدم،   داری ب ری صبحش د امد،ی ن یو لجباز، امروز اون همه چشم انتظارش بودم ول تخس
 .دمیرس رترید یکم

 

  یگوشه   یلبخند کم رنگ کنه،ی پــروا با صمد خوش وبش م دمیوارد بشم، که د خواستم
 .ستادمی بلند کنارش ا  ی لبم نشست، با گام ها
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 سلم اقا صمد. - 

 

 ! ؟یی نایخانم س  دیچه عجب، خوب-

 

 انداخت، سرش رو تکون داد آروم لب زد: نی بهم انداخت، سرش رو پا ینگاه مین

 بله خوبم.-

 

 گفتم: یرحمیب با

پروژه دست راستم   ی که تو یکس یافتیرو استخدام کردم، اگه ازش عقب ب گهی د یکی-
 اونه. شهیم

 

 

 :دیتوپ   یکرد، عصب اخم

 بکن. یدوست دار یهر کار-

 

 حالش رو گرفته بودم، خوب شد. کهن یخشم ازم گذشت، حالم از ا  با

 

 نبودم.  یقبل بداخلق  وعصب یبود، مثل روزا  نجا یا کهن یُاتاقم رفتم، بخاطر ا  به
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شده بود، همه ساعت چهار رفته   کی تار یکه کم دم،ید یُاتاقم بودم، هوا رو م یعصر تو  تا
 . دادمیعقب افتادم انجام م یکارا  یبودند، منم کم

 

 دادم  امی محسن پ به

 ! ؟یی کجا-

 

 داد. ام یپ سربع

 چطور؟! -

 

 پرو.  بچه

 ! ؟ییبدونم کجا  خوامی م یچیه-

 

 . یاگه کارم دار امیب تونمیامتحان سخت دارم، نم هیامشب   م،ی جا-

 

 ذوق کردم. د،یاز تعجب باال پر  ابروها

 اهان باشه. -

 

 داد.  امیپ عی سر محسن 

 ! افته؟ین یپــروا که اتفاق یبرا -
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 . نمتی! خواستم بب؟ی نه چه اتفاق-

 

 باشه.-

 

  دونستمی خوشحال شدم، بعدش به ُاتاق پــروا زنگ زدم، م یلیدادم، خ رونیرو ب نفسم
 بعد از دو بوق جواب  داد. ختم،یکار سرش ر  یکل  شیاونجاست، چون بخاطر کم کار

 بله؟! -

 

 ُاتاقم کارت دارم.  ای ب عیسر -

 

 هنوز از کارام مونده.-

 

 . دمیکش یپووف

 . یدیبرسونمت، فردا انجامش م ای جمع و جور کن، ب ست،یمهم ن-

 

گذشت   یا قهی رو گذاشتم، چند دق یزود گوش د،یچی پ یگوش یهاش تو نفس  یعصب یصدا 
 در زد. یکه کس

 گفتم:  عیابروهام سر  نی ب یو با اخم یجد
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 .ایب-

 

 کردم. یوارد شد، بهم نگاه   تنی آروم و م پــروا

 سلم. -

 

 .  نیبش ریسلم، بگ-

 

  یاز رو تی سکو ی ب یبلندشدم وکم کردم،ی طرح هام کار م یمبل نشست، منم رو  یرو
 مبل بغل دستش نشستم.   یبرداشتم، رو زم یم

 

 . زمی از قهوه ساز برات بر  یخوا یاگه قهوه م-

 

 زد.  یحیمل  یلبخند

 .یمرس-

 

کرد،   یمنو جذب م  مشی عطر مل یبهش بود، دلم واقعاا براش تنگ شده بود، بو  نگاهم
 مبل نشستم. یبلند شدم و کنارش رو  اریاختیکردم، ب زیهام رو ر چشم

 خونه. ادینم ه،ی دادم، گفت امشب جا  امی به محسن پ-
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سرجاش نشست نبض گرفتن    خی کمرش گذاشتم س یدستمو تو  د،ی از صورتش پر  رنگ
 قلبش رو حس کردم.

 

 بود،  یکمرش لغزاندم، اونو با قدرتم به پهلوم چسبوندم، عصب یدستمو تو  الیخی ب یول 

 به لوپش چسبوندم. لبم

 

 . میمعذب نباش، ما بهم محرم-

 

 زدم.  یقیلبخنِد عم دم،یشنی قلبش رو م تمی بلند ر یصدا  د،یلرز ی بدنش بدجور م 

که بخورمتا، البته   ستی قرار ن ی باشوهرت نشست ،ی قدر عرق کرد نیچرا ا  !؟یخوری م یچ-
 . یشد یهمه خجالت خوردن ن یخوردمت، اخه با ا دهمیشا

 

هاش  چشم  رینظیرنگ ب  دنیکاسه چرخوند، از د یهاشو تو گردشد، چشم هاشچشم
 شدم. یغرق درخوش

 

گذاره   هیشرکت معتبر سرما هی م،یمهم شرکت کن  یمناقصه   هی یتو  دیپـروا قراره بعد ازع -
 .میبرنده بش میبتون دیبا

 

 با نظارت من کار کن.  یطراح  یاز فردا رو  یول دم،ی طراح هات رو د 
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 رفت، بازم لوپش و شکار کردم. نی سرم پا  اریاختیهوش از سرم برد، ب  لبخندش

 

 مانتوش رفت.   یدستم سمت دکمه  ،

 

 .ختی ری از خجالت شرشر عرق م د،یلرز ی بود و  م یردم، عصبو از تنش در آو مانتوش

 !  ؟ی زیری عرق م  ینطوریا  یچرا دار-

 

خجالت   یطور ن یکه ا ن ی از ا  بردم،ی لذت م د،یلبم کش یشدم، زبونم رو رو  طونیش
 بدجنسانه لب زدم: د،یکشی م

 و کرده.  دنتی شوهرت دلش بو-

 

 موهاش بردم.   یتو   سرمو

 اووم عاشق بوتم، عطر موهات و دوست دارم. -

 

 . دمیبلند خند دم،یو بوس   اشقه یبا لذت شق د،یلرز ی م دیاز ترس مثل ب بدنش

 ندارم.  تیکردم، نترس کار  یشوخ-

 

 آروم بو کردم:  دم،یموهاش کش ی به دم اسب یدست یقراریدرآوردم، باب اشمقعنه 

 ندارم. تی موهاتو دوست دارم، نگران نباش، گفتم کار  یبو-
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 و.... دمیبه طرفش چرخ کامل

 

 .ختنیرنگش دورش ربلندوخوش  یکش موهاش نشست، موها یرو  دستمو

 

خواب درآوردم، بازوم دورسرش حصار کردم، اونو با خودم به  مبل به حالت تخت   عیسر 
 بازوم نشست.  یسرش رو   میدیمبل دراز کش  یرو  دم،یعقب کش

 

 موهاش به رقص درآوردم.  ی خم کردم، تو یبود کم  رسرشی که ز  دستمو

 

من عطر تن تو    یهاغربت ته چشمات متنفرم، لحظه  نیخودتو به اغوش من بسپار، از ا-
 .یو پس زدن ندار دن یرو گرفته، پس حق لرز 

 

 وتبدار ازخجالت:  بغض

 ! سوزه؟ی دلت برام م-

 

 وجه. چیاالن به ه   یکوچولو ول هی  دیاولش شا-

 

خواب   نیتربرام تو مثل ارام  یها ارم که محتاج ارامش  توئه، چشم دل خسته د هیاالن   
 .کشهی نظر کرده منو مثل اهنربا طرف خودت م ی هاچشم  نیجهانه، با ا
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 . دمیبوس اشگونه

 جنگم،ی کردم برات م داتیاما االن که پ ،یباش  یحسرت گذشته وعشق یتو  دیشا-
 نشد. یهوات ازسرم بپره، ول  دیباخودم گفتم شا 

 

 و  اروم  پچ زدم:   دمیکش قیعم یدم

 . امی به سمت م یقمار تو رو باختم، به هرسمت بر نیا  یتو -

 

 .دمیبه سمتش چرخ یکم

  ،یحصار بازوهام باش  یکه در محدود نیاما به شرط ا مونمی منتظرخودت و دلت م-
 . ستیحس ن  نیا  رشیپذ یدلت اماده  دونمیم

 

 .دمیموهاش بوس  یگرفتمش رو ترمحکم 

 من هستم. ،یمغرور دونم،یاره م ست،یساده ن   یگیم-

 

  یچون با من ،یامار بد  دیرو با اشقه یهر دق ،یکه باش   ییتوام هرجااز االن دلواپس   یول
 ..یمال من

 

 

 آروم لب زدم:  مایس ی هاحرف   ادیدادم، به  رون یبا صدا ب نفسم
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 . میکنی کار عقب افتادم دارم، به محض تمام شدنت، عقد م یکم هی -

 

 دار آروم لب زد:  یبغض د،یلرز  تنش

 .ازهیبه اجازه پدرم ن یول-

 

 زانوم گذاشتم. یساق پامو رو  خورد،ی بازوم  تکون م یسرش رو   دم،یخند یخوش از 

 

 ضربان قلبش باال رفت.  دهیترس

 ! نه؟یتنها مشکلمون ا  یعنیاالن  -

 

 .دیعقب کش خودش و یکم

 بشه.  یهات ابرچشم یتا بامن یحق ندار کنم،ی گردنتو خورد م یمعذب باش-

 

کمرش گذاشتم، محکم گرفتش، اونو به سمت خودم   یدستمو رو  دم، یطرفش چرخ به
 گوشش گذاشتم، آروم نجوا کردم.  یام  رو گونه  دم،یکش

 خوشحالم، حالم خوبه. یلیبا تو خ- 

 

 . دمیموهاشو بوس ی فرستادم، رو  هامهی موهاشو به ر  یبو دم،یکش  یقیعم یدم

 بودم؟! هان؟!  یقبل چه آدم ی د یکه فهم  نیاز ا ی ناراحت شد  یلیخ-
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 دهنشو باصدا قورت داد و سکوتش ادامه دار شد. آب

  یگوش یکم  یلیخ ینبود، آدما  زای چ نیا  لی و موبا  یمجاز   یا یودن نترنتیها ا اون موقعه -
 همراه داشتن. 

 

 . زدیم  نیسنگ نفسم

ها واقعاا سربه راه بودم،  بچه بودم، گفتن با اون ازدواج کن ازدواج کردم، من اون موقعه -
 اش رو دست خوردم. و خانواده کهیمثل احمقا از اون زن شد،ینم میحال زا یچ ن یاز ا

 

 بدونه. دیبه پروا برام سخته اما با  نایا گفتن

 . ستیاز خون من ن دم،یرد، اونجا تازه فهمتصادف ک نیارش  یوقت-

 

 دهنم به زورقورت دادم.  آب

 همه خورد شدم. یدرد داشت، جلو دنیفهم ینطوریا  دم،یبعد پنج سال تازه فهم-

 

ست  خواستم طلقش بدم که گفت حامله  احساس،یو ب  یآدم سرخورده عوض هی شدم
گرفتم وطلقش   شیاومد ازش ازما  ای شک مثل خوره به جونم افتاده بود، تا اورهان بدن

 دادم.

 

 .دیکشی اغوشم آروم وکشدار نفس م یتو   پروا
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آروم   دخودموی اون روز گفت، عمداا خودمو به لجن کشوندم، تا شا ما ی که س یشدم اون-
 بودم افسرده بودم.  دهیبه تهش رس رم،یرو بگ میکنم وانتقام سرخوردگ

 

 دادم.  رونیباشدت ب نفسمو

 رو اجبار نکردم.  یمن کس  یول ستم،ین قتیال  دونمیم-

 

عوض   تونمی ام  رو نماالن خوشحالم، گذشته  یزندون بزرگ بود، ول هیبرام مثل   ایدن همه
 .کنمی نم انتیهرگز خ دمید انتیکه خ یپروا من یکنم، ول

 

 اش دادم، به صورتش زل زدم.ازخودم فاصله  یکم

 خط قرمزام پا نزار. یوقت رو  چیپس ه مه ی حواسم به زندگ-

 

 بود:  مرخشیبه ن نگاهم

 ! ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-

 

هام   کردم، آروم پلکشو باز کرد وبه افق دوخت لب  ینگاه میاش نبسته یها چشم به
 گرفت.  ی جا شیشون یدرست وسط پ

 حس دو طرفه باشه. ن ی ا خوادی دلم م ه،ی حس خوب  هیارم که االن بهت د یحس-
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با خنده محکم   دم،یقارو قور شکمش ضربان قلبش باال برد، بلند از ته دل خند یصدا  که
 اغوشم چلوندمش. ی تو

 

  طی ترق وتروق استخوان هاش بلندشد، اعصابم خورد شد ، بدنش بخاطر شرا یصدا  
 .فهیضع یلیخ شیمال

 برات سفارش بدم؟!  یخوری م یچ  ی ونتو خوردزب یپس بخاطر گرسنگ -

 

 اش بردم.چونه   رینگفت دستم و ز  یزیچ

 . دمیسفارش م  گریپس برات ج-

 

لباسم    یعطرش رو   یو برداشتم، بو میبلندشدم، گوش الیخیدمغ شد، ب نامحسوس
 سفارش رودادم.  عی زدم، سر  یمونده بود، لبخند

 

کرد،   یقراری رفتن ب یشام مفصل بخوره، بعد از شام برا  هیمجبورش کردم،   شام  دنیرس با
آروم گرفت، منم فقط دنبال جلب  یکم دم،ی پتو متکا رو درآوردم، به اغوشش کش

 اعتمادش بودم. 

 

 خوابم برد. یک دونمی شد، کل شبو بهش زل زدم که نم  هوشیب یخستگ از 
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  ختهی، از خجالت مثل لبو شد، دستپاچه و بهم رکردم  دارش یب یشدم وقت داریزود ب صبح
 بود.

 

شد، تمام مدت با   دیپشت در ناپد دیاش پوشبا خجالت مانتوش و تن زد مقعنه عیسر 
 شدم.  رهیاش خلبخند به رفتار خجالت زده  هی

 

 لب گفت:  ریز 

 به سرکنم؟!  یاگه محسن بفهمه چه خاک -

 کردم با خودم گفتم: یاخم

 اصلا به-

 

 چه؟  اون

 

 مشغول کارم شدم. یساعت بود با ذوق خاص چند

 

 که تلفن ُاتاقم زنگ خورد.  زدیدلم شور م ته

 

 

 :دی نفس زنان نال صمد
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 حالش خوش نبود.  ینا یاقا... اقا خانم س-

 

 

هام   لب  یزبونم قفل شده بود، هر چ  زدیاسم پروا کند م دنیقلبم از شن زد،ینفس م نفس
 . ومدایدرنم ییصدا   خوردی تکون م

 

 .دیاعصابم ناخن کش  ینگران صمد رو یصدا 

 .دیصداش زدم انگار نشن ینبود، هر چ ای دن نیا  یانگار تو  -

 

قلبم سر دادم، از درد   یدستمو رو  شدم،یانگار داشتم خفه م دم،یلباسم کش قهی به  یدست
 صورتم مچاله شد، نعره زدم: 

 چــرا اون که....-

 

 خوردم.  حرفمو

 کجا... کجا رفت. -

 

 آب دهنش رو قورت داد.  مدص

 بود، رنگ به صورتش نداشت.   شونیناراحت و پر -
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  یزیاما االن چ د،یکشی م ریرفتم، قلبم ت نی و برداشتم با تمام سرعتم پا  لمیوسا  دهیترس
 .ستی مهم تر از اون ن

 

 بود، داد زدم: ستادی ا  نی به صمد که نگران پا رو

 کدوم سمت رفت. -

 

با   دنیدو  یکه صمد گفته بود، بعد کم یبه سمت دم یدو  د،یکه به طرف راست کش دستش
 . دمیکش یق ی عم یراحت شد، دم المیخ دنشید

 

 .شدنی و رد م  زدنینبود، عآبرا بهش تنه م ایدن نی ا  یانگار تو گفتی راست م صمد

 

شلوغ و از تردد   ابونی خ هی یساعته جلو   میاالن ن داد،ی سست راهش و ادامه م  یپاها  با
 .خوردیو تکون نم   ستادهی ا

 

 . دیپر  ابونیکه وسط خ دمید اومدیسمت م  نیداشت به ا  ینیسنگ  نیماش

 

 بکنه؟! یچه غلط خوادی نفهم م یدختره  نیباز موند، ا  دهنم

 

 . همراه بود ید یکه با درد شد د،یکوبی م یقلبم با چنان سرعت  

 



 پروا 

730 
 

 و..  دمی شد، با تمام سرعتم سمتش دو یچ دمینفهم

 

 . دمیاغوشم کش  یتو فشویخودمو بهش رسوندم، باتمام قدرتم، تنه ظر یچطور دونمینم

 

 .ابونی و بپره وسط خ ادیب نییماش  نیعمداا گذاشته بود که ا  زد،ی از شدت استرس م قلبم

 

درد   دم،ی غلت نیزم یمون بهم خورد، رو بهش بخوره، تعادل  نیخواستم نزارم ماش فقط
 .دیچ یپام پ  یارنجم و پاشنه! یتو   یدیشد

 

بد سوختن   یو بو   نیوحشتناک ترمز ماش  یهام گرفتم صدا دست  نی تر بو محکم  تنش
 . افتمیباعث شد به سرفه ب کی الست

 

 پروا گره خورد. یاطرامون روگرفته بود چشممو که باز کردم نگاهم به صورت خون دود

 

 از درد زدم:   یادی فر دم،یبه اغوش کش شتر یب جونشویب تن

 پـروا؟! -

 

نداره، همونطور که محکم گرفته بودمش،   یبرام ارزش ایدن نیا  افتهیبراش ب یاگه اتفاق 
 . کردی اش روح از بدنم جدامبسته یها وچشم  شیصورت خون دنینگاهش کردم د رمقیب
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بلند  ن یزم یبه جونم افتاده بود، به زور دستمو ستون تنم کردم تا از رو  یبد دلشوره
 .دمیشنی اطراف و م ی هاپچ پچ یبشم، صدا 

 

 اون کوالک یاون شب تو  دمیفهم تازه

 . کردی م  یقراریشده، دلم به شدت ب نیدختر با وجودم عج نیا

 

 وجودم نعره زدم:  باتمام

 . دیآمبوالنس خبرکن-

 

 گفتم: باخودم

 . کنمی بشه دق م شیه طور اگ -

 

 داد زد:  یخشدار یباصدا  یمرد

 ! د؟یکنیم یچه غلط دی معلومه دار-

 

 . دمیبه صورتش کوب یاون شد مشت ب یخشمم نص تمام 

 . کشمتی جا م نی هم  یاتو بازکنگاله -
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که   دیبه خون نشستهام د ی هاچشم  یتو  یچ دونمی ها گم شد، نمهمههم  یتو  ادشی فر
 . دمینگاهش و د یزبونش بند اومد، ترس تو 

 

 . دمیخون الود پروا روبه آغوش کش تن

 بشه.  تیطور  زارمی نگران نباش، نم-

 

  دمیجلوش پر  عی سر   یتاکس دن یتماشا اومدن گذشتم با د یکه فقط برا  یتیجمع نیازب
 به طرف عقب رفتم و سوار شدم.  عیپام ترمزکرد سر  یجلو  یوحشتناک   یباصدا

 

 باخشم گفتم: دهیبر ده یبر یهاگشادشده بهم زل زد، بانفس  ی هاوچشم  باتعجب

 . افتیراه ب-

 

  یکه بدون حرف میعصب دچقدریانداخت، انگار فهم  یبه من بعدهم به پروا نگاه اول
 راه افتاد. عیسر 

 

 دادم،یهامو پشت سرش فشار م محکم دست   اومد،ی سرش خون م  یازکجا  دونمینم
 شده بود. یباخون سرش رنگ  شی شمیرنگ وابرا خوش  یموها 
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چشمام   یجلو  یعل یبود، دوباره صورت خون ده ینلرز  نقدریوقت ا  چ یه  رضایبعدعل دلم
انگار برگشتم به  شدند،ی چشمام ردم  یاز جلو لمیها مثل فجون گرفت، تمام اون صحنه 

 اونـروز زجه زدم. 

 تورو خدا تندتر برو.-

 

پول نقد    یهر چ فمیازک افته،یب یکس یبرا یدوباره بزارم اتفاق دیبودم، نبا دهیترس بدجور
 شاگرد گذاشتم.  یصندل یبود رو 

 

عذاب  وجدانم چه کنم؟!    نیبا ا افتهیب یاگه اتفاق  دمیسردش گرفتمو بوس یها دست  کف
 کرد؟!   یغلط نیشد؟! چرا همچ یدفعه چ هی

 

 گذاشتم.  شیشون یپ یلبمو رو دم،ی باال کش یکم سرشو

 .اری کم طاقت ب هی-

 

 . دمیپر  نی پا عیسر  ن یماش  ستادنی با ا 

 .دیکمکم کن-

 تخت گذاشتم.  یبطرفم اومدن اونو رو یپرستار دوتا

_ 

کل لباسام   ی رو دم،یبه موهام کش یساعته که پشت در ُاتاقم به در زل زدم، دست میقاانیدق
 پروا بود.  یک شده ودستام خون خش
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کردم که باعث   ینکنه کار ست ین یاطرافم فرق داره، اون مثل کس ی هابا همه آدم  پروا
 بزنه؟! یغلط نیشده دست به همچن

 

فشار بوده که   نقدرتحتیا  یعنی! فهمم؟ی دختر رونم نینکردم چرا ا  یمن که کار  یول
 کنه؟!  یکار نیهمچ

 

سست به طرفش   یبا پاها  دهی اومد، ترس رونیب یسال   انی حال در باز شد دکتر م نیدرهم
 رفتم.

 روبه من گفت: یبالبخند 

داشتن، االن هم به  یسطح یدگیخراش یحالش خوبه، سرش شکسته، کم  دینگران نباش-
 هوش اومده. 

 

سقف  دادم به  هیپشتم تک واری دادم سرم و به د هی تک واری کمرمو به د دم یکش یراحت نفس
 شدم. رهیخ

 

 .ارمیسرش ن  ییبل تشیخر  نیکردم آروم بشم، تا بخاطرا  صبر

گفتم   یکنترل شده ا  یرفتم، بدون توجه به حالش و صورته غم دارش، کلفه باصدا  داخل
: 

 ! ؟یلعنت هیهان بگو دردت چ ،یغلط بکن نیهمچ یخواستی چرا م-
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 . رمقشیو ب ده یصورت رنگ پر   یبه موهام چنگ زدم، خم شدم تو دم، یخودم چرخ دور

  نیا  یحت تی زندگ طی شرا  نی ترسخت  یتو  دونمیجواب  درست و درمون بده چون م هی-
 چرا االن؟!  ،یکار رو نکرد

 

  یبد بودم؟! محبتم تو رو راض نقدریا  یعنی! ره؟یم   شیداره خوب پ زی االن که همه چ  چرا
 ! ؟ی زنیپس م ینطوریکه منو ا  تهیلعنت  یاون گذشته  یتو یچ ،ینت! بگو بدونم لعکنه؟ینم

 

 دم،ی لرزونشو شن  یصدا 

 شدم.  یا  غهیص-

 

 هام گرفت. چشم   یخون جلو دن یباال پر  ابروهام

مهم   یز یچ یبرا  دونستمی.. م دونستمی چون م دم،ی روبه جون خر یاون همه سخت-
 .دمیجنگ یاتی وح

 

  یول د،ی لرز ی م  ادمیدهنشو بزنم، دستم از فشار ز  یباال رفت که با پشت دستم تو  دستم
 دستمو روش بلند کنم. امدیدلم ن

 

 زدم:  داد
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  نیبه ا ی کم خواستمی کنم؟ م ت یحال  یچطور نویا  یزنم اد،یاز دهنت درم یادمیغلط ز -
 .یعادت کن طی شرا

 

 .دمی کش یقیعم نفس

 ! باشه.نه؟یات هم! بهونهنه؟یدردت هم-

 

 گوشم بوق خورد. یتو  یرو درآوردم، چندبار میگوش

 ! ؟یسلم اقاجون خوب -

_ 

 ..مارستانیب  دیا یتوک پا ب هی خواستمی ممنونم، اقاجون، اقا راستش م- 

_ 

 نشده، خوبم. یطور  د،ینه صبر کن-

_ 

تا مرخص بشه  د،یکن ی ازش برام خواستگار خوامی که م نجاستیا  یراستش کس-
 شون. خونه میبر یحضور

 

 زدم:  یلبخند

 .گهیاره د -
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 رو برداشتم، کنار تختش نشستم.  یروقطع کردم، صندل یگوش یاز خداحافظ بعد

 استراحت کن. ری، بگراحت شد التیاگه خ-

 

 بود. نی پا سرش

 !  ه؟یباز چ-

 

 مجبورش کردم دراز بکشه.  ی، با فشارگذاشتم   شیشونیپ یشدم، کف دستمو رو  بلند

 

ساعت آروم   هیبعد بخاطر داروها به خواب رفت بعد از   یهاش و بست کمچشم  یبانگران
 تکونش دادم.

 

 که باال رفت، گنگ به اطراف نگاه کرد. هاشپلک 

 . نجانیپروا پدر ومادرم ا-

 

و    یبه روسر یگشاد شد، بهم زل زد انگار منتظر بود بگم دروغه، دست هاشچشم
 .د یلباسهاش کش

 

 . شدمی حرکتش ذوق زده م  نیتربا کوچک  دایچرا ذوق کردم، جد دونمینم
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و گل و ازشون   ینیر یش یوارد شدند، جعبه ینی ری طرف در رفتم، پدر ومادرم با گل ش به
 گرفتم.

 

کوچک کنار تخت گذاشتم،  زیم  یدستم رو  یتو  لهیردم وسابه پدرم نگاه ک  یبا لبخند  
 .دمیمادرم رو بوس یشونیخم شدم پ ستاد،یکنارم ا  یمادر باخوشحال

 مادر؟!  یخوب-

 

 .زی ممنونم عز-

 

 زد:  یلبخند

 ! ؟ی بلخره دم به تله داد-

 

به طرفش   عی آوردم، کنار تخت پروا قرار گرفتن مادر سر یزدم، به کمرش فشار یلبخند
 رفت.

 . کردی همه مقاومت م نی پسرم ا نیماشااهلل بزنم به تخته، پس بگو چرا ا -

 

 . دیبوس شیشونیهاش گل انداخته بود، معذب شد مامان خم شد، پگونه  پـروا

 اومده؟!   شی پ یخدا بد نده، مشکل زم،ی عز یخوب-

 

 گفت:  عی سر پدر
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 بابا ؟!   یخوب-

 

نگاهش    د،یهاش درخشچشم یبرق سرشو بلند کرد و به پدرم زل زد، برق اشک تو  مثل
 پدرم زوم شد.  یرو

 

  کردی فکر م یبه چ دونمی، نمکرد  ینگاه میبا غصه به مادرم زل زد، بعد هم به من ن 
 ناراحتش کرده بود. یلیبود، خ یهر چ یول

 

 .دیبه سرش کش  یکرد، پدرم نگران دست هیگر  صدایب یمثل آبر بهار  د،یلرز  اشچونه

 ! ؟یگفتم که ناراحت شد یز یشد بابا ؟! چ یچ-

 

صورت پدرم موج زد، به طرف   ی تو یبکن، نگران  یکار هیم بهم زل زد با اشاره گفت  بابا
 هاش پاک کرد. با کف دستش اشک  عی پــروا رفتم که سر

 دخترم صدام نکــ.... یوقت بود که کس یلیخ  ست،یدسته خودم ن خوام،ی معذرت م-

 

 

 . دیلرز  اشچونه

 . کردنی باهام برخورد م ای، همه مثل جزامبهم دخترم نگفته  یوقته کس یلیخ-
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 یفرو رفت، پدر عصب اشقه ی  یخورد شد، بغض به گلوش نشسته بود، سرش تو  اعصابم
 شد.

که اون روز جون   نیا  حرفت و نیبخاطر ا  ،یچه قبولش نکن یاز االن چه زن آرشام بش-
 .یمثل دخترم ،یپسرمو و نوهامو نجات داد 

 

هاش ور  که به انگشت  یافتاد، آروم درحال راهنشی خورد، رو پ زیاز صورت پروا ل یاشک
 بغض دار گفت: رفت،ی م

 ممنونم.  یلیخ-

 

 . ستادی کنار تخت ا پدر

 نداره، ناراحت نباش دختر خوشگلم. یپدر و دختر که معن نی تعارفا ب  نیا-

 

 لبش سرخورد.  یحال اشکش از رو  نیبه پدرم زل زد، در هم یلبخند   مچهیبا ن پروا

 

 به حرف اومد.  یپدرم روبه من جد  د،یسرشو به اغوشش کش  مادرم

 ! شه؟یمرخص م یپسرم، دخترم ک-

 

 از پروا  گرفتم به پدرم دوختم.  نگاهمو

 رخص بشه.نداره، االناست که م یمشکل- 
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 باذوق گفت:  مادر

 خوبه، خداروشکر.-

 

 مکث کرد. یکم

 . یخواستگار یبرا  می ا یپس فردا شب م-

 

 ام  فشار داد. بستم پدرم محکم شانه نانیو با اطم هامچشم

 

بعد  یکم نیمعذب بود بخاطر هم یلیپروا خ دم،یدی صورت پدرو مادرم رو م یتو  ذوق
 پدر و مادرم رفتن.

 

 به ُاتاق پروا برگشتم.  صیرفتم، با گرفتن برگه ترخ ص ی ترخ  یکارا دنبال

 

  یتو  طونی کردم، ش زی هام و رفرو رفته، لبه تختش نشستم، چشم  اشقه یهنوز به  سرش
 جلدم رفت. 

 نظر به دل ما کن.  هیعروس خانم سرت رو بلندکن،  -

 

 کردم.  یزیهام زل زد، اخم رچشم  یگرد تو  یهاچشم  با

خودتو   ، یکرد  مارستانیب ریما رو اس   یو تو، الک  دونمیمن م ،یریدفعه غمبرک بگ نیا-
 .یکرد  یلیزخم و ز  یطور ن یاحمقانه ا  یو فکرا   یچیه یبرا 
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 .دمیاش کشخراش کوچک گونه  یانگشتم رو  نوک 

 ! ؟ی شمی مو ابرا یندار  یبهونها  گهیاالن د -

 

 .دمیکش  لبمو  یرو  زبونمو

 ! ؟یبنداز   یزی چ یونیرکامیخودت رو ز  یخوا ینم-

 

کردم، سرش و به اغوش   کی خودمو بهش نزد  اریاختیب داد،ی هم فشار م  یرو  هاشولب 
 .دمیکش

 قبر.  یتو  زارمتیکه خودم زنده زنده م  یکنی غلطا نم نیوقت از ا  چیه گهید-

 

 . دمیلرزونش شن  یآغوشم، صدا   یگرفتش تو  محکم

به مردا   گهی غلطه؟! عقلم م یدرسته چ یچ دونمی اصلا نم  ترسم،ی م  یلیمن.. من خ-
 داشته باشم. یعاد  یزندگ هیآدما  هیمثل بق ی حق دار گهی باش، اما دلم م اعتمادیب

 

 چنگ زد.  راهنمیپ هی

ندارم که بخوام با قسمت   یتوان گهیکنم، د کاری چ خوامی م فهممی اما.. اما.. االن نم-
تا نظرشون عوض کنم، اما..    ستم،ی آدما با  یتنه جلو هیتلش کردم تا  یلیبجنگم، من خ

 اما... 
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 رخش زل زدم. میتکون دادم، به ن یسرمو کم یطوالن سکوتش

  هی  تیبه حما  از ین یجامع ما هر چقدر هم مستقل باش یتو  ،یبگ ی خوا  یچ دونمی م-
 نباشه. دفاعیزن ب هیدنبال   یه چشم کفتارک  نی ا  یبرا ،یمرد دار

 

 کمرشو نوازش کردم. آروم

خاص    هیرادا ی نکن، درسته منم ا یکیکفتارا  نی اما منو با ا ،یدار ی چه حس دونمی م-
  دنیترس  یبرا یزی چ ته،یحرفمم، با من و کنار من بودن خوده امن یخودم و دارم اما پا 

 . ستین

 

 دادم. و محکم گرفتم و ازخودم فاصله  هاششونه

 .خوامی االن هم خودتو جمع کن، من همون پروا سرسخت خودم و م-

 

 دور شد یکم

 .ارهیاز دستت درب  ویانژ  ادیاالن پرستار م -

 

 اومد. نی بغلش رو گرفتم، از تخت پا  ریبعد، ز  قهیدق چند

 ! ؟یخوب-

 

 تکون داد. سرشو

 . خوامینم  یلیعروس زخمو ز -
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 .کردیم رفتار  یبارشه که باهام عاد نی زدم، اول یرفت لبخند  یاچشم غره  بهم

 

 مبل نشاندم.  یبه خونه رسوندم و وارد شدم، اونو رو اونو

 نداره؟!  یمشکل کنه،یپات درد م-

 

 تکون داد. سرشو

 .ستین یزیخوبم، چ-

 

 مبل گذاشتم.   یدستم رو یتو لی وسا

 !  ارم؟یبرم برات ب یخوری م یزیچ-

 

 لب زد:   آروم

 نه ممنونم. -

 

 آشپزخانه رفت، بلند گفتم: به

 ! د؟ی ندار  اجی احت یزیفردا شب چ یواسه -

 

 بهم خوردن در گم شد. نینه گفتنش ب یصدا 
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دستش متعجب به پروا   یتو  ل ی وسا  یو کم یمحسن با کوله پشت دمیخم کردم، د سرمو
 افتادن. نی زم یدستش بودن سرخوردن و رو  یتو یزل زد هرچ

 

مبل    یلرزون بهم زل زدند، با سرعت طرفش پرواز کرد، کنارش رو یشوکه باچونها  
 نشست. 

 

به شدت  یصدا  د،یلرز ی م  یاز شدت خشم و نگران د،یکشی م یقیبلند و عم  یها نفس
 . دیچیسالن پ  یلرزون و خشدارش تو

 ! ؟ی کرد  یچی! چرا پات باندپه؟یچه حال و روز   نیدردت به جونم، چت شده؟! ا-

 

 .دیو گرفت، پشت دستش و بوس   دستش

 

 به طرف صورتش برد.  دستشو 

کرده؟! بگو تا مادرشو به عزاش بنشونم،  تتیاذ  ی! کسه؟یات چگونه یخراش رو نیا-
 ! ؟یشد ی شکل نیا  یچ یبرا 

 

 

 دفعه غرش کرد:  هیاغوش گرفت،   یرو تو  سرش

 هـان؟!  بهامیمگه من غر  ی نگفت یزیچت شده؟! چرا بهم چ-
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 اومدم.  رونیاشپزخانه ب از 

 نشده خوبه. شی طور-

 

 رو به من داد زد: یعصب

 منم، نه تو.  بودی کنارش م دیبا طیشرا  ن ی ا  یکه تو  ی! اون؟ی هست یاصلا تو ک-

 

 شد، بلندتر داد زد: بلند

 کجام؟!  ید یپرس شبید نی هم یبرا -

 

 موهاش  چنگ زد، نعره زد:  به

انصراف   ییاز اون دانشگاه کذا  دینکن یکار د،ینکن  یمنو عصب  نقدری! ا د؟یچرا بهم نگفت-
 بدم.

 

 اغوش گرفت:  یتو  شتریپروا رو ب سر

چرا   رمیمی م  توی از تو ارزش داره؟! ب  شتریب یزی! مگه چ م؟یرو دار یهم کس  ری مگه ما غ-
 ! ؟یفهمینم

 

 آروم با مهر گفت:  پـروا
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 تصادف ساده بود، من خوبم زود هم مرخص شدم.  هی-

 

 لرزون گفت:   یباصدا  دلخور

 برو به جهنم. کهن یا یعنی  نی! ا ن؟یهم-

 

 

 : دیغر بغضدار

  دمیواقعاا ناام د،یکنیوقت آدم حسابم نم چیواقعاا ازت دلخورم که ه  یدلمو شکست -
 برادرتم اما االنــ...  کردمی فکر م ،یکرد

 

 دفاع پروا قدم جلو گذاشتم.  یبرا  عیسر 

 استراحت کنه. دیاالن هم بسه اون با  م،یاون نبود من نخواستم نگرانت کن  ریتقص-

 

 بهمون زل زد: یدلخور با

 دل آزار. شهیاره نو که اومد به باراز کهنه م-

 . دیبه ُاتاقش رفت و در محکم بهم کوب تی با عصبان عیسر 

 

 با غصه به ُاتاق محسن زل زده بود. پــروا

 



 پروا 

748 
 

 _پــروا 

مثل فرفره    یشده، ول نیمحسن هم سرسنگ کرد،یم دادی ب یحالم بد بود دودل یلیخ
  خچال ی یتو  وهیم یگرفته بود، کل یالک یزا یچ یو کل   وهی م یرفته بود کل د،یچرخیدورم م

 .شدی بود، خراب م

 

سپرده بود بره دنبالش از   دیاما به حم  ادی گفت که عصر خودش م یرفت ول  یبی ب دنبال
 جا بند نبود فداش بشم. هی  یخوشحال

 

 طرفه زدم.  هیوساده تنم کردم موهامو   کی لباس ش هی

 

چشماش مثل برق جلوم   یواشک تو  یاومد با لبخند  رونیاز اشپزخانه ب  دنمیباد محسن 
 وشش.اغ  یشدهام تو دهیکوب د،یبوس   امقهی اومد، شق

از آرشام بود، اجازه   ریغ یرو دارم، اگه هرکس  ها ن یبهتر  یبرات ارزو  ته،ی خوشبخت قیال-
 اون جنمش رو داره. یما باز بشه ول   یپاش به خونه دادمینم

 

 . جوشهی وسرکه م ری برزخم، دلم مثل س یانگار تو ستم،یمطمئن ن  یول-

 

 یلیدرست خ  ه،یمرد واقع هیپـروا، آرشام   یول  مونمی پشتت م ی ریبگ یمی هرتصم-
 .زارهیکم نم  یزیاش چخانواده یقابل نفوذه اما برا  ری خشک و غ
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 سکوت کرد. یکم

 رک و رواست اومد بهم گفت ازش خوشم اومد. یوقت  یول-

 

 کرد. مکث

  توی وشاد ی قراره خوشبخت بش کهن ی از ا  یناراحتم ول یلیخ یقراره ازم دور بش کهن ی از ا-
 . دمیگنجیپوست خودم نم یتو نمیبب

 

 .دمیبازوش کوب یدستمو رو کف

 گوشت فرو کن. یتو  نو یا  ،یازم دور بش  ستی وقت قراره ن چیه-

 

 . دیکش میبه روسر  یدست محسن 

 دونه خواهرم دور کنه؟!  هی که بخواد منو از   یمگه زاده شده کس -

 

 زدم.  یلبخند

 که نگو.  هی دلم غوغا یبدجور دودلم محسن، تو -

 

نشست و   میمبل کنار  یمبل نشاند، خودش هم رو   یو رو  د یبازوم کش محسن 
 دستموگرفت. 

 .یات بگذراز گذشته   دیاما واقعاا با  یدونی پـروا تو خودت خوب و بدت م نیبب-
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  هیکه  یاون  ستی مثل قبل ن ی چیهات، اماهبه اون موقعه  یبـرگرد  خوادی دلت م دونمیم
 .گذرهی ازت م  یبه راحت  یاتفاق  نیترچک بار تو روپست زده با کو

 

 تکون دادم.  سرمو

 . دونمیم-

 

 آورد.  یبه دستم فشار محسن 

 .شکنهیزنو نم هیوقت  چیکه اگه بشکنه ه ینترس من به آرشام اعتماد دارم، آرشام کس-

 

 زل زد:  بهم

 .هیقابل یِ بزن چون آرشام ناخدا  ایدلت و به در-

 

  یحال زنگ در به صدا دراومد، محسن لبخنِد پراز ارامش  نیزدم، درهم یکم رنگ یلبخند
 زد.

 

دهنم از  یب ی ب دنیشدم باد دهیدرکش یبه طرف در رفت منم پشت سرش تاجلو  عیسر 
 ذوق بازمونده.

 

 روبغل کرد.  یبیب محسن 
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 .یخوش اومد -

 

 .شهیم  شیبکش کنار اهه چه سر -

 

 تخس گفت: محسن 

 اخلقت بشم.  نی قربون ا  یا-

 

 اغوشش انداختم. ی تو  یباخوشحال خودمو

 .یبی ب یخوش اومد -

 

 منو محکم گرفت. یبیب

 ممنونم، دختر خوشگلم، مبارک باشه. -

 

 زدم.  یلبخند

 .دیشی م تی سرپا اذ   د،یممنونم بفرما-

 

 دست داد. یبا کس محسن 

 . دیتو حم ایب-
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 و سالم.  حیصح  تیامانت نمیبرم، ا  دینه با-

 

 در رفتم. ی جلو عیسر 

 .دیممنونم داداش حم -

 

 برد.  بشیج یهاش و تو زد، دست  یلبخند

 .ینکردم آبج یخواهش کار-

 

 تو.  ایب-

 

 . رونی قول دادم ببرمش ب نه،ی پا سمیرئ-

 

 زدم.  یلبخند

 .دیباشه مواظب خودتون باش-

 

 : دیخند دیحم

 سرجاشه.   مونی نیری ش یول-

 

 اومد.  نی ها پااز پله  یباجعبها  مایحال س نیدرهم
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 و بدم. تینی ر یاالن ش  نیاهمیب-

 

 .دیکنارم قرار گرفت صورتم و بوس یباخوشحال

 عروسم. لی من فام-

 

 گفت: مایرو به س  یبا لبخند  دیانداختم حم نی پا سرمو

 . دیداشته باش ییفعل برم شب خو م،یخوری میحساب  ینیری ش هی میا یم-

 

 .دمی زبونم کش یرو  لبم

 . نیهمچن-

 

شربت    مایوس یبی ب یکردم، محسن برا  تی گذاشتم به داخل هدا  مایپشت س دستمو
 آورد. 

 

افتادم به زور خودمو    ریسم  ادیگذشت، مهمونا که اومدند حالم منقلب شد،   یساعت هی
 کنترل کردم. 

 

 یلیخ  دشیجد  پیت ی شده تو زی ر یها آروم با پاش به پام زد، آرشام باچشم محسن 
 کتش و بست.  یوخوشگل شده بود، بلند شد دکمه کیش
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فکر بودم؟! باهم به ُاتاقم   یچقدر تو  یعنیکه تازه موضوع و گرفتم، آروم بلند شدم،  من
 . ستادی کنار در تراس ا میرفت

 

 بهم نگاه کرد. برگشت 

 باشه عروس خانم. ادتی  یآوردیهم ن  یخشک وخال یچا   هیبرامون   ؟ی دمغ نقدریچرا ا-

دستمو گرفت   یبا لبخند ستادمیروش ا آروم به طرفش رفتم روبه د،یطرفم کش دستشو 
 .دیمنو به طرف خودشو کش

 

 پوست صورتم حس کردم.  یرو ششیته ر  یام  گذاشت، زبرگونه  ی رو اشگونه

 . یدیم یخوب  یاخخ چه بو -

 

سکوت ُاتاق   یهامون تو نفس یاغوشش فشرد، فقط صدا  یداد و منو تو  هیتک واریبه د 
 . دیچیپی م

 

 زد:  یخندها تک

 کنه؟!  یآدم از زن خودش خواستگار هی  دهید یآخه ک-

 

 . دیطرفهام کش ه ی  یبه موها یدست

 .یشد  رینظی ب ؟یمن خودتو اماده کرد  یبرا -
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 خوشم اومد. یلیخ فشیازتعر

 موهاتو دوست دارم.-

 

حصار   نیتر ب ازش دورکردم که محکم  یو کمآبراز محبتش ضربان قلبم باال گرفت خودم از 
 . دیخند زیر  زیبازوهاش فشرد شدم، ر

 لذت داره.  دنتید  یطور  نیچقدر ا - 

 

 . دیبوس  امقه یشق

  نی ا ریغ  م،ید یم میبد  دیکه با یمنم دنبال ارامشم، بهم ارامش یپروا تو دنبال ارامش-
 خواستم بهت فرصت بدم تا..  مونه،ی نم یحرف

 

 : دیام  لغز خراش گونه  ی رو دستش

 ..یکرد  خودی ب یاما تو فکرا   یایکنار ب  دت یجد طی با شرا -

 

 خوب نگاه کرد.  بهم

 ! ؟یدیفهم نم،یببی که ازت م یبار نیهات رو اخر ته چشم  یدودل نی حال بدت وا   نیا-

 

 صورتم چرخاند.  یتو  راشوی گ  یاقهوه  ی هاچشم  دادم،ی سکوت بهش گوش م ی تو

 بگو.  یدار یزی چ ،یطیشرا  یحرف-
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 کاسه چرخاندم.  یو تو  هامچشم

منو مجازاتم   ی و به حرفهام گوش نداد  ینخواست حیشد تا ازم توض یقول بده هر چ-
  ،یوسط راه منو تنها بزار ی حق ندار ،یقضاوتم کن یحق ندار یاگه مجازاتم کرد  ،ینکن

 .یمشت گرگ منو به امون خدا رها کن هی  نیب یحق ندار

 

 صورتم زل زد، صورتم و با دستش لمس کرد.   یتو مقتدارنه

 ! ن؟یهم-

 

گلوش   بکیس د،یبوسی لوپم  گذاشت، محکم و با احساس م  یتکون دادم لبشو رو   سرمو
 ضربان قلبم باال رفت.  شد،ی م  نی باال و پا

 ازش فاصله گرفتم. یزور کم به

 !؟ینکی ولم کن، چکار م-

 

 و داخل دهنش برد.   لبش

 .کنمی دارم زنم رو به آغوش شوهرش وابسته م کنم،ینم یکار-

 

 ام نشست. چونه  ری افتاد دستش ز  نی پا سرم

و    شیبرات عمل شیپ قهیکه من چند دق یبا لذت اون طور د ی، لوپامو بااالن نوبت توئه -
 . دمیم  ادتتیترش رو  خشن  ینگرفته باش ادی ،یرفتم ببوس
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 زدم که دست خودم درد گرفت. شیعضلن یبه بازو یتمام قدرتم مشت  با

 

 گرفت آروم ماساژ داد. دستمو

با   ،یکرد   یلیزخمو ز  یکاف یخودتو که به اندازه  ، یزنیچرا م یالک یاخه تو که جون ندار-
 . یشیو برامون شر م شکنهی م  ای نهیبی ضرب م ای مچ نازک دستت   نیا

 

 اخم بهش زل زدم  با

 . دمیوه، فرض کن ترساو  -

 

 .دیخند

 ! ؟ی شیم تری با اخم خوردن یدونی م -

 

 بهش زل زدم. کلفه

 بسه.-

 

 من گرفتم. یهووف باشه، چه زن خشن-

 

 .دیسر داد، لپهام و گرفت و به دو طرف کش ی بلند یبهش زل زدم، تک خنده یعصب
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 اخخ، دردم گرفت، ول کن.-

 

 پس زدم.  دستشو 

 . شهیخشک م رتی کم حرص بخور ش-

 

 ! گرفت؟یمشتم بود به شکمم زدم اما مگه دردش م  یزور تو  یچ هر

 

 .دی چشمم و بوس یرو

 فقط مرگ ما رو از هم جدامون کنه. م،ی ندار ییوجدا ییتنها اد،ی تا نفسم درم-

 

 . دیو بوس  صورتم

 . یامشب تمام و کمال مال من شد  ،یشمیدلم برات تنگ شده بود مو ابرا-

 

باهم   گارش ی س یبغلش آروم گرفته بودم، عطرشو و بو  یسرم گذاشت، تو  یو رو  اشچونه
 کننده بود.  کی باهم واقعاا تحر شونبی شده بود ترک یقاط

 

 به کمرم زد، با تعجب بهش زل زدم. یدفعه محکم ضربها هی 

 .کنندی بسه االن  فکر بد م ،یبه اغوشم وآبسته شد  یادمیز -
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 دستش گرفت.  یهام و تو   انگشت

 .ه یبق شیپ م یبر ایب-

 

 . دیخندی م زیر  زیاز حد باز شد آرشام ر  شیب هامچشم

 

 آورد.   ینگفتم، به کمرم فشار یزیوصل کرده باشند چ  ییلویبه زبونم قفل صدک انگار

 بانو. افت،یراه ب-

 

 رو به ما گفت:  یموند، مادر باخوشحال  رهینگاها به ما خ میرفت رونیب

 ! م؟یکن  نی ری ون و شدهنم-

 

 کرد.  یاخم آرشام

 . یمعلومه، پسرتو دست کم گرفت-

 

 کرد:  یزی ر یاخم  مادرم

 .یاعتماد به نفس کاذب  یتو که خدا -

 

 انداختم. نی منم سومو پا  د،یموهاش کش به یزد، دست یلبخند
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چشم بهم زل   یو محسن با اشک تو  یبیبه طرفم اومد، ب ع یسر  دی آرشام کل کش مادر
 بهم زل زد. نیهم بالذت و تحس  مایزدند، س

 . دیخداروشکر، خوشبخت بش-

 

 . دیصورتم و بوس د،یمنو در اغوشش کش مادر

 . یطور خوش خبر باش نی هم شهیهم-

 

 رو درآورد اونو جلوم بازکرد.   یشکل یجعبها بشیحال از ج نیدرهم

 

آرشام با   د،یهمزمان کل کشانگشتم انداخت و  ی تو  ینیو گرفت، انگشتر تک نگ  انگشتم
 موند.   رهیبهم خ زدیکه برق م ییهالبش و باچشم   یگوشه  یلبخند کج

 

 بلندشد، بغض دار:  محسن 

 فداتشم.  ینداشتم، خوشبخت بش  یاروز  نی جز ا-

 

 اغوشش گرفت. ی محکم تو  منو

 .یممنونم داداش-

 

بلند شد، خم شدم دستش و ببوسم   آرومیبیب د،ی موهام رو بوس  یرو  یخوشحال با
 . دینزاشت، منو به اغوش کش
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 .یبی ب ونتمی مد-

 

کسل کنندهام با تو ومحسن رنگ   هیزندگ ،یکرد  یدرحقم خوب  یلیخ ،ی ندار ینیبه من د-
 .زمیحقته عز  یگرفت، خوشبخت

 

 بهم نگاه کرد. یبامهربون پدر

 هفته عقدتون باشه. نی ومحسن اخر هم ی بی پس با اجازه ب-

 

 بهم نگاه کرد.  آرشام

 . هیاگه پـروا موافق باشه، وقته مناسب-

 

بعد اون همه   شهیبگم؟! باورم نم یاچی! خداع؟ی سر نقدریبه من زل زدن، چرا ا همه
آورده   نجایسرنوشت منو تا ا  ی داریواسترس واون همه تاصبح ب یزاره یاتفاق عذاب  وگر 

 باشه.

 

بهم زل زده بود،   یم، محسن با لبخند دفعه هلهله شد، من متعجب به جمع زل زد هی
 دستمو فشرد، آروم بهم گفت:  یزد، مادر آرشام بامهربون یآرشام نامحسوس چشمک

 . ستمی نگران اون دوتآبچه هم ن گهی، دپسرم سروسامان گرفت  ،ین یبب ریدختر گلم خ-

 

 گفت:  یآروم تکون دادم، پدر جد سرمو
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 ! ؟یاریدرم یمادرشوهر باز  یحاج خانم از االن دار-

 

 آروم گفت:  یبی زدم، ب یلبخند

 و برکته همراهشه.   رینعمِت، هرجا باشه خ هیپروا -

 

 پدر گفت:  ،ینیری، بعد از صرف شبهش کردم  یزی تشکر ام نگاه

 چقدر مد نظرتون؟!  نایا  هیمهر -

 

 بهم زل زد:  یبیب

 خودشون مد نظرشون باشه.  یهرچ-

 

 و قاطع گفت:  ی جد آرشام

 . ستیدر کار ن یمونیبگو، بعداا پش یخوایم  یپـروا هرچ-

 

 آدما آروم گرفته. یروراست نی بار بود که دلم از ا نیاول

 ترا بگن قبوله. بزرگ  یندارم، هرچ یمن حرف-

 

 به روجمع گفت:  یبیزل زدن، ب یبیبه ب همه
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  یول کنه،ی با نون خشک هم سر م ده،ینم تی اهم  زای چ نیبساز باشه به ا یاگه کس-
 خبر نداره.  ندهیاز ا یکس

 

بمونه ملک عقله، به نظرم با   پشتوانهی ب دیو نبا   فهیطرفش ضع  شهیزن هم هم هی 
 اهلل.نظر داره بسم  گهید  یباشه، اگه کس یسکه بهار ازاد۳۱۴ نجایهمون رسم عرف ا

 

 ومد، به دل نشست، پدر سرش رو تکون داد.خوشم ا هاشازحرف 

 !  ؟یسخن ،یبله البته منم قبول دارم، دخترم پـروا حرف-

 

 کرد.  ینه تکون دادم، به آرشام نگاه یسرمو به معن 

 پسرم؟!  یچ یتو -

 

 زد.  یلبخند آرشام

 نه.-

 

 : دیبه زانو آرشام کش یدست پدر

 . دیبش ریهم پ  یبه پا د،یالزم و انجام بده، خوشبخت بش  یپس از فردا کارا -

 

 رونجواکردم.  ینیلب آم ریز 
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 تکون داد. سرشو

 چشم.-

 

 بلند شد.  یبعد مدت 

 . دیکن داستراحتیبا دیشد تی شما هم اذ  م،یکنیرفع زحمت م  گهید-

 

 بلند شد. عی سر محسن 

 .دی رحمت دیاردار یاخت-

 

کنار منو   مای دور شده بودن که س یشام چندقدمپدرومادر آر د،یبه بازوش کش یدست پدر
 آروم پچ زد: ستادیآرشام ا 

 .رکنهی گلوت گ  یتو  ،یدخترمون و برد  یمفت ومجان-

 

 بهش رفت.  یاچشم غره  آرشام

 ! ؟یقافلها   قیتواصلا رف-

 

 زد.  ربغلیهاش و ز دست  مایس

 . کنمی م  نییاونو خودم تع-
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 نی زد، سرش و انداخت پا  ی آرشام بهم زل زده بود لبخند میدر بدرقه شون کرد  تآدم
 پشت سر اونا دور شد.

 

منم به  برد،ی و به آشپزخانه م  لی هم پشت سرشون رفت، محسن آروم وسا  مایس
 آشپزخانه رفتم درحال شستن ظرفها بودم.

 

 گره خورد.  زدی برق م یمحسن که ازخوشحال ی هاکنارم حس کردم، نگاهم به چشم  یکس

 . یشیو خوشبخت م یدرست انتخاب  کرد  ونمدیم-

 

 کرد. یمکث

خودم، پشتتم که فکر   شیپ ی ای افتاد، فورا بهم خبر بده، م  ینکرده اتفاف یاگه خدا   یول-
 .می اونا بود  یخونه  ینداشت تو  یشکل خوب یلیدرسته خ ،یو کار  یکسینکنند ب

 

 شکمش زدم.  یزدم، با ارنج تو  یلبخند

فکرا    نیاز ا م،یدی پول اجاره م میدار یاوناست، ول نجامالیدرسته، ا  مینیما اجاره نش-
 نکن.

 

درحد اونا   یازنظرمال  دینکن خب؟! شا ت یخودت و اذ  ییا یداداش دن نی تو بهتر چشم
 . میخوری سرمون باالست چون نون عرق خودمون و م  یول مینباش
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به شرکت   م،یرفت شگاهیرفت صبح زود به ازما رونیبا ارامش ب دی به بازوم کش یدست
 دو روزگذشته بود. م،یرفت

 

 . دمیرو شن الی شاد دان یصدا   اد،یعقد ب یتنها آشنام زنگ زدم برا  به

 شد.  تی رو  مهینصف ون  لی به به ستاره سه-

 

 . دمیخند

 مادرجون بهترن؟!  ،یخوب-

 

 گفت:   باذوق

 اش به لطف توئه.اره خداروشکر، همه-

 

 نکردم.  یمن که کار-

 

 شد، ممنونم.   یشتریب یدگیبخاطر تو به مادرم رس-

 

 زدم:  یلبخند

 سرتون باشه.  ی باال اشه یخوشحال شدم سا یلیخ-
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 کردم.  یمکث

 راستش زنگ زدم، اخرهفته باخانواده دعوت کنم. -

 

 آروم لب زد:  

 فعل نمـ... یدون یکه م طمویشرا -

 

 .دمیلبمو جو    یگوشه

 ؟ ی تنهام بزار یخوا یاخرهفته عقدمه، م -

 

 ازگوشم دورگرفتم.  ویدادش باعث شد گوش یصدا 

 ..کنـی م یشوخ ی! تو.. تو دار ؟یچـ-

 .شهی اصلا باورم نم یوا 

 

 حتماا اون پسره آرشامه.   یادفعه هیچرا   ؟هیک  اصلا 

 

 مکث کرد. یکم

 . یخوشحالم کرد یلیخ-
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 لب زد:  دودل

 ی عنیبهت بزنم، اخه.. اخه،  خواستمی خودم م یراست-

 

 مرد از تهران اومده...  هی راستش

 

 بشه دنبالت بود. ماریمادرم ب کهن ی کار داره البته قبل از ا باهات

 

دنبالته، کل دانشگاه رو دنبالت گشته، اما چون   کهی چنده وقت دمی که فهم نطوریا
 کنه.. داتی هات کم شده بود، نتونسته بود پکلس 

 

 .دیچرخی دور سرم م ایبهم وارد شد، دن یهاش و اسم تهران شوکه بد حرف   نیا  دنیازشن

 

 : دمیبا خودم نال اریاختیب

ام هم  ! که دست از سر جنازه خوان؟ی از جونم م یندارم، چ  یام  کارگذشته یمن با آدما -
 ! دارن؟یبرنم

 

که باز اومده   هیک یعنیشده؟!    دایشون پبه روم بخنده، سر وکله  خوادی م ایاالن که دن  چرا
 ..ایطاقت ندارم خدا   گهیسرم خراب بشه؟! د  یرو
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مغزم    یتو   الیالو الو دان  یو صدا د،یلرز ی م  دیبود، بدنم مثل ب ده یبه شدت پر رنگم
 . دیچیپی م

 

 دستش حواسش به من بود. یتو وانیآشپزخانه با ل  یکه از تو  دمی رو د محسن 

 

 از دستش سرخورد، مثل باد طرفم اومد.   وانیل دنم یبا د یادفعه هی

 

 .شده بود جونیسردم  ب  یهادست  شد،یچشمم تار م  یجلو

 

 حال از دستم سرخورد و... نیهمرو هم نداشتم در یگوش یتوان نگهدار یحت

 

 ! ؟یی هم تنها  اون

 

 _آرشام 

 

  دمیرو د  اشده یهاش و نگاه ترسشانه دنیکه لرز   بردمی از حرص خوردنش لذت م داشتم
 چش شد؟!  نیبهش زل زدم، ا یعصب

 

نحسش   یافه یو ق یاز روبه رو با حالت چندش یالت مفنگ  هیبه رد نگاهش زل زدم،  زیت
 . تهیانگار بردپ رفتی راه م ی! طور ه؟یزارش معلوم بود، چه گوه پیت
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 بترسه؟!  نقدریا  ارزشی آدم ب هیاز  د یچرا پروا با  دم،یترکی از خشم م داشتم

 

ام و باال رفتن  داغ شدن تنم و نوک گوشه  د،یچرخی پـروام م یرو اش ده یدرد  ینگاها  
 شدم.  رهیخ زیهمه چ ی به اون بکشوند، با خشم ونفرت  یضربان قلبم منو به جنون ان

 

و طرف    دیمثل برق از پشت سرم چرخ  یکوتاه ستی با ا دهیحال پـروا ترس نیدرهم
 قرار گرفت.  گهام ید

 

به اون الت   یوکبودش گره خورد، با نفرت و خشم خاص نگاهم به صورت رنگ و رو رفته  
 .کردمی نگاه م

 

هام مشت شد، خون  خونم رو به جوش آورد، دست  یصدا دار اون مردک عوض پوزخند
 هام به شدت تند شده بود. نفس خورد،ی خونم رو م

 

 

زنگ در رو زدم با باز شدن در پــروا   یپوست ریز   یتیبا عصبان یبیب یبه خونه  دنیرس با
 جلو رفت و با صورت گرفته و ناراحتش منتظر نگاهم کرد.  یچند قدم

 

 . دمیلباسم کش بیبه ج یتدس
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 جا گذاشتم.  نیماش ی تو مویگوش ام،یبرو االن م-

 

پسر   دنیدنبال اون مردک راه افتادم باد  عی سرشو تکون داد، داخل رفت، سر رمقیب
 .ستادمی کنارش ا یابچه

 ! ؟یخوا ی بچه جون پول م نمیبب-

 

 .ستمیمن که گدا ن-

 

 . دیباال پر  آبروم 

 .کنمی معامله م  یعنی دمش،یلم بهت مدرعوض سوا   ییمنم نگفتم گدا -

 

 به اون مرد اشاره کردم. عی زد، منم سر یلبخند

 ! ه؟یک رهی اون مرده که داره م نمیبب-

 

 نگاه کرد.   بهش

 بدبخته.  هی ست،ی ن یچکیاون، ه-

 

 .ینه بابا ، تو چقدر زرنگ-
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 بهش رفتم.  یا چشم غره  یعصب

کجا   کارست،یچ خوامی من اسمش م دونه،یآدم کور هم م هی کهنی بچه جون ا  نیبب -
 رو بگو.  نایا کنهی م یزندگ

 

 ! ؟یمأمور  یما رو گرفت-

 

تا اون   دم،یپرسی الف بچه نم هیاز تو    آوردم،یدرم  وتریمن اگه مأمور بودم که از کامپ-
 جوجه؟!   ید ینرو فهم یمخ من اسک یمثل بچه آدم حرف بزن رو  یآورد یسگم باال ن  یرو

 

 کرد. یاخم

اش دور  آدم چشم چرونه، همه هی گهی آدم معتاده بدبخته، مامانم م ه ی مه،یاسمش نع -
 .هیبی ب یِ بر دخترا 

 

 خشم کبود شدم.  از 

 

 اش کجاست؟!خونه-

 

 ست.و زنگ زده  د یسمت راست، درشون سف ره،ی که داره م یکوچه  نیته هم-

 

 زدم.  یپوزخند
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 . ریبگ ایب-

 

 و درآوردم.  می دم، ازش دور شدم گوشو بهش دا  پول

امشب ببرش انبار   میآدم به اسمش نع هی فرستم،ی ادرس برات م هی   نیالو مهرشاد، بب-
 کل بدنش به علوه پاهاش خورد کن. ا،یخجالتش در ب  از ی حساب ،یشگیهم

 

 به جوش اومد. خونم

 خورده.  یچه گوه نمیبب د ینداشت چون مال خودمه با  یهاش کاربه دست  یول- 

 

 به طرفم پا تند کرد. عی به رعشه افتاد، محسن که نگاهش بهم افتاد، سر بدنم

 دفعه؟! هی شدی ! چده؟یچته؟! چرا رنگت پر -

 

نشسته   ی صندل  یطور که رو همون  زد،یگذاشت، ضربان قلبم کند م می شونیپ یرو  دستشو 
هوار   داد و یرو برداشت صدا  یشکمش فشرد، خم شد گوش یبودم، محسن سرمو رو

 . دمیرو شن الیدان

 

 داد زد: ت یبا عصبان محسن 

 ! ؟ی هست یک-

 

 دفعه وا رفته داد زد: هی
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 گچ شده. نهوی! رنگش ع؟یبهش گفت ی! چال؟ی زده به سرت دان-

 

 .دیکشیاژدها نفس م   مثل

 بخواد دنبال خواهر من بگرده.  یغلط کرده کس-

 

 داد زد: یکنارم نشست، عصب آروم

 ...دی! نبا ست؟یسرت ن یداره؟! مگه عقل تو   کاری! با پـروا چخواد؟ ی م یچاز تهران  -

 

سرم اوار شده    یرو ایاومده دنبالم انگار دوباره دن ی که کس نی اسم تهران و ا دنیشن از 
 .دی لرز ی بسته بود وم خیبدنم 

 

 هشدارگونه نجوا کرد:  یرو از گوشش فاصله داد. با اخم  یگوش یکم محسن 

 نشده.  یزیخودتو جمع کن، آروم باش قربونت برم، چ-

 

 محکم گرفت: دستمو

 ! ؟ یشناسی م ییاصفا یبه اسم برد  یکس-

 

نه   یشدم سرمو به نشانه  رهیهم فشار دادم، با تعجب بهش خ  یلرزونم رو   یهالب 
 تکون دادم. 
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 .یدار ششیپ یامانت  هیانشگاه  اومده د یچندبار گهی م-

 

 دستمو فشرد.  دیبسته بود، محسن فهم لیقند خی مثل   هامدست 

 رو بشم.با اونا روبه  خوامیکنند، نم دامیحتماا کلکشونه پ-

 

 ! خواد؟یم   یو چ  هیاون مردک ک نمیبب رمی مگه شهر هرته؟! من م -

 

 بهم زل زد. یرو قطع کرد، با نگران یمحسن گوش دیلرز یم بدنم

 کنه؟!  تی اذ یکس زارمیاالن هم آروم باش، مگه م  ،یبباز  عیخودتو انقدر سر  دینبا-

 

 و گرفت.   بازوم

 شده. واری کم استراحت کن، رنگت مثل گچ د هیپاشو برو  -

 

 رفته بود، آرشام پشت در بود. رونی زود محسن ب صبح

 

اصلا دل و دماغشو   یول م،یبزن یبیسر به ب هی  م یز برافتاد که گفته بود امرو  ادمی  تازه
 اون مرد بود.   ریتمام راه فکرم درگ ینداشتم، مجبور شدم باهاش برم ول

 

 دستمو گرفت.  یلبخند  با
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  یبرا  ،ید ینم هامام یبه پ یجواب  درست  ،ی شد ن ی! سر سنگ؟ی شده بانو چرا ساکت یچ-
 گفته باشم. ره ی پشيمون شدن د

 

 

 رخ خوشگلش زل زدم. میسکوت به ن یاز کم بعد

گرفتم   شگونیاز بس خودمو ن زه،یبهم بر  زیهمه چ خوادی م کنمی پراز اضطرآبم، حس م-
 تنم کبود شده. 

 

 .دی دستمو گرفت، پشت دستمو بوس آرشام

 .یست ی تو که خواب ن-

 

 لب زد:  طنتیباال انداخت با ش ابروهاش

 نه؟!  اییبخوا یتا بفهم  رمیمن گازت بگ  یخوای م-

 

نزدم،   یحرف  گهیزد، فکم قفل شد د  یگرد شد، صورتم داغ شد، تک خندها  هامچشم
 .دیخندیم   زیآرشام هم ريز ر 

 

بزرگ وسط جاده   یا چاله  دمیآرشام ترمز کرد به جلوم نگاه کردم، د  ،یبی ب یخونه  کی نزد
 کنده شده بود، آرشام داد زد: 

 ! نم؟یرو درست بب ابونی خ نیروز ا  هی  دیچه وضعشه؟! نبا  نیا-
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 شد.  ادهی پ تیعصبان با

 ! م؟یبکن یاالن چه غلط -

 

 زد،ی دخترا غر م نیمثل ا   ستادم،یا  کنارش

 گفتم: آروم

 .یکنی آب م هاتوی خوبه چرب-

 

 صورتم خم شد.  یتو  یعصبان

  یاشتباه ی نکن عضله رو با چرب یانصافی خوشگل خانم؟! ب یدار یینا ی! مشکل ب؟یچرب-
 .یگرفت

 

 زدم، بهم زل زد. یلبخند

 بخنده بانو؟!  یک ی! تو نخند؟ی هم بخند دیبا-

 

  یکس دنیکه با د میخونه بود ییکا ی. نزد میکنار هم قدم زنان حرکت کرد  ادهیپ ،یمجبور
 .دمیعمرم رو تجربه کنم به خودم لرز   یروزا نی سالها باعث شده بدتر نی که تمام ا

 

  یها هام بود، آب دهنم و به زور قورت دادم، چشم تمام شب  کابوس  یعوض اون
 دوخته بودم، وحشت کل وجودم و گرفت.  یرو به اون مردک عوض دهامیترس
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 . دیتنم لرز   اریاختیب ،کرد ی م جدا مراه رفتنش، روح از بدت یبا اون حاالت الت پوزخندش

 

 _پــروا 

 

 به آرشام زنگ زدم. د،یطول کش یکم

 ! ؟ی الو.. کجا موند -

 

 . دیبه گوشم رس شی عصب یصدا 

 در رو باز کن. -

 

 واردشد.  یمصنوع  یبعد با صورت گرفته و لبخند  یکم

 ... االی .. االی-

 

 بهش نگاه کردم.  یجو براش عوض کنم، با لبخند  ینگاه کردم، خواستم کم بهش

 تو خودتو لوس نکن. ایب-

 

 . دیچشمم بوس  یو که درآورد کنارم قرار گرفت، دستشو دورم حلقه کرد، گوشه  هاشکفش

 . گهید ییبچه پرو -
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 مبل نشسته بود.  ی رویبیکرد، ب تی آورد، منو به داخل هدا یکمرم فشار به

 جلو رفت. یباخوشحال

 .یبیسلم ب-

 

 بهش کرد، خشک روبه آرشام گفت:  ینگاه مین یبیب

 .یسلم خوش اومد -

 

 پچ زد.  آروم

 .امیبرنم ی ب یاز پس ب  امیخدا از پس تو برب ای-

 

با   کرد،ی صبحت م یبی بردم، آرشام با ب یانداختم، براشون چا  نی زدم و سرمو پا یلبخند
 من ساکت شدند.  دنیرس

 .کنمی اما خوشبختش م ،یدفعه شد ناراحت هیچون  دونمیم یبیب-

 

 . دیباعصا به پاش کوب یبیب

 و از گل باالتر بهش بگو. دخترمو خوشبخت نکن  یجرأت دار-

 

 و تخس تکون داد.  سرش
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  ل یبخاطر عشق چقدر ذل  نیکنم، االن بب کاریبهم نگفت چ  یکس دم، ی سن رس  نیتا ا -
 .میشد

 

  یخم شد لحنش جد یکم یبی زد، آرشام به طرف ب یحیبه آرشام بود، لبخند مل نگاهم
 شد.

تـر پـروا اخر هفته ازتون اجازه  به عنوان بزرگ  کهن یو ا   یاومدم دست بوس یبیب-
 . میریبگ

 

 . دیبهم نگاه کرد، حس کردم صداش لرز  یبیب

  ی، الزم به اجازه نبود ولندارم یی ارزو  شیدوست ندارم از پروا دل بکنم، اما جز خوشبخت-
 . دیخوشحالم کرد یلیممنونم پسرم، خ

 

 به آرشام نگاه کرد.  یبیب

 داره. از یپدر ن یعقد به اجازه  یپـروا برا-

 

 شد.  یعصب آرشام

 نداره.  یحق چیه   آوردهیرو به جا ن ی که حق پدر یکس-

 

 سکوت حاکم شد، آرشام لب بازکرد. یکم

 از دادگاه نامه دارم.  د،یکردم نگران نباش فیاونو رد -
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 کرد.  یو تکون داد بهم نگاه کرد، آرشام به ساعتش نگاه  سرشیبیب

 ! م؟یبر یا یمن کاردارم م-

 

 لب زدم:   آروم

  روزه دانشگاهه نیخونه بعدش، اخر میر یم ی بی فردا صبح باب مونمی نجامیامشب ا -
 .امیباخودت کلس دارم م

 

 تکون داد. سرشو

 .دیباشه مواظب خودتون باش-

 

 یبینشستم، ب یبی ازم گذشت، شامو درست کردم، کنار ب یبلند شد بانگاه پرمهر آرشام
 دستمو گرفت. 

روز مهم   نی ا  یدوست داره تو   یات کنارت باشه ، هر دخترخانواده  یدوست دار  دونمیم-
 کنارش باشه. زاشیعز

 

 گذاشتم. یبیدست ب  یرو  دستمو

 بودن.  ک ی و اشکام شر  یغم وشاد یهستن که تو  ییکسا زام یعز-

 

 گازگرفتم.  لبمو
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 . یبیب ترسم ی ندارم، م یمن از آرشام شناخت -

 

 بهم زل زد:  یبیب

 بزن دخترم.  ا ی بهت بد کردن، دلتو به در یاونطور یشناختی که م  ییکسا-

 

باالتر از اون   یبیساعت نه بود باب کی صبح نزد   گفتی راست م نوی تکون دادم، ا  سرمو
 .ستادیا  ینیکه ماش میبود س ی چاله منتظر سرو

 

هاش و پاهاش صاف مثل ربات گچ  شده دست   یچیباندپ یا یکه مثل موم یمرد  دونفر
 گذاشتن. چریول یبودو رو  یچیکردند، ازنوک سرتا پاش کل باندپ ادهیگرفته بود رو پ

 

 نبود. یچیچشمش افتاد که باندپ هی معلوم نبود نگاهم به    یزیچ ازصورتش

 

  دم یتر گرفتم، امادرومحکم  یبی دست ب دهینبردم، ترس ادمی نگاه بد و از  نیوقت ا  چیه
کنم،  تمیقبل که دوست داشت اذ   یهاوحشت کرد، برخلف دفعه شتر یب دنمیاون از د
 .ازم فرار کنه  کردی م یانگار سع

 

بهم  یهرچ یاون عوض دادی و هل م  چرشیول  یمرد  کرد،ی م ی نامفهموم یهاناله 
 .شدی م ترک ی نزد
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نامفهوم از خودش   یهاناله  گرفت،ی نگاه هراسانش رو ازم م شد،ی م شتر یهم ب تقلهاش 
 . آوردیمدر

 

 تا بناگوشم بازه. شمین دمیخودم که اومدم د به

 

رو رسوندم، با   یبیآبرا بودم، ب یشده بودم، انگار رو  ف یحالت خر ک ن ی ا  یتو دنشید از 
 . کردمی رو زمزمه م  یخودم اهنگ شاد 

 

 گفتم: باخودم

 هرچند کمشه. نه،یمثل اون هم ینحس  یآدما  یسزا -

 

به درس گوش   تونستمیخوشحال بودم، اصلا نم ل یدلی سرکلس ب رو جمع کردم  لمیوسا 
 خورده بود. لبم نقش یرو  یبدم، لبخند 

 

انگار بال درآوردم، دست خودم نبود واقعاا خوشحال بودم انگار امروز همه   یاز خوشحال 
 . دیلرز  بمیج یتو  میکلس تمام شد که گوش یک دمیبود، نفهم یعال زشیچ

 

 .دمیآرشام رو د اس

 ُاتاقم.  ایب-
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به طرفش رفتم محکم بغلش کردم،   عیبه ُاتاقش رفتم آرشام منتظرم بود، سر  اطیبااحت
 گذاشتم.  پهنشی شونه  یخوب بود سرمو رو یلیحالم خ

 

 کرد،ی م کی شده بود وآدمو بدجور تحر  یباهم قاط  گارشیس  یتلخش و بو  عطر
  یداده بود برا به م دست   یخوب ونآب یلیحس خ دم،یکش یقینامحسوس نفس عم

 . رشدی زدهام سراز  خی به قلب  یلذت وخوش بار  نیاول

 

به مقعنهام   یشوکه بود، دست یدستمو دورکمرش قفل کردم، آرشام که کم یلبخند  با
 سرم گذاشت.  ی وسرشو رو  دمیکش

 

خودشو تکون داد، باهم تکون   یخم کرد آروم باحالت رقص دونفره کم یکم سرشو
 . شدی پخش م میشونیپ یسوزانش رو   یها نفس  م،یخورد

لبخند    یواشکی   یاش داشتسرکلس هم همه  دم ی! دم؟یچ ونی و مد ت یخوشحال نیا-
 . یزد یم

 

 گفتم:  اریاختیب

 .کنمی حالم خوبه سبک شدم، انگار دارم پرواز م یلیخ-

 

 فوت کرد.   رونینفسش ب دیکش یقیدم عم آرشام

 خوبه.  نقدریحالت ا دمی بارد هیخداروشکر -
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 .دی موهام و بوس  یرو

 ی کنی س من پروازمسرکل گهیحاال د -

 

 .دی و بوس میشونیپ قی همراه بود، نرم اما عم یباشوخ لحنش

حواست به   کهن یجواب  قانع کننده بهم بده تا بخاطر ا هیآدم   یاالن هم مثل بچه -
 نکردم.   هت یکلسم نبود تنب

 

 :دمینال باخودم

 بگم؟!  یاالن چ اخدای-

 

 انداختم آروم لب زدم: نی سرمو پا 

 استاد. کترهیگردنم از مو بار-

 

 هاشو تنگ کرد.چشم  آرشام

 شهیهم  یشاد کرده وگرنه از کلسم برا  توک ی دل کوچ یندارم، بگو چ یبا گردنت کار-
 . یمحروم

 

 به جان پوست لبم افتادم. دم،یزخندی ر زیر  دشیتهد الیخیب
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 پس طفره نرو.  شم،ینم الیخی من ب-

 

 پته لب زدم: و   باتته

 . دمیمون بود اونو دمحله   ی تو یالت هیخــ... خب را.. راسـتش  -

 

هاش واقعاا ترسناک شده بود، به زور بازومو فشار داد صورتش کبود شد، چشم  نیخشمگ
 آب دهنمو قورت دادم.

 

  هیکه  یبهم انداخت داد زد   یبد  یلیهمون خشنونت منو از خودش جدا کرد، نگاه خ با
 . دمیپر متر به هوا 

 ! نده؟یبرات خوشا  نقدریا  زیچ همهیالت ب هی دن ید یعنی-

 

 منظورم  گرفت.  دنیگشاد شد، از ترس زبونم بند اومده بود دلم از بد فهم هامچشم

 

 : دمینال  دهیبر دهیمنقطع و بر   دم،یسرم کوب  یبا کف دستم تو کلفه

 کـ..  دمیمـ.. من اونو د یعنینـ...نـه بخدا -

 

بگم که فکر اشتباه نکنه؟! از استرس پوست ناخنم   یاالن چبدم؟!   حی توض یچطور  ایخدا
 . کندمی و م
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از روش رد شده،    یلیتر ه یکه انگار  دمش ید  یعنی کرد،یم  تی اون.. اون همه رو اذ-
 بود.. منــ... یچیکلــ... بدنش باند پ  هایای موم نی مثل... تصادف کرده، مثل ا

 

 انداختم. نی پا سرمو

 اما اونـ.. شمیخوشحال نم گرانی من ازدرد ورنج د-

 

 افتاد.  نی بزنم سرم پا ی نزاشت حرف بغض

 

از واکنشش سرمو با چنان   د،یچیُاتاق پ  یاش توبلند تک خنده  یحال صدا  نیدرهم
 کردم. یزیبه طرفش چرخاندم که رگ گردنم گرفت، از درد اخم ر یسرعت

 

 .دی صورتم کشبه  یلذت بهم زل زد، دست با

 ! نطور؟یکه ا-

 

جمع   لشیوسا  زشو یبودم، که آرشام رفت طرف م ستادهیو واج، نگران وسط ُاتاق ا   هاج
 کرد.

 

 و اخم گفت:  یخوشحال با

با   امی حاضرم ب یشیخوشحال م نقدریا تون محله  یهااگه بدونم از کتک خوردن الت -
 بشم.  قهیلوتا دست به   اون الت  یهمه 
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 با تعجب بهش زل زدم. ،زد ی رق مهاش بچشم  آرشام

 ! ؟یچ یعنی-

 

 .دیو بوس  میشونیپ وسط،

  ایدن یحاضرم بخاطرت با کل آدما   شه،یهمه خوشحال م  نیا  میشمیاخ اگه بدونم موابر -
 بجنگم.

 

 کردم. زیر  هاموچشم

 که کار تو بوده؟!  یبگ یخوا ینم-

 

 کرد. یاخم

 کرده اون بلها سرش اومده..  یچه غلط ستیمنو چه به الت و لوتا، معلوم ن-

 

 کرد. یمکث

 . نمیرو بب تی تا خوشحال دمیبری خودم قبلش نفسشو م یاگه گفته بود   یول -

 

 رفتم. یابهش چشم غره  یعصب
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نداشته   ی و بهشون کار یدهن به دهن نش تی شخصی ب یآدما  نی قول بده، هرگز با ا -
 .یباش

 

 . دیکرد دستشو دور لبش کش یاخم

 مگه برگ چغندرم؟! -

 

 . دیباال پر  ابروهام

 ! ؟یچ یعنی-

 

 اومد داخل مقعنهام داد.  رونیاومده ب یکه کم موهامو

 . کنهیم  ونهی ! بوت منو د؟ی اخ تو چقدر لوند-

 

 زد.  یلبخند

بدون اگه    نویا  رم،یحالتو بگ خوادیدلم نم یحاال که خوشحال  م،یشمینشو، مو ابرا یجوش-
 کرده باشه من راحت ازش بگذرم؟!  تیتو رو اذ  یکیبدونم 

 

 صورتم زل زد:  یهام درگردش بود، مطمئن تو چشم نیب مردمکش

 مـحالـه ممکــنه.  -
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صورتم فوت کرد، کارش باعث شد چشمام بسته   یتو  یظیغل یهام گرد شد، با اخمچشم 
 بشه.

 .ترسهی ات مقلنبه  یها چشم  نیآدم از ا نکن  ینطور یهاتو ا چشم-

 

 بهش زدم:  یسقلمها

 ست؟! من قلنبه  یها چشم ،یبدجنس یلیخ-

 

 زد:  ییبا یز  چشمک

 من خوده جنسم. -

با   عیسر  خت،یر شیشونیپ یبلندش تو  ی سرشو تکون داد، موها  یبا بدجنس بعدهم
 حرکت دستش اونا رو باال داد. 

 

 بازوش و طرفم گرفت، منم دستمو دور بازوش حلقه کردم. م،ید یخند باهم

_ 

محسن بود، قرار بود با اون مرد   ش یهمه حواسم پ  میاصرار آرشام به رستوان رفت به
 ملقات کنه. 

 

! ه؟یک یعنی کنهی نگرانم م یلیکاراش خ نی کل دانشگاهارو دنبالم گشته، ا دم،یشن الیدان از 
 داره؟!  کارمیچ
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  ی اش رو تونگاهه به خون نشسته  یبرزخ خوره،ی ورتم تکون مص  یجلو  یدست دمید
 صورتم چرخاند. 

 .یاز من فکر کن ریبه غ یحق ندار  افتهی اسم روت ب کهی چته؟! بهت گفتم زمان-

 

 . میزی نگران چ-

 

 نگاهش و اطراف چرخاند. کلفه

 ! هان ؟ی هست ی چ یتو نگران نجامی اون وقت تا من ا-

 

 

 نگاهش و بهم دوخت:  دلخور

واز نه   یبر ی نه از فضا لذت م گذره،ی م کتیاون مغز کوچ یتو  یچ  دونستمی کاش م-
 .دونهی! خدا مگذره؟ی م  تی تو اون مغز فندوق یغذا، چ

 

 ، بغض کردم. بهش نگاه کردم  دلخور

 .یبهم شک کن خوادی دلم نم-

 

 : دیابروهاش باال پر جفت
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هم شک   شهی که از کنارش رد م یمورچه نر هیبه زن خوشگل باشه،   هیآدم که صاحب  -
 .مینیزم بیس  یفکر کرد  کنه،ی م

 

  یچشمک ها  نیکاراش و ا  ن یزد، داره با ا یخوشگل یلیخ یباالرفت، چشمک ابروهام
 .کنهی خاص خودشو، نگاهش منو مجذوب خودش م

 

بهم  یحس خوب یلیهمه مهم شدم خ نیا  یکس یکه برا   نیتر شد، از اپر رنگ  لبخندم
 کنم؟!   یزندگ یواقعاا قراره منم مثل مردم عاد  یعنیدست داد، 

 

 .میرو خورد  نهارمون

 اش تاوان داره.همه نایا ستا،ی خانم خانما اصلا حواست ن-

 

 آبروش و باال برد.  یتا  هی

 .ستمین یکه منم آدم صبور یدونیم-

 

 ش زل زدم.   یاقهوه  یهاعمق چشم  به

 مهم شدم.  یکی   یبلخره منم برا  کردم،ی داشتم فکر م-

 

 پهلوم نشست، صورتش پراز ارامش شد، منو محکم به پهلوش چسبوند.  ی رو دستش

 حرفا رو ازت نشنوم.  نیا  گهید یمهم ای لیخ یتو برا ،یمعلومه که مهم-
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داد ،  یهامون رو به عقب و جلو حرکت م ها دست رو محکم گرفت، مثل بچه  دستم
 .دادی به کارش ادامه م تری جد یکه تکون نخوره، ول  دادم یدستمو فشار م

 

 آروم با دست آزادم، به بازوش زدم. یحرص

 . میازشته، مگه بچه -

 

 به جلو زل زد:  یکمرنگ یکرد، با اخم ینوچ نوچ آرشام

 دل دارن؟!  هامگه فقط بچه -

 

  یهایخوش نی وقت بود که از ا  یلیبهم دست داد خ یخوب یحس م،ی با هم قدم زد یکم
 کوچک هم محروم بودم. 

 

 بودم. یداشتم، پر از انرژ یخونه که اومدم واقعاا حس خوب به

 

محسن گفت بعد از شام دعوتش کرده   یوقت ،کردن یبا هم بگو مگو م یبی و ب محسن 
 کرده؟!  یکه محسنو راض هی کنگران شده بودم، اصلا 

 

خودت  گفتیم داد،ی جا بند نبودم محسن هم که نم پس نم هیاز استرس  من
 .گذشتی تند م نقدر یساعت افتادن که ا   یانگار دنبال عقربه ها  ،یفهمی م
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 دستمو گرفت. یبی در که به صدا دراومد، قلبم به رعشه افتاد، ب زنگ

 . رهیآروم باش مطمئنم برات خ-

 

! محسن که نزاشت به آرشام بگم دلم مثل  ؟یچ ی عنی دم،ی ترس شتریب  یبی حرف ب ن یا از 
 .کشهی آرشام بفهمه منو م د،یجوشیو سرکه م   ری داره س

 

 . میبا هم به سمت در رفت عیسر  د، یزد، دستمو کش یمحسن بهم لبخند  

 

و قد بلند به محسن   پی خوش ت یمدن، مرد تا از پله ها باال او  م یستاد یدر ا  ییجلو
 وارد شد.  یبا لبخند الیدست داد، بعدش هم دان

 

 خودم گفتم:  با

 .دمشیعمرم ند  ی! من که تاحاال تو ه؟یک-

 

  نکیو ع   یبا با لباس کامل مشک یبود که مرد  پیبه صورت اون مرد خوش ت نگاهم
هم کل صورتش و پوشانده بود کنار چهارچوب   ش یبا شال گردن نجاها،ین نیا  مثلی افتاب

 . ستادی ا

 ! زنه؟یم  نک یشب ع یتو  یاخه ک  کردم،ی حس م شی افتاب نکیع ر ی نگاهش ز  ینیسنگ

 



 پروا 

795 
 

شدم، بدنم از  دهیپهن محسن کوب ینه یبه عقب برداشتم که به تخت س یقدم دهیترس 
م گرفت  بغل ری بخورم که محسن ز  نی بود زم کی شد، پاهام سست شد، نزد حسیضعف ب

 و..

 

 گفت:  عی محسن سر زد،یقلبم کند م ضربان 

 . ستین یکنی که فکر م ستین ییا یمرد اون ن یا  ست،ین یزی پـروا آروم باش چ-

 

صورتش    یرو درآورد، شال رو  نکشیکله و ع  عیترس بهشون زل زدم، اون مرد سر  با
 .دیکش نی پا

 

هاش  محبت از چشم  دم،یخودم د  یروبه رو   ییرا ی چهره با نگاه جذاب و گ مردخوش
 .  دمشیتاحاال ند یول   اومد،ی بنظرم چهرش آشنا م د،یباری م

 

 هول شد: یکم ینیدلنش یاون مرد باصدا  

 . یبترس خواستمی نم د،یببخش یوا -

 

به سمتم   ایبد دن یها به تک تکشون نگاه کردم، تمام حس دهیبر دهیبر  یهانفس  با
 شد.  ریسراز 

 

 نشاند.  یمبل  یآروم منو به رو محسن 
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 مرد جوان آروم لب زد:  اون

عادت   یاز رو  شدم،ی وارد نم  ینطوریا  دیترسی م  دونستمی اگه م یینا یخانم س دیببخش-
 بود.

 

 . دادینگران دستمو ماساژ م محسن 

 : دیبهش توپ یعصب یبیب

 . ی! بچه رو زهره ترک کرده؟یشما چکارها -

 

به  یدست  ینشست، چشمم به اونا بود که محسن عصب شیشونی پ یخجالت رو عرق 
 . دیموهاش کش

 . ذاشتنی اگه صورتش رو نپوشونده بود، مردم راحتش نم ه،ی تی اون سلبر یبیب-

 

 گفت: یبا لبخند  ی بهش نگاه کردم اون مرد جوان اول دن،ی ابروها باال پر  جفت

 سعادتم.   اریکام یاقا   یبرنامه ریمد ییصفا   ای من برد-

 

 . دمی عرق کردهامو به لباسم کش یهادست  گرفت،ی لبشو گاز م یبا نگران الیدان

 .زدیقلبم هنوز تند م ضربان 

 ! د؟یاشتباه نگرفت  یبا کس دیمطمئن  شناسم،یمن شما رو نم ی.. ولی.. ول دیخوش اومد -

 



 پروا 

797 
 

 آب دهنمو قورت دادم. 

 کردم؟!   یمن.. من کار-

 

 به فکر فرو رفتم. یکم

شد مال   دهیذره خراش هی ی خارج نیماش هیخورد به  میپشتکوله  ش یهـان دو ماه پ-
 شما بود؟! بخداا اون اقاهه گفت، اشکال نداره برو. 

 

 کرد، کلفه گفت:  یاخم  الیدان

 یخارج  نیماش هیاز خسارت   هیخراش برداره؟! اون هم   یکوله پشت هیبا  نشیماش-
 پروا؟! معلومه از قبل بوده.  یبگذره؟! سادها 

 

بود، چقدر  دهیخودش از قبل خودشو خراش یعنی  دم،یآبروم باال بردم، باخودم نال یتا  هی
 کردم، کلفه شدم.   یعذر خواه یالک

 

 به محسن زل زدم: یبانگران

 خسارت اومدنـ.. یاگه بازهم برا   یول-

 

 . دیوسط حرفم پر  عی سر   اریکام

 .میتا شما رو بازخواست کن میامد ی ما ن د،ینه اصلا لطفاا آروم باش-
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 گفت:  یبانگاه برزخ یبیب دم،یکش یقینفس عم دم،یبرچ لب

 ! ؟یپس چ-

 

 زل زدم: یبیب به

  یچ یبرا  دم،یشما رو تاحاال ند  کنم،ی نگاه نم  زنیو ی! من تلو د؟یدار کاریاره با من چ-
 .بهیعج ی لیواقعاا خ  نی! ا د؟ی گشتی دنبالم من م

 

 زد:  ی لبخند  اریکام

 بله حق باشماست.-

 

 لب زد:  صدایب یارامش بخش یکه آروم بهم زل زده بود نگاه کردم، لبخند  الیدان به

 آروم باش. -

 

 . دمیرو شن اریکام  یجد یصدا  که

پل   ی رو از لبه  یمرد  هیشما  یمیپل قد  یرو  ی! دم غروبادتون؟یرو  شیچهار سال پ-
 ! د؟یدیکش نی پا

 

  یپاشو رو تو  هیبود،   ستادهی ا دانهیزل زدم، اره وسط سال بود، اون مرد هم ناام اریکام به
 هوا نگه داشته بود.
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از من   کنندیم  الیخ نایگرفته باشه و ا  دز یداره؟! نکنه اون مرد ا یچه ربط  نایبه ا یول
 گرفته؟! 

 

 : دمیبا تته پته نال  دیترس

 برم ازمــ..  تونمی نـ.. ندارم، م دز یبخداا.. من.. من.. ا -

 

 حرفمو قطع کرد.   عی اش سربرنامه  ر یزل زد بود، مد  دمیباتعجب به صورت ترس اریکام

بعدش هم اون   م،یستین نجایا  زای چ نیا  یما برا   د،ینکن تی خودتون و اذ ،یینا یخانم س-
 . ارهی خوده کام  ید یکش نی پل اون پا یکه رو  یکس

 

  کی ستر یجاخوردم که دهنم باز موندو زبونم بند اومده بود، شوکه بهش زل زدم، ه چنان
 .  دمیخند

 طرف صورتش سوخته بود امکان نداره..  هی! اون مرد د؟یمنو.. منو سرکار گذاشت-

 

 به فکر رفتم.  یکم

 ! د؟یکرد  یهان جراح-

 

آروم   نشیدلنش یمبل سر داد باصدا  یخودشو به جلو یکم دیمحجوبانه خند  اریکام
 گفت:

 کنم. یخودکش  خواستمیاون روز هم بهتون گفتم نم یی نایبله اون مرد منم، خانم س-



 پروا 

800 
 

 

 .دیبه کنار لبش کش یدست

  یرها یبود، از دست گ لممیف نی دوم میگر  یبودم، اون سوختگ ستادهیاونجا ا   ینجوریهم-
  یبازو یاون طور  دید یبشم که شما سر رسآروم  یکارگردان فرار کرده بودم تا کم خودیب

 . دید یمنو کش

 

 کرد:  یمکث

شما منو به   دید ب یپل که پرت شدم دستمو سرم، اس یفکر بودم از لبه  یچون تو -
 . دیرسوند مارستانیب

 

 کرد. یمکث

کرد باعث   یشی منو آت  نیبهم هشدار داد ا ایدز یاون دستبند مخصوص ا   دنی پرستار باد-
 شد اون روز با شما بدحرف بزنم.

 

 وکلفه شد. یعصب  نگاهش

 . خوامیبابت رفتار اون روزم واقعاا معذرت م-

 

 دهنم رو قورت دادم. آب

 ! د؟یکن یخودکش دیخواستیشما اون روز نم یعنی-
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 افتاد. قهی به  سرم

 شرمنده من.. من فقط خواستم کمکتون کنـ..-

 

 . دیوسط حرفم پر  عیسر 

 کنه منم. یازشما عذرخواه دیکه با  ینه اون-

 

  ی جلو ادی دنبالم گشته تا ب یت یسلبر   هیبلند کردم، بهش زل زدم واقعاا شوکه بودم،  سرمو
 کنه اما چرا؟!  یهمه ازم عذر خواه 

 

 ه کردم. دهنمو باصدا قورت دادم با اخم بهش نگا  آب

  نجایالزم نبود تا ا یعنی! د؟یچرا دنبالم گشت فهممی .. خب راستش من نمیعنی.. یول-
 . یعذر خواه هیاون هم بخاطر   دیایب

 

 کرد. یاخم

و دفتر خاطراتتون   دیو دراور  لتونیوسا  ای گو دیکرد   هیرو تسو مارستانی خب اون روز که ب-
 . دیمقدار دستبند و گردنبند دست ساز رو جا گذاشت  هیو 

 

  شماسمیگفتم شما رو نم  یخواستم مرخص بشم پرستار اونا رو به من داد، هرچ  یوقت
 اونا رو پس نگرفت.
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 وارد کرد. یمبل فشار یدسته  به

رو بهش  یدوستم اومد سراغم همه چ یبودم، راستش وقت یعصب  یلیاون روز خ-
 دادم.  حیتوض

 

 سطل زباله انداختم. یرو تو  لتونیبرم وسا مارستانیاز ب خواستمی که م یهاموقع 

 

 داد.  رونیب نیسنگ  نفسشو

 ُاتاقم گذاشته بود.  ی دوستم بدون اطلع من اونا رو برداشته بود، اونا رو تو-

 

 زل زد:  بهم

 قسمت بود که اونا به دست من برسه.  کنمی فکر م نجامیاالن که ا-

 

 گفت: یبا ناراحت د،یلبش کش  یو رو زبونش

 من اون روز واقعاا با شما بد برخورد کردم.-

 

 انداخت. نی رو پا سرش

  دایدفتر رو پ کرد،ی که دوست دخترم داشت دکور خونه رو عوض م ی بعد از سالها وقت -
 کرد.

 



 پروا 

803 
 

 دهنش رو با صدا قورت داد. آب

  نیناراحت بودم تمام ا  یلیواقعاا شرمنده شدم خ تونی داستان زندگ دنیفهمبعد از -
 گرفتم. ید یچندماه واقعاا عذاب  وجدان شد

 

 فوت کردم.  رونی کلفه نفسم رو به ب زد،ینم یحرف یکس

کنم، خوشحال   ستشیسربه ن  اومدیاز اون دفتر نداشتم، خودم دلم نم  یخاطرات خوب-
 بودم که خودش گم شده بود. 

 

 .دیکامل به طرفم چرخ اریکام

کرده بود اولش کنجکاو شد که    دایدوست دخترم که دفترتون پ یوقت د،یحق دار   دونمیم-
 خط به خطش خونده بود. یو از سر کنجکاو  دیدوست دخترم باش دیشا

 

 دفترمو خونده ناراحت شدم. کهن یلبمو گاز گرفتم، از ا کلفه

 

 .دمیآب شربت رو برداشتم سر کش وانی ل  عیسر 

 

 آروم گفت:  اریکام

تحت    یلیدوست دخترم خ شد،ی ناراحت م دونستمیشد، نم یاتفاق یلیخ دیببخش-
 مشت آب از چشماش رفته بود. هیاش  قرار گرفته بود، با هر کلمه  ری تاث
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 .دی کش یقیعم نفس

حرف زد،    الی رد، با اقا دانک دایکار رو اون انجام داد،  دانشگاه شما رو پ شتریراستش ب-
 اما اون نم پس نداد. 

 

 کرد. ینگاه الیدان به

با محسن حرف   دیبا  دیما رو سر دوند تا بهش کل ماجرا رو گفتم، بعد هم گفت با  یکل-
 محسن چقدر ذوق زده شدم.   دنیاز د  یبزنم، اگه بدون

 

 : دیخند محسن 

 اغوشش چلوند که فکر کردم از اون مرداست   یاره منو چنان تو -

 

 . دیخند الیدان

  یچه کول یشد، اگه بدون  وونهید هیتی سلبر اری کام دهی فهم یوقت گهی پروا خودشو نم -
 درآورد؟!  یباز 

 

 زد.  الیدان یبه پا  یلگد محسن 

 ساکت شو آدم فروش آنتن . -

 

 صورتشو مچاله کرد.  الیدان

 احمق. یپـامو شکست-
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 .دیخند  مهآبایب الیبهش رفت، دان یاره چشم غ محسن 

 

 . دیبه صورتش کش یستاره بارون بهم زل و دست  یهابا چشم  اریکام

 کردم.  دایشما رو پ  شهیاصلا باورم نم-

 

 با استرس روبه اونا آروم لب زدم:  کردم،ی واج بهش نگاه م  هاج

  نیبشه، ا دایپ خواستیکه دلم نم یدفتر خاطرات نیشد؟! بخاطر ا  ی چ دم،یهنوز نفهم-
 ! د؟ی د یهمه زحمت کش

 

 مبل تکون داد.  یخودشو رو یکم اریکام

 نامه  لمینشون دادم، از روش ف یسندهای من دفتر شما رو به نو  یینایراستش خانم س -
 ساخته. 

 

 سکوت حاکم شد. یکم

 خورده. دیبه نام شما کل لمیاسم ف-

 

 . ستی خواب ن نی! مگه امکان داره؟! ا ه؟یچه شوخ نیشد، ا ینعلبک یاندازه  هامچشم
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 . دمیشن صداشو

 به عهده گرفته.  ایاون هم برد  یکنندگ هیته  -

 

 لب زد:  نیآروم مت ای برد

  میمشتاق  یلیکه خ نیساخته بشه و ا   تونی زندگ لمیف دیدوست دارم اجازه بد  یلیخ-
 .دیکن یخودتون نقش پـروا باز 

 

 متر باز موند.  هیحرفش دهنم   نی ا  دمیشوک بودم که از شن یتو  هنوز 

 

  نایگرد بهشون زل زدم ا  ی هاج واج با چشمآها دم،یشنی گرفتن قلبمو به وضوح م نبض
 شدم؟!   وونهیمن د   ای  انوونهید

 

 تکون خوود و....   هاملب 

 

 .دی کش یقیعم نفس

 نندیبی مردم م  ینطوریا  شه،یم ی نندهایو پر ب  یجالب لمیخودتون ف یفکر کنم با باز -
 .دیکنی رو ثآبت م تونی گناهیب  ینطوریاشتباه محض بوده، ا گفتنیدرموردتون م  یهرچ

 

و محسن هم مشتاقانه بهم زل    الیزل زدم، دان  اریبعد به کام ای و واج به دهن برد  هاج
 زدن. 
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 . دیهام  لرز ! لب گن؟یم  یچ نایبسته بودن، ا  خی   هامدست 

 . میآدم معمول هیمن    ست،ی که ن لمیمنه، ف یزندگ نیا  ی.. ولیول-

 

 تکون دادم.  سرمو

 بچرخه. گران ی من دهن به دهن د یزندگ خوادینه.. نه اصلا دلم نم -

 

 دسته مبل رو فشار داد.  اری ناراحت شد، کام ای هاش بهم گره خورد، برداخم  محسن 

 شهیهم یعنی  اد،یم شیمن پ  یخوب برا یروزا اتفاقا  نیشده که ا   یچ دونمی من نم-
 خوب باهم؟!   یو اتفاقا  ادی م شی آدم پ ی بد پشت سر هم برا ی اتفاقا

 

 کردم.  بغضم

من دختر   کنم،ی م میجامعه زندگ نیا  یمن دارم تو  یول د،یممنونم خوشحالم کرد -
 ..می عاد

 

 خم شد: یکنترل شده به طرفم کم  یبا صدا  اریکام

مثل   یک ی  یزندگ دیبتون دی بد از شما بجا بمونه، شا  تیذهن نیا فه،یح یینا یخانم س-
مثل تو   ای لیبرگرده، خ لمیف  نیراهشون رو گم کرده، با ا  دی شا د،یخودتون رو نجات بد

 مردم رو عوض کنه.   دیاز د یبتونه کم لمیف نی ا  دیشا گراننیمورد قضاوت د 
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 بهم زل زد. ای برد

 . ارهی منم فکر کنم حق با کام-

 

 گفت:  عیافتاد، محسن سر  نی پا سرم

 االن هم چند روز بهش فکر کن.   ،یکردینم یپروا تو بدون فکر کار-

 

 محسن نگاه کردم. به

 اگــ..  رم،یبگ میتصم یی تنها تونمی محسن، من االن نم  یول-

 

 حرفمو قطع کرد. عی سر محسن 

 . کنهی درسته، اما باهاش مشورت کن مطمئنم قبول م ی ریپروا آرشام آدم سخت گ نیبب-

 

 ولـــ...-

 

 زد:  یلبخند  اری کام 

، ما تا چهار  به نظرم حق با محسنه  یول  زارمیاحترام م تونمیمن به تصم یینا یخانم س-
فکرتون   دیتونی تا عصر پنج شنبه م م،یکنی ، عصر پنجشنبه حرکت م می نجایا  یشنبه سور

 .دیرو بکن
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 زد:  یلبخند   محسن،

 .یفکر کن یوقت دار یخوبه چند روز -

 

  نی اگه بخوام ا شناسنی اونا رو م ای لیخانوادهام خ  یاتفاقات افتاده، کارا  یلیخ اریاقا کام-
 .شهینم نمیبی م کنمی واقعاا فکرشو که م شه،یکارو بکنم براشون بد م

 

 گفت:  عیسر  ای برد

  ای میجاها رو عوض کن یلیخ  میمجبور  م،یجا بد  لم یف یتو شهیها رو نماز صحنه  یلیخ-
 . میسانسور کن یکم

 

 .دیبه موهاش کش یدست

اونا به شما رحم نکردن،  فه،یالبته از نظر من ح م،یکنی حذف م دی هرکدوم بخوا   یول -
خدمتکارتون بهش گفت شما حالتون   یوقت یاون روز که برادرتون شما رو کتک زد حت 

 خودش رفت.  یبده اون دنبال خوش گذرون یلیخ

 

 تکون دادم.  دی تا  یبه نشانه سرمو

 بد خانوادهام.  ای خوب  یاره، ول-

 

 بهم زل زد: یعصب اریکام
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  یخانوادها  یشما شکسته بود، ول یدوتا از دندنها د،یدیپـروا اون روز تا صبح درد کش-
اون   د،یندار یکه خانوادها  دی دفترتون نوشت یجا  هیخودتون  دن،یهرگز نفهم  یگیکه م

 همه بل سرتون آوردن.

 

 بهشون زل زدم.  یهم فشار دادم، با ناراحت   یرو  هاملب 

 .دمینم  یقول حتم  یول-

 

 بلند شد.  الیبهم نگاه انداخت، دان یبی زدند، ب یلبخند

 برم، نگران مادرمم.  گهی من د-

 

 بلندشدن. الی با دان اریو کام  ای برد

 .میماهم رفع زحمت کن-

 

 :دیچیپی شال دور گردنش م کهیدرحال اریکام

 . میازتون بشنو یخوب ی خبرا دوارمیام-

 

 . دمیرو شن یاپسربچه  یدر رو باز کرد، صدا  الیکه دان نیهم  م،یشون کردتا دم بدرقه  باهم

 

 وارد شد.  اریو کام  ای با برد یبا لبخند  یمشک  یموها   دیبا پوست سف یاپسربچه 
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 سلم. -

 

 .دمی بوس دشیاروهان باشه، خم شدم صورتش سف دیبا  دمیفهم

 ماهت. یسلم به رو -

 

 .داشدیقآب در پ یتو  یظ یکه با خشم و اخم غل  دمیرو د  آرشام

 

بدون توجه اخم وتخمش اونو به اغوش   الیبهشون انداخت، دان یبد ینگاه آرشام
 .دیکش

و   میقاپ آبج  شهیخوابم، باورم نم کنم،ی هنوز فکر م شه،ی، اصلا باورم نمبابا  دمت گرم -
 .یدزد

 

حرف   دنی، با شندورش کنه  کردی م یشده بود، بادست سع تری عصب الیکه از کار دان آرشام
 آروم شد. یاخرش کم

 خوب بابا ، فقط به آدم نچسب.  یلیخ-

 

 . دیبلند خند الیدان

 .ی لخچقدر گوشت ت-

 

 زد:  الی دان یبه شونه یدست محسن 
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 .ادی آرشام خوشش نم-

 

 آرومش به آرشام  سلم داد.   یباصدا  یجد  ای برد

 سلم.  کیعل-

 

 .دیکش غیدهنش باز موند ج اری کام دنِ یبا د نیارش

 .شهیسعادته، باورم نم اری کام ن یمن ا  یخدا  یوا -

 

به ذوق   یاآرشام چشم غره  د،یصورتش کش یحال شال دور گردنشو رو  نیدرهم اریکام
 صورتش و پوشوند. یبا لبخند  اری رفت، کام نیارش

 

  یتا  هی د،یکش نی دستشو برد شالش رو پا عی بهش انداخت، سر  ی نگاه زنندها  آرشام
 آبروش باال رفت، اخمش پر رنگ تر شد. 

 !د؟ یهست یشما؟! ک-

 

 آرشام زد:  یبه بازو یدست محسن 

 .گمی تو بهت م ایب-

 

 زد:  ی لبخند  اریکام
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 .میبا اجازه ما رفع زحمت کن د،یخوش اومد -

 

بلند وارد شد،  ی الغر با قد یدست تکون داد، دختر الیدان ی رفتن، محسن برا رونی ب اونا
 برداشت.  یآرشام کلفه قدم

 

 .دیکشی خشک و سرد سلم داد، آرشام تند تند نفس م یلیخ نیارش

 ! کنند؟یم  یزنم اون هم بدون اطلع من چه غلط یخونه یبودند تو ینره خرا ک نیا-

 

محسن به   زد،یبا خشم و حرص حرف م یطور نی بود که ا یبار نیاول  دنیباال پر  ابروهام
 طرف آرشام رفت. 

  گریباز  ارسعادتی که روش و پوشانده بود کامچه خبره، اون پسره  یدونی آرشام نم یوا -
 شده؟!  یچ شهیمهاجم باورت نم لمیف

 

 بهش رفتم.  یبد  یابه محسن زدم، بهم نگاه کرد، چشم غره  یا   سقلمه

 

 داد زد: یبلند عصب آرشام

 جواب  منو بده. -

 

 زدم: پچ

 دهنت و ببند محسن.-
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 : دیغر یطوفان ستاد،ی ا  رومروبه

 ساده.   امی پ هیاز  غی! در؟ی ! چرا بهم زنگ نزد؟ی چرا بهم نگفت  یامروز بامن بود-

 

 : دیکوب می شونیبه پ باانگشت

خود سر   یتونی نه؟! نم ی صاحب دار گهیکه د یپوکت فروکن یکله  یتو یخوا ینم-
 هـان؟!  یمنو دور بزن یخوا ی ! م؟یبکن یخواست یهرغلط

 

 بهت بگم.  خواستمی ام  دارند، االن مبه گذشته یمـن.. من فقط خواستم بدونم چه ربط -

 

 . دیلرز ی م ازخشم

 !؟ ی فرض کرد  ی! منوچد؟یبخند شمیبه ر اومدم ی تمام شده، م یاالن که همه چ-

 

 .دیدور خودش چرخ یعصب

  نویاسممو بهت دادم به من ربط داره، ا  ی از وقت  اتنده یچند دفعه بگم گذشته حال وا -
 ! ؟ی ! حواست هست منو مترسک حساب کرد ؟یفهمی م

 

بلندشد، دستم و نامحسوس تکون دادم که  عیمحسن سر   کردم،ی ازضعف سکته م داشتم
 . دهیمگه گوش م  ینگه ول یزیچ

 بعد بهت بگــ. نیمن خواستم بفهمم ک-
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 زد: ادی حرفهاش فر وسط

! مگه خودم چلق  ؟ی گرفت میوتصم یمن فکرکرد  یکه بجا   یتوچکارها  یتوغلط کرد-
 پروا به من ربط داره.  یبودم؟! کارا 

 

 . دیکوب نیعصاشو زم یعصب یب یب

 ! د؟یستی به فکر اون اون دوتا بچه هم ن د،یبسه به جون هم افتاد-

 

 و اروهان رفتم. نیبه تراس رفت، من به طرف ارش  یگرفتم آرشام عصب لبموگاز 

 .دینیبنش دیا یب زم،ی عز دیببخش-

 

 بهم نگاه کرد.  یزی با اخم ر نیارش  دم،یبوس دیشدم، صورت گردوسف خم

 ! ؟یسادی چرا وا  زمی اعزیب-

 

 که دورشد آروم پچ زد:   اروهان

  ،یکن یبهم محبت الک یخوا یبابا م م  تی جلب رضا یفقط برا دونمی م  ستم،ی تو ن ز یعز-
 . ستمی من اروهان ن

 

 .دیفهمی بزرگ بود م نیارش



 پروا 

816 
 

کنم،   لی تحم یخودمو به کس ستیقرارن کنم،ی نم یکار یکس تیجلب رضا  یمن برا -
ام  مثل گذشته کنم،ی اگه نشد رهام کنم،ی م یبازه من صبور انمی اطراف ی اغوش محبتم برا

. 

 

آرشام   یبه خانواده یشباهت  چیاصلا ه یدرشت رنگ  یها الغرقدبلند باچشم دختر
 نداشت. 

 

 زد.  یلبخند

 .مینیبنش میبر-

 

به   یدست یپاهاشو تکون داد باپوزخند یزل زده بود، عصب نیبه ارش یبا اخم محسن 
 لب گفت:   ریدز یپشت سرش کش یموها 

 .کشهی خواهر مظلوم من شاخه وشونه م یما آدم شده، برا یهم برا  قوی بچه ر نیا-

 

 بهش رفتم. ی اغره  چشم

 پروا. کنمی نکن من تحمل نم ینطوریاواسه من چشماتو  -

 

  گاری خاص خودش س ژی که با پرست دمیدی رخ آرشام م میبه تراس رفت ن د،یلرز ی م ازخشم
 .دیکشی م
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دستم   یاونا زوم بودم، دست کوچکي رو  یبود، نگران رو ره یبه محسن خ ض یباخشم وغ 
 نشست. 

 .یکن  یمامان بزرگ گفت قراره بامن زندگ-

 

 صورتش نگاه کردم. بهش

 کنم؟  یمن باشما زندگ یتو دوست دار-

 

 کرد.  ذوق

 ! ؟یبری منومدرسه م  یلیاره خ-

 معلومه.-

 

نکنه  دمیدفعه ترس  هیمادرش بره دنبالش، دلم براش کباب شد  خوادی جونم دلش م یا
 ! ام؟ی برب هافتیدوشم م  یکه رو  تی نتونم از پس مسول

 

ذهنم نقش   یدست محسن تو  یبشم؟! داغ رو  یمحسن آدم بد   ینکنه مثل نامادر 
 گرفت، لرز کردم. 

 

  تونمینم  دم،ی موهاش و بوس  یمثل اونا نشم، خم شدم رو   یمنو بکش اما کس  ایخدا نه
  یگناه نندازمن فقط از نامادر نیتوبه، منو به ا  ای خدا رم،یبگ دهیمحسن و ناد  تی مظلوم

 محسن گله کردم. 
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 .کنمیتوبه م  ایخدا م،یتا اونو گناه بکن  میرینم میسرزنش کن یگناه یروبرا یکس اگه

 

  یوا  د،ی کش رونیو منو از فکر ب  دیمحکم به ساق پام کوب یبیب  ختیبهم ر اعصابم
 زدم.  یکم رنگ یلبخند کنه،ی چقدر درد م گفتی محسن راست م

 .یبیب جانم-

 

 به سر به تراس اشاره کرد.  با

 برو سراغشون تا همو نکشتن.-

 

سر به   قراری ب هیبدون توجه بق عیبودند، سر  یبه تراس زل زدم، بنظرم هر دو عصب نگران
 که وارد شدم، هر دوشون بهم زل زدند. نیهم دم،یهوا به تراس پر 

 

 نرده نشسته بود. یزد، رو  گارشی به س یقیمحکم پک عم آرشام

 

 . دمیعرق کردهامو با استرس به لباسم کش ی هادست 

 بمش به حرف اومد. یباصدا  آرشام

مال من    ستی! حواست ن؟یکنی الف بچه؟! منو بوق حساب م هیدست  ید یعقلت م-
 عقدمونه.   گهیعقد، سه روز د یگفت ،یشد غهیص  ی! گفت؟یشد
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 پاش له کرد، داد زد: ر ی ز  گارشویس یعصب

منو از   یتو چطور دونم،یمنو تو رو  از خودم جدا نم  ،یمنو له کرد   گاری س نی ا  مثل -
دلم به دلت   ،یری گیم میسرخود بدون اطلع من تصم  ی! تو غلط کرد؟ی د یخودت جدا د

 وجود نداره؟!   یمن  گهیکه د دادم حواست هست؟! 

 

 . کردی بهم نگاه نم یدلخور بود حت تینهایب

 .خوادیاز جونم م  یچ نمی! من خواستم بب ؟یفکر کن ینطوریمنــ.. من قصد نداشتم ا-

 

 بلند شد. ی دفعه با نعرها  هی 

من رو   ،یبزار  تی زندگ یجا  یجا  دیمنو با  ،یکنیبدترش م  یبگ یدهنتو ببند چون هرچ-
 اونم منم..  یریگی نفر اجازه م هیبزار، تو فقط از  ت ی زندگ تی اول ی تو

 

 وادامه داد.   دیکش  یقیعم یدم

  یبرا یبخوا  ،یبه سرت نزنه، بدون اجازه نفس بکش شهی برات بد م یکن وونهیمنو د  -
 . یبکن یخودت هر غلط

 

 کلفه داد زد: محسن 

 !  ؟ی سرت انداخت  یشده؟ صداتو تو  ی نکرده ، مگه چ یبس کن، اون که کار-
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پـروا پر از   یون زندگچ ،یو بر یاالن راهتو بکش نی بهتره از هم یهست  یآدم شکاک  اگه
  یخوای کنند؟! م یبهش دست دراز  خواستنی چندنفر م یدونی درده پـراز غمه تو اصلا م

 .یکن ی سر پـروا خال  یاخر بزن اما حق ندار میس یبزن

 

! همه اونو  چرخه؟ی ! هنوز که هنوزه مده؟یدهن به دهن چرخ ا یپشت سرش چ یدونیم
 نزن، دلشو نداره.  ن یبلندت اونو زم یزدن، تو با صدا نیزم

 

 تر داد زد: یعصب محسن 

  ری س دنی که از نفس کش ییکرد، تا جا   ریگ نیاونو زم یکسی ب  ده،یکش یعمر دربه در هی-
 !  د؟یترسی که بودم پروا ازش م ییاز کسا  یکیمن  یدونیم  یشده بود، تو

 

قلبم مثل گنجشک   د،یو گرفت اونو باال کش  اشقهی خشم به طرف محسن هجوم برد  با
 خشکم زده بود جراعت نداشتم برم جلو، فک هم از خشم آرشام قفل شده بود. زد،یم

 برم؟! بــرم؟!  -

 

 تر داد زد:  بلند

 جورآب گرفتم؟!   ا یمگه اومدم باراز کفش -

پــروام   یکه رو  یچشم ارمینداره؟! درم یربط  یهم باشم به تو جوجه فکل شکاک 
 ،یعوض کنم،یم  میتو رو هم هزار قسمت تقس زم،یری داغ مباشه، دهنشو سرب  دهیچرخ

 .دهیند یمنو کس  یوونگیهنوز د
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 اخر. میگرفتم که سقوط نکنم، زده بود به س واری سست شد، دستمو به د پاهام 

 

 زد:  یپوزخند آورد،ی هم کم نم محسن 

شده؟! تو  اصلا چرا برامون بل   یچ ه،یخودش مرد ی! پــروا برا ؟یهست  یتو چ -
 ! ؟یگرفت

 

 . دشی کوب واری به د محکم

بود که اسمم روش نبود، چاک دهنتو باز   یوقت یبود برا  یپـروا زنه، اونم زن من، هرچ-
 . دوزمشیبهم م یکن

 

 : دیها مشت کوبنرده  یرو د، یخودش چرخ دور

نفر   خوامی نم گفت،ی به من م دیپشتش باشه منم، اول با  دیکه با یکس کهن یدردم ا -
 .افتهیدوم باشم، االن هم گم شو تا نگفتم چشمم بهت ن

 

به لباسش   یو درست کرد، دست  اشقه ی محسن آروم چشم بستم که بره، محسن  روبه
 گفت:  یدو رگها  یبا خشم و صدا د،یکش

بلندت فقط پــروا   یصـدا  ،شم یاز روت َرد م یهست یک  ستیبرام مهم ن یدلشو بشکن-
 ..ترسونهی رو م

 

 و....  آورد یبه طرف محسن رفت، محسن کم ن نی خشمگ آرشام
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 .دیکش رونیو ب  اشقه ی  محکم

 دستشو پس زد:  یدو رگها  یباصدا

براش شاخه  یبخوا تیچه تو چه اون جوجه رنگ  ،یول کشم،ی بخاطر پـروا عقب م-
 .ارمیدرم قلبتون رو دیوشونه بکش

 

که خطا کرده به    یازد و رد شد، آرشام بهم زل زد، سرم، مثل بچه  یبه بازوش تنها محکم
 .دیچیپ  مینیب یتو  گارش یس   یبو دم،یفندکش شن یافتاد، صدا  ریز 

 ! گه؟ی م یچ  نیا-

 

 هم فشار دادم.  یو رو    هاملب 

 ...ــینم-

 

 زد: داد

 ..یزنیصورتم چشم تو چشم حرفتو م  یتو یزنیبا من حرف م یوقت-

 

 شد، گفت: یبهش زل زدم، سکوتم که طوالن مستأصل

 خــب؟! -
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 ...دونـینم-

 

 کرد.  یزد، سرشو تکون داد وسط حرفم نوچ نوچ یپوزخند

 . یبد لمیتحو  یور یدروغ و در یبخوا  دوزم،یهات و بهم ملب -

 

 نکنه محسن.  کارتیکنم، خدا بگم چ ی چغل خوامیدهنمو قورت دادم، نم آب

ام و  پرش کرد چونه یبا قدم بلند ع یبه عقب برداشتم، سر  یبه طرفم اومد قدم عیسر 
 گرفت. 

 هـان؟! -

 

 گفتم. دهیترس

 . امی خودم از پسش برم یعن یخب فکر کنم، -

 

 گفته؟!  یزیچ نی ! ارش؟یاز پس چ-

 

 لب باز کردم. یبهش زل زدم، عصب نگران

 . رمی مادرشو بگ یجا  خوام یم کنهی ست فکر ماون بچه -

 

 زد:  یپوزخند
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 .  یگی مــادر؟! واسم جک م-

 

 هام زل زد: چشم به

  م،یچون ما شد  ،یجمع ببند  دی با یا ی برب یزیچ ای  یاز پس کس یتو بدون من حق ندار-
 وجود نداره؟!   یمن گهید  یمخت گچ پر کردن درک کن  یواقعاا تو 

 

دستشو   عی کنم که سر یدم، دهنم و باز کنم، که ازش معذرت خواهتکون دا عی سر   سرمو
 باال آورد: 

چون   ،یخوری فصل کتک مفصل م هی یکلمه بگ هی یازم اجازه نگرفت کهن ی راجب ا-
 رو از جانبت.  یکار چیرو ه یحرف چیه بخشمینم

 

 زمزمه کرد:  کلفه

 بندوبساط و مهمون دعوت کردنت، از پس براومدنت.  نی ، ا غهیکلمه ص-

 

 .دیدور لبش کش دستشو 

 .زنمی بشمارم، گردنت و م نیاز ا  شتریسه شده، تمام فرصتات سوخته ب-

 

 بودم زهره ترک بشم. کی نزد

 .یبه آب بزن گداری ب یبخوا  شمیم  لتی که من عزرا ی ریگیم  ادی یدار نمیبی خوبه م-
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 با مردمک لرزون زل زدم. بهش

 نزنه..  یحد نداره، پس به سرت غلط اضاف م یوونگی چون د یاز شوهرت بترس  دیبا-

 

 داد. ی صندل  یام و آروم نوازش کرد، رو چونه  

 پاش له کرد. ریپک ازش زده بود، ز  هی که فقط   یگاریس-

 

 روشن کرد.  گهی د یکی  

 ! گفت؟ی م یمحسن چ-

 

 نشستم پام واقعاا سست شده بود.  یصندل یآروم کنارش رو  ه،یمنظورش چ دمینفهم

 هــان؟! -

 

 اخم زل زد بهم : با

 .گفتندی م  یزیچ هینره غوال   نیگفت ا -

 

 هــان اون. -

 

 بهش دوختم. نگاهمو

 .کنمی معلومه قبول نم-
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 :دی شد، توپ دایمحسن از کجا پ دونمینم

 چــرا؟! -

 

 : دیکبود غر  یآرشام با صورت م،یبرگشت هردو

 .میزد یم  یحرف خصوص  م یداشت دی! شا ؟یذره ادب ندار  هیتو  -

 

 هام کوره روشن کردن.گونه  یشدم رو دیو سف سرخ 

 

 بلند قهقه زد. محسن 

 چکه آب ببره از بس داد زده گلوش خشک شده. هیبراش   گهی م ی هیبی به من چه، ب-

 

 گاز گرفت:   لبشو

 خواهرِ بدبختم آب شد. یندار ای آرشام واقعاا ح -

 

 نگاه آرشام و حس کردم.  ینیعرق کردم، سنگ  یکل

 رو بده شرتو کم کن. ینیس-

 

 الود بهش زل زد: اخم
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 .ی با نامزدت تنها بش  هیثان  هی زارمینم مونه،ی م  ادمیرو   نایا-

 

 . دیبلند خند محسن 

 که تو رو قسمت ما کرد.  ی لعنت به اون روز -

 

 بچه پرور.. ر یگل بگ-

 

به   ،یذهن آدما رو پاک کن یکاش جادوگر بود یگفتی روا روش فک کن مگه خودت نمپ-
  ،یکنی که تو رو شکستن ثآبت م ییخودتو به اونا  ،یکنی مردمو عوض م دی د اریقول کام

 .یکنی تمام اونا رومبهوت خودت م

 

 : دمینال متساصل

  خوامیمنه، نم یزندگ نی داشته باشم، اما محسن ا یعاد  یزندگ خوامی هنوز هم م اره -
 . میآدم عاد  هی  ستمی ن یتیدهن به دهن مردم بچرخه، من که سلبر  میزندگ

 

 به آرشام افتاد.  نگاهم

 .تونمی نم ستم،یتنها ن گهی تازه من د-

 

 خداش باشه.  داز ی، آرشام با نکن فداتشم  تمی اذ-
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 تر گفت:  یعصب

 ! هـان؟ مونه؟ی پشتت بد بگه آرشام ساکت م ی به نظرت اگه کس-

 

قبوستون،   ینه یمنو تو رو بفرسته س  کی خبر نداشت نزد کهن ینه بقران، اون بخاطر ا  
 که کنارت نشسته.  یمرد  نی بخدا ا

 

 .دیجلوم چرخ کلفه

 .گذرهی م ینه راحت از کس احساسه،ینه ب بخشه،ینه م کنه،ینه فراموش م-

 

 پاشنه پاش نشست.  یرو

انتقامت از   ینطوریو ا ید یوحراف، نشون م  نیمشت آدم دهن ب  هیبه  تی تو پاک -
 .یری گیکه پشتت نبودن م ییکسا

 

 آرشام اشاره کرد.  به

 ایلیخ  یزهی انگ یتونی تو م ،یکنی دور م یاحتماال یها   یریآرشامو از قاتل شدن درگ -
 تو گرفتارن. طتیشرا  یکه االن تو  ،یبش

 

 به محسن زل زدم، دستمو بهم فقل کردم.  یوناراحت  یدلخوربا

 .شمینم داریکه ب هیخوابم طوالن کنمی ! حس م؟کنهی باور م یروک نایا  یول-
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 خودم شکستم. یتو  یلروزن یبا بدن 

 هیتموم بشه،  یشوهر همه چ هیدفعه صاحب  هیو کار  کسیدختر بدبخت ب  هی-
  ایبگه ب  ادیم  یکیطرف هم  نیاز ا  شه،یمناقصه اماده م  یکه داره واسه یمهندس
 شو.  یتی اتو پاک کن و سلبرگذشته

 

 از چشمم افتاد.  یاشک

اوج باشما بودن    یتو  تونمیرو نداره، نم  یهمه خوش نی قلبم تحمل ا ه،یادی برام ز  نایا-
 ده.دلم و عقلم کودتا ش یانگار تو  ره،یاحساسم رو ازم بگ ادیب یکی

 

 

 ..دمیلرز  یعصب دم،یخندیم   کی ستری شل شده بود و ه شمین دمیخند  یاشک باصورت

 

 نگاِه به خون نشسته بهشون زل زدم: با

سرم اوار بشه، محسن   یرو  یدوباره همه چ   نمیخواب بلندبشم بب ن یاز ا ترسمی م-
 اصلا امکان داره؟!  ست،یراحت ن

 

 پشت دستم اشکام و پاک کردم. با

قلبم داره ذوب   شه،یسرم خراب م ی دارن رو وارایدر د نیعادت کردم، انگار ا  یبه بدبخت -
 .شمیم
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 بغل آرشام فرو رفت.  یِ دفعه سرم تو هی

امکان داره،    زیهمه چ هیاش واقع اوار بشه، همه ستیقرار ن زیچ چ یه یستی خواب ن-
 . امیم  اتهیبه سا  هیسا یهرجا بر

 

 زانوم گذاشت. یآروم دستشو رو  محسن 

 .نمیاتو بب مگه من مرده باشم، دوباره غصه -

 

 رفت. رون یاز تراس ب عی گرفته سر یصورت با

 

 کرد.  دیم و بوس قهی شق آرشام

 .نتیزهراگ  یحرفا   نیمنو به جنون نکشون، با ا -

 

 دستمو گرفت.   د،یو بوس میشونیپ

 .یبشکن  زارمی نم یول شکنم ی م کنم،ی و درست م  زیهمه چ -

 

 بغلش گرفتم.  یتو محکم

 . رهیگیفکرم کنارت آروم م -

 

 .دیکش یکشدا  یها نفس



 پروا 

831 
 

 بهت بدوزمش.  دیبا  ستیوقت دستت ن چیکه ه  تمیاخخ که دلم برات تنگ شده، گوش -

 

 زدم.  یلبخند

 . ید یاخ خند-

 رخم زل زد. میبه ن عیعوض کردن َجو سر  یبرا  د،یسکوت منو به اغوش کش یتو  یکم

 . ماینجا یبا خانوادهام ا  هیفردا شب چهارشنبه سور -

 

 چشم. یقدمتون رو -

 

 حصار بازوش، فشارم داد.  نیب

 بشه؟!  یتیملوسم قراره سلبر  یشیپ-

 با سرعت سرمو باال گرفتم  یتیسلبر  دنیشن از 

 ! ؟ی چــ-

 

 شد. نی گلوش باال پا   بکیس

 قدر روت حساسم. من چ   دهیپروا محسن با اونوعقل ناقصش فهم نیبب-

 

 زد.  یلبخند
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به قول وقسم   یخانواده و تو  وسط باشه اعتبار  یپا  یوقت  تیعصبان ی تو دونهیاون م-
  زه،یریروانم بهم م  ستیدست خودم ن ره،ی م ادمینه  بخشمیکه نه م یاونم من ست،ین
 ! ؟یفهمی م

 

 .دی کش ینفس آروم د،ی موهام رو بوس  یرو

مسله هم باورت دارم،   ن یبهت اعتماد تام دارم، اما به هم جنسام هرگز، درمورد ا-
 .یری گیو م میتصم نیبهتر دونمی م

 

 سرشو کج کرد بهم زل زد.  یناراحت با

 بود؟!  یش یبهت گفته که محسن آت یچ نیارش-

 

 زدم.  یلبخند

 شد. یادفعه  هی یهمه چ م،یا یکنار ب طی تا با شرا  یبهمون فرصت بد دینبود، با  یزیچ-

 

 .دیبوس لپمو

 یو تصادف  یادفعه  هی زیچ  چیدل وسط باشه ه یبوده؟! اگه پا  یا دفعه هیگفته،  یک-
 .شهینم

 

دوستم   یعن یشد،  یجور هیگردشد، ضربانم باال رفت، صورتم داغ شد؟! ته دلم  هامچشم
 داره؟! 
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  یچنگش زدم و برداشتمش، اخمو و جد عیرفت، سر  گاریدستش سمت باکس س 
 دستموپس زد. 

 ! زنه؟یملوسم چنگ م یشیپ نم،یدستت و بردار بب-

 

با   یپس حق ندار ،یا یپآبه پام ب ی! قول داد؟یاالن چندتا دود کرد  یدونیاره، م-
 .یکنارم باش دی نفسم با نی تا اخر ،یبه خودت صدمه بزن نکاراتیا

 

 دبهیهاش و به عقب برد خودشوعقب کشدست   بهم زل زد یبرق زد با لبخند چشماش
 اسمون زل زد.

همون شب که دل دادم   دمی بر  ایازتمام دن  دمیتو رو د یاون کوالک وقت ی اون شب تو-
 .دمی غمتو هم بجون خر 

 

 . کردمی نگاهش و حس م ینیانداختم، سنگ نی و پا سرم

 ! ه؟یخجالت م،ی شمیمو ابرا یشیپ-

 

 بست، به اسمون نگاه کردم.  خی هام دست  کف

 کنم؟!   کاریچ دونمیآرشام من... من نم -

 

 کرد.  یزیر اخم
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 ! ؟یدرباره -

 

  نان یبا اطم عی خوام بگم سر  یم  یچ دیزل زدم، انگار فهم شیمشک  یهاعمق چشم  به
 چشم بست. 

 باخودته پـروا.  اشهیبق یدونیهامو زدم، نظر محسن هم که ممن حرف -

 

مثل اون    یکی  یشیم شه،یمثل گذشته نم زتیچ  چیه یبش دهیدصحنه و  یرو  یبر اگه
 مردک با اون همه نقاب و دم و دستگاه.

 

 کرد. یمکث

 و ملت دورت حلقه بزنند.  ،یساده بکن  ییرو ادهی پ هیمثل قبل  یدنتونیشا-

 

 .دیرو ازعقب برداشت و به موهام کش دستش

 با خودته. مشیتصم یول  یدونیکار رو م نی ا  ایو خوب بیمعا -

 

 به آرشام نگاه کردم. آروم

 . دنیهم م یپول خوب گهی محسن م-

 

 صورتش کبود شد.  د،یباال پر ابروهاش
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 هووم؟   زارم؟ی م ینشنونم، مگه من کمبود  زایچ نی اسم پول و ا  گهید-

 

 زدم.  یلبخند

کرد واقعاا   یبی که ب یاما کار ه،یخوب یلیکارخ سازنیمسجد م امدرسه،یلیخ ،یدونینه م-
  نیهمچن هیازپول خودم   خوامی داد، منم م یزندگ یزهیمثل من انگ  ییبه کسا آبه،یکم
مثل من    یکی دیشا  یقدر ندونن مثل مستانه َپست بشن ول دی اشایلیکنم، خ یکار

 داکنه. یکردن پ یباشه فرصت زندگ نشونیب

 

 دورم حلقه کرد.  کمرشو صاف کرد دسشو زد،ی هاش برق مآرشام با لذت بهم زل زد چشم

 کوچولوم. یشیپ رتمیوکار خ   کی ومنم شر کنمی بهت افتخارم-

 

بهم  یخوب  یلیبهش چسبوند احساس خ ت یمالک  میم  یخوشم اومد، وقت دمیلقب جد  از 
اش  شونه  یرو  یدارند، سرمو با لبخند  دنیبه عشق ورز  از یواقعاا آدما ن  دمیدست داد، فهم

 گذاشتم.

 

 رو بچشم. یقراره منم طمع خوشبخت انگار

  _ 

  یزا یچ یل یبرنج وخ سهیسبد، ک  یظهر آرشام کل یکا یشب پيش محسن موند، نزد  اورهان
 کارش معذب شدم. نیاز ا یلیروآورد، خ گهید
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 خم شد اروم رو به من گفت  آرشام

معذب   نمینب گهینکن،  د ییات و جمع کن، منو هوالب و لوچه  نی رحم کن ، ا  یزنم-
 .یشیبا منه پ  زتیچ یهمه  یبش

 

 درست کردم.  یاش استرس داشتم که غذا خوب نشه، فسنجون و خورشت سبزهمه  عصر

 

محسن افتاد، چقدر غر    یشد، ساالد هم پاو محسن اماده  یبی شکم پر با کمک ب یماه
 غرکرد.

 

 تراس رفتم، داد  یتو کردند،ی درست م شیآت اطیح  یاروهان تو با

 ****** 

 : زدم

 محسن.. محسن... -

 

 دستشو به کمرش زد. محسن 

 جانم؟! -

 

 .ش یمواظب اروهان باش، نره طرف آت-
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 چشمش گرفت، محسن داد زد:   ینور تو یجلو  دستشو 

 نترس مواظبشم.  ،یباشه آبج-

 

 نشه.  شینگرانش بودم، بچه مردم طور  یلیخ

_ 

 

 شده بود.  بایز  یلیاسپورتش واقعاا خ  پیت  یتو آرشام

 راه انداخته.  یشیعجب آت اطی ح یسلم بانو.. محسن تو -

 

 .دمی طرفش کش دستمو

 سلم. -

 

 سردش گرفت،   یهادست  یتو دستمو

 . دیبغلش کش ی منو تو محکم

 ! شم؟یم یمن راض  یدست دادن خال هیگفته با  یک-

 

هاش پشت  نفس  یداغش با لذت پشت پلکم نشست، گرم یهالب  د،ی کش یقیعم نفس
 بود.  دهیپلکم رو اتش کش
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هروقت به سرت   یتونی کردم، پس نم یتو اختصاص یاغوشو فقط برا   نیحصار و ا   نیا-
 .یزد دور بش

 

کمرم لغزوند بعد ازمدتها آروم بودم اونم   یمهره ها   یبغلش آروم گرفتم دستشو رو ی تو
 مرد.  نی با ا

به محبت خالصانه ،  کنندی آدما عادت م شهیمثل قبل نم  یچیه گهی راست م محسن 
 پشتم بوده امکان نداره منو تنها بزاره. تی همه حرف وجد نیکه با ا  یکس

 

 . دیو بوس میشونیپ

بغلم   یملوس تو  یشیپ نیکه ا  نجاستیا  شی جالب یدختر ول یاخخ که قرص ارام بخش-
 .کشهیهمه آرومه و پنجول نم  نیا

 

 زد. بهم زل یبا لبخند  د،ی زدم انگشتش و دورلبش کش یلبخند

 نکن.  می هوا-

 

 کرد. یمکث

 برسن.  هیو ببرم، تا بق یبیپهن کنم، ب رونیتخت ب یبده رو یزی چ هیبدو -

 گفتم: یو بهش نشون دادم، با نگران  یقال

 نبود. یدر زدم کس یرفتم باال هرچ یراست-
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بغل کرده بود، حرکت   یکه قال یبود برداشت درحال اون گوشه  یفرش ه یتکون داد،  سرشو
 کرد.

 کار داشت.  یرفته تهران کم-

 

 زدم.  یلبخند

 خداروشکر که حالش خوبه.-

 رفت.  رونیب

 

و تنقلت کنارشون گذاشتم،    ینیری ش ینقل و کم دم،یچ ینیس ی رو تو وانهایل  یچا  منم
 شدم. رهی محسن با اروهان با خنده وارد شدند، به اروهان خ

 بهت خوش گذشت؟! -

 

 .دیخند بلند

 رد کرد. شیآت یِ عمو منو از رو ،یلیاره خ-

 

 دهنم قورت دادم. آب

 چیبه ه ییکارا خطرناِک چون عمو کمکت کرد اشکال نداره اما تنها   نی اروهان جانم، ا-
 وجه انجامش نده. 

 

 تکون داد: سرشو



 پروا 

840 
 

 چشم عمو هم گفت.-

 

 بهم زل زد: محسن 

 . اریهاست درش ب نتیاز کاب  یکی  یآرشام گفت سماور تو م،یهست ببر یبده هر چ-

 

 باشه.-

 محسن اونو برد.   ختم،یو اونو شستم، آب ر دمی کش رونیو ب سماور

 

  رونیآشپزخانه ب  یببرون برد، ازتو  کرد،ی ُاتاق استراحت م ی که تو یبیاومد، ب آرشام
 اومدم، طرفش رفتم.

 آرشام جان. -

 

سرشو به طرفم   عی سر دم،یگفتم، خجالت کش یچ  دمیهمبادقت بهم زل زد، تازه ف یبیب
 زد. یلبخند  زد،ی آبروش وباال برد، چشم هاش برق م یِ تا  هیبرگردوند،  

 خانمم. دیبفرما-

 

 انداختم، آروم گفتم: نی من سرمو پا  ندفعهیا

 . رهیدوتامتکا ببر که کمرش درد نگ یبی ب یبرا -
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 .دیبه موهاش کش یدست

 .گردمیباشه االن برم-

 

 لبم نشست.  یرو  یبه اشپزخانه رفتم، لبخند  عی ازخجالت سر من

 ! شه؟یخراب م یروحس کنم؟! دوباره همه چ یخوشبخت تونمی منم؟! م  نیواقعاا ا  یعنی-

 

 ظش یکننده وغل کی عطرش تحر یاغوشش قفل کرد بو  یمنو تو   یفکر بودم که دست ی تو

 

 . دیکش  یقیام فرو کرد، نفس عمسر شونه یاش و رو چونه د،یچیپ مینیب ی تو

 

 !  شه؟یهمه ارامش مگه م نی ا فیجسم نح نیاخخ که از ا -

 

 باال داد. میشونیپ  یرو  یو کم موهام 

 نفس جانم؟! هووم؟!   یکرد یمنو جانم صدا-

 

 دستش موهام و پشت گوشم سر داد. با

  ی هاچشم  نیصد اخخ از دست ا شونت،یخوش رنگ و پر  یموها   نی اخخ از دست ا-
 . تیخاکستر  یا لهیت
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موهام برد، نفس    یدفعه  شالم و کنار زد سرشو تو  هی  د،یلغزی شکمم م یرو  هاش دست 
 . زدیم  یزیر ی هابوسه  د،یکش یقیعم

 

  هیتقل کردم منو محکم از پشت نگه داشت،  د،یکش نی ام پاشونه  یدفعه لباسم و رو  هی
 پوستم فرو کرد.   یه دندونهاش و تودفع

 آرشامم، اخخ.  ،ییاا -

 

هم    یتر فشار داد فکم رو از درد رودندون هاش رو محکم  یو تکون دادم، ول  امشونه
شدن  کنم، کنده  دادیداد و ب  تونستمیفشار دادم، صورتم از درد مچاله شده بود، نم

 :دمیدادم بلند شد، نال یکه صدا کردم،یگوشت تنمو حس م 

 آرشام؟! تو روخدا.. -

 

 گذاشتم اونو عقب زدم.   شونشیپ یشد، دستمو رو  شتریکه ب فشار

 . کنهیدرد م  یلیخ ،ییاا ،یکنی آرشام چکار م-

 

بد   با نفس نفس   یبا حال  د،یدفعه سرش و عقب کش هی دیکشی م  یکشدار یها نفس
 زدن، اروم پچ زد: 

 .یکرد  ونمیبد د ،یکرد وونهیمنو د -
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  واریدر د  یبلند بدون نگاه کردن به پشت سرش تو  یتا برگشتم نگاهش کنم، با گامها 
 بود. شون یشد، بدجور پر دیناپد

 

آب دهنشو حس کرد، با درد آب   یسیام نشست، آروم ماساژ دادم، خشونه یرو  دستم
 دهنمو قورت دادم.

 

ام نقش بسته بود، شونه  یها رو کل دندونش  ی دندونهاش نشست جا  یبه جا  نگاهم
 درست کردم. راهنمویپ

 

بهم زل زده بود،  یخندها مچهیبه آرشام کردم، با ن ینگاه مینشستم ن نی پا هیبق کنار
 زود نگاهمو ازش گرفتم، واقعاا انگار حالش بده. 

 

 . دیو بوس می شونیآورده بودن، پدر پ وهی وم یربنیش ی هم اومدن کل هیبق

 بابا ؟!  یخوب-

 

 اغوش گرفت.  ی منو محکم تو مادر

 دخترم.  یخوب-

 

 زدم.  یلبخند

 . دیبفرمائ د،یممنونم خوش اومد-
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بهش زدم،   یلبخند د،یعقب کش یکم د،یرسیو ببوسم، بنظر دلخور م   نیارش خواستم
 ختم،ی.اونو شستم، آب ر کردی نشستن، مادر با لذت به تخت و سماور نگاه م یوقت

 رد. محسن اونو ب

 

ممنونم    م،ینداشت یسماور ،ی با چا  یدور هم ینطور یوقت بود ا  یل یرو، خ نجایبه به ا-
 .ینیبب ریافتادم، خ مایقد  ادی  زمیعز

 

 زدم.  یلبخند

 فکر آرشام بود. -

 

 داد زدم:   کردند،ی م  یشلوغ کار شی دور آت نیو اروهان و ارش محسن 

 سوز داره هوا. ار،یب یبرو چندتا پتو مسافرت ایمحسن ب-

 

 دستشو باال برد.  محسن 

 هـان چشم. -

 

 به طرفم اومد دستمو گرفت.  آرشام

 جا؟!  هی   یکز کرد هیچ ه،یپاشو، چهارشنبه سور-
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 .دیبپرم، آرشام خند شیآت ی مجبورم کرد، از رو 

 من. یتو برا  یرو  یتو سرخ ی من برا  یرو  یزرد  ،یبگ دیبا ست،ینوچ قبول ن-

 

 . دمیخند

 آرشام. الیخیب-

 

 هاش و باال داد، سرشو خاص تکون داد. آبرو

 عمرا.-

 

 .گفتمی همزمان م دم،ی پر  شیآت یرو باشه

 من. یتو برا  یتو، سرخ یمن برا   یرو یزرد- 

 

 . میکردیسروصدا م  شی دور آت د،یپر یهم چند بار  نیارش

 

  یبا لذت به خانواده ینسبتا طوالن یسفره هیچقدر لذت بخش  م،ی هم شام خورد  کنار
 بدست آوردم نگاه کردم.  یکه بعد اون همه سخت

 

 . دیچشمن درخش یتو  اشک

 ! ؟یچته بابا  چرا تو خودت- 
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 من با اخم بهم زل زد، با اشک گفتم:  ی به من زل زدند، آرشام که روبه رو همه

محسن،  یبیخوب با پدرومادر، ب یخانواده هیدارم،  یخوب یل یممنونم، حس خ-
  یممنونم با وجود همه  نجام،یا  شهیو اروهان، باورم نم نیمثل ارش  یدست گل ی هابچه

 . دیرفتی تون پذجمع  یها منو تو  ثی حرف وحد

 

 بهم زل زد: یبا اخم جد عی سر پدر

 بابا ؟!  هیچه حرف  نیا-

 

 . دیخند محسن 

 ! ؟یاریهمه آب از کجا م  نی غم اشک؟! اصلا ا  یتو  یخوش یپـروا بسه تو روخدا، تو -

 

  وهیبغلم لم داد بود، براش م ینگفت، اروهان تو یزیآرشام با همون بهم زل زد، چ 
 . گرفتمی پوست م

 

 کرد.  یاروهان اخم  دنیبرگشت بهم زل زد، با د زد،ی که محسن ورق م آرشام

 .نیاروهان درست بنش-

 

 بلندبشه نزاشتم. واستخ

 ! ؟یدار کاریراحتم به بچه چ-
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 پاش انداخت. ری ز  گارشیس

 .نهیمن ناراحتم، سنگ-

 

رفتن دلم   یبود وقت یخوب یلیالود بهش زل زد، شب خاخم  دیخودشوعقب کش اروهان
 گرفت. 

 

شدم،   هوشیب یجمع جور شد، به ُاتاقم رفتمو ازخستگ یجمع کردم کم لی وسا  یحالیب با
 نگاهم به ساعت خورد، با تعجب چشمامو ماساژ دادم.  دارشدم،یب یوقت

 هام و باز و بسته کردم.دوباره چشم  شد،ی ظهر بود، باورم نم کی  ساعت

 

رو   یگوش عی به  سروصورتم زدم، آرشام پنج بار زنگ زده بود، سر  یبلند شدم، آب  باعجله
 رداشتم بهش زنگ زدم.ب

 الو.. -

 

 کلفه گفت:  یکم

 ! ؟یی الو بانو کجا -

 

 شرمنده خواب موندم.-
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 .دیخند

 .شبهید  یبابت خستگ-

 

 ذوق گفتم:  با

 .  یشیباخبر م میکه از تصم یباش یکس نیاول  خواستمی آرشام م یراست-

 

 .دیچ یگوشم پ یتو  شی و جد  عیسر   یصدا 

 ! ؟ی گریراجب باز -

 

 زدم:  یلبخند

 گرفتم. میاره تصم-

 

 .دمیمردونش شن  یخنده یصدا 

بهت چشم داشته باشه چشماشو   یپـروا کس یمال من  یول  ،یتیمبارکت باشه خانم سلبر -
 . یشیپ ارم،یدرم

 

 : دمیروم  زل زدم، با نفس نفس نالگرد به روبه یهاچشم  با

 ! ه؟یچ ممی! تصم؟ی د یاز کجا فهم-
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  دتیجد ینگه داشتن خانواده  یبرا یخوا ی م دم،ی فهم دمت ید یاون طور  یوقت شبید-
 .یبا دل و جون بجنگ 

 

 . دمیبه موهام کش یدست مصمم

 که برام ارزش قائل شدند، با دل و جون بجنگم. یخانوادها  نیا  یبرا  خوامی اره م-

 

جا سر راه اقاجون  هی   یوقت کس  هیتا  د،یآدم ازم دلسرد نش  هی.. تا.. با تهمت تا
 بهمانه کرده. ایبهشون بگه عروستون فلنه کرده   رهیومادرجون نگ

 

 و پس دادم.  بغضم

 اما اگه دل بدم هم تا تهش هستم آرشام.  بندم،ی اسون دل نم-

 

 . دیخند  آرشام

 مبارک پــروام.  تی کوچلوم، دل بستگ  یشیدوم پ کی تبر-

 

 داغ شد.  هاگونه

 . نمای من پا  یچرا زنگ زد گمی ! م؟یحاال حتماا سرخ شد-

 

 گرد شد.  هامچشم
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 ! ؟یی نجایا-

 

 تنبل خانم. ای دار شگاهی وقت ارا  مونهیاهووم امروز روز عروس-

 

  یسالن رو  یبه دست تو  یآرشام گوش دمیرفتم، د نی پا دمیبه لباس هام کش یدست
 مبل نشسته. 

 

 ابروهاش باال داد. یلبخند  با

 . دمیخند

 .یفکر کردم سربه سرم گذاشت-

 

 بلندش خودشو به منو رسوند. یانداختم، باگام ها  نی بلندشد، سرموپا آرشام

 

 . امیطرفت م هیصد قدم   یقدم به طرفم بردار هی-

 

 شدم.  دهیاغوشش کوب به

 شهی م  شناخت، اما قلقلت دستم اومده، راحت یتو رو به راحت شهیفکر کردم نم-
 .فهّممتی م
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 کرد   دنم یگذاشت، سرموبلند کرد شروع به بوس  امرچانه یز  دستشو 

  حیبا تفر  کردم،ی دفعه باخجالت هلش دادم، ابروهاش و باال داد، نگران اطراف نگاه م هی
 زد. بایز  یصورتم نگاه کرد، لبخند  ی تو

 .میببر  ضیف  ریدل س هی  یبانو، نزاشت ستین یکس-

 

 با لذت نگاهم کرد.   دم،یبهش کوب یگرد شد، مشت هامچشم

 اند. تو واقعاا نظر کرده  یها چشم-

 

 خواستم از دستش فرار کنم.  د، یپلکم و بوس یرو 

 کجا رفتند؟! -

 

  یبرا  الیخیتک باشند، اون وقت عروسم، خودش ب مونیعروس  یدنبال کاراشون که تو-
 .چرخهی خودش م

 

 . دیکش یانداختم، پووف نی پا سرمو

 آب بشن؟!  ستیقرار ن  خاتی-

 

 زدم.  یخودمو به کوچه عل دوباره

 سعادته قول دادم خبرش کنم، اول به اون زنگ بزن.   یاقا  یشماره  نیآرشام ا -
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 . دیبوس میشونیپ

 نکن، پس خودت زنگ بزن. یبهت اعتماد دارم، پـروام، فقط بدون اطلعم کار-

 

 رو برداشتم. میشدم، گوشمطمئنش مطمئن   یهاباچشم 

 

 جواب  داد.  عی به بوق کامل نخورده بود، سر  هی هنوز 

 ! ؟یی نایالو.. الو.. خانم س-

 

 کردم.  تعجب

 ! د؟یدی الو.. بله ازکجا فهم-

 

 . دیخند مردونه

 .دمیپرس نو یزنگ زده هم یازاون روز هر ناشناس-

 

 سکوت کردم،   یکم د،یشنی بود آرشام م کر یاسپ یرو  د،یباالپر  ابروهام

 لب زد:   قراری ب اریکام

 ! د؟یگرفت میشد تصم یچ دی تو روخدا زودتر بگ-
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 فقط.. کنمی بله قبول م-

 

 .دیکش داد

 . ــوولیا-

 

 قبول کرد. ایب کنهی قبول نم یقبول کرد، گفت  ای برد

 

 .دمیاشنیبرد  فیضع یصدا 

 جدا؟! -

 

 . دی! بگ؟ی فقط چ  یینا یاره.. خانم س-

 

کنه، اگه آرشام قبول کنه اونم  ی اگه بشه نقش محسن خودش باز   خوامیراستش من م-
 نقش مقابلم باشه.

 

 ابروهاش باال رفت، آروم پچ زد.  آرشام

 زده به سرت؟! -

 

 صداگرفتم. یدستموجلو 
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  یراه باشم برا  نیا  یتو  ییاعتماد به نفسشو ندارم که تنها  دمنیکنارم باش خوامی من م-
 دارم.  از ی به کمک شماها ن رمیقرار بگ  طیاون شرا   یتو  که دوباره نیا

 

 .دیخند  اریکام

 . دیداد شنهادیبه محسن دادم، اما اقا آرشام و خودتون پ شنهادوی پ نیراستش من ا -

 

 کارنشد نداره.  نی کلس وتمر یقبول کنند، باکم  اگه

 

ها گوشمو  قطع کردم، مثل بچه  یرفت، وقت یازدم، آرشام کلفه بهم چشم غره  یلبخند
 .چوندیپ

 ! ؟ی بزار تایموقع  نیا  یمنو تو ادی بدم م-

 

با هم کنار هم   خوامیم کنه،یوسطحم فرق م امیدن شم،یم  یتیمن سلبر   یخودت گفت-
 پس کنارم باش.  م،یسطح باش

 

 بغلم کرد.  یعصب آرشام

 ! ؟یشیپ  یریگی م میمن تصم  یمشه، چرا سرخود برا   یچ نمیتا بب-

 

 زدم.  یلبخند

 ..یا ی پا به پام م یخودت گفت-
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_ 

 بودند، نشسته بودم. دهیکه چ یکیعقد ش یسفره  یلباس سادهام کنار آرشام رو ی تو

 

قران   ری هامون ز محشر شده بود، دست  دشیسف راهنیو پ یبا کت شلوار مشک آرشام
 که عاقد شروع به خواندن کرد.  م یخوندی نور م یهم بودند، سوره   یرو

اهلل، جلد کلم  هیمعلوم   هیشما رو با مهر دیدیبه بنده وکالت م یینایپــروا س زهیدوش-
به عقد آرشام پاکرو   یمنزل مسکون  هیباب  ک یوشمعدان وسه دونگ    نهیجام ا کی

 درآوردم؟! 

 

 از سه دونگ خونه به آرشام زل زدم، نجوا کردم. شوکه

 ... ی.. ولیول-

 

 بلند گفت:  محسن 

 عروس خانم تو شوک فرو رفته.-

 

بهش رفتم، عاقد دوباره خونده، عاقد که ساکت شد،   یخفن یاچشم غره  دند،یخند همه
 شد. بی آرشام دست به ج

 

 گفت:  یبا خندها  عی سر محسن 
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 رو فراموش کرده.  ی لفظ  ریاقا داماد ز -

 

 : دیحرص خورد، آهسته نال آرشام

 بچه پرو رو براش دارم.  نیا-

 

 زدم.  یجلوم باز کرد  لبخند  ینیرو پراز نگ بایز  سیسرو  هی

 ممنونم. -

 

 ناقابله، خانمم. -

 

  یشده بود، اونو تو  نی کوچک تز یها ن یبزرگ وسطش و دورش نگ نی نگ هیاون  انگشتر
 انگشتم فرو کرد، سالن از کف وسوت به هوا رفت. 

 

 که براش گرفته بودم، براش انداختم. یمنم انگشتر د،یکشی کل م یبا خوشحال  محسن 

 

 انگشتام و ببن انگشتاش محکم گرفت. یبالبخند 

 . میزندگ یبلند شد، شروع کردم به خوندن کردن من دعا کردم برا عاقد
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کمکم کن، تا با محبتم   ای خدا بندم،ی کم و مغرور ممح ی مقدس با مرد یو عهد   نجامیا
 کنم.  هیبه اون و خانوادهام هد  یپراز عشق و محبت یزندگ

 

بهش بده تا زندهام   یو سربلند  یکمک کن و خوشبخت ای راه تنهام نزار، خدا نیا  ی تو
 کنارم باشه.

 

کوچکي   یادها دوست بدارم، عاشقانه کنار اونو و خانو میخون یها از بچه  شتریب هاشوبچه
 بده.  انمیبه اطراف  یو سربلند  یبسازم که حسرت همه باشه و سلمت

 

 ! د؟یدهیبه بنده وکلت م ایبارسوم، ا   یبرا  یینا یخانم س-

 

نگاهشو به نگاهم   یشدم، آرشام بالبخند رهیآرشام خ یها عمق چشم ی، توشد  سکوت 
 گره زد. 

 

 بود، پلک زدم.  یتمام عمرم کاف  یبرا  نیوا دیباری ازنگاهش م نانیاطم

 

 محکم بله رو گفت.  یکه تکون خورد، آرشام همزمان با من با صدا   هاملب 

 .دی چیسکوت پ  یمطئمن بله ما تو   یصدا 

پراز ارامش آرشام و فشرده شدن انگشتام توسط آرشام، باعث شد بغض به گلوم   یلبخند
 . ارهیفشار ب
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 .زدنیبا بغض و اشک تو چشم سوت م الی دفعه هلهله بپا شد، محسن و دان هی

 

 داد زد:  زد،ی که کف م یمحسن درحال 

 .یقربونت برم خوشبخت بش یمبارکت باشه خواهر-

 

لب دعا خوند، مادر آرشام سرمو به اغوش   ری ت، ز چشم، چشم بس یبا برق تو  یبیب
 .دیکش

 

 بلند گفت:  عاقد

 ! د؟ید یمبارک باشه، اقا داماد شما هم به بنده وکالت م-

 

 . کردی بهم نگاه م کهی درحال آرشام

 من جواب مو دادم.-

 

 دلم جوونه زد. یتو  یذوق و شور خاص ی تو

 

 زد: یلبخند  عاقد

 .دیبش ریهم پ  یمبارکتون باشه، به پا  نطوریکه ا-
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 دست زدنهاش گفت:  نیمحسن ب  د،یبوس قیعم مویشونیخم شد پ آرشام

 ببوس شاد دامادو.  دیعروس با -

 

  الیخیو داغ شدن پوست صورتم و حس کردم، باخشم به محسن نگاه کردم، ب خجالت
 شونه باال انداخت. 

 

 کرد.  کی شم نزدسرشو به گو  یسرشو جلو آورد، با لحن شوخ آرشام

 راست گفت. وی کی  نیا-

 

 صدا شده بودند.   هیهمه بامحسن   ،

 

 .دمیو بوس  غشیت شیصورتش جلو آورده بود، با استرس صورت ش ی هم با نامرد  آرشام

 

 سالن پخش شد. یتو  اهنگ

 

کمرم نشست، کف   ی، دستش رو  میبلند شد، دستمو گرفت، باهم وسط سالن رفت آرشام
 گذاشتم. شی عضلن  یشونه  یدستمو رو 
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 بود.  دهی کش شی به آت مویشونیداغش پ یها نفس م،یخوردی آروم با اهنگ تکون م آروم

 

 پچ زد:   آرشام

 

 به کمرم آورد. یفشار آروم

ساحل ارامشم، مو   یخوش اومد میکوچولو به زندگ یشیبو موهاتم، پ نیعاشق ا -
 . میشمی ابر

 

 . دمی و بو  عطرش

  میزندگ یکه تو  یمنو با همه اتفاقات  ،یدیات دخودت و خانواده   قیمنو ال که،ن ی از ا-
ممنونم، تو هم به   یمحرم خودت دونست های ها و بدنامتهمت  یافتاده، با وجود همه

 . میبد هیرو بهم هد یبتونم خوشبخت دوارمیام ،یخوش اومد  میزندگ

 

 زد.  یلبخند

 .یخاکستر  یلهایچشم ت کنه،ی م  ونهیموهات منو د  نیموج ا -

 

 زل زدم. بهش

 دختر. یمار دار  یتو مهره -

 



 پروا 

861 
 

 ت،یجمع  نیا  یاز کارش جلو  د،یخم شد، لپمو بوس د،یدرخش یزی هاش چچشم  ی تو
 اغوشش فرو کردم.  یشدم، سرمو تو  دیسرخ و سف

 

 .دیخندی م زی زریر

  گهیاخه از تو د زنم،یماندگار رقم معشق   هیبا تو  زارم،ی چشمام م  یخجالتو رو  نیا-
 دل کند. شهینم

 

 . لرزوندی خوب حرفهاش دلمو م یلیخ   

 

پول   یآرشام رو گرفت، کل  ی جا  یو قلدر  یتا محسن با خوشحال می دیرقصی هم م کنار
 . ختیسرم ر  یرو

 

  یکه رو یفارس  یبا یبنام پــروا با فونت ز  یو گردنبند  ستاد،ی و پشت سرم ا دیچرخ دورم
بالهاش   یقرمز و سبز نقش زده بود، رو  یرنگها زیر  یهان یبا نگ ییبایز  یالفش پروآنها 

 گردنم بست. یرو  یسبز و قرمز یها نینگ

 

 اغوش گرفت. یتو  منو

 عروس قرن. نی تردورت بگردم، خوشگل - 

 

 افتاد.  دمیلباس سف  یرو  اشکش
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 . یخوشبخت بش ،یخوشحالم خواهر یلیخ-

 

اونا قرارگرفت، دستمو گرفت   رهیرفتن آرشام تو دا  ییبا یرقص ز  دنی دورم چرخ الیبادان
 .دنیرقصی مردونه م

 

 کمرم نشست، سوت و کف زدند. یهاش رو بهش زدم دست  ی. لبخندستادیحلقه ا  وسط

 

به طرفم اومد و صورتم و   دمی رژان همکارِ جد  گفتندی م  کیدوستان تبر  میستادی ا کنارهم
 . دیبوس

 . طونیش یباش برده  سیقاپ رئ کردم،ی رکت باشه، فکر نممبا  ییواا-

 

تا اخر شب  زدی َفک م یلیخ  یبود ول یخوب ومهربون یلیبهش زدم، دختر خ یا   سقلمه
 . میکنار هم بود

 

 قصدرفتن کردند، اروم پچ زد:  ی دوشب وقت ساعت

 عروسم ازم دورباشه. یشب اول دهید یاخه ک-

 

 ازم گذشت.  یو چشمک یخندها  باتک

_ 



 پروا 

863 
 

که آرشام با لباس   دمیچی م  ن یآرشام با وسواس داشتم هفت س یخونه یشب تو  فردا
 . دیکنارمحسن قرار گرفت، پدر قرآن و بوس یو ورزش  یراحت

 

 ابروهاش و باال داد، اروهان با محسن آروم آروم بگو بخند داشت.  آرشام

تمام حواسش به    یکمرش بود ول یاون طرف آرشام نشسته بود، دست آرشام رو نیارش
 من بود. 

 گفت:  کلفه

 . شهیم  لینکن االن سال تحو  ی منو کفر  گه،ید ایب-

 

 کنار خودش اشاره کرد بابا  بامحبت آروم گفت:  به

 ؟ یستاد یچرا ا بابا   ایب-

 

 زدم:  لب

 چشم.-

 

سفره گذاشت اونو برداشتم، آرشام دستمو    یگرفتم، مادرجون قرآن رو رو یآرشام جا  کنار
 . دیطرِف خودش کش

 

 صفحه اشاره کرد.    یقران بود که آرشام به گوشه   یهاهی نگاهمون به ا باهم

 . هیاون ا یرو  دیچرخ نگاهم
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 راا)خداوند بعد ازسختي آساني خواهدآورد( َسَيْجَعُل اللَُّه َبْعَد ُعْسٍر ُيسْ  

 

صورتم    یجلو  غشیت شیوش  دیصورت سف د،ی ش چرخ  یاقهوه  یها چشم  نیب نگاهم
 زد. یبود، لبخند

 

بمب،   کیشل  یهم در حرکت بود که صدا  یچشما  نیتکون دادم، مردمک لرزون ب  سرمو
 زد.  یکج خند

 مبارک بانو.  دتونیع-

 

 زد. پچ

 بشه.  لی تحو اریچشم  یچشم تو  ینطو یاول سال ا  یهاه یخوبه ثان یلیخ-

 

  نویصورت ارش  سوخت،یم   امقهیشق یهاش رو هاش ونفسلب   یدگرمایو بوس   امقه یشق
 گفت.  کی و تبر  دیاروهان محکم به اغوش گرفت پدرومادرش به اغوش کش  دیبوس

 

 به طرف مادرجون و اقاجون رفتم.  

 :دی کمرش کوب یتو  یهم محسن محکم گرفت چندبار  آرشام

 مبارک.  دتونیبردارزن ع-

 

 ممنونم شادوماد. -
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 پدرومادر دادم. ،یدیاروهان و بغلم گرفتم، ع دمیو بوس نیارش

 گردبند به اسم اعظم اهلل. هیمادرجون  یبرا  م،یپدر کت و شلوار گرفت یآرشام برا  با

 

 . خواستی که دلش م ییهای دود  نکیمحسن ساعت گرفت، منم ع   یبرا آرشام

 

البته بعدا از مشورت وقانع   یش یست لوازم ارا  نی گرفتم، ارش یکنترل ن یاروهان ماش یبرا 
 کردن آرشام. 

 

 بود. یخال یبی ب یِ بودم، جا  رهی به کل خانوادهام خ یذوق کرد باخوشحال یکل

 نباش خواهرش اومدن.  یبی نگران ب-

 

 با اخم ادامه داد: محسن 

 ! ؟ی شادوماد گرفت یبرا  یچ یآبج-

 

 .یکرد  یزیاخم ر  آرشام

 بچه؟  یبه تو چه مگه فضول-

 

 رفت:  یاچشم غره  محسن 
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 ! ؟یگرفت یخواهرم چ یاصلاخودت برا -

 

 دستشو باال برد، دستشو تکون داد. آرشام

 دستمو باال بردم. منم

 . یروباش ساعت زوج نجایاوه، ا -

 

 گرفتمش.  یقران درآورد بهم داد باخوشحال یپول ال  یپدر بامهربون م،یدیخند

 روبه من گفت.  مادر

 . یزنگ بزن یبیدختر گلم، بهتره به ب-

 

 بد باشه اخــ.  دیفکرش بودم، گفتم شا  یتو -

 

 حرفمو قطع کرد.  آرشام

 . کری اسپ  یبزن رو یهیچه حرف  نیا-

 

احترام قائل   نقدریکوچکم ا یخانواده  ی برا کهن یبه هموشون کردم، از ا  یزی تشکر ام نگاه
 ازشون ممنونم بودم.  شدمی م

 

 . میکرد یهم ما شلوغ یزنگ زدم دورش شلوغ بود، کل  یبیب به
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ذوق داشتم بعدا از  یلیخ م،یبود  نیدوتا  ماش یتو  م،یمسافرت کوچلو رفت  هی باهم
 .رفتمی سال بلخره بدون ترسو دلهره به مسافرت م  نیچند

 

خوشگل نگه داشت،   یلیخ ییل یو  ی بود، آرشام وارد شد، جلو یمیقد ی جاده سرسبزکم هی
 بوق زد. 

 

به طرفمون   یرشام باخوشحالآ دنیسال در روباز کرد باد  انیم  یمرد  قهیازچنددق بعدا
 اومد.

 آقا. دیخوش اومد -

 

 جواب ش و داد.  یبالبخند آرشام

 ان. ممنونم رضا زودتر در وباز کن همه خسته -

 

 چشم اقا.-

 

 . ستادیدرکه باز شد آرشام به عقب برگشت، محسن پشت سرمون ا  

 

 ذوق کردم.  ییبا یهمه ز   نیا  دنیپارک کرد، ازد  نگیپارک یتو  نویوارد شد، ماش  آرشام

 خوشگله. یلیخ یوا -
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 . بای ز  یهاقیبرداشته بود، آالچ اطی گلها کل ح  یبو با،ی بود، پر بود ازدرختان ز  کیش یلیخ

 

 . دمیآبو شن یصدا 

 آبه؟!  یصدا -

 

 گفت.  گذاشتیم   نی ها  رو پاچمدان  کهی درحال آرشام

 .شهیرودخونه هم ازوسط باغ رد م هی-

 

 . یچه عال-

 

 به خودش داد. یشد کش وقوس ادهیکه پ نیشد ازماش نگیوارد پارک محسن 

 خسته شدم.  یوا -

 

 زدم.  یلبخند

 . یخسته نباش-

 

 ممنونم فدات. -
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فضاش واقعاا ارامش   میروبرداشت داخل که رفت لی وسا  یکم دیسررس  عی هم سر رضا
 بخش بود.

 

 رفتند.  نی ومادرجون به طبقه پا  اقاجون

 واروهان با دو، باال رفتند.  نیارش

 

 .رفتی آروم آروم باچمدان باال م آرشام

 . میموند فی محسن بلتکل  منو

 گفت:  عی سر آرشام

 ! د؟یستادی چرا ا-

 

 زدم.  یلبخند

 ُاتاقمون باالست؟! -

 

 زد. یطانیش یلبخند آرشام

 .. یُاتاق محسن کنار ُاتاق اروهانه ول-

 

 باال رفته به خودش اشاره کرد بعد به من. یبا ابروها ایحیکرد، ب سکوت 
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 ضربان قلبم به شدت تند شد. د،یباال پر  ابروهام

 

ُاتاق   نیاخر راهرو روباز کرد، محسن اول  یکه در ُاتاق دمیبامحسن باال رفتم، آرشام ود آروم
 رو بازکرد وداخل شد.

 

 .د ی ندبه بازوش مشت زدم،  بلند خ یچند بار یبه طرف آرشام رفتم حرص عیسر 

 .تمی خجال یشیاووه، پ-

 

 دورسرم قفل کرد با پا در وبست. بازوهاشومحکم

که چشمام به  یاز روز   رم،یمی اگه ازت  بگذرم م  دمیفهم م،یاخخ بلخره تنها شد-
 چشمات افتاده ازت خوشم اومد. 

 

 یشیپ یمن بود   یگه ید  یمهین خوره،ی فکر داشتن داره مثل خوره مخمو م هووف
 .میچشم خاکستر 

 

 .دمیشنی گوشم م ریضربان قلبشو ز  یصدا 

 . شهیمعلومه که برات دردسرساز م ی جمع کرد کجایرو  بایهمه ز   نیا-

 

 اغوشش فرو بردم.  یپاهاش نشاند، سرمو تو  یتخت، منو رو یلبه   نشست
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 برد، سرمو بلند کرد.  امرچونه یز  دستشو 

 بهم نگاه کن. -

 

آبروش وباال برد، انگشت   یتا  هیآرشام   م،یچشم شد  یدهنم وقورت دادم چشم تو آب
 .دیلبم کش  یشصتشو رو 

 

 جآبشه. تیقلب زخم  یجزمن تو یکس زارمی چشمات داغه، نم نیتنم ازتب ا -

 

 . زدیچشمام دودو م ی صورتم چرخاند، مردمک چشماش تو ی وبادقت تو هاشچشم

 ! ؟یدربر یتونی م یکنی فکرم ی قلبمو آب کرد  خ ی-

 

 ام  گذاشت. گونه   یرو صورتشو

 یهوش وحواسم، دلم فقط با توئه اگه بدون  امد،یجز به تو به چشم ن یزیچ چیه-
 ! اره؟ی سرم م یچه بل  ت یدور

 

 هام تند شده بود.نفس کرد ی م  یقراریقلبم  ب د،یمانتوم چرخ  یهادکمه  یرو  دستشو 

 

 .یزی ر یها کرد به لرزش موهاش وگردنش نشست، تنم شروع   یرو  دستمو
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 بود.  دمید  یجلو  شی گرفتو ازتنش درآورد، عضلت فوالد  رهنشو یبهش زل زد، پ دهیترس 

 

زورم بهش  یاونو هل دادم ول  یاز شونم گرفت کم یزی شونم فرو برد گاز ر یتو  سرشو
 در زد.  یکه کس د،یرسینم

 

 خراب گفت: یباحال یعصب د،یکوبیوارم ووانهی هزار بارشکر کردم، قلبم د خدارو

 ! ه؟یک- 

 

 ست. بابا ، اقاجون گفت بگم شام اماده -

 

 مشتش کنارسرم فرود اومداز ترس چشم بستم.  یعصب 

 . می ا یباشه، برو االن م-

 

 اومد.  رونیبعدب یبه  سروصوتش زد، کم یرفت آب سی تخت نشست،  به سرو یلبه 

 

  هیچمدانمو بازکردم،   عیسر  د،یکشی م  گاری تراس س یدرآورد تو  گارشویباکس س بشیازج
 تراس حواسش نبود.  یدست لباس درآوردم، تو

 

به خودم نگاه کردم قلبم هنوز تند   نهیا  یو انداختم تو  م یروسر دموی پوش یروهم عیسر 
 . زدیم



 پروا 

873 
 

 

با  ازشمیرفع ن یبرا  یلهیوارد شد درتراس بست، حس کردم وس ظ یغل یبااخم آرشام
 درآورد وتن زد. یبدون نگاه کردن بهم لباس ظیغل یها اخم

 

 تخت نشستم.  ی! دلخور لبه خواد؟ی م نی هم یمنو فقط برا  یعنیبود  ختهیبهم ر اعصابم

 

 زد.  امرچونه ی پام نشست، دستشو ز  یگرفته بود آرشام جلو  بغضم

مغزت   یتو   نمیبب خوامی حال و روزت ونم  نینکن ا خودی ب یخودت فکرا  شیپ-
 . خوامی نم زای چ نی ا  ین من تو روبرا فرو ک کتیکوچ

 

 انداختم.  نی بهش زل زدم، نکنه بلندبلند فکر کردم؟! دستپاچه سرمو پا شوکه

 ؟ ید یصورتت موج زد، فهم ی که تو یناراحت شدم بخاطر ترس-

 

 ناراحت شدم؟!  ید یازکجا فهم-

 

 .فهممی هم م یاخم کن-

 

 .د یموهام بوس  یخم شدرو یکم بلندشد،

 پاشو بانوهمه منتظرمونن.  - 
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اصلاحواسم نبود، آروم با پاش به پام زد    میهم نشست یروروبه  م،یرفت نی دستموگرفتوپا
 صورتم دودو زد.   ینگاهش تو 

 

 هم بود. یبهم زل زد اخمهاش تو  نگران

 لقمه گرفت، ازخجالت صورتم قرمز بودم.   برام

 

 برام گرفت.  یاگه ی د یکه لقمه  دم یجوی تکون داد با خجالت ازش گرفتم، اونو م دستشو 

 

 گفتم:   صدایبهش رفتم، ب ی اغره  چشم

 . خورمیخودم م-

 

کنارم   یصندل یاومد، بلند شد، رو  رونیهاش بلب  نیاز ب یو باال داد، نوچ آروم  ابروهاش
 .شدمی قرار گرفت ازخجالت داشتم آب م

 زد. پچ

 .یشیپ گذرم،ی ازت نم ،یداشته باش بخور جون-

 

هزار بار آب شدم    هیبق ینگاها  رینشست، ز  میشونیپ یرو  ی گرد شد، عرق سرد هامچشم
 بود.  الیخی آرشام ب یول
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 شدم با خجالت ظرفها رو جمع کردم، اروهان دستمو گرفت. بلند

 ! ؟ی برام قصه بگ شهیخاله پروام-

 

 زدم:  یلبخند

 . زمی باال عز میبله بر-

 

باال   یهاش خمارشده بود، پتو رو کمبراش قصه گفتم، چشم م،ی با ُاتاقش رفت باهم
 که در باز شد. دمیکش

 

  یزانوش باخندها  ریوجب ز  هی وشلوارک   شیجذب مشک شرتیآرشام، بآت دمی د برگشتم،
 وارد شد.

 

 .دمیبه موهاش کش یدست  د،یتخت اروهان نشست خم شد، صورتش بوس یلبه 

 

هاش فشرد، آروم بلند شد، منو بلند  دست  نیکرد، دستمو ب یبه صورتم نگاه یالبخند ب
 کرد.

 بشکنه. ارمیبهش ب یفشار کنمی حس م ف،ی ظر  یلیدستات خ- 

 

 محکم گرفت اجازه نداد.  دمیکردم دستمو کش اخم
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 _آرشام. 

  یپاها  نشیرانش بود شلوار ج یبلوز کوتاهش تا رو کرد،یم  ییدلبربا پشیت نیا  ی تو
 گذاشته بود. شی خوش تراشش و به نما

 

  هیدوست داشتم  دمیدی خجالتشو م یتنم نشسته بود داغ بودم، وقت  یتبش تو 
 اش کنم.لقمه 

 

 .مید یگرفتم به ُاتاقمون رس فشویظر یهادلبرکوچولو، دست  نی مار داشت ا  یمهره 

 

  یگوشه  یو برداشتم، لبخند کج  شی روسر هام و دورش حلقه کردمرو که بستم دست  در
 لبم جاخوش کرد. 

 

 . دیچیتنم پ یلذت تو  د،یچسب اشقه ی به شق هاملب 

 باتـو بودن. یعنی  یاوج خوش-

 

 قلبمون باال رفت. ضربان 

 کوچولوم ، خودتو به من بسپار.  یشینترس پ-

 

 تنم غوغا به پاکرد.   یرو لوپشنشست لذت تو لبم

 ی و بد  یکرد  قراریکه ب یجواب  قلب دیبا-
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 نیزدم ب  یلبخند د،یبلندش کردم تنش که به تخت نشست تن عقب کش یارام به
 تخت زانو زدم.  یبازوهام گرفتمش کنار تنش رو 

 ..میچشم خاکستر   ستین یراه فرار گهیامشب د-

  میمو زندگبا خود  کردمی که اصلافکرشو نم یبا دلم کرد  یکرد، تو کار می چشمات بد هوا-
 سرد بودم. 

 

 زدم.  یلبخند

 . میشمیموابر  یش یفرارکردن به سرت نزنه پ الیپس خ-

 

 موهاش گذاشتم.  یرو  سرمو

 .ایخواستم پـروا، پس بادلمـ کنار ب  یلحظه من، آرشام دل  نیا-

اما اعتنا نکردم، تنش  د،یلرز ی لباسش نشست، تنش آروم آروم م یهادکمه  یرو  دستمو
 به عرق نشست. 

 

 دنش یشروع کردم، بوس آروم

 دیکوبی م انهی قلبش وحش ضربان 

  نیدلم ا شتیکه پ  دونستمی نم ،یباهمه فرق دار دمیفهم دمتیازهمون لحظه که د-
 .فهیهمه ضع
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  دم،یصورتش کش ییا یپوست نرم و رو  یرو شمی وته ر   امگونه

 

 ازش گذشت؟!   شهیمگه م د،یدختر دلم تپ نی ر کنار ا همه ابهت وغرو نیمنه مرد با ا  

تنم حس جنون بهم داد،   یشور تو جانویوه دیلرز ی م ییبا یهمه ز  نیا   دنیوپام ازد   دست
 بسته.  شهیدلمو روحو روانم ر  یتو  یچشم خاکستر   نیا

 زدن .  غیشروع کرد به ج  کدفعهیقلبم به شدت باال رفت، که   ضربان 

 

بلندش چنگ   یها باناخن  زدی دستو وپا م انهیبهش زل زدم، خون دماغ شد، وحش شوکه
 ام منو ازشوک درآورد.شدن سرشونه  یزخم زد یم

 

هر   زد،یهام چنگ م،به ساق دست  کردیتقل م  زد،یخودم که اومدم نفس نم به
 داد زدم.  م،ید یلرز ی دوم

 چت شده؟! ،یمنم لعنت  شش،یپـروا، ه-

 

به رعشه   دیلرز   انهیشکمش نشستم، بدنش وحش یو مهار کردم روهاش رزور دست  به
 .شدی ازترس جا نم   امنهیس  یافتاد، قلبم تو 

 : گفتی نفس م بانفس

 ولم کن، تو روخدا. -

 

 بدبود، که شوکه شدم، به زور لب زدم:  یباور بود، حالش به قدر رقابلی قلبش غ ضربان 
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 .ستی ن یزینگاهم کن، دورت بگردم، منم آرشام، زن کوچولوم، چ زم،یپـروا، منم عز-

 

 بردم.  رسرشیدستمو ز  قراریب

 ! توچت شده؟! هان؟! ؟یکنی امموونه ید یدار-

 

 لب زدم.  یشده بود بانگران دیزدم رنگش مثل گچ سف یآروم یلیصورتش س به

 پـروام توچته؟!  -

 

مخم هنگ کرده بود،   دادمیبهش زدم، طاقت نداشتم داشتم جون م یمحکم   یلیس چندتا
 . کردی حالش داغ دلمو تازه م  نیازچشمم افتاد، ا یاشک

 به سرم کنم؟!  یچه خاک -

 

 کبودشده بود. هوایب

 تنهام نزار. گهیتود یول ر،یجونمو بگ-

 

 داد زدم به موهام چنگ زدم.  دم،یآزادم مشتم و تخت کوب بادست

 

دفعه مثل برق بلند شدم،  هی  دیُاتاق چرخ یبدنم سست شده بود، نگاهم تو  ،زدینم قلبم
 بردم. رتنشیدستمو ز 
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  اومد،یهاش به زور درم رسوندم، نفس یبهداشت سیبلندش کردمو اونو به سرو  عیسر 
 حاله خودم از اون بدتربود. 

 

 نشست.  شیشونیپ  یرو  قراری هام بلب د،یکشی رمیت قلبم

 .یدورت بگردم، پروام، داغ دلموتازه نکن دختر تو قراره ارامشم بش-

 

  یصورتش وتنش گرفتم، کم  یرو اریسرد بازکردم، دوش س رآبیوان نشستم، ش یلبه 
 لرزکرد. 

 

تکونش دادم، فکش   انهی بود، وحش رسرشیطرفو اون طرفم بود، دستمو که ز  نیا  پاهاش
 کردم،یم  یقراریزده بود، قلبم ب رونیومده بقفل شده بود، رگ گردنم از بس بهم فشار ا

 آرومش کنم. تونستمینم

 

 : دمیبود، غر دهیحالش امونمو بر   نیاش گذاشتم ا چونه   یرو  هاملب 

 کمک، کمک. -

 .یلعنت-

 

 کردم، . ی چارگیاحساس ب دی ام لرز صداست، چونه  قیواراعا ی د یلعنت
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برهوت   نی منو وسط ا یحال خوب و نداشته؟حق ندار نی چندوقته که دلم ا یدونیم-
  ییها نکن خب؟ بازکن چشم تمیپس اذ  یبر شهینم تونمی ام، نمخسته  دم،یبر  یتنها بزار

 . توی ایرو

 

 

 دلهره تمام وجودم گرفت. دی لرز ی م براتوریبغل مثل دستگاه و  یداغش تو  تن

 نزن، دستمو رها نکن. شی قلبم و آت-

 

 چسبوندم داد زدم:  ش یشونیبه پ یشونی ازچشمم افتاد، پ ی ازحالو روزش اشک 

 نترسون.  یطور نیمنو ا  رحمیب-

 

 .زدمی م یلیدوتادستم گرفتمش آروم به گوشش س با

 پـرواگوش کن منم، آرشام. خوام،ی معذرت م-

 . دمیواشکام خند یشونیاوج پر  یباالاومد، تو  یکه کم هاشنفس

 .خوامینم یز یچ یباش نی جزا-

 

 .دمشیبوس  انهی وحش

 منم، آرشامم. -
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 پلکش تکون خورد.  دمیکش سشیخ  یبه موها یدست  م،یبود سیهردوخ

 نگاهم کن منم. -

 

  یلعنت ی گذشته  نیدا یترکیصورتش وغرق بوسه کردم، مغزم داشت م   یلرزون یباچونها 
 همراهشه. هیمثل سا 

 . یمنو کشت-

 

نشستم، دستموکه پشت گردنش وسرش بود، محکم   نیزم یوان سرخوردم، رو  یازلبه 
  ی. تو دمیکش ینفس راحت بد، یچسی رخش م میهام  به ناغوشم فشارش دادم لب  ی تو

 بغلم گرفتشم. یتر تومحکم د،یچیپی که توگوشم م دارشیکش ی هاوان نشستم، نفس 

 .یتو که ده سال ازعمرموکم کرد  وونهید-

 

باخودم   یحوله روتنش کردم، عصب  م،یشد باهم بلندشد یضربان قلبشو نفسش عاد یکم
 .رفتمی کلنجار م

 

 گفت ی م  ونیهز  کردم،ی نشوندمش، آروم آروم موهاشو خشک م یپاهام لبه یرو

 . نشستیم  شی شونیوسط پ وقفهی نرم ب  هاملب 

 

  یهام  روصورتش نقشه بود، لب  یچهارتا انگشتم، رو  یکه شدنگاهش کردم جا  آروم
 صورتش نشست. 
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 ! فهمه؟یم ی دختر ک نی ا  یپناهیغربت وب-

 

غم  کشوند،یمنو به جنون م اشده ینفرت سرتاپام گرفت، رنگ پر  زدم،ینفس م نفس
 دورقلبم چنبره زد.  یبیعج

 

متکا بود دستمو بردم، ملفه   یواغوشم گرفتم، خون دماغش ر   یتن لرزونش وتو 
 خورد. نهیاونو پرت کردم که به ا نیبود خشمگ یمتکا هم خون دمیروآوردم، د

  دم،یبود، آروم اونوخوابوندم، کنارش دراز کش رمقی و ب  حالیب یلینم داشت، خ موهاش
 سرش ردکردم. ری دستمو از ز 

 .رفتمی خوشرنگش ورم یباموها 

 دار مـن. داغون کرده؟ غم دنباله ینطوریدل کوچکت ا  یک-

 

 گفت:   یاگرفته  یکه آروم و باصدا  کردمی نگاه کرد م بهش

 دست خودم نبود.  خوامی معذرت م-

 

 ! ؟ی ! خوب؟ی شد  داریوقت، ب چی معذرت نخواه ه-

 

  یبغلم فشردمش، کم یفرق سرش گذاشتم، تو   یام رو اغوشم فرو برد، چونه  یتو  سرشو
 زدم.  یلبخند دم، یشو بوسچشم  ی که آروم شد، گوشه 

 خواستم؟! هووم. نقدریا ی زی چ هیکه  یبار نی اول  یدونیم یشیپ-
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 کنه وقسر دربره.  ییمنوهوا  یطور نی زن تونسته ا ه یست دفعه  نیاول-

 

 زد.  یتلخ لبخند

 اعصابم.  یرنگت رو نیا-

 

 .خوامی معذرت م-

 

 پچ زدم: آروم

حسو فقط از تو دارم، باعث    نیتب کردم ا یکس  یکه ازدور یبار ن یگفتم نخواه، اول-
 . یدیم یهمه حس خوب  نیکه بهم ا  یبفهمم منم زندهام، ممنونم چشم خاکستر یشد

 

 .دمیبوس  اشوقه ی نرم شق 

نوپا   یداره اونم از عشق  از یکه ن  یمرد یفهمیوقت نم  چیکمر شکنه گذشتن ازت، ه-
 داره؟!  ی زن افسونگر گذشتن چه حال هیباوجود 

 

 بازوم فشردمش.  ن یب عی کرد سر بغض

 . ستی ن یزیچ شش،یه-

 

 گفتم:  یبه شوخ دمویبوس
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 .یشیپ ،یامشبوکه در رفت-

 

  دم،یبه پشت چرخ دمیبوسی کنار چشمش و وپرشور م  دمینرمش کش ی موها   یرو  دستمو
 تنم بود.  یباالش رو یتنه مین دم،ی اونو تو اغوشم  کش

 

 ام  متکا مثل آبشار افتادند.شانه  یبلندش رو   یسرش طرف مخالف نشست، موها  

 

 تر گرفتمش. تکون بخوره محکم  خواست

 منونترسون.  گهیپس د تپهی هنوز داره م ؟ی شنوی قلبمو م یصدا -

 

 کرد. بغض

 .ید یماه من پس بغض نکن که امشب بدنفسم و بر   یاریکوه هم ازپا درم یحت-

 

 زدم آروم چرخوندمش بحالت قبل، بهم زل زد. یلبخند

 نکن.  وونهینگاه نازت منود نیبا ا -

 

 نوازش کردم. موهاشو 

 ! ارم؟یب یزیچ ی برم برات آب قند -
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 : دینال  یا گرفته  یباصدا کرد،ی اش روحو ازبدنم جدامخسته  نگاه

 خوبم.-

 

 بهش زل زدم. کلفه

 . یستین گهی م داتیامارنگ پر -

 

 هم فشار دادم سخته برام، اما به زبون آوردم.  ی فکمو رو یعصب

 برم خانم جون وصدا کنم؟! -

 

وجودم   ی بدجور تو  دمیامشبو دلمو لرزوند، فهم دم،یبوس شویشونیبسته شد، پ هامچشم
 انداخته. شهیر

 

 : دینال ده یبر  دهیبازوم  زد بر یگردشد دستپاچه باکف دستش رو  چشماش

 . به ســ.. سرت من.. من نـ.. نـ.. نه زده بــ..-

 . ستین میزیچ

 

دختر   نی سن ا  نیا  یکل احساسم و ربوده، اونم تو  یچشم خاکستر  نیا  هینطوریا پس
 بد به قلبم نشسته. 
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 .کنمی تر بود، براش غرور خودمو له مپــروام برام باارزش دم،ی لبم کش  یرو  زبونمو

 ...دونــیاز من م  شتریبرم محسنو صدا کنم؟! اونو ب-

 

 بشه گرفتمش.  زیخ  میخواست ن د،یبازوم کوب یدفعه کبود شد، محکم رو  نیا

 بوده؟!  یماچ نیبفهمن ب دی ؟! زده به سرت؟! همه با  یگیم یاصـ.. اصلا.. تو.. چ-

 

باره  تو اغوشم  دو دمشی فرشتهام با لذت نگاهش کردم کش نیا  یخوش زبون عاشق
 به پشت. دمیچرخ

 کوچولوم.  یش یپ یدیکش خیمنو که س  یچارهیدل ب-

 

 هام شد. لبم بود اماج بوسه کی که نزد اشقه یشق

 .یکه حالت بده بازهم لجباز  نیبا ا  یترن یریاخخ که ازهر عسل ش-

 

 .دمی کش یقیعم نفس

 .میچشم خاکستر  یشم ی ممنونم موابرا-

 

 اغوشم  فشردمش.   یتو محکم

شدنمون   یکیهام پــروام، فقط شرمند خوام،ی که حقمه معذرت نم یزیچ یمن برا -
 .دادم یبهت فرصت م  دیزود بود، با یلیخ
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 . دیبازوم  کش یکردم، انگشتشو رو  یمکث

 ! ؟یبامن چه کرد  تی ایرو  ی چشما نی تو با ا-

 

 خشم گرفتم  یباکم انگشتشو

 نزن. شیتکارات آ  نیخرابتم، پس منو با ا-

 

 .لرزونهی دختر واقعاا دلمو م نی بهش زل زدم ا یچشم بست با لبخند ده یورنگ پر  حالیب

 

فکر وحال و   ی بازوم گذاشتمش، بغضم گرفته بود، تاصبح نگاهش کردم، تو یرو آروم
دلم  گرفت،ی نم یریس   دنشیدلم از د امد،یروزش بودم، اصلا خواب به چشمم ن

 کنم.  دارشیب دمیو کم کنم اما ترس میبغلم بچلونمش تا نگران یتو  خواستی م

 

 هاش قلبم شده.و نداره، چشم شی از ناراحت ذره  هیطاقت   قلبم

 

  های کبود یهام  رو رد انگشتام حرکت دادم، لب یصورتشو جا   یکبود یرو  دستمو
 نشست. 

 .ی منو دق مرگ کرد -

 

 دلم به شور افتاده بود.بدجور  شیعصب  یبودم از اون رفتارش وحمله کلفه
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 اد،ی کنم، تاخودشو سمتم ب ریدلش به دلم زنج دیکنم؟! با یباهات چه غلط دیبا وونه،ید-
 .یکه ازم بترس  نینه ا

 

بلند  یمخم رد داده بود، کفر   ادمی ز  الیفکروخ اومداز ی بود خوابم نم شی گرگ وم  هوا
 روشن کردم، پوک اول که زدم. یگاریتراس س  یشدم، تو 

 

دستمو تکون دادم،   یبا اخم اریاختی ب دم،یصورتم د  یجلو  گارمیگرفتن س  یبرا یدست
 مقاومتم کردم. 

 دستم، سوختم.  یااخخ، وا -

 

انگشتام سرخورد، صورتش مچاله    یازال  گاریس د،ی پروا چرخ یفکر بودم که نگاهم رو  ی تو
 . دمیکردم، نرم بوس کی هام  نزدفتم به لب انگشتشو گر  عی هام گرد شد، سرشد، چشم

 چت شد؟! -

 

  دم،یکش  شونشیپر  یبه موها  یپام و له کردم، دست ری ز  گاری س یکرده بود، حرص بغض
 . دیزدم که ده متر به هواپر یداد

! به  ؟ی کرد  کاریبا خودت چ نیبب رم،ی گینفست وم ،یکنی غلطا م ن یبار اخرت که از ا -
 .یزد  بیخودت اس 

 

 هاشو دورکمرم حلقه کرد. اغوشم مچاله کرد، دست   یتو خودشو
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اگه نتونم   ،یخفه کن گاریناشتا خودتو باس یکله سحر یحق ندار یول  ر،ی بگ ری بگ ریبگ-
 . ستمین قت ی آرومت کنم ال

 

خشن به کمرش   د،یحرفش بد به مزاقم چسب  یول شد،ی م نی ازخشم باال پا   ینهایس
 چنگ زدم. 

تراس    یسروضع تو نی با ا ینطوریا  یکله سحر یاگه بخوا  پـروا  کشمت،ی م کشمت،ی م-
 .بخشمتی م  ستین  یدفعه چون کس نی ! ا ؟ید یفهم ،یایب

 

 اغوشم گرفتمش. یزدم، محکم تو  یلبخند

 ! هـووم؟! ؟یکنی چقدر ارامم م نمیبب میبر  نجاست،ی، قرص ارامشم ا یگی اره، راست م-

 

پاهام   یتخت رو  یکرد، لذت کل وجودمو گرفت، لبه  میاغوشم  قا  یباخجالت تو  سرشو
 نشوندمش. 

 

 نشست.  ش ی شونیپ یرو  لبمو

 بدم.  ادشی  دیکوچولوم نابلده با  یشیپ-

 

 گوشاش گذاشتم موهاشو آروم چنگ زدم ازخودم دورش کردم. یرو  دستمو

مخت فرو کنم تا    یتو دیبا ،ی پنجول نکش یبدم الک ادتی  دیبا  ،یترسوند اندازهی منوب-
 . یپاکرو بش هی یبالذت ودلخوش یوجودت منو بخوا ین یو هم با نت
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 کرد.  میاغوشم  قا   یسرشو رو   خجول

 . یاریبخودم پناه ب دیازخودم با  یدیخوبه که فهم-

 

 .دیپشت گوشش زدم بااسترس نال موهاشو 

 چنگ زدم؟!  یلیخ  خوام،ی معذرت م-

 

 موندم.  حرکتی، بگذاشتم  شیشونیپ یو رو   هاملب 

 دست خودم نبود. -

 

شل   شمیچسبونده بودم به خنده بازشد بالذت چشم بستم، ن شیشونیکه به پ  هاملب 
 .دم ی خند صدایشد ب

 

  یهاچشم  یستاره بارونم زل زد، تعجب تو   یهابه عمق چشم  سرشو باال آورد   آروم
 . زدیموج م  شی خاکستر

 کم زخم شده  .  هیلبت -

 

 رنگ گرفت.  نگشریب ی هاگونه  دیکش خجالت

 .یچون زنم یخجالت بکش یحق ندار-
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  شتر یمنو ب یپنجول بکش رمپسی گ یلذت م دمیخشنم، لذت م  کمیمن  ی راستش بخوا-
 .یاری دوام نم یجونش رو ندار گمیهرچندم ،یکنی م یشیآت

 

 تقلکرد.  یعصب

 . یلی.. خیلیخ-

 

 کبود شده بود.  ازخشم

 ! شعورم؟یب-

 گردشد.  هاشچشم

 ادبم؟ یاومم، ب-

 

 .بردمی ، لذت منگران شد هاشچشم

 ! ام؟یحیب-

 

 خورد، چشمکم و شکار کرد.  حرص

 ! م؟یچ-
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 . دمیخندی م زی ر زیر

 بانوم.  یعادت کن دیبا-

 

 خواست ازم دور بشه. یحرص

 آرشام. -

 

 ام و جمع کردم.لوچه  لبمو

 . یا یبا من راه ب یجــونم.. تو غارتگر دل مجبور-

 

 گفت:  یا گرفته  یبا صدا آروم

 درشت بارت کنم. هی تونمی نم یازم بزرگتر-

 

 . دارهیمکوچولوم حرمت نگه یشیپ ن یجونم در بره، ا نی داشتم هم دوست

 .شودی اووه، اووه، بانـوم خشن م-

 

 صورتش کنار زدم.  ی نرمش و از تو یموها 

راز ارامشه، تو  زن کوچولوم ، اخخ که وجودت پ  شهی قربون تو بشم، که حرمت سرت م-
 ! ؟ی داریهم حرمتمو نگه م  یاوج دلخور
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 زل زد.  بهم

 باشم.  عیمط کنم،ی م یسع-

  

 .ادیسرکش اصلا خوشم نم  یدوست دارم، از دخترا  عیمن چقدر مط  یاخخ اگه بدون-

 

 بهم زل زد. نگران

 ! ؟ی ستیکه برده دوست دارن ن نایتو که مثل ا-

 

 .شدی م نی شل شد، از خندهام تنش باال  وپا شمین

 صورتش گره خورد، خورد کلفه شدم.   یانگشتام که تو  یبه جا  نگاهمو

 . یو امضا کرد  ت ی! تو هم حکم بردگ؟ی ترسی م یاز چ-

 

نگاهش، دستمو دور کمرش بهم گره   نیکردم، از ا  ف ی دهنشو به زور قورت داد وومن ک آب
 زدم.

 .یشد یچقدر خوردن  ینطوریا  یاخخ اگه بدون-

 

 انگشتام نشست.   یجا   هاملب 

همه ظلم نبوده،   نیکوچلوم، حقت ا  صورت متنفرم پـروام، برده   یرو  یکبود  نی از ا-
 دستمو بشکنه.
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اونم دستاشو دور کمرم حلقه   زارم،یدارم سربه سرش م دیزد، فهم یارامش بخش لبخند
 . دمی ام گذاشت، عطر همو بوشونه یکرد، سرشو رو

 .ی یاقا   شمیبا تو خوب م ست،ی ن میزیچ-

 

 دستمو تنگ تر کردم.   یحلقه 

 اقا گفتنت. ن یاز ا کنمی م  یچه عشق-

 

 پچ زد.  آروم

که   یرو بلرزونم، خودم زخماتو با خون تو رگهام ومحبت ایعاشقت کنم که دل دن یجور هی-
 . کنمی وجودمه خوب م ی تو

 

 موهاشو نوازش کردم. سوخت،یمیخوابی از ب هامچشم

 . ادیبدجور خوابم م م،یکم بخواب هی- 

 

زدم،   ی لبخند د،یچرخی صورتم م  ی. نگاهش تو میدیبازوهام گرفتمش، دراز کش ونیم
 من کل شب کردم.   یکار کردم،ی نگاهشو حس م ینیسنگ
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  یها مبچه یباز  یُاتاق نبود، صدا  یتو  یکس دم،یبه صورتم کش یشدم، دست داریب رید 
درختا توپ   نیب گهیپسر بچه د  هیاروهان   ن،یبلندشدم به تراس رفتم، پروا و ارش دم،یشن
 . کردنی م یباز 

 

 رفتم.  نی به  سروصورتم زدم، پا یآب هی

 گفت:  ی با لبخند مادر

 مادر.   یدارشدیب -

 

 مامان.   ریصبح بخ-

 

 ست.اشپزخونه ی صبحونه تو  زیپسرم، م  ریش ریصبحت بخ-

 

 دست طل مادرجون.-

 

 .یاز زنت تشکر کن  دیبا-

 

 خوردم. تر شد، صبحونهلبخندم پر رنگ زی م دنیخوب بود؟! با د حالش

 

  یگاری دادم، به اونا زل زدم، س هیتک واریبه د یروبه روبه بونیسا  ر ی رفتم،  ز  اطیبه ح 
 روشن کردم. 
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 کنج لبم جا خوش کرد.  یاونا لبخند  یاز خندها خندند،ی م  یکوچکم باخوشحال یخانواده

 

 یشد که صورت عصب ترقیلبخندم عم کرد،یتوپ پرت م با ذوق ولبخند گشاد  پروام
 گرفت.  دموید یمحسن جلو 

 

 فوت کردم. رونیب گارمویصورتش کوبوندم، دود س  یکلفهام و تو  نگاه

 بکش کنار جوجه. ده،یافسا  یات تو کله-

 

 :دیتوپ یلرزون  یوصدا بابغض

 ! ؟یخواهرم بلند کرد  یدست رو یبه چه حق-

 

 بازوم زد. یرو  یآبروم باال رفت، عصب یتا  هی

 ! ؟یمحو کن یتونی م  ای اون کبود شی ارا هیبا   یفکر کرد -

 

محمکم پشت    یکرد بادستمو رو  یکفر د،یکشی م داریکش ی هامشت شد، نفس  هامدست 
 گردنشو گرفتم فشار دادم.

 

 به خون نشستهام صورتش چرخوندم.  یها چشم
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 امروز اعصاب مصآب ندارم، پس بکش کنار.- 

 سمت چپم خورد.  یهیوار یهلش دادم، به د باقدرت

 

 لعنت بهت، اون همه بهت گفتم پروا دستت امانته. -

 

 سرخورد، صداش ازبغض دورگه شد. واری  یرو

 .افتمی ، به پات منداشته یآرشام، منو بزنم، اما باپـروا کار-

 

خون    رش،ی تا بگ رفتی گرفتم، پروا دنبال توپ م گاریاز س یقیپک محکم وعم یعصب
 . خوردیخونم و م

  د،یمشت کوب  یبار وارچندیتنم بود به د  یکه راستا  یهامشت شده دست  یها بادست 
 دستمو وتنم موج خورد.  یتو  ید یدرد شد

 

 آب دهنو به جلو پرت کردم.  ی چفت شدها  بافک

دست   یکس یرو  لیدلیباشم ب یته، اما محسن من هرگوهخوبه که حواست به خواهر-
 مخم راه نرو. ی زن پس رو  هی  یاونم رو کنم،یبلند نم

 

 هلش داد. تی باعصبان ستادم،یدوباره ا  عی کرد، سر یزد، منو کفر یپوزخند

 گفتم. قتوی حق نیبود ع یهرچ شکافم،یچاک دهنتو م  یمن پوزخند بزن یواسه -
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 زدم، باخشم بهش زل زدم. پوزخند

! اون خواهرتوئه ؟یتن لرزونش و چ!  ؟یچ رنگشو ی ! بدن ب؟یدی فقط صورتش و د-
 احمق. گوشات فرو کن زنه منه  یتو  نویدرست اما ا 

 

 شد. ترظ ی هاچرخوندم، اخمم غلبچه  یرو  نگاهم

 

 سرخورد.   واری د یرو  محسن 

 !  ه؟یپس صورت کبودش چ-

 

نداره،   یدخالت کنم، بزنمش هم به تو ربط میزندگ  ی تو یبخوا  دمی آبدا بهت حق نم-
 .ی بازکن تویوفقط نقش بردار   رونیبکش ب یپس پاتو از زندگ

 

 زد: داد

 شکستم. یم  یگردنت بخاطر اون کبود دیکه با  بودمی نم نجایاگه به عنوان برادر ا-

 

 فوت کردم.  رونیب یعصب نفس

 یازما بکش کهن ی ا  ینداره، اما برا یکنم هـان؟! بهت دخل تشی اذ دی اخه احمق چرا با -
زدم،   یلیبهش س شیار یهوش ی دست داد، برا یدی شد یبهش حمله شب ید گم،ی م رونیب

 . نیهم
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 . دیاش لرز باخت، چونه رنگ

 

 بهم گره خورد. هاماخم

 روستا دکترم کجا بود؟ ن یتو ا  ،ینصف شب-

 زدم.  لب

 .  یکتر درست وحسابد  هی شیببرمش پ دیداره با  ایفوب-

 

 . دیبودمحسن کلفه دور خودش چرخ دهیبهم چسب اخمهام

 ممکن بودسکته کنه.-

 

آبرم باال   یتا  هیبه فکم آوردم  یدهنم برج زهره مار شد، فشار یحرفش تو  دنیازشن
 زدم، آروم لب زدم: یقیعم یپک  گارمیبردم، به ته س

من   یبرات مهمه و نگرانش دونم یمخم راه نرو، م یپس رو  خندهیفعلکه خوبه وداره م-
تاحاال   شب ید یکاف یخودم اندازه  اریخونمو به جوش ن یازتو نگرانشم، پس الک شتریب

 تحت فشار بودم. 

 

 . ستادیقدم جلوم ا  هیها برم که محسن  به طرف بچه خواستم

  اجیبهت احتاالن  شکنهی م ی سخته اما اونو پس نزن، اگه اونو پس بزن  دونمیآرشام م-
 طاقتـ..  یداره، اگه اونو تنها بزار
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 سکوت باال بردم.   یبهش رفتم، دستمو باال به نشانه یتوپ ی اغره  چشم

 یخنده ی به صدا  خوامی ازش بگذرم پس گالتو ببندم ستیمن قرار ن ه؟ یچرت وپرتا چ-
 خانوادهام گوش بدم.

 

 .دی ام و بوسشونه یرو

 آرشام.  یمرد یلیخ-

 

 . دمیکش یپووف

 خودتو بهم نچسبون.  ادفقطی بدم م-

 زدو ازم ردشد. یلبخند

_ 

 . دیخوابی نم میکرد یکردهرکاری م یقراریاروهان ب شب

 پرواتو برو بخواب، خودم حواسم بهش هست.-

 

 زد. غیج اروهان

 باخاله پروا بخوابم.  خوامی م-

 

 زد:  یلبخند   پروا

 ! ؟ید یکابوس د ید یخوابی تو که قبلتنها م-
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 بازومو گرفت.  

 لطفاا، خاله پروا. -

 

 تخت نشستم. یلبه  

 بخوابم. شتیپ یکس د یپسرم نبا  یشد  یخودت مرد  یتو برا -

 

 . دیبرچ لب

 ! ؟یخوابی خاله پروا م ش یچرا چند وقته پ یتر ومردترتو که خودت گنده -

 

هاش سرخ شد، سرش به  زدم، پروا  گونه ینامحسوس یلبخند دیبه موهام چسب ابروهام
 افتاد.  اشقه ی

 

 گفتم: یلب حرص ریز 

 من آدم شده.   یتوله سگ، برا -

 

 روبه پروا گفتم: باخشم

 گه؟ ی م یچ ن یا  نمیتو بلندشو برو استراحت کن، بب-
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 تر گرفت.دست پـروا رومحکم  هیباگر

 . کنهی نرو تو روخدا االن بابا م دعوام م-

 

 لبخندش ضعف رفت. ی بهم زل زد، دلم برا یبا لبخند  پروا

 !ا؟ یامو دعوا نکنبچه-

 

 پاشو. یعنیتکون دادم   سرمو

 .کنمی باهاش صبحت م کنم،ی دعواش نم-

 

 بگم؟  یبچه چ نیبه ا دونستمی بهش زل زدم، نم یکه در ُاتاق بست، عصب  پروا

 .یمستقل بش  یکن یسع دیبا ،ی خودت پسر بزرگ شد  یاروهان تو برا -

 

 ! ؟ی تو هنوز مستقل نشد-

 م.شد-

 

 !؟ یخوابی نم ییچرا تنها یپس اگه شد -

 .کنمی به پروا گفتم دعواش نم چونم،یگوشش رو بپ خواستم

 پـروا زنمه ، بچه.-
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 بغلش زد. ری ز  هاشودست 

 .خوامی پس منم زن م-

 

 . رمیگی زن خوشگل برات م هی یشغل خوب داشت  هی  ،یبزرگ شد  یوقت-

 . خوامی خاله پـروا خوشگله، اونو م-

 

 .دم ینفس کش یعصب

 ورجک.   یبه زنم نگاه کن ارمی پـروا زنمه منه، چشماتو درم-

 

 کرد.  بغ

 . رمیپس دختر پـروا روبگ-

 

 .دمی دستمو به گردنم کش یچندبار یعصب

چشماتو   یپس به دخترمو هم بد نگاه کن  نی مثل ارش شه،ی دختر پـروا خواهر تو م-
 . دوزمیم

 

 .دمیپتو روش کش  یعصب

 .ای شیم هینکن، تنب یبخواب منو عصب  ری مثل بچه آدم بگ-

 



 پروا 

905 
 

  نیاز دست ا   میشد  یعجب گرفتار د،یکرد. پشت به من دراز کش زوانی اشو اوولوچه  لب
 .والهای نسل ه

 

هامو بستم به  تخت نشستم، چشم  یشدم چراغو خاموش کردم، به ُاتاق رفتم، لبه  بلند
 دادم.  هیتاج تک

 ؟ یاریبرام ب یز یچ ی قرص سردرد ه ی  یبر شهیپـروا م -

 

 لب زد.   آروم

 چشم.-

 

 اش کردم. زدم با نگاهم بدرقه یباز کرد، لبخند چشمامو

 گذاشتم.   یلعس یرو  وانویاونو خوردم، ل عی وآبو که بهم داد، سر قرص

 

 بازوم گذاشت. یخجالت سرشو رو یدستمو باز کردم باکم 

 هنوز آب نشدن؟   خاتی-

 

 . دمیهاشو بوسچشم  یرو

آرومم کن،  ینطوریحرفت منو ا هینداشتم با    یارامش چیپـروا ارامشم باش، چون ه-
باشه از امشب کل   ادتی ترن،  بچه  یاباشن، اما از هر بچه  یتخس وعصب دیمردا شا
 .میزاریدر جا م نیهمه روپشت ا  میباش روداشته ای ت دنمشکل
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 . دمیبوس شیشونیپ

 . میدیارامش م گهیفقط بهم د نجایا-

 

 اره چشم بست.  یکردبه نشانه ینگاه مین بهم

 

 د،یخندی م زی ر زی پـروا داشت ر دم،یو درارودم ودوباره دراز کش شرتمیشدم، ت زیخ مین
 سرش گذاشتم.  یام رو چونه

 ! ؟یخندیبه حرف اروهان م -

 

 تکون داد. سرشو

 بخند. یخوا ی م یتو فقط بخند،به هرچ-

 تند شد. نفسم

 دلخورم. یسفر تنهام بزار نی قراره بعدا از ا کهن ی از ا-

 

 .رمی نم یبخوا -

 

 به اغوشم فشردمش.  محکم
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تااخرش   ،یکن اتیخوب نیمنو وآبسته ا مه؟یاول زندگ  ای!  ؟ی خوب بود نقدریا  شهیهم-
 .یباش عیمط یطور ن یهم یمجبور

 

 .خندهی داره م دمیخم کردم، د سرمو

 اش فشار ارودم. سرشونه  به

 !؟ یکن  امچاره یو ب یمنه بدبخت فراموشم کن   یاونجا مناقصه   یپـروا نر گمیم-

 

 زد.  یدفعه تک خندها نیا

 فکرشم طرح چهارچوبش هم زدم.  ینه تو-

  حیتوض یبرج مثل همون یاصل یفقط نما  ،یتجار یدادم، مسکون حی برات توض یونهم
 اونه. یدورساختمان، که اسانسور هم رو  چیماروپ  هیدادم، 

 

برج از   یاهال  یخواست بره رستوان پشت بوم بتونه بدون مزاحم برا  رون یازب یاگه کس تا
 اسانسور استفاده کنه.

 

 باال بردم.  موهاشو 

 ! ن؟ی پا ارهیبرج ونم تیفیک اش،یاون رستوران سروصداشو مهمون یمطمئن-

 

 فکرشم.  یتو -

 . یبهت اعتماد دارم زن باهوشم-
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_ 

کارگردان   م،یمشآبه به دادگاه نشسته بود  یصحنه  یگذشته بود با محسن تو  دوماه
 .دادی م  یحاتیتوض گهیعوامل د ی داشت برا

 

ها  بچه م،یکه راحت باش  دیتهران خر یتو  یبزرگ ییلی و  هیاز اون سفر چندروزه آرشام  بعد
دلم براشون تنگ شده بود، چند  اومدند،ی م نجای شون به ا هم بعد ازتمام شدن مدرسه 

 . دمیست که اونا روندهفته 

 

 به طرفم اومد. کارگردان

 .یینا یخانم س- 

 

 شدم. بلند

 بله؟! -

 

 شد.  کی دستش آروم به هم نزد  یلوله شده تو ی با اون کاغذها کارگردان

 .دیباش یمثل اون روز عاد تونهیگناهی سکانس اثبابت ب-

 

 چشم.-
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 . دیبفرما د،ینگران نباش-

 

 روبه همه داد زد: بلند

 

 نور، صدا..  شه،ی ضبظ م د،یهمه سرجاشون ساکت باش-

 

 زدم.  یباسربهم اشاره داد لبخند  یکرد یمکث

 حرکت. -

 ر

 بلند داد زد: یکس

 .دیکن  امی ق یهمگ شهیدادگاه قرات م  یرا-

 

 .میبسم اهلل رحماُن رح-

  کی لباسم چنگ زدم لبمو انقدر محکم گاز گرفتم که طعم خون روتو دهنم حس کردم  به
 : دیچیدادگاه سکوت رو شکست و در گوشم پ یمحکم وبلند منش  یمرتبه صدا

 . یینا یاول خانم پـروا س ف یمتهم رد -

 

  یبشم که باسرعت دست به تاج صندل نیود نقش زمب کی سست شد، نزد  زانوهام
 بندکردم. 
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 ازچشمم افتاد زهرا که پشت سرم بود نگران بهم زل زد. یاشک

 

  یهاییبازجو جهیباتوجه به شواهد ومدراک موجود درپرونده ونت یی نایمتهم خانم س-
  یوتلش برا  های کامل مشآبه دربازجو یها حرف  یوطبق شهادت سروان بهادر مبن  یمتوال

  یست که فرد)...(که کامل واضح ابونیدرخ ی مداربسته ازمغازه  نیدورب لمیگرفتن ف
  یینایخانم س یدرکوله پشت است ده یچیپ ی مشک  لونیارو که در ن یز ی نآشناس بانقاب چ

رو   یزیشده مشخص شده متهم چ دهیکه در دادگاه د یلمیجاساز کردند وهمچنن طبق ف
 برداشتند. یینا یخانم س یهم از کوله پشت

 

 یشده از کوله پشت دایکل اسناد ومدارک پ دهیگزارشات واسناد معتبر به اثبات رس  طبق
وجز گروهک    ستی مردان یکه بعداامشخص شده عل یتوسط فرد  یکاملعمد یی نایخانم س

موجود درکوله    یطآلها  دنیباد  شانیا  نیح نیشده درهم  یگران بوده جاساز اختشاش 
 وسوسه شده آنها رو برداشتند.  یی نا یخانم س یپشت

 

 س یپل زیموفق ام اتی که درعمل یمردان ی متهم عل  سیپل دیشد  یرها یگیازپ بعدا
قرار گرفته و در دم به هلکت   سیپل  یفرار مورد اصابت گلوله نی)..(درحخی درتار

 .دندیرس

 

نام کوچک خانم   ی شدند از رو دایپ یساک و مهتم طلها در  دنیاز به هلکت رس بعدا
به  یشبانه روز  یها وتلش  یری گیشده بود، سروان بهادر باپ یپلک هکاک  یکه رو   یینایس

مدار  نی دورب لمیباگرفتن ف  شانیبوده همچنن ا یینایاثبات رساند که متعلق به خانم س
 داشتند.  یینقش به سزا  بردهنام یگناهی بسته دراثبات ب
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 سیپل ن یا  ون ی شدم من تا اخرعمرم مد رهیچشم به سروان خ  یحقله شده تو بااشک 
 .خوردندی هام مثل برق سر مفک قفل شده بود اشک  یشناسم ازخوشحال هیوظف

 

 جلب شد. کرد،ی که حکم قرات م  یتوجهم به کس که

 

  ی نامبرده بافرد شاتیکه ازما ده یاثبات رس یسروان بهادر مبن یها ی طبق بررس-
ثآبت شده   باشد،یبرگه سلمت نامبرده که در پرونده موجودنم هیشده و باته گرجابجاید

 باعفت نداشتند.  یگونه رفتار منافع  چیه شانیکه ا

 

 .کندی خود راعلم م یینها  یکشور را  یاساس دادگاه عال نی برا

اتهامات موجود در پرونده   یشناخته واز تمام  گناهی روکامل ب یینای دادگاه خانم س نیا
حاصل از آن اسناد    نانیکشور بابت اطم  یالزم به ذکر ست،  دادگاه عال کندی تبرعه م

 دارند.را دربازداشتگاه نگه  شانیا  یگناهیمجبور بوده تا اثبات ب

 

کرده از  یعذرخواه یینایمحترم س   یوخانواده  شانی دادگاه ودولت از ا نیروا  ن یا از 
 .باشندیامروز نامبرده ازاد م 

 

 کشور. یهیفضا یهیقو

 

 یوبدن  هیبا گر  ختیر یازهر چشمم چندتا اشک م آوردمی داشتم بال در م ی ازخوشحال
 خودمو با رو باتمام قدرتم بغل کردم، آروم لب زدم:  یناج یلرزون
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 تا اخر عمر.  ونتمی مد  ونتم،ی مد-

 

 .خشنونت اشکاهام پاک کرد  ی هام تمام نداشت زهرا باکماشک   لیس

 

  دیسالن به ام  یکه زهرا رو بغل کرده بودم تو  ی چشمم درحال  یازگوشه دوارنهیام من
  یاز خانواده  ید یباشه چرخاندم و چقدر درد داشت ناام ده یرو فهم میگناهی که ب ییآشنا

 .کنندی وندانسته حکم صادرم گذارند،ی سر برمهر م  یجماعت یمقدس که جلو یخشک

 

شکسته  یخودم با دل  یا هم خونه نیاز ا  یعدالتی همه ب نیسکوت کردم از ا  من
 و به خدا کردم.  تتونیشکا

 

 : دیو  بوس رنگمی ب زهراصورت

نگاهت بود که   یتو  یزیچ هی برات انجام بدم   یچقدرخوشحالم تونستم کار  یاگه بدون-
 .کردی دلمو قرص م

 

زهرا پا به پام اومد تامنو ازاد کرد با   دم،یدادگاه رو نفهم یدم که باقخوشحال ش ازبس
خودشو به آب  ینطوریمن ا  یبرا یها یغرب هیدستمشو محکم گرفته بودم   یخوشحال

 زده.  شیآت

 

 کردم.  زمزمه
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 .نوکرتم خدا -

 

 .دادی جواب  نم  یبه دفترش رفتم، زهرا به خانوادهام زنگ زد، اما کس باهم

 دستمو گرفت.   یزهرا باخوشحال یول  شکستم  صدایب

 .برمی ناراحت نشو، خودم باعزت تو رو م-

 

پام   یرو یزهرا پاکت  سیپل نیماش   یام نشست، تو ترک خورده  یها لب  یرو  یتلخ لبخند
 گذاشت آروم پچ زد: 

قبل و بعدت رو که ازت گرفته شده   ی هاش یو ازما  لمیف یکپ یواشکی اماخلف قانونه، -
 برات گذاشتم. 

 

 ناراحت لب زد: یبامکث

 خانوا.. نیبا ا  یول ینکن دایپ از یبهشون ن دوارمیروداشته باش، ام نایا-

 

 بگه. خوادی م  یچ دمیحرفشو خورد فهم کلفه

 

 آورد. یدستم فشار به

 باش. یقو  ،یخودتو بباز  دینبا-
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شدم، امروز واقعاا حالم   الشیخیباشم؟ ب یقو  د یبا  یچ  یبرا ه؟یمنظورش چ دمینفهم
 داشتم. ید یشد یو دل ضفعه شدی خوب بود، هرچند معدهام داشت سوارخ م

 

 خوشحال باشم. د یخونه، پس با رمی دارم م  رونمیب نیمن ا  اما

 

 . میدیبه خونه رس ادمی ذوق ز  مرد با   سیخانم بهادر با اسکورت اون چندتا پل نیماش ی تو

 

زنگ رو فشار دادم منتظر باز کردن در   دمیبه طرف در دو یپام بند نبودم ازخوشحال یرو
نگران و مات  یلبخند  مچهیزهرا با ن کردم،ی پا و اون پا م نیا  ادمیشدم از شوق ز 

 خندهام بود.

 

ه؟  چرا من فکم قفل شد  دونمیند ونمشد  لی اف اف رو برداشت اشکام مثل س  مادرم
قلبش گذاشت انگار    یهاش درشت شد، دستشو رواف اف چشم  ی تو  دنمیمادرم با د

 حالش بد شده.

 

فقط زهرا باهام   میوارد شد  ادمی تا در باز شد با تعطلل ز  دیطول کش ی لیخ د،یلرز  ام چونه
 . ستادی چهارچوب ا یمثل گچ تو  یبارنگ دهیداخل اومد مادرم ترس

 

بود لرزش دست و وپاش و   رهیبه ما خ دهی ترس دم،یدی ب دهنشو مدادن آ قورت
 صورتش نشست. یتو  یبه خودش اومد اخم یکم دمیدی م

 شده؟!  یباز چ اخدای-
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چقدر قبلم با   دونهیاسترس به جانم افتاد خدا م  د،یسرد شد سرم سوت کش  هامدست 
 بود؟!  شونیخوش امدگو  یبه جا نیحرفش شکست ا  نیا

 

داداشم با حالت دو کنار مادرم قرار گرفت، دسته مامانو گرفت تازه متوجه ما شد با  زن
 بغل مادرمو گرفت. ری ز  انداختیبه طرفم م ریکه انگار ت یاخم ونگاها 

 

 زد: یشی نما یکرد نلرزه لبخند یکه سع یبازوم و گرفت ناراحت باصدا  عیزهراسر 

 .زنمی با اونا حرف م رمی تو بمون من م- 

 

شدم،   رهیلرزان به آنها خ ی شکسته وچونها  یبا دل  هیغرب یمن مثل کنجشک رد شد  ازم
 جلو رفتم خواستم جلو برم داد زد:  اریاختیب کرد،یرو تارم دم یهام د اشک 

 ! ؟یکنی چکارم  نجایتو ا  آبرویب-

 

 کرد. دن ید به لرز ام به شدت شروع کربهم دست داد، چونه یلرز   دیباال پر  ابروهام

 

 گفتم: باخودم

  یحرف ازدهن مادرم درد داشت جا   نیا دن ی! چقدرشنکنم؟یم   کاریچ نجایمن ا-
 ! شونه؟یخوشحال
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 .دیو بوس   امقه یبه طرفم اومد، شق عی نگران نگاهم کرد سر زهرا

 . زمی تو خودت و ناراحت نکن عز کنم،ی درستش م-

 

  شهیکه شکسته روچطور م یدرستش کنه؟! دل  خوادی رو م یسرجام خشکم زد چ شوکه
 بند زد.

 

روزام   نیا یناج یصدا ترند،هیبرام غرب  یها یاز هرغرب کهیزود رنگ عوض کردند طور  چقدر
 نشم، غصه گرفته بودم. یباعث نشد تا طوفان 

 

 از روم رد شد.  ینطوریاشتباه ا  هیکه به بخاطر   یگرفتم ازمادر چشم

اومده، اون    شیوکامل اشتباه پ گناههی پروا ب م،ی بهتون بگ که مینجایما ا  دیآروم باش- 
 .د یبهش ظلم کن ینطوریاونو ا دیشده، شما نبا  تی اذ یلیخ

 

دلتنگم باشه  کهن ی ا  یازشون دورشدم، مادرم به تن لرزونم نگاه کرد و بجا  یکم دلخور
پوزخند عروسمون که باغرور پا رو پا انداخته بود که   زنه،یبانفرت به من زل م ینظوریا

 برگشتم. اطیح  یتو  دیخود داشت ناام یجا

 

  شهیکه هم یومن کنهی خدا سجده م یو به اسمون دوختم مادرم اون همه جلو  چشمم
کوته فکر باشه   نقدریا  کردمی فکر نم دونستم،یم   نیزم یفرشته  نیوپاکتر  نی اونو بزرگتر

 . استنه یوک ه یها یقلبشون پراز س
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دختر   ینطوریا  ترسند،ی فکر کردن با دورکعت نماز بامنت پاک و مطهرند و ازخدا نم نایا
مهره داغ    یوکه جا   نیمشت ظاهر ب هی کنند،یوحکم صادر م  کنندی خودشو قضاوت م

 .انیچشم مردم خوب بنظر ب یتا فقط تو  شی شونیپ یرو کنندی م

 

فلج مادر زاد روشفا   هیقطره اشکش  هیهستند که با  یازنسل پدربزرگ کنندی فکر م چون 
ازبس به فکر حرف و   دونندی اما نم چرخهی فقط دور سر خودشون م ا یداد هستند دن

 پرست شدن.  ایشدند ودن نیمشت آدم دهن ب هیدهن مردم بودن که 

 سراغمو نگرفتند.  یکه حت  ییدلخوش کردم به کسا  چقدراحمقانه

 

 مادر داد زد:  یول گفتیم   نایو ا لمیازف داد،ی م  حیبدبخت باهزار زحمت توض یزهرا 

که از اصل افتاده   ی! کسشه؟ یمام یی! جبران رسوا گرده؟ی ما برم ی به بادرفته  یآبرو -
 بجاش برگردوند؟!  شهیم

 

 زل زد:  بهم

 یتونی رو م نا یا  ،یرکردیشبه پ هیاونو   ،یکس وناکس شکست یکمر پدرتوجلو  ینینب ریخ-
 !  ؟ی برگردون

 

 : دمینال

 بوده؟! یگناه من چ-
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اشون کردم، به زدم تا دم دربدرقه یشینما  یونگران زهرا لبخند نی غمگ ینگاها  به
 از اون زندان بدتر بود برگشتم.   اشه یهرثان  یاخونه

 

 . کردیم نمی نبود، مادرم بلند بلند به جونم نفر یاز استقبال گرم  یاماخبر

 

افتاده وارد ُاتاقم شدم، همه    یهاباشونه  کردندیم   یقلبمو زخم کرد،ی منو درک نم یکس
خورد   یکه پام به جعبها  دمیُاتاقم چرخ یتو  یبود باصورت اشک ختهیجاش بهم ر

 افتاد خم شدم برداشتم.  رونیب لشیوسا

 

ها زانو  پارکت  یمحکم رو  شدی تر مهرلحظه چشمام درشت  دیجعبه چرخ ینگاهم تو  
 ازدرد زانوهام  صورتم جمع شد. کهیزدم طور

 

گلوم خفه  یهام تو نفس د یجبعه چرخ یلرزونم رو  یدستا  دندیکش رونی قلبمو  ب انگار
 . شدی م

 

 ... یک یپارکتها سقوط کردم وتار یرو  باگونه ادمیجعبه روگرفتم ازفشار ز  یلبه   بادستم

 

 یروشن بود با غصه چشم بستم اشک یتختم بودم، هوا کم  یکه باز کردم، تو چشم
 ام  سرخورد.ازگونه 
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 ها،ی ادگاریودرشت    زیو تمام ر   ینامزد  لی وسا  یجعبه دنی ُاتاق چرخاندم با د یو تو  سرم
 کردم.  هیگر  یبلند مثل ابر یباصدا

 

  دارمی ب دنیهام فهمزجه ی غم بغل گرفتم، انگار از صدا  یدادم زانو  هیتاج تخت تک به
 بعدخواهرم به ُاتاقم اومد. قهیچون چند دق

 . یهوشیپروا؟! دو روزه ب یداریب-

 

نفسمو   دم، یکش میبه صورت اشک یواقعاا رحم ندارند، دست  نایا  دیحالمو هم نپرس  یحت
 گرفته بود. تینهای حبس کردم، دلم ازشون ب

 

شد،  یادگار یو جعبه   یلیس  هیسهمم  گفت،ی که م یز اون همه عشقگرفته ا شیآت دلم
 ارزو بود.  یخوب و کل یپراز خاطرها  لی چقدر درد داره هرکدوم از اون وسا

 ..  ری... سمریرو بهم زدن، سم یاما اونا نامزد  یناراحت دونمیپـروا م -

 

 . دیبه زانوم کش یکردم، دست بغض

 .یدرک کن دیعوض شده، با زایچ یل یاالن خ  الش،یخیب-

 

 رو درک کنم؟!  یداد بزنم چ شدی به خواهرم نگاه کردم، کاش م رمقیب
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 . کنندی م  یدلمو زخم شتریکدومشون ندارم، ب چیهیاصلا حوصله  زاشتی تنهام م کاش

 ... راستش مامان منو فرستاده، کـ... کـ...ایپــروا به خودت ب-

 

 کرد. یمکث

 بگم.. -

 

خودم به صدا دراومدم، تا زودتر تنهام   یتا مجبور گفتی م  دیکه با یزینگفت چ اون
 . دیچیُاتاق پ ی لرزونم تو  یبزاره، صدا 

  میگناهی، سند بنکردم، من از دادگاه نامه دارم  ی من که کار  هیواقعاا نامرد  نیا  یاما پر-
 .. نی .. انیدستمه ا  ی تو

 

 چنگ زدم.   امقه یداشتم به  یکردم، احساس خفگ  یابند اومد، سرفه نفسم

 ...ـیحقـ.. ـم ن-

 

  میرفتارش اصلا مثل قبل دلسوزانه نبود انگار جزام ناز یپر  ،یاگه یخشک د هم سرفه  باز 
 دستم گذاشت.   یدستشو به زور رو 

 

بهش زل زدم،   یاشک یها طرفم گرفت باچشم یوان یل  کردم،ی تقل م ژن یاکس یزور برا  به
 ازش برگردونم.سرمو  
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..  کنمی روجمع م زی.. همه چکنمی خوبــم، فقط تنهام بزار.. خودم.. خودم و جمع م-
 ..یحت

 

وفت ازاد   چیبود، چنگ انداختم به گردنم ، کاش ه دهی گلوم چسب خی ب یبغض بد 
 .شدمینم

  د،یخواستی م نویهم شهیهمتون راحت، هم الیخ مونه،ینم ینخ و سوزن ازش باق هی-
 .. دیدی به ارزوتون رس

 

 بود.  دهی هام  ترک خورده وخشکلب  رفت،ی م ج ی زل زدم، سرم گ واری رفت به د حرفیب

 بده. بهمی جواب  هی  دیبا-

 

  زم یم  یو برداشتم ازکشو   میدم غروب بود، کوله پشت دم،یلباسمو پوش نی تری دم دست 
فاصله   نجایباا  یا قهیدق  ستی عمو راه افتادم، ب یپول برداشتم به سمت خونه  یکم

 داشت. 

 

 . دمیروسرکوچه د هیهمسا  زن

 .. یتا ک  ییایحیدارند، ب یی واه، مردم چه رو -

 

واکنش دادم خودمو عقب    ع یکه آب دهنش و طرفم پرت کرد، سر  ه یبا ک نمیبب برگشتم
اونو   یبا دستمال کاغذ  یچندش  یباعق وحالت د،یچشب نمیآب دهنش به است دم،یکش

 پاک کردم. 
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  ارزشیآدم ب هیاش ازخانوادهام شروع شده، اگه اونا پشتم بودند گرفت اما همه غصهام
 . کردیمنوکوچک نم  ینطوریا

 

 بهش زل زدم. بانفرت

 . رهی از روهم نم آبرو ی ب دهیچش در-

 

 مانتوم و کردم راه افتادم.  بیج ینداشتم دستمو تو نویا  اعصابه

 .دمی که تو پراز خاطره بود رس  یکوچها واقعاا سوز داشت به  هوا

 

 افتادم.   میکردیرو گز م نجایا  ری که دوشادوش سم یی وقتا  ادیبه اول کوچه بود  نگاهم

 

به پنجره زل زدم، خودمو بغل کردم کم کم سرما    ری ُاتاق سم یروبه رو  یمیدرخت قد کنار
 .کردمی روحس م

 

 زاره؟ یلرزونم م  یهاشونه یرو  وش ی پال ادیمثل اون روزم  یعنی

 

چراغ ُاتاقش که روشن   کنم،ی پا واون پام ن یاشونم از سرما اخونه یبود که جلو یساعت هی
 بست. لیبه پنجره دخ میشد، نگاهم اشک
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 تکون خورد. ی پرده کم دمیُاتاق پشت پرده د   یگوشه  یزن دم،یپشت پرده د یا هیسا 

 حتماا زن عموست. -

 

 بود درست مثل بختم.  کی تار  کی هوا تار  شدی م  کیهوا زودتار  زمستونه

 وونهیدل خسته ود نیبه ا ی تا جواب  درست خورمیهم ببندم ازجام جم نم لی اگه قند-
 .ارمیندم کم نم

 

باعث شد ضربان   کیش نیماش  دمیگذشت، سرما به استخوانم نفوذ کرد که د  یساعت مین
 .دمیبه شالم کش یباال بره، دست یقلبم کم

 

  یبالباس ری برداشتم، سم یو ازدرخت گرفتم قدم   هامیلبم نشست تک ی رو یلبخندگشاد
 شد.  ادهیپ یکامل مشک

 

  یبلند قدبلند باپالتو براق چرم با قهقه یبرنداشته بودم که درسمت شاگرد باز شدزن یقدم
 شد. ادهیپ

 

 نفس زدم. دهیبر  دهیام  حبس شد، برسرتاپام چشم شد نفس   وجودم

 ! نـ..ــه.ـماه؟ی .. پرــیپــ... پــ..ر-
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  هیشد، قلبم هزار تک یجار لی هام پرشد، اشکام مثل سچشم   دیلرز یبه شدت م  ام چونه
 شد.

 

  یجدول کنار درخت فرود اومدم، اشکام تندتند رو یبدنم سست شد و با باسن رو  
 زل زدم.  ریکرده بود به سمتار  دمویبود که د  ادمی اشکام ز   یبه حد خوردندی صورتم سر م

 

  شیکه با ن دمیو د  میاشهیبودم، چشم ش رهیروم خروبه یبه صحنه د یخورده وناام نیزم
 .چاندیپ چکی مثل پ ماهی پر ی هاباز دستشو دورشانه 

 . رکمیعز  ایب-

 

پلک هم   تونستم یهم معلوم بود، نم نجایاش از ا برق حلقه د،یچرخیسرم م  ی تو صداش
 بزنم.

 

که مرهم دلم بود زخم  یدل شکستن تاوان داره، کس نیا  گرفت،یم   شیداشت آت  قلبم
 دلم شده.  یکار

 

 . دمیکش ادی فر  صدای از درون هزار بارشکستم ب  صدایب

 

 دادم. هیاون سرما شوکه سرمو به درخت تک ی تو  دیتپی براش م واروانهی که د یاز دل  امان
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چقدر اونجا   دونمی نم کردم،ی حس نم گهی سرما رود ی روح ازبدنم جدا شده بودحت انگار
 بغلم گرفت.  ریز  یکف اسفالت نشسته بودم که کس

 !؟یکنی م یغلط  نجاچهیپاشو، ا -

 

 . دیام لرز چونه د،یباربدچرخ  یها چشم  یامو تو خسته  نگاه

کنار نامزدمن چه  یبهش بگ یبر شهیم دم،ی د ری روکنارسم ماهیداداش.. داداش پـر-
 مال منه.. امت ی! اون گفته بود تاقکنه؟یم یغلط

 

 . دمیبازومو از دستش کش تیعصبان با

 ! هان؟! زم؟یگفت عز یبرم از بپرسم اون.. اون به ک دی ولم کن داداش با -

 

 .دمی لبم کش  یرو زبونم

 .گناهمیبهش بگم که ب دیبا-

 

 . اومدی به زور درم نفسم

وسط قلبم    یزیچ هی!  رسه؟ی نم یچرا صدام به گوش کس!  کنه؟یباورم نم یچکیچرا ه-
 .سوزه ی بدجور داره م

 

 قدرتش بازوم گرفت. با

 .. اریسگ منو باال ن  یپاشو اون رو -
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 .دادی که از بازوم گرفته بودم، دستمو تکونم م همونطور

 مخت فرو کن اونا نامزدن. یتو -

 

سرم    یشکل رو  نی کاخ ارزوهام به بدتر ختیفرو ر  که ته دلم داشتم  ید یذره ام  هی همون
 آورد.  نیباربد تن لرزونمو کشون کشون تا کنار ماش  رفت،ی م  یاهیهام ساوار شد، چشم 

  یاون وقت انتظار داشت میو ناکس سربلند کن یکس  یجلو  میتونیکه نم  یکرد یتو کار-
 بهم نخوره؟!  ینامزد  نیا

 

که نارو   ی که به کس ینیبب ی! هان اومد نجا؟یا  یکه اومد  یخوای م ی! چ ؟ی چرا نمرد  اصلا 
نه جانم  ره،یمی از عشقت داره م یفکر کرد  شونید ی! خب، خوب ده؟ یچه حال  یتو یزد

  نی کارتهاشون هم پخش کردند، پس ا شونهیاون با عشقش خوشه،  اخر ماه هم عروس
 اتو تمام کن. مسخره   یکارا

 

کمر پدرمون و   نیاز ا  شتریست ب، االن داغ همه تازه خودتو ما رو خوار نکن ن یاز ا شتریب
 نزده. یزیخم نکن، گناه داره بنده خدا دو روزه لب به چ

 

 داد زدم:  کی ستریه

 نداره، منم که باور ندارم. تیواقع نایبسه، بسه، ا-
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 خورد،ی ام بهم مکه دندونه دی لرز ی ام از بس مدهنم ، چونه یتو  ،یمحکم  یلیخودن س با
 خودم گفتم:  آروم با

از   شتریزدم، ب یزی تون متنفرم، منم چند روز لب چنگو... بسه، تمامش کن، از همه  گهید-
 .سوزمی م شیآت ن ی ا  یدارم تو گناهیب  یاگه ید یهر کس

 

به  یاشک  یها شده بود خورد با چشم  حسیاز سرما ب  کهی صورت  یرو  شیبعد یلیس
 باربد زل زدم.

 سوار شو. ،یزل زد یبه چ-

 

 .شناسمی وقت اونا رو نم چی انگار ه  شن،یراحت آدما عوض م چه

 

عق   دیشد  یشدم، تو هم بزن داداش دلتو خنک کن، از دل ضعفه رهی کرده بهش خ بغض
 زدم.

 

انداخت راه    نیماش  یبلخره موفق شد، باربد منو تو  ماهی پس پـر دم،ی خند هاه یگر نیب
 افتاد. 

 

 . دیبازوم و گرفت کشون کشون تا سالن  دنبال خودش کش میدیرس یوقت

 

 . زدی نعره م  بابا
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  نیاز ا  شتریب دی خوای ! مرون؟ی بره ب آبروتیب یاون دختره  یحواستون کجا بود گذاشت-
 !  د؟یمردم کن  یمنو انگشت نما 

 

با نفس   داد،یقلبش ماساژ م یبا نفرت بهم زل زد، کف دستشو رو  دنمی برگشت با د  یوقت
 مبل سقوط کرد.   یرو  یقیعم

 

نرفته بودم که باربد محکم هل داد به  شتریقدم ب هی  میبه طرفش رفت یبا نگران همه
 خوردم. وارید

 

باغچه زنده زنده  یبشه تو  شیبه حالت طور  یبخاطر تو نحس بابا  سکته کرده، وا -
 . کنمی چالت م

 

 فشارداد.   یرحمی و با ب  بازوم

 اخخ. -

 

 گفت: بانفرت

 نحس.  یدختره   اد،یصدات درن-

 

 : دیترک بغضم
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  گناهم،یقسم بخورم که من ب ی! به چ؟یفهمی ام مداداش تو رو خدا ظلم نکن، خسته -
 بفهمـ..؟! دیخوا ی چرا نم

 

 

 پرتم کرد اون طرف.  یقیعم دم  با

 .نشویست جلوش افتابُاتاقت تا بابا  خونه   یگم شو تو  ر،ی خفه خون بگ-

 

 . دمیباربد و هل دادم، نعره کش دست

 کرده. ی و دادگاه ازم عذرخواه  یقاض گناهمیمن ب  گناهم،ی من ب-

 

 . دمیقلبم کوب ی تو

! تو مامان  ؟یکنی که قضاوتم م ییمگه خدا  شه،ی م  تی حال غمریروپیکه خدا پ  یتو حاج-
 ! چتونه؟!  ؟ی تو چ

 

 و پرت کردم.  میپشت کوله

  یکردم؟! شماها چجور خانوادآها ییآبرو یشناخته من چه ب گناهیدادگاه و دولت منو ب-
 یبراتون مهمه، براتون متاسفم، لعنت بهتون که مشت خشک نقدری! اعتبارتون اد؟یهست

 مشت آدم حراف..  یجلو  دیکه فقط بلد  یمقدس

 

 دهنم حس کرد.  یگوشم خورد، طمع گس خون  تو  یتو  یل یحال س نیهم در
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 شدم.  رهیمادرم خ  یزده خی  یها به چشم  نگاه

 با قطره اشک.. یکس م،ی ما از نسل حاج رضا-

 

 زدم.  یپوزخند

اسم و رسمتون اسم    یشماها، حداقل برا بیجب  یاسم حاج رضا شده پول تو   یاره، ول-
 .دیحاج رضا رو به گند نکش

 

 بهم زل زد: ظی با غ مادر

 .رونیب  ای ب یُاتاقت تا نگفتم حق ندار یسر، برو تو   رهیخفه شو خ-

 

شده، خم شدم  کوله   کونیکنفه   ایماه دن هی نی تک تک شون نگاه کردم، واقعاا تو ا به
 برداشتم.  میپشت

 

 به ُاتاقم پناه بردم. شدی م  دهیکش نیزم یکه رو  یافتاده و کوله پشت  یهاشونه  با

 

 .امدنیسراغم ن  یسرخوردم، به لباسهام چنگ زدم، حت انهیغرب یگنجشک وارمثلید  یرو

 

 : زدی بلندبلند نعره م بابا

 ! د؟یدیشن نمش،یهام نبچشم یبزاره جلو  رونیبه دخترت بگوحق نداره پاشو ازخونه ب -
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 شد،ی سرم خراب م یداشت رو  وارای که همون گوشه نشسته بودم انگار دشو یساعت مین
 . دهیخرهاموفشار م داره خره  یکیانگار  

 

قلبم بود  یکه رو  یسست تاتختم رفتم کنار تخت زانو زدم ازشدت فشار  یبازانوها
 دهنم چپوندم زجه زدم.  یملفهامو تو 

 

 .دیچیپیسرم م  ی تو صداش

 .زکمیعز-

 

 نفسم به خس خس افتاده بود. سوختی از رداشک م  صورتم

 

اون گذشته   یداغ دلم روکم کنم، عشقم چشماشو رو  یپناه بردن نبود تاکم یبرا  یاشونه
 بسته، تاصبح زجه زدم. لی دخ یاگه یبسته، نگاهشو به نگاه زن د

 

بود همه رو   دهیخر  یدراودم، کل لباسها  رتختمی جعبه از ز  هیبلندشدم  وونهید  مثل
 . گذاشتمیجعبه م  یوتو   شستمی هام مرو با اشک  لی داکردم، هرکدوم ازوساج
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کل عکسهام    یجعبه گذاشتم تو یتا االن جمع کرده بودم تو  یکه ازبچگ ییها ی ادگاری  کل
هم عکس  هی  یحت ختمی ری جعبه م یتو  زاشتم،یقلبم م یجدا کردم رو  رویعکس سم

 نزاشتم. یباق یازبچگ

 

گذاشتم، حلقه روانگشتم رو   لی وسا  یطلهاو جوهرات رو  یرو ازهم جداکردم، جعبه همه
 . ختمیری اشک م  دمیبوسی م

 کل ُاتاق و برداشته بود.  هقامهق

 

 شون بود.دل همه  یرو  میاز اولم بامن لج بود خوش  نابودیعموچشمش دنبال ا زن

 

مشکل داشتم، آروم از انگشتم    ژنی اکس  دنیبلع یبه حلقه بود نفس نفس زدم برا  نگاهم
 جداش کردم. 

رفت،   ادشی بامنه اماچه زود  ا یاون نامرد قول داده تا ته دن  هیکه ته نامرد ییایتف به دن-
 . دیو گرفت میتنها دلخوش  رحمایب

 

 .کردی جعبه چکه م یتو لی وسا  یجعبه نشست، اشکم رو  یلبه   سرمو

 

بگذرم   یکی  نیاز ا  تونمیگردنم نشست، "عشق من" نه نه نم  ی تو  ریزنج یدستمو رو  
 درد خارج توانمه.  نیا  ر،یجونم بگ ا ی نداشتم، خدا یینا

_ 
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  خورد،یکه بدردش نم یلیصبح بود، لباسها و وسا  شی سست بلندشدم، گرگ وم یبابدن
 . ختمیباغ ر یسطل آشغال تو ی تو

 اما عاشقت بودم.  یبهم نداشت یحس رحمم،یخدانگهدارت عشق ب-

 

دورت   هودهیعمر ب هیدود بلند شد  ختم،یر شیآت ی لرزون اونا روتو  یباچونها  ختمیر نفت
 . نمیموندم تاخاکستر شدن، ارزوهام بب گشتم،ی م

 

 داد زد:  مادر

 ! ؟یکنیم یچه غلط یدار یصبح یکله-

 

 فرو خوردم، لب زدم:  بغضمو

  نیا  یزده، اما منو باهاشون تو  شهیدلم ر  یکه تو   یراحت، خاکستر کردم، عشق التونیخ-
 . دیاونا رو ببر  دیایرو جمع کردم، ب لیدودخاکستر شدم، وسا 

 

من کشتم، اره خب    زاشویچند روزه انگار تمام عز نی ا  یمادر  نیخشمگ  یهاچشم  یازجلو
دار  که  آبروش و لکه  یبه دختر ینطوریهم ا  دیخان بزرگه با دیاالسلم جمشدختر حجت 

 کرده.  دایشفا پ جیافل هی قطره اشکش   هیبا ی کرده، پدربزرگ پدر

 

ان روزا مثل سگ به  مهرو سجاده   یمذهبن شبا تاصبح رو  یفقط خشک نایپدربزرگ ا  اره
 .کنندیاولد ناپاکش نگاه م 
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  _ 

 نشستم.  زیم  یرو ریبودند، سر به ز  زیم ی بلندشدم، همه رو  ی ازگشنگ بعدچندروز 

 

 بهم نگاه کرد. ظیبرعکس شد، باربد با غ  یبلندشد، صندل ی بابا  با چنان شدت 

 بابا ؟!  یچرا بلندشد -

 

 نگاهش آب شدم،   ریزد، ز  یپوزخند

 شدم.  ریس-

 

  دم،یخشکم کش یها لب  یهام حلقه شد، زبونم رو چشم   یمنظورشو اشک تو دمیفهم
 خانم بشقاب آورد، بلند شدم، با غصه بهم زل زد. حهیمل

 

 گفتم: ع ی دوربشه سر کهن یزدم، قبل از ا یلبخند

 .خورم ی ُاتاقم غذامو م یتو  میر یاقا جون من م دی شمآبفرما-

 

 هاش مشت شد. ست د ازخشم

مشت آدم   یجلو  یهمه کرده ندارم، باعث شد   یپا  ری که آبرو، منو فرش ز  یمن دختر-
 .یگشتی م یدوباره به خونه کهن یقبل از ا یمرد ی دمیسرخم کنم. با ارزشیب
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 . دیلرز    هاملب 

  خشیس ادی م  هیخورده هرثان یحاج بهرام چه گوه   دهیفهم یرباخوار ازوقت آبروی آدم ب هی-
!  ؟ی دختر خودت نخوند یچرا برا  یروضه بخون ی اگه بلد  گنی چشم مردم م یتو کنهی م

چون کمرم و   ،یخوری م بمیکه از عرق ج  ی ابرات حرومه هر لقمه  ،یکرد  یکیمنو باخاک  
 . یزد شهیمنو از ر  یشکست

 

 داد زدم. صدای ب د،یلرز یبه شدت م  ام چونه

!  ؟ی دینکردم، چرا ازم بر   یمن کار یکنی دستت باهاش استغفار م یکه شب رو  یبقران-
اگه خطا کار هم باشم، خدا راه توبه روباز    ی! حتد؟یبرگشتن نزاشت ی برا  یراه چیچرا ه

 .دنیتوبه کردن هم نم یاجازه  یحت  نایگذاشته ا 

 

زدم به ُاتاقم برگشتم،  یتلخ یانداختم، لبخند  ری کنم، سرمو به ز  یاحترام ی ب نخواستم
 .شدمیپنجره رو باز کردم، چون داشتم خفه م 

 

 دفعه از اسمون افتادن چقدر سخته. هی-

 

رو حس کردم، دستمو   یز یچ یگرم د،یترکی م  یهمه ظلم و نامرد   نیداشت از  ا  قلبم
 پشت لبم نشست. 

دارم   است،گه ید یکیبرام گرونه تمام شده، همه کسم با   یعاشق نی منو بکش، ا  ای خدا-
 . ریعذاب مو ازم بگ نیا کنم،ی دق م
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برداشتم، شماره   مو یگوش رم،یمی پنجره سرخوردم، اگه باهاش حرف نزنم م ی غه یت یرو
 گرفتم. می دوستم و دختر دا نی تری میصم

 

از صورتم سر خورد، دوباره   یپلک زدم اشک  ه،یگفتم تصادف یتماس داد، باخوش باور رد
 شماره گرفتم جواب  نداد.

 اس داد. 

 

  چیه گهینداشته د یدردسر ننداز تو روخدا بامن کار یتو رو خدا بهم زنگ نزن منو تو-
 وقت بهم زنگ نزن.

 

در و   یرو  تآبمیب یها چشم د،یکشی م ر یسرم داشت ت د،یهام لرز گرفت دست  غصهام
 .رندیدلگ یلیروزا خ نی ا د،یچرخی م  وارید

 کردم. پیتا   عیسر 

 .سپارمی تون و به خدا مبد قضاوت همه  ای باشه، فقط خوب  -

 

بشقاب غذا   شد،ی خودمو بغل کردم، معده ام داشت سوراخ م انهی غرب  یگوشه  همون
 .دیچیپی سرم م  یبابا  تو  یها اماحرف زد،یچشمک م

 

کدوم از حرفات   چیه یپا  ،ییفقط تو میدلم فقط به تو قرص باشه، مرد زندگ یگفت
 . ینموند
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 رفت با کله سقوط کردم.  یاهیهام ستخت چشم   یبلند شدم برم رو  

 

 از چشمم افتاد. یکه افتادم، اشک نیزم یرو

 

 بودم. یناشناس یجا  یکه پلکم باال رفت، تو نیچشم بسته شد، هم دانهیناام

 

 : گفتیم  تی باعصبان یکس

 داره. دیشد یدختر سوهاضمه نیا-

 

 هام بازه اخمهاش بهم گره خورد.چشم دید یوقت  درمما

ساعت    نی اون چند یکرد  دا یشما اونو صبح پ افته یبراش ب یبود اتفاق کی که نزد  ن یا -
 بوده.  هوشیب

 

 .شدی هر لحظه کبودتر م مامان

 

 لب زدم:   آروم

 . نیندارند، نامزدم منو ترک کرده، اشتها ندارم، فقط هم یاونا گناه -
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رفت، مرخص شدم با مامان داشتم   رونیتکون داد، ب یکلفه با تاسف سر دکتر
که  رفتمیبا من راه بره آروم آروم پشت سرش راه م  خواستی انگار دلش نم گشتم،ی برم

 جلوشم. نهیجلوتر رفتم تا بب یمجبور شه یم شتر یاخم و تخمتش ب  دمید

 

 . دمیلبم کش یرنگ به صورت نداشتم، زبونم و رو  م،یخونه برگشت به

 نبود، باربد یخبر هیروز که مامان بابا  و بق  چند

جلو   عی سر  یپر د،یچیپ مین یب یرو  ییآشنا  یبو  دم،ی محض ورود چند جفت کفش د به
 اومد.

 

 پچ زد:  مامان

 !ه؟یک-

 

 معذب نگاهم کرد.  یپر

 . یعروس یو نامزدشن اومدن شخصا دعوتمون برا  ر یسم-

 

بهم انداخت،   ینگاه میکنارم انداختم، مامان ن واری د یسرم اوارشد، کل وزنمو رو   یرو ایدن
 کرد. یاخم

 خودتو جمع کن. -

 

 .دیبرم مامان بازوم و کش اط ی خواستم به ح د،ی ازچشمم چک یاشک
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 ! ؟یفرار کن یخوای م  یتا ک-

 

 گفتم:   یاگرفته  یبا صدا  دم،یخشم دستمو کش  با

همه عذاب    نیاز ا  د،ی منو کشت، حاال هم دست از سرم بردار یرحمی با ب ا،یتا ته دن-
و نامزدشه، باشه مامان    ماهی پر  یحال و روزم باعث شاد  رم،ی به درد خودم بم دیپرم، بزار 

 بزار شاد بشن. 

 

 . یسلم زن عمو خوش اومد-

 

 ! ؟ی و برد  ری دل سم  یتنه و تن بلور مین ن یبا ا ستادیجلو ا   یبا پوزخند ماهیپر

 

 .دادی و با ناز تکون م کورشیمان یها ناخن

 ازاد شده؟!  یک  نی اوه، زن عمو ا-

 

 .دیبتازون دیتونی به تاراج رفته پس تا م روحم

 

  ی! با حقرات بهم زل زد، اشک جلو برد؟ی کردم خودمو نبازم، اما مگه چشم فرمان م یسع
 تار کرده بود. دمید

 ! االن هم بکش عقب.؟ی خوب نگاه کرد -
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 خواستم به ُاتاقم پناه ببرم. رینگاه کردن سم  بدون

 کجا دختر عمو؟! -

 

 کرد. یمکث

 اومدم شخصا دعوتت کنم.-

 

 زدم:  یلبخند

 . دیخوشبخت بش -

 

 زد:  یتک خندها   مریس

 ! ؟ی نیشیما نم  ش یممنونم، چرا پ-

 

 : دمیکش  یقیعم دم

 تمام شده، من ناخوشم. حتونیاگه تفر -

 

 زل زدم،  روشنشیآب یها صورت جذاب و چشم   یاشک الود تو   یهاباچشم 

 .نی برگشت نزاشت  یبرا یکدومتون راه چیه م،یبدترين اوضاع شکست یتو -

 

 زدم.  یلبخند د،یکشی اعصابم چنگ م یرو  پوزخندش
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 .دیبخت بشپسر عمو، خوش  ییای ب نجایبود الزم نبود تا ا  دهیدرضمن قبل خبرا رس-

 

 صورتم تکون داد.  یتو د،یبرانداشته بودم، که کارتش و جلوم کش یقدم

 

 . برهیحقارتم لذت م   دنیاز د  میاشهیش چشم

 .یرو نچش یو درد انتظار و دلتنگحداقل ت دوارمیام  یکدوم حرفات نموند   چیه یپا-

 

  هی کهنی فقط حسرت ا گذرم،ی مقدس اطرافم م ی و خشک نی ظاهر ب  یاز تمام آدما من
و عاشق   تآبیوقت ب  چیپسر عمو، نگاهت ه خورمی م گشتمی دورت م هودهیکه ب یعمر

 .ستی قلبت مثل سآبق ن یحت ست،یمثل قبل ن یچینبود، ه

 

 

 ادداشتمیبرگ دفتر   یکه داشتم، تا زدم، تو  یکل پول  نقد م،یبردم، از کوله پشت دست
 کتش گذاشتم.  ببیج یتو  چاندم،یپ

حداقل    دوارمیحضور داشته باشم، ام  تیتو عروس تونمی چون نم  دمیجلوتر م ،یشاد باش-
 .یو نخور  یزیوحسرت چ  یتو خوشبخت بش

 

  یدل نیاز چشمم افتاد، ا یزد، اشک ی، لبخند بهش کردم یبار نگاه نی اخر   یته دلم برا از 
 زده بوده سوزوندند.  شهیر نهیس ی تو

 خدانگهدارت. - 
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 بازوش و محکم گرفت با ناز گفت:  ماهیپر

 رو بخوره.  یزی حسرت چ زارمی معلومه که نم-

 

 نگاه کردم. مایانداخت به پر  ن یزم یپول و درآورد رو  یعصب  ریسم

 دندون لق. نی گذشتم از ا-

 

خنده هاش چشم بستم، ازشون رد شدم، دستمو به   یو من دلتنگ صدا   دیخند  ریسم
 . افتمی اونا ن یتا جلو   زدمیچنگ م هاله یم

 

 بلند بلند گفت:  ماهیپر

 .میکن دم یمون خر بچه  یبرا  میامروز بر  یقول داد زمیعز-

 

ازچشم افتادن، االن وقت مرگ رآبطهامون و   کشند،ی از عمد دارن منو م  د،یمثل لرز  بدنم
وجودم   یسرما تو  دم،یرو دارم پس م یتقاص چ دونمی ست، فقط نماون همه خاطره 
 .اومدی اومد، نفسم هم درنم یدنبالم نم گه ینشست، پاهام د 

 

  ختم،یُاتاقم فرو ر ی تو ست،یمعنی ب گهید امیدن  دم،یتا ُاتاقم کش جونمویزور جسم ب به
 ضعفم بهم غالب شد.
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خواب باشم، دلم داشت از درد مچاله   دیدستمو گاز گرفتم تا شا دم،یدرازکش همونجا
 .سوخت ی م  امنهیوسط س یزیچ شد،ی م

 

 یزیاشپزخانه چ   یراحت بشم بعد دو روز رفتم تو  رمیبم د،ی غذا کردم، تا شا اعتصآب
  یدلم و بهم زد، در قابله رو با صورت یماکارون  یاجاقو برداشتم ، بو یبخورم، در قابلمه رو 

 . دمیشن یزیر  زیر  یخندها  یمچاله گذاشتم که  صدا 

 

وارد شدند، از   س،یف یتو  س ی ف زه،ی و م  زهیدختر ر هیباربد با  دمیبردم، د  رونی ب سرمو
 هام گل انداخت. گونه  دنشید

 

 .دمیکش یکشدار یهاکردم، نفس  می قا  زهیبرق خودمو پشت ستون جز  مثل

 ! ه؟یچخبره؟! اون ک نجایا -

 

  دهیهمونجا سنگر گرفته بودم تا د ، اشتهام کور شد، به غذا لب نزدم باال رفتند  یقهابا قه  
 خوابم گرفته بود. دایشدم و شد نشم، از بس اونجا نشسته بودم خسته 

 

سر من خراب بشه، و   یو الک نمینامناسب بب ط ی شرا  ی برم، اونا رو تو رونیب دمیترس 
 اشون و نداشتم، همونجا زانوهام و بغل کردم. بده حوصله  ری بهم گدوباره 

 

از سنگه فقط به من بدبخت    نایگذشته بود، دل ا  یساعت می، نزانوم گذاشتم یرو  سرمو
 . دندیم ریگ
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 نمیبب  دم،یجا بودم کل تنم خشک شده بودم، سرک کش هیخسته بودم، از بس  واقعاا 
 . ستین یکس

 

  یبلند تو ی ها بودم که  صداپله یآروم آروم به طرف ُاتاقم رفتم،  رو  دم،یکش ینفس
 .دیچیگوشم پ

 

 .دمیشن یفی ظر  شی عصب یصدا 

طاقت ندارم، چندسال   گهید م،ی ما زنو شوهر  ،یواشکی  یام از زندگخسته  گهیباربد من د -
 . ینکرد  یتو کار یشده، ول

 

 گفت:  یحرص باربد

 تو رو جدت شروع نکن.  میخوش باش یکم می! اومد ؟ی باز شروع کرد  -

 

عذاب م    یاما دار م،یاغهی درسته ص خواد،ی م  ی عاد  یزندگ هیدلم  ،یفهمی خستم م-
کنار هم   دلهرهیروز ب هیارزو دارم  ،یخوا ی م تی خوش یفقط منو برا  کنمی فکر م ی دیم

 .میباش

 

بهت بچه بده خب چرا   تونهی نم یحت ،یستیباهاش خوب ن ،یمشکل دار  یگینم مگه
 ارزو دارم. ی! منم کل؟یفهمی کردن، م یجور زندگ نیسخته ا  یلی! خ ؟ی د یطلقش نم
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تخت انداختم،   یرو رو  میُاتاقم، جسم تو خال یتو  دم،یزدم آروم برگشتم و چپ یپوزخند
 هام  خشک و پوسته پوسته شده بود.لب 

 

خونه جوالن   یدختره تو  نی باربد و ا  نبود، یخبر هیروز بود که از مامان، بابا  و بق چند
 .زدمیکدومشون حرف نم چیشون دلخور بودم، با ه از همه  دادندیم

 

 رفته بود، تازه دوش گرفته بودم که اون دختر بدون اجازه وارد شد. رونی باربد ب امروز 

 دختر جون.  یه-

 

 زدم، بهش محل ندادم.  یپوزخند

 ! ؟یمگه کر ،ه یعجب گاو-

 

 . ستادی ا  جلوم

 باتوام.  -

 

 بهش انداخت. ریبا تحق ینگاه مین یعصب

برو   دم،یم  ادیممکنه در نداشته، اشکال نداره، بهت   ،یکه بزرگ شد  یلهیاون طو  یتو -
 . یشیکه اجازه دادم، وارد م یمثل آدم در بزن وقت رونیب
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 دفعه کبود شد.  هیو   دیباال پر ابروهاش

 در نزن.  انهیوحش  لتونیمثل اون طو  یآآآ راست-

 

دم خور  لتونیطو ییوانا یسگمون هم اسم داره حتماا از بس با ح   یحت  نجایا درضمن
 رفته؟!  ادتیحرف زدن   دیشد

 

 و.. شدیرفته کبود تر م  رفته

 

 دفعه به موهام چنگ زد، چطور جراعت کرده به من دست بزنه؟!  هی

 

صدام   یدردم گرفت ول تینهای صورتم خورد، ب یدستشو گاز گرفتم که ناخنش تو  عیسر  
 .امدیدرن

 

روش  نشستم به موهاش   ع ی افتاد سر  نیزم یکوتاهشو گرفتم، رو   یدادم موها  هلش
 . کردمی م  یخال ینکبت نیوسرا  هامی بدبخت یچنگ زدم تقاص همه

 

 . زدمیداغون اونو م یباحال دمیکوب ی م  نیکه ازموهاش گرفته بودم به زم یهمونطور سرش

 

 . دیبه پهلوم کوب یدامون باسرعت وارد ُاتاقم شد باتمام قدرتش لگدص  دنیباربد ازشن که

 



 پروا 

947 
 

برخورد کردم که   واریبه د ادمیشکم کنده شداز قدرتش باشدت ز  یتو یهیکردم، کل حس
 خورد شدن کل استخوآنهام و حس کردم.

 

  یتو  نی مثل جن دمیچیپیبه خودم م  د،یهام تار شد، بدنم از درد  لرز چشم  یجلو  ازدرد
 . خوردمیوتآب م  چیکمرم خودمم پ یازضعف ودرد تو  دم یچیخودم پ

 

 نفس زدم، بادرد گفتم:  نفس

 اشتباه گرفته.  نایبابا ش ا  یله یروبا تحو نجایدختره ا  نیا-

 

 کرد:  دیغر باربد

 ببند.  فتویدهن کث-

 

 .دیخند  آوردم،یکم ن یول مردمی داشتم م ازدرد

 !  فه؟یدهن من کث-

 

 . دمیخند

 !  د؟یهست یا چپس شماه -

 

 درد نشست، نفسم بند اومد.  یپهلومو جا یرو  دستمو
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 .کنمی حللتون نم-

 

 شدم. زیخ مین واری و پاش انداختم، به زور باکمک د   شیدمپا ی دهنمو رو آب

! دادگاه ازم  آبروم؟یب گناهم،ی که ب ی! اون وقت منت؟ی گندکار  نی بابا  خبر داره از ا-
 . گمیاشو بهش مهمه  گمیدستم داده به بابا م یگناهی کرد، مدرک ب یعذرخواه

 

 د،یاغوش کش  یبه صورتم زد، اون دختره رو تو یمحکم یلیبه طرفم اومد س عیسر 
 . شدی باقربون صدقه با ناز ونوازش براش مرهم م

 

 بهشون زدم.  یدردام مرهم نشد، پوزخند یبرا  یکس

  شه،یم دهیمگه خدا نگفته توبه کاران بخش د،یاری شماها به ظاهر ازخدا وقران سر در م-
 ! د؟یدیشماها خودتون باالتر از خدا د 

 

 د،ی پنهان کرد دیخونی مردم م  یکه جلو  ینماز  یرکعت  هیپشت   تونی گندکار ن یاسم د به
 .شناسمی اصلا شماها رونم م، یهمه ازهم دور باش نیا  کردم ی فکر نم

 

 به پاهام زد:  یلگد 

  یسر زبون دراز، به چه حق  رهیخ کشم،ی م  رونی، زبونتو ازحلقت ب یعوض ری خفه خون بگ-
 ! ؟یکرد  یعشقم دست بلند یرو
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  دمیلبم کش یکرده بود، دستمو رو  یزخم لبم سرباز کرده بود، دهنمو دندونام رنگ دمیخند
 شده بود. یدستمو رنگ

  هیباهم  یدارم دفعه بعدام من فعل کار  دونه  یکیعشقم، گل  یبه زن داداش گفت -
گوشمه، فقط موندم تو دلت چندتا    یتمام حرفات تو م،یری عاشقانه م ییمسافرت دوتا

 . دیدیعشقت؟! عشق به گند کش ،ید یچند راه م

 

 زد به بازوش مشت زد.  غیبغلش ج یتو  کهیزن اون

 ! تو.. تـ...گه؟ی م یچ  نیا-

 

 زد: ی به خون نشسته پوزخند یهاباچشم  د،یدو  رونیدلخور ب 

 کثافت.  کشمی من تو روم-

 

 .دی کوب یموهام چنگ زد سرمو به عسل به

 !  ؟ی خورد یاالن چه گوه-

 

 . اومدی م رونیب  ده یبر  دهیبهش زل زدم، نفسم بر تخس

 . کنمی تک تکتون رو م یهاکارم گناه اگه من گناه  گم،ی به همه م تویبکش، چون گوه خور-
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  خوردمی با تکون م یول کردمی دراومدن موهام حس م شهیاز ر دادیتکون م موهامو
شکمم   یتو  زینوک ت یخیانگار س د،یچیپی شکمم م یقابل وصف تو   ریغ یدرد

 . کنندی فروم

 

به خون   ی هابا نفرت وچشم   رمیگلوم نشست، کاش بم یتو  میکسیب  نی از ا  یبد بغض
 رفت. کهینشسته، دنبال اون زن

 . زمی.. عز زمیعز-

 

نشسته بود،  میشونیپ یعرق رو  یها دونه زد،یازدرد زدم، ضربان قلبم کند م یپوزخند
ازدرد بلندبشم از درد  تونستم ینم  شدم،یداغ م قهی بعدا از چند دق شد،ی از بدنم رد م یلرز 

 .اومدینفسم درنم مردم،ی داشتم م

 

تن لرزانم  ی رو مهیاونو نصف ون دمیتخت روکش  یو باال بردم ملفه روزور دستم  به
 .سوختم ی تب ولرز و درد م  یانداختم، تو

 

  کردم، ی اسم مادرمو صدا م کردم،ی ازدرد ناله م  زدمی ملفه روگاز م  کرد،یبه شدت عرق م  تنم
اگه کافر   ی حت  کردم،ی رو بادرد نجوا م ریاسم سم گفتم،ی شدم، اسم بابا مو م یکه م د یناام

 . کردی م  هیبه حالم گر یمثل آبر بهار د،یدی بود منو م

 

دستمو   اینکردم، کل شب   دایدردم پ  یبرا  ینیپناه وتسک یول  دمیدرد کش بانهی شب غر کل
 دردم کم بشه. یتا کم گرفتمی ملفه گاز م  ای



 پروا 

951 
 

 

شب عمرم   نیتر  یطوالن  دمیلرز ی م  دیبرام نمونده بود روبه مرگ بودم، مثل ب یاشک 
  یتو  یف یضع یکه صدا  دمیچیپی بودم انگار قصد نداشت صبح بشه، ازدرد به خودم م

 . دیچیگوشم پ ی تو

 

 نی زم یچرا رو  یدختر چش شده؟! خوب نی هاشم، ا یبن اقمریپـروا دخترم چته؟! -
 ! ه؟یچه حال و روز  نی ا ،ید یخواب

 

 سیخ  یموها   یدستش رو  دادم،یهم فشار م یهام رو چشم شد،ی دردفکم بازنم از 
 ازعرقم نشست. 

 هاشم. یبن اقمری-

 

 زد: داد

 اقا.. اقا خانم حالش بده.  -

 

 .دمیغرشش شن یصدا 

 . رهیبره به جهنم، بزار بم-

 

 به هوا رفت نفسم از دردگرفت.  غمیخواست تکونم بده ج هیملح
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  یچیه گهیخانم آمبوالنس خبر کردند، د هیکمال وملح دمیبشم که د هوش ی بود ب کی نزد
 .دمینفهم

 

سرم    یقرمز باال  یبنده خدا باچشم ها  هینآشناس بودم، ملح یُاتاق یکه بازکردم تو  چشم
 بود.

 

 طرفم اومد.  دهی ترس حهیمل دم،یکش ی پردرد غیتکون بخورم که ج خواستم

 . رگذشتیهاتون شکسته، به خآروم باش خانم دوتا دنده -

 

 : دمیقفل شده بود پر دردنال فکم

 ! نجام؟یا  دیفهم یک-

 

 کرد. مهینصفه و ن یلبخند د،یهم کش  یدستاش و رو دهیترس

سفر    هیهم باهم   هینشد، بق یازش خبر گهی داداشتون اون روز با اون زنه رفت ود-
 م جواب  ندادند.زنگ زد  یمشهد رفتند هرچ یارتیز 

 

هام  باز کردن چشم یتکون دادم، نا دنیفهم یبفهمم رفتن سفر؟! سرمو به معن دیبا  تازه
 از چشمم افتاد.  یاشک  انهینداشتم، غرب

کم پول پس انداز   هی دیکارتمو بردار  زمیم  یِ کشو ینگو، از تو  یزیچ یخب به کس یلیخ-
 نفهمه.  یکس  د،یو بد  مارستان یدارم با اون پول ب
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 اما..  -

 باال آوردم. دستمو

 

  خورمی که م  یا! حاج بابا  گفت هر لقمه ؟ینیبی رو نم تمیوضع کنم،ی خواهش م-
حال   د،ینکن تمی پس اذ ستیهست، تو روخدا حالم اصلا خوب ن یچ شتر یب گهی حرومه، د
 برام درد سر نشه.  نیا  شترینفهمه تا ب یپس تو روخدا کس ست،یمهم ن  اونا یو روزم برا 

 

 ناراحت نگاهم کرد.  حهیمل

_ 

پدرومادر خودمو مرخص کردم، آب دهنم و   دنیروز بعد با اصرار خودم قبل از رس چهار
 .دمیتخت دراز کش  یبه زور رو  حهیقورت دادم، با کمک مل

 

برام   گهیسراغمو نگرفتند، د یکدومشون حت  چیهفته از اومدن پدر ومادرگذشته بود ه هی
کمک   یل یمدت خ  نیا  ی تو  کرد،ی رو عوض م می چیخدا باند پ یبنده  حهیمهم نبود، مل

 کرد.

 

 

نشسته بودم،   اطیح  یتآب انتها یبه کارم نداشت، تو یکار یبود که کس نیا  شیخوب
 دستم حس کردم.  یرو  یزی چ یگرم افکار خودم غرق بودم که ی تو
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شوهر خواهرم افتاد،   یبه عقب برگشتم، نگاهم به مهد دهیچشم باز کردم، ترس  عیسر 
لبش بود،    یگوشه  یکج خند ،دم یدستش کش ریتآب بود از ز  ریزنج ی دستمو از رو عیسر 

 ندارم، حالم و بهم زد.  یبود که انگار لباس ینگاهش طور

 

 ازش دور شدم.  یتآب بلند شدم، معذب کم  یاز رو   عیسر 

 ! د؟یکنی ... چکار منجــی... انجـی. ایســ.. ســلم اقا مهد-

 

به تنم وصل کرد، نامحسوس پشت دستمو که لمس کرده به   یچندشش لرز  لبخندِ 
 . دمیسآب راهنمیپ

 خانما، احوال خانم.اوه، سلم خانم -

 

 زد:  یاشت، لبخندبه طرفم برد یتآب نشست، قدم  ریزنج ی رو دستش

 اومد که بهت بگم.  شیپ یراستش فرصت خوب-

 

 دو قدم به پشت برداشتم. عی به سمتم اومد، من سر یقدم

  دونستمی ات شدم، اگه مدل باخته دمتید یپر  یعروس یتو  یراستش پـروا از وقت-
 .خوردمی کرده هرگز گول نم میدخترشو  قا  ن یتر خوشگل  یحاج
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ضربان قلبم شدت گرفت، مات و شوکه همونجا   د،ی چسب از تعجب به موهام ابروهام
 خشکم زد.

 

سست و لرزان به عقب رفتم  یکه از پشت با پاها  دمی چنان ترس  د،یکه رس میقدم هی
 هام بهم گره خورده، بهش زل زدم.هم فشار دادم  با اخم  یفکمو رو

 

 مردک حالش اصلا خوب نبود، نفسم  حبس شد.   نیا

 ؟! شما زده به سرتون؟! من نامزد دارم.   یگیم ی.. چیچ-

 

کرد، بازوم رو گرفت، اون لحظه دوست داشتم بازوم و از تنم جدا کنم،  یترسناک  یخنده
 . دمیبازوم از دستش کش دم،یکش غیج

 .یدستتو بهم بزن یحق.. حق ندار-

 

 بهم انداخت. یادرانه یزد، نگاه خر یصدا دار  یجلوش تکون دادم، پوزخند انگشتمو

  یزنش عروس ی پرنسسا برا نیداره مثل ا  گهینامزد؟! کدوم نامزد؟! اون که دوهفته د-
 .رهی گیقرن رو م

 

 عقب رفتم.  یشد، چندقدم کی نزد بهم

حرفاتو باور    ی؟! ک یگی م  ی! به حاج؟یبکن  یچه غلط یخوای دستم بهت بخوره م-
 کردم؟!   کاریمن چ یبگ یخوای ! مکنه؟ی م
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 تکون داد. یو کم  شالم

  داد،ی م شرمانهی ب یشنهادهایدور و برم بود، بهم پ یلیپستت خ یدختره  گمیبهش م-
که کل ثروتش و داده دستم،   یبنظرت حاج  زنه،یداره تهمت م ینطوری چون قبول نکردم، ا

 ! کنه؟یمزخرفات تو رو باور م  نیا

 

 . دمیاز خشم لرز  د،یخباثتش لرز  نیاز ا  ام چونه

! خودم  کنه؟ی م تی ست ازت حما اون داداش احمقت که فقط دنبال اون زنه  یکنیفکر م-
و    لیدستمه، خواهرت؟! اون که با بوسه کل ا   یاون زنو براش جور کردم، مثل موم تو 

 . کنهی تبارش هم فراموش م

 

و    زمیدل بر یسردم مشت شده بود، مجبورم تو   یها دست  د،یدورم چرخ یفینگاه کث با
 . قتهیحق نی حرفاهاش ع ارم،یبه روم ن

 . شمینجاتت م یکمکت کنم، فرشته  تونمی من م ،ی دار از یتو به من ن-

 

 دستشو پس زدم. یام  نشست، با داد بلند وبا حالت چندششانه  ی رو دستش

 .یازم دور باش، عوض -

 

 هام به شماره افتاده بود.از اونجا فرار کنم، نفس خواستم

 گفت:  یترسناک  یبرنداشته بودم که با خنده شتریب یدوقدم
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کرده؟!   یخواستگار ی، تو رو ازحاج یخرفتو عوض یریاون پ یدوست حاج یدونیم -
 زناش اضافه کنه. ونیتو رو به کلکس خوادی م

 

 پاش انداخت.  یخونسرد وزنش و رو با نفرت آب دهنمو به طرفش پرت کردم،  برگشتم

 باال. رهیم   شتریموافقه، فشارت ب  شیکم وب یکه حاج یجوش نزن، چون بفهم ادمیز -

 

 لرزان داد زدم:   تینهایب یبا تن ،یعصب

 .یشرفی، ب یا دروغگو حروم لقمه هیخفه شو، تو  -

 

 . دیبه موهاش کش یدست د،یخند

کرد؟! تو    ری چقدر منو پدر ومادرمو تحق م،یبود پولی ب یوقت  یحاج یدونیاره هستم، م-
 ! کرد؟ی با من مثل سگ درخونه اش رفتار م لی اوا  یدونیم

 

به منو   نی چنان از باال به پا  د،یدیباال فقط خودتون و د  دیفقط دماغتون گرفت همتون
 . میستیکه انگار ما آدم ن د،ی خانوادهام نگاه کرد

 

 داد زد:  تریعصب

مارکدارش له کرد، با انگشتش    یهاکفش  ریخانوادهامو غرورم ز  یخواستگار یپدرت تو -
 گذاشتم. یدختر حاج یدست رو یکرد، به چه جراعت ریوتحق دیبرام خط ونشون کش
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 .دیبلند خند بلند

رو برده بودم، اون ِسلح من   یبه آب نزده بودم، قبلش قاپ دختر حاج  گداری منم ب  یول- 
 شد در مقابل شماها.

 

!  ه؟یک یعوض نی! اصلا ا ؟یِ چه نمک نشناس  نیا  شد،ی به لحظه رنگش کبود تر م لحظه
 !  شد؟ی بدتر نم ن یضربان قلبم از ا

 . یخوای از جونمون م ی! چ؟یهست   یتـو.. تــو ک-

 

 زد:  یلبخند

 . کنمی بهت رحم  م یبا من بد نبودوقت  چیچون ه خواد،ی فعل که دلم فقط تو رو م-

 

 لباسم چنگ زدم، ، رحم کنه؟! به من؟!  به

 خلصت کنم.   یریازشر اون پ تونمی م-

 

پهلوم گذاشتم،   یدستم و رو  ی عصب د،یچیپهلوم پ  یتو  یبه عقب برداشتم، که درد یقدم
 داد زدم: 

هات نگاه  صورت زنو بچه   یتو یمثل تو بخواد بهم کمک کنه، چطور ی کس  هیالزم نکرده -
گند  یو پرده   امتهیانگار ق ! د؟یانقدر بد بود  شهی! شماها هماد؟یتف به روت ب یکنی م

 رو ببره، از دست شماها ذله شدم. یزندگ نیشور شماها و ا شماها افتاده، مرده  یکار
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هاش به خون نشست، ازخشم کبود شد،  صورت وگردنش نشست، چشم ی دهنمو رو آب
 گوشم نشست.   یرو پشت دستش 

 

 کشدار داد زد: یهانفس  با

کَس   چی که دست ه ییجا  میکه باهم بر  دمی، برنامه چ یتو حداقل آدم کردم،یفکر م-
 .کنمی خودم تو رو آدم  م یول یبهمون نرسه اما تو از همه اونا بدتر ومغرورتر

 

که داشتم خم شدم، تکه   یبا درد وحشتناک  عیبه سمتم اومد،  سر  یعصب یگاو وحش مثل
زخم مادر مرده که بد نفسمو    نی فغان از ا یپام بود برداشتم، ول ریز  ن ی زم یکه رو  یچوب

به دستمو چوب نگاه کرد، طرفم   یبا کج خند  دم،ی گرفت، چوبو با تمام قدرتم طرفش کش
 اومد.

 .یستین ا ی گوه خور نیمال ا -

 

 . دیلرز  ام چونه

 . ستمین  یهستم چ یمال چ ینیجلو تا بب ایب-

 

 .دمی بازوش کوب یشد، هول زده، دستمو باال بردم، محکم رو کی که بهم نزد  یقدم

 

با تمام قدرتش   عیسر  د،یکش یقیبلند وعم  ی هاپلکش بسته شد، نفس  لحظه   هیدرد  از 
تکه   د،یاونو از دستم قاپ ی دیاونو محکم گرفتم، با تکون شد د،یسرچوب و گرفت، اونو کش

 . دیدستم بود، کف دستمو خراش ی که تو یشاخها  یاز انتها 
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 . اومدی سرخ به سمتم م یها چند قسمت کرد، با چشم تی با عصبان چوبو

 

 زدم:  داد

تو باشم، از همون اول حالم ازت    یمرده یکه کشته ستمی ن یمن پر  ارمی چشمهاتو درم-
گردن   یما بود  یکه سالها سرسفره یحروم لقمه بود   یول  ی، فکر کردم آدم خوردیبهم م

حالم ازت بهم   اد،یتف به روتون ب ،یکن یخونه خودمون چشم چرون  ی تا تو یکلفت کرد
 .خورهی م

 

 .دیخند

  هیتو از اون گاگوال   یدختر حاج ولی ا  اره،ی آبرو رو م با   یدخترا یمن ادا  یاوه چه واسه -
 .یترکم با جنم

 

که پام به شاخه گرفت با باسن محکم   رفتمی عقب عقب م دهی، ترسطرفم حمله کرد به
 به طرفم اومد.  یهیکر یشدم با خنده نینقش زم

 

من سوسه   یبغلم چرا برا  ی تو  یا یخودت م ی! اخرش که با پا ؟یدر بر  یخوا ی کجا م-
 .رسهیبه دادت نم یکس می تنها نجای! درضمن ا ؟یا یم

 

  یباز کرد و کتشو از تنش در آورد، رو  راهنشویپ ییباال  یدکمه  د،یبه گردنش کش یدست
 .دیکشی خودمو به عقب م نیزم
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پــروا مال   مونه،ی برات نم  ییجا چیشکمت  باشه، ه یبچه تو  هی   خرم،ی نازتو هم م-
 . میری کارام و که بکنم با هم م ،یمن

 

دور   یودم، روتخم مرغ شده بود، اعتمآدم و به همه از دست داده ب یاندازه  هامچشم
 .دیکشیم   ری پهلوم ت ،یکسیداد از غِم ب ینکن، ا بمینص گهیو د نیا  ای باختن بودم، خدا

 

 زد:  یلبخند

 نزن.  یخودیزور ب-

 

 زدم. داد

 کمکم کنه. یکیمامان.. مامان.. کمک.. -

 

 . روننیمگه؟! اره چون همه ب ست، ین یکس ،یاخ-

 

 : دیلرز  ام چونه

 کمکم کنه، کمک..  یکی تو روخدا -

 

طرفم   یهیپرت کرد و با لبخند کر  یبوتها  یکتشو رو  زدم،یداد م هیبا گر زدم،ی تر داد م بلند
 تکون بخورم. یحت تونستم یدرد نم  نیاومد، با ا 
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 پشت سرم و نگاه کردم و داد زدم، و.. دانهیترس آب دهنمو قورت دادم، نا ام با

 

دستموحس کردم، بدنم از درد سست شد،  ریشدن پهلوم ز  سیدرد نفسم رفت، خ از 
 : دمینال شد،ی هام تار مچشم یجلو

  یرو  گهی د یآبرو یب نی ا  یهمه تهمت و سخت ن یبشم بعد از ا آبروی نزار ب ای خدا-
 نزن. میشونیپ

 

 .دیصورتم لغز  یدستش رو  رفتم،ی دو پا نشست، از درد داشتم از هوش م یرو

 

توانم  نی با اخر  کردم،ی ، احساس نجس بودن م دیاز چشمم چک یاشک شد،ی م چندشم
 دستش پرت کردم. یآب دهنمو رو  دم،یسرعقب کش

 

  یرو  یمحکم یلیدستش افتاده بود تکون داد س یآب دهنمو که رو ،یچندش باحالت
 صورتم نواخت.

 .شهیکه آدم باورش م ره یگیبا آبرو م  یدخترا  نی چه خودشو مثل ا-

 

 .یشد  ری جوگ یبا من باش یتونی چون بهت گفتم م ،یهم نداربا من بودن  قیال

 

 . دیبازومو محکم گرفت و باال کش 

 .ای پاشو برام سوسه ن-
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 .مردمی نداشتم، از درد داشتم م یکار چیه توان

 

 داد زد:  یکس که

 کردم، آوردمش.  داشیپــروا خانم، پـروا خانم پ-

 

بود،   دمی ام نی اخر شد،ی م شتریوب شتریب قهی هردق یخدا منوفراموش نکرده، صدا  انگار
 با داد وبغض داد زدم:  دم،ی کش یقینفس عم

 .نجام ی.. من ا نجامیا-

 

  هیقدرتش مثل  تی بهم رفت بازوم با نها یاترسناکش چشم غره  ی هابا اون چشم  یمهد
 چوپ فشار داد. کهیت

 .میرسی باز به هم م-

 

 : دمیدور شداز درد سقوط کردم، با درد نالازم   عیسر 

 . دهیما لول یخونه  یحروم لقمه، مثل مار تو -

 

 کنارم زانو زد:  یحال دختر جوان نیدرهم

 ! خانم؟!  د؟ یسلم سلم خوب-
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نجاتم   ادیم هیغرب هی ختم،یر یغربت اشک م نیاز ا   یبا اشک ودرد زدم، مثل ابر یلبخند
 ممنونم، با درد دستشو فشردم. ای خدا ده،یم

 ممنونم، ممنونم، تو نجــ.. نجـ.. -

 

 بزنم. یحرف نتونستم

 اون.. اون آدم خوبـ... د،یکمک خواست یوقت کنه،ی م  تتونیداره اذ  دمشید-

 

 . دیجو لبشو

 .دیشرمنده، بلندش-

 

 زدم، به لباسش چنگ زدم. غیپهلوم فشار دادم، ج یرو  دستمو

 ..ـی ..مــیدارم م-

 

 ازم فاصله گرفت.  دهیترس

 خون.. خون.. اخدای-

 

چشم باز  یوقت  دم،ینفهم یزیشدم، چ جونیدستش ب یبهش انداخت که تو  ینگاه مین
 بود، از درد ناله کردم.  میشونیپ یرو  یسرد  یزی کردم، چ
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 فشار داد.  دیشد یدستمو بانگران حهیمل

  یزیتون خون رخانم زخم م ینگرانتون شد یلی! خداروشکر، خ د؟یشد داریخانم جانم ب-
 باز شده. هاتونخهیب کرده 

 

 چرخرندم، ُاتاق نآشناس بود. چشم

 کجام؟! -

 

 . ینگهبان یخونه-

 

 خشکم نشست.  یهالب   یرو  یلبخند  شی ازمهربون

 

 دیچی پی تنم م یتو  یوحشتناک   یازدرد  یکه نشستم نفس نیبا دردبلند شدم هم آروم
 گرفت. 

 

 دادم.  رونینفسمو ب یکم بعد

 منو.. منو..  شهیاگه م-

 

 داخل.  دی دهنمو قورت دادم ببر آب
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 آروم گفت:  حهیمل

 چشم.-

 

 آروم گفتم:  ،یرفتار مهد  یاور  ادیبا

 هستند؟!   نایمامانم ا-

 

 اره.. اره اومدن. -

 

 فشردم.  اروی دست طوط  رفتم،ی به ساختمان م ایتکون دادم، آروم آروم با طوط  سرمو

 شمام.  ون ی مد  ،یممنونم، تومنو نجات داد-

 

 زد:  یلبخند

 نکردم. یکار-

 

  یپشت لبم حس کردم، دستم پشت لب نشست، دستمو جلو یداغ زی حال چ نیدرهم
 خودمو گرفتم.

 

 دفعه کارگردان داد زد: هی

 کات.-
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 کنارم بودم نگران گفت:  یدختر رفت،ی م  جیگ سرم

 حالتون خوبه؟!  -

 

 آورد.  یصندل  یحال کارگردان و محسن با دو طرفم اومدند، کس نیدرهم

 شده دستمو گرفت.  دیسف ینگران با رنگ  محسن 

 دکتر؟!  می! هـان بر زم؟یچت شده عز -

 

 زدم.  یلبخند

 .اریخوبم، دورت بگردم، فقط قرصهامو برام ب-

 

 آب برگشت. یوانی ازم دورشد، مثل برق با ل  د،یدو عیسر 

 . ریبگ ایب-

 

 زدم، اونا روازش گرفتم. یلبخند

 شده. رتید ی بر دیخوبم محسن تـو با-

 

 بهم زل زد: یپام نشست با نگران یجلو  محسن 

 برم؟!  یحالت من چطور نیبا ا -
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 . ایسکانس اخرمه، تو برو بسلمت مواظب خودت باش  نیا-

 

 به طرفمون اومد.  کارگردان

 فردا. یبمونه برا  یبردار  لمیف ست،یحالتون مساعد ن کهن یمثل ا یینا یخانم س-

 

 زدم.  یلبخند

 . ستین ینه خوبم اخرشـه، مشکل-

 

 بهم زل زد: یبانگران محسن 

 .یادامه بد   دیبه نظر منم نبا -

 

 گفتم: آروم

  یزودتر تمام بشه، مرور خاطراتم اصلا برام حس خوب خوامی ه محسن حالم خوبه، مبس-
 نداره. 

 

 مونده.  رهیاخم الود بهم خ محسن 

 . یلجباز  یلیخ-
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 . میبرگشت  لیکه حالم بهتر شد، سکانس رو تا اخر رفتم بامحسن به و  یزدم، کم یلبخند

 اش کردم. تا دم دربدرقه  دیصورتم و بوس محسن 

 .ادی فردا آرشام م یمواظب خودت باش -

 

 آروم هلش دادم. الوداخم

 .خوابمی م رم،یگی ام دوش مبرو محسن نگران نباش، خسته -

 

 نگران برگشت بهم نگاه کرد. محسن 

 نگرانتم. یلیخ یباشم، ول دسرکلسیدارم فردا صبح با  یکلس مهم ،یآبج دیببخش-

 

 بغلم زدم. ری و ز   هامدست 

 .تی وامن نیهمه دورب  نیبا ا نجایام؟! انباش، مگه بچه -

 

 زد:  یلبخند

 . یدحتماابریکه با  یدونیم ،یدار  یداروهاتو بخور، فردا نوبت تراپ یاوک-

 

 . دمیکش یپووف

 خب، برو کم غر بزن. یلیخ-
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 رو خوندم، دستمو براش تکون دادم.  یالکرست ی که افتاد براش ا راه

 

 شد، دلم گرفت.  دی که ناپد  نی اش کردم، همبدرقه  بانگاهم

هنوز ساعت   دم،یشامم خوردم، ساعت ود رفتم،ی طرف واون طرف م ن یا  یالک قراریب
 شد.  زونیام او ها لبو لوچه هشت بود، مثل بچه

 

 زنگ خورد. میگوش دکهیکاسه چشمم چرخ یوقته تنها نبودم، اشک تو  یلیخ

 که خط انداخته.. یاسم دن یباد

 

 _آرشام 

 

االن انگار واقعاا   دمش یدیم   شتریبراش تنگ شده بود، نامرد قبل که نامزدم نبود ب دلم
 بده. یامیبزنه، پ یزنگ  هی کنهیتا من زنگ نزنم نم معرفتیشده، ب لیستاره سه

 

 جواب  داد. عی برداشتم بهش زنگ زدم، خداروشکر سر یگوش

 الو.. -

 

 !  ؟ی الو بانـو چطور-
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 انگار بغضداره.  صداش

 ها خوبن، اقاجون ومادر جون چطورند؟! ! بچهد؟یسلم ممنونم خوبم، شماها چطور-

 

 ! حاال چرا صدات گرفته؟!  ا؟یاووه، همه خوبن دختر، فقط منو جا انداخت-

 

 زد.  یلبخند

 جا ننداختم، منم خوبم.  رمینخ-

 کردم.  یمکث

 .ادی صدات اصلا خوب نم  یول-

 

 ! ؟یشام خورد -

 

 ! ؟ی تو چ کنه،ی نه مادرجون داره اماده م-

 

 . خورمیدارم م-

 

 ! ؟ی ِا، نوشجانت، خودت درست کرد -

 

 .کنمیاهووم، تا دستام سالمه پولمو خراب نم -
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 . دمیخند بلند

 . یسیچه خانم خس-

 

 لذت بردم. دم،یو شنهاشآروم خنده  یصدا 

تو شوق   ـا،یمنو به باد داد  ی لعنت  یهااخرش با اون چشم  شه،یجا نم نجایا  گهیدلم د-
 که نامت شده ارامش دل سرکشم.  یقلبم  به راه انداخت  یتو یخاص

 

  یبسته به صدا  ی هامنم با چشم  د،یطول کش یکم دم،یشنیهاشو م نفس  یصدا 
 .  کردی م  پدنیوقلبم شروع به ت  دادمی هاش گوش منفس

 دلتنگتم.-

 

 . دیمثل برق باز شد، ابروهام باال پر هامچشم

 !. ؟یچـ-

 

 گفت:  بغضدار

 دلتنگتونم. -

 

 لبم نشست. یرو  یگشاد  یلبخند
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 .میا له یآب شده، چشم ت میشیپ یخی ی هال ی اثر کرد، قند هایتراپ کهن ینه مثل ا-

 

 .دیخندی م زی ر زی ر انگار

 شام سرد شد.  ایم؟! بپسرم.. پسر-

 

 صدا گرفتم، داد زدم:  یجلو  دستمو

 . امی چشم االن م-

 

 گفت:  عینداده بودم که پروا سر  زیجواب  عز  هنوز 

 برو.. برو.. نوش جانت.-

 

 زدم.  یخندکج

 باشه، مواظب خودت باش، پـروامــم؟!-

 

 بله؟! -

 

 شدم: طونیش

 .یشـیبغلم آب لبموت کنم، پـ یتو خوادی دلم م-
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رو قطع کردم،  یبوق ازاد بود، گوش یصدا دم،ی که شن ییتنها صدا د،ی کش یقیعم نفس
 روچند بار آروم کف دستم زدم. یگوش

 .میخجالت یشیقربونت برم، پ-

 

 خوردم، دلـم از اون حرفش قرار نداشت.  یلیمی رو با ب شامم

 

 و اماده کرد.   نیاروهان وارش ـلیتکار هم وسا چمدان گذاشتم، خدم یو، تو  لمی وسا  عیسر 

 

 .دمیرس لیبه و  یو خستگ یساعت رانندگ  نیراه افتادم بعد ازچند شبـونه

 

تختش   یعقب برداشتم آروم باال بردم، تو  یاز صندل  نیارش ستادم،ی ا  نگیپارک ی تو
 گذاشتم.

 

به موهام چنگ   دهیبه سالن رفتم، ترس مهیتختش نبود سراس یُاتاق پــروا رفتم، تو  به
بلندم   یهابا گام  ده،یمبل خواب ی راحت رو  دمید یوقت   دم،یسالن پر  یزدم، با حالت دو تو 

 به طرفش رفتم. 

 

شدم، دستمو بردم،   رهیدرخوابش خ غرق ینشستم، به صورت مهتآب زیوسط م   زیگل م یرو
هام   لب   کرد،ی بش منرمش منو جذ یپشت گوشش بردم، موها  شوی شونیپ یرو  یموها 

 نشست.   اشقهیشق یرو  اریاختیب
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  اشقهیشق  یبار رو  نیهام  چندلب   دیچیدماغم پ یعطرش تو  دمش،یبوس قیو عم نرم
 .دمیبعدهم لپشو بوس

 

 زل زدم. بهش

 .گردم ی برم ارم،ی ! برم پسرم و ب؟ید یخواب  نجایچرا ا یشیپ- 

 

  یبغل زدم، تو  ی ابلند شدم اول چمدانا تا دم در آوردم، بعد هم اروهان بابوسه  آروم
 ُاتاقشون گذاشتم.   یها رو تو تختش گذاشتم، چمدان 

 

 غیتنش تا بلندش کنم که دفعه ج  ریشدم، دست بردم ز  دهیسمت مبل کش قراری ب یباقلب
 .دیکش

 

 کـرد. تقل

 ولم کن.. ولم کن.. -

 

 تکونش دادم، داد زدم. یبازحمله بهش دست، هرچ اخدای

 منم، منم.. -

 

 اغوشم گرفتمش.   ینگران تو  اومد،ی خودش نم به
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 بسه.-

 

 . ختمیسروصورتش ر یبود برداشتم رو  زی گل م یرو  کهیآب وانی ل  عیسر 

 .ن یپــروا، منم، بب-  

 

 . دیمنو به اغوش کش ده،یترس ی مثل کنجشک د،یبه شدت لرز  اشچونه

 . خوامی معذرت م خوام،ی ممعذرت -

 

 .دمشم یگرفتمش آروم آروم بوس ترمحکم 

 خب تمام شد. یلینشده منم، خ یزیچ-

 

 فوت کردم. رونی ب نفسمو

حلقش   ی اون همه پول تو  شد،ی حالت بهتر م دی با کنه،ی م کاریمگه اون دکتر احمق چ-
 ! نم؟یبب یطورنی که حالت ا زمیر یم

 

 دستمو مشت کردم.  یعصب

 .یاون دکتر عوض کشمی م-

 

 بغلش کردم.  عیسر 
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 کنه؟!   تی منو اذ  یشیپ تونهی م  یمگه تا من هستم، کس  ششیه-

 

 : دیبه ُاتاقمون بردم، نال اونو

 . یای! قرار بود صبح ب؟ی! زهره ترکم کرد ؟یکنی چکارم نجایتـ.. تـو ا-

 

 .دمیموهاشو بوس  یزدم، رو  یلبخند

  ارم،یدرش ب یکوچولو دلتنگ شوهرش شده، منم گفتم بهتر از دلتنگ یشیپ هیاخه - 
 .میزودتر راه افتاد 

 

 . دمیتر کرد، کنار چشمش و بوسکمرم تنگ  یدستش و رو  یحلقه 

 نابه. یلیاخخ دختر، واقعاا طمعت خ-

 

 با کف دستم کمرش زدم.  آروم

 ؟! هان؟!   یگی چرا نم یدلتنگ  نقدریتو که ا--

 

 گفت:  بغضدار

 . یممنونم که اومد   ترسم،ینم  یزیتو ازچ شیپ ،ی ه، که هستخوب-
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از االن به بعدم حق  امی سمتت م ادهیروپ ایدوقدمه کل دن کهنی ا  ام یمعلومه که م-
 کابوسهات. یتو  یحت   ،یندار دنیترس

 

 صورتش کنار زدم.   یرو یِ زدم، موها یلبخند

دلم   ییحرومه، هرجا  دنینفس کش تویب ،یکنی هم حالمو بد م یدنیاخخ، تو بدون نوش -
 اونجاست.

 

 نیاغوشم، ب  یتو دمیو درآوردم، محکم اونوکش  شرتمی سو دم،یخودموعقب کش یکم
 حصار بازوهام گرفتمش زمزمه کردم. 

 . میترم صورت ماهت منو اخر سر افسون کرده چشم خاکسترمن دلتنگ   یتو دلتنگ بش-

 

 موهاشو نوازش کردم.   آروم

 ! نم؟یبی م  یقراری چشمهات ب یتو  در نقیتوچته؟! چرا ا-

 

 گفت:  باغصه

نبود   نی نقدرسنگیکـاش تاوان شناخت آدما ا  خورد،ی با تو رقم م رمیکـاش از اول تقد -
ادم   هیهمه جوره پشتم بود،  شدم،ی مثل تو آشنا م  یآدم محکم هیکاش از اون اول با  

 کنه.  یبخواد بهم دست دراز  کهن یبخواد بهم نگاه کنه، چه برسه به ا  کرد،ینم یپست سع

 

 ازچشماش افتاد. یاشک  د،یلرز ی م اشبغضدارچونه 
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  هیانداختن با  رونیحرمتها شکست، منو ب یلیچه به روزم اومد، خ  دیکس نفهم چیه-
 نه،یکس برنگشت حالو روزم و بب چیه ادی دختر چه به روزش م نی چک اصلانگفتن ا

 ها روپاک کنم.اون صحنه ی همه شدی کاش م

 

 کنه. ینوازش کردم، گذاشتم خودشو خال موهاشو 

  یکه خواستن بهم دست دراز  ییام  گذشتم، همه روجز کسا گذشته ی آدما  یمن ازهمه -
رو بچشم، چون توبرام   یفراموش کنم با توطمع خوشبخت  خوامیم بخشم،یکنند نم

 .یَبس

 

 کرد. یمکث

باتو   خوامی که م یزندگ نیاز ا یپس گذشتم ول د،یات بهم عزت واحترام دادتو وخانواده -
  دنیمنو د  یهرجا   شهیبودن، م یبسازم دورباشند، منو از اونا دور کن، اونا به مرگم راض

اونا   ینزار ید یدل شکستم و با تو بند زدم، بهم قول م ان،ی سمتم ب ی نزار میبهم برخورد
 !ند؟ باش ندهامیا  ی تو

 

دل مهربونت بشم، اعصابم خورد شد،   یفدا  دم،یجو یلبمو و از حرص م د،یلرز  ام چونه
کردم   یسع  دم،یموهاش و بوس  یفوت کردم، رو رونیقلبم بود ب  ینفسمو از زورفشار که رو

 باشم. یعاد

 ! ؟یخت یبهم ر ینطوریفقط چت شده؟! چرا ا   دم،یچشم، قول م-

 

 بود. یاش مثل آبر بارونهچشم دی دماغش باالکش آب
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اگه خانوادهام پشتم بودند،  کنمی م یروباز  خونه  یاون شب تو  یمن.. دارم اون صحنه-
مشت ناسزا سهمم شد،  هینامرد هرگز بهم چشم نداشت به مامانم گفتم اما فقط   هی

 هام شروع شد. من.. من از اون شب کابوس 

 

برسه کل   شرفی دستم به اون ب دادم،ی هم فشار م ی، فکم و رو مشت شد  هامدست 
 تر گرفتمش. گرفتم، محکم  شیآت کشم،یخاندانشو م

 باکارگردان صبحت کنم؟!  یخوا ی برات سخته؟! م-

 

 تکون داد. سرشو

نکردم که اون   یمن کار خورمی مگه نه؟! قسم م  دیات باورم دارسخته، اما توخانواده-
 جذبم بشه. 

 

 زدم.  یلبخند

 !  ؟ییما  یتو نگران فکرا -

 

 آروم تو اغوشم  تکون داد.  سرش

 د؟ یکنی راجبم فکرم  یگیبعدم یبریآدمو م  نی دل ود یتو چشم خاکستر -

 

 . دمیخند بلند

 افکار روازخودت دورکن، باشه؟!   نیا م،یقبولت کرد  یمنو خانوادهام با آگاه-
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 .میپروا هنوز ماکت اونو هم اماده نکرد  کهی! مناقصه نزد؟ی منو اماده کرد ینقشه اصلا 

 

  ری گ یتوهر فرصت کنم،ی اونو درست م  یسه بعد  لمیبخدا اخراشه، اخه دارم همزمان ف-
 .کنمیاون کار م   یرو  ارمیب

 

 زدم:  یلبخند

 ام. منگنه یامامنم تو   دونمیم-

 

 چشم.-

 

 .دمیچشمشوبوس یرو

 . هیهر درد یاغوشت دوا   نیاخ که ا-

 

صورت نازت رو    نیا  یمامانم گفت ازطرف اون صورتتو ببوسم، معموال کجا   یراست
 ! بوسه؟ی م

 

 ام . گونه-
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 .دمیهاشو با آبو تابو بوسگونه  یچندبار

 بوسه؟ ی صورتت رو م  یاقاجون کجا -

 

 زد. یلبخند بامعن  آروم

 . بوسهی وم   امقه ی شق شهیهم-

 

 کردم.  یاخم

 پرستشگاه منه. اتقه یشق یول-

 

 .دی و بوس اشقه یم شقونر  آروم

 ازطرف خودمو اقاجونم.-

 

 سرشو تکون دادم.   یزدم به موهاش کم چنگ

 

هاش به زور اغوشم فرو کرد، خواب الود بود، چشم یتو  شتریزد، سرشو ب  یلبخند
 نزدم تاخوابش برد. یمنم حرف  شد،ی بازم

 

 .دمینازش کش یبه موها  یشده بود، دست  میزندگ تم یر ن یآرومش بهتر یها نفس
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 یست ین شمیپ یگرم توشدم وقت یها دست  هیسرسپرد رفتم،ینازش ورم  یباموها 
 .نمیهام به تو بنده، دلبرکوچکم نازننفس زنه،ی م ن یهام سنگنفس

 

 همه حس خوب عشقه؟!  ن یدایلغز  یبازوها  یدستم رو  دم ی لپشو بوس  ینرم 

 

 نجوا کردم.  آروم

 از وجود توئه؟!  یهمه ارامش ودلخوش  نیا-

 

 . دیدستشو بوس کف

 . یدل به دلم داد کهن ی ممنونم از ا  ،یداد هیممنونم که عشق به قلبم هد-

 

  نیبرداشتم از ا  مویحصار بازوهام جاش دادم، گوش  یبازوم گذاشتم تو یرو  سرشو
 حالتمون عکس گرفتم.

 

 زدم.  یخند کج

که من براشون درنظر   یاما تاوان  دن،یهمه تاوان م  یبه زود ،یشیم یستاره  یتو به زود -
 . سوزونمشونی گرفتم جداست، م

 

پـروا روکه نزاشته برد بسوزه بعد   یمیکارت قد میروشن کردم وس  یگاریشدم، س بلند
 گرفته بودم. دیجد  میوس یگوش  هیازش گرفته بودم و براش  دیازع
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زدم، قراره منو   یردم، پوزخندخط پـروا تلگرام نصب ک  یسرم بودم، رو  یتو  یهانقش 
 . میکه آزارش دادن کابوس بش ییهمه کسا   یعشقم برا

 

بغلم بود، پـروا   یدلمو برد، اروهان تو  میگرفته بود  دیع ی سفر  یروکه رو یعکس هی  عیسر 
اروهان افتاده بود،  یشونه یموهاش رو  یکمر اروهان گذاشته بود، کم یباخنده سرشو رو 

بود،  نیارش  یرو یکیپـروا اون   یشونه یهام رو بود، دست هم سرش تو اغوشم  نیارش
کمر اروهان بود خم کرده بودم،   یک صورت پروا دستم رو ینزد  یگشاد یسرمو باخنده

 روانتخاب  کردم. میکردی نگاه م گهیبهم د

 

  یبا دوتا بچه یزن خوب داشته باش هی کهن یا  یعنی  یانتخاب  قلم نوشتم، دلخوش با
 پروف تلگرام گذاشتم.  یسالم، اونو برا

 

رو   ایلیقراره حال خ  گرده،یبرم  یتون، چون پـروام داره باسونامهمه   یبرا  شهیم  کابوس
 . میریبگ

 

 ر ی _سم

 

که  حال روزم   شدمی عاشقش م دیوقت نبا  چی ه دم،یکشیعذاب  م شی روز از دور هر
وقت   چیه گرفتم، ی که از تنش م یطمع ارامش یول کنمی رو تست م یبشه، هر دختر  نیا

 تجربه نکردم. 
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 مین دم،یُاتاق خفه بودم، شلوارم و پوش نی ا  یدرآوردم، هوا یعوض ن یسر ا  ری از ز  بازومو
 .دمیبه دختره کردم، کلفه به سالن رفتم، تنمو رو مبل کوب  ینگاه

 

  یول دم،یو شن میگوش امیپ  یاز خواب، صدا  غیهم گذاشتم در  یهام روچشم  هاساعت 
 بده.  امیدارم که بهم پ ویهام برنداشتم، مگه کچشم یساعدم و، از رو 

 

گشتنش  یبرا  ید یالبته مگه ام  ثمرهیکردنش ب دایپ یرفته که کل تلشم برا  یطور
 . دهیگلوم چسب خیب رمی که همه جا م شیخاطرات لعنت نیهست؟! فقط من موندم ا

 

هام  چشم  یدستمو رو   یگوش ی ازصدا دم،ی و شن میزنگ گوش ی زدم که صدا  یچرت
 شدم. زیخ میبرداشتم، ن

 

اسم باربد موند، شوک وهنگ   یهام رو وسط مبلها برداشتم، چشم  زی م یاز رو   مویگوش
 . دمینکنه خواب د دم،یبه صورتم کش یدست

 

  یعمو اتفاق ی! نکنه برا ؟یچ  یعنیماه ازش خبر ندارم، االن  اششیازپنج   شتریب باربد
 ! دارند؟یکردم، اصلا به من چه؟! چرا دست ازسرم برنم یاده؟! اخمافت

 

  برد،یخاطراتشو هم باخودش م  شدی دستم فشار دادم، کاش م ی رو تو  یگوش کلفه
 جواب مو ندادم. 
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از همه دور    خوامی م  یمبل کنارم پرت کردم، هرچ  یمحکم رو   ویگوش یشد، عصب تاقطع
 . ستده یفایباشم ب

 

  امیدادم، که پشت سره هم پ  هیندادم، سرمو به تاج تخت تک تیاومد، اهم امیپ یصدا 
 و زدم.  میگوش  یافتاده، الگو یاتفاق   یکس ی نکنه برا دم،ی ترس اومد،ی م

 

 ها رفتم. مسج   یرو

 ! ؟ی دی! چرا جواب  نم؟یداریب دونمیم-

 

 ی بعد

 ! ؟ی دی! تلگرامتو د؟یی کجا-

 

 ی بعد

 ! ؟ی شناسیاونا رو م نیبب ،ی د ی! اون عکس د؟یکنی چکار م یزود باش دار-

 

 .ی شده نصف شب ونهی هم د نی گفتم کدوم عکس؟! ا باخودم

 

 زنگ خورده.  میزدم، که گوش م یصفحه گوش  یرو ی انگشتم چنان بار 



 پروا 

987 
 

 وصلو زدم.   یدکمه  عیسر 

 !  ؟ی! چته نصف شبه؟یهـان؟! چ-

 

 کرد.  یمن من باربد

 سـ.. سـ.. ـلم. -

 

 ! ؟ی سلم بد   یسال زنگ زد اششی! بعدپنج ؟یدستمون انداخت ینصف شب-

 

 گرفت.   یا گرفته  یناراحتوصدا 

 معلومه که نه پسر عمو. -

 

 : دمیزدم، نال یپوزخند بغضدار

 خب، بعدش؟! -

 

 . دیلرز   صداش

 ! ؟ید یتلگرامت رود-

 

 حالت ممکن جواب  دادم.  نیباسردتر

 نـه.-



 پروا 

988 
 

 

 .دیچیگوشم پ یبغضدارش تو  یصدا   دیکش یگوش یتو  یقیعم نفس

 پـ..   یمیقد  یبگم، االن نصف شبه، تو.. توشماره یاگه ید  ینتونستم به کس-

 

 . دمیگرفت، سکوتش منوکلفه کرد، منظورشو فهم صداش

 منظورت پرواست؟! -

 

قطع کنم، برگشتم عقبو وارد تلگرام شدم،  کهن یشد، بدون ا  یسکوتش طوالن یعصب
برام   یامیباال اومد، بلفاصله پ   لتریبه صفحه تلگرام نگاه کردم، تاف یهام گرد شد کمچشم

 .دیرس

 

 هام  بهم خورد، به تلگرام وارد شد. هام به صفحه بود، لب چشم  ازتعجب

 

 . دیلرز ی دستم م یتو  یپـروا گوش یسی اسم انگل  یرو دهی چسب هامچشم

 پرواست؟!  یچ یعنی  نیا-

 

 گفت:   عیسر   باربدکلفه

داشتم، امـ.. اما االن فکر نکنم اون   دی.. امیعنی.. یعنی! ؟ی د یفقط پروفشو د دونمینم-
 باشه.
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 تا بازبشه. دیچرخ یبود، کم عفیعکسش نت ض  یزدم رو عیسر 

 

بلندخندون خم شده   یمشک  یمرد باموها هیافتاد،   یعکس چهار نفرها  یچشمم رو  
خندون و   یاکمر پسربچه   یکه صورتش معلوم نبود، سر اون زنه رو یصورت زن  یرو

  یاز موها  هیتک هیگرفته بود از اون زن فقط   یپا مرد جا یکه رو یچشم آبرو مشک
اون مرد هم اصلا واضح نبود، بغل    تپـروام بود، صور یبلندش معلوم که همرنگ موها 

 .د یلرز ی ده دوازده سال بدنم داشت مدستش هم دختر بنظر 

 

 سالم.  یزن خوبو دوتا بچه هیداشتن  یعنی یعکس نوشته خوشبخت ریز 

  یپروفش اومد، بخاطرت تو  یرو  گهیکه عکس د دیکاو ی جز به جزعکس روم هامچشم
 .می منو زندگ  یبرا  ی معجزها  یتو  ستم،یهرکس وناکس وا   یرو

  ییهمه تنها نیوا   ییهمه جدا نیخوشرنگت تنگه، قرارمون ا  ی هااون چشم   یبرا  دلم
 نبود.

 .دیطول کش  یپـروا رو گرفتم کم یشماره عیتماسو زدم، سر  قطع

 .دیچیگوشم پ یتو  یمحکم وجذاب مرد   یبم ول یصدا 

 بله؟! -

 . دمیهام کشبه چشم  یدست

 ! ؟یضیمر  یشی چرا مزاحم م ی! نصف شب؟یچرا ساکت-

 

 . دیلرز    هاملب 
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 نخواستم مزا.. حـم بشم. د، یسـ.. ـلم ببخش-

 

 کرد. یمکث

 خب؟! -

 

 خط مال شماست؟!  نیا-

 

 جـان؟! -

 

 . دمیبود دوباره پرس یهزارجون کندن به

 خط مال شماست؟!  نیا-

 

 اومده؟!  شیپ  یاره چطور مورد -

 

 .دیازچشمم افتاد، صدام به شدت لرز  یاشک

 !  د؟ید یخطو ازکجا خر  نی ا دیببخش-

 

 .دمیممکن شن  یصدا   نیابروهام باالرفت باخونسردتر دم،یپوزخندشو شن یصدا  

 ! د؟یپرسی م  یچ یبرا -
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 . هی نایس لشیفام  دیندار یاون خبر  یازمالک قبل-

 

 . دمیپوزخندش شن یدفعه به طور واضح صدا  نیدا ی کش یقیعم نفس

 !  د؟یدار کاریچطور؟! بااون چ-

 

 .دمیپرس عیدرشت شد، سر  هامچشم

 ! د؟یاز اون خبر دار-

 

 .دیبلندخند

 داره؟!  یربط عجب، خبرهم داشته باشم به تو نسناس کره خره -

 

تنها سرنخم از   یبدم ول ادبهشیازدهنم درب یبه موهام چنگ زدم، خواستم هر چ یعصب
 اون بود. 

 اون خانم گم شده، همه دنبالشن.  نیبب-

 ! د؟ی آشغال اونو دور انداخت هیَچک مثل تک  هیبـا   ای گم شده -

 

 .دیچیگوشم پ یگرد شد، بوق ازاد تو  هامچشم
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خطش بود، که   نی سالها برامون مونده هم نیکه تمام ا  یرد  ن یاز چشمم افتاد اخر یاشک
 .ستین گهید

 

 بشه.. ینعلبک یهام اندازه حرفش باعث شد چشم  نیشدم، که اخر دمی ام نا

 

 . دیچیسرم پ  یتو باشدی خاموش م یضبط شده   یصدا  شماره رو دوباره گرفتم، که عیسر 

 

پرت کردم، از   واریرو برداشتم، محکم به د زیبلند شدم، گلدون وسط م ادمیخشم ز  با
 . دمیلرز ی خشم م

 

 .دم یموهام چنگ زدم، دور خودم چرخ به

 باربد رو گرفتم. یشماره عیسر 

 

 جواب  داد. عیسر 

 ! شد؟یچ-

 

 زدم:  داد

 خبر داره، از اون َچک هم خبر داشت.  زایچ یلیبه کفششه، از خ یگ یر  هیاون مردک -

 :د یاش غر با فک چفت شده  یحرص باربد



 پروا 

993 
 

 تابلوئه.  یمتر   لوی پــرواست، از صدک یمعلومه، رنگ موها  ،دونستم یم-

 

 ام داغ شدن، داد زدم: گوشه د،یحرفش سرم سوت کش دمیشن از 

 !  ؟یچ یعنی-

 

 آروم گفت:  باربد

 پـروا رو داره. یهم از پـــرواست ته چهره فکر کنم پسر بچه -

 

 : دیکه چهار ستون خونه لرز  دم،یکش ینعرها 

 خفه شو.-

 

 براش ســ...  یاون حتماا زندگ-

 

 حق با باربد بود.  یقبول کنم، ول تونمیقطع کردم، اصلا نم  عیسر 

 

به روزم   یچ یدونیها زار زدم، بعد از رفتنت مخودم سقوط کردم، مثل بچه  یبلند به
  یچشمامه، خداحافظ عشق روزا  یجلو هاتیوونگی هات مال دلم بودم، داومده؟! چشم 

همه   ره ی د یبرا  گهی دورم، خداحافظ سنگ صبورم، د یلیخوبم، خداحافظ خاطرات خ
 .رهی م ادمی خاطراتمون داره از 
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 باره،ی و اسمون برام م ن ی دلم مونده، از زم ی که تو   یهمه عشق  نی بگذرم از ا چطور
از   رمیس گهیهات داغ کرده دلم رو قسمت نشد داشته باشمت، باختم، باختمت، دچشم
 .رمیس یزندگ

 

دار و ندارم بود، از اون  روز به بعد با عالم وآدم سنگ و سرد شدم،  یچشمهات همه  
 ت ندارم. طاق گهی د ،یبه روزم آورد یچ نیبب

 

 رو  جواب  دادم:  یگوش  عیزنگ خورد، سر  میگوش

 

 : دیهم مثل من نال باربد

نه سال از   نیا  یخراب شد، تو  یبعد از رفتنش همه چ م،یکرد یبد  یلیدر حقش خ-
امروز  دیشا گهی م  رهیگ ی ش رو مبه بابا  ومامانم گذشت هر روز شماره  یرفتنش چ

  جونیاون تخت ب   یمامانم رو زنه،یعکس مامان زار م یی، هر روز جلوخاموش نباشه
 جهنم شده. یپـرواست، همه چ دنیافتاده هر روز منتظره د

 

رو با جون   ای واون دن ایدن  نیعذاب  ا نه،یبی م هر شب خودشو رو وسط جهنم م بابا
 .مید یخر

 

 زدم:  یپوزخند

به پــروا   کهیعذاب    یگیکه م  یشیدرصد از اون آت هی دی جهنم به خاطر کاراتونه شا -
  گهید م،یبه مشت گرگ رهاش کرد  نیتک وتنها ب دیبهش ظلم کرد نبوده، همه  میداد
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هم بود نابود  شد، حاال هم دست از سرم   ی دیذره ام هیاون   شه،یعوض نم یزیچ ره ید
 . نیهم دیبردار 

 

 _آرشام 

 روخاموش کردم. یتراس کلفه قطع کردم، گوش ی تو

 

 . دمیها کشنرده  یرو  دستمو

 .دیبسوز  دیحاال حاال با-

 

از ته  ه،ی عوض نیپس ا  دم،ی واتش د  لهیپروف فا  ک،ی کردم دشمن شماره  ویس  اسمشو
 . دیدلم خند

 

 تا پـروا روسهمم کرد.  دیچرخ د،یچرخ قسمت

 

 .گردونمی هزار برآبر به خودتون برم د،ی که سرش آورد ییهربل -

 

بهش دست بزنم، بند دلم شده، روح   یحت اومد ی دلم نم د،یکنارش دراز کش برگشتم
 فراموش کنه.  زویهمه چ کنمیم  یکار کنم،ی درست م زویهمه چ کنم،یاتو درمان م شکسته 

 

 خوابم برد.  یشد، ک یچ دمیزل زدم تا نفهم بهش
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 بابا .. بابا . -

 

 .دادی محکم منو تکون م یکس

 شو.  داریهووف بابا  ب-

 

 : دمیتوپ یالود عصب  خواب

 ! برو بزار بخوابم.ه؟یچ-

 

 بابا .. از رستوران غذا آوردن پولشو بده بهش بدم.-

 

 هامو باز کردم. چشم  یکی کلفه

 سفارش داده؟!   یپولمو بده، ک فیک  بمیج یباشه، ازتو -

 .دونمینم-

 

 تخت نشستم ساعتمو نگاه کردم.  یباال انداخت، بلند شدم لبه  یاشونه

 ! ن؟یپـروا کجاست ارش دم،یخواب یلی! خکه؟ی  کی ساعت نزد-
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 .مشید یما که اصلا ند-

 

 اخم کردم.  نیسرووضع ارش دن یباد

 ! ؟یسروضع درباز کرد  نیبا ا -

 

 :دمیبلند شدم، توپ ینگفت، عصب یزی کرد و چ اخم

  ینکن تینامحرم رعا  یجلو گهیبار د هی ،یدیفهم یسن بلوغ  یتو ،یست یبچه ن گهی تو د-
!  ؟ی نگاه به خودت کرد  هیاصلا  ،داست یاش پبدنت همه ی! برجستگ؟ی دیفهم کشتم،ی م

 موهاش و.  نی هـان؟! بب

 

 . دمیکش  یقیعم دم

 ! ؟ی دیفهم نم،یبی که م ی باره اخر تی وضع نیبا ا -

 

 سرشو بلند کرد: یعصب

 ! م؟یراحت باش دی هم نبا خونه  یتو -

 

 بهش رفتم.  یبد ی اغره  چشم

 .یراحت باش  دیبله نبا ،یکنی هر کسو ناکس بازم یدر رو برا  رهی م ینطوریا  یوقت-
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 داد زدم:  یعصب

 اروهان، اروهان.-

 

 باحالت دو وارد شد. عیسر 

دم   فرستمی م ینجوریخواهرت و ا  یامرد خونه  گه یبده، تو د یموتور ک یپولو به پ نیا-
 در هـان؟!  

 

 داد زدم.  د،یرفت در هم کوب  رونیب یعصب نیکرد، پولو بهش دادم ارش نیبه ارش ینگاه

 ! ؟ید یفهم یزنیدر م یطور  نیبار اخرت ا -

 

 به سروصورتم زدم.  یزد آب رونیبعد ب یپولمو گرفت کم عی سر   اروهان

 

 رفتم. رونیپروا نگاه کردم روشنش کردم، باحوله ب یمی قد یگوش به

 

 ! ؟ی اروهان اومد -

 

 .نهیاره، سنگ-
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 زدم، اونو ازش گرفتم.  یلبخند

 ! د؟یصبحونه خورد -

 

 تکون داد. سرشو

 تنگ شده.  دلم براش دمیخاله پروا درست کرده بود، هرچند اونو ند-

 

 ! پس ناراحت نشو.ا؟یشهر باز  میقول داده بر  اد،ی باشه، عصر م-

 

 .دیبه هوا پر  باذوق

 .یشهر باز  میر یاخ جونم، م-

 

 نهار. ادیوصدا بزن ب  نیبدو ارش-

 

 .دادیجواب  نم یبه پروا زنگ زدم کس یبرداشتم هرچ موی گوش منم

 

  میبردارم که گوش خچالیکردم، داشتم دوغ از  یها همراهنداشتم اما بابچه  یچندان  لیم
 زنگ خورد.

 .هیک  نیبابا  بب نیارش-
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 گفت:  عی سر نیارش

 اسم نداره. -

 

 پروا باشه.  دیجواب  بده، شا -

 

 چشم.-

 

 داد زد:  اروهان

 باپـروا حـرف بزنم. خوامی منم م-

 

 .دمیرو شن نیارش  یصدا  

 !  د؟یبله بفرما -

 

 مکث کرد. یکم

 نه.- 

 

 باال انداخت. شونه نی گذاشتم، ارش یسفره یدوغ و رو  پارچ 

 بابا  با تو کار دارند.-
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 گرفتم.  نی از ارش  یگوش  عیسر 

 بله؟! -

 

 . دیچیگوشم پ  یتو یگرفته وبم یصدا 

 سلم بابا . -

 

 . دیباال پر  ابروهام

 . ستمیپدر دارم که مثل کوهه، پس پسر شما ن هی جان؟! من خودم -

 

 دهنشو قورت داد.  آب

 طبق عادته. د،یبله ببخش-

 

 :دمیزدم، به تمسخر توپ  یصدادار یپوزخند

اونو خوردش کنه،  کهن یاش نه ابچه  یکوه بشه جلو دیکه با یعادتـه؟! پدر کلمه یجد-
 .گذرندی اشون  نماز بچه  ووناهمیح  یحت

 

 .دیچیگوشم پ ینفس تو  یعصب

 حاال، امرتون؟!   الیخیب-
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 گفت:  یلرزون  یباصدا

 .. ـیخط خبر دار نی ا  یاز.. از مالک قبل-

 

 

 . دمیوسط حرفش پر  عیسر 

 خبر ندارم. یمحترم من ازکس  یاقا رینخ-

 

 بغلش زد:.  ریهاشو ز کلفه دست   اروهان

 . خورمی من نم-

 

 : دمیتوپ

 داداشت هم بده.  ی غذا  نی مثل بچه آدم غذاتو بخور ارش-

 

 با اون کج خندهام گفتم: الیخیب

 ! ن؟یحاال چرا دنبال مالک قبل-

 

 .یام گفت مطمئناا ازش خبر دار برادر زاده -

 

 ! د؟یدار  یشما باهاش چه نسبت-
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 .دمی بغضدارشو شن تینهای ب یصدا  د،یکش  یکشدار یها نفس

 من.. من پدرشم. -

 

 قه زدم. دفعه بلندبلند قه هی

 ! ؟ی ات ندارکه ازبچه یهست یجناب پدر تو چطور پدر-

 

 .دمیکش یصدا دار وکشدار پوزخند

لقمه نون   هیکه منت اون  یوپدر  رشویکه ش  یندارم داشته باشم به مادر رینخ-
 .دادمی اش گذاشت وبراش حرومش کردن، نمسربچه 

 

فقط متتظر   گنی دکترا م یحالش بده، همهاقامادرش  نیبب ،یازش خبر دار دونمی م-
 پرواست.

 

 داد زدم:  خشن

پرت   ابون یوکف خ پناهیدخترِب هی  یرحمیباب د،یمنتظرش نباش کدومتونچینباشه، ه-
 ! د؟یاریراحت اسمشو به زبونتون ب  شهیحاالچطور روتون م  د،یکرد

 داد زد: یدفعه کس هی

 ! هـان؟! ؟یری گیم می پروا تصم یکه برا  ی هست ی! توک؟ی هست  یتوئه نره خر ک-
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 هام مشت شد. دست  یعصب

که  د،یخط زنگ نزن نیوقت به ا  چیه  گهینداره، د ی ربط کدومتونچیصنمم باهاش به ه-
برمل بشه،  ینمونده تاهمه چ یزی هرچند چ کنم،ی بوق وکَرنا م یتون تو آبروي نداشته 

 . دینیبیاونو م   یاتون به زودهمه دیصبورباش گهی د  یفقط کم کنم،یتون م له   رپاهاشیز 

 کردم. زیو ر  هامچشم

 گفت؟!  یاون اقاهه چ نیارش-

 به دهنش گذاشت.  یالقمه  نیارش

 گفتم، نه. یینایگفت همراه س-

 زدم:  یلبخند

 دختر خوشگلم. نیافر -

 رو زمزمه کردم. یلب شعر  ر یزدم، خوشحال شدم، ز  یلبخند یکم

 شانمی پر دمیفقط د دانمی شد درمن نم چه

 . خوامتیم   واروانه ی که د دمیلحظه فهم  کی   فقط

 

برام   کشه،یکه اون نفس م  ییهوا کنم،ی دلمو با اون صورت  خوشگلش خاموش م شیآت
 بهشته. نیع

 بهشون نگاه کردم.  کردند،یشلوغ م  یبعدناهار کم نی وارش  اروهان

  زدی برق م شی خاکستر  یها خندون چشم   ری کردم، تصو میگوش یبه صفحه  نگاهم
 خوشرنگش گرفته بود. ی موها  یدوانگشتش رو
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خاموش   یگاریجا س یروتو  گارمی زنگ خورد، ته س میربع به  سه بودکه گوش هی ساعت
 زدم.  یاسم پــروا لبخند دنیکردم، با د 

 ! ؟ی کجا رفت یبلند شد دمتیند یهنوز درست وحساب  یالو بانو، صبح زود وقت-

 . دیخند زی ر زیر

 .کردم ی م  یباز  دیم مونده بود باسکانس-

 گفتم: آروم

 !؟یکنی چکار م ی! دار؟یی کجا-

 .خورم ی دارم ناهار م-

 زدم:  داد

 بود؟! هان؟!  ی! االن؟! قرارمون چ؟یچ-

 بلندتر داد زدم: کلفه

بود که تو   نی قرارمون ا ،یدار نی تامی هم هزارتار دردو مرض و کمبود و شی طور نیهم-
 مگه نه؟!  ،یری رو درنظر بگ ی سلمت  یطیهر شرا

 .یشهر باز   میدکتر بعد هم بر   میبر  امیاخه خواستم زود تمام بشه، ب-

اون   یشون خراب کنم، من با همهسر همه   یتا اون خراب شده رو رو امیبی بگو کجاب-
باد  یکه حرف ک  دمیکل حرفام باد هواست؟ نشونشون م یعنی شرط کردم،  ایعوض

 هواست، زود برام اس کن. 

 

 داد زدم.  ت یقطع کردم، باعصبان باخشم

 دنبال پــروا. می ر ی م د،ی! اروهان زود اماده بشن؟یارش-
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 داد زد:  اروهان

 اخ جوون، باشه.-

رفتم، با   رون یگره شده ب ی با ابروها دم،یپوش یدست لباس مشک هیبه ُاتاقم رفتم،  عیسر 
 واروهان سوار شدم. نی ادرس وارش  دنیرس

 نگاه کردم.  نی به ارش شهیش ی تو

 یباد به هرجهت یخوا ینکن، از االن م  یدرست کن، منو کفر صاحبتویب یقه ی اون -
 .شه ینکن، بد م یباز   رتمینفستو ببرم؟! باغ یخوا ی ! م؟یبش

 کرد:  یاخم

 کردم؟!  کاریمگه چ-

 .یکنی من حاضر جواب نم  یکه برا هیبار اخر  ر، ی زبون به دهن بگ-

 .امیخسته شدم، اصلامن نم ،ید یم  ریبه من گ یاش الکپروا اومده همه  یاز وقت-

 

 زدم.  ی قفل مرکز عی بره سر رونیخواست ب دیباال پر  ابروهام

  ی! پـروا چکار کرده؟! فکر کرد ؟یگفت یچ نمیبگو بب گهی بار د هی! ؟ ی گفت یچ دمینشن-
 هر...  که یاون زن دونمینم

 

  یزیاروهان چ ی خودمو کنترل کردم، جلو دم،یبه صورتم کش یدست دم،ی کش یقیعم نفس
 نگم.

اون روز که حرف بارش   نم،یبی کل رفتار بدت رو با پروا م کنم،ی م ی دارم صبور یلیخ-
 پشت دربودم. ی کرد
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  یازکدوم جهنم درها  ستیمعلوم ن کهیاون زن یول  ،یا بچه رمکهیگ یم   دهیاما دارم نشن 
  نایتحمل واعصاب ا یول کنه،ی م یتات یاعصابم تات ی ره با تـو روبلند شده اومده دا

 روندارم. 

 

 زدم:  یپوزخند

هم    یاافتاده بچه  ادشی حتماا پولش تمام شده که بعد هشت سال  ن یساده نباش ارش-
  هی  یحت زه،ی ری آشغال تو رو دور م کهیت  هینداشت مثل  از یاش که بهت نداره، سواستفاده 

 بار هم بغلت نکرده.

 

 . دمیتوپ یروشن کردم، عصب نیماش

برات بفرست، نوچ.. نوچ..   یبغلش بود  یکه تو  ی اگه واقعاا مادره بهش بگو ده تاعکس-
  متی تقد یدوست ششی پ یبر یپنج تاعکس متفاوت بفرسته، خواست ادمهی ده تا ز 

که از   د،یاری ب د،یاز راه بند یخوا ی که م یپسرمو وسط معرکها  یپا یفقط حق ندار کنم،ی م
 .شم یروتون ردم

 

شاپ   یکاف یات گشت وگذارت تو بازبات و نرفتن مدرسه  فکر نکن ازموش وگربه درضمن
 بی اس یلیخ نیارش شهیبد م یلی! برات خ؟ی گرفت خبرم،یب اتی اخر  نیا  یها مزون 

 حرف اخرمه. ،ینیبی م

 

که  یبار  نیاول  یاصآلبرام مهم نبود، به حرمت پدرم ومهر  د،یلرز ی داشت م اشچونه
 خونهام نگهش داشتم مثل دخترم باهاش رفتار کردم. یبغلش کردم به عنوان پدر تو 
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 شی داره کپ اره،یرو درم ته یاون افر   یبرگ گل باهاش رفتار کردم، اما داره رفتارها  مثل
 . دهیمن و عذاب  م نی ا شه،یم

 

سرم رفته اماچون    یچه کله گشاد دم،ید انتیچقدر خ افتهی م  ادمی نمشیبی م  هروقت
نزارم دنبال   حللم   یا تا با لقمه  کنم،ی م  یخودم بزرگش کردم دارم صبور یهادست  ی تو

که خراب باشه   یذات بره،ی م نی ازب هاشی ذاتش بره اما داره صبرمو اعتمآدمو باپنهان کار
 کنم.  تحملش تونم ی جوره نم چیه

 

 متوسط بود.   یمحلها یتو  یی لیو  یخونه  هیمحل کارپـروا رفتم  به

 

  مشیکردم پروا انگار رفته بود گر  دادیداد وب یکم  یکننده عوض هیبا کارگردان وته رفتم
 گرفتم.  یعوض یکننده هیاز اون ته  یبدحال پاک کنه 

 

 وار شد. الود س اخم   ینشستم، منتظر پروا بود با ناراحت  نی ماش  یاخم تو  با

 سلم. -

 

 .دی جلو کش ای صندل نیخودشو ازب اروهان

 تنگ شده بود. یلیپـروا جونم دلم خ یوا -
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 زد:  یهاش لبخندبا اخم  پروا

 دل تو فندوق کوچولوم. یاخ من فدا-

 

 .دیاز لپش گرفت، اروهان هم صورت پروا روبوس یشد ماچ آبدار خم

 جونم. ن یارش یسلم خوب-

 

 گفت: یباسرد  نیارش

 سلم، اره. -

 

 خورد. چیپ  شتریبهم ب هاماخم

 ! ؟یکرد  کاریاروهان جونم چ-

 

 . دم یکش یمن نقاش-

 

 زد.  یلبخند

 اگه دلم برات تنگ شد بهش نگاه کنم. چخالمیبزنم به  اریب-

 

 .کردمیبهش نگاه م  بااخم

 همه؟!  ی چته؟! اخمات تو-
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 گفت:  کلفه

 .یبری آدمو م یتو آبرو -

 

  هیبه پخش  دنیسوارت بشن؟ بخاطر رس یکار کسوی ! خوب کردم، فکر کردن ب؟یجد-
هووم، ساعت سه وقت   ؟یخودتو بکش  یکن یجا باز  هیرو صحنه  یهمه  اشونگه یماه د

جلوشون خلص   ندازمیبره دوبرآبر خسارت م شی پ ینطوریا  ،یست نه ناهار گرفتعصرونه 
 . دیاعصابم راه نر  ی! پس نه تو نه اونا رو ؟ی دیفهم

 

 .می، باهم به مطب رفتدادسکوت کنه حیپس ترج  میعصبان دیتکون دادم، انگار فهم  سرمو

 .یندار یبه تراپ یاز یدکتره کار دارم، امروز ن نی تو بمون من با ا -

 

 بهم زل زد: نگران

 نکن. یزیآبرو ر  گهی د نجایتو روخدا فقط ا-

 

 زدم:  یلبخند

به پول داره   از یاگه ن کنهی داره چه غلط م نمیبب  زم،یر یروبهم م ایتو وسط باشه، دن یپا-
 .نی هم رهیوقت ما رونگ یفقط الک دم،یبازبون خوش بهش م

 . یهست یامروز عصب  میابریآرشام دورت بگردم، ب-
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 بمون، بگو چشم. گمیهم آرومم، م  یلیخ-

 

 بهم زل زد، با ارامش چشم بستم.  نگران

 ها.بچه  شیبرو پ ام،یزود م-

 

بود،  یزن جوون هیانداخت، ازجاش تکون نخورد، در زدمو وارد شدم،  نی پا سرشو
 ! نه؟یحرف راجبش گفتن ا  یو حل کنه؟! کل گرانیمشکلت د  خوادی م  نیزدم، ا  یپوزخند

 

 به برگه هاش نگاه کرد.  تعجب کرد  دنمیباد

 .هی ناینوبت خانم س-

 

 تکون دادم.  سرمو

 اره. -

 

  یرو یزدم دست یپوزخند گشت،ی م یزیصورتم دنبال چ ی ، انگار توبهم زل زد یکم
 .دمیلباسم کش

 مـن زن دارم.-

 

 رنگ تعجب گرفت. نگاهش
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 ! د؟ی شوهر پـروا هست-

 

 .یچه دکتر باهوش ،ن یافر -

 

 ! ؟یستادها یچرا سرپا ا -

 

 یمدت چه غلط  نیا  یبدونم تو  خوامی م چون حال پـروا ازقبلش بدتره  م،یچون عصب-
جواب  درست   هیرنگ وارنگ دارو بود، مثل آدم  یها  یپراز قوط ییرو شو  ی! رود؟یکرد

 .کنمیرو سرت آوارم  نجاروی بشم، ا یبه م بده، چون عصب یوحسآب

 

 . دمیم  حیتوض د یبفرما  د،یارام باش-

 کرد:  یمکث

که بهش ته دل محبت   داشدهیپ یداره، حاال کس  یبیازمردا ترس عج کهن یپروا بخاطر ا -
 .اونم ازطرف جنس مخالف  کنهی م

ازقبل   شتریاالن ب  دهیم تیشده بهش اهم  دایپ  یکیتنهاست االن که  کردی اون حس م 
 ازدستش بده.  ترسهینگرانه م

 

 زد:  یلبخند

به   یخاص  یوآبستگ یباشما صحبت کنم، خوب شد، حتماا متوجه شد خواستمی اتفاقا م-
  یزیاچی قلبش نماد کوه   یشما روتو  یول پرسته،ی محسن داره، اونو به عنوان داداش م
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از   ششیپ د،یمواظب رفتارتون باش  دیبا یکرد دایاستفرااهلل حکم خدارو براش پ  ایباالتر  
 .دیعشقو اعتمادتون و بد دبهشیندوناز اون  باتریز  رو یکس دیحرف نزن ی اگهیزن د

 

 مبل نشستم.  یرو آروم

فقط به خاطر شما داره   کنه،یم  یاش باز اون عذاب  وجدان داره که داره رفتار خانواده -
 . کنهی م یباز 

 

 . دیباالپر  ابروهام

 مـن؟! -

 

شمارو محکمو   کهن ی ا  یپروا برا  عی سر   یبه روزش اومده، وآبستگ یچ دکه یبفهم خوادی م-
 د،یکن فی ازش تعر  دی با دیباش ریمحکم و نفوذناپذ  ینطوریا  شهیهم د یشما با دهید یقو 

  نیتا اخرش هم دیکه باوجود همه اتفاقات به اون اعتماد کرد  یهمونطور  دیکن یسع
 . شهیم  دتریشد یوآبستگ   نیا د،یباش

 

 شدم. رهی زجلوخیبه م یعصب

 ..ـیاگه نامزد آشغالش هم بود هم یعنی ! ست؟ینعلقه   یرفتار پروا از رو یعنی-

 

 گفت:   عیسر 
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ازش   لی که بدون دل یداره، اون هرگز به کس  یومحکم  یقو تی نه هرگزاون شخص-
مشکلت خم به آبرو   یکه مثل شمآبود باوجود همه  یاون دنبال کس  گردهی گذشته برنم

 دایپ یب یعح یبه شما وآبستگ د،ی شد یزیچ نی همچن یاسطورها  ا ی  یبراش ناج اره،ین
 کرده. 

 

 زدم.  ینامحسوس لبخند

 ! ؟یفهمیم  خوام،یدلش تمام م  یول-

 

 ،د یقصد رفتن ندار یطیشرا  چیوقت تحت ه چ یکه ه دیجلب کن داعتمادشو یشما با -
ازش    یکم شی اوج وآبستگ یکه تو  دمیبعدش بهتون خبر م دیمحبت کن یاونوتشنه
 تا دوباره عاشق بشه. می کن دکمکشیبا ه،یتآبفهمه حسش به شما چ دی ری فاصله بگ

 

 کردم.  یاخم

 ! شه؟ی رهاش کنم؟ براش بد م شی اوج وآبستگ یتو -

 

 تکون داد. سرشو

 د،یجذبش کن انتونیپایبامحبت ب  دیبا دونه،یکه شما حستون بهش م  یهمونطور-
دلشو وحسشو   فی ر تکلتلنگ  هیبا  دیبا دیازش دوربش یمدت  یباسفر کار دیوقتش که رس

 بفهمه. 

 

 تکون دادم.  سرمو
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 هاش که هنوز ادامه داره، بدتر ازقبل.حمله  یول   دم،یکه فهم نویا-

 

 تکون داد:  مدادشو 

باحرفهاتون   د،یباش ششیبهش دست داد پ  دهربارحملهیکن یسع  دیبا بله متاسفانه -
 .  دیبش یکابوسهاش ناج یتو  دیکن یسع

 

 که نجاتش داده منم؟!  یکس د،یهربار کابوس د قانعش کنم  یعنی-

 

 زد:  یلبخند

مثل پشت درخت  د،یبعد قانعش کن کنهی اولش مقاومت م  د،یاره ازش صحنه روبپرس-
کم   دبعدشیوارد افکارش بش ز ی پنوتیمثل ه د،یکمکش رفت تی اون موقع  یتو د،یشد  میقا

 . مونهیکم هربارمنتظرت م 

 

  یبه خوش شی اون کابوس با ناج  د،یری گیهاش مکابوس  یم کم تو روک آدم َبده  یجا
 .دیکنی م لی تبد

 

 . دمیکش  یقیعم دم

 نداره.  یکار کهن یا   زنمیم نهیروبه اسمون وصله وپ نیخوب شدنش زم یبرا -

 

 بود. ستادهی ا نیکنارماش  یاومدم بانگران  رونیب ختهیشدم، با افکار بهم ر بلند
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 شد؟!  یچ-

 

کمرش گذاشتم، محبتم فقط   یدستمو رو  یبامهربون شم،یپس همون م میمن ناج  حاالکه
 زدم:  یلبخند  ه،یچشم خاکستر  نیمال ا 

 

که تمام    شی کل عمرم اشتباه کردم، برخلف اون دماغ عمل یبار تو  ن یاول  یبرا ،ی چیه-
 بارش بود. یزیچ هی،  حلقش معلوم بود 

 

 زد:  یلبخند

 نگو. پشت سرش  ینطور یزشته، آرشام ا -

 

 .دم یبودکش رونیبه تار موش که ب یدست

توش به   یطوفان ،ی، قفل قلبمو که بازکرد نکن وونهیخوشرنگت د  شونیپر  یمو  نیبا ا -
 من.   یرو  یکه تآب ندارم، پر یپاکرد 

. 

 صبر ندارم، نفسم به تو بنده. گهید-

 هاو زن خوشگلم.بچه ی برا دی خر میبر  بدو

 

 زد.  یلبخند

 وقته نرفتم. یلیخ م،یبر-
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ها واقعاا خوشحال بودن، تمام حواسم به پروا  بچه م، یگشتی دست فروشگاه روم ی تودست 
 فروشگاه لباس فروشنده زن بهم زل زد.  یتو   یبود، وقت

حواسم به اونه  یهمه   دید ی اما وقت گفت،ی بغ کرده بود، دکتر انگار راست م پــروا
 . دادینظر م ادم،ی ذوق ز  یگرفت باخوشحال یمحکم دستمو با لبخند

 

  یفرشته رو اگه به مرد محکم نیا  دمی واقعاا خوشحال بودم از دست نم  شی ازخوشحال
 .افتهیبه پاش ب یزخم  زارمیبشم، نم کهیداره، پس هزار ت از ین

 

 رفتندی ها هرجا مگشاد تکون داد، دنبال بچه   یفروشگاه با غرور و لبخند  یتو دستمو
 .شدی م ده،یکش

 

 یکل م،یشد  نیهرکدوم سوار ماش یبعد هم شهر باز  م،یها به رستوران رفتنظر بچه  با
 ،شدیبازوم بود، باور نم یپـروا تمام مدت سرش رو م،یشد  ییسوار ترن هوا  ،م یدیخند
 ، واقعاا نگرانش شدم. استفراغ کرد   میستادیا  نی پا یوقت  یول  دهیترس

 . یدیترس نقدریا  دونستمی! ببخش نم ؟یخوب-

 

 .خوامی معذرت م-

 

 .دیدستموگرفت کش م،یکه نشسته بود یجا دی باسرعت دو  اروهان
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دوستم داشت،   خوام،ی تو روخدا بابا  جونم من همستر روم ،یانداز   ری ت میبر ایبابا  ب-
 تا اونو نبردند.  ا یب خوام،یمن اون همستر روم 

 

 کردم،   یاخم

 .خوادیم   یدگیاون رس اد،یبدش م  زایچ نی همستر؟! مادرجون از ا-

 

 .نهیببیخاله پروا، که مادرجون اونو نم شیپ زارمشی تو روخدا، م-

 

 .اومدی پروا نگاه کردم، انگار خوشش نم به

 پروا؟!   یگیم یچ-

 

 .ادیخوشم نم ادمی موشه ز   یز خانواده چون ا-

 

 دستمو گرفت:  اروهان

 .ادی ، ازش خوشت مخوشگله   یلیخ نشیبب ایتو رو خدا خاله پـروآب-

 

 زد:  یلبخند

 ! ؟ینباشه چ یخوب راندازه یمن چکارهام، اما اگه بابا  ت یچشم عشقم تو بخوا -
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 . دمیکش یپووف

 .یشوهرت و نشناخت -

 

 اروهان با ذوق لب زد:  دم،یرخر یت پنج

 .یروبزن جدهیهیدشمارهیبابا  مواظب باش با-

 

 .گذاشتم   رهای، تبرداشت  یباد تفنگ

 . خوامی ها رو م! من شماره سه، اون ست کله ودستکش ؟یخوا یتو کدومو م  نیارش-

 

 بانو..؟! -

 

 . ثآبت شد  گوشه  هیحال چشمش    نینگرفته، درهم ،چشمشویزیانگار چ  دیچرخ  نگاهش

 

 زد:  یلبخند

 . کیوی س  یشماره-

 

باخطوط درهم  یکوچک به رنگ مشک یفندک مربع دبهیها چرخشماره  یرو  هامچشم
 زدم:  یروش بود افتاد، لبخند

 ! ؟یمطئمنا مال منه، خودت چ-
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 گفت:  آروم

 . یرداریتا تفقط پنج  خوامی همون م-

 

 ؟ یجد-

 

  ییکه رها شد مثل برق به هدف خورد، سه تا  ریگرفتم اول سمت همستر اروهان ت هدف
 روهدف گرفتم. نیمن باتمرکز هدف ارش ،دندیکش غیبه هم ج

 هاش ستاره بارون شد.چشم یمحض نشستن به هدف پروا باذوق بهم زل زد، تو به

 .کنمیانتخاب  م وگرنه خودم  یانتخاب  کن یز ی چ هی دم،یدارم، بهت وقت م ری دوتا ت-

 

 !  ؟یازکجا بلد  یانداز   ری.. تولی ا-

 

 دست پرواگرفت:  اروهان

 .هیبابا  دارتش هم عال-

 

 باال رفت.  ابروهاش

 ! ؟یجد-
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 گفت:   یباخوشحال اروهان

 بخدا.-

 

 ، انگار بدجور حال فروشنده روگرفتم.و ازفروشنده گرفتم  فندک 

 

 پـروا کدوم؟! -

 

 زد:  یلبخند

 .دونمینم-

 

رو در نظر گرفته بودم، هدف    دیسف  یاپشمالو قهوه  یعروسک گربها   عی م وسربست چشم
 گرفتم.

 شدم. کی گرفتم به پروا نزد یبا لبخند گشاد عروسکو

 خودم.  یشیپ یواسه ،یشیپ نی ا ا،یب-

 

 به بازوم زد:  آروم

 ! ؟یصدا کن  یشیرو پ یکه کس اد،یاصآلبهت نم-

 

 باالرفت. ابروهام
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 چرا؟! -

 

 .خورهی آبهت بهت نم نیخب با ا -

 

 کمرش لغزاندم. یرو  دستمو

  یکم یلهایت های شیپ نیچشمهات مثل ا  کهن یا ی چرا مگه من دل ندارم؟! درضمن برا -
 !؟ یگرفت وونه،ید یمن  یشیپ یبرا  ه،یعجب

 

 مونده، چکارش کنم؟!   ریت هی-

 

 گفت:  یکس که

 . دمیپولشو م دیر یدختر من هدف بگ یاقا برا -

 

 دخترش که بغ کرده بود زل زدم. به

 ! ؟یخوا ی کدومو م ییعمو -

 

 . دیپامو چسب د،یخند  دختره

 . خوامی روم یگان خشن قرمزاون عروسک پرنده -
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 زدم:  یلبخند

 خشن؟!  یمثل تو چه به اون پرنده ی اخه به دخمل ناز -

 

 کرد.  زونیاو  لبشو

 نکن.  هی، گرباشه-

 

 ن مچمو گرفت. نشون رفتم اونو بهش دادم، اروها  عیسر 

 ممنونم بابا . -

 

 .م یری درست درمون بگ یجا  هیبراش،   دیبا ،م یهمسترو بردار بر  زم،یخواهش عز -

 

 بود، پروا لب زد:  یهم راض نیارش

 نگرفته بودم.  هیوقته عروسک هد یلی، خقشنگه یلیممنونم، خ-

 

 محکم گرفتم و به خودم، چسبوندم.  کمرشو

 . رمی گیروبرات م ایدن یکل عروسکها  یکنارم باش-

 

 ازپشت کمرم رد کرد:  دستشو 
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حالم    ،یدیآدم منو د  نیا  نیممنونم که ب ،یاومد  یممنونم که به زندگ ،یخوب یلیخ-
 باشماها خوبه، ازت ممنونم آرشام. 

 

از دم پارک   م،یشکار کردم باهم قدم برداشت اشوقه یشب شق یکیتار ی خم شدم، تو  آروم
 دفعه پروا خشکش زد. هیکه  میرفتی م نیبطرف ماش

 .دیدو  ابونینگاهش کردم، مثل باد وسط خ برگشتم

 

 داد زدم.  عیو واج خشکم زد، سر   هاج

 .امیاالن م دیبمون  نیکنار ماش د،یمواظب هم باش نیارش-

 

 داد زدم. هاوونه ی انداخت، منم بابهت مثل د ابونیخودشو وسط خ  هاوونه ی مثل د  پروا

 . یکـجا؟! لعنت-

 

 . دیپری م رونیپاش داشت از قلبم  ب ی جلو نیدلم از ترمز وحشتناک ماش دم،یدو دنبالش

 

 باخشم دست روش دهنش گذاشتم. دم،یبهش رس  عی کرد فحش دادن، سر  شروع

 : دمیکش نعره

 .کنمی پاره م  فتویخفه، دهن کث-
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 هلش دادم.  نیماش ی باخشم ونفرت تو  

 چاک.  یبزن یبهتره گالتو ببند-

 

بلند بازوش و گرفتمودستمو محکم دور کمرش حقله   یباگامها دم،یدو ی دنبالش م عیسر 
 کردم، به خودم چسباندمش. 

 

 .دیکشیم   ادیفر  کرد،ی م  هیگر  یجنون اور باحالت

 عمو کمال.. ولم کن.-

 

 :دمی آدمو بکشم، بلند غر  هی  تونستمی بودم که م ینقدرعصبیا زد،یبه دستم چنگ م 

 ،یبپر ابونی وسط خ ینطوریا  گهیبارد  هی کشمی پروا؟! من تو رو م ریچته؟! آروم بگ-
 ! ؟ی دیفهم

 

 .دیکوبی ازپشت اغوشم م یبلندش کردم سرشو تو  ن یاز زم کرد،ی م  تقل

 تو روخدا. دم،یعمو کمال؟! ولم کن آرشام اونو د-

 

  دیبدنم داشت مثل ب دمش،ی بد بودسرش محکم به بازوم  چسبوندم، بوس یلیخ حالش
 . دیلرز ی م

 منم.  نی بب زمی نگاهم کن، منو نترسون دختر، عز ست،ین یزیچ-
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 هاش و پاک کردم.اشک  دم،یو بوس شی شونیخودم چرخوندمش وسط پ طرف

 مطمئنم، حالش خوب نبود، بزار برم دنبالش، تو رو خدا.  دمش،ید-

 

وقت   چیه گه ی د ابون،یوسط خ  ید یپر ینطوریا یوقت   یتو منو نصف عمر کرد سس،یه-
 ..نــیا

 گفت:  یکس

 ! د؟یببخش-

 

وبادکنک معلوم   ،یباز اسباب   یدستش کم یتو  ید یبا سرسف یچرخوندم، مرد   سرمو
 دست فروشه با اخم بهش زل زدم.

 بله؟! -

 

 رنگ غم گرفت. نگاهش

 جوون.  یچیه-

 

 .دیکش غیآورد به اون نگاه کرد، ج رون یحال پروا سرشو از بغلم ب نیدرهم

 عمو کمال؟! -
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پروا مثل برق   یصدا  دنیبره باشن  خواستی انداخته بود م نی مرد که سرش و پا اون
  شیقدم  هیتا  یدوتاشون ستاره بارون شد، پروا باصورت اشک ی هاسرشو باال آورد، چشم

 رفت.

 ه؟ یچ  نایا هی چه حال روز  نیا  ؟ی عمو.. واقعاا خودت-

 زد.  یاون مرد برق یها چشم

 پـروا دخترم. ی ! وا؟یخودت  شه،یباورم نم-

 

 ها بودم.زل زدن نگران بچه بهم

 .میها روتنها گذاشتبچه م،یحرف بزن  نیماش یتو  میبر-

 .دیهاش خوشرنگش کشچشم  ر یز  یبهم زل زد، دست یهاباچشم 

 عمو.  میبر ایچشم ببخش، ب-

 

 . زد یلبخند

 بهتر بـ... د،یشیم  تیاذ  ادمه،یهم ز  لمیبرم، وسا  دیمن با  زمینه عز-

 

 بازوشو جلو رفتم. عیسر 

 .دی لطفاا بفرما هیچه حرف  نیا-

 

 گفت:  یبامهربون عیسر 
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 نــ...-

 

 لطفاا. -

 

 امـا..-

  نایا یاون طرفتر بود برداشتم، معلوم بود اسباب باز  ی که کم یکهنها یرفتم گون عیسر 
 نبود. نی سنگ  ادمیداخلشه، ز 

 .دی رد بش ابونیاز خ دی حواستون و جمع کن رم،یمن زودتر م-

 

 لب زد: عی اروهان سر   دم،یرس نیماش کنار

 حرف بد زدند. نیبابا  دوتا پسر به ارش-

 

 گره خورد.  یتو  هاماخم

که به خواهرت بد   یدفعه بعد دهن کس ینیاونا گوه خوردند، درضمن تو داداش ارش-
 ! ؟ی دیفهم نی پا یاریگفت رو م

 

 . دمیتوپ یداخل صندوق عقب گذاشتم، عصب لی وسا

 

 باال. دیبر-
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 باحرص گفتم:  دم،ی و کش  نیارش  یکه باال رفت بازو  اروهان

  یهست یو تو.. مگه تو دختر بد   دونمیمن م یسرکن  یروسر یطور نی بعد ا یدفعه-
 همم؟!  یهان، که اونو باسنجاق به پشت سرت وصل کن

 

 با خشم ول کردم:  بازوشو

  زنهیپرسه م ابونایخ یکه شب روز تو  یمعتاد  ارزشیآدم ب هینظر  ی دوست دار یلیخ-
ارزون   یخوا ی ! خودتو م؟یار ی م ن ی حد خودتو پا نقدری! چـرا ا؟یروبه خودت جالب کن

 ! ؟یبفروش

 

پات بلغزه زنده به  کهن یقبل از ا یبخور یبخوا   یگوه نیچنهم یمن  یه یسا ری ز  یتاوقت
 . افتیدرن رتمیبامنو غ نیبهت گفتم ارش کنم،ی گورت م

 

 شده؟!   یچ-

 رفتم. یاچشم غره  نیبه ارش یعصب

 .دینیبنش یچیه-

 گفت: عی مرد سر اون

 .رمی من خودم م  دیدوره بزار  نجایما از ا  یخونه-

 باز کرد.  نیماش  یدرجلو  عی سر   پروا

 .دینیلطفاا بنش کنم،ی خواهش م-
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 من عقب.. ن یشوهرت بنش شی خودت پ زمینه عز-

 .دی هرگز، بفرما-

 گرفت. یعقب جا   عیسر 

 . ترسمی کم ازش م هیخودت بزار من  یهمستر روجلو  زم یاروهان عز -

 قربونش برم.  داره،یهمه حالت احترام بزرگتر نگه م  یزدم، تو یلبخند

 اسم پروا انداخت، بازش کردم.  دم،ید می گوش یرو  یجیمس

 .ونم ی ممنونم آرشام جان بهت مد یلیخ-

 کردم. پی تا عی به هم گره خورد، سر هاماخم

 ! ؟ی دیفهم  ،یستین ونی مد چیتو ه  ،یونیمد  یهرگز نشنونم بگ گهید-

سرم موج   یاخر دکتر تو  یها فرمان گذاشتم، حرف  یجلو و  میسندش کردم، گوش  عیسر 
 خورد: 

 . ونهیاتون مدبه شما وخانواده  کنهی اون فکر م-

 زدم:  داد

 ! ه؟یمزخرفات چ  نیا  ؟یچ-

 . دیچشمش بزرگ شد یتو  د،ی بهش ارزش داد کهن یا  یحس اونه، برا   نیا-

 : دمیتوپ یعصب

 .ترکهی ترحم که نبوده، مخم داره م  یبوده از رو ی اون زنمه دل!  ه؟یچ  ای مسخره باز   نیا-

 

 خودشو جابه جا کرد:  یکم دکتر
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  یپاکرو پروا بخاطر ترس ازدست ندادن شما هرکار یاقا  دیببن ،یبراش صبر کن دیشما با -
  یصبور  دیتون داره، شما با نگه  تی شگیداشتن هم یبرا  یبخواد با زنانگ دیشا کنهی م
منظورمو که   د،یبش یجد  یباهاش وارد رابطه دید هاشچشم  یعشق تو  یوقت د،یکن
 ! د؟یفهمیم

 .دمیبه موهام کش  یدست

 

  یپارک کردم، بچه ها ازخستگ کی بار یکوچها  یجلو  مید یرس نی پا ی ادرس به محلها  با
 انگشت کوچکمو گرفت.  ستاد،یتلخ کنارم ا   یخواب بودند، پروا با لبخند

 گفت:  آروم

 .ستین نی حقش بعدااون همه زحمت ا-

 

 کردم.   کیرو به پهلوم نزد  پروا

 دل مهربونت بشم. نی ا  یفدا یقربونت برم، اله-

 

 سروگردن ازش بلندتر بودم.   هی د،یرخم رس میسربلند کرد به ن  عیسر 

 : دیبازوم  کوب یدستش رو باکف

 وقت نگو.  چیه گهید-

 

 کردم.  اخم

 چرت وپرتا رونشنونم.  گهید ،یونی وقت نگو مد چیتو هم ه-
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 کردم.  یمکث

بشه،   لینگهبان و  یکردی م هی براش گر یعمو کمالت که اونطور  نی! اه؟یپـروا نظرت چ- 
 راحته. المیاز تو خ ستمین یوقت  ینطوریا

 

 شد.  زنیاو   ازگردنم

فدات بشم، تو و محسن تنها اتفاق   ،یخوب یلیممنونم تو خ ی! وا ؟ی مگ  یواقعاا؟! جد -
 .میزندگ کنمی جبران م د، یبود  میخوب زندگ

 

ونصف   یکی تار نیا  یمحکم بغلش کردم، خداروشکر تو  د،یابروهام باال پر  میزندگ یازکلمه 
 نبود.  یکس یشب

 ! ؟یخانمم پراز احساس شده، دقت کرد  دا یاووه جد -

 

 .کرد ی م  یعطرش بدجور با روانم باز  یبو

خوبه  یلیکنارتم، حالم با تو و بچه ها خ  یوقت کنمی افتخار م یمعلومه چون تو شوهرم-
 جا بمون.  نی آرشام نـرو، هم

 

 . دیته دل خند از 

 . ارهی بانوم شجاع شده، احساسش و به زبون م-
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پشت   نینگاه به صورت غرق درخواب ارش  د،یپروا بازوم و چسب کردم،ی ته کوچه نگاه م به
 شد. شهیش

 وام؟! پـر-

 

 جونم.-

 

 .دمیموهاش کش یبهش زل زدم، دستمو رو  بادقت

 یباشه حرف تو که هم جنسش نیحواست به ارش  شهیاگه م یزن هیجونت سلمت، تو  -
 .خونهی م شتر یروب

 

با احساسش   ادی هم نداره ب  لایر  هیکه ارزش  یحروم لقمه  هی  ترسمی حساسن م  دخترا
 مخمه. یرو  اشی جلف باز  نی ا  دنیطرز لباس پوش نیکنه، ا یباز 

 

 بهش زل زد: پـروا

 گهی اش مرفتارش شدم، اما آرشام اون منو قبول نداره، همه  رییمتوجه تغ  دونم،یاره م-
 چشـم تو جون بخواه. یمادر خودم، ول

 

 نرمش گذاشتم.     یهاگونه   یام  روخم شدم، گونه  یکم

 داره گفته باشم. یوسط کوچه تاوان بد   ییدلربا نیا-
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 زد:  یلبخند

 ندارم.  یا  گهید یو دغدغها  رهی گیتن صدات ارامش بخشه کنارت فکرم آروم م یحت-

 

 لب زدم:  اریاختی بهم دست داد، ب یخوب یلیخ حس

کل   دم،یآدمو داشته باشه، با تو طمع عشق و فهم یهوا ینطوری ا  یکیچقدر خوبه  -
تا   کنم،ی اگه الزم باشه تا اخرعمر صبر م خوام،ی جا م هیو هوش وحواست ودل پاکت 

 باتو بودن ارزومه.  یبفهم

 

 دادم.  هیتک نی سرش گذاشتم به ماش  یرو رو ام چونه

است، به تو بسته  یزندگ دمیکه فهم یمعصومت منو جادو کرده، چندوقت  یهاچشم   نیا-
 . یگل خوشبو شکوفه زد هیدلم مثل  یتو  ستم،یمال خودم ن  گهیراست گفت من د مایس

 

 صورت گذاشتم.  یهاش قرمز بود، دستمو رو سرمو خم کردم و نگاهش کردم گونه یکم

اما انحصار طلبم   ستم،ی ن یمن آدم بستها بره،ی ازخجالتت منو به اوج م  یداغ نیپـروا ا -
نگ خجالت و ر  ن یدختر محجوب بوده، ا هی  یکه سهمم از زندگ ی بار نیاول کهن یو ا 

ست که بند  دفعه نی اول یقلبم، دلم برا  کوچک  یملکه کنه،ی گرفتن منو بدجور مجذوب م
 به آب داد.

 

  هیواقعاا جنون خاص ه،یناب یدوطرفه چه حس هیبار اولمه که آرومم، چقدرخوبه عشق  منم
 حس دوطرفه.  نیا

 



 پروا 

1035 
 

 .دمی کش یقیعم نفس

 . ارهی طاقت ن یادفعه  هیهمه فوران احساسات  ن یقلبم از ا کنم،ی حس م-

 

 .دمیخند زیر  زیر د،یشکمم کوب یتو محکم

 منم طاقت ندارم. توی ب ،یحرفا بزن  نیاز ا یحق ندار گهید-

 

 صورتش چرخوندم.   ی کاسه تو یهام تو صورتم دودو زد، چشم   یتو هاشچشم

 پــروام. یرینظی کوچلوم، تو بباشه ملکه -

 

 به قلبم  فشار دادم. سرشو

سرکار،   یبر یاستراحت کن  دی! بااد؟ی عمو کمالت کجا رفت؟! چرا نم نیبانو، ا  گمیم-
 ساعت از دوازه گذشته.

 

 ازم فاصله گرفت. یکم

 برم دنبالش؟!  دونم،ینم-

 

 کردم.  یاخم

 بشه؟!   یکه چ کی کوچه تار  نیا  یتو  یبر-
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 روشن کردم. یگاریس

 .شمیکم منتظر م  هی  ادیب گهید  دیبا-

 

 دادم.  رونیو ب  ظشیدود غل دم،یکش یقی عم پک

 . امدی بدم م گاریاز س شهیهم-

 

 رخم زل زد: میدادم، به ن  هیتک نی آبروم باال رفت، به ماش یتا  هی

 . ادیخوشم م یلیشده خ یکه باعطرت قاط گارتیس  یکه از بو دمیاالن فهم  یول-

 

 خشونت لوپشو به دندان گرفتم.  ی خم شدم با کم کنه،یم  وونهی کاراش داره منو د نی باا

 تکون خورد:  یکم

که خشن دوست دارم، دوام   یدونیگفتم تاوان داره پس کم فنگ بنداز، م سس،یه-
 .یارینم

 

 کرد.  می پشت بازوم قا  یباخجالت خاص سرشو

 . یمنحرف یلیخ-

 

 زدم. گارمیبه س یتکون دادم، پک  سرمو

 .ید ی! پس منحرف ند؟یجد-
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کمرمو صاف کردم،   دم،یوسط کوچه د  یاه یحال سا  نیکمر زد درهم ی و دوبار رو   دستش
 بهش کردم.  ینگاه میبهم زل زد، ن عم یپروا ازحرکت سر

 

 موندم. رهیکوچه خ به

 خونه پسرم.  میبر دیبفرما-

 

 ها کردم.به بچه  ینگاه د،یباال پر  ابروهام

 ها خوابن. ممنونم اقا کمال بچه-

 

 انداخت.   نی سرش پا  آروم

 . ستیکه درست ن ینطوریا-

 

 پروا به طرفشون پرواز کرد.  دم،یحال دوتا زن رود نیدرهم 

 .دمتون یخداروشکر که باز د یجونم، وا ای خانم، طوط حهیمل-

 

 گفت: حهیروبغل کردند، مل گهید همه

 .دیخوش اومد   د،یسلم پسرم چشممون و روشن کرد-
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 زدم:  یلبخند 

 

 ازتون ممنونم.  د،یسختش کنارش بود   یکه روزا  دمیممنونم، ازپروا شن یلیخ-

 

 . مینکرد  ی، کار کنمی خواهش م-

 

 . دنیسخت خودشون نشون م  یروزا  یآدما تو -

 

 لب زد:   کمال

 پاکرو باش.  یاقا   یهابچه  شیپ زم،یعز  ای طوط-

 

 لب زد:   عی سر آرشام

 ! ه؟یچه حرف  نیوقت شب ا   نیا  شمیمزاحمتون نم-

 

  یدستش به ُاتاق کوچک یبااشاره  م،ید یُاتاق د ی باکل ی که خونه ا می داخل رفت یمجبور
 .میرفت

 

  ییباال  یوارد شد،  گوشه   عیپروا با ذوق سر  رانه، ی ساده و به شدت فق  زشونیچ همه
 داد. هیتک  ینشست و به پشت
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 باذوق گفت: پروا

 باصفاست.  نجا یچقدر ا -

 

پروا    د،یو باالکش نمیبودم، آروم شلوار ج تیاذ   یمگرفتم، ک یجا  نیزم یپروا رو  کنار
 زد.  یو لبخند دیفهم

 . ینیروش بنش ارم یب یزیچ  یبرم برات متکا یخوای م-

 

 زمزمه کردم.  آروم

 نه راحتم. -

 

 ماگذاشت.  یجلو  ی رو یوارد شد، چا  یچا  ینیباس حهیحال مل نیدرهم

 .دیدیممنونم زحمت کش -

 

 . دیلرز   صداش

 ...ـیکردند؟ حاال مـنو ب رونیشد؟! شمارو چـرا ب  یخانم، چ حهیمل-

 

 ازچشمش افتاد. یاشک

 

 زد:  یتلخ خند  کمال
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بعدا از   یواشکی دامادتون   خت،یبهم ر یهمه چ د،یشما رفت کهن یسه، چهار ماه بعد ا -
مجبور شد    یحاج ختند،یسرشون ر یزنه فرارکرد، طلبکارا رو  هیفروختن ملک واملک با  

  یمارو نخواستند، کس دیرو بده، صاحب خونه جد های روبفروشه تا پول بده یهمه چ
 نکرد.  رونیمارو ب

 

  یچیصورتش ه یزل زد تو  نی پروا اخم الود به زم یرفت، حقشون بود، ول یهام تو  اخم
 . نمیو بب شی داشت؟! دل ندارم ناراحت یچه حس دونمی معلوم نبود، نم

 

 گفت:   یمحکم  یباصدا

 شد؟!  یبعدش چ-

 

 به حرف اومد.  حهیدفعه مل نیا

 . دیتون بخور یچا م،یشمارو ناراحت کن خوامیخانم نم دیببخش-

 

 تلخ زد:  یلبخند

 کنم، لطفاا. یناراحت یکس  یاز دلم نمونده که برا یزیچ-

 

دل کوچکش   ی تو یاالن چ فهممی نم قرارشم،ی من نگرانشم، ب یگوش بود، ول  سرتاپا
 .گذرهی م
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 آروم لب زد: معذب و حهیمل

 کرد. یهفت ماهش خود.. خودزن ای شش  یتون بابچهخواهر بدبخت -

 

 افتاد.  اشه یقی سرش به  د،یلرز   هاشلب 

 رفت، اما خداروشکر بعد چندماه به هوش اومد. نیاش از بکما رفت بچه  یچند ماه تو -

 

 کرد. یمکث

 یزی چ میآدم افسرده ودل مرده، بعداا که ما رفت هیوقت مثل اولش نشد،    چیاما ه-
که زنش ولش کرده طلق گرفت   دمیفهم د،ی بعداا کمال اقا باربد رو د یول دونم،ینم

 نشد.  یهم از اونا خبر  گهیورفته، د

 

  یهاگناه  انه،ی پــروا غرب کهن یاون بلها سرشون اومده، از ا کهن یام گرفت، نه از ا غصه
  گناهیشکل ب  نیهمه چشم بستن اونو به بدتر  د،یصداشو نشن یس همه رو داد زد و ک 

 شکستن. 

 

 گفت:  کمال

 بدبختا تاوان دادن.-

 

  شتریب ی به پهلوم زد ول یسقلمها  عی حرفش از ته دلم بلند قهقه زدم، پروا سر دنیازشن
 خندهام گرفت، آروم با کف دستش به رانم زد، به زور خودمو کنترل کردم.
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 ! ؟یخند یزشته،چـرا م-

 

 : بلندگفتم

  یجای داره، اونا و تاوان؟! کدوم تاوان اقا کمال؟! اونا فقط گول اعتماد بخو خنده -
  توننینم ا یونه اون دن ایدن نی که نه ا ی، هنوز مونده تاوان بدن تاوانخودشون و خوردن 

 ،پسش بدن. 

 

 بلندشدم. یعصب

  دیدار از ین  یهرچ د،یچه بهتر که شما باش م،یدار از یعموکمال ما به نگهبان مورد اعتماد ن-
 .میر یم  دیبردار 

 

 .کردی به باال نگاه م نی که نشسته بود، از پا یهمونطور  پروا

 .دی بردار یضرور ی زایچ م،ی لطفاا کمکشون بر -

 

ها نشسته بود، بلند شد پله  یروشن کردم، که مرد الت رو  یگاریرفتم، س اطیحبه   عیسر 
 بهش کردم.  ینگاه چندش ستاد،یگشادش جلو ا  ی به طرفم اومد، با اون شلوار کرد  عیسر 

 !  ؟ی هست یتو ک-

 

 کمال اشاره کرد.  یبا آبرو به خونه د،یپر  ابروهام

 ! ؟یاونجا چه کار داشت -
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 کردم.  یاخم

 تون؟!  ییکارت شناسا-

 

 :د یلبش کش  یگوشه   یزد، دست یپوزخند

 . زارمی ات نمزنده  یبگرد   میدور برطوط نینه؟! بب خارهیتنت م-

 

 .دمیدل خند ازته

برام شاخه وشونه بکشه، تنم به خاره   سهی ندارجلوم وا یچیالت ه  هیمونده،   نمیهم-
 لقبا چه؟!  هیگلو به تو   یبکنه؟! اون دختر دسته   یچه غلط یخوای م

 

 تف کرد.  یبهش کردم، آب دهنشو به کنار یز یام ر یتحق یبانگاه

 رم یمن طرف زنتم م-

 

گرفتم،   اشوقه یپرت کردم،   تیو باعصبان  گارمیهام رو گرفت، سچشم  یخون جلو  ازحرفش
 بهش زدم.  یکف گرگ هی

 

دهنش   ی بار دندون تو نی وچند  نیچند دم،یدهنش کوب یموهاشو چنگ زدم، تو  باخشم
 تف کرد. رونی افتاد عق زد، اونو ب
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 .دیکشی نعره م دم،یکوب واریسرشو به د  محکم

 ! ؟ی خورد  یالتماِس  کن تانکشمت، بگو چه گوه  فتیجون کث یبرا -

 

 مرد داد زد:  هیحال   نیدرهم

 ! هان پسرمو ول کن.؟ی هست  یتو ک د،یپسر کشت، کمکش کن یوا -

 

 .دیحال پروا داد کش نیدرهم

 ! ؟یکنی چکار م یآرشامم؟! دار-

 .دیاومد بازوم کش  عیسر  

 شد؟!  یدردت به جونم ولش کن چ-

 

 . دمی کش رونیبازومو ازدستش ب یعصب

 دور کمرم گرفت.  عیسر  یبالجباز  د،یکش غیج

 نکن، بسه توروخدا.  یوونگی د یمنو بکش ول-

 

 .دمیغر یعصب

 صداتو.  دم،ینشن-

 

 ! ؟ی هست یگوه خوردم، غلط کردم، تو ک-
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 . دمیوسط پاش کوب محکم

 ! ؟یدیندون، فهم یکی ارزشتی زن منو با خود  ب لتم،ی من عزرا-

 

 پروا کردم.  دهیبه صورت نگران وترس ینگاه

 روندارم.  نجایتحمل  ا  م،یپاشو بر   زمینگران نباش عز-

 

 . دیلرز ی خوش فرمش م یهالب 

 

 دستم گرفتم.  یتو  اشچونه

 ات نلرزه، برو ارامم. چونه   نیا-

 

 .ا یقول بده دعوا نکن-

 

 زدم:  یلبخند

 باشه.-

 

 هامو چک کرد. دست  آروم

 نشده، زخم نشده؟!  یطور-
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 . میکه خوبم برو جمع کن بر یدید-

 

 گفت:  یناراحت با

 لطفاا مواظب خودت باش.  یتو ستون خونهام زم،یممنونم، عز-

 

 کرد:  یمکث

 همه تاوان دادن؟!  یدیشن-

 

 زدم:  یلبخند

 !  ؟ی تاوان نبوده، حق خودشون بود، تو االن خوب یاره، ول-

 

عذاب   یهمه رو کرده، ولزمان دست  شد،ی نم ینطوریبه سرمون اومد؟! کاش ا  یچ نیبب-
 نداره.  یمن هنوز تمام  ی ها

 

 هام مشت شد. دست  زد،ی نبض م یشونیپ ی، رگ رو گردنم سفت شد  رگ 

  یبرا کنم،ی م یکار ره،ی گیمنو تو بال و پر م یغصه نخور،  قصه شه،ی تمام م زیهمه چ-
 .یبر دیشده، صبح با ر ید میاالن برو اماده شو بر  ،یهمه حسرت بش
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 زد:  یلبخند

 کردم.  شونیراض یو عمو مقاومت کردن، ول  حهیچشم، مل-

 

 با مهر نگاهش کردم. 

 نشه. یبخوا  یتاحاال نشده کار ،یتونی معلومه که م  یتو پروام-

 

 

 داد زد: عی که داخل رفت، اون مرد سر  پروا

 .دی ! کور خوندد؟یدوماه ند هیکرا   د،یفرارکن دیخواهیشبونه مثل دزدا م -

 

 کنه.  سیبود خودشو خ  کی نزد دهی به طرفش رفتم، ترس یعصب

 

 زدم:  یپوزخند

 ! شه؟یچقدر م اته یپول کرا -

 

  دیفهم ی، وقتتر شد پوزخندم پررنگ  ،یچه بترسون ی سگ چه بزن هی گنیم د،یلرز   هاشلب 
 ندارم.  شیکار

 گفت:   عیسر 

 ششصدهزار ناموت.-
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 درآوردم.  مویگوش

 شماره کارت بده.-

 

 ! اهان کارت.؟یهان، چ-

 

 بعد برگشت.  قهیرفت، چند دق ی به طرف ُاتاق عیسر 

 ناموت زدم.  هیکارتش و ازش گرفتم، براش -

 

 بهش نشون دادم.  میگوش یباپوزخند

القاب خودتون و   م،یستی ما اهل شبخون زدن ن یست که بدون صدقه   اشه ینگاه کن، بق-
 .دی نسبت ند یبه کس

 

 و قدم عقب رفت.د دهیبه طرفش رفتم ترس یبه خون نشسته قدم یهاچشم  با

 

الشخورا،   دمینکش شیروآت  نجایپسرت، تا ا نیهم توهم ا  د،یهام گم شچشم  ی از جلو-
 ! ؟ی دیفهم ات،نه یس ی رو زارمیسرتو م  ام ی م یریاگه از اقا کمال پول بگ

 

از در که  م، یاومدن، باهم راه افتاد حهیحال پروا و مل نیسرشو تکون داد، در هم  دهیترس
 آروم گفتم: م،یرفت رونیب
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 .د یشماره اژانس بد-

 

 وارد کردم. عی گفت، منم سر عی سر حهیمل

  دنمونیبا د ایو گفتم، طوط دمیبه اژانس زدم، ادرس ازشون پرس م،ید یکه رس نیماش کنار
 اومد:  نی پا

 ! ه؟ی چ نایشده؟! ا  یچ-

 

 زد:  یلبخند  حهیمل

 . دمیم  حیو جمع کن، بهت توض لتیبدو وسا -

 

 جا دادم. نیماش یو تو  لشونیوسا

 . زمیتو سوار شو عز-

 

 شدم.  کی نبود، بهش نزد  نجایانگار ا  ،دینگاه کردم، انگار نشن بهش

 پــروا؟! -

 

 جا خورد: یکم دهیترس

 هـان؟!  -

 



 پروا 

1050 
 

 بهم زل زد:   نشیصورت غمگ با

 ! ؟یخواست یزیچ-

 

 ! ؟یخوب ییکجا-

 

 کرد. شتریکارش دلهرم وب ن ی تکون دادا سرشو

 برو سوار شو. -

 

 تونمی اگه بشنوم اونا حالشون بده م کردم،ی فکر م ،ستم یباشم اما ن دخوشحالیبا-
  ینیقلبم سنگ یتو  یزیچ هیداغونم؟!   نقدریچرا ا  یول تونمی خوشحال باشم، اما االن نم

 . کنهی م

 

 اغوشم گرفتمش.  یمحکم تو   عیسر 

  یقلب اتنهی س یچون تو  ،یستی ن حمریتو مثل اونا ب ده،ینشون م نیبزنه، ا  نیسنگ  دیبا-
 آب. یبه زالل یدار

 

 بردمش. نی تکون داد، تا کنار ماش سرشو

 .یاریبه خودت فشار ب دینبا زم،یبرو داخل عز-

 

 خودش بود، سکوت کرده بود به ُاتاق رفت.  یپروا تو  م،یاومدن راه افتاد  یوقت
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  نیروسرجاشون گذاشتم، رفتم داخل ُاتاق به زور بلندش کردم لباسشو عوض کرد، ب هابچه
کم شد، خواستم حواسشو   شی قراری ب یاش رفتم، تا کمبازوهام فشردمش، قربون صدقه 

 پرت کنم، آروم گفتم: 

 ! ؟یکنی پـروام کدوم صحنه روباز م-

 

 بازوم فشار داد. یتو  سرشو

شده بودم   همه خسته   هیوکنا  شیاز رفتار سرد ون یقتو ر،ی شب قبل ازحنا بندون سم هی-
به  یآدم خوب هیچندتا الت افتادم   ریبرگشتم گ یپارک موندم، وقت  یهوا تو  یکیتا تار 

 بهت گفتم. میاسم رح

 تکون دادم.  سرمو

 اسمشو اومد نجاتم داد.-

 

 زدم:  یلبخند

دست   زم یر یبهم م شنومی روکه م نایرو قطع کنم، ا  ایاون حروم ی هادست  خوادی دلم م-
 .ستیخودم ن

 

بودمش اعصابم بهم  دهی ند ینطوری، تاحاال ا دفعه بلندبلند زار زد  هیبغلم کرد،  محکم
 : ختیر

بکنم دردت رو کم   یغمت کم بشه؟! بگو چه غلط نی بگو چکارکنم ا انصافید اخه ب-
 غمتو بده من. یکنم؟! همه 
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 . دمشیبوس

حرف بزن المصب،  ستن،یمردا که پست و ظالم ن یبره؟! همه  نیچه کنم کابوسات از ب-
  شیسکوت نکن اشوب بشو به آت  یول شمیهات مبزن، سنگ صبور غصه  شیزخم بزن، آت
 همه غمو دفن نکن.  نیا  ز یخودت نر یبکش اما تو 

 

دم نزدم،   دمیکش ایچ یباشه قسمتم؟ اگه بدون ینجوریروز ا هی کردی فکرش و م یک-
 یسوزونده گناهم چ  امویو روحم کردن که تمام دنبا دل  یکار هی  دیشازهم پا میزندگ

 .یلیاوره، خدرد یلیخ  ینجوریزدند ا دمویشون قبود؟! همه

 

 گفتم:  یکنار گوشش باخشونت خاص دمیبازوهام کش ن یب باخشونت

با  ده، یبرات خوبه، غلط کرده به گورهفت جدش خند  یبهت گفته سکوت کن یهرک-
 دل داغونم.  یمعصومت کم داغ بزار رو  یها چشم

 

 .دی تپی که باشدت کوپ کوپ م یوقلب  یازگرم یحجم ی اغوشم تو  یتو  دمیاونوکش

  نیمغزتو بازگشت به کارخانه بزنم تا ازتمام ا  شهی م یذهنتو پاک کنم؟! چطور یچطور-
 دردا پاک کنم؟! 

 

 ا _پـرو

 . کردمی حس م یبیقلبم غم عج   ینداشتم، تو یبردار لمیف ی اصلا حوصله  امروز 
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 .ستادمی کارگردان ا یجلو

 .نیرسی بنظر خوب نم ،یینا یخانم س-

 

با نام شوهرم، پاکرو   میلیگرفتم نام فام میبگم که، تصم خواستمی کارگردان م یخوبم، اقا -
 .دیبزن

 

 .رفتمی به نام پرواکه محسن داد ورم یباگردنبند  ازاسترس

 

 زد:  یلبخند  کارگردان

 باشه، حتماا. -

 

ور رفتم گردنم معلومه    رمینکنه با زنج کهن یگردنم افتاد ازخجالت ا  یدفعه نگاهشو رو  هی
 خودم جمع کردم. عی شده سر

 

 

 زد:  یلبخند

 ! م؟یاستفاده کن لمیازش شروع ف  شهیم  یینایقشنگه خانم س یلیخ-

 

 گفتم:  شوکه
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 ! ؟ی هان؟! چ-

 

 زد:  یلبخند

 گردن بندتون، گفتم.-

 

 .هیادگار یداده،   هیمحسن بهم هد  نویبه اسمم کردم اهان ا  ینگاه

 

 . دیسرش کش  یدست کارگردان

 .رمیگی وم تراژ ی ت لمیوسالم تحول بدم، فقط ازش ف  حیصح  دمیقول م-

 

 بردم اونو بازکردم. کف دستش گذاشتم. دستمو

 لطفاا گم نشه. ش ید یاریتمام شد، برام ب  یوقت-

 

 حتماا. -

 

 اومد.  ارهای ازدست یکی

 ست.اماده  یهمه چ-

 

 . میگر ی باشه، منم برم برا -
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 راه افتادم.  میبه طرف ُاتاق گر عیسر 

_ 

 .ستادی داد، پشت صحنه ا ح یرو توض یهمه چ کارگردان

 .دی کن لنتیرو  سا  اتون یهمه ساکت، گوش-

 

 . یینایخانم س دیامادها -

 

 تکون دادم.  سرمو

_ 

 صورتشو جمع کرد.   یباحالت چندش دنمیاومدم، زن داداشم با د نی پا هاازپله

 

 ! ؟یدی خونه جوالن م ی باغرور تو ینطوریا یدار ییموندم چه رو -

 

 گفتم: باخودم

 نخوردم،یدرست وحساب یلقمه  هی یُاتاقم، حت ی تو دمیمن؟! من که چند روز، چپ-
 تر بهش زل زدم. یهاباچشم 
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اخمو تخم   دیاون بعد ما با  نویبغل ا یتو  ی بر یخوای م!  ؟یریکجا م  ،یعوض یه-
 ! م؟یودعواشهاشو به جون بخر 

 

 زد:  یپوزخند

 تـو؟!   ای ؟!   میمن عوض-

 

 شدم. رهیخ شش یراز ارابا نفرت به صورت پ  برگشتم

 جونت چطوره؟!  ومرثیک-

 

 .دیبه موهاش چسب ابروهاش

 . یشد  یمجنون-

 

 زدم.  یلبخند

روش نبود، بازش کردم،   یپاکت اود، ادرس هی یروز پستچ  هیهم سرحالم،  یلیاتفاقا خ-
رآبطه  ومرثیکه گفته بود قبل از ازدواجت با ک یادداشتی  هیعکس توش بود، با  یکل

 . یخوب افتاده بود یلیعکسها خ یتو  ،یداشت

 

رها کردم، باخشم بهش  هدفی بود، ب یریت ی ها فقط بغل وبوسه بود، ولعکس  اون
 شدم، بازوش و هل دادم.  کی نزد
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ا تو  ام د،یو بوس میشونیپ  ی، فقط چندبارمحرمم بود  ریتـو؟! سم ا ی  میحاال من عوض-
 ! هـان؟!  ؟یچ

 

 هـان؟!  ی داد سی به اون عکسا نرسه بهش سرو یدست کس کهن ی بخاطر ا چندبار

 

 وباال گرفتم.  یگوش  عی صورتم چرخاند، سر ی تو اشده یو ترس  شون یپر نگاه

 نه؟!   دمیبدترش و م  دیار یکه سرم ب یکه جواب  هر بل  یدونیم-

 

 شماره باربد روگرفت. یالیخیب با

 الو.. -

 

 : دیغر تیباعصبان

 چته؟! باز چه مرگته؟! -

 

 

وخشکم زل زد، انگار زبونش  د یسف یهاها به لب  رنگی ب یها با لب  دی لرز   دیمثل ب بدنش
 قفل شده بود. 

 

 بدجور به هدف خورده بود.  هدفمی ب ریت
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 داد زد:  تیسکوت کردم، باربد باخشم وعصبان  یکم

 ! ؟یزنیگ مزن یالک یضیمر -

 

 خودمو خونسرد گرفتم.  د،یچیپی گوشم م یازاد تو  بوق

 بهت نشون بدم. د یداداش چندتا عکس با-

 

 لرزونش آروم تکون خورد.   یهالب 

 تو رو خدا قطعش کن.-

 

 رو گرفتم.  یگوش یزدم، دستمو جلو  یپوزخند

تو   یحاج ،یکنی م  یاون دوست بابا  ازم طرفدار  یجلو  کهن یکن و ا ی ازم معدرت خواه-
 . زنمیهمه تو روت م یها روجلو عکس  یرو دوست داره اگه نکن

 

نشون   ی خودمو عصب یکردم، الک یبه گوش یسرشو تکون داد، نگاه  یاشک  یهاباچشم 
 دادم.

 باشه، اشتباه شد، خودتو ناراحت نکن، خداحافظ. -

 

 بانفرت بهم زل زد: یعصب  ستادم،ی روش ا  گذاشتم، روبه فمیک ی و تو  میگوش  عیسر 

 اون عکسها رو بهم بده.-
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 .دمیدل خند ازته

داداشم   یزندگ  یبرا  فتویکه چندسال راز کث یمگه احمقم؟! اونا تنها سند منن، همونطور-
 . فهمهی نم یکس ،یکه گفتم بکن یداشتم، اگه کار  نگه

 

 

 زد: داد

 .ادی ازت بدم م ،یتها ی عفر هیتو  ،یروز  نیهمچ یبرا  یداشتاونا رونگه ،یعوض یدختره-

 

 .اومدیپوزخندم هم نم  یکج شد، حت یکم لبم

 !د؟ یهست یاما شماها چ ا،یآدم دن نی نه اصلا بدتر ،ته یه،عفری   یفرض کن عوض-

 

  رَزالت آدما ینطوریهام کنار رفته، که اچشم   یشده پرده ها از جلو امت یق کنمی م  حس
  کردمی که فکر م  ییاونم شمآها دم،ی شماها رو د هیکر  یمدت کم چهره  نی تو ا نم،یبی روم

 نشده.  دهی تر افر از شماها پاک

 

 ازقبل داد زدم.  تریعصب

که مردم با چشم بد  کهن یبخاطر خودته، بخاطر ا گهی خرفت پست اومده م رمردیاون پ-
 .کنمی نگاه نکن عقدت م

 



 پروا 

1060 
 

 .دمیخند هاوونه ی مثل د بلندبلند

 جالبه، واقعاا جالبه. زارهیاومده سرم منت م -

 

 به زن داداشم نگاه کردم.  تیباعصبان

دهنتو بابشکاف   یواون طرفم زرمفت بزن نطرفیجلو روم پشت سرم ا گهیبارد  هیاگر  -
 درستش نکنند. یعمل چیکه ه شکافمی م یطور

 

 نگاهش کردم. نی ازباال به پا یچندش باحالت

خودمو خدا بلنده،   یدرسته که اسمم به ناحق سر زبون افتاده، اما پاکه پاکم سرم جلو-
ها به تامثل شغال  دیکنی پوست آدم نفوذ م ریکه ز  یکرم صفت ییمثل امثال شما عوض

 .ستمین د،یخودتون ادامه بد  نیننگ یزندگ

 

 واقعاا مسمومه.  نجایا  یهوا  دم،یپر  رونیوحرص آب دهنمو جلوش انداختم وب بانفرت

 

  ی دلمو تو یکیانگار   رفتم،ی راه م هدفی لرزان ب یها ها گذاشتم، با لب ازکوچه  تندتند
 . دهی دستش گرفته و محکم فشار م

 

  ی کوچه  یتو دمیچقدر راه رفتم، به خودم اومدم د  دونمی داشتم، نم ید یشد  یخفگ حس
 .می آشنا
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  یخاطره یکه کل  یزل زدم به خونه  هوای منو سمت خونه عمو کشونده، ب  یدلتنگ دوباره
 خوب ازش داشتم. 

 

  یکیبارون  یعطرش با بو  ی افتادم که بو  یاون شبا ادی کردم،  میقا  واری پشت د خودمو
 شده بود. 

 

قلبم   انداخت،ی دوشم م یپالتوش و رو شد،ی که من سردم م ییزدم، اون شبا یخند  تلخ
 . سوزهیقلبم  افتاده داره م  ی که تو   یدرد ن یاز ا

 

  یهاابون ینمناک وخ ییهوا  یکردم مثل قبل دستشو دورم حلقه کرده، با هم تو  حس
 . میزدیچشم هم قدم م یها چشم تو نور چراغ ریز  سیخ

_ 

 بغلش زد. ر یسرمو ز   ریسم

 چشماتو دوست دارم.  یلیخ  یدونستی کرده، م وونه یوقته که منو د ی لیتو خ یها چشم-

 

 . دمیخند  خوشحال

 

  یقیعم  یها رو برگ پوشونده بود، دمسنگ فرش  یرو داد یرو تکان م یکه درختا  یباد
 .نجاستیعطرت ا   یهنوزم بو دم،یکش
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هامو  چشم  یعشق وخواهش تو  ،یهام جدا کرد یحبس شده، منو از دلخوش  نفسم
 اغوش گرمتو ندارم.  گهی کوچه شاهده، پر از خاطرات خوبمونه، د  نیا  ،یدیند

 

 هاتو فراموش کنم؟! نوازش دست  یچطور کشه،ی م شی مهربونت منو به آت یها چشم

 

جام و پر کرد،   یاما چه راحت کس ره،ی گیکس جامو نم  چیه یگفت ،یعشقت نموند  یپا 
دروغاتو   یهمه  میسادگ  یدروغ بود، من از رو یگفت یمنه، هر چ یمهر ت فقط برا  یگفت

 باور کردم.

 

چند وقته نه خواب داشتم نه خوارک از بس    نیبه اون خونه زل زده بودم، ا های روان مثل
 گفتم:بودم، باخودم  شونیخوابم کل بدنم کبود بود، پر  نمیگرفتم تا ب شگونیازخودم و 

 .مونهی نم ینجوریا  چرخهی زمونه م-

 

عقدشو   خی تار  رحمیکه هم باب یرینبود جز سم ادشیکس   چیروز تولدم بود، ه امروز 
 پاهاشون له کنه.  ری ز  شتریروز گذاشته، تا دلم ب نیداغون کردنم ا  یازعمد برا

 

هام  شلوغ باشه، با پشت دستم اشک  دمیعمو باز بود، شلوغ وپلوغ بود، خب با یدرخونه
 و پاک کردم. 
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  کردمیبودم، اگه مثل تو بودم زود فراموش م  احساس ی منم مثل شماها سردو ب  کاش
  نیب یزیکه چ نمیسخته بب نقدریچرا برام ا یول کردم،ی پشت سرم رو هم نگاه نم رفتمی م

 باهامه. اشه یبه ثان هیخاطراتت ثان کهی ما نمونده، درحال

 

 نمونده.  نمونیب یکه حس دمی هات دچشم  یدادگاه تو  یاون روز تو  

 .یکه قول داده بود  ییایته اون دن نجایا-

 

 فرو رفت.   امقه یسرم   د،یچیپی کوچه م ی تو هقمهق

عوض   گهی د  یتمام ارزوتم، اما ارزو چه زود با کس  یگفتیبود م میتو تمام زندگ یها چشم
 پراز ارامش بسازم اما نشد، خداحافظ عشقم. ی زندگ هیباهات   خواستی شد، دلم م

 

لباسهام وسنگ فرشها  ی هام رو ، مخالف کوچه راه افتادم، اشک افتاده   ری به ز  یباسر
 . ختیر یم

 

به  یکل دم یدرآوردم مادرمو د  کفشهامو که گشتم،ی موقتم بر   نیمچاله به جهنم ا یباقلب
 بود. دهی خودش رس

 

بغضمو پس   ست،ی اما براشون مهم ن سوزه،ی برزخ م یزدم دخترش داره تو  یپوزخند
 زدم.

 مامان.  یخوشگل شد-
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 محو شد.  لبخندش

 ! ؟ی کجآبود-

 

 نمدارم و بستم.  یها چشم

 بودم.  یبغل ک ی که تو  دیرک بپرس-

 

 .رفتمی ها باالمازپله  یسست تو  یکرد، باپاها  یاخم

 برو اماده شو. عیسر -

 

نرده   یسرد ولرزانم رو  یهابود سقوط کنه به زور دست  کی نزد  شیرحمی سستم از ب تنم
 ها باالرفتم.ازپله  حرفیگرفتم، ب

 

 تختم بود.  یرو ینی تز یپرازسنگها یکرم لباس

 

ها  بعد لباسو چنگ زدم، باخشم پله یکردم کم  هیزانو دراومدم از ته دلم بلندبلند گر به
 اومدم، لباسو وسط سالن پرت کردم.  نی پا یکیدوتا  

 



 پروا 

1065 
 

  نوی! مگه ا د؟یننگ و پاک کن نی! تا ا د؟یکشی خب چرا نم د،ی منو بکش  یخوای م-
هام  چشم  یوب توخ  د،یستادی موقع جون دادنم هم ا د،ی! خب راحتم کند؟یخواستینم

 . دینگاه کن

 

 خودم سقوط کردم.  یبلند به

منو راحت    دیار یب یزیکه آبروتون رو لکه دار کردم، چاقو ت دیگیمگه نم د،یمنو راحت کن-
 من دخترتونم.  د،یعذاب م ند  ینطوریا  یول ،دیکن

 

 . دمیموهام چنگ زدم، داد کش به

  یول دیبگ دیخوای اگه منو نم  دیمنو ازجمعتون جدا کرد  د،یرفتارتون و تمام کن نیا-
شبه  هی  د،یخوای ازم م  یطاقت ندارم، اون عشقم بود، چطور گه ی د دینکن ینطوریا

 فراموش کنم؟!  

 

 قلبم زدم.   یرو

 گهیرفت امشب حنابندونه، د د،یکاراتون بهم ظلم نکن نیبا ا  گهید سوزهی داره م نجامیا-
 فراموش کنم. یهفتها   هی  دیاشته باشانتظار ند ی، ولتمام شد 

 

 خودم مشت زدم. به

 ! د؟یخوا ی جونم م یچ دی دست ازسرم بردار -
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 . دیوحشت رهام نکن نی ا  یتو ادی نفسم باال نم تونم،ی مامان نم امخسته 

 

شده، اکه هلک هلک   یعشقم سهمم کس نمیبب تونمیفکرکنه، نم خوادی م  یهر چ یهرک
هرکس وناکس خورد بشم تا شماها   ی که دهن مردم رو ببندم، جلو یپاشم برم عروس
 ! د؟یشیخوشحال م رم یاز تحق ،د یدلتون خنک بش

 

 خودم اشاره کردم. به

 ! د؟یکنیم  رمیتحق نجایکم ا-

 

 : دیلرز  ام چونه

 . دیتره یغرب یها یبرام از هر  غرب-

 

 نفرت بهش زل زدم. با

اگر خطاکارم باشم    یمن حت ستمیمن انگل ن د،ینگاهاتون منو کشت نی شماها با ا  نیهم-
 حقم نبود.  نیا

 

  ادیمرد زن دار چشم نداشته و ندارم، به دلم  هیعشق گذشتم، من هرگز به  نی من از ا-
  دیعجله کن د،ی شما زودتر بر د،ی فقط تنهام بزار امیب تونمی که سنگ بشه، اما االن نم دمیم

 . دیعقب نمون تونی از سوروسات عروس
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محکم سرپا   ی بلند کردم، بهش نگاه کردم، بغضمو پس زدم، از درون داغون بودم، ول سرمو
 به زور به ُاتاقم رفتم، درقفل کردم. ستم،ی کردم سرپا با یحداقل سع ای  ستادم،ی ا

 

 داره؟!  یاگه یاش مگه پناه ددختر جز خانواده  هی-

 

 کردم.  هیتخت گذاشتم، آروم آروم گر ینشستم، سرمو لبه  نیمز  ی تخت رفتم رو کنار

_ 

 گفت.  یبلند  یصدا 

 . یاز عوامل صحنه رو در آورد یبعض یخانم رضو  یه یگر یشد، ول  یکات، عال-

 زدم.  یلبخند

 . دیممنونم، ببخش-

 

 دم،یبه طرفش دو  نشیماش دنیبا د اد،یشده بود، آرشام قرار دنبالم ب کیتار   هوا
 داده.  کهیت  نیمغرورانه به ماش

 . یبانو؟! خسته نباش یسلم خوب-

 

 زد:  یلبخند

 سلم، ممنونم.-
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 کرد:  کی دستش گذاشتم، آرشام خودشو بهم نزد یتو دستمو

 عطرت چقدر تنگ شده.  نیا   یاخخ که دلم برا-

 

 تر شد.پر رنگ  لبخندم

 دل تنگتون شدم.  یلیمنم، خ-

 

 رو برام باز کرد:  در

 . یبندی آب بشه؟! هنوز جمع م  خات یهنوز مونده  -

 

همستر اروهان ورجه ورجه  م،یسالن نشست  یزد به خونه رفتم، با هم تو یچشمک 
 . دیچرخی اروهان دور و برش م کرد،ی م

 

 و جلوش گذاشتم.   ختمیر  یآرشام چا یبرا  کردم،ی بهشون نگاه م یلبخند  با

 

 بلند گفت:  آرشام

 تختت، همسترت هم ببر.  یوقته، بدو برو تو   ری، داروهان -

 

 . دیام  بوسدستمو، گونه  دیطرفم دو عی سر   اروهان

 ؟!   یگیخاله پروا برم قصه م-
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 زدم، آروم بلندشدم. یلبخند

 معلومه اره.-

 :دی اخم الود توپ آرشام

 است.برو بخواب پـروا خسته -

 

 آرشام گذاشتم.  یشانه  یرو  دستمو

 خوبم.-

 

 شدم.  هوشیکه همونجا ب گفتم،یاروهان قصه م  یبرا 

 

آورده، از صورت   نجا یآرشام بودم، حتماا اون منو ا  یبازوها  نیشدم ب داریب یوقت صبح
به   یداشت، دست یخواب هم اخم کمرنگ یلبم نشست، تو   یرو  یغرق درخوابش لبخند

 . دمی کش ششیته ر

حرفت به دل   هیرم، اما االن تو رو دارم، بهت اعتماد دارم، با ندا ی گفتم، پناه روز ید-
  ،یممنونم که پناهم شد ،یکنی نم یحداقل تو پشتم و خال  دونمیچون م زنم،ی م شیآت

 آب بشه. خامینباشم، کمکم کن به قول تو   بهی کمکم کن کنارت غر

 

  نی هام  الب  دم،یو بلندش کش  یمشک یبه موها   ی اش نشست، دستچونه   یرو  هاملب 
 نشست.  شیشانیپ ی بار رو
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 . ستمی کنارتون ن ادمی من ز   یول یمن باش   شیپ نجایا  یشرمندهام، اومد -

 

 . میدیرس یاپارتمان  ی راه افتادم، جلو عی صبحونه سر   بدون

 

اش پس  مونده   شیادگار یتا گردنبندش تنها  گرفتم،ی م  ریاپارتمان سم یکه جلو   یصحنها
 بدم.

 

 مخالف بود، اما منو رساند.  یلیه به زهرا زنگ زنگ زدم، خغص با

 

 .افتادیجوب نم یگردنبند درست تو  شد،ی خراب م یه م،یکرد  یبار صحنه رو باز  نیچند

 

 . زدمی هوا گرم شده بود، خودمو باد م  ستادمی ا  هیسا ی تو

 

 یعیکه طب دی ری دستتون اون گردنبندو شل بگ ریز   زنهیمثل م اری کام یوقت  ،یینا یخانم س-
 جوب بره.  یتو  میمستق

 

 .افتهیطرف و اون طراف م   نی ا یه د،یببخش-
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 .میر ی گیمجددا م  ستین یمشکل-

 

 . رمی گیسرجاشون باشند، دوباره م همه

 

جوب افتاد، نگاهم به  یده بار تو ای نه،  کی دستم زد،  نزد ریز  یشی نما  یبه طور اریکام
 گفتم:  یبا تلخ خند دم،یپوزخندش رو شن  یگردنبند بود، که صدا 

نمونده که بخواد مرور بشه، پس جاش   یخاطرها  گهیافتاد، چون د یخوب جا -
 همونجاست. 

 

 داد زد:  یعقب گرد کردم، با تمام حرصش جد ی اگهی د  یبعد بدون حرف 

 .کنمی صا دعوتت م! خودم شخ؟ یباش میجشن عروس یتو یخوا ینم-

 

 . دیهام لرز شانه  یکردم، خونسرد باشم، ول یسع  یلیخ د،یلرز  شی رحمی ب نیاز ا  دلم

 

 صدام نلرزه گفتم:   کردم،ی م یسع کهی درحال یجد

 .رمیبهشتم نم دعوتی من ب-

 

 صورتش زل زد: ی و قاطع تو  یو رذالت تمام جد  یرحمیب با

 .کنمی االن دعوتت م  یاگرم خبر نداشت م،یدعوت کرد - 
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 گفتم:  ی گرفته شدها  یصدا با

  نیو لعن و نفر   ثی حرف وحد  یکاف یبدنام به اندازه  یعوض هی  د،یشما خوش باش-
 شده.  نیقزو  یکه سنگ پا  ده،یشن

 

 : دمیخند یعصب

  نیمن هم نی ! خوب نگاه کن و بب؟ی کن کمیعشقت کوچ شیپ خوادی دلت م دم،یفهم-
خودت رو نشون نده، بزار   یَپست نی از ا  شتریب یول  ،یینایس  یشدم آقا   کی کوچاالنش هم 

اون رو داشته   یبخشش رو  ی برا یاومد  یبمونه که اگه روز  یخوب ازت باق یخاطره هی
 .یبش دهیبخش  دیتا شا  یکن از خوب لب ب یو به حرمت اون خاطره یباش

 

 : دیته دل خند از 

 باشه. ریخ ید یخواب د -

 

 ومحکم صدام کرد:  ی جد  یبا صدا زهرا

 سوار شو پروا.-

 

  نشینشون ندم ،عقب گرد کرد و سوار ماش کردم،ی م یسع یلیکه خ یوبا بغض  حرفیب
 شدم.
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 نزد.  یحرف  یوناراحت بود ول یزهرا عصب د،یلرز   دینشستم بدنم مثل ب یوقت

 

 گفتم:  بابغض

 چندساعت هم که شده.  یبرا یدورکن، حت نجایمنو از ا-

 

 کرد.  یرخم نگاه میبه ن زهرا

 یتو رودوست دارند، اونجا کم یلیما درموردت به پدرومادرم گفتم، خ  یخونه  میبر-
 اما.. ست ی ن یدرست یاستراحت کن، گفتم کار

 

زهرا   یبزنم، شبو خونه ینتونستم ازبغض حرف یتاسف تکون داد، حت  یبه نشونه  سرشو
 نگرانم بودند.  یلیبودند، خ یتیباشخص یندم، چقدر آدما پدرومادرش مو نایا

 گذشته، دلم خون شده بود، لب زدم. یدوهفته ازعروس قاا یدق

 .تونمیبدون تو نم - 

 

  یکی دیانداخت، ازلمسش چندشم شده، با  رمیکرد، امروز گ تی اذ  یمهد   یدوبار یکی
 بهم کرد.  ینگاه سرد اشپزخونه بود، آروم به اشپزخانه رفتم، یمامانم تو  گفتم،ی م

 ! ؟یخوا یشده؟! پول م  یچ-

 

 گفتم: آروم
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دور برت چه خبره؟! مامان   یفهمی مگه همه مشکلت پوله؟! اصلا م خوام، ی من پول نم-
 چطور بگم؟! راستش..

 

 سکوت کردم.  یکم

 .هی آدم بد  یلیخ ه،یاون آدم عقدها کنه،ی م  تمی دامادت داره اذ  یمهد   نیمامان ا -

 

 گرفت.  یشکونی، به بازومو وبهم رفت  یا بلند شد چشم غره  عیسر  مامان

 ! ؟یاریکه به زبون م  هیحرفا چ  نیسر، ا   رهیخ یببر صداتو، دختره -

 

 :دیسالن چرخ ینگاهش تو  دهیوبا خشم بهم زل زد، ترس بانفرت

 کرم ازخود درخته.  هیچ یدونی چرا قبل مشکل نداشت؟! م یاقا مهد -

 

 هام جمع شد. چشم   یاشک تو  دن،یازحرفش به شدت باال پر  ابروهام

 نکردم، اون.. اون.. یمن کار خورمیمامان قسم م-

 

هان؟! تو خونه   ،یخواهر باردارت و ازهم بپاش  یزندگ یخوای حاال م ر،ی خفه خون بگ-
 .کنمی تورو روشن م فتیمن شب تکل  ،یخراب کن

 

  نایحرف راست گفت، ا  هی یتاسف تکون دادم، مهد  یبه نشانه یسر  ادمیز   یباغصه
 واقعاا کر وکورن. 
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پستش بهم زل  یها باچشم  یشام دور جمع بودند، مهد  زی بابا  صدام کرد همه سرم شب
 زده بود. 

 .نیبنش-

 زدم.  یکه خودش برام منع کرده بود اشاره کرد، پوزخند یزیم به

 برام بسه. د،یبلندم کرد  ریبار باتحق  هیراحتم، -

 چشم بست. یعصب بابا

مثبت   دی جواب ت با ،یخواستگار یبرا  ادی سراصل مطلب فردا شب حاج رضا م رمی م-
 باشه.

 . دمی خند کی ستریدفعه ه هیچشمم جمع شد   یتو  اشک

اونم، اون زن داره    ینوه یشده؟! من جا  اهیدلتون س نقدریا د،یفقط ظلم نکرده بود-
 .دیداره، منو کوچک نکن یغها یحتماا هزارتا ص

 زدم:  یپوزخند

  د،یبهتون نکردم، اماخودتون گفت یاحترامی تاحاال ب د،یمنو بکش دیکن  رخلصمیت هیخب -
 .رهیبگ میحق نداره برام تصم یندارم، پس کس  یخانواده جا یتو  گهید

 برعکس شد.  یشد که صندلبلند تیباچنان شدت وعصبان یحال حاج  نیدرهم

به خون نشسته طرفم هجوم آورد، دستش باال رفت، باتمام قدرتش محکم   یهاباچشم 
  عی صورتم گزگز کرد ، با بغض سر دم،یدور دورخودم چرخ هیکه  یطور دیگوشم کوب ی تو

 . ستادمی برگشتم، سرجام ا 

ازدواج مجبور    نیمنو به ا دیتون ی نم یعذاب  بده ول گناهوی منو ب یخوا ی م  یبزن، هرچ-
 . رمیگ ینفسش و م خورمی عالم شدم، قسم م  یرسوا  دم،یمن طمع زندان چش ،دیکن
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 . گفتی من چرت وپرت م  یصورتش کار من بود، اومد جلو یزخم رو  اون

 

 زدم: پوزخند

 یزیآب ازسرم گذشته، چ کشمش،یم  زاشت،یداشت سرم منت م رهی منوبگ کهن یا  یبرا -
 جهنمه. نیدار بهتر از ا  یخودم برم باال   ین ندارم، خودم با پا از دست داد  یبرا 

 بوفه گذاشتم.  یقران رو   یرفتم دست رو عیروقورت دادم، سر  بغضم

ازدواج   یاجبارم کنه برا  یکلم اهلل، اگه کس  نی کتاب مقدس، قسم، به ا نیقسم به ا -
بعدهم خودمو   دم،یهمه رولو م یا یگندکار  برم، ی لمسم کنه م کهن ی نفسشو قبل از ا

 . کشمی م

 بهشون نگاه کردم. سوختی که م یاشک الود باصورت بانگاه

 .شمیظلم نم نیا  میتسل گهیندارم، د دنیجنگ  یبرا  یزیته خطم، حرف اخرمو زدم، چ-

 صورتم پرت کرد:   یآب دهنشو تو یحاج

 . دمیخفه شو تا زبونتو نبر  د،یچشم سف آبروی ب یدختره کشم،ی من تو رو م-

 آب دهنشو پاک کردم.  نمیزدم، اشکم افتاد، بااست پلک

 . دیمنو کشت دیسراغم نگرفت یکه حت  یموقعها  نیمن االنشم مردم، ا -

 هاش زل زدم: به چشم  بانفرت

!  فروشه؟یواون دخترش رو م   نی چشم ا یتو  شی به خاطر اسمش ونماد خوب یچه پدر-
متظاهر    یشما آدما  چهیاما باز  د،یرسیزورم بهش نم نویسرنوشت شدم ا یچهی من باز 

 ! شم؟ینم
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  هیتاخود صبح گر د،یُاتاقم بغضم ترک یصورتم نشست، تو   یآروم باال رفتم، دستم رو  آروم
 کردم. 

 خرفت نزنند. ری در مورد اون پ یاز اون شب به بعدحرف  خداروشکر

نداشتم، هرشب به گشت وگذار   یونا جا ا نیاشون کنار هم بودند، فقط من بهمه  دیع
 بودند.

  ستیبراشون مهم ن نا یقبول بشم برم دانشگاه ا یزی حداقل چ  دیبا  زدمیتست م داشتم
 تمرکزکنم. زاشتینم یعقب افتاده بودم، اما دلتنگ یلیخ اد،یسرمن م  یچه بل

 . دمیشن ییحال صدا   نیددرهمیچکی ورقه م یرو  اشکم

زنش رفتند  یهستند، باربدهم که باخانواده نا یا  ییدا  یگفته بود امشب خونه مامان
 خونه نبود. یمطمئنم کس  ش،یک

 نی پا رفتم،  چراغ رونیبلند شدم از ُاتاقم ب ده،ی ترس شد،ی م  شتریوب  شتریصداها ب  یول
 نبود. ی ها رو زدم همه جا روشن شد، کسپله

اول گذاشتم که   یپله یب بخورم، پام که رورفتم سمت اشپزخانه آ دم،یکش یراحت نفس
 . دمید خچال یکنار   یا هیسا 

 زل زدم.  هیگرد به سا یهاحبس شده بود، شوکه باچشم   نفسم

 ! ؟ی هسـ.. هست  یتـ.. تـو ک-

 عقب گرد کردم : اریاختیب

 پام؟!  زی گر یاهوو  یینجا یاوه، تو.. ا -

 .دیخودت بهم رحم کن، بلندخند اخدا ی  ه،یمهد  یصدا 

 ! ؟ی بود خونه-
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  د،یلرز ی م  دیبدنم مثل ب د،یکوبی اومد خودشه، قلبم به شدت م رونیآروم ب  یکیتار  یازتو 
 شوکه بودم.

 موهامو حس کردم و.  شهیبود که دراومدن ر  یاول یپله یپام رو  یول دم،یدو

 . زدم ادی فر د،یچیتنم پ ی که تو ید یوجودم و از درد شد ازعمق

 کمک.. کمک،  لعنت بهت. -

  دهیاز کش یموهام بود چنگ زدم، درد   یهاش که روتمام قدرتم و حرص به دست  با
وحالت تهوه داشتم، کنده   جهی قابل تحمل بود، سرگ ریغ د،یچیپی سرم م یشدن موهام تو 
 ناخونم و حس کردم. ریشدن پوستش ز 

 گرم پر از دردش کنار گوشم پخش شد. نفس

 ااخخ.-

  یچندبار د،ینرده کوب یرو روبه  واریکه داشت سرمو محکم به د ی از شدت درد 
مغز جابه   یمثل آب  کردمی حس م د،یکوب واریکه ازموهام گرفته بود سرمو به د یهمونطور

 .دیچیپی تنم م  یدرد تو  شه،یجا م

 ! ؟یخوا ی ازجونم م ی ولم کن، چ یتو روخدا اقامهد  ،ییِاِااِ -

 نجات خودم، به التماِس  افتادم. یبرا  یناچار از 

 . دمیقول م گم،ی نم یزیچ یغلط کردم، بزار برم، به کس-

 ازپشت بهم چسبوند.  خودشو

 . مای! کجا؟! حاال کار دار؟یبر-

 .دیخند بلند

 ! کنه؟ی اشغال رو باور م هیحرف   یک نمی؟! بگو بب یگی جک م-
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 موهام فرو کرد.   یتو  سرشو

کمتر   یایگذشت؟! هممم؟! راه ب  کلیه ن یاز ا  شهیمگه م  ،یدیم یخوب  یاخخ، چه بو-
 .یشیم  تی اذ

کار کرد بعدهم محکم همون قسمتو گاز   نیا  یاهی چندثان د،یرو صورتم کش سشیخ زبون
  دم،یکش  یفرا بنفش غیتمام توانم جلوپم فرو کرد، از عجز با   یتو زشیت یگرفت، دندونها 

 دست ازادشو به کمرم  رساند.

 .دی چکیکه خودبه خود ازصورتم م یهالرزان واشک  یباچونها 

 ترم نکن. ولم کن، خودم بدبختم، بدبخت  یکه قبول دار یتو روقران-

شکمش   یارنجم تو  خوردم ی فقط ول م یگچارهیاز ب دادیسر م نی ازباال به پا دستشو 
 .گرفتیدردش هم نم یحت  زدمیم

 .اری! ادا درن؟یکنی چه ناز و ُنز م-

 داره بودن باهات.  یچه عشق ،ی اگه بدون  یچه پوست نرم پنبها اوووم

 دستشو دورم حلقه کرد.  محکم

 پروا.  ی رینظی واقعاا ب ،یدار یکلیُاتاقت خودت .چه ه یتو  میبر-

 .یکشی ؟! ذاتن  آدمو به جنون مبگذره  یلعبت  نیتونست ازهمچ  یاحمق چطور اون

 پسش زدم. یغیتنم بود باج ن ی پا یباال دستش

 خوشگله. یدربر یتونی کارات نم نی باا-

 . دمیپرگاه باقدرتش بلندم کرد، نعره کش منومثل

 نــه.. ولم کن، مامانننـ.. -

 .زدمی پام دستو
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 نجاتت بده. تونهیمامان جونت هم نم-

 منو خوردنکن. نی از ا شتر یرحم کن غلط کردم ولم کن ب ی پرستیم  یتو روبه هرچ-

 .ری خفه خون بگ-

 بشه. شتریخودمو سفت کرده بودم تا وزنم ب  دادم،یقدرتم خودم و تکون م یباهمه 

 دست ازسرم بردار. -

ها بودم، دستمو به نرده قفل کردم،  انتها پله  نی اخر   کی نزد برد،ی داشت ازپله باال م منو
 .دمیها کشپله  یپاهام رو 

  دم،یگردنش کوب یوسط پاشو با ارنجم محکم تو  دمیمحکم کوب ،دم یعقب کش یخودموکم
 .دیاز دردکش  یادی فر

  یکه تو  یونفس زدیکه به شدت نامنظم م یازاد شدباضربان قلب  ش ی فوالد ی هادست 
حرکت   نی که نوک انگشت پاهام بند دستش شداز ا دمیو د کرد،ی خس خس م  امنهیس
فرارم تعادلم بهم خورد محکم ازجلو باسروصورت به سنگ فرش خوردم   نی درح شی هوی

 . دمیچی مثل مار به خودم پ

 مچ پامو محکم گرفت آب دهنشو باصدا قورت داد.   کردمی فقط همم همم م ازدرد

 .ینیبنش ا ی یراه بر یکه تا چندروز نتون ارمی سرت ب یکثافت، بل کشمتی م-

 کمرم نشست.  یکه زانوش رو  دمیچیپی به خودم م ازدرد

 .کنمیم   کسرهیجا کارتو   نی خب باشه هم ،یعجله دار کهن یمثل ا -

 زدم. داد ی چارگیباب رفت،یتنم  م  ی رو دستش

 .. خدااا.. کمکم کن. ولم کن، پست فطرت، الدنگ. اای ولم کن، خدا-

 زد:  یپوزخند
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! پس کمتر وول بخوره چون خودت صدمه  ؟یدیفهم  ست،ین نجایا یاره داد بزن، اماکس -
 . ینیبی م

 .دمیاز ته دل غر  اریاختی دوطرف پهلوهام فرو کرد از درد نفسم رفت، ب دستش

 . اااخخخ. ییآآآآ-

 .. شدی صورتم پخش م  یرو   یها صورتم خم شد نفس  طرف

صورتش تف   یکه برگشتم، آب دهنمو تو  نیباخشم منو برگردند، باتمام نفرتم هم محکم
 صورتم زد. یقرمز دستشو تا پشت سرش باال برد، محکم تو  ی هاکردم ازخشم وچشم 

شده،   دهیهم سآب  یته رو ناخواس ادمیام ازفشار ز گرفت، دندونه  شی طرف صورتم آت هی
به  یتار شد، سرم ازشدت ضربه چندبار  دمید  یجلو د،یکشی گوشم از شدت ضربه سوت م

 برخوردکرد.  نیزم

 .دمیو شن پوزخندش

 . یکرد یادمیز  یگوه خور ،یخودت خواست-

 : دمیبا التماِس   نال ادم،یتوجه به درد ز   بدون

 بهم دست نزن.  یمنو بکش.. ول-

 بهت دست نزده؟! نوچچ.. نوچچ.. ی! تاحاال کس؟یی ایبا ح یلیخکوچولوم مثل   یاخ-

از دستم  یهامو گرفته بود، کاردست  ی، ول کردم،ی استرس داشتم سکته م ازشدت
 مردم یاز خجالت داشتم م اومد،یبرنم

 صورتم گذاشت.  یدستشو برداشت، رو عی زد، سر  یهاش برقکه زل زد، چشم بهم

 ! ؟یکشی خجالت هم م  ،یرنگ گرفتن چه ناز شد ن یبا ا ی، وا -

 بود. رآشغالیاون سم یفقط حواست پ ،یمغرو بود یادمیخواستمت اما ز  
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 رفت،ی حلق م  یاز داخل زخم شده بود، چون دهنم پرازخون شده بود طمع گس تو لبم
 ! ا؟یخدا  هیگناهم چ

دفعه با  هی شدم،ی پرس م شینیشکمم انداخته بود، داشتم از سنگ یو رو وزنش
 به خون نشسته بهم نگاه کرد . یها چشم

دستش محکم گرفت، کش لباسمو   هیهام کنار هم با  دستمو باهم گرفت مچ دست  دوتا
 نشسته بود.  میشونیپ یرو  یعرق سرد  د،یبازوم کش یرو

 . یواقعاا افسونگر-

 

 هام چرخوند.چشم  یهاش توچشم د،یکشی م  یوکشدار یقی عم یها نفس

دارم از با تو بودم، ضربان قلبم   یچه حال یاگه بدون کنه،ی چشمهات واقعاا آدم جادو م-
 .کوبهی م ینطوریکه ا  هیبار  نیاول

 

ام و محکم گرفت، خورد شدن فکم و  پلکم ببوسه سرمو تکون داد،  چونه یشد رو خم
 جمع شده بود.  یهام  مثل ماهم گرفته بود، که لبچونه ا  یطور  کردم،ی حس م

 

 زد.  یلبخند

 نابه. زت یهمه چ-

 

به  یسرمو با ترس و باحالت چندش  عیلبم و پاک کرد، خم شد،  سر  یدستش خون رو  با
 طرف راست  خم کردم. 
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  ن یتو رو از ا یاومد ی ! نـه؟! اگه باهام راه مم؟ی فیاووه کوچولو ، فقط ما براش اخ و پ-
 رو بخشکونم.  اتون شه یدوست دارم ر  ،یهست یینا یس هیاما تو هم    بردم،یمجهنم 

 

 زد: ی صدا دار یپوزخند

منو   یتو دار  ی، ول کردی هرشب التماِس م م زد،یداشتنم له له م  یخواهر احمقت که برا -
 ! ه؟یچ ی دونیم  یزنیپس م

 

 زد:  یلبخند

کارات منو   نیبا ا کنه،ی و تو رو خاص م  ینبود یوقت دم دست چی کارات که ه نیبا ا -
 . یغروت از چشمم افتاد نی اما.. با ا ،یکنی م وونهید

 

 . دمیکش ادی فر

 ! ؟یفهمیم   ،یضیآدم مر هی یتو  ،ییولم کن روان-

 

 داد زدم:  بلندتر

نکردم، گناه   یاحترامی وقت بهتون ب چیوقت بهت ظلم نکردم، ه چی ولم کن، من که ه-
 به زن باردارت رحم کن.  کنم،یخواهش م  س،یمن ننو یروبه پا  هیبق

 

 والتماِس  داد زدم: هیو ازدست داده بودم بغضو با گر  ارمیاخت
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  هیاونا   شناسم ی نکردم، خودمم تازه دارم اونا رو م یمن که کار ،یتو رو خدا اقا مهد -
باهات چکار کردنداما منم از اونا ضربه خورد، تو   دونمی نم ن،یظاهر ب یمشت آدم عوض

 روخدا به حرمت نون نمک..

 : دیغر

  دیداشت یخرحمال یهرچ ،د یخفه شو.. کدوم نون ونمک؟! مثل خر براتون زحمت کش-
 فقط من انجام دادم، من..

 

 :دی غر بلندتر

  میقا   تو وامثال شماها خودشون و پشت دو رکعت نماز و روزه، اون حجشون  یخانواده-
بشه، با اون دو رکعت نماز چنان   کشونی نزد تونهی نم یتعفنشون کس یاز بو  یکردند، ول
  هی یخرهپاتون روخره  یرحمی باب دیعالم  یدوخدای ایکه انگار صاحب دن دیغرور گرفت

 گذاشتند. چارهیمشت بدبخت ب

 

 .دیکوب یسرم مشت کنار

سرتو   دنتیبامنو خانوادهام کرد؟! تو هم با ند  یچه رفتار  لی اون اوا  تون ی حاج  یدونیم-
  ،یستیتو از اوناجدا ن یبا اون هم گناه تی تفاوتی باب یاگه با اونا نبود   یالکت کرد  ی تو

 .تونهیدست حاج  یگرگ ساخته نی! ا ؟ی دیفهم

 

 زد:  یپوزخند

همونطور    کشونمتونی وذلت م  یبه خوار زنمیم شهیبدجور از ر مونه،ی نم ینطوریا  یول-
رنج مادر زحمت   د،یدیاشو ند بسته  نهیپ یها دست  د،یوشکست  رمیکه غرور پدر پ
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وناکس   یهرکس   یسالها که منو غرورمو جلو  نیکه تمام ا   یهمونطور د، ید یو ند  دهامیکش
 ! ؟ی د یفهم دیخورد کرد 

 

کردم، اما   هیصورتم گر یشکمم کم شد به پهنا یاز رو   نشیسنگ ی خم کرد، کم سرشو
 . دیلرز ی دمیبودم،  مثل ب کسی غرورم له شده، واقعاا ب ست،ده یفایب

 

 شکمم جمع کرد.  یراستمو تو  یازادش ، پا   بادست

 

چشمم     یازگوشه  یشدم، اشک م یشد، چشم بستم، تسل میبند کش شلوار راحت دستش
چشم بستم تنم به عرق نشست،  لب زخممو محکم گازگرفتم،  ی دیامدماغ افتاداز نا  یرو
 . دمیدلم نال ی تو

 تنهام نزار. ااا،ی خدا-

 

 گوشم زنگ خورد.  یتو  میرح یهادفعه حرف  هی

 . یشده رها بش یپست  ری که اس  یازدست کس یتونی نم یو زار هیباگر -

 

زانوم روخم کردم کل بدنم داشت   یکیاون   ست،ین یزار هیبود، وقت گر  میبارح حق
 : دمیلرزون نال  یباتن د،یلرز ی م

.. باهم مدارا کن،  یعنی.. یعنینکردم،   ییمن خطا ،یفقط اقا مهد  شم،یم  م،یباشه تسل-
 اخه من دخترم. 
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 ادامه دادم.  عیبزنه من سر  رونیبود ازحدقه ب کی هاش نزد چشم دیباالپر ابروهاش

 مدرک دارم که دخترم. خوردم،ی قسم م-

 

 زد:  یقهاقه  د،یخودشو باالکش یزورکم به

 بود. یازت بگذرم؟! کلک خوب  ی گیچرت وپرتا روم-

 

 ام  گذاشت. گونه یرو  سرشو

 کار من بوده. فهمهی کس نم چ یه ،یعالم یوجودمم، چون شهره   یگوارا یاگه دختر باش-

 

  یاالن وقتش بود، االن، تمام قدرتم جمع کردم، محکم زانوم ازعقب ال   زدمینفس م نفس
 هاش گرد شد. چشم  دم،یپاش کوب

 

تر  دفعه محکم نیعقب رفته ا  یکم یبا اخم بهم زل زد انگار نخورده بااخم حرکتیب
 . دمیازقبل دوباره وسط پاش کوب

 

خودمو ازش   دم،یطرف مخالفش غلت  عیبه پهلوم افتاد سر  د،یکر کننده کش  ینعرها 
در  دم،یُاتاقم پر  ی تو دم،یدورکردم، مثل برق عکس العمل نشون دادم، باتمام توانم دو 

 درسرخوردم.  یرو هیباگر  د،ی لرز ی وپام مقفل زدم، دست و
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 . دمیدستم، محکم به درکوب باکف

 اتون. به همه  نیاتون، نفرلعنت به همه-

 

قفل روپشت    ریهم ز  یدرگذاشتم، صندل یروجلو   یعسل عی سست بلند شدم، سر  یباپاها 
صورت  دم،یکش سوختی و رداشک م یلیس  یبه صورتم که ازجا  یدرگذاشتم، دست

 به اسمون کردم  مویاشک

 ممنونم.   ایشکرت، خدا -

 

 .دمیغرششو شن ی. که صدا د یلرز ی ام مچونه  د،یلرز ی م  دیمثل ب بدنم

 اشغال.   برمی من نفستو م-

 

 :دی غر د،یکوبیمحکم به درم کرد،ی م نی درو باال وپا  رهی دستگ

  امینجا بمون تا بتک تک ُاتاق هارو دارم، همو دیروندارم؟! کل نجایا  دیکل یفکر کرد -
 سراغت، پدرسگ.

 

جا    امنهیس  یهام از حدقه دراومده بود، قلبم تو چشم  د،یبه موهام چسب ابروهام
 . گرفتینم

 

  یاخخم تو  یبه موهام چنگ زدم که صدا  دموی دورخودم چرخ یودرموندگ یگچاره یازب
 . کردیبودپوست سرم دردم  دهیکردم از بس موهام کش گلوم خفه 
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بدنم  دم،یشلوارم و پوش نیترچسبوندن  عی درش روباز کردم، سر عیکمد سر  دن یباد
لرزون   ییهابا دست  عی سر کردم،یبسته بود، اونا روحس نم خی نوک انگشتهام  د یلرز ی م

 تنم کردم.  یاگه ی د نیشلوار ج

 .کنه یبهم دست دراز   زارمینم تونه،ینم-

 

متر به هوا   هیدر   دنیزدم که باکوب تن راهنمی چندتا پ دمیهم پوش یشلوار رو  چندتا
 . دمیپر

 خودت به دادم برس.  اخدای-

 

 . ارهیرو ازجا درم  یداره جا قفل دمید  د،یلرز یدادش بدنم م  باهر

که دستم    یکن ی.. مگه نه پـروا خانم؟! همم؟! فقط خودتو نامرئمیتاخود صبح وقت دار-
 بهت نرسه. 

 

شده   ونهیبه گلوم چنگ زدم به طرف تراس رفتم، د ژنیازکمبود اکس  زدم،ینفس م نفس
 بن بست بود.  رفتم،ی طرف واون طرف م  نیا  هاونهی بودم، مثل د

 

 .دمیکش نعره

 .. ایکمک، کمک.. عمو کمال؟! عموکمال، طوط-
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 برخورد کرد.  یدر به عسل دمی کردم که د  هینرده، زانو زدم، ازته دل گر   نی هق زدم، پا هق

 

که  کهیراه بار  دنیبه طرف ستون رفتم، باد عی رفت از ترس سر کل وجودمو گ وحشت
 تراس باال رفتم. یلبه   یسست پامو بلند کردم، رو  یباترس وپاها   یُاتاق کنار رفتی م

 

اما   د،یارتفاع بدنم لرز   دنیاز د  دادم،یبه زور آب دهنو قورت م زد یبه شدت نبض م قلبم
 چشمم بستم.  ،ییآبرویب دم،یم  حیمرگ روترج

 توکل به خودت کردم، خودمو دست تو سپردم.  ای خدا-

 

 دم،یپشت سرم شن لیافتادن وسا   یبودم، صدا  دهیرس ای تقرب رفتم،ی آروم جلو م آروم
دادش   یقدمهام و تندتر کردم، صدا عی حالم  بد بود، سر یلیخ د، یلرز   دیبدنم مثل ب

 ناودون بود.  یدستم به لوله دم،یروشن

 

 زد: داد

 ! ؟یفرار کن  یخوا یکردم، اووه شجاع خانمو باش، کجا م داتیپ-

 

وحس   می تارها صوت دنیکه خراش دمیکش یغیخورد، ج زیپام ل د یدادش دستو وپام لرز  از 
 کردم. 
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  رونیسرخوردم، قلبم ازترس داشت  ب نی لوله به پا  یچشم به هم زدن، رو  کیدر
گوشت دستم حسم کردم، درد   یخورد، بلند شدن نرم یزیدستم به چ  د،یپری م

 شد واز ناودون باز شد. حسیدستم ب  ادمیداشت، از درد ز  یوحشتناک 

 

باد موهامو به باال برده بود، درچشم بهم  دم،یهوا معلق د یخودمو تو   یچند لحظها  یبرا 
 برخوردم. نیازپشت محکم با زم یزدن

 

گرد   یهانگاهم به چشم  کرد،ی حس نم  یدرد هگ ی رفت، بعدش انگار د هیثان  یبرا  نفسم
 ،خورد یسر م    امقه یشق یبطرف مخالف سرم رو  میشونیپ یخون رو  یکیبود، بار یمهد
 داد زد. یمهد

 ! بمون..؟ی احمق چکار کرد -

 

  رشی دوباره گ کهن یفرارکنم قبل از ا  دیدادم، با رونینفس حبس شدهام ب  د،یلرز    هاملب 
 .کردمی بدنمو حس نم یول افتم،یب

 

زانو چهار دست پامثل   یتکون دادم، همه جام کوفته بودرو یهزار زحمت خودمو کم به
 .رفتمی ها راه مچمن  یها رو بچه

 

  یداغ تو  خ یانگار س گذاشتمیم  نی زم یهربار که رو  ممیدست زخ کردم،ی حس نم  پاهامو
 انداختم،ی ون دستم ما  یوزنم رو رو   نیشتریحفظ آبروم ب  یاما برا  کردی چشمم م

 . کردمی چمنا حرکت م یرو  گرفتم،ی که ازشدت دردلبمو گاز م یباسرعت درحال
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کل   کرد،یم   یقراریقلبم به شدت ب شد،ی م دهیچندتا شلوار تنم بود وزانوم خراش کهن ی ا با
 .کردی بدنم عرق سردم

 

 : دمیکش غیج  یا گرفته  یباصدا

 ! ست؟ین یکی .. دیتو روخدا کمکم کن ای .. طوطای طوط-

 

 داد زد. یمهد

 ! ؟یدربر  یخوا ی کجام-

 

 د،یشی هام تار مضعف کرده بودم، چشم اومد،ی نفسم باال نم رفتم،ی ازهوش م داشتم
 .دادمیسرمو تکون م

 بخوابم. دینه.. نه نبا-

 

 .زدیصدام موج م یکه تو  یبابغض دم،یروجلوم د یپشت پلکم پاها  یکیتار  ی تو

 نداشته باش.  میروخدا کار  تو-

 

 چته؟!  ییدخترم، تو اخدای پروا.. -

 



 پروا 

1092 
 

 عمـ...ـو.. کـ.مـ..ـکـ.. نجـ.. ا.. تـ... -

 

  یلیخوردن س دم،یشنی روم ایعمو وطوط  یادها ی داد و فر یبزنم ول ینتونستم حرف  گهید
شد،   پی ام کونداشتم، گوشه   یکار  چیجون ه  یول  کردم،ی ام و حس مگونه  یآروم رو
 هام بسته شد. چشم

_ 

به خون نشسته کنارم نشسته بود،  یها با چشم ایکه بازکردم، طوط نمویسنگ  یهاپلک 
 . زاشتیم میشونیپ ی رو  سیدستمال خ

 

 بازم باذوق گفت:  یهاچشم  دن یباد

 چقدر نگرانتون بودم. دیاگه بدون ی ! واد؟یخداروشکر خوب یوا -

 

 یبود، کم یچیسلول به سلولم موج خورد، دستم باند پ ی، درد تو تکون دادم دستمو
 از روم رد شده از درد صورتم مچاله شد.   یلیخودمو تکون دادم، انگار تر

 

 : دمینال

 چرا همه جا درد داره؟! انگار خرلگدم زده.  رم،یمیدارم م  ای خدا یی واا-

 

زخم لبم سرباز کرد، نفسم   یلبم نشست، ول  یروشن افتاد، لبخند تلخ رو  ییبه هوا  نگاهم
 حالم واقعاا بد بود.   اومد،یزور درم
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 تنم نمونده.  یسالم تو  یجا  هی  ی! ولکنه؟ی چرا همه جام درد م-

 

 از چشمم افتاد.  یاشک

 خانم؟!  ،دی خداروشکر که خوب-

 

 نی بابغض سرشو پا زده بود نشست،  یلی که اون س ییبه صورتم همونجا  یدست
 انداخت. 

 ..یعنیاون.. کار.. -

 

 به گره خورد. هاماخم

 خواست،یم   یذره انصاف و معرفت داشتند، اون عوض هیدور وبرم   یکاش آدما -
 کنه. یهمه رو سرمن خال یعقده

 

 کردم. هیدلم گر  ازته

بود.. به زور از دستش فرار کردم.. منو شکست.. دلم از اونا خونه،   کی بود.. نزد کی نزد-
 آدم بده قصه شدم؟!  یواسه چ

 

 هام گذاشتم. چشم  یرو  ارنجمو
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راست گفت،   یحرف  هی یهام، مهدونفرت هم خون  نهیهمه ک نیاز ا ترکهی قلبم داره م-
  یگرا ی عجب باز  ان،ینم نیزم یکردن و از غرور رو میخودشو پشت دورکعت نماز قا

 هستند. 

 

 .کردمی هق م هق

نجس شدم، هنوز   کنمی بده، حس م یلیخ هیحس بد  یلی! خدم؟یکش  یچ یاگه بدون-
داره واسم   نی گرفته، از زم یلیدلم خ کنم،ی تنم حس م یرو  فشیکث ی هادست  یجا
 رفتارشون و ندارم. ن یتحمل ا گهی! د شه؟ی مثل قبل نم  یچیچرا ه باره،ی م

 

 هام و پاک کردم. پشت دستم اشک  با

 من توانش و ندارم.  ه،یچه امتحان سخت  نی ا اومدم،ینم ایوقت به دن  چیکاش ه-

 

 بغلم کرد.  ا یطوط

 ارزوهام خورد شدن.  یهمه -

 

 آروم گفت:   یاگرفته یباصدا  ا یطوط

اون نره غول خوب مقاومت    یجلو  د،یهست یآدم قو  یلیآروم باش، شما خ سسیه-
 . دیکرد

 

 گفت:   یکرد، باشوخ یمکث
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 .ی!  پدرمو درآورد ؟ ی بود دهیحاالچرا اون همه لباس پوش-

 

 لبم نشست.  یتلخ رو   یلبخند

  یآدما  یپست فطرت بود، همه یلیاون خ د،یبه فکرم رس نیچکار کنم، هم  دونستمینم-
 یلیخ ،یضربه بخور یطور  نیا  کاتیسخته از نزد یلیاطرافم انگار پست شدن، خ

 همه بد ذات باشند.  نیا شهی باورم نم ه،یرحمیب

 

 اغوش گرفت. یتو   سرمو

  ش،ی قراری اون همه ب یوونگی با اون همه د ریاون از سم کنند،ی بد تا م میبا قلب زخم-
 .. هی.. هیدروغه؟! اگه اون پشتم بود،  یچرا همه چ  دم،یکش ایچ یدونی ام، نمخانواده  نمیا

 

 دادم. رونیگرفت، به زور نفسم و ب نفسم

 کنمیشدم، احساس م  رتری چندسال پ کنمی بهم چشم نداشت، حس م ارزشیآدم ب-
خونه نه  یندارم، نه تو   تیجا امن چیه کنمی ام، حس مخسته  یلیخ م،یاضاف یلیخ
 چکار کنم؟!  رون،یب

 

 زد، خودشو به اون راه زد:  یخودشو جمع کرد، لبخند آروم

 ! ؟ی فکر درآوردنش و نکرده بود یول ،ید یبود، اون همه لباس پوش یواقعاا فکر خوب   یول-
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البته فک   ا،ی شد ده یواقعاا که آب د  یاز اون باال افتاد ،یکن، خداروشکر که االن خوب بس
 .یشدیکه از وسط نصف م  ی افتی وگرنه، از اون ارتفاع م یسرخورد  شترشو یکنم نصفه ب

 

 ف کنه.فکرمو منحر خوادی م دمیزدم، فهم یلبخند

 .یممنونم، که نجاتم داد-

_ 

دست   هیبرنگشتم   یموندم، حت نجایا  نایبودم، از ترسش تا اومدن اقاجون ا  نجایروز ا  دو
 لباس بردارم.

 

به سالن اومدم که عمو   ایحال وهوام با اصرارطوط  رییتغ  یعصر بود، برا  کی سوم نزد روز 
 کمال وارد شد:

 اومدند. نایاقا ا-

 

 با ذوق گفتم:  دم،ی مثل فنر ازم جام پر ی ازخوشحال

 واقعاا؟! -

 

 زد.  یلبخند

 اره دخترم. -

 

 روبغل کردم، با خجالت گفتم:  ا ی بهش زل زدم، طوط یاشک  یهاباچشم 
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 شرمنده، مزاحم شما شدم. -

 

 آورد.  رونی از اشپزخانه سرشو ب  حهیکرد، مل یاخم

 . زمینگو عز ینطوری خودته، ا  ینجاخونه یا  ه،یچه حرف  نیا-

 

 بهم زل زد.  یبانگران ا یطوط

 .یکن  کاریچ  یخوای م-

 

 باال انداختم، بابغض گفتم:  شونه

 . گمیروبه اقاجونم م یهمه چ-

 

 نگاهم کرد.  یونگران  یباناراحت ا یطوط

 .نهیشینم کاری اون ب-

 

 دستش گذاشتم.  ی تکون دادم، دستمو تو  سرمو

 . ایاسترس دارم، لطفاا تا خونه باهام ب یلیاخیباهام ب-

 

در سالن رو که باز  دمیکه رس نیهم م،یرفتی زد، آروم لنگان لنگان راه م یالبخند یطوط
 . دمیرو شن یپر یادها ی فر یکردم صدا



 پروا 

1098 
 

  ریاشو باسمنتونست عشق ازدست رفته  کشم،ی خودم م یهاروبا دست  من اون کثافت و -
 من. ریتو سربه ز داده به شوهر بدبخ  ریپاک کنه گ

 

 ! گه؟ی خودش م یداره برا  یچ  نیدندایابروهام باال پر جفت

 

 بلندتر دادزد:  یپر

هام  دست  نیباهم ادخودمیگم و گور شده، فقط منتظرم ب یکدوم گور  ستیاصلامعلوم ن-
 اش کنم.اون اشغال روخفه

 

ان تاوسط سالن  گرد شده بود، ضربان قلبم باال رفته بود، آروم آروم لنگان لنگ هامچشم
 رفتم.

 

  ی داده بود، همه جز اقاجون تو هیمغرور به مبل تک  یباپوزخند دمیرود یعوض یمهد
 . کردی م دادی بودکه سرپا پشت به من داد وب یبهم زل زدند، فقط پر دنم،یسالن بودند باد 

 

دستمو   د،یبه طرفم هجوم آورد، دستشو محکم پشت سرم کوب تی باعصبان مادرم
 ازچشمم افتاد.  یضربه گرفتم، اشک یجلو  اریاختیب

 اشغال؟!  یبود  یکدوم گور-

 

 . دیچیدور گلوم پ یحرفش بغض مثل مار دنیازشن
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 عموکمال بودم.  یخونه-

 

 . یخونهام النه کرد یکه تو  یهست  یتف، تو چه مار-

 

سرم افتادند، ناخن   یرو یکه متوجه من شد، دو نفر  یچنگ زد، پر  میبه روسر باخشم
 گونه ام خورد.  ی رو یبلند پر

 

موهام   شدی صورتم حس م یخون رو  یگرم د،یپچیصورتم م  یتو یبد یلیخ دردوسوزش
 .شدیم  دهیاز دوطرف کش

 عمو کمال بودم.  یخونه  یکردم، من ازدست اون عوض کاری مگه چ  د،یولم کن-

 

 وجود داد زدم. باتمام

 کنه.  یبه من دست دراز  خواستی م-

 

 روهل دادم.  یقدرتم پر باتمام

 صفتت.  یدستت بهم نخوره، با اون شوهر ب-

 

شکمش    یدستشو رو  عیگرد بهم زل زد، سر  یهاکه ازکارم شوکه شده بود با چشم  یپر
 گذاشت.

 ام. بچه  یوا  ،ییااا-
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رد خراش   ینگران بهش زل زدم، مامان آب دهنش و تو  د،ی فش دوبا دو به طر یمهد
 زخم بزارم.  یرو  نمویباعث شد سر است ید یتف کرد، سوزش شد یناخن پر

 

با   دم،یکشی بنفش م ی هاغیپشت سرهم ج زد،یکمرم م   یباکف دستش محکم تو مامان
 دستش موهامو گرفت.  یکیاون 

 ! ؟ی هست یطانیتو چه ش  د،یچشم سف یاشو کشتبچه-

 

   یبا پاشنه! عی سر  یموهامو ازاد کنم، پر  کردمی م یسع داد،ی منو باموهام تکون م محکم
 .دیکمرم کوب  یکفش تو 

 .کنمیجا چالت م  نیبشه هم شی ام طوربچه-

 

اومده بود، همه رو از حرکت نگه    رونیبلند اقاجون که تازه از ُاتاق ب  ادی حال فر نیدرهم
 اقا جون پرت کرد.  یباحرص وخشم منو با موهام جلو  یداشت، پر

 

اقاجون    یپا یدرست جلو  نیزم یپرت شدم، از پهلو رو  تعادلیحواسم نبود، باسر ب چون 
 افتادم.

 

 اقاجون نشستم.   یبابغض چهار دست وپا جلو  عیسر 
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اقاجون بودم، مادر چنگ انداخت به موهام و    یکه چهار دست و پا جلو یهمونطور
 :کردی م نمینفر داد،ی لباسهام و محکم منو مثل گهواره با خشم و نفرت تکون م

  اهمی که رو س ادی حرومت باشه، تف به روت ب دمیکه برات کش  یهاهمه زحمت  رمویش-
 . یکرد

 

 وا رفت بلند بلند زجه زد: نیزم  یکنارم رو  مامان

 ! ؟یکرد  مونب یکه اوالد ناپاک نص م یبه درگاهت کرد ی چه گناه ای خدا-

 

 کردم، داد زدم:  هی صورت گر یپهنا به

کنه، اقاجون اقا   یبهم دست دراز  خواستی م شیکردم؟! اون دو شب پ یمن چه گناه-
کنه، دو  یاز خودمون بهم دست در  یخونه یتو خواستی م  ست،ین  یآدم درست یمهد

 که تاحاال دروغ نگفتم. یدونیکمالم، م یخونه  یروز تو 

 

 . دمیهق نال باهق

 .خورمی از تراس فرار کردم، قسم م گم،ی خدا راست م یبه خداوند -

 

 التماِس  بهش زل زد: ه،ی پاش گذاشتم، با گر  یپنجه یرو  دستمو

 خوادی م د، یکرد  رشی گفت شماها تحق ه،یاون آدم بد گم،یبه قران محمد من راستش م-
 .ارهیشمارو ازپا درب شهیاز ر
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صورتم تف   ی هاش مشت بود، آب دهنشو تو که ازخشم صورتش کبود بود، دست  اقاجون
 . زدیزانو خودش م یرو  زد،یمادر بلندتر زجه م د،یکرد، پاشو باخشم عقب کش

 

 حال باربد بلند شد. نیدرهم

 خودم بکشمش.  دی گفتم بزار-

 

 . دمیکه محکم به پارکتها چسب دیهام کوبهم محکم پاشو باآلبرد، وسط شانه بعد

 ! ؟یدی از اون خواهرباردارت خجالت نکش ته،یاشغال رو، توئه عفر  ن یا  کشمیخودم م-

 

 اما داد زدم:  کردم،ی شدن استخوانم و حس م خورد

 کنه؟! یچه غلط خواستی که اون م گمی شماهاچتونه؟! دارم م-

 

 .دم یکش یبنفش غیج

 ! د؟یکنه، مگه کر شد یبهم دست دراز  خواستی اون م گمیدارم م-

 

 : دیپام کوب یبا پا وکفش پاشنه بلندش محکم رو یپر

 بزنه.  یکثافت ، فقط بلده خودشو به موش مردگ  نیا-

 

 بهم زل زد بود. یبا خونسرد  یرفت، مهد یطرف مهد به
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 .زمی و بده عز  تیگوش-

 

  یبه خون نشسته، طرفم اومد، به موها  یها باچشم یرو ازش گرفت، پر شیگوش
 صورتم گرفت. یو جلو   شیچنگ زد، گوش شونمیپر

 

 : دیکش نعره

  زیر هی اون شب تاصبح،   ،یدو روزچندبار به شوهرم زنگ زد  نیا ی تو خوب نگاه کن -
 هـان؟!   یدست دراز  یگیبعد م ،ی داد یم  امیوپ یزد یداشته بهش زنگ م 

 

 بهش زل زدم.  یباصورت اشک دیکشیو چنان باصدا نعره زد که گوشم سوت مر  هان

 صفتشه. طان یکارخود ش یدروغه بخدا، پر-

 

 . دیکش غیمحکم به صورتم زد، دوباره ج  یلیس بانفرت

! اره باز هم خانم ؟یکنی م هیتوج یروچه طور امیهمه پ  نیفقط خفه شو، پس ا-
 نه؟ نکنه همه عالم مشکل دارن اال خانم؟!  یگناهیب  شهیهم گناهه،یب

 

دهنم گرفتم، به  یازتعجب جلو گهامیرفتم، دست د  امشی پ یلرزوان رو یها بادست 
 . دمیلرز ی شدت م
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به شدت لرزان بهش نگاه کردم،  یخودش فرستاده، باچونها  یبرا امیپ یکل میازگوش
 ام گفت: تم  تی زد، بعدهم بلند شد بامظلوم یزد، چشمک ی نامحسوس لبخند 

  یداد گفت حالش بده، باکل امیطرفا بودکه بهم پ ن یا  یاقاجون ساعت دوازده و خوردها -
بخدا اصلا روم   دیکشوند، بعد هم ازم خواست.. خواست.. بخش نجایبهانه وکلک منو ا 

 بگم. شهینم

 

  یهاخودش فرستاده بود، چه چت  یبرا  میکه از گوش یافتضاح ی امها یپ یرو  نگاهم
 . ییمقابل مظلوم نما   یامایافتضاح، پ

 .گمیم   یوگرنه به حاج دی دست ازسرم بردار -

از   شی گوش دم،یکش یقیبلندشدم، نفس عم یگاو وحش   هیبهش زل زدم مثل  بانفرت
 دستم افتاد. 

 برداشتم.  زیباتمام سرعت سمتش خ  یزخم ریش هی  مثل

 پست فطرت حروم لقمه.  کشمتی م-

 

 ازکمرم گرفتم، داد زدم:  ع یباربد سر  دم،یاش کشگونه   یتارو شیشون یپ یو رو  ناخنم

 . بخشمتیوقت نم چیصفت ه طان یحروم لقمه ش-

 

 منو پرت کرد. محکم

 .ادیب یتوئه عوض یتف به رو -
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 ن ی زم یرو  ید یخورد، با ناام نیبه زم  یدرد نفسم رفت، سرم چندبار از 

 

 بودم. ولو

 

 :د یمشت شده، غر  یها جونم بادست  اقا

  گهید خوادی دلم نم رون،یب  شیبه اسم پـروا ندارم، االنم از خونهام بنداز  یدختر گهید-
 یدلسوز  ایکنه،  یازش طرفدار  یهر ک افته،ی نمک به حروم ب آبرو،ی ب نیچشمم به ا 

 .یباهاش جمع کنه هررر لشیوسا

 

  جونیسست و ب  یبلند شدم، با بدن عی سر د،یم لرز خانوادها یهمه سنگدل نیاز ا  دلم
، بغض گلوم و  به طرف اقا جون که پشتش بهم بود برداشتم، به لباسهام چنگ زدم  یقدم

 : دمینال یزار هیگرفته با گر  ی گرفته بود، با صدا 

بودم،  هوشی اش بهمه  شب یمن د د،ینکردم، باورم کن  یاقا جون بخدا من کار-
 . دیاز اونا بپرس  دیخانم همه شاهدن، حاال منو باور ندار حهیمل  ا،یعموکمال، طوط

 

  ی تو میبرداشتم، گوش یاگه ید  یقدم شد،ی تار م دم ید یجلو کهی سست ودرحال یبدن با
 از ترس برنگشتم برش دارم.  یُاتاقم موند، حت

 

 نشنونم.  گهیگم شو، صدات و د -
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 صورتم پرت کرد.   ینوشت، اونو تو یزیآورد، چ چکش در یدسته بشیازج  عیسر 

 .یرو ندار یچی ه قیاالرثت، هرچند الحق   نمیا -

 

 با بغض داد زدم:  یرو تار کرده بود، از ناچار دمید  اشک

گوه خوردم، منو   کنم،ی کارام توبه م  یاصلا به کرده ونکرده د،یشما بگ  یباشه بابا  هر چ-
 شهر پر از گرگ کجآبــ... یاتم، تو کجا رو دارم که برم؟! من بچه  تونم،ی نکن، نم رونیب

 

به خون نشسته بود، با پشت   شید یکه سف ی هاچشم   یحرفم تمام نشده با صورت هنوز 
 : دیهم زمان غر  د،یدستش محکم به صورتم کوب

 . یکه باهاش بود  یشرف ی بغل همون ب یتو  ،یکه قبل رفته بود یهمون جا -

 

از لبم رد شد، محکم به دندونم   قشی زخمم نشست، انگشتر عق یا هلب  ی رو دستش
 خورد.

 

خورد، محکم   یجا  یزیت هیباسر به عقب پرت شدم، پشت گوشم  یتعادل ی و ب یسست از 
 خوردم.  نیاز پشت به زم

 

 یلبه  ی زیبه ت د،یکاسه چرخ ینگاهم به سقف بود، چشمم تو اومدی نفسم درنم ازدرد
قلبم و شکستن، دستمو پشت   اند،بهی آدما برام غر نی ا شد،ی م یخال  ردلمی خورد، ز  زهیجز

 خوابم.  ادبگهیب یکی کاش   شهیسرم گذاشتم، اصلا باورم نم
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شدم، واقعاا   ده یگفت آب د ایدادم طوط رونیب  تینهای ب یحبس شدهام با درد نفس
 رم؟ یمیهمه درد نم  نی چرا با ا دونمی راسته، نم

 

 زوم گرفت. به طرفم اومد و ازبا باربد

 نزن. یخودت و به موش مردگ-

 

  یکیتار  یزانو نشستم، پرده یاست، روبسته  خی ، کل بدنم انگار منو بلند کرد   باقدرتش
بود   نی زم یهام رو گرفته بودم، کف دست  ید یشد یجهینشسته بود، سرگ دمید  یرو

  ی خون رو دن یچک  یصدا کردم،ی خون پشت گردنم، حس م یگرم  زدمی پشت سرهم عق م
 .دیچیپیگوشم م  یپارکتها تو 

 

 یزی هوا بودم، چ یبودم، رو وزنیب اومد،یدرم  ونی درم یکینفسم  دمیدینم یزیچ
 صداها برام بم و نامفهوم بود. دم،یفهمینم

 

 بستم،ی هامو محکم متکون دادم، چشم   یسرد افتادم، سرمو چندبار نیزم یرو
 .دمیپشت پلکم د یورسرمو تکون دادم، تا ن یکل کردم،ی وبازم

 

 خودمو پشت درخونه یدی درست بشه، با ناام  دمیتاد  دیو بستم طول کش هامچشم
 .دیچیپی سرم م  یصداها تو دم،ید
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  واریام به دبلند شدم، شونه  واری لباسم تا کمرم رفته بود، آروم آروم باکمک د یاز رو   خون
 دادم.  هیتک

 راحت. االتونیخ رم،ی م  میحاال که اضاف-

 

 رفتم،ی راه م واری به د هیبودم، آروم با تک ری س دنیکرد، از نفس کش  رمیگ   نیزم یکسی ب نیا
همراه   یبا تار  دم،ید کنم،ی وزن رو دارم جابه جا م لویبود، انگار صد ک  نیسرم بدجور سنگ

 . شدی م

 

 یکنار درپشت ده،یکه مواد بهش نرس یمثل معتاد   د،یلرز ی بدنم ازضعف م م،زد یم عق
 قدرتم فشار دادم، همونجا سر خوردم. یدستمو به زور باال بردم، زنگو با ته مونده 

 

و داخل برد، به زور با تته پته   بغلمو گرفت  ریز  یبا نگران دنمیکمال در رو باز کرد، با د  عمو
 لب زدم: 

 رو صدا کنـ..  ای... خـ.. ـوام بـ..ـراتون دردســ....ـر بشم، طوطینه نم -

 

چرا کل بدنم سر شده بود، انگار بدنم از درد   دونمی دادم، نم هیکنار در تک واریبه د  سرمو
 . کنهی م یچیداره سرمو باند پ یکه کس  کردم،ی سر شده، حس م  ادمیز 

 

 بود، پلکم که تکون خورد، داد زد: ا یطوط

 دکتر.. دکتر.. یوا -



 پروا 

1109 
 

 

چشمم گرفته   یتو  یبعد نور قهی چشمم و بستم، چند دق یحالیرفت، ازب رونیداد ب با
 فشار دادم. یهام و محکم روشد، چشم

 ! د؟یخوب-

 

 کردم.  نی ، فقط سرمو باالوپارونداشتم  یکس ینزدم، حوصله  یحرف

 .یهوشی ب سه روز -

 

!  ؟یشد داریچرا ببهش؟!   ی د یکه چسب ایدن نی داره ا یدادم، چ رونیباحرص ب نفسمو
بدن؟! باشه  دی پس بدم؟! تاوان پدرومادرا اوالدشون با دیکرمت و شکر، هنوز تاوان با

 قول دادم، پس الحمداهلل، خودمو به خودت سپردم.  کنم، ی و نم  تی ناشکر

 

 لب زدم.  ای خشک آروم روبه طوط یبا زبون بعدچندساعت

  ییو جمع کن حوله، مسواک، چند دست لباس برام بردار، کتابهام، اونا  لمیبرو خونه، وسا-
بوفه دارم، بزارشون،   یبزار، دوتا قلک رو یلونینا یمعالعهام همه رو تو  زیم  یکه رو

هست بردار،   یهرچ ،یدوم  یکشو  یکشوها، طلهام و بردار، تو   یتو  لی وسا میشگو
، شناسنامه، همه روبردار  میگناهی مداراِک ب یهمه   طراتم،باچاقو کفش باال بکش دفتر خا

 . مهامیدفترچه ب

 

  دهیبه سقف دهنم چسب یزبونم ازخشک شتر،یسوزش گلوم ب یدهنم و قورتم دادم، ول آب
 بود.
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 ه ی یبرا  ،یکنیمفکر   یهرچ-

 

 . اریبرام ب ازهیدربه درن دختر

 

 . کردیخس خس م   گلوم

 از اونا دور بشم. دی، بابرم  د،یبا-

 

 گفت:  دهیترس

 ! ؟ی بر یخوا ی کجا م-

 

 . دمیغصه نال با

 نکنه. دامیپ یکه کس یجا-

 

 گفتم:  یقراریچک افتادم که چنگ زده بودم، با ب  ادی

 چک دستم بود اون.. اون.. کجاست؟!  هی-

 

 دستمو گرفت،  عیسر 

 آروم باش، اون دست منه.  سس،یه-
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 رفت.  فشیبه طرف ک عیسر 

 دستم گذاشتم. یاونو تو -

 

اونا   خورم،یصورتشون، قسم م   یتو  زنم،یچک م ن یاگه زنده موندم، ا گردم،ی روز بر م هی-
 .رم یگی تقاصو ازشون م نیکردن بدتر  یبد

 

 بستم.  چشم

 . اریو ب  لمیبرو وسا-

 

به خواب   ع یبود، چشم بستم، بخاطر ارام بخشا، سر  نی نزدم، سرم هنوز سنگ یحرف گهید
 رفتم.

 

  ایُاتاق نبود، طوط  یتو ی، کسکه کنار کمد گذاسته بود  دم،یشدم، چمدونم و د  داریب یوقت
 گذاشته بود.  یادداشتی

 ، مواظب خودت باش.شرمندهام نشد شب بمونم، سپردم مواظبت باشند-

 

 کوفته شده بلند شدم، دم غروب بود، به ُاتاق دکتر رفتم.  یهای با استخوان آروم

 صبح زود گرفتم.   یو برا  صمیبرگه ترخ خودم  تی مسؤل با
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قبل   دیشدم، با داریب یمتحرک بودم، وقت  یشش گذاشتم، انگار مرده  یرو  میگوش ساعت
اون بنده خداها   دیپس برم بهتره، نبا  ست،یمنتظرم ن  یکس رفتم،ی م  ایاز اومدن طوط

 رو ندارند. ییجز اونجا جا  انداختم،یدردسر م ی تو

 

با چمدونم منتظر باز شدن صندوق بودم، کارت بهش  د،یفهمی بدمو فقط خدا م حالِ 
 دادم.

 

  یکارا عی صدناموت ته کارتم مونده بود، سر  ،ره یبگ یازش خواستم موجود  هیاز تسو  بعد
 رفتم. رونیب مارستانیاز ب ادهیو رنگ زرد پ  یحالی و انجام دادم، با ب  صیترخ

 

هدف   یسست، ب   الیخیوب زنند،یآدما محکم بهم تنه م یسرگردون راه رفتم، گاه یکم
 .رفتمی جلو م

 

 حاال کجا برم؟! -

 

  هیپارک نشستم، سرمو به چمدونم تک یردم، تو عرقمو پاک ک نمیاست ی بودم، با لبه  خسته
 .دمیشن  یمردونها   یگذاشته که صدا  یدادم، کم

 ! ؟یخوشگله فرار کرد  یه-

 

 .دی به بازوم کش یدست
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 . دمیخواب، خورد خوراک خوب بهت م یجا  هی-

 

  رونیبشه، از قصر بابا م مثل سگ ب ینزارم بهم دست دراز  کهنی زدم، بخاطر ا لبخند
  یبهم جا ادیب نیکه ا  دم،ی همه شکنجه و کتکو تهمتو به جون خر  نی انداخته شدم، ا

 خواب بده، خنده دار بود.

 

 

مثل تورو َپس انداخته، آب از سرم گذشته،  شرت و کم   یاونا رو بده اون ننت که کثافت-
 کن.

 

 .کشتمی م یار ی، اسم مادرم و ب-

 

 زد:  یپوزخند

 بهت گفتم خوشگله َجو گرفتت؟!  هیچ-

 

 پهلوم نشست.  یرو  یزیچ

 .میآدم بلند شو بر  یمثل بچه -

 

 ام گذاشته بود. هیکل یرو ی زیچمدانم برداشتم نگاه به دستش کردم، ت یاز رو   سرمو
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 زد:  یبود، کج خند یصورتم عرق سرد کرده بود. پسر جوونه، خوش چهرها  کل

 ! ؟ی چرا عرق کرد ی خودت، ول یواسه  یکهایاووه واقعاا ت-

 

 .دم ی سرمو عقب کش ع یآورد، سر  میشونیبهش کردم، دستشو سمت پ یقیعم نگاه

 

 .گفتم

  تونمیمال تو، فقط چاقو رو درست به قلبم بزن، خودم نم لشیچمدون با کل وسا ن یا -
 جراعتشو ندارم. 

 

 صورتم سرخوردند.  یهام رو اشک  دن،یباال پر ابروهاش

 .ستیتوش ن  یچیمعلومه ه-

 

 گفتم:  یسرد  با

  م یو سرنوشت تسل یزندگ نی من درمقابل ا  شه،ی هم باشه، تا باز نشه معلوم نم  دیشا-
 . شهیمال تو م  یشچک دارم اگه منو بک هیشدم، 

 . رمشیازت بگ تونمی م یطورن یهم-

 

 زد:  یپوزخند

 . دمیراحتم کن آدرسش و، بهت م ست،یاون که دستم ن-
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 خشکش زده بود.  گمیم یچ  دمیفهمی نم انگار

 

نشد   م،یاشه یبشه، خداحافظ چشم ش کی بهم نزد ی کس ری بزارم جز سم تونستمینم
قشنگ تو فقط حسرتش به دلم  یها تو حرف  یرنگ چشما  ره،ی ما باور ما بگ  یا یرو

 مونده.

 

  ای  ،یکی نی ماش  یتو  شمی م دهی با زور کش گهیساعت د  هیچمدون گنده اگه االن نه  نی ا با
 خودمو راحت کنم. دیچند تا پس با

 

 خدا، اشهدم و آروم خوندم.  شرمندهام

 

 پسره نگاه کردم.  به

 .یر یگیم  زهیهم جا  یاگه خبر مرگم و بد -

 

 بهم گره خورد.  هاشاخم

 . میطرف شد یروان هیپووف، بروو عامو، شانس گوه ما رو باش با  -

 

مچ   یپهلوم بود، در حرکت ان  یگره خورد، که هنوز رو  زدم، نگاهم به دستش  یلبخند
 پهلوم کوبوندم و....  یدستشو گرفتم، با تمام قدرت محکم تو 
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 . دمیدستشو عقب کش عیحس نکردم، سر   یدرد  چیه  یصورتم مچاله شد، ول  ناخواسته

 

 .دمیته دل خند از 

به طور خودکار   اشغهیت یزن یم  یکی یوقت گراست،یچاقو مخصوص باز   نیبرو عامو ا-
 داخل. رهیم

 

 بهش زل زدم. ن یغمگ یصورت با

 نداره. یمعن  دنیباختن نداره، چاقو کش یبرا  یزیچ  یکس یبرا -

 

 : دمیرفتم، با خودم نال رونی سست از پارک ب یم، پسره دنبالم راه افتاد، با پاها شد بلند

 بجنگم. دیبا  ستیحاال که وقت مردنم ن-

 

 پشت سرم راه افتاد.  پسره 

 ! ؟یر ی م  یحاال کجا دار-

 

 ممکن گفتم:   یصدا ن یسردتر با

کنه  یبهم دست دراز  خواستی کنم، من دوست پسرم که م یخودم و معرف رم،یدارم م-
 نبود.  ای چاقو قآلب نی کشتم، مثل تو از ا
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 : دیبا تعجب نال  دمیمثل ترس د یز ی هاش چچشم ته

 نکن. ی! شوخ؟ییچ-

 

راه رفتم،    یکلنتر نی ترک ی دنبال نزد میدور شده بودم با گوش یزدم، از پارک کم یپوزخند
 .یامن تر از کلنتر   یکنم، چه جا دایامن پ  یبرم، تا سرپناه دیهوا با  یکی قبل از تار

 

 .دیپسره جلوم چرخ اون

 نرسه.  یبهت صدمها دمیقول م می بر  اینکن، ب تی خر-

 

 گرفت.  خندهام

و   یکمکم کن شهیم شناسم،یاصلا نم   گهیخودم زخم خودم، تو رو که د یمن از خانواده-
 .نهی! سنگ؟ی اریچمدونم ب

 

با   اومد،ی دنبالم م رفتمی درخت فقط نگاهم کرد، خودمو از کنارش رد کردم، هرجا م متل
 دیفهم یبرداشتم، وقت  یقدم  یسربازا با خوشحال  دنیبا د  ابونیکوچه وخ نیرد کردن چند

 :بازوم و گرفت  ع یندارم، سر  یشوخ

 .میکنی م شی کار هی،  بابا میشو، ببا بر  الیخی زده به سرت؟! ب-

 

 بهش زل زدم: یخونسرد  با
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کنم راحت   یخودمو معرف رم یمی من دوست پسرم و کشتم، دارم از عذاب  وجدان م-
 .شمیم

 

 به طرف سرباز رفتم. نن،ی دهن بب ایدستشو از بازوم رها کرد، واقعاا مردم بعض دهیترس

 ! ؟ی واقعاا کشت-

 

دم در   یسربازا   گاهیدلم پوزخند زدم، ازش جدا شدم، به طرف جا  یتکون دادم، تو  سرمو
 رفتم.

 اومدم اعتراف کنم.-

 

بعد  قهیخبر داد، ده دق یبه کس  میس یسرشو تکون داد با ب یکرد، کم ینگاه خنث بهم
 نشستم.  یُاتاق ی تو

 ! د؟یخب خانم بفرما-

 

خودت   ایبشم، خدا موندنم به دروغ متوسل  یانداختم، مجبور بودم، برا  نی پا سرمو
 . دمیکمک کن، با استرس دستمو به لباسم سآب

 که سوارم کرده بود بلند کردم. نیماش هیطل هست اونا رو از   یچمدونم کل یتو -

نداشتم، اومدم پس   یبدون فاکتور قبولشون نکرد، چارها  یبفروشمش اما کس خواستم
 .دیبدم حداقل به صاحبش برگردون
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 گفت: یو جد  خشک

 ! ادتونه؟ی رو   نی شماره ماش-

 

  یکرد، ول میوج  میس یکل نداشتم،یجواب   دیپرسی م  یتکون دادم، هر چ نیبه طرف سرمو
 بازداشتگاه انداختند.  یاما خداروشکر منو تو  نداشتم،یجواب  

 

 دلم شکسته بود مثل روح سرگردون شده بودم.  یلیخ

 

 سرم بود.   یباال  یسفق  کردم،ی بودم، خداروشکر م نجایروز ا  دو

 

روبه    یخوش چهرها  ینشستم، مرد یُاتاق ی آوردند، تو رونیسوم منو ازبازداشت ب روز 
 و داد گفت:   تیروم نشست، با عصبان

 ! ؟ی چرا دروغ گفت-

 

 بهش زل زدم.  حالتیب

صورتم من    یرو جلو  یمال خودتون پلک  نا ینداده، دوما ا یگزارش دزد یکس کهن یاوال ا-
 گرفت. 

  ی! همم، فکر کرد ؟ی وقت ما روتلف کرد یکل یدونی ! م؟یچقدر وقت ما رو گرفت یدونیم-
 بچه جون؟!  یباز  مسخره  نجایا
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 زد:  یبرق هامچشم

 ! شه؟یجرم محسوب م نیا-

 

 به جلو خم شدم. یآبروش و باال برد، کم یتا  هی

 ! د؟یکنی دولت صدمه بزنم منو بازدداشت م لیاگه به وسا -

 

 نیو برداشتم، به زم کروفن یم  عی سر د،یبه موهاش کش یدست ،کرد یبهم نگاه م  باتعجب
 شد.  کهیهزار ت دم،یکوب

 

 :دیچ یُاتاق پ یغرشش تو  یازجاش بلند شد، صدا   تیباعصبان

 ! ؟یکنیم  یطچه غل یدار-

 

 زل زدم: بهش

 . یکن رونمیب یتونی من جرم کردم، پس االن نم-

 

 گفتم:  ییباپرو 

 .د یمنو به سلولم ببر -

 

 واج بهم زل زد.  هاج
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بازدداشت   یتو  یخوا یچرا م  ده،یم یکارا چه معن نی! ا ؟ی هست  یچه روان گهی تو د-
 ! ؟یباش

 

 زدم:  یپوزخند

 روندارم.  یچون جا -

 

 داد زد: یعصب

 ! ؟یی کجا یفهمی تو احمق م ست،ی ن ریکه امورخ نجایا-

 

 بهش زل زدم: بانفرت

و ندارم،   ییاالن که جا د،ی و داغون کرد میکجام، شماها باکارتون زندگ دونمیمن م-
 و ندارم.  یکس گه ی چون د د،یازم مراقبت کن تونهفه یوظ

 

 داد زدم: بابغض

 دارم. از یحفظ آبروم به سقف امن ن یا کردن، چون بر رونیچون خانوادهام منوب-

 

 التماِس  افتادم: به

  لیدلی باختن ندارم، شماها منو ب یبرا  یزیچ  میمن جز پاک  ،دینکن رونمیتو روخدا ب-
کس بهم نگفت که دهن به مشت   چیبرو اماه  یگناه یب د،یبعدهم گفت د،ی کرد یزندان
 . امی نظر اونا خوب بنظر ب یتو  یببندم، بهم نگفتن چطور  یچطور خودیآدم ب
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 دست صورتمو پاک کردم.  باپشت

 .تونی منم خواهر نانت د یفرض کن د،یشماحتماا خواهر مادر دار-

 

 شد:  رهیخ بهم

زنان   یشما روببرن مرکز نگهدار گمی م خانمانا،ی ب ینه جا مجرماست  یجا  نجایا-
 وبدسرپرست.  سرپرستیب

 

 زد: داد

 سرباز خانم برگردون سلولشون تاگفتم انتقال بده. -

 

 زنگ خورد.  ی حال گوش نیدرهم

 الو.-

_ 

 ممنونم خوبم.-

 

 فاصله داد. یکم یگوش  ستادمیسرباز کنارم ا  بلندشدم،

 . دیزنان ببر یبه مرکز نگهدار نیماش هیو با   یینا یخانم س-
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 زدم:  یو تکون داد لبخند سرم

 ممنونم شرمنده مزاحم شدم.-

 

 نگران بودم. د،ی گذشت منتظر بودم، اما طول کش یکم

 نکنه نظرشون عوض شده؟! -

 

  یرو برام باز کرد، جز چمدانم کس یسرباز درُاتاق م،یشد یراه یساعت باسرباز  هیاز  بعد
 انجا نبود. 

 

که  یمثل کس   دهیدرباز شد من ترسنشستم، که  یصندل  یآروم کنار چمدانم رو یکم
 کردم، بلند شدم. ییخطا

 

 بهم انداخت.  یوارد شد نگاه یی مرد باخوشرو  اون

 لطفاا.  دی بفرما-

 

سر تا   دنش یسرمو بلند کردم با د  دم،یروشن ییآشنا  فی ظر یکه صدا  نمیشدم، بنش خم
 شدم.  یپاغرق خوش

 . دیکه خشکم زده بود، رومحکم به اغوش کش یمن

 

 اصلا باورم نشد. دم،یازشهروز شن  یوقت شه،ی پروا باورم نم یوا -
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متحرکم خواستم مثل آبر   یمرده   کردم،ی کمرم زد، بغض کردم، حس م یتو  یکی  محکم
  دینبا ه،یهایخودمو گرفتم، زهرا آدم غرب یکنم، اما به زور جلو یببارم تاخودمو خال یبهار

 ناراحتش کنم. 

 ما. یخونه میر یدلخورم، جمع کن م یلیخ ،یزدی کاش بهم زنگ م-

 

 زدم.  شیبه مهربون یازش جداشدم لبخند  عیسر 

 قبول کنم.  تونمیممنونم، اما نم یلیخ-

 

 دستمو گرفت. الوداخم

 زود باش به اقاجون و مادرجونم هم گفتم.  خود،یب-

 

 لب زدم. ع ی داره، سر یدختر دل بزرگ نیانداختم چقدر ا  نی پا سرمو

مزاحم    تونمیعمرمه، نم یباق  ،ست یماه دو ماه که ن  هی تونم،یاما نم ،یخوب یلیتو خ-
بتونم  دیخودم زحمت بکشم، با  یبرا دیعمرم با  ی بشم، اگه قراره نفس بکشم، باق یکس

 قبول کنم، درکم کن. تونمینم ستم،یخودم با  یپا یبا تمام موانع رو

 

 وا رفت.   یصندل  یوبابغض کنارم رو  یاشک  یهاباچشم 

 همه ظلم.   نیقلبم درد گرفته از ا ه،یرحمیب یلیخ نی ا  یول-
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 گفت: عی مرد سر اون

به  تونهی ناا مهستند، مطمئ یدختر با ارادها  یلیخ  یینا یزهرا جان، آروم باش، خانم س-
 برسه.  خوادی که م یزیچ

 

 گفت:  یبانگران زهرا

مثل پـروا   ی دختر پاک  یاونجا جا  شه،یم  دایپ یادمیوناجور ز  وجدانیب ی اونجا آدما  یول-
 قبول کنم. تونمی من نم ست،ین

 

 گفت:  عیسر  منطقیب

 .شی اونجا باشه با تا عروس  یچندوقت هیاپارتمان داداشم، خال-

 

 گفتم: ع ینگران بهش زل زد که من سر  شهروز 

قبول کنه، اما   یرو درواس یداداشتون تو  دیقبول کنم، شا تونمینم ی ممنونم، ول یلیخ-
  تونمیعروس داماد اماده بشه، من نم  ی! اونجا قرار برا ؟ی اشون چعروستون و خانواده 

 . دنیبشم که خودشون هنوز اونو نچ یاوارد خونه 

 

  دمیفهم  ن یماش  ینزد، تو  یحرف  گهیانداخت، د  نی سرشو پا یاشک  یهاباچشم  زهرا
هم بودن، شهروز   قیهستند، واقعاا ال یخوب یدو تا آدما  ن یشهروز نامزد زهراست، چقدر ا

 آروم، گفت.
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  یوجه برا  چیبه ه تونینشو، داستان زندگ یم ی کس صم چیاونجا باه یینا یخانم س-
شما هنوز  کهن یاز ا د،یمواظب باش یلیاعتماد نکن، خ یبازگو نکن به کس یکس

 د،یمورد داردوست نش  یبا آدما د،یمراقب باش یلیخ د،یالم تاکام حرف نزن یزها یدوش
  دیجد  یهاات یمواظب دخان د،یردکن ت یباجد  عی معمول داد سر ریغ یشنهاد یپ یهرک

 . دیهمه جوره مواظب باش دیخلصه با  د،یر ینگ یزیچ یاز دست کس  دیاشب

 

 تکون دادم.  سرمو

دوتاش   یکیبفروشمون فقط   خوامیطل همراه دارم م یندارم، فقط کم یبا ارزش زیچ-
مال خودمن، اگه براتون   خورم ی قسم م د،یکمکم کن شهیم خرنیفاکتور ندارن ازم نم 

 . رمیگی اون و پس م  دمیداشت پول م یمورد

 

 بابغض به صدا دراومد. زهرا

 بفروشش.  م،ی ری مال خودته، باهم م دونمیکردم، م قی اونا تحق  یمن رو-

 

خرج ومخارجم  دمواظبیمن شد، با یاندوخته  یبا کمک زهرا فروختم وپول کم اونارو
 کنم. دایزودتر کارپ دیباشم، با

 

حالم   یل یدادم، خ رونینفسمو ب یدی ! با ناامم؟ی ایم بر  یازَپس چه کار دونمی نم رچنده
 سرم هست.   یباال  منتیب یحداقل سقف  یبد بود، نگران بودم، ول

 

 . میدیرس یاساختمان دوطبقه به
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دورتر به آنها نگاه کرد، تا زهرا    یمن کم کردند،ی محجبه صبحت م یونامزدش با زن   زهرا
 به طرفم اومد. 

 . میبر ایب-

 

 راه افتادم.  حرفیب

  زیهرچ که،نی و ا   یبرگرد  دیقبل ازساعت پنج با  ،یقانون خودش رو داره، هرجا رفت نجایا-
 .هیساعت نه شب هم خاموش ،یجانب  ینهیدولته، جز هز یبرعهده نجایا

 

 گفتم:  یباناراحت

  یاضیکنکور رشته ر یشبا اگه بشه درسم و بخونم، من برا  واستمخی منـ.. من م  یول-
 تلش کنم.  د یاز قبل با  شتریب یروانتخاب  کردم کم 

 

 زد.  یلبخند  زهرا

  یالمپ شارژ ای از شمع  یتونیم   د،ینش یمورد صحبت کردم، گفته اگه مزاحم کس  نیدرا-
 .یَدرست هم بخون  یتونی م  د،یاستفاده کن

 

 م،یهوا معلقم، با زهرا به ُاتاق باال رفت یگرفته بودم انگار تو  یلیانداختم، خ نی پا سرمو
 .شدمی م یُاتاق سه نفر بودند من چهارم ی تو

  یهواتو داره، برا  یباش ی قلدره، اگه دختر خوب یفرزانه خانمه که کم هی  نجایا  گنیم-
استاده ازش   یدست یکارا  ی تو  یکل دم،یشن نجایا  ریازمد   نجایازعمد آوردمت ا  نیهم
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تو که کمک ما   یدرکنار درست دراومد هم داشته باش یریبگ ادی  یادمی ز  یزا یچ یتونی م
 .یروقبول نکرد 

 

 زدم.  یلبخند

 اقا شهروز رفته؟!  د،یبهم کمک کرد یلیجاشو هم خ نی تاهم-

 

 زد.  یلبخند  زهرا

آشنات   اتی باهم ُاتاق میبر اد،ی م یزود  ییفرستادمش جا  ره،ینم یینوچـچ، بدون من جا-
به   دیهستند، نبا یسواستفاده گر  یآدما  ایلیخ ر، یبگ یشهروز روجد   یحرفا  یکنم، راست

 . یروبد یکس

 

 . کنمی کارو م نیچشم، هم-

 

  کی نزد   یبود، تختا دوطبقه بودن، اون گوشه  یُاتاق شدم، ُاتاق کوچک و جمع جور  وارد 
  یعروسک تو   یاونجا گذاشته بودن کنارش کل یاطی بود، که چرخ خ دهی کش یپنجره پردها

 . دمیاون پرده د   یگوشه  یگون

 

 به ُاتاق کرد.  ینگاه زهرا

 ! ست؟ین یکس-
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گرفته   یکم  یو پنج  به باال با صورت  یبنظر س یحال زن  نیداخل گذاشتم، درهم چمدونم
 گفت: یاز پشت سرمون جد 

 ! ش؟ی فرما-

 

 برگشت.  عیسر   زهرا

 .دیفرزانه باش دیشما با -

 

 خب فرضا باشم، امرتون؟! -

 

 بشه، اما فرزانه بدون ترس گفت:  دایعقب داد که نشانش پ ی چادرش و کم زهرا

 . مینکرد یما که کار-

 

 زد:  یلبخند  زهرا

از امروز   زم،یبرام عز  یلیدوستم پرواست، خ نی! ا د؟یکرد یبله مگه من گفتم کار-
 اگه شد، حواستون بهش باشه.  خوامیم ،نجاست یا

 

 گفت: یجد  یاخم با

 . ستمی دار ن ی من که لـلگ-
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رو براش   یزیزد و با اون زن از من دور شدن، چ یبه زهرا نگاه کردم، لبخند  ینگران با
 داخل رفتم. الیخیمنم ب گفت،ی نجواگرنه م

 

 اون زنه که اسمش فرزانه بود وارد شد، به تخت باال اشاره کرد.  یاز کم بعد

 مال توئه.  نجایا-

 

 زدم.  یلبخند

 دوستم رفت؟! -

 

 :دیجوی که ادامس م یدرحال

 کمکت کنم.  گفتی نگرانت بود، م یل یفکر کنم رفت، خ سه،یآآ، اون خانم پل-

 

 انداختم. نی پا سرمو

 فقط قبولم داره. رحمی ب ایدن نیا  یکه تو   یاره، اون تنها کس-

 

 . دیخند فرزانه

 تو رو قبول داره. یکیخوبه حداقل  یلیخ-

 

 اشاره کرد.  ییجا به
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 بده امانات. ی دار متی ق یجا بده، هرچ لتیاون کمد کوچکه وسا یتو -

 

 دادم.  رونیاه نفسمو ب با

 ندارم.  ی زیلباس وچندتا کتاب چ کهیجز دوتا ت-

 

  یگذشته بود، که زهرا با تک خندها یکم دادم،یکمد جا م یتو  لمیوسا   یبیعج ی باغصه
 اون ثآبت شد.  یوارد شد، نگاهم رو 

 ! ؟یچکار کرد  نمیبب ایپـروا ب-

 

کمد گذاشت، چندتا    یدستش بود، رو ی المپ و آباژور تو هیدستش بود،  یجعبه تو دوتا
 درارود، کنارشون گذاشت. فشیکتاب هم ازک

 .یبهم زنگ نزن یداشت یاگه کار یونی باش، مدبرم، تو مواظب خودت  دیمن با -

 

 زدم.  یلبخند

 به زحمتــ.. یممنونم، راض  یلیخ-

 

 . دیآب وتآب صورتمو بوس با

 . سسیه-
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بهم دست داد، دم غروب   یگ یبه محض رفتنش احساس غرب دیو بوس  سیخ  امگونه
 نبود. رحمیب  نقدریا  یداشتم، کاش زندگ یدیشد  یُاتاق کز کردم، احساس خفگ  یگوشه

_ 

 . زدمیحرف نم  یماهه از اون روز گذشته، جز با فرزانه با کس هی  درست

 

 . دیومروا  یرنگ یهابامهره  یدستبندها  یکل گرفتم،ی م  ادیدست فرزانه دستبند چرم   کنار

 .چسباندمی صورتشون و بهشون م یانواع عروسکو بلد بود، من فقط کمکش اجزا  دوخت

 

ته قلبم حس   خوندمی باال درس م یسالن غذاخور ا یتراس   ی وقت تو  ریهم تاد شبا
 داشتم. ید یشد  ید یناام

 

 .ستادی چهار چوب ا یتو  شی آروم با اون حالت راه رفتن آلت فرزانه

  دتیعا  یزی چ  یینکن که جز حسرت وتنها ریگذشته س یجشن گرفتن، تو  نی بدو پا-
 .شهینم

 

 . دیطرفم اومد، دستمو کش به

 . هیباحال ینیشب نش نی اون پا-

 

 راه انداخته بودند. یادمی سروصدا ز  م،یسر کردم، بدون مخالفت باهم حرکت کرد   میروسر
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  یعیچندتا دخترا وسط رقص ضا زدنی تنبک م یدخترا با پشت بشکها  ستادم،ی ا   یگوشه
 .رفتندی م

 

از   دند،یخندی همه بهش داشتند، م د،یرقصی معتادا م  نیمثل ا  یلرزون  یبابدن شونی کی
  تی جمع یگرم بود، نگاهم تو  یهوا کم دمی ماه از ته دل خند  هی لحن وکاراش بعد 

 .خندنی دارن کنار هم م نجای، اما اهمه مشکل داشتند  د،یچرخ

 

شدم و دلم   رهیکه ازش جا مونده خ یو ازم گرفت، به تنها عکس می باز خوش ریسم ادی
 با من بد تا کرد.  یزندگ د،یلرز ی م

 

اصلا بهش  د،یشیچقدر باحال  م ،دادیخودش قر م یوسط برا  شیتخس  یباهمه  فرزانه
 . دمیخندی از ته دلم م   یکارا، منم از اون گوشه اومدینم

 داد زد:  یکی

 .دیحاال کرمتون نشون بد-

 

  کرد،ی دستشون باز م یساعت رو  یحت ایبغض زاشتند،یداشتند، وسط م یهرچ همه
مشکل همه  کهی تر از پوله، درحالمهم   نجایا  یخوشحال کردن کس یانگار دوست ،زاشتند یم

 .هیولیی و ب یندار

 

 .ستادی کنارم ا فرزانه

 ! ؟ی دیمنو د -
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 تکون دادم.  سرمو

 مخصوصا بلرزونت.  ،یباحال بود  یلیخ ش یخدا-

 

 بازوم زد:  محکم

 ! ؟یکنی کثافت، منو مسخره م ریبم-

 

خنده،  ر یزدم، ز  یکه پق گرفت،ی خودم م یفشار دادم، به روز داشتم جلو یو رو   هاملب 
 اون فقط نگاهم کرد.

به   خندند،یکه دارن کنار هم م یدرد یها باهمه بچه  نیپــروا بب که،یماها کوچ  یایدن-
 . شهیسخت م یر یسخت بگ یزندگ

 

ته خط، من از دخترم دورم، قلبم هر   یعنیبودنشون   نجایا  نی ، اما همبخنده  دیشا  لبشون
وبعدش به    رمی و به عهده بگ شی تا بتونم سرپرست سوزمی اما دارم م سوزه،یلحظه م

 گرفته دلم از همه شکسته، اما دخترم قدرتم شده.  زمویهمه چ  نجایشهرم برگردم ا

 

 زل زدم. هیبق یشاد به

شد،   کسانی باخاک  زمیچندماه همه چ یفاصله یدرد از هر طرفش درده، برام سخته تو -
 نشه.  ینطوریسرم باال بمونه اما انگار همه دست به دست دادن که ا  خوامی م
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 گفت:  فرزانه

خودم    یگه ی ساعت د هیدروغه محضه چون من از  شه،یدرست م  زیاگه بگم همه چ-
 داره. نی باال پا نه، یهم  یبدون زندگ  یهم خبر ندارم، ول

 

 . دمیکش ی قی دم عم باحسرت

 حسرت درد اور.   یکاش ورد زبونم شده وکل یا  هیفقط  -

 

 چقدر هم قشنگ بود.  رقصند،یم   یدورگرفتن با سوت وکل کورد  دخترا

 

 یام بود، که نور شدم، دست فرزانه روشونه   رهیاونا خ یبه شاد  یکم رنگ یلبخند  با
 چشمم و آزار داد.

 

 داد زدم:  ،گرفت ی افتاد، داشت از همه عکس م  یبه دختر نگاهم

 پاکش کن.  یاگه ازم عکس گرفت -

 

 اخم الود، صداش زد:  فرزانه

 ..نجایا  ای.. زود بلیل-

 

و با   شیبعد فرزانه گوش قهی، پنج دقر شد گم و گو ت ی جمع نیخودشو به اون راه زد، ب لیل
 زور گرفت، کل عکسها روحذف کردم.
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 بود. یطور هینگاهش بهم  د،یجوی ادامس م یبد  یلیملچ و ملوچ با حالت خ با

 

  یآوردن، رو  یفنجون کیک یدختره از دماغمون آورد، کم  نیکه ا میخوشحال بود هیثان هی
 .ستادیما ا   یروبه رو لیاون دختره ل م،ینشست یصندل

 ! ؟ی دیجد دمت،یتاحاال ند-

 

 نگاهش نکردم. یحت

 ! ؟ی فرار کرد از خونه-

 

 سرمو بلند نکردم.   یحت

 ! ؟یالل-

 : دیتوپ یعصب فرزانه

 ! همم؟! ؟یپروپاچمون کرد  یو دماغتو تو   یستاد ی سرما ا  ی! مثل جغد بااله؟یچ-

 

 بمش گفت:  یسرش و بلند کرد، باصدا  فرزانه

 بزن به چاک، تآبلند نشدما. -

 

تا    اومدی از اون روز به بعد هر جا تنها بودم م  یازمون دور شد، ول ششی باگفتن چ دختره
باال و   آوردی غذاشو م نی موقعه نهار از طبقه پا دادم،ی سرصبحت روباز کنه، اما محلش نم

 .کرد یآدم و کور م یاشتها نشست،ی من م ی درست روبه رو
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 .رفتی از رو نم یزانه بدجور حالشو گرفته بود، ولبار فر نیچند

 

  یکه چشمم به کتاب بود، بو یدرحال یسالن نهار خور یبود، تو  رونیامروز ب فرزانه
 حس کردم.  گارشیس

 !؟یخونی درس م یالل ی! ه؟یخوشگله، خوب  یه-

 

 .دادمی اللم ازبس که محلش نم کرد،ی م فکر

!  ؟یصفا ست  میبر یای اسمتو هم از باکلس ماکلسات، عصر م  یاسمت پـرواست؟! حت-
 .گذرهیبهم خوش م یکه کل  یجا هی میر یم

 

زدم،  ینخ نما وپاره شده بود، پوزخند یگکه از کهنه تنشیاس یرو  دیچرخ نگاهم
 کرد.  ریهاشو ز چشم

 .یندار یسن ادی بنظر م-

 

 بهش کردم. ینگاه

  زونیرگل  یت ی صفا س یبر کهنی ا  ی بجا فهمم،ی نداشته باشم، اما دوبرآبر تو م یسن  دیشا-
 .شهی م یبودن که الف خرک نجا یهرچند ا  ره،یتنت کنه تا الفت بگ   دیمانتوجد   هی ریبگ

 

 بهش زل زدم.  یجد
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 دورو بر منم نپلک.  گهید-

 

 جلوم قد علم کرد.  عی شد، سر بلند

  نی ا واز ینکبت یزندگ یتونی م دم،یم  شنهادیپ هینداره، بهت  یحاال که عقلتو زبونت مشکل-
 . یاریفلکت درب

 

 . گفتی دختره جوک م نیگرفت، ا  خندم

چرا خودت   یگی اگه راست م  دمیم  حیترج  یگی که م یفلکت روبه اون جهنم نیمن ا-
 ! ؟ی مثل خودت طرف یبااحمق پا پات یکنی ! فکر م؟یاریفلکت درنم ن یاز ا

 

 صورتش زل زدم. ی تو  یبزرخ یهاباچشم 

از جونم  ی! چ؟ی دیداره، فهم تی برام امن نجایمن ا هان؟!    یکرد   لهیتو چرا به من پ-
نسبت بخودم هم   یحت م،یکس   یمواد فروش بشم، نه برده  خوامی! من نه م ؟ی خوای م
 کم کن. کولت بزار شرت  یپس دمتو رو اعتمادم،یب

 

 به باال نگاهم کرد:  نی و کتابم برداشت، از پا  یخورده مین ظرف

 .یسه متر زبون دار کهن ینه مثل ا ،یالل کردمیاووه، تا االن فک م -

 

 زدم.  یپوزخند

 که ارزش نداره، دهم به دهن بشم. یباکس نمیببیالزم نم-



 پروا 

1139 
 

 

 راهم رفتم.  ال یخی من ب اد،یبلند شد به طرفم ب د،یلرز ی داشت م ازخشم

 .رسمی به حسابت م-

 

 سبد ظروف گذاشتم.   یزدم، ظرف غذارو رو  یلبخند

_ 

من    یباراز، ول میازم خواست بر  یچندبار  یهم ُاتاق یازدخترا  یکیهفته گذشته بود،  دو
بود   لی به  فرزانه انجام بده، فرزانه از اون روز حواسش به ل دادمیم  دهامویخر  یحت

 .جراعت جلو امدن رو نداشت

 

وارد شد، بااسترس   میچهاربود، مشغول تست زدن بودم، که همون هم ُاتاق کی نزد  ساعت
 .کردیم  نی ُاتاق روباال وپا  یدیشد

 

 کردن، برگشتم بهش زل زدم. هیکردم، اماشروع کرد، به بلندبلند گر یتدجهیبهش ب یکم

 چت شده؟! -

 

 . کردیم   یخودخور داشت

 و ازم زدن،  اونا.. اونــ..   لمیوسا-

 

 زد:  هیگر ریزد ز  ادمیز   یباغصه
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 . دنیاون بود که ازم دزد   یتو  زمیهمه چ  شه،یاصآلباورم نم-

 

 تخت نشستم.  یکنارش لبه  بلندشدم

 ! ؟یخبر داد  سیبه پل-

 

 موهاش چنگ زد: به

 کنم؟  کاریخدا چ یبکنم؟! وا  یکه حرف ماها روقبول نداره، االن چه غلط سیپل-

 

 براش کباب شده بود.  دلم

 .زنمیدارم، االن بهش زنگ م سی دوست پل هیمن  -

 

 دستمو گرفت.  عیسر 

 .شهی درست نم یزیتو روخدا باتلفن که چ شش،یپ میبر اینه ب-

 

 ..ـی ول-

 بهم نگاه کرد.  یاشک یباصورت

 تو روخدا پروا جونم، کمکم کن، دستم به دامنت، بدبخت شدم. کنم،ی التماِس ت م-

 زدم.  یبراش سوخت به روز لبخند دلم

 باشه صبر کن لباسمو بپوشم. -
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، ادرسو دادم  م،یباهاش از دم مرکز در سوار اسنپ شد  دم،یپوش یلباس دم دست هی  عیسر 
 ! رفت؟ی بودچرا اشتباه م ابوناینگاهم به خ

 

 گفتم:  بااخم

 . دیری اشتباه م د،یاقا دار-

 

اسمشو   ی دختره که حت نیمشکوک به ا  دمیترس رفت،ی بدون حرف راه خودشو م راننده
 نگاه کردم.  دونستمینم

 ! نجاچخبره؟یا-

 

 بهم زل زد. باارامش

 گلم. یفهمی م  میبرس-

 

 تو.. تو؟! -

 

که زهرا بهم داده بود تاکنار    یخنجرکوچک عی. با نفرت بهش زل زدم، سر دیباالپر  ابروهام
 لباس لمس کردم. یپام جاساز کنم، از رو 

 

 فوت کردم، داد زدم:  رونیبه ب میعصب نفس
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 .. دی االن نگهدار  نیهم-

 

 با خشم برگشت، داد زد. راننده

 سرجات.  نی! مثل بچه آدم بنش؟یکنیم  یچه غلط یدار-

 

که  یدستش به طرفم حمله کرد، با چند فن یکیدست چپش فرمون و گرفت، با اون   با
  یخشکش تو  یبازوش نعرها  یتو   دمیروبه باال کوب نی داده بود، با پا از پا ادی زهرا بهم 

 .دی چیپ نی ماش  یفضا

 

  ادی چنگ زدم، سرشو تا کنار زانوهاش خم کردم، فر تهیعفر   نیا  یتمام خشمم به موها  با
 زدم: 

 . کشمی رو خودم م یکیتو   -

 

 رو به اون راننده داد زدم: بلندتر

مثل کف   ابونایکوچه و خ نی ! من اد؟یطرفیببوگآلب هیبا  یفکر کرد که،ی نگه دار مردت االی-
 . شناسمی دستم م

 

 .د یمرد بلند خند اون

 . یستیحرفا ن  نیتو بچه سوسول مال ا -
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 . دمیدندونم و سآب باحرص

 هستم.  زایچ  یلیاتفاقا مال خ-

 

 حفظ آبروم، دوباره به دروغ رو آوردم. یبرا 

 گرفتم.  تی زندون بودم، به زور رضا یمن به جرم قتل تو -

 

شلوارم و    یپاچه ع یسر  د،یچی پ نیماش یتو  غشیج دم،یکش شتریاون دختره رو ب یموها 
 .دمیکش رونی باال دادم، چاقو رو ب

 .یکند  موهامو ییآآآ ،ی ولم کن، عوض-

اش  گونه یچاقو با نفرت رو  زیسرش کج شد، نوک ت   دم،یبه طرف مخالف خودم کش سرشو
 هاش از ترس دو دو زد: گذاشتم، چشم 

 خفه شو.-

 :د یلرز  دیترس زبونش بند اومد، مثل ب از 

کن، زبونت و موش خورد؟! بگو   یاالن برام بلبل زبون کشمت،ی هان.. چت شده؟! م-
 ! د؟یبخور یشغال چه گوه  نیبا ا  یخواستی م

 .دمیکوب شی حرص محکم با کف کفشم به صندل از 

 .یبر  رون یب نجایاز ا یتونی ! نم؟یچه کن یبا اون اسباب باز  یخوا یم  یفک کرد -

 

روزا   نیکه ا   یدلم باز خدا رو صدا کردم، تنها کس  یتو د،یلرز ی م دیاز استرس مثل ب بدنم
 برام مونده. 
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 ! ه؟یب باز اسبا یکنی واقعاا فکر م -

 

اش به طرف  گونه   یداشتم، دستمو تکون دادم که رو ا یدن نیکه سر ا یحرص  یتمام با
 اش خون سرخورد. گونه  یکه مثل آبشار رو  دم،یکش یاد یگوشش با فشار ز 

 

 داد زدم  ادشی فر نیب د، یازدرد کش ینعرها 

بعدش هم تو رو به درک   کشم،ی کثافت رو م ن یباختن ندارم، اول ا  یبرا یزی من چ-
 پس با زبون خوش نگه دار. کنم،ی واصل م

 

 داد زد:  مرد

 اشغال.  کشمتیخودم تورو م اریقبل ازمه-

 

عمرم    یچخبره؟! من تا حاال تو  نجایا  ای! خدا ه؟یکدوم خر اریبهم گره خورد، مه هاماخم
 .دنمیرو شن  یکس نیاسم همچ

 

 . دمیننده کوبرا یقدرتم با دوتا پام به پشت صندل  باتمام

 .دیبکن یغلط یتونیم یفکرش هم نکن بعد هم اون عذاب  و دربه در یحت-

 

با شدت ، به جلو پرت شد، سرش محکم به فرمون برخورد کرد، فرمون از   شی صندل
 دستش  رها شد 
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گوشمون    یتو  یاسفالت و ترمز ان یرو  هاک ی شدن الست دهیداد، کش  یبد  یصدا  نیماش
گرفته   نی دور ماش یظیدود غل د،یدور خودش چرخ یوسط جاده شلوغ  نیماش د،یچیپ

 .میدیکشی م غیبا هم ج یهر صدا  م،ی خوردی تکون م نیبود، با شدت با ماش 

 

تن وبدنمون محکم به  م،ی شدیپرت م نیبه اون طرف ماش نیورماش ن یتوپ از ا مثل
 شد. دهیدختره کوب نیا  یسرم به سر اهن م،یشدی م دهیکوب نیماش یوارها ید

 

  ینیدختره محکم به ماش نیازطرف راننده وا  نیماش م،یدیکش یفرا بنفش غیباهم ج ازدرد
 م،یرفت شه یش یبااون دختره باسر تو  یمحکم گرفته بودم ول  یبرخورد کرد، دستمو صندل

 . اومدی داشتم، نفسم ازدرد در نم ید یدردشد

 اخخ. -

 

صورتم مچاله شده بود،   داد،یهم فشار م یهام رو و ازدرد گاز گرفتم، از درد چشم    هاملب 
سرمو گرفته بودم، دستمو به طرف در بردم،   کهیبا هزار زحمت درحال  زدمینفس نفس م

 کردم باز نشد.  یهر کار

 

  یکنار صندل جونی سرش ب  دم،یکوب کهیبه سر اون مردت ادمی ونفرت با حرص ز  باخشم
 تاد بود، با خشم به موهاش چنگ زدم. شاگرد اف
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اش و هل دادم، از  کله یباحالت چندش دم،یسرش کوب  یتو  یکف دست محکم چندبار با
 . کردی دردم یل یمچ پام خ دم،یچیپیدرد به خودم م

 

سرمو   شد،ی تار م  دمید  یرو زدم، جلو یقفل مرکز دم،یبود، خودمو جلوکش یمکافت  باهر
 بهتره بشه. دمید یتاکم  دادمیتکون م یکم

 

 . دادمیخودمو نجات م  دی با یول  خورد،ی سرم  نی پا یخون رو   امقه یازشق

 

خفنش دوتاعقرب بهم گره خورده،   یخالکوب دی نگاهم چرخ د،یچکی لباسم م  یرو خون
 .اهینوشته بود، عقرب س نیاون به زبون الت یوسط نماد مثلث

 

دوتا بال بهم داده باشند،   کهن یدمثل ادور ماجمع شده درسمت من که باز ش تیجمع
بدنم سست   یسرم نشست که کس  یحرکت کنم دستمو رو  تونستم یبود نم  نی سرم سنگ

 .دی کش رونیولرزونمو ب

 

  ده،یخونه سرم ضرب د ی از اون روز که تو خورد،یسرم صداها موج م   یچرا تو  دونمینم
 .شدمیام یمثل موج یگاه

 

 اونو پس زدم.  دمیکش رون یسال ب  انی ازدست اون مردم  یدلهره بازوم با داد باترسو

 ! ؟یری کجا م-
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اون حال ردشدم   یاز آورده بودم، اونم تو  دونمی نم یبهش زل زدم باسرعت باخشم
 گذشتم.  تیجمع  نیازب تعادلیب

 

 نایماش نیچشمم بود، پاک کردم باسرعت بدون تعادل ازب  یکه جلو یخون نیبااست
 یبودم که حالت روان یماراتونه ، درست مثل کس  یانگار مسآبقه کردم،ی حرکت م  ابانیوخ

 .کردنی راه روبرام باز م دنیترسی م دنمینداشتم، مردم هم باد

 

 فقط بانفس نفس گفتم: دم،یشنی گرفتم، صداشو نم  یاچنگ زدم شماره  میگوش به

 .. تـر.. سـم.ی .. منـ... مـنو بدزدن مخواستنیسرا.. غم.. م ایب-

 

 دادم.  کهیت یبه درخت اومد،ی مکه به زور از در ی کشدار یها بانفس

 

وزن سرمو رو نداشت، دلم   یروبراش فرستادم، حالم بد بود، گردنم توان نگهدار شنیلوک
که   دمیترسی م میپناهیاز ب  یراحت بخوابم ولوسط دراز بکشم و  نی هم خواستی م

 .ادی سرم ب ییبل

 

لوت بود،   ر ی دادم دهنم انگار کو کهی، سرمو به درخت ت امنه یس دیخس خس شد یباصدا
 بدجور دهنم خشک بود.
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صورت و بدنم نشسته بود، فقط خداخدا    یرو  یعرق سرد  موند،یهام باز نمدرد چشم  از 
 شد. یچ  دمیکنه، چشم بستم، نفهم  دایو پمن ادی که زودتر ب کردمی م

 

زدم محکم   یفرزانه لبخند   دنیپلکم و باز کردم، با د یآروم ال زد،یصورتم م  ی رو یکس
 اغوشش رها کردم.  یخودمو تو 

 

 محکم گرفتم. دستشو 

 تـو.. رو خـ... ــ.دا .. نزار.. نــز..-

 

دستمو به زور باال  دم،یشنی گنگ م یلیاطرافمو خ  یهم افتاد، صداها  یرو  هامچشم
 .دمیصورتم کش ی آوردم، رو

 

 . دمیسرم د  یباال  یکه پرستار دم،ی و بهم مال هامچشم

 ! ؟یِاه، به هوش اومد -

 

 بهم آب داد. یداشتم، پرستار کم یدیشد یآروم تکون دادم، احساس تشنگ  سرمو

 

  یبود، دوتاشون خال نجایهم ا  گهینبود، چندتا تخت د یکس د،یُاتاق چرخ ی تو نگاهم
 بود.  دهیآروم خواب رزنیپ هی  شونیکیبود، 
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چشم بستم، باخودم   د،یچشمم چرخ  یاشک تو  یهمه غربت دلم گرفت، حلقه  ن یا از 
 .دمیچسب   یزندگ نیبه ا ی چقدرجون سختم که دو دست گفتمی م

 

تمام پل   کردم،ی محاله م یفکرا  نیلبم به پوزخند کج شد از ا   گشتیدنبالم م  یکس کاش
 ند. شبه شکستن شده بود  هی که   یوحرمتها  ی ها

 

 باختم،ی نم نیآدم ظاهر ب ه یبه عقب برگردم، هرگز دلمو به  شدی م  دکاشیلرز    هاملب 
ظاهر   یآدما  یاز همه افتادند،ی هام خود به خود مهم افتاد،  اشک  یهام که رو چشم

 اطرافم متنفرم.  نیب

 

چشم باز کردم، فرزانه رو کنار تختم   یم که خوابم برد، وقتفکر بود  ی چقدر تو دونمینم
 شدم.  ونشیمد  یلیبهش نگاه کردم، خ بافت،ی م  ی داشت بافت دم،ید

 لب زدم:   آروم

 شرمنـ.... ــده.-

 

 صدام با شوکه بهم زل زد: دنیبود با شن یاون بافت یکه حواسش پ  فرزانه

 ! ؟یاالن خوب نمی! بب؟ی شد داریتـ. تو ب-

 

 .ی... خدا بگم چکارت کنه، تو که ما رو زهره ترکمون کرد هووف
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واقعاا   یاز نظر روح  یخوب بودن، ول یداد، چشم بستم، به معن رونیباصدا ب نفسشو
 داغون بودم. 

 ممنونم.  یلی.. خلــیرونداشتم ببخش، خ یکس-

 

 به صورتم زل زد:  یاخم وحشتناک  با

 و بزار کنار.  خودی ب یتعارفها   نیترمز کن بچه جون، ا-

 

 کج کرد:  یو کم  لبش

 ! ؟ی دار یدرس عقب افتاد یکل  یمگه نگفت ،یبر خواست ی ! کجا م؟یکرد ی اونجا چکار م-

 .شدی بهم گره خورد، چقدر با اخم ترسناک م هاشاخم

 ! درسته؟! ؟ینداشت یبا ارزش ز یچرا؟!  توچ  یبدزدنت؟! ول  خواستنی م یگفت-

 اره تکون دادم.  یو خسته سرمو به نشانه  رمقیب

اونجا    نمیحاال هم آروم وشمرده درست وکامل حرف بزن بب دزدنت،ی که نم یپس الک-
 افتاد. یاتفاق یچ

 . دیبغضم ترک ،د یلرز  ام چونه

تخت   یرو کهی بود، اون مونیکه هم ُاتاق یاطرافم چخبرِ؟دختر فهممیاصلا نم  دونمینم-
 .دیخوابی م ن ی پا یخواب طبقه 

 

منو از  یمختلف  لی تا به دل دادیم  ری اواخر گ  نیا اومد، ی خوابگاه م یکم تو  یلیخ یهمون
 . آوردمی م یهربار بهانه ی ول رونیمرکز ببره ب
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و ازش    لشیوسا  گفتی وارد ُاتاق شد، م  شونی و پر ون ی اون روز گر  دیلرز  شتر یب ام چونه
زهرا اونجا سوار   شیدلم براش سوخت خواستم ببرمش پ کرد،ی م  هیگر یلیخ دن،یدزد

 اسنپ شدم. 

 

 اسنپ زنگ نزده بود.  یاصلا برا   یچقدرخنگ بودم، کس دمیتازه فهم 

 . دمیسرم کوب  یمحکم تو   بادست

 شد.  داشیازکجا پ دونمیکه اصلا نم  میشد یدم مرکز سوار اسنپ -

 

م نگه داره محل نداد، اون  گفت یهرچ ره،یکه داره راهو اشتباه م دمی فهم عیسر  من
 هم با اون دختره بود. یعوض یراننده

 

چخبره   نجایا دونمی چاقو داده بود که همراهم بود، اصلا نم هیخوب شد زهرا بهم  یلیخ
 افته؟!  یاتفاق یو داره چ

 

  هینگران بود، سکوت کرد،   یلیهاش بهم گره خورده بود، خ فکر رفت، اخم  یکلفه تو فرزانه
 گذشت.  یساعت

 

اومدن فرزانه به اونا خبرداده بود، مجبور شدم دوباره همه   مارستانی ونامزدش به ب  زهرا
 کنم.  فیبراشون تعر  زیچ
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  یمسئول از  یکی  ای نرم واگه شد بافرزانه  رونیبهم اخطار داد بدون اطلع ازمرکز ب  زهرا
 برم. رونیب

_ 

 یلیهفته مونده بود به کنکور، خ  هیمواظب بودم،  یلیاز اون روزگذشت بود خ  دوماه
 بودم، خدا کنه بتونم برم دانشگاه. دهیزحمت کش

 خودت کمک کن. ای خدا-

 

  ینگران وکم رم،ی مرکز برم کارت ورود به جلسه روبگ  نیاز مسؤل ی کیقرار بود با امروز 
 استراس داشتم.

 

 کنم. یرو  ادهیدادم، پ جیبشم نگران بودم، ترج  ینیسوارماش ن یا از 

 

دادم،  ینت یمن اطلعاتم و به کاف د،یرسی رفتم، بنظر دستپاچه م ینت یبه کاف باهم
 منتظر جوابش  شدم.

 .کردیرفت، منم آروم دنبالش رفتم، داشت زمزمه م رونیاون زنه بلندشد ب دمید که

داده   چیسه پ  ری که گ دهینچسب د یدختره  نی ا  یتو   یاحمق چ اریاون مه دونمینم-
 بهش.. 
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به زهرا    ع یسر   د،یلرز ی هام به شدت ماسم وحشت سرتا پامو گرفت، دست   نیا  دنیازشن
 دادم.  امیپ

 

 جوابمداد. عیزهراسر 

 فروشگاه ببر و.. ن یترک ی اون به نزد یدیفهمبفهمه  دیآروم باش، نبا -

 

 . رسونمی سرشو گرم کن فرار کن، خودمو م  یطور هی-

 

 نگران بودم. یلیخ

 آماده شد. دی خانم بفرما-

 

 دهنم و قورت دادم. آب

 ! شه؟یممنونم چقدر م-

 

 قابل نداره. -

 

 .دی تشکر بفرما-

 

 پنج ناموت.-
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 بلند گفتم:  یگذاشتم، الک زشیم   یپول رو رو  عیسر 

 .می بر ا یاماده شد ب ییکجا یخانم مومن-

 

 با استرس داخل شد. یبالبخند چندش  عیسر 

 . میبر نجامیا-

 

 .میرفتی هم راه م کنار

 م؟ یبخر یروسر میبر  است،یکی نزد نیفروشگاه ا  هی یخانم مومن-

 

 لب زد:  عیروبهش دادن سر  ایانگار دن یمومن

 . میاره بر-

 

 .دیکوبی کردم آروم باشم اما قلبم به شدت م یسع دم،ی کش یقیعم نفس

 

 گرفتم. یبه طرف مومن ش یکیرو برداشتم،   یی چندتا روسر م،یدی اون فروشگاه رس به

 نوی دوتا روبرداشتم تو هم برو ا  نیدوتا من ا  نیمن ا  ادای بهت م یلیخ نی ا نیبب-
 خوشگله.  یلیامتحان کن، خ
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چادرشو  کهن یُاتاقک پرو هل دادم، بخاطر ا یتو پشتش گذاشتم اونو به زور  دستمو
 طرف قفلو زدم.  نیدر روبست منم از ا ارهیدرب

 

 گفتم:  یگذاشتم با تشکر شخوانیپ یرو  های روسر

 .انتخاب  نکردم  یزیچ-

 

بم بلند و   ی و درآوردم که به زهرا خبر بدم که صدا   میگوش رونیبرق از اونجا اومدم، ب مثل
 صدا زد.  کی منو به اسم کوچ  یمردونها 

 

بلندتر صدام   دم،ید یقدبلند چهار شونه ورزشکار مرد  ابون یبلند کردم اون طرف خ سرمو
 زد، زمزمه کردم: 

 ! شناسه؟ی منو ازکجام  هیک نیا  اخدای  ی افهای چه خوش ق یچه مرد -

 

 رد بشه.  ابونیبود ازخ مواظب

 .امیاالن م سا ی همونجا وا-

 

 کرد.  دنیبدنم شروع به لرز  ازحرفش

 ! ن؟یک  نایا-
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از دستم افتاد، درب پشتش  میگوش د،یهام لرز از پشت سرم دست  یبلند  یباصدا
خم شدم،   اومدی داشت باسرعت طرفم م یافتادن، مومن  یدراومد هرکدوم طرف شی وباتر

 نبود. یخبر  شی و برداشتم اما ازباتر  میجلدگوش

 

و اون   ی محکم گرفتم باتمام سرعت طرف مخالف مومن م یدوتا بندکوله پشت الشیخیب
 . دمیمرده دو

 . یندارم، باهات حرف دارم، لعنت تی کار سای پــروا، تو روخدا وا سایوا -

 

 : دیغر

 تن لشا.  اریو ب  نیماش-

 

 

حفاظت   نایجور ماش نیها که با ا اقـازاده  نی مثل ا   یکامل مشک نیماش هی  برگشتم
 .دیدوی هم باسرعت دنبالم م پهیدنبالم اومدن اون مرد خوش ت شدنی م

 

همه سرعت از کجا    نیا  دونمینم دم،یدو یکه ازصورتم افتاد با تمام توانم م یاشک با
 آوردم؟ 

م که از اون  کن یکار خواستمی اگه م نیندارم صبر کن، بب تی باور کن کار زم،یپـروا عز -
 . دزدمتیخراب شده راحت م 
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حرفهاش    دنیعرقمو با کف دستم پاک کردم از شن زدم،ینفس نفس م یهمونطور
 هام گرد. چشم

 

 : دمینال

 خدا مگه من چکار کردم؟!  ای -

 

تا اونا روگم   یفرع یهاابون یخ یخودمو انداختم تو  دم،ید یپاهامو نم ادمی سرعت ز  از 
 کنم. 

 

  دهیچیها پکوچه  یتو نقدریاصلا ا دم،یدوی قدرتم بدون نگاه کردن به پشت سرم م باتمام
 .رفتیم   جیبودم که سرم گ

 

  یوا رفتم کل تنم تو  یوارید یرو  تونستم،ینم  گهید اومدینفسم درنم ادمیز  دنیازدو 
 .دیچکی ازچهارپرم عرق م سوخت، ی م شیآت یگرم مثل کوره  یهوا 

 

بپره،   رونیقلبم االنکه ب کردم،ی حس م دیچیپی کوچه م یبلندوصدادارم تو یها نفس
گذاشت، منم جونم   ری انگار مثل ارش که جونش سر اون ت دم،یفهمیحال خودمو نم گهید

 .آوردی بود داشت منو ازپا درم یهرچ  هیگذاشتم، گرما زدگ دنیو سر دو 

 

صورتم   یرو  یسرد  یزیکه چ افتهی داره کم کم از کار م یژنیاکسیبدنم از ب کردم،ی م  حس
 گلوم حس کردم. یرو تو  مویترش مثل آب ل یزی چ یبا فشار  دنیحس کردم، بلع
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 . چارهیب یگرما زده شده دختره-

 

 پر ازمهر بهم زل زد.  یبا لبخند باز کردم، زن چاق، با صورت گرد  یپلکم کم  یزور ال به

 ! ؟یخوب-

 

آب سرد به صورتم زد، تقل کردم بلند   یدوباره کم زد،یاز شال بلندش منو باد م یکها یت با
 بشم.

 بده. یلیخ یگرما زدگ ،یریآروم باش خطرناکه، ممکن بود بم شیه-

 

بغلمو گرفت،   ریسرمو تکون دادم، فقط حس کردم ز   یرونداشتم، فقط کم یکار  چیه جون
 فرود اومدم.  یحوض کوچک  یبعدلبه یکم

 

 ترش به گلوم فرستاد.   یموی باره آب لدو یکم

 ! ؟یخبرش کن یو دار یکس-

 

 هام  ازهم باز کردم: اشاره کردم به زور لب   میبه اره تکون دادم به گوش سرمو

 . ستمی...  گـ..ـم شده، شمارهشو حفظ نشـیباتر -

 

 .و نگاه کرد  میگوش
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 بزار برم پسرمو صدا کنم. ارم، یسر درنم  دایجد  یگوش نی من از ا-

 

 بهش زل زدم. یهم برام دردسر بشه به هزار جون کند نیا  دم،یستر

شدم، حللم    ونی بهت مد د،یلطف کرد  یلیخ کنم،یم  شی کار هیخودم   خوادی.. نمخـینم-
 . دیکن

 

 زد دستمو فشار داد.  یلبخند  یبامهربون

 استراحت کن.  گهیکم د هی !  ه؟یچه حرف  نیا-

 

 شد. بلند

 . امیاالن م-

 

شدم برم،  زیخ مین د،یدرچرخ یآروم آروم داخل رفت، نگاهم رو  نشیسنگ  کلی اون ه با
برم قبل   د یبود، نه به مرداش، با ینه به دخترا اعتماد  دم،یترسیواقعاا از همه آدما م 

 .ادی سرم ب  یبل کهن یازا

 

صدام زد آب دهنمو به   یبه طرف در برداشتم که کس یبلند شدم قدم کرد،ی دردم سرم
 .زورقورت دادم
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ترسم هزار برآبر شد، بدنم  دیچرخ  ایمذهب نیمثل ا   بلیوس  شیبا ر یمرد   یرو  نگاهم
 .دیلرز   دیمثل ب

 

 انداخت. نی سرشو پا  عی بهم انداخت سر ینگاه م یجلو اومد  ن یچند قدم عی مردسر  اون

 اومده؟!  شی پ یمامان گفتن مشکل د،یخوش اومد -

 

   هاملب 

 

 .. شدی باز نم ازهم

 

من از همه آدما    یول داد،یصورتش به آدم ارامش م  د،یرسی وچندسالش م  ینظر س به
بلند اون   ی صدا دم،یدرمونده د یلینداشتم، خودمو خ یکار چیجراعت ه دم،یترسی م

 .دمیزنوشن

 کن داخل.  یپسرم اون خانم و راهنما -

 

 مرد با ادب ومحترمانه لب زد:  اون

 ست. نهار اماده  دیبفرما-

 

 هام  تکون خورد. هزارجون کندن لب به

 .شمیبرم، مزاحمتون نم دینـ... نه با-
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 زد:  یحیلبخندمل

  کرد،یم   یقراری ب لیدلیمادرم ب کهن یموقعه نهارو ا   نیخداست اونم ا بیمهمون حب-
 داشته.  یحتماا حکمت د،یبفرما  کنمی خواهش م  ده،یشما رو د  رونیاومد ب یطور نیهم

 

گوشه   هیبود،  ینقل یاداخل، خونه  دیکه اون زن اومد منو کش ستادمی همونجا ا  فیبلتکل
  نیبه ا از ی چقدر ن دم،یفهم  دم،یکش یُاتاق نشستم، باد کولر که بهم خورد، نفس راحت

 چقدر حالم خراب بود. دمیداشتم تازه فهم یخنک

 

 .دمیاون مرد رو شن  یهازمزمه یکه اون صدا  ی داشت از ُاتاق کنار  اط ی ُاتاق دورح  دوتا

 . میو پاهاتو بشوردست  یآب تن یبه کم میکمرم بر  یرو  ای! ب؟یخوب-

 

 .دمیشن یلرزون   جونی ب یصدا 

 سهرآب، شرمندهام بابا .  ینیبب ریخ-

 

خونه  دی اومدی خسته م ی! وقتادتونه؟ی من بچه بودم،  ی! وقته؟یچه حرف نیدشنمت ا -
 ! االن نوبت منه؟! ؟ی ردکی کمرت سوار م  یمنو رو ی با اون همه خستگ

 

  ی الغر اندامو رو یرمرد یگلوم نشست، آروم به طرف پنجره رفتم، اون مرد پ یتو  بغض
 .دندیبلند خند یگفت باهم با صدا  یچ دونمیکمرمش سوار کرد، نم
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 لبم نشست،   یرو  شونی همه سادگ  نیاز ا  یچرخاند، لبخند  اط یرو دور ح رمردیپ

 ! همم؟! ؟یبهم بگ  یچ یخوا یچه خبره؟! م  ای خدا-

 

گذشت، اونو کنار حوض گذاشت،   یبرد، کم ییدور اونو چرخاند، بعد اونو به دستشو چند
 با دقت دستو پاهاشو با صآبون شست. 

 

 خانم وارد ُاتاق شد.   نیا  یک دمیبودم، که نفهم رهی اونا خ به

 . نیدخترم، بفرما بنش یستادی چرا ا-

 

 انداختم، آروم نشستم.  نی پا از خجالت    سرمو

گذاشت، براش دوتا   نی رو کنار سفره پا  رمردی رو پهن کرد، اون مرد جوان اون پ سفره
 .دمیلرزونش شن یمتکا گذاشت، صدا 

 . یدخترم؟! خوش اومد یخوب-

 

گره خورد،   رمردی اون پ یمهربون یوچروک ول نیبلند کردم، نگاهم به صورت پراز چ سرمو
 زدم.  یلبخند  د،یلرز ی هاش مبود، دست  دیکامل سف ششیسر ور  یمو 

 . میمزاحم شد  دیسلم ممنونم ببخش-

 

 زد:  یلرزون لبخند
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  یاز رو گهی د ،یستیباشه مطمئن باش اون تو ن نجایا  یو نگو دخترم، اگه مزاحم  نیا-
 اونا خجالتــ...

 

 کرد، منم با اون بغض کردم.  بغض

که پسرتون انجام داد، انجام بدم، اما پدرم   یهزار بار کار یحاضرم روز   ست،ی ن نطوریا-
من دارم   د،یکنی همونو درو م یبکار یهرچ گن ی کوه پشتم بود، م هیکنارم بود، مثل 

 .دینیبی شو م ثمره   دیاالن دار  نیکه کاشت یکه بذر نمیبی م

 

 گفت:  ترآروم 

 ! ؟یکنی فکر م ینطوریا-

 

 تکون دادم.  سرمو

احترامش باعث  داشتن    نیاگه ا د،ینباش گمی! من مد؟یحتماا نگران پسرتون  دونمیاره، م-
 پسرش اونو مثل امروز احترام کنه. یروز  دیشا ارزه،ی باشه م رتونی خ یدعا

 

 پراز ظرف غذا وارد شد.  ینینگفت، اون پسره با س یزیزد، چ  ینمک یلبخند

 

ساده    یپخته بود، سفرها ینی زم بیکوچک س یهاکه یاون ت یکه تو  ی سادها   دیسف برنج
 کردم.  ی لحظه حسود  هی  یمیصم  یول
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 لبخند لب زدم. عی داشتم، سر ینطوری کوچک  ا  یخونه هی زدم، کاش   یلبخند

 تو.  یبه رضا میخدا شکرت، راض ببخشش

 

 برسونه. ستگاهیتا منو به ا  م،یشد  یاز نهار با اون مرد راه بعد

 

 گفت: یبا من من سهرآب

  یکرد، واقعاا اومدنت حکمت دای شما روپ رون یاومد ب یوقت کرد،ی م یقراری مامانم امروز ب-
 داشت. 

 

 کرد. یمکث

  یخودم احساس خستگ که ن یا  نیممنونم، هم دمیشمارو با بابا م شن یها من حرف -
 سروسامان بدم؟!  یبه زندگ  دی با یبه خدا گفتم پس ک شبی داشتم، د یدیشد

 

  یول م یبود  یفیبلتکل یدوطرفمون تو کرد،ی م  یاا احساس سربارپدرم واقع کهن ی ا هم
 ام ی اگه کور بودم اون پ  یاما حت دونمیاسمتون و نم  یواقعاا ممنونم حت دم،یفهم

 . کردمی نامحسوس رو درک م

 

 دهنمو قورت دادم. آب

 شما نبوده، اقا سهراب.  یفقط برا امیپ نیا  دمیفهم ایچخبره؟ اما تقرب  ارم یمنم سر درنم-
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 بلندکرد، ادامه دادم:  سرشو

  ن یا نیب  دمید یول دمیدی مذهب م یشدم همه رو خشک نیاطراف بدب  یبه کل آدما-
وقت به  چی ه دیشا کنند،ی م یگوشه ساده زندگ  هیهم هستند که دارن   ییهمه نقاب کسا

 .ستندین نیاماحداقل همه دو رو وظاهر ب  انیچشم ن

 

 . دیبه موهاش کش یدست سهرآب

 . دیگفت دمینفهم یراستش و بخوا -

 

 زدم.  یلبخند

 . زیممنونم، بابت همه چ الش یخی گفتم، ب یچ دمی خودمم هم نفهم-

 

 بهم نگاه کرد. سهرآب

 خداحافظ. د،یموفق باش-

 

  یبه اطراف راه افتادم، تو  یشدم بانگاه ادهیمرکز از اتوبوس پ  کی اتوبوس شدم، نزد سوار
 .دمیاونجا د یدود   یشهیباش اهیس  نیکه دوتا ماش کوچه مرکز بودم

 

 .دمی جو ی لبمو م  یسنگر گرفتم با نگران  واریپشت د عیسر   دهیترس

 کنم؟!  یچه غلط-
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هام  نشست اون  لب   یرو یگرم یها دست  کردم،یبه اونا نگاه م  واریکه پشت د همونطور
 کمرم نشست. یدستش رو  یکی

 

 خودش بود.  میچشم شد یباهم چشم تو  دمیکش سرموعقب

 

که  می هم بود یها بود مات چشم افهی خوش ق یلیخ یمردچشم آبرومشک  همون
 هام گ چشم جدا کرد  نی باقدرتش منواز زم

 

 شد، و... رد

 هام زل زد.عمق چشم  به

 اغوش گرفتم.  یتو  تویتن ظرف  نیاخخ، بلخره ا-

 

 :د یهام چرخچشم  نی چشمش ب مردمک

ساختنشون قدرت    یدلربان خدا برا  نقدریا  کی چشمات که از نزد   ن یا  یجوننن.. فدا-
 کرده.  یینما

 

 .دی کش یقیعم نفس

 .دهیعطر تنت روح آدمو جل م  نیا-

 

 آبروش و باال برد.  ی تا هیزد به زور آب دهنم قورت دادم کل بدنم به رعشه افتاد،  یلبخند
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 ! م؟ی من ک یپرسی از خودت م  یحتماا دار-

 

 انگشتاش سرخورد، سرمو که تکون دادم، لب زد:  ری ازچشمم قل خورد ز  یاشک

  دم،ید   یعوض کهیزن هیعکست دست  یافسونگر کوچولو، اتفاق ن یبب اره،یاسمم مه-
کنه، با من    فیرد  یبخواد برات نقشها  ایچشمم تو رو گرفت، بهش گفتم بهت دست بزنه  

 طرفه.

 

  یداد بزنم، فقط صداها  خواستمی م  یخته نبود، هرچازم سا یمنو گرفته بود کار یبدجور
 .کردمی تقل م اومد،یاز ته گلوم درم ینامفهوم

 اوووممم.. -

 

 نشست.   ام قه یشق یرو سشی خ یهازد، لب  یستاره بارونش چشمک  یها لذت وچشم  با

 حس.   نیاووممم، چه دلچسبه ا-

 

 .دادمی شده بود، زور زدم خودمو تکون م چندشم

 .نی ماش یتو  میبر  اشوه ین؟! بقچته َرم نک-

 

  ینامفهموم ی صداها کردم،ی با همه توانم داشتم تقل م اریاختیگرد شد، ب  هامچشم
 ازخودم درارودم.  یبلندتر
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ناخنم و  حس   ریدهنم بود، چنگ زدم، بلند شدن پوست دستش ز  یکه جلو  دستشو 
 دهنم کنار رفت، داد زدم: ی ازجلو یاز درد دستش که کم  کردم،ی م

 ... خـی م  یکمک.. تو ازم چ-

 

  نیبغلش گرفت خودمو به طرف زم یدهنم گذاشت، منو تو  یدستش دوباره رو  عیسر 
 .ستادی ا یرنگ یبلندمشک  یشاس نیماش   کی نزد زدم،یدست وپا م دم،یکشی م

 

 .ختمیری صورت اشک م یبود، به پهنا یخودش غول یزور داشت برا  یلیخ

  ،ید یکه تاحاال به چشمت ند ی قصر  یتو  برمتیسرتق، م  یکنیتقل م یبسه، چقدر الک-
نگاهش کنن خودشون و له   یحت کهن یا  یبرا  ایلیداره؟! خ یاون خراب شده مگه چ

 . کننیم

 

  یبگم برو ول خواستمی بازوش بود تکون دادم با همم کردن م یسرمو که رو  تیباعصبان
 .شدینم

 

 آورد.   نی پا یکم دستشو 

  یریآروم بگ یول ینیبیهم نم رانویرنگ ا  گهی کارت تمومه، د یافتی دست اون باندب-
 .ی شیقصرم م یملکه 

 

اون باند برو    یگرد شد منو چه به باند عکسمو ازکجا آوردند؟! معلومه اونم تو هامچشم
 داره که خبر داره. یایب
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 وارامش گفت:  نانیپراز اطم یباصدا

 !؟یزنی نم غیم اگه دستمو بردارم جعروسک کوچولو ن،یبب-

 

 همه خاطرخواهشن. کنهی فکر م ست،یحالش خوب ن هیمردک واقعاا روان   نیا

 

 سرمو تکون دادم.  یمجبور

نداشته  تونمی دلم به پا کرده، نم یتو یتوطوفان یچشما   نیا یتخس  یلینوچچ، خ-
 باشمت. 

 

  ونیدرم  یکیبرداشت، نفسم از استرس   چیدرآوردن سوئ ی که دورکمرم بود برا شو یدست
 تپش قلبم باال بود. زد،یم

 

داده بود،    ادمی که  یزهرا ذهنم اومد، دفاع شخص یهاهم فشردم، حرف  یو رو   هامپلک 
 .شهیتر مفرارم سخت   نی ماش  یکنم، برم تو سکیر  دیهام بازکردم، نباچشم   عیسر 

 

  آورد،یبه کوه عضله برخورد کرد، اخم به آبرو ن یول   دم،یشکمش کوب ی ارنجم محکم تو  با
 ازم ساخته نبود.  یدرمقابلش کار

 

 گوشم خم شد. کنار
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 جاست. ن ی ! جات هم؟یکجا بر یخوا ی اووه، زرنگ خانم؟! مثل م-

 

زدم با   نیدوتا پامو به ماش عی زدم، از مادر زاده نشده، برام نقشه بکشه، سر  یپوزخند
با   دم،ی فرق سرش کوب یپشت وا رو زدم، محکم با پا تو نشیتمام قدرتم با کمک ماش

 : دیچیپ ابونیخ یغرشش تو  یبلندش چنگ زدم، صدا  یدوتا دستم به موها 

 کثافت   ،یینـ..ــه.. آآ-

 

خونم باال    نی ادرنال  دم،یچسب  نیوهوا رها کرد، محکم با شکم به زم  نیزم نیمنو ب  ازدرد
که   ییچاقو  عیهام تند شده بود، سر بود، نفس  دهی د، ضربان قلبم به سرعت نور رسرفته بو

 جاساز کرده بودم، درآوردم. 

 

، منو از چنگ زد  میروسر یبسته بودم از رو یبزرگش موهامو که دم اسب یها اون دست  با
 موهام بلند کرد.

 ! ؟یخوا ی از جون منه بدبخت م ی! چ؟ی هست یولم کن؟! تو ک ،ییااخخ، اا -

 

 باموهام تکون داد صورتم از درد جمع شده بود، بلند داد زدم:  منو

 نامرد. یموهام و کند  ،ییاا -

 

 . دیهم ساب یدندون رو  اریمه
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  نقدریا  خورهی نم تتیصورت معصوم  نیباور نکردم اصلا به ا  یول یهست  یگفتن وحش-
تخصص منم رام کردن   یدونستی م ؟ی زیچ هیخوبه خوشم اومد، فقط   ،یباش یوحش
 مثل توئه؟! ی ای وحش

 

 زدم. یفرا بنفش غیج

با تو و باندت ندارم، تو   ی! من کارد؟یهست ی! شماها ک؟یهست یولم کن، اصلا تو کس-
 روخدا بزارم برم. 

 

 و محکم گرفت. ام چونه

  ازمیرفع ن یبرا  کهیکه اون زن یفقط ازدخترا  یبه خلف ملف ندارم گاه یمن کار-
 نداشته وندارم.  یباند ن،یهم کنمی استفاده م

 

مثل تو روهدف    یوکار کسی ب یاونا دخترا  گذره،یازت نم کهیتو رو نخوام اون زن اگه
 .گردهی دنبالشون نم یهم کس  رنیاگه بم یحت   ییکسا  رند،ی گیم

 

 . دیکش یقیگوشم نفس عم  کنار

  نیبا ا ،یمن نباش  شیاون تو دارند، پهزارتا جاسوس   گذرنیوجه ازت نم چیاونا به ه-
! هوم؟! پس به  نفعت، من تا  ؟یدیفهم ،یش یم  خایدست به دست ش یهمه لوند

 ندارم. یباهات کار یخودت نخوا 
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  اهیس  یها اون چشم  شدی شد، فکم داشت خوردم شتریام بچونه یرو  فشاردستش
 صورت مچاله شدهام چرخاند،   یوترسناکش تو 

 

 دفع داد زد:  هی

 

 منو هل داد.  یشتریخشم ب با

 . برمی ! نفستو م؟یفهمیم  ستمین ی هم آدم آروم شهیبجنب، من هم  االی-

 

  یجور جاها گذر نیچون اونا ا  اریپاک درن یدخترا  یمن که اداعا  یسگ، توئه  برا   توله
 . شنیهم رد نم

 

 شده؟!  نیکردم، که حقم ا کاریگلوم چنبره زد، مگه چ  یحرفش بغض مثل مار تو از 

 

 زور لب زدم:  به

من شما   اری اقا مه نیبب ارند،یسر از کجاها در م ستی معلوم ن ،یافتیاز عرش ب یوقت  یول-
  دم،یندارم اصلا شما رو ند یبا شما کار  دمیکه شما رو د یبار نیامروز اول شناسم،یرو نم

  دمیتنها ام  یدارم برا  رم،ی به درد خودم بم دیبزار کنم،ی برم التماِس  م د یفقط بزار
 شما نک...  کنند،ی ظلم م ههمه ب جنگمی م

 

 : دیغر
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 ! ؟ی دیمنم فهم دتیخفه شو صداتو ببر، تنها ام-

 

م، االن هم سوار شو تا  اونو بخوا ینطوریبرام مهم باشه، و ا نقدریا زی چ هیحاال نشده  تا
 . یآوردیسگمو باال ن  یرو

 

  نیماش یرو باز کرد، منو محکم تو  نیدرماش یک دمیبودم نفهم رهیباز شده خ نیدرماش به
 هل داد. 

 

دستم فشار دادم، خواستم اونو   یچاقو تو  یبود، دسته  دی ام  نیاخر نی بستم ا چشم
و    یبکوبم که همزمان دستشو جلو ضربه گرفت، با تمام حس نفرت اشنه یدرست وسط س

 دستش فشار دادم. ی چاقو تو یوجودم جمع شده بود دسته   یکه تو  یانتقام

 

دار رفتن   ی بودم، باال  دهیبر زیاز همه چ  افته،ی برام م یبرام مهم نبود چه اتفاق گهید  اصلا 
 گهی بودم من فقط هفده سالمه دبود، واقعاا خسته شده  ینکبت یزندگ  نیبهتر از ا 

 .کشمینم

 

  یدستش فرو رفت، و همزمان غرشش به اسمون رفت که بلند یچاقو تو شتریب نصف
 زانوهاش خم شد. یاز درد رو  دم،یمتر به هوا پر  هیصداش  
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از دستش مثل آبشار فوران شد، شوکه با بدن لرزانم بهش زل زده بودم،  پشت    خون
بدنم به رعشه افتاده، بود سست   اری اختیبلند نعرهاش ب یااز صد  دیکشی سرهم نعره م

 .رفتمی عقب عقب م اری اختیو لرزان ب

 

دفعه مغزم فرمان فرار رو داد،    هینبود،  ابونایخ یتو  یحبس شده، سرظهر بود، کس  نفسم
  انی رو با صورت گر ادهیپ  یتو شدم،یاز اونجا دور م دمیدو یاشک یمثل برق با صورت

 . دمیدوی م

 

 داد زدم:  دمیدو یکه م یهمونطور

 ! ره؟یگیاز من تقاص م یرحمیداره با ب یزندگ ن ی! چرا اه؟یاخه گناهم چ-

 

 طاقت ندارم، بسه بسه.. گهیآدم بکشم، چراا خدا.. چراا من؟! د  هیبود  کی خدا.. نزد  یوا 

 

از شدت نفس نفس    ستیدنبالم ن یکس دمیبرگشتم د کردم،ی هام و پاک مبازوم اشک  با
 نداشتم. دنی توان دو  گهی زدن د

 

  یداده بودم کم هیتک  واریکه به د یدادم تا سقوط نکنم، همونطور کهیت واری به د پشتمو
 نشستم. یساختمان بلند ی دوتا پلها یجلو رفتم، جلو 

 

کل صورتم به عرق نشسته بود که   ،شدی م  نی از شدت نفس زدن باال و پا  امنه یهنوز س 
 .کردندی ام چکه مروانم از چونه  یهابا اشک 
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 .دمی هام خنداشک  نیکه آروم شدم، ب یکم

 شکرت، اون زنده بود. ای خدا-

 

 موهام چنگ زدم. به

 بود آدم بکشم.  ک ی ! نزدکردم؟ی م یمن داشتم چه غلط -

 

 . دمیکشیم   یوکشدار قیعم ی هانفس  دم،یم کوبسرخود   یتو محکم

 

  یا هیهرچند سا  شدم،ی خفه م یلعنت یعرق شده بود، داشتم از گرما  سیبدنم خ کل
 یکوره سفال پز یباز انگار تو یکه نشسته افتاده بود ول یقسمت  نیا  یساختمان رو 

 بودم.

 

 گه یآوردم، صورتمو پاک کردم دهنم خشک شده بود، د رونیب یدستمال میکوله پشت از 
 بلند شدن هم نداشتم.  ینا

 

 :خودم گفتم  با

 بشم؟! هـان؟!  میتسل یخوای م!  ؟ی خوای از جونم م یچ ای خدا-

 

 زمزمه کردم.  بلندتر
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تقل  گهی کنه د دایمنو پ  ادیبود االن ب یبود چ اریاگه اون پسره مه  مم،یباشه تسل-
 ام خدا.خسته دم،یندارم، بر  یجون  گهیچون د  شه،ی م میتسل کنم،ینم

 

نشد، دهنم مثل   یخبر یگذشت، ول یزانوهام  گذاشتم، چندساعت یبستم، سرم رو چشم
 چوب خشک شده بود.

 

 ! ؟یرو به منه نفهم بفهمون یچ یخوا ی!  م ؟ی! چه امتحانه؟یچه حکمت ای خدا-

 

  یها لب  یزبونمو رو  یمغازها   دنیبا د زدم،ی قدم م هدفیسست بلند شدم، ب  یزانوها با
 وارد شدم.  عی سر دم،یخشکم کش

 

 .دمیدفعه سر کش هیبرداشتم  یسرد  یرفتم، آب معدن خچالیبطرف  خودیخود ب از 

 

 سطل انداختم.   یکردم، تو  یرو هم برداشتم اونو هم خال گهید  یکی عی َبس تشنهام سر از 

 

 گذاشتم.  شخوانیپ یرو  ت،ی سکویب یبرداشتم، با کم هگید ییدوتا 

 حسابشون کن. برم،ی رو هم م نایخوردم، ا ی اقا دوتا آب معدن-

 

به طرفم   د،ی طول کش یزدم کم ی رفت، کج خند  نشیسراغ دورب  عیبهم کرد، سر  یبد  نگاه
 بهش زل زدم:  رونیاومد، پول اونا که حساب کردم، قبل ب
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 نداشتم.  یهمه بدبخت  نیاگه بودم ا  ستم،ی من حروم ن-

 

  یو سرگردون تو  هدفیاومدم، ب رون یمنتظر جوابش  باشم از اونجا ب کهن ی ا  بدون
خبر بدم؟!    به زهرا یجور کنم، االن چطور میگوش ی برا یباتر هی  دیبا رفتم،ی راه م ابآنهایخ

 کنه؟!   دامیپ ادیب یچطور

 

!  ه؟ی! اصلا خود اون مرد مرموز ک ه؟یک گفتیکه م  یافتادم؟! اون زن  یچه َهچل ی تو
 . دمیمنو بفروشند؟! برق نگاهش بد نبود، اما واقعاا ترس  خوانی م

 

! چه  خوان؟ی جسمم م یمنو برا   یعنی! ارند؟یقراره سرم ب یکنند، چه بل دامیاگه پ یعنی
 چقدر ترسناکه..  یکسیوب  ییتنها  نینداره؟! ا  تیزن امن هیچرا  شده؟!  یفیکث یایدن

 

دلم ضعف   رفتم،ی ومشوش راه م ختهیبه شدت بهم ر یبه مرکز برگردم با ذهن دم یترسی م
پارک   یاونا انداخت، تو   یمنو جلو  اد،یتف به ذاتش ب یعوض ی اون مومن رفتی م

 پناه برم؟!  یکجا برم به ک دونستمی منشستم، مخم هنگ کرده بود، ن

 

کوتاه سست راه   یبودم، بلند شدم باقدمها  رهی خ یپارک نشستم به شلوغ یتو  یکم
 اون مات موند.  یآشنا نگاهم رو  یساختمان دنی افتادم، پاهام کش اومده بودند که با د

 

  هاوونهیبار مثل د  نیشدم، دوقدم عقب برداشتم، چند مونیجلو برداشتم اما پش یقدم
 .گشتمی وبرم رفتمی اونجا جلو م
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فرو   ی کیتار  ی که داشت تو یاسمون یافتاد، نگاهم رو     امقه یبستم، سرم به  چشم
 قفل شد.  رفت،ی م

 .دهیمنو راه نم کشه،یاگه برم اون منو م -

 

 دادم.  هیتک  واری دهمونجا به  یکم  د،یام  چکاز گونه یبستم اشک چشم

  هیتک واری ام به دحرکت نداشتن تن و خسته  یبرا  یجون گهیپاهام د  ،کرد یدرد م سرم
 دادم.

 

اما   شدی اونجا سرپناهم م یکی تار نیا  یکز کرده بودم تو  واری کنار اون د مای تیبچه   مثل
  ده،یآپارتمانش راه م یه، باربد اون دختر و تو هنوز بدنم از کتکهاشون کبود  دم،یترسی م

 امامنو نه.

 

پاو اون پا   نیبودم خشک شده بودم، فقط ا  ستادهیساعت اونجا بودم از بس ا   نیچند
 وزنمو نداشت. یتوان نگهدار گهید جونمی ب یپاها  کردم،ی م

 

هام عرق کرده بود،  از استرس دست   شده بود،  ک یده بود، هوا کامل تار  کی نزد  ساعت
 دست راست شدهام و مشت کردم، بلخره قدم برداشتم.

 

 ردبشم که داد زد: ینگهبان یازجلو یواشکی  خواستم
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 .دیصبر کن-

 

آب دهنم و قورت دادم   دم،یو آروم باز کردم اونا رو به مانتو سآب  سمیخ ی هادست 
 کردم خونسرد باشم. یسع  یلیزدم، خ یلبخند

 ! د؟یمنبا-

 

 خشدارش آروم گفت:  یباصدا

 ! د؟یکار دار ی! با ک ؟د یبله، بفرما -

 

 تر شد.پر رنگ  لبخندم

 . نمیاومدم اونو  بب م،ی نایس یبله من خواهر اقا -

 

 بهم زل زد: نگهبان

 .دمیبهش م دیبله گفتن قراره بسته براشون برسه، اونو بد-

 

 زدم.  یلبخند

 . گردمی برم زارمشیدارم م دیاره، اونو آوردم، خودم کل-
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رفتم،  کمیو  یس ینگفت سرشو تکون داد، منم از خداخواسته باال رفتم به طبقه یزیچ
 . ستادمی باربد ا یخونه  یروبه رو 

 

ها گره خورد، نفسمو با  روزا دروغگو شدم، نگاهم به پله نینداشتم، دروغ گفتم کل ا دیکل
 اخر رو زدم. یم، به طرف اسانسور رفتم، طبقهداد  رونی صدا ب

 

نشه،  زی شک برانگ ن ی همکف و زدم، اسانسور بره پا  یاومدم دکمه  رونی ازش ب  یوقت
 دوباره باال رفتم. ستادم،ی پا گرد ا ی ها رو باال رفتم، روآروم پله 

 

 گذشتم، به در پشت بوم   گهی پاگرد د هی از 

  یبود آروم رو یعاتیکه بنظر ضا  یوجارو بود با موکت یط یاونجا چندتا دسته  دم،یرس
 .ستادمیپله مونده به درا یکی

 

خوابگاه دور سرم   ی که تو یدستمال کوچک م،یکوله پشت یبود، دست بردم تو  یخاک 
 پهنش کردم، روش نشستم.  نیزم یکردم رو دایپ بستم،ی م

 زدم، به سقف زل زدم.   واریبه ددادم، سرمو  هیها تککفشو به نرده  کف

 

قلپ خورد، صورتم جمع   ه یدرآوردم، درپوششو باز کردم و  میآب رو از کوله پشت یبطر
 آب جوش شده بود. نهویشد، ع

 . دمیکش یهام گذاشتم، پوف کلفهاچشم  یرو  دستمو
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موندن اونجا روندن، چندساعت گذشت کل بدنم مثل    نجایآواره شده بودم، از ا  واقعاا 
 . گرفتمی لبمو گاز م  ی وپ خشک شده بود، نگاهم به اون دوخته بودم وگوشه چ

 ! ه؟یوکرخت ی خشک نیبهتر از ا -

 

  یگذاشتم، دستم به موکت گرفتم، کم ترن ی پاگرد پا یرو آروم برداشتم، تو  هایوط دسته
 به سرفه افتادم.  دیگلوم پر  یازش باز کردم، گرد وخاکش تو

 

سرفهام گرفته بودم بهم   یجلو کهن یدهنم و گرفتم که صدام بلند نشه، از ا یزورجلو به
 کل صورتم هم قرمز شده.  ادمیبه احتماال ز  د یچک یفشار اومده، ازچشمم اشک

 

کم پهن کردنش   یاون جا  ی اون پاگرد پهن کردم، تو یکم از اون موکت تو  هی یمجبور
  کردمی هام که احساس مبه دست  یب کمآ یزدم، بابطر ی لبخند  یبود ول ری واقعاا نفس گ

 شده آب زدم.  یخاک 

 

  یبود کم  نجایموکت ا  نیاز اون موکت پهن شده، نشستم، شانس آوردم ا  یقسمت  یرو
 . دمیسرم گذاشتم راحت دراز کش ریرو ز  م یبعد کوله پشت

 

مطلق فرو رفت، ترسناک شده، آب دهنمو باصدا قورت    یکیتار  یبعد راهررو تو  یکم
 دادم.

 تره. امن  نجایتره، اترسناک رونیاون ب-
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  یبود، دستمو جلو  دهیگلوم چسب خی ب یبغض لعنت نی شدم ا زی آروم آروم اشکام سرار ،
 دهنم گرفتم  که صدام بلند نشه.

 

  صدایآروم ب  نقدری، اآروم بشم یتا کم کردمیفوت م  رونی نفسم و ب ادمیغصه ز  ازَفرت
 خوابم برد.  یک دمیکه نفهم ستمی خودم شکستم وگر ی تو

_ 

تنم بود،  یکه رو  ینیصورتم حس کردم، سنگ  یرو  یدست گرم ی داریخواب وب ی تو
 نفسمو بند آورده بود. 

 

 هام  فشرده شد. لب   یمحکم رو  یچشم باز کردم که دست باسرعت

 

  یاما قو  دم،یدیصورتش و نم ی کیاون تار  یرفت، تو  ادمشیاز  دنیتپ  یاقه یچند دق قلبم
 .خوردی صورتم سرم  یعرق رو یها بود، دونه کلیه

 

 . دمیدینم یک ی تار  یقورتش بدم، صورتش تو تونستمی دهنم جمع شده بود و نم یتو  آب

 

 سرداد.   یترسناک  یموند، خندها اریدست مه  یافتاد تو  ادمی خنجرم گشتم اما  دنبال

 هوم؟!   کنهی نم داتیپ اری مه یفکرکرد -
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 صورتم گرفت.   یو جلو شی خون دست

 . مونهینم  تقاصیکارت ب- 

 

  خواستمی م  یهر چ اومد،ی داد بزنم و کمک بخوام صدام باال نم  خواستم ی م  یچ هر
 و به سمت صورتم آورد نفسم بند اومد.  شی دست خون شدیخودمو نجات بدم نم

 

 . دمیسه متر به هوا پر دم،یکش ی اخفه غیج د،یباریاز چشماش م  نفرت

 

 شده بودم، آب دهنم به زور قورت دادم.  زیخ میبه ظلمت گره خورد، ن نگاهم

 

از  یاشک  دم،یاون موکت کهنه د یعادت کرد، خودمو رو  یکیهام به تارکه چشم یکم
  وارید  یرو دم،یکش ینفس راحت شد،یم  نی چشمم افتاد، تنم از ترس باال وپا  یگوشه

 پشت سرم اوار شدم.

 

از صدام   کهن یبود،، از ا  امدهیهنوز نفسم جا ن  دم،یبه صورت مملو از عرقم کش یدست
 نکشونده بودم، خداروشکر کردم.  نجایرو ا  یکس

 

چه   نیا  ای خدا  کردم،ی تنش رو حس م  ینیدستش و سنگ یبود که هنوز گرم یواقع  نقدریا
 . شیبود؟! مخصوصا اون دستش خون یکابوس وحشتناک 
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کاراتم   آوردم،یداده بودم، زانو غم بغل کردم، پول همراهم ن هیتک واری که به د  یهمونطور
 زهرا هووف.  شیبرم پ یکه جامونده، چطور 

 

  روز یاومد د   ادمی فرستادم،  یلب صلوات  ریز  دم،یاذان رو شن فی ضع یگذشت که صدا یکم
 رفتم. نی ها پارو برداشتم از پلهآبو  یاصلا نمازم نخوندم، بطر

 

منو   یکس دم یترسی م دم،یرفتم، گلدون و د نی پا ی کم دم،ید یبزرگ یاومدن گلدان  موقعه
 گلدون وضو گرفتم. شهیر  یهول هولک نهیبب

 

 . ستادمیقبله کدوم طرف بود؟! وسط اون موکت سرگردون ا   یبرگشتم، ول عیسر 

 

 لب زمزمه کردم.  ریز 

 خودت قبول کن.-

 

نماز ظهر وعصر و مغرب   یغذا ،برد ی نمازمو خوندنم، چون خوابم نم ،ستادم ی ا  میمستق
 وعشاء رو بجا آوردم.

 

خودم جمع   یتو  نیدفعه مثل جن نیا  دم،یبود، دوباره دراز کش کی هنوز هوا تار یول
 هامو بستم. شدم، فقط چشم 

_ 
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زانو نشسته بودم، که دوباره   یرو  م،د یمتر به هوا پر هی  یوحشتناک شکستن  یصدا با
 .دیپپچی راهرو م یشکستن پشت سرهم تو  یصدا 

 خوابم برد.  یک دمیاصلا نفهم-

 

و داد به شکستن اضافه شد،  غیهوا کامل روشن بود، صدا ج دم،یبه صورتم کش یدست
 با خودم گفتم: اومد،ی صدا از پنت هوس م

 دلشون.  ری زده ز  یخوش-

 

 لبم زدم. یحرفمو پس گرفتم، رو   عی سر اما

 زود قضاوت نکن. -

 

اصلا مثل اولش نشد،  یبرم، موکت و جمع کردم، ول  دیبا  ترع یو برداشتم، سر   لمیوسا
 و جاروها هم کنارش گذاشتم.   یدسته ط

 . یکرد  ریشکرت خدا امشبو به خ-

 

 .دمیشن یزن ادی که فر اومد،ی م  نی ها پااز پله  آروم

  یخواستی خونه، اگه م یاری اشغال رو م یاون دخترا  زارمی م رونیب تا پامو که از خونه -
 ! هان؟! ؟ی منو بدبخت کرد  یچرا الک یکن یتنوع طلب
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کف   یطبقه یوقت دمیکش  یقی از اونجا گذشتم سوار اسانسور شدم، نفس عم  عیسر 
 صدام زد.   ینگهبان بگذرم که کس یاز جلو یواشکیخواستم   ستاد،ی ا

 

کل   اومد ی م  نجایعطرش تا ا  یبو  دم،یو سرحال و د  پیخوش ت رزنیپ هی  رگشتمب
 لباسهاش هم مارک بود.

 ! ؟یبله با من-

 

 ! ؟ی بهم کمک کن شهیبله گلم م-

 

 به طرفش رفتم. عیسر 

 چکار کنم؟! دیبله، با-

 

ببرمشون کمک   تونمی دخترم گرفتم، نم یمجسمه هستند برا   نایدوتا بسته اشاره کرد، ا  به
 ببرمشون.  نگ یکن تا پارک

 

 زدم.  یلبخند

 چشم.-

 

 .دمی شدم اونا بردارم، که بلند نگهبان شن خم

 ! ؟یی نایس  یاقا -
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که  یگرد، همونطور یها خشک شدم با چشم لونیبند نا  یدستم رو  دم،یکشی آروم نیه
 زل زدم. نیخم شده بودم به زم 

 ! د؟یبله بفرما -

 

 خواهرتون اومده بودن، اون بسته روآوردن.  شبید-

 

 بلند داد زد: ادمیتعجب ز  با

 ! هنوز هستش؟! ؟ی! در رو براشون باز کرد ئند؟یمطم-

 

 خارج بشن. دمیبله، ند-

 

 اگه خواست بره خبرم کن. -

 .شدی اکو م ی سالن خال  یکفشاش تو یکه صدا  دی دو یعتیسر باچنان 

 بجنب. یکنی چکارم-

 

تکون دادم، آب دهنمو قورت دادم، اسلوموشن بودم تاسوار اسانسور بشه،   سرمو
 . ابونیبندازه کف خ رهی بگ سامیمنو از گ خوادی زدم، حتماا م یپوزخند
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  لی بودند، وسا نی واقعاا سنگ گفتی باکلس خارج شدم، راست م رزنیدنبال اون پ آروم
 گذاشتم. نیماش ی تو

 

 ها؟ بودن مجسمه  یدرد گرفت، بت  کتفم

گشتم   یگشتم هر چ م،یکوله پشت یجستم، تو  رونیب نگیاز در پارک دم یکش یراحت نفس
پول اتوبوس هم   ینداشتم، حت یتاکس هیپولم نبود، اه ازنهآدم برخاست، پول کرا  فیک

 نداشتم.

 

  یصندل  یرو  یپارک دنیبا د  رفتمی راه م هدفیراه بود، ب یلیزهرا خ یتا کلنتر نجایا از 
 نشستم.  ینگهبان کی نزد

 

 گذشته بود. یاقه ی ده دق دادم،یپاهامو تکون م یها باکلفگ بچه  مثل

 

 نگهبان به طرفش رفتم.  دن یباد

 سلم عمو.-

 

 سلم دخترم، بفرما.-

 

 من گفتم:   بامن
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 شهی شماره رو بردارم، م  هی  خواستمی گم شده م میگوش یمن.. من باتر د،یببخش-
 بهش زنگ بزنم؟!  دیبد  تونیگوش

 

 و درآوردم.  میاشو درآورد، گوشساده   یگوش  عیسر 

  ریچندبار ز   ستی کارت ن میس  یاسمش تو  دمید ی ناباور نیکارتش جابجا کردم، درع میس
 زمزمه کردم. یلرزون  یبوده با صدا یگوش یرو کردم از شانس گوهم تو 

 هم که ندارم.   هیبکنم، پول کرا یحاال چه غلط- 

 

 جا دادم بهش دادم.  شیگوش یکارتش تو میکارت درآوردم، س میس

 

 نشستم.  ینگهبان ک ی نزد مکتین یرو

 .دمیاونجا زهراحساب کنه؟! بعد پس م رمی بگ یتاکس

 

 به خودم تشر زدم.  کلفهام

 که از  ستیجاشم معرفت به خرج داده قرار ن نیمگه اون بدهکاره منه، تا هم-

 

 سواستفاده کنم. شیخوب

 

 برم.  ادهیپ تونمیندارم، نم یچیه یوا رفتم، اصلا حوصله  یصندل  یزار رو یحال با
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لرزونم و   یبه سرم کنم؟! لبا  یبرم، اگه نشه امشب چه خاک دیتا به شب نخوردم، با  یول
 هم فشار دادم.  یرو

 

 ام گذاشتم، بلند شدم.شونه  یرو میپشت بند کوله  هی

  یصدا زد، برگشتم نگاهش کردم، اون نگهبان بود، لبخند یحرکت کنم، که کس خواستم
 زدم.

 شده؟!  یزیبله چ-

 

 .دیرو سمتم کش  یزیچ

 دخترم. ایب- 

 

 میشونیپ یلول شده  به سمتم گرفته بود، عرق رو  یتوماندستش نگاه کردم، ده  به
 نشست. 

خودتون بهش  دیقبول کنم، شا تونمی اما نم  د،یکمک کن یخوا یم   دونمیممنونم، م-
 . دیدار اجی احت

 

 زد، دست لرزونش تکون داد.  یلبخند

 برو بسلمت.  ریقرضه، هر وقت گذرت افتاد پس بده، بگ-
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 .دیاما نگهبان حالم و فهم  دم،یخجالت کش یلی انداختم، شرمنده بودم، خ نی پا سرمو

 

 گفتم: یلرزون  یگذاشت، با صدا  میکوله پشت یکنار بیج ی شدم، پول تو ترک ی نزد

َپس بده، با   فرستمی دوستم و حتماا م یول ام،یخودم نتونم ب دیاسمم پرواست، شا -
 اجازه. 

 

 از اونجا دور شدم.  عیسر   ادمیز  یخوشحال با

 

 ناموت بود.   ستیرو در آوردم، ب پول

 رفتم. یشدم، به کلنتر یتاکس سوار

 

 گفت:  یجواب  نداد، سرباز جوان یسدر ُاتاقش زدم ک  یزور وارد شد، هرچ به

 . ستنین-

 

 ! شش؟یپ  دی! منو ببر شه؟یم-

 

 . ستادیسرجاش ا  توجهی ب سرباز 

 بودم؟!  واریبا د-
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 دادم. هیتک  واریگذشت، که سرمو به د   یساعت مین

 

 .دمیرو شن ییآشنا  یاومدم، صدا  رونیشدم با اتوبوس به مرکز برم از در که ب بلند

 

شوکه سرجاش   دنمیگشاد زدم، اون با د یاقا شهروز لبخند  دنیبلند کردم، با د سرمو
 .دنینگاهشو گرفت به من رس ری مس  کرد،ی خشک شد ، زهرا که بهش نگاه م

 

 زهرا بلند گفت:  دن،یبه طرفم دو  مهی دو سراس هر

 .یخدا جون مرس یپــروا... وا -

 

 .دمی ناغوشش گرفت ترق تروق استخوانام و ش ی محکم تو  منو

 

 : دینگران پرس شهروز 

 . یاز نگران  می! مردد؟یخوب-

 

 کمرم زد. یمحکم تو  زهرا

 .میدیکش یتا حاال چ روز ید  یخاموشه؟! اگه بدون تیما رو دختر چرا گوش یتو که کشت-

 

 به زهرا نگاه کرد.  شهروز 
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 شده؟!  یچ  نمیداخل بب میبر-

 

براش   زویو گرفت، همه چ هام ُاتاق زهرا نشستم زهرا کنارم قرار گرفت، دست  داخل
 دادم.  حیتوض

 

 . دادیسرشو تکون م شهروز 

به   یاز اون مرد نم پس ندادن، فقط از زن م،یکرد ر یرو دستگ و اون دختره  یاون مومن-
از   دم،یکه دربارهش شن یزن نیترف ی کث گن،یخودشون بهش هانا م  یکه تو  هیاسم هان

 . زننینم ی هم حرف اریمه  نیا

 

 و از داخل گاز گرفتم: لبم

 شد.  یمن خواستم اونو بکشم، اما دستش فقط زخم-

 

 داد. رونینفسشو با صدا ب شهروز 

کارتتم   م یس ،یبه اونجا برنگرد  گهیبهتره د م،ینگرانت شد یلیخ ،یخداروشکر خوب یول-
 ازش استفادن نکن.  گهید  ایدور بنداز، 

 

 گفتم:   عیسر 

بهم  توننی نم گهی د دن،یمطمئناا از سرعت عمل شما ترس  گهیاما برم انجا بهتره، اونا د -
 رو نـ.. یبزنن، بعدشم من جا  بیاس
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 گونه دم گوشم داد زد: اخطار

 ما.  یخونه میلج نکن، بر  نقدریپــروا، ا -

 

 شالم ور رفتم. یبا لبه  آروم

 ترم. نه برم اونجا راحت -

 

 با محبت گفت:  شهروز 

 .یدونیخودت م یاما هر چ  دم،یمن حقو به زهرا م  یول-

 

 بلند شد. عیباغصه سر  زهرا

خوابگاه بعدهم بدون اطلع ما از  میبر رم،یبگ دی کارت جد میبرات س میخب بلندشو بر-
 . رسونمتی م  امی دنبالت ظهر م امیروزکنکور هم خودم م ،یا ی نم رونیاونجا ب

 

 زدم. ی به مهربون یلبخند

 چشم قربان. -

 

 رفت.  ی اغره  چشم

 زهره ماز. -



 پروا 

1195 
 

 

تنها   ام،یمنو به خوابگاه رساندن، ازش خواهش کردم، بمونه تا ب  د،ی کارت برام خر  میس
گذاشتم، از زهرا خواهش کردم به   یپاکت یناموت پول نقد داشتم اونو برداشتم، تو یس

 اون نگهبان بده.

 گفت: عی سر شهروز 

 من خـ.. دینگهدار  نویا-

 

 دست زهراگذاشتم.  یتو   اونو

 ممنونم.  یلینه خ-

 

 تاسف تکون داد.  یسرشو به نشانه  زهرا

 بهمون لطف کرد.  می زار ی روش م یماهم کم ،یمانع کمک ما بش  یتونی نم یول-

 

 هواش براش فرستادم. یتو   یابوسه 

 . میبرو تو که ما بر-

 

 براشون تکون دادم داخل شدم.  دستمو

 بشه.  کیبهم نزد  کردی جراعت نم یاون روز کس از 

 عروسک داخل ُاتاق شد، بهم زل زد. دیکه با بار جد یدرحال فرزانه
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 ! پس فردا کنکوره بسه.؟یخونیدرس م  یهنوز دار-

 

 بلند کردم.  سرمو

 .کنمیت م فردا رو استراح -

 ُاتاق جا داد.   یبزرگ گوشه یاون گون فرزانه

بهتره   ،ییسا ی پل نیا  ینسناسا همه رو پر کردن که تو از دارو دسته ن یا  یپر پر یه-
 .یمواظب خودت باش 

 

 زدم. یگشاد  لبخند

 . شنی م المیخیچه بهتر، حداقل ب -

 

 کرد.  ینوچ یتکون داد نوچ سرشو

 جماعت متنفرن.  سیاشون از پلهمه ناینه، ا   یگیم یواحمق  ساده   گمیم-

 

 باال انداختم. یاشونه دم،یکش یپووف

 .میعروسکا رو درست کن امی بزار کنکورمو بدم ب-

 

 . یالیخی ب یاصلا معلوم نبود، زد-
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برام نبود، روز کنکور زهرا منو به محل مورد نظر   یزیشدم، اما االن جز کنکورم چ نگران
 برد. 

 

  یاز چشمم سرخورد، ول یکدومو بلد نبودم، اشک چیکه سرجلسه نشستم انگار ه  اولش
  یقیمن سرنوشت سازه، نفس عم ی مهم نباشه اما برا  هیبق یبرا  دیخودمو ببازم، شا دینبا

صفحه از زبان مونده که مراقب    هیشروع کردم، هرچند  یشتریب یبا دقت وسرعت دمیکش
 . دیدفترچه رو به زور ازدستم کش

 اه بهش زل زد. با

 

 ازم گرفتش.  یتست بزنم، تا مجبور شتریصفحه ب  هیخوب شد تونستم حداقل  یول

 

که شک   یکه بلد بودم، زدم  وقت مونده بود، برگشتم سواالت یرو تا جا  ایاختصاص
  جیسرم گ یبلد بودم زدم، از خستگ  یدم، هر چبودم، مرور کر دهیداشتم، دورشون خط کش

 که نشسته بودم تا شده بود. یکمرم از حالت رفت،ی م

 

اخر رو با دو    ییچندتا نیلحظه نشستم، سواالت و با دقت مرور کردم، ا  ن یتا اخر یول
 زدم.  یدل

 

محل ازمون موندم تا زهرا زنگ زد،   یبشم، تو هوش یبود ب کی دادم، نزد لی که تحو برگه
که   ینا یاز ا   یسوار شدم، منو برد جگرک  عی بود، سر ستادهی در ا  یرفتم، درست جلو رونیب

 اما واقعاا خوشمز بود.  د،یرسینم زیجاشو به نظر تم
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 با دستمال دور لبش پاک کرد.  زهرا

 ! ؟یچکار کن  ادیتا جوابش  ب-

 

 قورت دادم.  دم،ی جوی که م  ی القمه 

کار کنم، البته   دیبا رم،یگیم   ادیداده دستنبد درست کنم، عروسکم کم کم   ادمی فرزانه -
 . هیموقت

 

 داد، منو که به خوابگاه رسوند با سرعت دور شد.  رونینفسش رو با اه ب زهرا

_ 

گرفته،   یبزنند، استرس بد جیهفته از کنکور گذشته بود، اخر هفته قرار بود نتا  هیماه و  هی
 دستم فرو کردم.  یسوزنو تو   یپرتاز حواس  یبودم، چندبار

 

به شام نداشتم زود به ُاتاقم رفتم،  یلیماه پوست کلفت شده بودند، م  هی ن یا  یتو  اما
 .رفتی ُاتاق راه م یساعت وارد شد، تو  ه یفرزانه آشفته بعد 

 شده، دخترت خوبه؟!  یزیچ-

 نشست. یپشت چرخش یصندل یاسترس بهم زل زد، رو  با

  یکیاند، اما امشب نجمه به خونت تشنه ،یسیپل کننی چون فکر م  ای لیپروا راستش خ-
 مرده.   میدیرو تا سرحد مرگ کتک زد، دوستشو به باند داده بودن، بعداا فهم
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 صداشو گرفته بود. یلیخ

 . یبر دیبا  ستیاصلا امن ن نجایجات ا یبببن پر پر-

 

 افتاد، بغض کردم.   ام قهی به  سرم

 همه ظلمو ندارم. نیطاقت ا  گهی ! ده؟یچرا.. مگه گناهم چ- 

 

 کنارم نسشت.  عی سر  فرزانه

 کنهی م یچه فرق  یروندار یهم کس  نجایکه بهت گفتم، تو که ا  یبیبرو همدان.. درمورد ب-
 .یکن  دایاونجا راهتو پ یتونی اونا واقعاا خطرناکن، م ،یکجا باش

 

 . ترسمی است، م؟! اونجا برام نآشناخته   کاریاونجا چ امده،یجواب  کنکورم ن-

 

 ،یری گیم  ادی زود  ست،یبزرگ ن نجایا  یام گذاشت اونجا که به اندازه شونه  یدستشو رو -
  یبد ی برات نقشها  نایجواب ت که اومد اونجا روبزن ا ه،یآدم خوب یبی همه جاهارو ب

 دارند.

 

کردم، حس   هیآروم آروم گر  دم،یملفه روسرم کش   دمیض درازکشبابغ یبدون حرف کلفه
 همه جا سربارم.  کردمی م
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  یبرم ول  گهیشدم، قرار بود دوشب د  یتا راض خوند،ی گوشم م یرو تو  نایروز مدام ا چند
  مهیچپوند، گفت ن یکوچک یساک  یتو  لمویبود که باعجله وسا دهیشن ی چ دونمیفرزانه نم

 .کنندی م شیروزا عمل نی حرکت کنم چون برام تله گذاشتن هم  دیشب با

 

 _حال 

که  یسوار یها نیها روماشازنقشه  یچندتا کپ سک،ی اماده شده، هارد یها نقشه
 .دیرسی آرشام ارسال کردم، چندساعته به دستش م یمقصدشون همدان بود، برا 

 

حلل زادست،    دمیوردم، دو که درآ  میخواستم بهش خبر بدم که اونا روارسال کردم، گوش 
 وصل زدم.  یدکمه  عیسر 

 چندبار زنگ زدم.   ییالوکجا-

 

 زدم.  یلبخند

 . یالوسلم، خوب-

 

 گفت:  یاخسته  یباصدا

 زمن دور. اری  نی و ا ارهینوچچ.. دل درطلب -

 

 ! ؟ی شاعر شد -
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 شاعر شدم.  دموی چشم ناز  تو رو د-

 

 .دمیبلندخند

 . ریبگ یری خوب تماس تصو -

 

 . دیکش یپووف

 . رهیگی بغلم نچلونمت، دلم آروم نم یبانو، من تا بوت نکنم، محکم تو  یدرک ننماند -

 

 گفتم:  یباخونسرد 

 همدانه که. شی باق شه،یتمام م  گهیدو شب د-

 

 نفس تند کرد.  آرشام

  م،یهم نداشت یواال، اصلا دوران نامزد باز   دمشی ندیسرم زن گرفتم، درست وحساب ریخ-
 برم تهران.  دیمن با   میخب اخه مناقصه روببر

 

 . یگیاره، راست م  ن،یه-

 

 ! ؟یرد کن یبلیس  ری ها ز سکانس  نی! ا شه؟ینم-
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 . دمیخند بلند

 .دونمینم-

 

 !کنه؟ی نم تی اروهان با همسترش اذ -

 خودشه. یاش تو همه  نینه باحاله همسترش، فقط ارش-

 .دی کش یقیعم نفس

 هـ.. کهیاون زن-

 

 ازقبل دندون قروچه کرد.  تری کرد، عصب سکوت 

 کرده.   ییخورده، بچه روهوا یچه گوه ستی معلوم ن ،یاومده گند زده به همه چ-

 

 بزن. نا یزنگ به اقاجون ا هی  یقطع کنم، پروا راست دیدارم، با یپشت خط-

 

 چشم، مشغوله کارم، برام حواس نزاشته، فقط مواظب خودت باش. -

 

 ها باش فعل.مواظب خودت بچه  چشم، قربونت برم، توهم-

 

 چشمت روشن، خداحافظ. -
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 دلخور بودند. ی، انگار کمزنگ زدم  نا یاقاجون ا به

 

م، با کارگردان هماهنگ کردم،  آرشام خواسته بود، زودتر برگردم خوشحال بود  کهن یا از 
سوار    ونی گر  یها فرار شبونهام روکمک فرزانه ودوستشو رو باچشم یفشرده صحنه

 کردم. ی، باز به همدان شدم   بازگشتی س باتوبو

 

ها عصرش راه  دو روز بهم استراحت داد بامحسن وبچه  نیروزجلو افتادم که کارگران ا  دو
 افتادم، به آرشام خبر نداده بودم.

 

مبل لم داده، سر اروهان    یباال بردم، دوش گرفتم، محسن هم رو   لمونیوسا  م،یدیرس
 ه رفتم.به اشپزخان عیبازوش بود، سر  یرو

 منم کمک بدم.  دیبزار-

 

 چشم نازک کرد. پشت

 . دیخسته راه شهیمگه م-

 

 .دمیو بوس  دشیسف یگونه

 کرد.  یمحسن رانندگ  ستمین-

 

 خودش بود، بدون حرف به ُاتاقش رفتهبود. ی تو  یلیخ نمیارش نگران
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 رو اماده کردم. زیکمک مادر جون م  با

 بلند وارد شد. یآرشام با صدا  که

 ! زجون؟یعز-

 

  یاتفاق هیمطمئنم  دنی از صبح جواب  نم  نایتهران ا  رمی اماده کن م لمی! وسا ؟یی کجا-
 افــ.. 

 

 

 چشمش که به محسن واروهان خورد خشکش زد. ،ستاد یسالن اشفته ا  وسط

 

که خم شد از رو سر وگردنش باال   نیبه طرفش پرواز کرد هم مثل پرنده  یغیباج اروهان
 صورتش زد. یآبدار رو  یرفت چندتا بوسه

 پسرم.  ری ش یاخخ، من فدا-

 

 چرخوند.  اونو

 ذره شده بود.  هینامرد، دلم  -

 

 به شکمش زد.  یبغلش زد به طرف محسن رفت، مشت ریو ز   آروهان



 پروا 

1205 
 

 ! د؟ینداز ی منو دست م گهیحاال د ،ینامرد  یلیخ-

 

 .دیبلندخند محسن 

 کنه.  زتیاز زن خودت بپرس، خودشو هلک کرد تاسوپرا  رمیتقصیب یبنده -

 

 حواسم بهشون بود. یرچشم ی اشپزخانه ز  از 

 نیاالن خودش کجاست؟! ارش  نجایبانو که خودش و هلک کرد تا برسه ا ن یحاال ا-
 خوبه؟! 

 

 زد: بلندداد

 ! ن؟یارش-

 

 چرخوند.  یسر

 اقاجون کجاست؟! -

 

 جون بلندگفت:  مادر

 چکارش داشت.  دونمی ات زنگ زده، نمتراسه، عمه  یتو -
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  دادیبه طرف اشپزخانه اومد قلبم کوپ کوپ صدا م کردی م  ییدلربا شی مشک  پی بات آرشام
 .شنوهی مادرجون م  کردمی حس م  کهیطور

 الغر شده؟! حالش خوبه.  چقدر

 

 ابروهاش باال داد.  د،یبه چهار چوپ رس زاشتمیم زه یجز  یغذا رو  یظرفها 

 سلم مادرجون، سلم بانو.-

 

 داد.  هیچهارچوب اشپزخاته تک به

 . رفتنی شوهراشون م شواز یقبل زنان با استقبال گرم پ-

 

  رونیب رچشمشیالغر شده افتاد استخوان ز  زدم چشمم بصورتش که تآبلو بود یلبخند
 زده بود. 

 

 کردم. آروم و باخجالت ازمادرجون اروهان آروم زمزمه   دمیبه طرفش کش دستمو

 .یحالت خوبه؟! بنظر الغر شد ،یخوش اومد -

 

 سرم تو اغوشش نشست. د،یمحکم فشار داد، خودشو جلو کش دستمو

 ممنونم، خوبم. -
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 تر زمزمه کرد.خورد، آروم   امقهی داغش به شق ی هاخم شد، نفس یکم

 کرد؟!هوم؟   یرفع دلتنگ شهیمگه قبل نگفتم بادست نم-  

 

 دستپاچه بازوش و هل دادم.  دم،یکشباخجالت خودمو عقب  عیسر 

 ست.برو، دست وصورتتو بشور، شام اماده -

 

 داد زدم:  بلند

 ست.برو خواهرت اقاجون خبر کن شام اماده  زم،یاروهان عز -

 

 هامو چرخوند.دوتا چشم   نینگاهش ب آرشام

 .یکشیهنوز که خجالت م -

 

انداخت   ینگاه  بردی م زی م یبه مادرجون کرد بعدبه محسن که پشت ماظرف رو  ینگاه
  عی حالش خرابه با اون حالش سر دم،یهاش تند شد، فهمنفس ،دیبوس  میشونیوسط پ

 رفت.  رونیب

 

به پا کرد،   ییوجودم غوغا  یبود، تو  دهیکش ش ی هاش اون نقطه رو به آتلب  یسیخ
 وجودم موج زد.  یحس خوب تو نیاز ا   یلبخند
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  نمیب یبود تو  یقاط گارش یس  ینشسته بود آرشام کنارم نشست عطرشو که بابو  زیم  سر
 چقدر دلتنگش بودم.  یوا  دیچیپ

 

 گفت:  مادرجون

 . زیسرم  یتو که باز  اون موش و آورد -

 

 داد.  یبد  یبشقاب رها کردکه صدا  ی کلفه قاشقش روتو  اروهان

 ُاتاق تنهاست. یتو گناه داره  ست،یاون همستره موش ن-

 

 بهش رفت.  یا چشم غره  مادرجون

 نه.  ایتنهاست   دونهیباموش نداره، بعدهم اون چه م یفرق چیه  یول-

 

 طلبکارانه:  اروهان

 .ادیکه از اون بدش م دی فقط شما فهمه،ی اون م-

 

 دلخور روبه آرشام کرد.  مادرجون

از گل    نمیا  ز،یسر م  امدین  یچشه، حت ستیاون از دخترت معلوم ن  ر،یبگ لی تحو  ایب-
 پسرت. 
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کنه، آرشام با سرش اشاره   سی بود خودشو خ کی به اروهان کرد که نزد ینگاه بد  آرشام
 : دینال زونیاو  یداد، اروهان با لبو لوچه

 ُاتاقم.  برم ی مادربزرگ، اونو م خوامی معذرت م-

 

 قفس اونو برداشت به ُاتاقش برد، اقاجون دور لبش پاک کرد.  عیبهم نگاه کرد، سر  آرشام

 !؟ ی خبر ندار مایازس-

 

 سرشو تکون داد. آرشام

 حواسم بهش هست، نگرانش نباش. -

 

 به آرشام زل زد. یبانگران اقاجون

 سربهش بزن.  هیبرو   نجاستیحاال که عروسم ا  کنه،ی داره چکار م ستیمعلوم ن-

 

 . دیرو آب پر کرد بعد از تعارف به همه سر کش وانی ل آرشام

 . ستیاون که بچه ن زنم،یبهش سر م رم،ی مناقصه برم، م  هی یبرا  د یبا گهیچند روز د-

 

 گفت:  یاخطارگونه جد  اقاجون

 .دی ابچه شهیمن هم  یشماها برا -
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 . دیبه موهاش کش یدست آرشام

 چشم حتماا، بخدا حواسم بهش هست.-

 

 آرشام بلند شد.  کردم،ی بلند شدم با کمک مادرجون ظرفها رو جمع م من

 چشه؟!  نمیبب ن یسراغ ارش رمی م-

 

 .کردی هاش و خشک مکه دست  یمادرجون درحال  م،یتکون دادم، ظرفها رو شست  سرمو

 دستت درد نکنه، برو استراحت کن.-

 

 .نیزحمت افتاد دست خودتون درد نکنه به-

 

 زد.  یلبخند

 ها به ارامش برسن، اما.. از خدا خواستم بچه شهیهم! ؟ه یچه حرف  نیا-

 

 .دیهاش درخشچشم  یتو  اشک

 کنه. دایکرد، خدا کنه اون دختر هم ارامشش رو پ دا یو پ شی آرشام که خوشبخت-

 

 گرفتم. دستشو 

 . دیان شاءاهلل، شما حرص نخور-
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 سالن با اروهان و اقاجون نشسته بود، بلند شد.  یکه تو  محسن 

 برم. گهی من د-

 

 .دیو باال کش  نکشیع اقاجون

 کجا؟! -

 

 بخوابم.  رم،یخودمون، برم دوش بگ یخونه-

 

 اخم کرد.  اقاجون

 جا بمون.  نیهم-

 

 زد.  یلبخند  محسن 

 کن.  ینه برم، از آرشام هم خداخافظ-

 

 فتم. تکون دادم، همراهش تا دم در باهاش ر  سومو

 دلم براش تنگ شده.  میبزن یبیسر به ب هی  میدنبالم بر ا یمواظب خودت باش، فردا ب-

 

 زد.  یلبخند  محسن 
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 .رمی برو توخودم م-

 

 ! ؟ی ندار از ین یزیچ-

 بازومو فشار داد. محسن 

 دل نگرون من نباش.  ینه خواهر-

 .دیام  برام موندکه از گذشته  ییکسا  یتنها یبی تو وب تونم،ینم-

 

 .دی به اغوش کش یاهیثان   یمنو برا  محسن 

 فعل با اجازه.-

 

شده،   یخودش مرد  یباشه اما داداشم کوچولوم برا شمیمحسن پ  خواستی م دلم
 خودش باشه.  یپا  یرو  خوادی من باشه، م شیپ زارهی غرورش نم

 

فشرده شده، سرمو به طرفش برگردونم با  یبودم که بازوم ببن دست  ره یرفتنش خ به
 دادم. هیآرشام سرمو به بازوش  تک دنید

 ! ؟یکنی چکار م نجایا-

 

 محسن. یاومدم بدرقه-
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 مگه رفت؟! -

 

 به تکون دادن سرم اکتفا کردم. فقط

 تخسه. یلیخ-

 

 فشار داد.  یپهلوم بود کم  یدستشو تو  آرشام

 ست.کوچه فاصله  هیفقط خودتو ناراحت نکن -

 

 .دمیتکون دادم، آروم پرس  سرمو

 شده؟!  ادمی کارات ز  ستمیهوم؟! نکنه من که ن یشد ضی ! نکنه مر ؟یالغر شد  نقدریچرا ا-

 

 . دمیفهم دیلرز یاز تنش که م   نویا د،یخند ز یر زی ر آرشام

 . ارهی  یاز دور-

 

 بهش زدم.  یمشت

 دختر.  ی! منو زهره ترک کرد ؟ی اومد خبریبخاطر من زودتر و ب- 

 

 گفتم:  ربطیب

 ! ؟یحرف زد   نیبا ارش-
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 داد.  رونی و با صدا ب نفسش

 اهوم -

 

 مکث کرد. یکم

بچه روجلو انداخته، صبرم تموم   هیسا   یتو ستادهی وا  کنه،ی داره مغزش و پر م کهیاون زن-
  یمتیق چی ه به فهممی و م یزندگ  یتازه دارم معن  شم،یو رد م نیارش  یرو  زارمیبشه، پا م

 . دمیاز دستش نم

 

 بلند کردم، نگران بهش زل زدم. سرمو

 ؟!    یگیم یچ-

 

 گره خورده به طرف داخل آروم هلم داد. یهااخم  با

 .ییگرم شده، منم که گرما   یلیبرو داخل گرمم شد، هوا خ ،یچیه-

 

 باال رفتم، ازش فاصله گرفتم. یباهم طبقه  م،یهم داخل رفت با

 کجـا؟! -

 

 ها بزنم. سر به بچه  هی-
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 دنم،یرفتم با د نیبلندش عقب و جلو شدند، اول به ُاتاق ارش ی تکون داد موها سرشو
 تختش نشستم. یملفه برد، لبه  ری کرد، سرشو ز  یاخم

 ات شد برو بخور. اجاق گذاشتم، هر وقت گرسنه  ی ! غذاتو رو؟یخوب-

 

 .دمیو شن شی عصب یصدا 

 .یهست یتو فقط موقت یفاز مامانا رو گرفت-

 

 باشم؟!  یهمه جا موقت  دیبا ی عنیدلم شکست،  

وجدانم سرافکنده    یکه جلو کنمینم ینباشم، کار ایباشم   یمن فقط نگرانتم، موقت-
 باشم، من فقط نگرانتم.

 

 .دمی و بوس شیشونیپ د،یرسی بلند شدم به ُاتاق اروهان رفتم به نظر قهر م حرفیب

 ! ؟یچرا اخم کرد -

 

 نگفت. یزی چ یاشو جمع کرد، وللوچه   لبو

 ! ؟ی از بابا ت و مادرجون ناراحت-

 

 هاش تکون داد. با همون اخم  سرشو
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 ،ینمادرجون و ناراحت ک یکن  یکار دیتو هم نبا  اد،یمادرجون از همسترت خوشش نم-
 مادرجون نباشه.  دید یبزار که تو  یجا  هی  یمثل همستره اگه آورد

 

 کردم.  یمکث

  دید  یهم جلو شنونه،ی ما رو م  یها هم صدا پله یبزار رو  ینگران اون ینی پا ی وقت  ای-
 .می بهش احترام بزار دی ماست با  یمادرجون بزرگ همه  ست،ین

 

 نکردم. یمن کار  کنه،ی اش منو دعوا مبابا  همه-

 

 .دمیکوچولوش و بوس دست

 .کردمی اما قهر نم کرد،ی منم منو دعوام م یبابا  گه،ی اخخ پسرکوچولوم، باباته د-

 تو کجاست؟! یبابا  -

 دادم. رونینفسم و با فشار ب دم،یگز  لبمو

 ازشون دورم.   نجایامدم ا  دونم،ی راستش نم-

 ! ؟یخوابیمن م  شیامشب پ-

 زدم.  یلبخند

 ده، چشمهات و ببند، برات قصه بگم.پس به منم جا ب-

 

بلند براش گفتم تا بخواب   یقصه  هی دم،یملفه رو خودمو اون کش  دم،یدراز کش کنارش
 رفت، آروم بلند شدم، چراغو خاموش کردم، به ُاتاق رفتم. 
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  ره،یمعلوم بود فکرش درگ دم،ی داده بود د  هیبه دست به نردها تک گاریتراس س   یتو آرشام
 زل زده بود.  یکیبه تار

 

اونو متوجه کردم که   شهیبه ش  یابا تقه  نیهم ی تراس  برم برا   یتو خواستی نم دلش
 پا له کرد.  ریاونو ز  داد،یم  رونیکه دودش ب یگرفت، درحال گارشیاز س یاتاقم پوک ی تو

 . یکرد  رید-

 

 صورت دمغش نگاه کردم.  به

 اومده؟!   شیپ  یمشکل یفکر بود  ی اروهان قصه گفتم، تو چته؟! تو  یبرا -

 

 .دیو از سرم کش  میروسر

 ! ؟ی آوردیبانو، چرا لباستو در ن ستین یمشکل-

 

 . دیمانتوم نشست، آروم اونا رو باز کرد، لوپمو  بوس  ی دکمه  ی رو دستش

 چشمات گود برداشته؟!  ری ز  نیچرا ا  ،یستیچته؟! اصلا سرحال ن-

 

 .دیبه موهام کش  یدست

 ! بدو بچه پرو. مه؟یزیمن چ یلباستو عوض کن، چرا اصرار دار-
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  نجایخجالت لباسم و عوض کردم هرچند آرشام حواسش ا  یتخت نشست باکم یلبه ،
 .دیدراز کش عیآرشام سر  دمیتخت خز   ینبود، رو

 

 کرد، دلخور بودم. ریبازوهاش اس نیب منو

 ! ؟یچته چرا دمغ شد -

 

! اگه ندونم ؟ی چرا باهم ازدواج کرد یدونی! منو محرم خودت نم؟یحرف بزن  یخوا ینم-
 . رمی برم بم دیبا هینفهم دردت چ گذره،ی تو دلت م یچ

 . دمیبغض نال با

 موجود اضــ...  هی خورم،ینم یکس  چیحس سربار بودن دارم، بدرد ه-

. 

! خودم مواظب همه  ؟ی بلغور کرد  هیچرت و پرتا چ  نیا  دوزم،ینشنونم، لباتو بهم م گهید-
 .میچ

 

 . دمیآرومش و شن یلیخ زمزمه

 ازت بگذرم.  تونمیباهات باشم، نه م تونمینه م-

  نیهم  ایدن نیا  یدارم، تو  از یارامش واقعاا ن ن ی باش به ا شمیپ صدای امشب فقط ب-
 بودنت برام مونده.  یدلخوش
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 خراب بود، چکار کنم حال  حالش

 

 بهتر بشه؟!  ش

 

 . امدیدرن یهام  بهم خورد، اما صدا بار لب  نیبه عرق نشست، چند تنم

  عیدهنم و باز کردم بگم سر   ،یجون کندن خواستم بگم که باهام باش تا آروم بش باهزار
 : دیتوپ

 نکن، نکن دختر. -

 

 . دیباال پر  ابروهام

 ؟!   کاریچــ.. چ-

 

 .دیکش  یقیعم دم

 نکن. وونهی نفس نکش منو د  ینطوریا-

 

 آرشام ما.. مـ.. زنـو..  -

 

هام  چشم نیسرخش و ب ی هاچشم  د،یسرمو عقب کش  یبه موهام چنگ زد کم محکم
 چرخوندم. 
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قلبم و از تو دارم، االن که عطرتو    یقراریب نی ا  ،یمن  هیچ دونمیزوده، وگرنه خودم م-
  یدور نیبا ا  خوام،ی نم یزیچ  گهیاغوشمه  د   یحالم خوبه، االن که تنت تو  دمینفس کش

جا آروم و    چیه یستیبود، ن ی خال یلیجات خ شه،ی باشه دل نم تویکه ب  یکه دل دمیفهم
 . یی که دار وندارم تو دم یخرابه، فهم لمحا  شونم،یقرار ندارم پر 

 واب، کم با چشمهات دلمو آب کن.بخ ریبگ-

 

 .دیبه لبم کش یدست

 دردت گرفت؟! -

 

 کم درد داشت، اما با سرگفتم، نوچ.  هی

 رو هم داره.  نایزن آرشام بودن، ا-

 

 فرق سرم گذاشت. ی اش رو روزدم، سرمو به بازوش چسبوند، چونه یلبخند

 

 اغوشم گرفت. یخشدار آرشام تکون خوردم که محکم تو  یبا صدا  صبح

 ! ؟یوارد بش یتونی م  م،یگفت چون جواب  نداد یک-

 

 با بغض گفت:  دهیترس  اروهان

 در زدم. یل یصداتون کنم، خ امیمادرجون گفت ب-
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 گفت:  یعصب آرشام

 وارد نشو. یصدبار بهت نگفتم تا اجازه ندادم، به جا   ،یبدون اجازه وارد شد یول-

 

 به بازوش زدم، که تمامش کنه.  آروم

 . امیتا ب رونی برو ب-

 

 . دیهاش و باز کرد، طاق باز خوابآرشام آروم دست  دم،یدرو شن یصدا 

 . یکردی دعواش م دینبا-

 

 . دیکش یتر شد، پووفپررنگ  اخمش

 .میبود  یما در وضع بد   دیبدون اجازه وارد نشه، شا رهی بگ ادی  دیبا-

 

 اهم به خودم افتاد  گرد شد، تازه نگ هامچشم

 ما کنجکاو شده. یهم حساس شده به رابطه شی طور نیهم-

 

 .می دار  یپسر باهوش-

 

 زدم.  یلبخند

 .یچون قبلش زن نداشت-
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 .دی پهلو شد، لپو کش به

 .ای شیلقمه م ه ینکن،  یخوشمزگ-

 

 .دیبه موهام کش  یدست

مجبور شدم تاپتو   ،یعرق کرده بود  یکل ،ید یکابوس م یاش داشتهمه شبی ! د؟یخوب-
 .ارمیدرب

 

 شدم. طونیش

 مجبور؟! -

 

 آبروش باال برد.  یتا   هی آرشام

 

 به بازوش زدم.  یلبش بود، مشت آروم  یگوشه ییبا یز  یخند کج

 . ییاقا ادمه،ی اعتماد کاذبت ز -

 

 منو اعتماد کاذب؟! -
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بلند باهم   د،یشحرکت منو تو اغوش ک هی  یتو د،یمچ دستمو گرفت و طرف خودش کش 
 سروصورت و گردنش پخش شد. یبلندم رو  یموها م،یدیخند

 .یگوش من  یتو برده و غلم حلقه-

 

 اش زدم.به سرشونه  ی آروم یمشتا

 ! ؟یچه حساب ی! رو ؟یجد-

 

 و رقصاند.   ابروهاش

 .یندار یراه برگشت  یسندشو امضا کرد  یکه بله رو داد یاون موقع-

 

 . دیام و بوسچونه  ر یز  دیباال کش سرشو

 . یشمیمو ابرا  یمحکم کرد  نهیس ن یا  یجات تو  دم،یمن ندارم، چون بخاطرت ازهمه بر-

_ 

بود،   دهیانگار رنگش پر م،یرفت یبی ب دنیخوشحال بودم، باهم به د یلیدو روزخ نیا
موند منو آرشامو بچه ها   ششیمحسن پ امد،ینکردم با ما ن ینگرانش بودم، هرکار یلیخ

 . میبرگشت

 

  م،یکرد یعروس یاز وفت گفتیراست م  رفتی شب بود آرشام فردا تهران م نیاخر   امشب
 . میهم نبود ش یپیدرست وحساب
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آرشام انگار   م،یاصرار داشتن ما باش یلیبود، خ  کشونیاز اقوام نزد  ی کی  یعروس  امشب
 نبود. یراض ادمیز 

 

 .میبرگشته بود رفت  شیساعت پ   هیکه  یدنبال محسن هااقاجون ومادرجون بچه  با

 

 و پارک کرد.   نیآرشام ماش میدیرس یوقت

 ! د؟یدیفهم د،یخوری اروهان از کنارمون جم نم ن،یارش-

 

نرفتم،   یوقته به مهمون  یلیآرشام و گرفتم، خ  یاروهان و گرفتم، با استرس بازو   دست
 بود. یکه رفتم ک یمهمون نی نبود اخر  ادمیاصلا  

 بهم زل زد.  ی با لبخند آرشام

 ! ده؟یچته؟! رنگت چرا پر -

 

 ش نگاه کردم.  یاقهوه   یهاچشم  قیعم به

 جورجاها نبودم. نی وقته ا یلیخ-

 

 شد.  رهیبهم خ نان یمحکم گرفت با اطم دستمو

 منم.-
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و  مادرجون و اقاجون بامحسن جلوتر وارد شدن، دستش  د،یحرفش ابروهام باال پر از 
 کرد. تمی پهلوم گذاشت به داخل هدا یرو

 

آرشام اونو انتخاب    ده،یبلند بود، کامل پوش میو درآوردم، خداروشکر لباس زرشک  پالتوم
 کرد.

 

کم رنگ بود،   یلیخ شمیطرفه زده بودم، ارا هیگوشام بود، موهام   ی لباسش تا رو  کله
طبق   کهنی خاص لبخند زد، چشم بست از ا  یلیبهم نگاه کرد، خ نیآرشام پسنده، با تحس

 اش عمل کردم. خواسته 

 

تنش بود، البته به زور،  یلباس مناسب نیهمه به ما چشم دوخته بودند، ارش م،یشد وارد 
 . دیها دستمو کشبچه دنیاروهان با د

 ها. بچه شیبرم پ-

 

 فقط ازمون دور نشوـ-

 

 چشم.-

 

 .دیمنم خواستم به اون سمت برم، که آرشام، دستمو کش ستاد،یکنار محسن ا  نیارش

 .هیبق شیپ میبر-
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 آرشام بلند سلم کرد همه به طرف ما برگشتن. م،یدیدختر وپسر رس یجمع به

 آرشام ماتش برد. دنیهم سن وسال آرشام از د  یمرد

 . دیآرشامو به اغوش کش عی سر د،یطول کش یکم

 ! ده؟یهام درست دآرشام، چشم  یمن خودت یخدا  شه،یباورم نم-

 

 همو بغل کردن آرشام بلند قه  محکم

 

 زد.  یقها

 پشماتو؟!  یکرد  د ینگاهش کن، سف-

 

 .دی هم خند اون

پشت پا    یمعرفتیب یلیخ ؟ی مدت کجا بود  نیا  ،یندجوون مو  یلیخودت خ  کهن ینه ا-
 .قات ی به همه رف یزد

 . یبخف بابا ، ارتا باز بهت رو دادم پرو شد-

 

 قد کوتاه رو کرد.   یجدا شدند به زن جوان اما کم ازهم

 زن داداش، چخبرا؟!   یخوب-
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 شد.  رهیصداش بود، به آرشام خ یکه تو  ییناز وادعا با

 .مید یوقته شما روند یلی! خد؟ی، شما چطور ممنونم اقا آرشام -

 

 . دیبه موهاش کش یانگار منو فراموش کرده، دست آرشام

 سرم شلوغ بود.-

 

 .کردمی پا واون پا م نیمعذب پشت آرشام ا شناختشمون یهم دست داد نم هیبق به

 

 به آرشام گفت:  یبا لبخند  ارتا

 ! ؟یاومد   نیهم  یمونا اومده برا  یدیفهم-

 

 بود.  گهید یچ  هی! زن سآبقشه؟! نه اسمش  ه؟یمونا ک  دیباال پر  ابروهام

 

 به جمع ما اضافه شد. بی نفر دست به جب هی

 محترم. ی به به پسر عمو-

 

 هاش بهم گره خورد. اخم  آرشام

 . مایسلم ن-
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انگار به  یزانوش ازتنگ یوجب باال هیباز  یلیخ  یقه یبا لباس شب با  یحال زن نیدرهم
  ری جنس حر اومد،ی جونش درم یگرفتی ش و مدماغ  یزور تنش کردن اون زن الغر مردن

 تا شکمش بود. قهی  یرو  کی ش یپراز سنگکار وی بارنگ مشک

 

  مایکنار ن رفت،ی مدال راه م نی غرق بود با ناز مثل ا شیارا  یتو  یبود ول یمعمول صورتش
 . ستادی ا

 آرشام جان؟!  یاووه، خوب-

 

برگشت نگاهم کرد، نگاهم به اون زن  بود، آرشام دستش به پهلوم نشست، منو به   آرشام
 زد.  یلحیخودش چسبوند، نگاهمون بهم قفل شد، لبخند م

 .زمهیپـرواخانم، همسر عز  ید یل  نیا-

 

اون زن  مایتعجب کردن، آب دهنشون و قورت دادن اما اون مرد ن یلیو زنش خ  ارتا
 بهم زل زدن. ری با تحق یعاد

 

 زد.  یپراز نازش پوزخند ینگاه کنه با صدا نی منو از باال به پا تونهینم یکس

 یخور هزار تاگوه  کرده،ی م ی فساد زندگ یخونه  یکه زندان رفته، تو یزن م،یدیاره، شن-
 ه نه آرشام جان؟! هم داشته مگ  گهید

 

 افتاد. اشقه ی سرش به   یبهم قفل شد، بغضم گرفت، آرشام خونسردبا پوزخند  فکم
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  کنم،ی هام اقدام مگرفتن حضانت بچه  ی ! من برا؟ی شد  اشده یدر ی چشما  نیعاشق ا -
 بزرگ بشـ..  یعوض هیدست   ریز  خوامینم

 

 : دیمحسن غر  یکنه، ول سی داشتم که آرشام دهنش و سرو انتظار

 ؟!   هیعوض یک-

 

 . دیخند باتمسخر

توله پس  ی بغل کدوم نره خر یتو  ستیمعلومه ن یپانزده سالگ ر یز  دمیهوم؟! شن-
 !  ؟یداد

 

اون   یجلو  عی به طرف محسن قدم برداشت، سر مایاماخودشو نباخت، ن د یپر رنگش
 .ستادمی ا

 !؟ یخورد  یچه گوه-

 

 بلند داد زد: یعصب حسن م

تهمت   ایدختر دن نیتربعد به پاک هیکرد که خودش اهل هزار تا گند کار  یاون یگوه خور-
 .زنهیم

 

 قه افتاد.به قه کهی طور د،یبلندخند زنه
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  نی اواره  نبوده؟! ا  یزنا یخونه  ی! تو کرده؟یم یزندان چه غلط ی! پس تو نه؟یپاکتر نیا-
 !  د؟یبه آرشام انداخت یپست روچطور یکهیزن

 

 . دیهم سآب یدندون رو  یعصب محسن 

 هان؟!  ق،یتحق یسوخته که رفت  یادمی معلومه ماتحتت ز -

 

 .آوردمیراست شدهام مشت شده بود اما کم ن دست 

  یباشم به کس یمختاره، زندان رفتم هر گند وگوه یرومجبورم نکردم هرکس یمن کس-
  ییگشا عقده  یخوا ی گذرونم، اگه م  گرانی عمرم با قضاوت د ی سالها  نیربط نداره، کل ا

 کن، بفرما. 

 

  یلعنت ی اون روزا  ادیباز  د،ی دلم لرز  کردند،ی آرشام که با نگاه بد بهم نگاه م یدوستا به
بود،   ستادهی ا  بیجب یافتادم، آرشام دست تو  شدند،ی که همه از روم رد م میگاههیتکیب
 کنند؟!  ریمنو آورده تحق  یعنی

 

 شد.  ریازسکوت آرشام ش کهیزن اون

 کرده.   تیکه خر  دهی خودش فهم ن،یبب-

 

 کبود و رگ گردن باد کرده، بازومو گرفت. یباصورت محسن 

 .یخواهر م،یبر-
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لرزونم و    یهاافتادم، عقب گرد کردم، که آرشام بازومو محکم گرفت، لب   ام قهی به  سرم
 جا نبارم.  نیتا هم دادمیار مهم فش  یرو

 

و   میشونیبا لذت وسط پ  تی اون جمع  یجلو ستاد،ی روم اروبه یبا لبخند دلنشن آرشام
 انگشتام قفل کرد.   نیانگشتهاشو ب ،خوردی م میشونیپ یهاش رونفس  د،یبوس

 لرزونت. ی هالب   نیا  یمن فدا  ،یچشمات منو جادو کرد نیتو با ا  ،یتو نفسم- 

 

  یام برد آب دهنمو به زورقورت دادم، دستچونه  ریصورتم نشسته بود، دست ز  یعرق رو  
 . دیبه لبم کش

 

 اغوش گرفت.  یتو  شدم،یکه داشتم آب م  یمن

  یاز تو کس ریغ ،ییا یمن بفدات تو برام مثل رو   زمیتوئه، اخ عز یسرمه فقط هوا  یتو -
زده   شهیقلبم ر  یکه تو یعشق  یبرا رم،یگی منو عاشق کنه، دستاتو با افتخار م تونستینم

 .دمیجونمم م

 

 .ستادی کنارم ا دیقدم چرخ هی

 عشق منه.  شونیا-

 

 شد. رهیبه تک تکشون خ 
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اون نسبت    نویگناه خودشو به ا  ستهی میمن وا  ی نداره، جلو ییکه خودش آبرو  یکس-
هم  د،یهم بدهکار د،یدار  زادی مر اما واقعاا دست   یریاز  رونم میساکت بودم ببن  ده،یم

 طلبکار. 

 

 اخم به ارتا وزنش تشر زد:  با

 ! ه؟یچ  یدونی! مدونستم؟ی نم یبود نیب یقدر آدم ظاهر   نیدست درد نکنه ارتا ا-

 

 زد، خونسرد به زنش سآبقش زل زد: یپوزخند

 سگ ولگرد ..  هی  یهاواق واق   دنیشن یواسه -

 تکون داد. یباحالت خاص یکرد، سرشو کم  یمکث

 ندارم.  یوقت اضاف-

 

هم که   ماین زد،یدستشو چنگ م یکوچک تو  فیکبود ک ی گشادوصورت ی هازنه باچشم  اون
 رنگ باخته بود. 

 

 هل داد.   یمحکم گرفت، محسن و کم دستمو

 نکن.  یتو خودت و قاط نجامیتا من ا -

 

 دستشو باال برد.  ستادیا  آرشام

 .دیرو شکست یشماها با نگاهتون دل  مونه،ی نم یحرف-
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 برگشت. عی کرد سر یحرکت کنه، اخم  خواست

وقت رنگ اروهان   چیبگم که ه دیبا  ،یبلغور کرد  ی زیچ هیها  راجب بچه یهـان، راست-
 خبر ندارم؟!   یفکر کرد  نیدرمورد ارش یول ،یبکن یسال نتونست  هی  نیا یکار ،ینیبیهم نم

 

  د،یفکر کنم بهم عادت کرد گهیاالن د ش،ینیمد گذاشتم بباز ع ،یپلکیدورو برش م  یلیخ
 .داکنهیو پ  شی اصل  یخودت، حقشه خانواده شی پ یوقتشه اونو ببر

 

بشه، آرشام سرشو برگردوند، به  نی بود نقش زم کی شده باشه، نزد   یپاش خال ری ز  انگار
 بودم. شیهمه خوب نیا  ونی صورتم نگاه کرد، چقدر مد

 عشقم. م،یبر-

 

 امو گرفت، صورتمو برگردند.دست آزادش چونه با

 .یبه من نگاه کن دیفقط با-

 

نرفته   شتری بهش زدم، دو قدم ب یزی ش زل زدم، لبخند تشکر ام  یاقهوه  یها چشم به
  رون یکبود شد با خشم دستشو ب یآرشام به ان د،یآرشام رو کش  یازوب ع ی سر ما یکه ن میبود
 .دیکش

 ! ؟یخورد  یتو چه گوه-
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  نیو ا  د،ی چیفضا پ یاش توبه شکمش زد که نعره  یمشت محکم یزخم ر یمثل ش آرشام
 سالن شد از درد خم شد. ی تو یادفعه هیباعث سکوت 

نقش  یتو  یلیاگه خ ،ی نجستو بهم بزن یدستا  یقبل بهت گفته بودم، حق ندار-
  دیبا یاگه از کس  ،یقلمش و دار هیفقط همون  یبگم از مرد  دیبا یفرو رفت یمردونگ

 گوشته. خی نفره ب  هیبگم که اون   دیبا  یری حساب پس بگ

 

 شد. رهیبه زن سآبقش خ ترکلفه

 هم معرفت به خرج دادم مگه نه؟!   نجاشی ، تا ادنبال دخترت ا یمنتظرتم، زودتر ب-

 

 . دیبه موهاش کش یپهلوم لغزاند، محسن کلفه دست  یدستشو رو  آرشام

غاز   هیچندتا آدم صدمن   یخور جلوو مفت  ارزشی مشت آدم ب  هیوقت نزار   چیه گهید-
 دلشو بشکنن. 

 

 زد.  یتک خندها  آرشام

ها باش اخه قرار با  برو مواظب بچه ا،یشد  ریجو گ یادمی جراعتشو داره؟! تو هم ز  یک -
 .میبر  یموندن  ادیدنس به  هیبانو   نیا

 

به طرفم اومد، اهنگ تانگو که   عیرفت، بعد هم سر  یج یزد به طرف د  یلبخند آرشام
 .دیهمه دستشو طرفم کش  یآرشام جنتلمنانه به طرفم اومد، جلو  د،یچیپ یفضا  ی تو
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 .دمیلبم و جو   یدستش گذاشتم، گوشه  یگل انداخته بودن، دستمو تو   هامگونه

 .. بلـ..ادمی من ز -

 

  اشنهیس  یهامو رو ازم قدبلندتر بود کف دست  یلیمنو چرخدند، چون خ  عی سر آرشام
 گذاشتم.

 کن.  یفقط منو همراه خواد،ینم  ی بلد شش،یه-

 

  اریاختیوجودم به غل غل افتاد، ب یتو  یپهلوم فشار داد، حس خوب ی تو انگشتهاشو
 لبم نشست.  یرو  یلبخند

 

و رقص   دادی گذاشتم، منو با قدرتش تکون م شیعضلن ینهیس  یهام رو دست  کف
 .میرفتی سالن م یشده، تو  گاهمهی که مثل کوه تک یمرد  نیبا ا  یرینظیب

 

 ام  گذاشت.گونه  یاش و روشد، گونه خم

 . یکنی م کم یبدجور منو تحر -

 

 نجواگونه زمزمه کرد. آرشام

رنگ به رنگ شدنت منو به جنون   نیکرده، ا چارهیکه منو ب تی خاکستر  یهاچشم   نیا-
 .کشونهی م
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ازم فاصله گرفت فقط انگشتام   م، یدیهاش گذاشت، باهم چرخانگشتام و کف دست  آرشام
 اغوشش گرفت.   یدفعه با قدرتش منوچرخوند تو  ه یدستش بود   ی تو

 هام بنده به نفسات.نفس ،یملکه قلبم شد بهونهی وب ادعایب-

 

 .دیمحکم منو به اغوش کش  دیدورم چرخ یگرفت، برخلف اهنگ رقص با لبخند دستمو

 . ارمیو تآب ب  تینتونم دور  ترسم ی م  ،یدی و نفس بر  یکرد  یبد دلبر یشب اخر نیا-

 

 نیهاش ب چشم  م،یستادی که صاف ا نیهم  د،یکش شیرو به آت   امه قیشق هاشلب 
 . زدیدلمون و نگاهمون موج م یتو  یزیچ  د،یهام چرخچشم

 

که برگشتم،   نیسکوت فرو رفته بود، هم  یسالن تو  م،یحال که بهم زل زده بود نیدرهم
 سالن به هوا رفت.

 

همه   م،یرفته بود یرقص دونفر ت،ی من تازه به خودم اومدم، وسط سالن مملو از جمع 
 . زدندیسوت وکف م

 

تب هر دومون باال رفته،  ستادم،یا  هیدستشو پشت کمرم گذاشتم، باهم کنار بق آرشام
 زد، پچ زد. یآروم چشمک

 چته بانو، حالت خوبه؟! -
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 کردم؟!  یزیآبرو ر -

 

 گفت: یبا معن یبا کج خند آرشام

 چرا اون وقت؟! -

 

 ازبعد رقصمون گذاشت رفت.   دیصورتم قرمز شده اون زنه با حرص شد  کردم،ی م  حس

 

 بازوهاش فشرده شدم. نی کنار آرشام داشتم، اخرشب هم من ب یخوب یلیخ شب

از   یرفت، معلوم بود اون هم مثل من حس بد حرفیب د،یُاتاق لپمو بوس  یزود تو صبح
 داشت. ییهمه جدا   نیا

 

  لمیروز بعدش رفتم سر ف شدم،ی آروم نم کردم،ی م  یهرکار کردی م قراری از رفتنش ب دلم
 . یبردار

_ 

  یجا  ادمشون ی ز  یها یریگبا وجود سخت  نجای ا  گذشت،ی م نجایاز اومدنم به ا  کسالی
پروژه همدان قبول   تیر یانتخاب  رشتهام انتخاب م شدم ، مد  یداشت تو  یخوشحال

 شدم.

 

 بود. یشلخته بود، دوست شده بودم، دخترخوب یکه کم  یدختر چشم آبرو مشک بامستانه
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به  صورتم زدم و به کلس   یآب هی رونیتب داشتم، حالم بدبود، رفتم ب  یکم امروز 
 محکم به تن سستم زد.  یتنه  یبرگشتم که کس

 

 ا کرد: اروم نجو  یگفتم که کس ینسبتا بلند یاخ  ازدرد

جاساز کردند،  یزیچ تی کوله پشت یتو  ،یافتاد  یچه هچل یتو  دونم ی دختر، م یه-
 . یافتی ب یبد دردسر یتو ادیبجنب االنکه حراست ب

 

 شد. ینعلبک یبه اندازه  هامچشم

 ! ؟یچ-

 

 شد. بیجوان قدبلندو الغراندام خوردکه مثل برق غ یمرد   یرو  نگاهم

 

 سستمو به زور  یپاها  دیبه شدت لرز   هاملب 

 

 حرکت درآوردم که..  به

 

امروز چمه از صبح  دونمی خوردم، اما بدون توجه ازش رد شدم، نم یبه کس محکم
 داشتم.  ینامحسوس یاش سردرد و تب و لرز همه 
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نور   خواستمی نم کردم،ی بندها رو درست مدست چون داشتم  شبه،ی کنم، بخاطر د فکر
 تراس مشغول بودم. یکنه تو  تی رو اذ هیبق

 

  سیبا تمام سرعت به سرو  ی ولیی اوضاع خراب ب نی ا  یکنه سرما نخورده باشم، تو  خدا
 رفتم.  یبهداشت

 

سرد و لرزونم نداشتم، احساس    یهادست  یرو  یاصلا کنترل د،یلرز ی به شدت م بدنم
  یجا  یرو  ،یداشتم، کتابهامو تک تک بعد از وارس ید یالت تهوع شد و ح جهی سرگ

 .زاشتمیم  سیسرو  یتو  ی کوله پشت ینگهدار

 

همه جا رو گشتم نبود، اه از نهآدم برخاست، نکنه  میکوله پشت یهایو کل جب  میجامداد 
 سرکارم گذاشتن؟! 

 

 رو جاساز کنند؟!  یزیچ هی تونند ی بود، فکر کن، کجا م یسرم نه اون واقعاا جد   یتو زدم

 

کل   یکردم، عرق سرد یرو لمس م میکوله پشت   یبا نوک انگشتهام کل پارچه اریاختیب
 .شدمی بسته خفه م یفضا  نیتنمو پوشنده بود، داشتم از ا 

 

  ینرویب  ی پارچه  نینگاه کردم ب تمیحس کردم به کوله پش  یسفت یدستم برجستگ ریز  که
 شده بود. یمخف یز یو آستر داخلش چ

 ! خوان؟ی ! از جونم چن؟یک  نای.. اای تو گذاشتنش؟! خدا ن یاز کجا ا-
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  یپارگ دنیبا د  گشتمی و م فم یآستر داخل ک یوتلوپ قلبم کر کننده بود، دنبال پارگ تلپ
برام   یزیچ  یدهنم افشانه شد، ول یلبمو محکم گاز گرفتم، خون تو  ینامحسوس و کوچک 

ُسر    یپشت سرهم به طرف پارگ یمهم نبود، اون بسته رو با دست و تکون دادنها
 .دادمیم

شده بود، پاهام وزنمو تحمل   حس یبه شدت ب دی هاش شداز استرس و لرزش   هامدست 
 دو پا نشستم.   یپاشنه! یرو  یمجبور  کرد،ینم

 افتاد.  از چشمم یاشک یپلستک کوچک دنید با

 ظلمو در حقم کردن؟!  نیمگه من چکارشون کردم که ا -

در آوردم باکمک نوک   میمداد نوک  لی وسا ی نگهدار یجا  یبلند شدم از رو تعادلیب
 . دمیکش رونیاون بسته رو ب ش یزیت

 مثل آرد بود. ی رنگ دیسف یاون گرد   یتو دمیکش رونی شده رو ب ومی کوچک وک پلستک

 ! ه؟یکوفت  یچ گهید  نیا-

زور پاره   یبا کم  کیپلست دم،یو محکم کش  کی بلندم، پلست یکم ی هابا نوک ناخن  عیسر 
 و  همونجا پرت کردم.   کشیکردم، پلست یخال یتوالت فرهنگ یشد اونو تو 

 

تنم   ی که تو یبا تب لرز  شتری دوباره با دقت ب دم،یرو کش فون یلرزوان س  یخشم و تن با
 نبود. یزیچ گهیرو گشتم، خداروشکر انگار د م،یبود، نقطه به نقطه کوله پشت

 

هامو با دقت و وسواس  دست  یانگشتم رفته بود، چند بار ریز  دی از اون گرد سف یکم
 بود.  زیتم  زیناخنمو نگاه کردم، تم ر یشستم و خشک کردم با دقت ز 
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به کلس   دیرفتم، با  رونیسست از اونجا ب  یام  زدم با پاها  دهیآب صورت ترس  یکم
 حتماا استاد اومده.  تم،رفی م

 

که نشستم   نیحالت تهوع به کلس رفتم، هم یوکم  جهی برم سرکلس با سرگ زارهی م اما
نگذشته بود که در با شدت باز شد، چند مرد و زن وارد شدن، همه به  شتریب هیچند ثان

 .میاونا زل زد 

 

 د:داد ز  یخشن یبا صدا  یحال زن نیگفت، درهم  یزیدم گوشش استاد چ شونیکی

 . یینایپـروا س-

 

 دم یاز شرش خلص شدم، اما رنگم مثل گچ شد، ترس دونستمی که م نی ا با

 هم جاساز کردن؟!  گه ی د ینکنه جا-

 

 هام  کش اومد. به زور لب  

 بـ. بـ. بــله؟! -

 

 : دیغر

 بلند شو.-

 

 بودم.  دهیچسب یانگار به صندل  یبلند بشم ول خواستمی م  یهرچ
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 شده؟!  یچـ.. چـ-

 

و حقرات بهم زل زده بودن، اون دو نفر    ریکاسه چرخاندم، همه با تحق یتو   هاموچشم
به   یکه از وقت ییکسا  دن، یخندی م زی ر زیکه مطمئن بودم کار اوناست هم ر یعوض

کردند، اون پسر پولداره هم پوزخند پر  تمی که تونستند اذ یدانشگاه اومدم به هر نحو 
 زد. یرنگ

 . یزل زد یبا توان به چ-

 

که بهم تنه زده بود تا بهم هشدار بده، گره   یاون مرد   یدهیبه نگاه نگران و ترس نگاهم
 خورد.

 

فکر بودم   ن یبودم، در هم ونیچقدر بهش مد  یول  دمشیبود که د یبار  نی که اول نی ا با
 . دیکه اون زنه با خشم به طرفم اومد با داد بازومو کش

 

  دهیفرو رفت با خشم دنبال اونا کش قهی همه ظلم سرم به  نیمن از ا   دنیخندی م همه
 شدم.

 

عادت کردم اما دوباره زخمه دلم مثل   رهاینگاها و تحق ن یمدت فکر کردم به ا   نیا  ی تو
 سرباز کرد.  ن یدمل چرک
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نبود،  یبلند بشه ازم دفاع کنه ول  یانداختم، دوست داشتم کس نی بغض سرمو پا با
 راحت بودم. یکم هیبود که  کسالینداشتم،   یگاههیتک

 

 بود.  ده یکرد، بدنم مثل کوره شده بود، رنگم پر  یبدن یمجزا اون زنه منو بازرس  یُاتاق

 

 کشوندم.  یبه زور خودمو تا صندل ،سوخت یخشک بود وم  گلوم

 ! ؟ی معتاد -

 

خشدارم   یشده وکم  دو رگه  یخشکمو با زبونم تر کردم با صدا  یها گردشد، لب هامچشم
 گفتم:

 .دی ری ازم  تست بگ دیتونی . من فقط سرما خوردم، ممن. -

 

 : دیغر یعصب

 ! ؟یکرد  کاری مواد رو چ-

 

آبرا بودم خودمو   یرو ینکردن ازخوشحال دایپ ی زیبه صورتش زل زدم، پس چ باتعجب
 خونسرد نشون دادم.

 برم دکتر. دی! من حالم بده باه؟یمواد چ دیزنیحرف م یاز.. ازچ-

 

 ساکت شو، جواب  منو بده.-
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و داغون کرده بودند جلوم انداختن  میشدن کوله پشت المیخیب میج میس یکل بعد
 بود، آروم آروم اونا روجمع کردم. یهرکدوم طرف   لمیوسا

 

  یوکه ر ی ازم گرفتن با پاها ی چ یبرا  دونمیکه نم  یبودم، حالم بد بود باتعهد شونیپر
 رفتم.  رون یب شد،ی م دهیکش نیزم

 

داره    ایدن نی ا دونمینشستم، نم ریدانشگاه سربه ز  یپشت اطیخلوت ح قیاالچ  یرو
 . رهیگی روازم م یتقاص چ

 ! ؟یخوب-

 

سرمو به طرف مخالف    عی ام  سرخورد، سر از گونه یکه بلند کردم، قطره اشک سرمو
 چرخوندم، اشکمو پاک کردم. 

 .یینا یبا اجازه خانم س-

 

 کردم نلرزه گفتم: یسع  یلیکه خ یبغضمو پس زدم باصدا  د،یخز یصندل  یرو آروم

 ..ـی بهتون مد د،یلطف کرد  یلیممنونم، شما درحقم خ-

 

 : دیوسط حرفم پر  
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  ،ینکرد داشیر کردم، پفک دیبا اون حال رفت  یگذشت، وقت رینه خداروشکر که به خ-
 .زدنیمشکوک م  یلیخ دم،ید  یاتفاق

 

 کرد. یمکث

  یشده اما دوروبر اونا نپلک اونا خطرناکن، بهشون پا بد یچ دونمی نم یینا یخانم س-
 . ستی ن یبرگشت

 

 افتاد.  ام قهی به  سرم

کنند اما کور   یمنو ساق توننی فکر کردن م رمیبه اونا ندارم، چون فق یممنونم، من کار-
 .زارمی جا نم لمویوقت وسا  چیه  گهیکنند، د یتلف خواستن ی خوندن، م

 

 بلند کردم.  سرمو

هر چند من   د،یمنو مثل برادرتون بدون  الم،یمن دان  د،یهست یزها یآدم با انگ یلیشما خ-
 بود درخدمتم.  یهم سطح خودتونم اما هر کمک

 

 زدم.  یلبخند

 . یکو بهم کرد کم نیممنونم، شما بزرگتر  یلیخ-

 

 شدم.  رهیساختمان دانشگاه خ به

 که برام مونده.   ییتنها ارزو نجایا -
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 .دمیشن یزن یصدا 

 ! ؟یکنیم  کاریسرما اونجا چ  نیا  یپسرم؟! تو -

 

از از  کهن یرفت نه ا  اشقهی سرش به   الیدان ،یزن قد کوتاه وچاق  یرو  دیچرخ نگاهم
بدونه سربع   شیاز زندگ یزیچ ی مادرش خجالت بکشه نه، فقط انگار دوست نداشت کس

 جلوش بلند شدم.

 ! د؟یسلم خوب-

 

 . دیکش یدستشو به طرف جا یوساده دل  یبامهربون

 سرده.  نجایهوا ا  ،د یبخور یزیچ هی  میبر-

 

رد   دمی بهم نداشته، ترس یکه سالها کس  یداشتم، حس یهاش حس خوبته چشم  ازمهر
  یفراهم کنم با دو دل  شونیکنم ناراحت بشن؟! اگه رد نکنم هم ناخواسته اسباب ناراحت 

 . زدی هاش برق مبهش نگاه کردم، چشم

 .یماشاءاهلل تو چقدر ناز -

 

جمع   یداری دنبالش رفتم، خونه سر یدستم مجبور دنی زدم با کش یرنگلبخند کم   خجول
 نشست.   زی سر م  الیبود، دم نوش داغم رو مزمزه کردم، دان یوجور

 .یخوش اومد -
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 زدم.  یلبخند

 ممنونم.  یلیخ-

 

 :گفت  یبا خجالت و با مهربون الیتلفن خونه، مادر دان یباصدا

 . دیراحت باش  امیشرمنده االن م-

 

 خجول لب زد: الیرفتنش زل زده بودم، دان به

 مورد به کسـ..  نیلطفاا در ا -

 

 رخش زل زدم. میبه ن عیسر 

  الیراحت، اقا دان التونیخ ستم،ی بعد هم من از اون آدما ن زنه،یبا من حرف نم یکس-
 . گمیم  دمیو د  تونیاماچون سادگ م یآدم تو دار  ستم،ین تیاهل نصح

 

 زل زدم.  زیم به

  دی رو بخور یزی حسرت چ  دیسقف کوچک پراز آرامش و دارم شما نبا ن یمن حسرت هم-
 . دیبکش اخجالتی

 

 .دی به پشت گردنش کش یدست الیدان
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 بدونن.  هیبق خواد ی فقط دلم نم-

 

 سرمو تکون دادم.  عیسر 

 تخت.  التونیخ-

 

 . دیرسی ناخوش م یبه نظر کم-

 

 سرماخوردم.  کنمی حس م د،یببخش-

 

 اشاره کردم.   وانیل به

 .دیبشور  ز یاونو تم-

 

 ! ه؟یچه حرف  نیا-

 

 زدم.  یلبخند

 برم. گهید-

 

 بلند مادرشو صدا کرد.  الی شدم، دان نیرفت و نقش زم جیکه بلند شدم سرم گ نیهم
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  میشدن صورتم، خواستن بر   سی تکون بدم با خ  تونستمی نبودم، اما بدنمو نم هوشیب
 .رمی گفتم خودم م یچون پول نداشتم الک  یدکتر، ول

 

شدم تا منو ببره   یراه ال یمعصومه خانمه با دان دمیبا اصرار اون زنه که فهم اخرش
 برگشتم. یبی ب یبا اصرارخونه میشد یپدرش راه نیکه باماش ن یاماهم مارستانیب

 

 باال با اصرار نگه داشت.  دوکوچه

 لب زدم:   آروم

هستم عارم   یچ کهن یو ا گاهمی من ازجا الیاقا دان دیشرمنده زحمت دادم، ببخش-
 .کشمیخجالتم نم  شه،ینم

  یوبد سرپرست زندگ سرپرستی زنان ب یمرکز نگهدار یخونه  یچون تو   ی... ولیول
 . کنمی م

 

 یزده سع رونیچشم ب ینفسش بند اومد با کاسه یلحظها  یبرا  دم، یو د  جاخوردنش
 راست ودروغ حرفم بود که من ادامه دادم.  دنیدرفهم

بکنن وبهم   یبد  یمنو شما فکرا دن یبا د  نجایا نی مردم دهن ب  ترسمی من.. من فقط م-
 تهمت بزنن. 

 

نبود   ریزور به خودش اومد، آروم سرشو تکون داد، بهم زل زده بود، انگار براش باور پذ به
 .نهیبدتر ازخودش رو بب یکس
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همه بد   دمین کنم، اعتمآدمو به آدما از دست داده بودم اما فهمبتونم جبرا دوارمیام-
 با اجازه.  ستند،ین

 

 که ماتش برده بود، پشت سرگذاشتم. الیدان

 

  دن،یچرخیبزرگ م اطیح  یبودم، دخترا دورهم تو حالی ب یشدم، کم  اطیداخل ح یوقت
 راحت بچرخن؟!   ینطوریا  توننی م یسرد بود، چطور یهوا کم

 

  ستادمیا  اطیندادم، هاج و واج همونجا وسط ح لی اومد، دستبندا روتحو ادم یدفعه  هی
 آروم تکونم داد. یبه خودم لعنت فرستادم که کس

 چته؟!  یه-

 

 :دمیشدم با غصه نال رهیبه صورت شنگول مستانه خ یباناراحت

قول دادم، االن هم واقعاا حالم هم   یبدم به خانم فرهاد لی رفته دستبندا رو تحو  ادم ی-
 سرما خوردم.  کنمی بده، حس م

 

 هل داد.   یکم مستانه

 . برمی شده، بده من اونا روم یگفتم چ م یبرو بابا ، ترسوند-

 صورتم رو پوشوند.   یگشاد  لبخند

 ممنونم فداتشم. یلیخ-



 پروا 

1251 
 

 

 م. درآوردم، بهش داد میکوله پشت یبردم، اونو از تو دست

 چندتاست؟!  نیهم-

 

 تکون داد.   سرمو

 برم لباسم و بپوشم.-

 

 فرانک جلومون سبز شد. ن یکه ا میبا هم همقدم شد دیخند بلند

 . دونهیکه خودشو از همه سرتر م یبه به پروا خانم، کس-

 

 .دیچرخ دورم

 اون دانشگاه راهت دادن. یتو  یموندم چطور یدانشجو.. ول-

 

 برم که بازومو گرفت. خواستم

 کجا خانم خانما.-

 

 .دمیدستمو کش یعصب

 ! ؟ید یم ی ریکه هربار بهم گ هیرو ندارم، اصلا دردت چ ت یتکرار  ات یچرند  یحوصله -
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 زد. یپوزخند

  نهیا ،یدونی خودتو ازما برتر م ،یری گیدماغتو باال م  شهی دوست دارم آزارت بدم، چون هم-
اما   یاز ماها سرتر یکنی فکر م یناز ی م  تیبه خوشگل یکنی فکر م زنه،یکه حالمو بهم م
 . زنهیسرتا پات زار م

 

 :دیبلند خند 

 چشمه.  یتو یلینوروزت از همه بدتره که خ رزای م یکفشها-

 

بلند بود که  نقدریانگار بلندگو قورت داده، صداش ا  زدند،یقه مبلند بادوستاش قه بلند
منو به   گفتن،یم  یزی هر کدوم چ دنیخندی بلند م ستادن،یا  اطیح ی که تو  ییهمه کسا

 سخره گرفته بودند. 

 

 ازش خواستم رد بشم.  آروم

 .ستمیدنبال دردسر ن-

 

 گفتم. باخودم

 بدتر آدمو خورد کردن. یلیآدما خ نیا   یمنو زده، ول ایدن-

 

 روبهش گفتم:  بلند
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 نمه،ینن اما از عرق جبزار بز دی کهنهام شا  یکفشها  ن یا  ست،ی سرم ن یرو  یمنت کس  یول-
 نبوده.  یبا موس موس کردن دور کس

 

 رفتار کرد. یاما عاد  د یلرز  ازخشم

 .اری آهو.. آهو اونا رو ب-

 

بودم، دوست   حالیب کرد،ی م  ینیبرمون شلوغ بود، صورتم داغ بود . سرم سنگ دور
 داشتم زودتر برم استراحت کنم.

 

 زد:  یروبه فرانک لبخند مستانه

 .سوزونهی حرف خودش بدتر ماتحتت روم  دمیخواستم بدتر جواب ت بدم اما د-

 

 روکرد. بهم

 . میبر-

 

 پام انداخت، با غرور گفت:  یجلو  کیش  یلیجفت کفش خ هیکه   مینشده بود  دور

 . دمشونیرو ازم قبول کن فقط چندبار پوش نایا-

 

نکردم، خواستم رد   ییگدا یغرورم خورد شد من که از کس  د،یلرز  ریتحق  نی از ا   هاملب 
 به سرم زد. یبشم پامو ازشون رد کردم، اما فکر
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اون طرفتر بودبه طرفش رفتم،    شیکیپام رو  برداشتم، اون   ریکفش ز  یشدم لنگه خم
 پاش بود، اعصابم خورد بود، اماجلوش خم شدم، اونو برداشتم. یدرست جلو 

 . کنیواقعاا چقدر ش-

 

 اونو جلوش پاک کردم به زور خودمو خوشحال نشون دادم.   یرو  خاک 

 ! ؟ید یواقعاا اونا رو به من م-

 

 اونو ازم گرفت خواست پرتش کنه.  یکبود، لنگه یقرمز وصورت  یها باچشم  مستانه

 بندازشون دور. ،یزده به سرت؟! تو با اون همه غرورت پدرمو درآورد -

 

  میحالیباال گرفتم با اون همه ب یلنگه کفشو ازش گرفتم، کفشارو کم ع یزدم، سر  یپوزخند
 بلند روبه همه گفتم: 

 خشگله. یل یخ یوا   یدی داده به من، رنگشو د نایا-

 

 کردم.   فیکه اونجا بودند نشون دادمو ازشون تعر  ییبه تک تک کسا  اونارو

 . ستادمیسر روبه روش ا  اخر

 ونم. به همه نشونشون دادم، ازت ممن ؟ی دید-
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 داد زدم.  بلندتر

رو به من داده من هرطور دلم بخواد ازشون    نایهمه.. همه شاهد باشن که فرانک ا-
 ومواظبشونم چون واقعاا ازشون خوشم اومده.  کنم،ی م  زشونیهر روز تم کنم،ی استفاده م

 

 لب رفت.  ری ز  یباخشم وفحشها مستانه

 بلندترداد زدم.  من

فرانک بهشون   کنمی فکر م ،یعمد  ریچه غ  یچه عمد افتهیکفشا ب نی ا  یبرا  یهر اتفاق-
کس جز من حق دست زدن به اونا رو نداره،  چی کرده اونا رو پس گرفته، ه دایپ اجی احت

 پس همه شاهد باشند. دونم،یسر اون دوستاش م ری من ز   افتهیبراشون ب  یهر اتفاق

 

راهرو   ی جعبه کارتن برداشتم، اونو کنار گلدون تو هی با اون حالم رفتم از ُاتاقم  یباخونسرد 
بره   خواستی م  یکه هرکس یجا یتو   یمخصوص نگهدار  یاهن ی هاچه یدر کی سالن نزد 

 گذاشتم.  د،یدی اونو م رونیب

 

اون همه   یکارتن جا دادم، جلو  یاونا رو پاک کردم، مرتب رو  نمی با است یکج خند با
 متعجب به ُاتاق رفتم. یا هچشم

 

 :دی غر ادمی باخشم ز  مستانه

 االن.. االن چرا؟!   یوقت از من کمک نگرفت چی تو چته؟! تو که ه-
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 . دمیتخت درازکش یآوردم، رو در لباسمو

 چشمام گذاشتم.  یرو  ارنجم

 اونا رو ببر.  یتونی لطفاا اگه م یول  خوامی معذرت م-

 

 . رهیپسشون بگ یبا عذرخواه ادیب کنم،ی م یاز کفشا استفاده کنم، کار   ستی قرار ن من

 

 . ستادمی خوردم باخشم کنارش ا عیدرآوردم، سر  یقرص   خچالیشدم از   کردبلندیدرد م سرم

 . ریو چندتا قرص هم بگ یبعدهم از داروخانه برام شربت سرماخوردگ ری پولمو ازش بگ-

 

 و برداشت.  فشیک یعصب مستانه

 ! ؟ید یاون همه خفت رو به جون خر  یچ یپس واسه -

 

 زدم، که..  لب

 

  یبه کس ر ی کهنه و دست دومش با تحق لی به خودش اجازه نده وسا یکس کهن یا  یبرا -
 همه درس عبرت بشه.  یفقط خودم بلکه برا  ینه تنها برا  خوامی بده، م

 

هرچند ما آدما   ،یمهربون وارید ی کمک کنه بره بزاره رو ینطوریا یبه کس  خوادی اگه م 
جنس  میکنی م یسع م،یببخش میکنی استفاده نم  میکه دار یینو زی اون چ کهن ی ا  یبجا

 . میبنجل وبدرد نخورمون و ببخش
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 .دمی کش یقیعم نفس

  ای  یحرف معمول هی  ای حرکت ساده   هیهم دل دارن ممکنه با  هیبق میدیفهمی کاش م-
 . میشکنی نفر رو م هیچقدر دل    منظورمونی نگاه ب

 . دیبلند خند مستانه

 ناقل، منو بگو چقدر حرص خوردم.  یا-

 

حساب اونا   دیاونم از دانشگاه با   نجایاز ا   نیبود، ا ر یفکرم بدجور درگ کرد،یدرد م سرم
 .دارندی روبرسم، وگرنه دست ازسرم برنم

 

 شدم.  هوشیب یپهلو و اون پهلو شدن ازخستگ  نی ا یبستم بعدا ازکم چشم

 

بودم،   یکلفه منتظر اون پسره عوض  ستادمی ا یاصل یدانشگاه دم ورود  یبعدش تو روز 
 .کنهی باغرور با اون پسره بهراد بلندبلند بگو بخند م دمید

 

مغرور ابروهاش باال   شهیبهراد مثل هم ستادم،یبه طرفش رفتم، جلوش ا  ادمیز  باخشم
 . دیپر

 ! ؟یغربت یکنی م  یمعلومه چه غلط-

 

 وقت بزارم با خشم گفتم:  شی تکرار  یحرفا  یبخواد برا  کهن یبه بهراد وا نگاه کردن بدون

 باهات حرف دارم. ایب-
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بدون نگاه کردنش به طرف   عی زد، سر  یروزمندآنها یپوزخند پ دیپسره ابروهاش باال پر اون
 خلوت حرکت کردم. یجا

 

هام  به چشم ستاد،یبود روبه روم ا  بشیج یدوتا دستش تو  کهی درحال  یاقه یاز ده دق بعد
 آوردم.  مویگوش فم،ی ازک عی منتظر منه سر دمید یزل زد، وقت

 

ها زل زد، مورد نظرو درآوردم، جلوش گرفتم، آروم آروم رد کردم، وا رفته به عکس  یعکسها 
 خونسرد اونا رو ردکردم.  یمن همونطور

منم   ،یردم بهم هشدار دادکه رد ک نیبشم، هم یساق  یداد شنهادیکه پ شیهفت ماه پ-
 . دیبهت اخطار دادم، دور وبر من نباش

 

  یوچند مردمرموز تو  ن یعکس ازماش یدارم  درضمن اتفاق اتیعکس از تو وساق یکل من
 دانشگاه عکس گرفتم، صورتشون و خوب نگاه کن، کامل معلومه. 

 

 انگشت بهشون اشاره کردم. با

 

 ! ؟ی دیفهم  کشمت ی م فیکث -

 

 زدم.  یپوزخند
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رو اون روز بهشون بدم، اما.. اما دنبال   نایا  تونستمی م یدیفهم ،یکنی نم یغلط چیتوه-
تحمل کنم دارم با   تونمی نم نوی ا  یول کنمی و تحمل م  راتونیو تحق نی توه ستم،ی دردسر ن

 . کنمی م ی زندگ ادمی ز  یسخت

 

 کردم.  یمکث

خودمو   می تا گل کنمی تلش م  یدارم به سخت خونمی درسم م یبه هزار زحمت با دشوار-
اما ازشون   کنمی عکسها رو االن پاک م نیمن ا   ستمین یخلف چیاهل ه  ارمیاز آب درب

 .گذرمیراحت نم ینطوریا دیمن پاپوش درست کن  یبرا  یبخوا  یدارم، اگه دفعه بعد یکپ

 روپاک کردم.  عکسها

 ازدست دادن ندارم.  یبرا یزیچ-

  نیهمچ کنه،ی هرگز جراعت نم  گهیبه صورت کبودش زل زدم ازش گذشتم د خونسرد
 بکنه.  یغلط

 

 . کردی نم یکار یول زنهیبهم زل م ظیکه پسر باغ ستدوهفته 

 

  رون یموقعه ب  زاشتم،یاون جعبه م یومرتب رو  زی خونه هم اون کفشا رو بادقت تم ی تو
 . گرفتمی روشون و مرفتن وداخل اومدن گردو خاک 

 

دست به سرم   دم،یپرسی م  یو بدخلق شده هرچ یهست که عصب  یچند وقت مستانه
 .دادی دوپهلو م  یجواب ها کرد،ی م

 



 پروا 

1260 
 

  یبا من حرف بود  شونی وپر  ختهیماه و دوهفته مثل برق وباد گذشت مستانه بهم ر هی
 بدجور نگرانش بودم.  زد،ینم

 

  یبیاش با سوز عجاجبارش کنم، شبا همه   تونستمی بگه نم خواستی خودش نم یوقت
 .ختم یر یازم ساخته نبود بهم م یکار کهنی از ا  خت یر یاشک م

 

گرفته، پولشو هم نقد جلو داده بود   ید یجد یبرام سفارش دستبند و گردنبندا  مستانه
 شده بود.  یخال یلی خداروشکر دستم خ

 

 گذاشتم.  ی لنینا  یروتو  یهفته اماده کردن سفارش مشتر هیاز  بعدا

 

خواسته   کهن ی وا کهینزد  نجایاش به اخونه یکه مشتر  گفتیغروب بود، مستانه م دم
داشته   یشتر یاگه از کارام خوشش اومد، سفارش ب  دیبدم، شا لی حتماا خودم اونا روتحو
دفتر درست   یحت  دم،یخری ترم م نیا  ی از کتابا ی کم ینطوریباشه خوشحال بودم، ا

 نداشتم. همیوحساب

 

 دیدر سف  ی که جلو میفاصله گرفته بود یبیب یکوچه از خونه هی میهم قدم شد بامستانه
 .ستادی ا یرنگ

 گفتم: ادمیز  باتعجب

 ! نجاست؟یا-
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بدون    قهی بعدا ازچند دق هم بود، فقط سرشو تکون داد، زنگ در رو زد  یتو هاشاخم
 در باز شد، حتماا منتظرمون بوده. هیبپرسه ک کهن یا

 

 به سراغم اومد.  یچرا حس بد دونمیتا مستانه اول وارد بشه، نم ستادم یدل ا  دو

 . هبی! عجدمش؟ی! واقعاا مغازه داره؟! پس من چرا تاحاال ندنجاست؟یا  یمطمئن-

 

و زهوار دررفته افتاد قلبم   یمی نگاهم به خونه قد   م،یجلورفت یمعمول ی لیخ اطی ح  تاوسط
مستانه همراهم بود،  کهن یچنگ زدم با ا  میازترس به بند کوله پشت  زدینوک زبونم م

 زد. بیاماعقلم بهم نه

 داخل.  میبر ستی درست ن اطی ح یتو   ادیبرو بهش بگو ب امی جلوتر نم گهید-

 

 . دیاخم الود بازوم و کش مستانه

 ناز نکن. نقدریا  گهید ایب-

 . دمیکش  رونیباشدت دستمو ازدستش ب یعصب

 .رمیدستتو بکش جلوتر نم-

 بغلش انداختم. ی و درآوردم تو لون ینا  میپشت ازکوله

 خونه.  گردمی سفارشش بده بهشون، برم  نمیا-

 

 یکه باحالت چندش دمی د یالغر اندام قد بلند  یکه برگشتم پشت سرم مرد  نیهم
 موهاشو باال زده بود.
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بدتر تازه به دوران   یباکلس باشه ول یمثل آدما   خواستی بود مثل م عی ضا یلیخ
 بود.  دهیبه رخ کش  دنشویرس

 

مغزم به کار افتاد    عیکش اومدکه سر  ینگو خندهام گرفت لبم کم گهیخزش د پیت
 .دمید تموی موقع

 

 .دیکوبی م یخودشو به استخوان قفسه وارهیقلبم د  دیبه موهام چسب ابروهام

 :دمینال باخودم

 . ادی وضع خوشم نم نی چخبره؟! اصلا از ا -

جلو اومد مستانه هنوز  یچندش  یبه خودم انداختم اون مرد با لبخند ینگاه اریاختیب
 . دیدارش خندبم ولهجه  یپشت به اون بود اون مردم باصدا 

 فردا محضرم.  کنم،ی رف نداشت، منم به قولم عمل مکارت ح  نیافر -

به مستانه که سرش   دادمیاونا گوش م  نیب یبودم به مکالمه ستادهی و واج اونجا ا   هاج
دست راست شدهام   شد،ی جا نم  امنه یس یفرو رفته بود زل زدم، قلبم تو  اشقهی  هی

 مشت شد. 

 . می.. ـا برـیچخبره؟! ب نجایمسـ.. مسـتانه ا-

دستمو به بازوش بندکردم، مستانه   د،یچرخیدهنم نم یتو گهیشده بود، د نیسنگ زبونم
 دستم زد.  ریز  یعصب

هرجا رفتــ..   ارم،یب ایبه دن  پدری امو ببچه  تونستمی منو.. منو ببخش مجبور بودم، نم-
 هم اثر نکر.. نکرد.  ییدارو  چیرفتم اونو.. اونو ننداختن، ه
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هم اعتماد نکنم، منه احمق باز  هامیبه سا  یرا گفته بود حتعقب رفتم، زه عی سر شوکه
 .شدندی هام به زور  ازاد مخودمو خوردم، نفس  یگول سادگ

 

 مستانه روگرفتو به طرف در وهل داد.  یبازو  عیچشم بهم زدن اون مرد سر  کی هیدر که

خوشگله دارم فردا سرساعت هم محضر   نی کار با ا یزودتر گم شو، کل یکارتو انجام داد-
 باش. 

 

 . کردندی بهم وارد شد که بند بند بدنم انگار ازهم جدا م ی مهلک یضربه چنان

 

بردم که   ورشی به طرف در  یباز بودن درمنم ازفرصت استفاده کردم باچنان سرعت  دن یباد
  یون عوضبرم که ا  رونیبا تمام توانم مستانه رو هل دادم خواستم ب دمید یپاهامو نم

 رفت.  ادمی  دنیبازوم و محکم گرفت وفشار داد که درد نفس کش

 

انداخت قبل    ریانداخت منو همونجا گ رونیچشم بهم زدن مستانه رواز در ب کی در
 : دمیازبسته شدن در نگاه اشک بارم به صورت مستانه زل زدم، با نفرت نال

 نامرد. -

 

 انداخته؟!  کهی دتمر نی ا  یبخاطر بچش منو.. منو جلو یعوض یمستانه

 بگذر.  ای.. بمینع-
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به صورتش خورد من از برخورد اون   یمحکم یلیبه جلو برداشت، س  ی حال قدم نیدرهم
 بدنم به رعشه افتاد.  یلیس

 

  یبه سرم شده، به زور دهنمو بازکردم با همه  یچه خاک  دمیکه بسته شد تازه فهم در
 . دمیکش غیتوانم ج

 کمکم کنه. یکی کمک.. تو روخدا  -

 

دهنم نشست، لبم به شدت به دندونم خورد، لبم    یتو مینع نیحال دست سنگ نیدرهم
 . دیچیتنم پ یدندونم فرو رفت و درد وحشتناکش تو  ی تو

خون به گلوم و طمع گس خون باعث عق زدنم شد، همونطور که   یبارگ هیرفتن  فرو
 . بردی رف خونه مبازوم و گرفته بود، کشون کشون به ط 

 .شدمی م  دهیکرخت شده به زور دنبالش کش یبا بدن دهی سرگردون وترس من

 .شدیم   شتریترسم ب گذشتی لحظه که م هر

کس   چی ه یول خواستم ی و زمان کمک م نیاز زم  زدمیم  غیوقفه وپشت سرهم ج  بدون
 دره نبود.جهنم نیا  ی تو

 

 صدام دو رگه شده بود.  داد،یسوز م امونمی ب یها غیگلوم ازج رفت،ی م  جیگ سرم

 

 ها گرفتم. خونه بودم که دستمو به نرده  یدر ورود یهاپله  کی نزد
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 .دیکشی منو م یرحمی بازوم با ب از 

 هم داره توله سگ.  یچه زور-

 

 آشغال؟!  یخوا یاز جونم م  یولم کن  پست فطرت، چ-

 

بهم اومد    یادمی ، فشار ز بازوم ازم بدنم جدا شده کردم، ی وحشتناکش حس م  یهاازتکون 
 دفعه خودمو رها کردم.  ه ی دیکشی با تمام قدرتش منو م کهیبدنم سست شد، درحال

 

وحشتناکش خونه رو   یها فرود اومد، نعرها پله ی باصورت رو  میبه جلو پرت شد محکم
 لرزوند. 

 

 بشه،   جونیها خورد که باعث شد بدنم از درد بپله یزیمحکم به ت    زانوهام

 آروم شدم. یتاکم دمیکش یدارو کش   قیعم ی هام نفس سره پشت

 

 : دیغر م،یدیپپچی دومون از درد به خودمون م هر

 . سنی بنو خیتار  یکه تو ارمیسرت ب  ییتوله سگ بل-

 

سرگردون   ،دم یرفتم، دور خودم چرخ اطی سست دوالدوال تا وسط ح  یزور با زانوها به
 قفل زد. دیدر رو باکل ادمه ی بار  نیبودم نگاهم به در افتاد اخر
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  نیبلند بود از ا  یلینگاه کردم خ  وارها یخارج شد، چقدر بدبخت بودم به د  امنه یازس یاه
 .شدم ی داشتم خفه م  انمی همه ظلم اطراف

 

نگاه   اشتم،دی به عقب قدم برم اریاختی ب اد،یداره طرفم م دمیکه د  دمیخودم چرخ دور
  یجنس نگاه مهد یحت  آوردیبه تنم م یفیولرز خف کردی بدش به استخوان آدم نفوذ م

 رو گاز گرفتم.  میلب زخم ستادم،یا  اط ی نبود، انگار بدون لباس وسط ح فیکث نقدریهم ا

 

با   دیچکیزد، دماغش داغون بود از دوتا دستش خون م  یپر از خونش پوزخند باصورت
کردم، قلبم مثل قلب   یازترس قالب ته اومدیاش به طرفم م اون صورت ترسناک شده 

 . زدی گنجشک م

 

که پام   رفتمی پشت عقب م بود داشتم پشت  شی چشمم به صورت خون کهیدرحال شوکه
  نیمتر به هوا برم  ومحکم به زم هیباعث شد   سیوخ  زیل  یهایخورد، کاش  یزیبه چ

 خورد.  یزیبخورم سرم محکم به چ

 

 . دمیقطع شد، مرگ رو به چشم د قهی چند دق یبرا  نفسم

 

 تار شده بود  دمیسرم دوباره ضربه خورد مثل قبل د  یقبل یتار شد درست جا  دمید  یجلو
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خورد، سرمو تکون دادم،    یزیسرد چ  یزور خودمو خواستم جمع کنم دستم به لبه به
 .دمید اطی از حوض وسط ح  یفیتار وضع ری تصو

 

دوباره    اومدی ازم بر نم یاز زور درد کار شدم،یم  زیخ میبلند بشم، ن خواستمی م  یهرچ
 شده بود.   سی کل لباسهام خ زدم، یدست وپا م یالک  شدم،ی م  حالیب

 

که بخواد   یاز پشت گردنم و گرفت و مثل چوب خشک میحال اون مردک نع نیدرهم
 .دادی بشکنه فشار م

 

 .د یاز گردنم گرفته بود، منو دنبال خودش کش کهی زور درحال به

 

  نیزم یرو شدم،ی م  دهیکه کش یهمونطور زدم،یگردنم بود چنگ م یانگشتهاش که رو  به
 .دیرسیزورم بهش نم یول  زدم،یپا م

 

 به طرفم حمله کرد.  عیمحکم وسط ُاتاق پرتم کرد، سر  دیکش یدنبالش خودش به ُاتاق منو

 

همه درد و    نیهام محکم بست، چشم بستم، از ا و از سرم در آورد، دور مچ دست   شالم
 چشم بستم.  دانهیناام خودیب ی همه دستو پا زدنا  نیا
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سرنوشت نحس    نیا  میتسلشده بودم، حاال که همه دنبال خرد  کردنم هستند،  میتسل
 رو ندارم. یبا کس قدرت مقابله  گهیشدم، د

 

هاش به  که نفس  نیهم یشده بود، ول یهمه ناعدالت نیا  میو روحم کامل تسل جسم
 پوست صورتم خورد، عق زدم، چندشم شد، اصلا نجس بودن بهم دست داد.

 

وقت فراموش    چیکه ه ارمیسرت م ییبل  یخوشگل خانم چه رام شده، ول ن یاووه، ا-
 . ینکن

 

داشتم.  ی بد یلیاحساس خ  یداشت، بدون روسر یرآنها یبهش زل زدم، ُاتاق حق یخنث
ُاتاق    یو خشم بلند شد گوشه  تیبا عصبان ده،ی چشم در یحروم لقمه  نیا  یاونم جلو 
  پی تا   یداشت چ دونمی نم ای  نوشتی م امیپ شی با گوش دمید  یچشم ری نشست ز 

 .کردی م

 

 داد زدم:  صدای چشم بهش زل زده بودم، با وحشت ب  یگوشه  از 

 !  کنه؟ی م یداره چه غلط-

 

 .دیدفعه بلند بلند خند هی

 . ارمی از فروشش درم  یامشب پول خوب-
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 و کنار گذاشت.  شیگرد شد، گوش هامچشم

 .یدختر بمون یتونی هم م یبهم بد  یاساس یحال  هی دی اما قبلش با-

 

گوشتم فشار دادم،   یهام و  تودستمو مشت کردم ناخن  یدهنم و قورت دادم، عصب آب
 که خبر داشت مستانه نکبت بود. یدخترم، تنها کس دونهیپس م

 

 بود!   ایآدما دن نیترحال بهم زن  اومد،ی درم ونی درم یکی  هامنفس

 .دمیخودم نال با

بشم، امکان   سروپایالت ب نی ا  میتسل تونمیهمه جون کندم تا پاک بمونم، نم   نیا-
 بو گندو بشم. نیا  مینداره تسل

 

  ریکه د نیکنم قبل از ا  دایپ  یراه هی دیپلکم و بستم به ذهنم فشار آوردم، با  یال  آروم
 بشه. داشیپ گهید یکس  یبشه وسروکله 

 

بدن   نی به سرم کنم؟! با ا  ی چه خاک  یکنم، ول ی کار هی  دیبودم من با و بسته  هامچشم
 مغزم انگار از کار افتاده. جونم،یب

 عروسک کوچولو. یچه رام و ملوس شد-

 

 امو محکم فشار داد.زدم، چونه یپوزخند

 ! ؟یزنیباز پوزخند م نمیادبت کردم بب   یوقت-
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 کرد.  یظیاخم غل هشیکر  یِ با اون صورت زخم دیبلند خند بلند

 . یواناشغال، هــان؟! ر   یشد وونهید-

 

وقت   چی که ه یکه تا اخر عمرت باهات باشه طور ارمی سرت ب ینه، اتفاقا من قراره بل-
 . یمنو فراموش نکن

 

دودل ومشکوک بهم زل زد،  دم، ی با اون پف پشت پلکش د زشی ر یها چشم  یتو   ترس
  یدهنش دل و درودهام و بهم زد، دندانها یگذاشت که بو شی به نما یپوزخند چندش

 مسواک وجود داره؟  دونهیاصلام  دادیزردش نشون م

  ی اما نقاب خونسرد  کردمی م ی قراریمانتو نشست، قلبم به شدت ب  ی دکمه  ی رو دستش
 به صورت زدم. 

 ! ؟یکنی زرت وپورت م یچ  یدار ستیزده به سرت معلوم ن-

 

 ادامه دادم. تیزدم، با قاطع یپوزخند

 بودم مگه نه؟!  یپولدار یحتماا اون مستانه آشغال بهت گفته که من از خانواده-

 

 هاش به هم گره خورد.زمختش خشک شد، اخم یهاتر شد، دست پر رنگ  لبخندم

 یبی ب یخونه  یکه دخترم تو یدرحال ییبایهمه ز  نی با ا یخودت فکر نکرد  شی تو هم پ-
 ! کنم؟یم یچه غلط
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داخل دهنم   یلبم و پارگ دهنم نشست، زخم یمحکمش تو  یلیس دن،یباال پر شابروها 
 .سوختیم  یلیکرد، پوست صورتم از شدت س یزیدوباره خون ر 

 ! ؟یاحمق طرف هیبا   ی، فکر کرد  ری خفه خون بگ-

 

 بهش زل زدم.  یاشک  یهاچشم  با

سن وسال من با   نی با ا یدختر ید یبارم از خودت نپرس هی  ینه، ول ای   یاحمق دونمینم-
 ! ه؟یچ لشیو کاره رهاش کردن دل کسی، باون خانواده   تی همه جذاب  نیا

 

  یساق پام باعث شد از درد تو   ینشستم که لگد محکمش تو عیبلندشد، منم سر  یعصب
د از در  صدای آروم ب دم،یدلم بهش خند  ی تو شد،ی م ونهی خودم جمع بشم، داشت د

 . دمینال

 شده. یمیقد  لمایف نیا  ییو ببند، هرجا   فتیدهن کث-

 

 . دمیاشک و اون همه درد خند نیب

  ای ! ؟ین یو بب رمیپاپ اسم ش یجواب  ازما  یخوا ی ! مه؟یچ دز یا یدون یواقعاا؟! اصلا م-
 ! هوم؟! ه؟یچ ری پاپ اسم یدونینم

 

 هاش زل زدم.چشم  ی تو
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تو هم    یکه برداشت یهمه از زخمها  نیتا نشونت بدم، فکر کنم، با ا و بده   میکوله پشت-
 . یاومد های دز یبه جمع ا 

 

که خورد لذت بردم به زور پشتش و   ید یشدم از تکون شد  رهیصورتش خ  ینفرت تو با
 .دمی غر  تی بند کرد با خشم و جد واریبه د

 حقته .    نیحقته، بدتره ا -

 

 که از حدقه در اومده بود بهم زل زده بود. یهابا چشم  دم، ی خند کی ستریه

 

دست   عی که بهش وارد شده بود استفاده کردم سر ی در بود از شوکه   کی نزد میپشت کوله
 رو درآوردم.  یمدارک بشیبردم بندش و گرفتم از ج

 

 . دمشیکش رونی ب عیاون برگه سر  دن یبا د  کردمی ها رونگاه مبرگه  تندتند

 

 خوب نباشه. شی سیخدا خدا کردم زبانش انگل نداره،ید درست حساببود سوا معلوم

 

 بادندون گره شالمو باز کردم اونو دور سرم بستم.  اول

 

 ام باچند تا دستمال پاک کردم.چونه   یدرآوردم و خون دهنمو رو یکاغذ دستمال
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 روجلوش گرفتم. برگه

 . نیهـان؟! بب یخوب نگاهش کن سواد که دار-

 

 کردم.  یراش هجزدم، ب یپوزخند

 . یــی.. و یاچــ.. ا -

 

  ی هابود چشم هشیصورت کر ی که رو ینوشته تکون دادم با اون اخم یرو  دستمو
 علمت مثبت تکون دادم. یمو رو  کرد به برگه زل زد انگشت اشاره  زتریر  کشویکوچ

حماقت با    یحقته تو  ر،ی! هوم؟ نخگم؟یم  یالک ی فکر کرد  یچارها یب  یلیخ ید یخوب د-
 .یریدرد وکثافت خودت بم

 

جستم،  رونی وبرداشتم، خونسرد از ُاتاق ب دیکل بشیدهنم و به طرفش پرت کردم ازج آب
  عی شک کنه، آروم آروم به طرف در رفتم، سر دمیخواستم بدوم تا زودتر فرار کنم اما ترس 

 قفل در وباز کردم. 

 

که اگه دو مارتن بود نفر   دمیدو  یکوچه باچنان سرعت دنیدر رو بستم به محض د  محکم
 .شدمی اول م

 

کرده بود با اون سر و اون وضع    یکمرم   رو رنگ کی ام تا نزدشونه یسرم از رو   خون
 رساندم.  یبیب  یخودمو به خونه
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همون لحظه نفسشو  قطع   د، یرسی خشم ونفرت به ُاتاق رفتم اگه دستم به مستانه م با
 اما نبودش.   کردمی م

 

  لمویوسا  عی سر  نهیمنو بب  یکس  دینبا ستره ی بود، خداروشکر رنگ مانتو ت کیتار   هوا
 حمام انداختم. ی، خودمو تو برداشتم 

 

ام و حالم بده، گذاشتم تا آب چقدر خسته  دم،یتن سر خورد، فهم یکه آب رو  نیهم
 نشستم.  یسکو حمام با درموندگ  یدردهام و زخمهام و بشوره رو

 

که دست اون   یجا  یجا  یدادم، سنگ پا رو برداشتم رو  هیسرد تک ی ها  یبه کاش سرمو
 . دمیکشیم   دهیحروم لقمه رس

 

 رو پاک کنم. تنم ینجس شده  یتا جا دمیخریسنگ رو به جون م یاز زبر یناش درد

 

  دهیبلندم بخاطر خون سرم بهم چسب یموها  دم،یچی مرگ مستانه رو م یسرم نقشه ی تو
 . شدی م یپام رنگ  ریبود، آب ز 

 

 .دم یکش غیج دم،یصورتم کش  یام  بود سنگ و باخشم تو گونه ی دستش رو یجا

 داشته باشم؟! چــرا؟!  یمعمول یزندگ هی  تونمی چرا نم-
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  سیخ یبا موها  ید یکردم، تا خودمو سبک کردم با بدن درد شد هیدوش داد زدم، گر ریز 
رفته،   یکدوم گور ستیبه تختش انداختم نبودش معلوم ن ینگاه مین  دم،یتختم خز  یرو

 هام تند شد.نفس

 

به فکر   یرفت ی بغلش م ی ! اون موقعه که توپدره؟ی به من چه بچت ب  یعوض کشمتی م-
 .کنمی م  مونتی! مثل سگ پش؟ی اون سگ بنداز   یمنو جلو  یا که بخو یبعدش نبود 

 

درست   ی بلند شدم، نتونستم حت یهم افتادن، صبح با حاِل بد   یرو یازخستگ هامپلک 
 از عرقم نشست. سیخ یشونیپ یدستم رو نم،یبنشیوحساب

 

تحملش کنم، سرمو   تونمیتنم نم  یرو  کردم،یشده بودم، حس م   نیاز بس سنگ سرم
 کلس و دانشگاه شدم.  الیخیمتکا گذاشتم ب   یرو

 

 یک دم، یهام داشتم، نفهمگونه یرو  ی دیشد ی متکا گذاشتم، احساس داغ یرو  سرمو
 خوابم برد.

 

 بلند شدم. یبد  یمتوجه نشد، روز بعد باحال ی حت  یتب سوختمو کس ی روز تو اون

 

  یگرما انگار تو نیا  ی لوم باز بشه، توآب جوش خوردم تا گ یتلو خوران رفتم کم تلو
 .انداختنی کوره م ی بعدش انگار منو تو قهی دق هیبودم  خچالی
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بودم که    یقی خواب عم یظهر بود، تو  یکا ی خوردم، نزد یقرص سردرد وسرماخوردگ چندتا
 به پهلوم خورد. یزیچ

 

که   یبا دستمال هامی ازهم ُاتاق  یکی دمیهام و باز کردم، دزده چشم وحشت   ید یشد بادرد
  خواستی روم ینجس یزیانگار که چ  داد،یتکونم م یط یدهنش بسته بادسته  یجلو

 برداره. 

 

 گفتم:  یخروسک یتخت نشستم باصدا یزور لبه  به

 شده؟!  یچ هیراض هیچ-

 

 : دیغر باخشم

  نجایاز ا یبه حالت کس  یوا  ،ی د یلو ی ما م نیدت بم  نیتمام ا  ،یدز یا   یخفه شو دختره-
 . میباش دزگرفتهیا

 

 :دیچیگوشم پ ینعرش تو  د،یبه بازوم کوب یچوب یبا اون دسته  محکم

 گم شو.-
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به جونم  یط یهاهم به کمکش اومد بادسته  هیبهش زل زدم مات بودم، هان یعصب
بلند، بلند  یافتادند با زور وکتک منو از ُاتاق بعد هم ساختمان باخشمو نفرت و دادها 

 انداختند. رونیب

 

  یکه تو  ییها افتادم کل کسا چمن  یرو  دیدرد شد  داز یکمرم کوب  یکه تو یدسته  با
 زد: ادی فر هی دو رگه هان ی خوابگاه بودن دورمون حلقه زدن، خشموصدا

 .ه یدز یا  ،یعوض  نیا-

 

 .گفتندی با تعجب م همه

 .مینکنه ما هم گرفته باش یمن.. وا   یخدا  یوا -

 همونجا چهار دستو پا افتاده بودم.  حالی من ب دادن،ی هم فحش م ایلیخ

 مثل اژدها داد زد:  هیکنارم پرت شدند، راض لمیوسا  که

 .افتهی گورتو گم کن چشمم بهت ن نجایاز ا-

 : دمینتونستم تحمل کنم، نعره کش گهی بستم، د چشم

 .ستمیقراره بره من ن  یکنه، اگه کس رونمیب نجایاز ا تونه ی کس نم چیه-

 کهن یا  یکه برا  ی زیمستانه قفل کردم، آدم نفرت انگ یچشم چرخوندم، رو  تیجمع نیب 
 . کنهی م یروقربون گهید یکی خودشو تبرعه کنه 

 به طرفم پرت کردند.   یباخشم دمپا  همه 

 .کنندینم رونیهم داره چرا اونو ب  ییچه رو-

 اشک بهشون زل زدم.  یپشت تار کلفه
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 کردم:  زمزمه

 کنه. رونمیب تونهینم  یکس رم،ی نم یجا-

 .کردندی م  یاحترامی بمب منفجر کردن همه باخشمو نفرت بهم زل زده بودن وبهم ب انگار

چمدون کوچک به  هیاشکبار با    یهابه دفتر بردن ازم خواستن از اونجا برم با چشم  منو
 من نداشت زل زدم.  یبرا  یبزرگ که جا یاون خونه 

در   یدر زدم، کس یرفتم، هرچ یبی ب یبه طرف خونه  یبا درموندگ یبیب یخونه  دنید با
 باز نکرد. 

 یبی عصر بود که ب  یکای ، نزد نشستم یبیب یخونه  یروبه رو  حالی ساعت ب  نیچند
 شد.  ادهی ساختمان از اسنپ پ  کی نزد

فرو رفت از بغض نتونستم    امقه ی سرم به  ستادم،یبا اون ساک جلوش ا  یدرموندگ با
 . ستادی باعصاش جلوم ا یبی بزنم، ب یحرف

 متشنج نکن و برو.   نیازا  شتریرو ب نجایشده؟! جو ا  یچ دونمیم-

 

 باغصه لب بازکردم.   یا گرفته  یباصدا

خداشاهده که   دیزود قصاوتم نکن دیسال پناهم شد  هی نی ا  یشما تو یبی تو روخدا ب-
 . کردمی نکردم فقط داشتم از آبروم دفاع م یخطا

 

 ساکت باشم باال برد.  کهن یا ی دستشو به معن یبی کردم، ب یمکث  دیلرز ی به شدت م صدام

 برو.  ا نجیقانون خودشو داره زودتر از ا نجایا-
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 ازچشمم افتاد.  یاشک

 شه،ی بوده قابل ستا یهرچ  لتونیدل د،یاتون وقف کردخونه  د،یکرد   یبزرگ نیشما که ا -
  یکنم و برا  دایتا بتونم خودمو پ دی مجدد داد  یزندگ هیاما به من   یندون دیشا یبیب

 بجنگم. میزندگ

 

 قدم برداشتم. یبی طرف ب به

  گمی ندارم، فقط به شما م یمن مشکل یبیمن.. من فقط خواستم نجآبتمو حفظ کنم، ب-
 باشم. نجایا  دیفقط بزار  د،یر یبگ دیخواست یشیازم هر ازما  دیتونی م

 

 . دمیکش  یقیعم دم

 . نیداشته باشه، هم یهرجا باشه اشکال نداره فقط سقف-

 

داخل   یبدون حرف  دیعصاش بود، مال یکرد با اخم دستشو که رو  زی هاش رچشم یبیب
 رفت.

 

ساختمان   یبه رو  یرو  ی های صندل  یشده بود، رو  کی بودم، هوا تار نجا یساعت ا   نیچند
 نشستم، حالم بدبود.

 ام رو باز کردم. خسته   یهاتکونم داد، چشم  یزدم که کس یبستم، چرت هاموچشم

 . دمیسرم د  یروباال یبیب

 . دارشویب-
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 . دمیبه صورتم کش یپوش کنارش بود، دست کیش زن

 سـ.. سلم. -

 .دیپوش دستکش پوش ک یاون زن ش  دمید

 سلم، انگشتو بده.-

انگشت اشارهامو گرفت، سوزن رو نوک   دنیتکون دادم، انگشتم به طرفش کش  سرمو
 انگشتم فرو کرد، صورتم از درد مچاله شد.

 یبیچشم بستم، دکتر با ب کرد،ی سرم درد م خت، یدستگاه تست ر یخون رو یقطره
 گذشت. یا قهی دق ستیب زد،یآروم آروم حرف م

دوماه   د یبا نانیمحض اطم  یول هینداره، جواب  منف یمشکل  شیازما  نیجان ا  یبیب-
 تکرار بشه.  گهید

 بهش زل بود.  یبیب

 .ری بگ شی و ازش ازما  ایب زمیباشه عز ادتیخودت   ارمی من که سر درنم-

 زدم.  یلبخند

صدام    یگرفتگ دیببخش نی کرد  یممنونم خانم دکتر، شما درحقم بزرگ ،یبی ممنونم ب-
 .مهی بخاطر سرما خوردگ

 

 زد:  یلبخند   دکتر

 . تهیسرماخوردگ  ینسخه برا  نی چند تاقرص برات گذاشتم ا  ریبگ ایب-

 

 . دمیبه صورت داغم کش یدست
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 ممنونم.  یلیخ-

 

 من برم. -

 

 باهاش بلند شد. یبیب

 برو خدا به همراهت.-

 

 اش کرد بطرفم اومد.بدرقه یچندقدم یبیب

 ُاتاق باال بمون.   یبلند شو، فعل تو -

 

 کرد. یمکث

 اون طرف. یبرگرد  یتونی نم گهید-

 

 تکون دادم.  سرمو

 مزاحمت نکنم. جادیا  د،یمتوجه حضورم نش دم یشرمنده، قول م دونمیم-

 

 بهم بکنه به طرف ساختمان راه افتاد.  ینگاه کهن ی ا  بدون
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  کنم،ی اش برات درست ممن اشپزخونه  یتراونجا خودتم راحت  دم،ی روبهت م نیرزمیز -
بفروش    شویبردار، باق ازتهین یکنی هر کدوم فکر م نهی اون پا لی خودت، وسا یپا  شیباق

 خودت. یشد برا  یهرچ

 

 تکون دادم، فقط دوست داشتم بخوابم.   سرمو

روخوردم که باخوردن قاشق   یسوپ یبیبه  سروصورتم زدم به اجبار ب یکه رفتم، آب باال
 .دمیقلوپ افتادن اونو شن یآب معده ام افتاد، صدا  یاول تو 

 قاشق اشتهام بازشد. نینخوردم با اول یزیاز اون شب تاحاال چ دم یفهم تازه

با خجالت آروم آروم اونو خوردم داروهامو خوردم به   ختیاره برام رتمام شد، دوب  یوقت
 بود.  یُاتاقم رفتم، ُاتاق جمع وجور

 

 . دمیتخت خز یکردم، تو   خداروشکر

اورند، بدرد    رونیاونجا ب لهیوس یکارگر گرفت هرچ یبی ست دانشگاه نرفتم، بهفته  هی
 خوراش کنار گذاشتم.

 

سنگ    یمتر میتا ن نیزم ری ساخت کل ز   نیرزمیز  گوشه رو یا کارگر گرفت اشپزخونه چندتا
 کردند.

 

رو   شی ضرور لی وسا  هیوبق  خچالشیگاز هود،  نت یتازه بود، کآب شی چ اشپزخونه همه 
 کرد. هیته یبیب
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ذوق   یتو  نیزم یاجر ی وارهای شد، د دیو ترسناک بود به رنگ سف  کیکه تار   سقفش
  کی هنوز تار  یدرست شد ول ش ینداشت، برق کار   دهیفا میکرد ز یو تم  میهرچه شست زد یم

 .بود

 

نصبش کردند،  نیزم ری از اون ز   یاشپزخانه گوشه   یبودکه موقع لوکه کش یمی وان قد هی
 کار گذاشتند. کشینزد  ییدوش و روشو

 

  زی م کی هم نزد  یمیقد  یکتاب خونه دن،یچ خواستم ی که م یدوتا کمد رو جا کارگرا
 کار گذاشتم.  ی شیارا

 

 شدم. یبیب یمهربون ونی پهن شد که مد نیکل کف زم ی نو   یاقهوه   موکت

 

بهم دست   یخوب یلیمال خودمه حس خ کردمیحس م  کهیزدم جا  ی لبخند  یباخوشحال
 داد.

 

 زنگ خورد نآشناس بود. میکه گوش خوردم ینهار م یبیبود ظهر کنار ب جمعه

 

 بلند شدم که جواب  بدم.  باشک

 ! ؟ی چرا بلند شد -
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 . امیاالن م-

 

 وصل و زدم.  یدکمه 

 الو.-

 

 .دیچیگوشم پ یتو  یبم یصدا 

 ! ؟یی نایالوهمراه س-

 

 گفتم: یجد  یاخم با

 ! د؟ی بله بفرما-

 

 دخترم؟!  یخوب-

 

 . دیباال پر  ابروهام

 جانم؟! -

 

 هستم.  یمظاهر-

 

 با تعجب گفتم:  دیباال پر  ابروهام
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 ! د؟یســ.. ــلم استاد، خوب هست-

 

 .دیخند

  یدونفر  یکی ،یامد یست نهفته  هی دمیدستپاچه نشو، خواستم حالت رو بپرسم، شن-
 خواستم راست ودروغش رو بپرسم.  ی گفتن انصراف داد 

 

 لب باز کردم.   عیکردم، سر  یاخم

 منده از کلستون جا افتادم. بودم، شر ری کم ناخوش و درگ هینـه.. انصراف ندادم، فقط  -

 

 .دیخند بلند

تو رو از دست   یو باهوش  یبه با استعداد یاگه شاگرد  فهی، نگرانتون بودم، حخداروشکر -
کنم که   یرو معرف یکس خوامی سراغم باهات کار دارم، م  ایدانشگاه ب  یاومد  یبدم، راست

 به. دنبال تجر یسال اخر که بر  یبزار دینبا ،یتجربه کسب کن یبتون

 

 لبم نشست.   یرو  یگشاد  لبخند

 چشم حتماا.. ممنونم استاد.-

 

  یکار هرکس میمی کردن شاگرد سرسخت و قد  ینکردم اما راض یخواهش دخترم، کار-
 . خوادی م یکفش فوالد  ستین
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 .کنمی م شیسرسختم، راض یلیمنم خ-

 

 با ارامش گفت:  آروم

 .دوارمیام-

 

هم نگرانتون بود و سلم رسوند، کلساتو پشت گوش ننداز، با  الیپسره دان  نی ا  یراست
 اجازه. 

 

 که از صداش بهم منتقل شده بود لب زدم:  یبا ارامش آروم

 . دیهم سلم برسون الیبه اقا دان دیبسلمت، ممنونم که نگرانم بود -

 

 بهم زل زد. یب یذوق سر سفره نشستم، ب با

 ! ه؟یخبر خوب-

 

 تکون دادم.  سرمو

 که تجربه کسب کنم. یکس  شیمنو بفرسته پ خوادی استآدم م-

_ 

انگار   گرفتند،ی کناره م دن،یترسی م دنم،یرفتم، همه با د رونیهفته که ب هیبعدا از  امروز 
 همه جا پخش شده بود.
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انگار   خره،ی نم یزیازم چ گهی گفت، د یظیدستبندا رو بهش بدم که با اخم غل رفتم
 مستانه همه جا رو پخش کرده. 

 

بخرم،  یبی سر کوچه تا سفارش ب یاومدم، رفتم مغازه رونیب رافتاده یبه ز  ی سر با
 بروم  پرت کرد.  یدار گوجها بردارم که مغاره  وهیخواستم م

 

 درشت شده بهش زل زدم.  یهاباچشم 

 .ی همه جا رو نجس کرد  نجایگم شو از ا -

 

 یلباسم و پاک کردم، دست خال   یم با دستمال کاغذزدم، عقب عقب رفت یپوزخند
 . ستادمی سالن با خجالت ا یافتاده کنار در ورود  ریبه ز  یبرگشتم با سر

 

 سمت اومد.  ن یبه ا اطی از اون سمت ح یبیب که

 شده پــروا؟!  یچ-

 

 .ستادیدهنمو قورتم دادم، روبه روم که ا  آب

 شده؟!  یلباست چ-
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دار مغازه   ضمیانگار همه جا پخش شده مر  ارم،یات رو ب نتونستم سفارش یبی شرمنده ب-
 .. فروشـیبهم نم یزیگوجه به سمتم پرت کرد، گفت چ

 بگم. یزیچ گهیگرفت نتونستم د بغضم

 .فرستمی رو م ی اگه ید ینداره کس ی ناراحت نطور،یکه ا-

  یهستند برا  یو نظر تنگ  نیدهن ب یمحله آدما   نیچقدر مردم ا   دمیاون روز فهم از 
 یلیخ د،یخر ی رو نم میدست یکارا  یکس کردم،ی م ی رو  ادهی پ یکل دیبا دام یخر  نیتر کوچک 

 . بردمی به سر م یدی و ناام  یولی یب ی تو

  دتریاش ناامدم خونه  رفتمی م  یدوماه هرچ یاستاد ادرس استاد پاکرو رو گرفتم، ول  از 
 مطلق فرو رفته بودم.  یکیتار  یتو  گشت،ی برم

 

  دنمیآروم خواستم بگذرم که با د دم،یکه چهارتا پسر بچه د گشتمی دانشگاه خسته برم از 
 دستشون بود به طرف پرت کردند.  یکه تو  یزیبا نفرت بهم زل زدن، چ

 

 .کردندی به طرفم پرت م ینسبتا بزرگ یگفتم، سنگها   یکه بازوم خورد از درد اخ بلند یزیچ

 

  یاز پشت تو  یکه سنگ دمی جلوم سرم وصورتم گرفتم مثل برق دو  مویکوله پشت عیسر 
 شدن خون از موهام و گردنم رو حس کردم. یسرم خورد، جار

 

 یلیکه سنگ خورده بود، خ  ی سرم وجاها دم،یمثل برق داخل پر دم،یتمام سرعتم دو  با
 . کردی درد م
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کردم بعدا ازچند ساعت   هیبلندگر یکسی همه درد وب  نیسر خوردم از ا نی رزمیدر ز  پشت
پشت   دم یهمه درد وغصه کش نی ازا  یادی دوش رفتم فر ریبلند ز  ادمیز   یبا درد وغصه 

 نموند.  یتا نفس  دمی سرهم نعره کش

_ 

هم واقعاا سرد بود   نیرزمی ماه گذشته بود، تابستان تمام شده بود، هوا سرد بود ز  سه
 .شدید روشن نم هم خراب بو  یمیقد یبخار

رو بادست دوختم، کل روزم   دیسف  یهاصبح زود تمام ملفه  دمی به خودم لرز  تاصبح
  زیبه هم وصل کردم، دور تختم و م هاخ ی ها ومبه ستون  هیروگرفت اونا رو باچهار پا

 درست کردم. یملفها  یوارها یُاتاق بزرگ با د   هی ی شیارا

هنوز سرد بود نصف شب، از سوز   یود، ولبهتر شده ب یزدم شب که شد سرما کم یلبخند
رفتم، اونجا   یبه اون ُاتاق که اوايل م رفتیم یبی ب یکه به خونه یسرما آروم آروم از در

 .دم یراحت خواب

پلکمو باز کردم ازخجالت داشتم آب  یکه ال  نی شدم، هم داریب یبی ب یباصدا  صبح
 .شدمی نگاهش داشتم ذوب م ریز  شدم،ی م

 سرده.  یلیخ نی پا نی .. پایعنی  خواستم،ی بخدا نم یبی شرمنده ب-

 زد.  یآروم لبخند  یبیب

 خرابه؟!  یاشکال نداره، مگه بخار  ،یفقط نگرانم کرد -

 تکون دادم.  سرمو

 . میبه  سروصورتت بزن، صبحونه بخور یآب هیباشه، -

 نشستم. یبیفوت کردم، باخجالت کنار ب رونی ب نفسمو

 گذاشته بود، بهم داد.  لونینا یکه تو یها لقمه  یبیرفتن، ب رونی ب موقع
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 . شونیتا قبل ظهر بخور ریبگ-

 تکون دادم.  سرمو

 چشم.-

  دمینبود با سرعت دو  ی، کسبردم  رونیرفتم، اول سرمو ب رونی، بکفشها روپاک کردم  اون
 دور بشم. محله   نیتا از ا 

دانشگاه هم اون بهراد هرطور که   یند، تو اصلا رحم نداشت دم،یترسیاون پسرا واقعاا م  از 
 .دادی منو عذاب  م  تونستی م

 

از   یکیها نشستم، پله  یطبق قبل رو یرفتم، چند ساعت مایس  یاز کلس، دم خونه بعدا
 که در بازشد. دمی جوی روم نهار خوردم، داشتم لقمه  یدرارودم برا  یبی بیلقمه

 

سال خورد، چندماه در روباز کرده با اخم و خشم   انیم یزن نیبه صورت غمگ نگاهم
 : دیتوپ

 .ارهیدوام نم یهرکس  یکمکت کنم ول کنمی م  یهمه سماجتت سع نیبا ا -

 زور آب دهنم و قورت دادم.  به

 چشـ.. چشم.-

 بغلم انداخت. ی چندتا کتاب قطور تو مایرفت، داخل شدم س  رونیدر ب یازجلو

 ! ؟یدار پوتریکام-

 

 از دانشگاه استفاده کنم. تونمی م ینه، ول-
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 بشه؟!  یسه ماه وقت هدر که چ  نی منو، ا نیبب-

 

 بود. ی وجد یعصب یلیخ

 .خوامی معذرت م-

 

 ا،یآشناشو بعد ب یباکل مصالح ساختمان ریبگ اد ی مکس، ُاتوکد، کامل   ید یبرو، تر-
 . این گهید  یکه خواستم نساز  ی زیبساز چ مانیکه بهت گفتم س یطور

 

 لب زدم.   ادمیاون کتابا روبرداشتم، با ذوق ز   دمیجو  لبمو

 چشم، حتماا. -

 

 گفت:  ی خشک وجد مایس

  ری ، دستت به مواد بخوره ز ها رو بگرد برو مغازه  ،یبد  لمیتحو  یزیچ خوامی نم یمن کتاب-
 .شنیمهندس نم یخشک خال ر،یبگ ادی وبم اونا 

  یها در مغازهدادم از اون روز دنبال شناخت انواع مواد، دربه رونینامحسوس ب نفسمو
  یکم کردم،ی به اونا نگاه م ک ی همه نزد  شدم،یهم نوع اونا آشنا م  ،یمصالح ساختمان

 .داشتمی ازشون به عنوان نمونه برم

  وتری کامپ یدانشگاه رو  یدوتا برنامه بود، کل وقتم تو  نیکار با ا  یریگ ادی تر سخت  ازهمه
 .شتمزایم
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 کنارم نشست.  الیبودم که دان ستمی س پشت

 .یسلم آبج-

 ! ؟یسلم، خوب-

 زد:  یلبخند

 ! ها؟ی سخت مشغول-

 شدم. رهیخ  شیصورت جد  به

 .یریبگ ادیاره، بهتره تو هم  -

 

 کنار پام گذاشت. یرو  یمشک لو ینا  الیدان

 برات آوردمش. ی امدیبرات کنار گذاشت، ن دیطرف سف  هی یکاغذها  نیمامان ا -

 

 کنارم گذاشتم، به برنامه زل زد. یصندل

 ! ؟ی رو خودت نصب کرد  نایا-

 

 تکون دادم.  سرمو

استاد   هی  شیمنو فرستاد پ ی استاد مظاهر الینداشت نصب کردم، دان شونیکی-
 .یر یبگ ادیرو   نویتو هم بهتره، ا یها حرف 

 

 . دیخند الیدان
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 . یبد ادی بهم  یگرفت ادی از اول   یهرچ د یبا  یمهربونم چشم، ول  یممنونم آبج-

 

 شدم.  رهیخ شی جد یصورت مهربون وکم به

 

  مانی کردن انواع مواد، ساخت س یقاط م،یافتاد  یر یادگیباهم دنبال   ال یاونـروز منو دان از 
 . میگرفت ادی

 

  ی هالمیف  دنیخداروشکر که د م،یبود ،ینقشه کش یها برنامه  یریادگیکامل دور  دوماه
 گرفتم. ادی اونو  یاموزش

 

 وماسه اشاره کرد.  مانی به اجر س اطی رفتم به محض ورود به ح مایس  یدوماه خونه  بعد

 

 باال رفت. یهم بدون حرف ما یباال زدم، س نمویاست ن،یبچ وارید  برام

 

  یکی مان ی ها خوب با سکردم تاماسه یکردم اونو با آب قاط یباهم قاط مانیوس ماسه
 بشه.

 

گذاشتم شش تا اجر گذاشتم، دوباره ملت   یکی ی کیاجر  دمیاون قسمت کش یرو  اونو
 متر باال بردم. میاجر گذاشتم، تا ن دم،یکش
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 اومد. اطیح  یتو یچا  ینیباس مایبسته بود س خ ی  دستمام

 . یبخور گرم ش یاچا ی هاتو بشور بدست -

 

رو با تشکر   ی شستم، کنارش نشستم چا یبه سمت حوض رفتم، دستاهامو چندبار عیسر 
 حلقه کردم.   وانیداغ بود انگشتامو دور ل یبرداشتم، چا  یلب ریز 

 چقدر مقاومه.  نمیبب  ایب گهی سه روزد دمیمن بجات آب م-

 

 لبتآبش اشاره کرد. به

 بساز. یچهارچوب سه بعد ینما  هیبرام   یخورد  توی چا-

 بهش نگاه کردم. دهیترس

 رفت. نی از گلوم پا   یحد جلو نرفتم، به زور اون چا نی از داخل گاز گرفتم من که تا ا لبمو

 تونم شکست بخورم. یاومدم نم  نجایبتونم تا ا  د یلبتابم کردم، با  یساعت سرمو تو چند

با اخم و غضب   دیبدنم لرز  ستاد،ی که باال سرم ا ما یتونستم درستش کنم، س خوشبختانه
 : دیوپت

 ! ؟ی کرد ی م  یتلر یلری   یمدت داشت  نیا-

 دهنم قورت ندادم. آب

لبتآبش و بهم قرض    الیکه دان  ییشبا موندم،یم  دارینصف شباهم ب ینــه بخدا، حت-
 . کردمی هم روش کار م داد،یم

 کرد. زیو ر  هاشچشم

 .یپس خنگ-
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 داد زد:  عیانداختم، سر   نی سرمو پا د،یباال پر  ابروهام

 . دمیم حیخوب نگاه کن، اشکاالتت و برات توض -

 

 . دیلغز  ریتصو  ی رو دستش

  یکه تو   یچه نوع ستون نی! ا شه؟یم  یشکل نیا ی! چه ساختماننجاست؟یجاشون ا  نایا-
 ! ؟ یدست وپاست؟! ورود، خروج کجاست؟! زندان درست کرد 

 

 کرد. یمکث

 بنظرته؟! هوم؟!  چهارچوب  نی ها کو، اپنجره   ی اصلا معلومه حواست کجاست؟! جا-

 

 .رفتی م   امقه یبه   شتریاز تشرهاش ب   سرمو

  ،یند لی تحو  نقصی چهارچوپ ب هیچطوره،  نتی چ واری د نمیبب یا یکه م گهیتا سه روز د-
 . نمتیبب خوامینم

 

 :دمیلرزون نال  یبا صدا آروم

 چشم.-

 

 :د یتوپ یوجد  خشک

خونه رو   هی  زیهمه چ ار،یکاغذ ب یاول تو  ،یبساز  یخوای که م یز یهر چ ه،یتوص هی-
 ه،یتهو  نت،یها امپله یساختمان جا  ی ، نمادرست پنجره طلوع، غروب  یجا  ریدرنظر بگ
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از   یساخت بهتر دنیسالن، ُاتاق و د   تیموقع نی بهتر  دنیراهکار و د  نی کردن بهتر دایپ
 نامناسب شکل باشه.  و ن یدر بدتر یکه حت ینیزم هی

 

 که ادامه داد. دمیفهم منظورشو

 .سازنینم ی زیکه چ یاآلبختک-

 

بهتر بود تا   دادم یم  لی تحو رتریاگه د کردم،ی م قیتحق  دیبا دم،یپرسیم   دیبله شرمنده، با-
 بدم.  لی نامناسب تحو یزی چ ینطوریا

 

 شد.  رهیخشن به صورتم خ مایس

 . ید یفهم نشویخداروشکر حداقلش ا -

 

 زدم.  یلبخند 

 . زنمی به آب نم گداری ب گهی ممنونم، د-

 

 شد. رهیخ نیچ وار یبه طرف د  مایس

 ! ؟ ید ی! فهمه؟یچ وارت ی د یها ضعف-

 

 . دمیداغ شدند من نفهم هامگونه
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 .یبدون کهنی ا  یبرا  گم،یبهت م-

 

 .دمیدست عرق کردهام و به مانتوم سآب کف

 ! ده؟یچ  وارید یتا حاال بدون پ  یک-

 

 شده بود. مان یاونجا س  ی.. ولیول-

 

بدون تراز   کهن یا  تیضعف بعد ،یساختی رو م یپ ،یداشتی اون مانع رو برم دیتو با -
 ی کار بنا   واری صاف بودن د یاستفاده نکردن از نخ برا  ،یکردن به کارت ادامه داد

 کجه.  یکم ی دید وارتی اون د یها حرف 

 

 من متوجه نشدم.   یول دیدی اشکالش رو م نجایاز ا  اون

استاد   خوره،ی بدردم نم ی طور نی ا  اریکل حواستم ب نجایا  یکه اومد  یبعد  یدفعه-
 .نمیببینم یاما من هوش  یباهوش گفتی م  یمظاهر

 

 دهنم قورت دادم. آب

استاد   د،یکه گفت ید ینشه، ممنونم بابت تمام نکات مف ینطوریهرگز ا  گهید دم،یقول م-
 خراب کنم؟!  وارید  یزاریم

 

 اخمش کورتر شد.  مایس
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 . کنمی قبولت نم گهی د یاگه خرابش کن-

 

 . دنیجفت ابروهام باال پر  باتعجب

 چرا استاد؟! -

 

بعدهم هنوز مقاومت کارتو   ،یری تا درس بگ یبزار  د یبا نو یست، ا نوع تجربه  هی  نیا-
 . دمیند

 

 زدم.  رونی افتاده، از اونجا ب  ری به ز  یفوت کردم با سر رونی ب نفسمو

 

ذهنم داشتم، اعصابم خورد    یریاحمقم،  درگ هی  یخودم غره شدم که کارم درسته ول به
 شده بود واقعاا احمقم.

 

پسر   نیا دن یهام از درد درشت شد با دزانوم خورد، چشم  یتو  یزیفکر بودم که چ  ی تو
  کوتاه صورت سبزه  دستش که باال یبود، موها  یکه الغر مردن  شونیک یها مخصوصا  بچه

 دراومد.   امنهیاز س ظی غل یرفت، اه

 

که  یسرم گرفتم، اما سنگها  یجلو  تمیافتادم، کوله پش رینبود اون گوشه گ حواسم
باعث شد،   ی آشنا ادی که فر دم ینال یدرد  شونیاز سنگدل نشستی تنم م یرو  یعدالتیباب

 زانوهام  سست بشه.
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 سرم نشست. یرو  یدوپا نشستم که دست یرو  حالیب

 ! بلندشو. ؟یکنیچرا.. ازخودت دفاع نم-

 

 ! اد؟یسخت بدست م نقدریچرا مردن ا یبی امبخسته -

 

 .گذرهی کفر نگو م-

 

 من نه. یبرا -

 

 بغلمو گرفت.  ریز 

 . یازخودت دفاع کن دیتو با -

 

  دمیسف  یشونیمن گاو پ کنن،ی بگن رو باور م هیکه بق یزی فقط چ نایا یبیب شهینم-
 چشم بد نامردا کم شده.

 کنم،ی م یقلبم احساس پوچ یتو  خته،یآدما روانمو بهم ر  یهمه تهمت وطعنه ن یا  یول
 یهمه چ گذره،ی که م یدهاینخ پوس نیبگذرم برم، اما دارم به ا ی ازهمه چ خوامی م

 نحسم. ر یتقد  نیام ازا خسته   شه،ینم یول زنمیچنگ م شهیدرست م

_ 



 پروا 

1300 
 

سرم بودم کل شب    یاون شب تاصبح باال یبیبود کرده بود باون سنگا کل تنمو ک  یجا
 گفتم.  ونیتاصبح هز 

رودرست وکامل انجام   مای س  یکارا کهن ی نرفتم هم ازترس، هم از ا  رونی ست بهفته  هی
 بدم.

 رفتم.  رونیبا دو ب  عیسر   زدی بلندبلند صدام م یبیب

 ! ؟یبیجانم ب-

 . دیبار مصرف و طرفم کش هی ظرف

 . ریبگ ایب-

 گفتم:  یباشرمندگ

 خودتون.  یبرا  خوامینم-

 .دیالود توپ اخم

 .سازهی به من نم یچرب وچل ست،ه یمراسم زن همسا  یغذا نی دستم افتادا  ریبگ-

 تکون دادم، اونو گرفتم.  سرمو

 ! ه؟یکدوم همسا-

 آروم گفت:  یبیب

 بود، راحت شد، روحش شاد. ضیوقته مر  یلیبود، خ یزن خوب  ،ییروبه رو-

 

 گفتم: آروم

 خوش بحالش راحت شد.-
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_ 

روکه قرض کرده بودم   الیبا ترس ولرز لبتآب دان ما یس شیپ رفتمی م  دیبا شیپ دوهفته 
 اش رفتم.به خونه

 

  یبا اخم تخمت کم دیو بهش نشون دادم خوشش اومد، نقشهام چهار چوبمو د کارم
روش   شتریب دیکه ساختم خوب بود، اما با  یمانی بهم داد، مقاومت س تیاحساس رضا 

 . کردمی کار م

 

 لبم نشست. یاز کارم رو  یتمام اصول لبخند   تیبار رعا  نیساختم ا وارید  دوباره

 

 با ارامش لب زد: مایس

 اول کارته.  نیا-

 

 یلیگردها نوع جنس و مقاومتشون، خ لهیبهم داد، شناخت اونو م گهید نی تمر یکل
 .کردی م  یری سخت گ

 

شدن   کیکه باخشم به طرف اومد جراعت نزد  دمیرفتم، فرانک رو د   اطی داخل ح خسته
 بهمو نداشت. 

 .ییهو -

 :دیبدم اومد بدون نگاه کردن ازش گذشتم نعره کش  ازلحنش
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 ! ؟یداشتچرا نگه  یکنی اون کفشارو استفاده نم-

 زدم، بلند گفتم: یپوزخند

صورتم پرت کنه، اگه   یتو  شی جراعت نکنه، جنس آشغال گهی مثل تو د یتا کس-
 . نمتیطرفا نب  نی وگرنه ا  دمیهمه بهت پسشون م یجلو  شونیخواهی م

 

 زدبه طرف کفشا هجوم برد اونا روشوت کرد. ادی باصورت کبود فر یعصب

رو   نکاریا  تی غرور لعنت یاون مستانه گفت که برا  زننیباره حرف م نیهمه دارن درا -
 . یکنی م

 

 به طرف کفشا رفتم.  تفاوتیبودم، ب  یاز هرحس ی وقته که عار یلیخ

 غرورش له بشه. یاگه ید  یکس زارمی برام نمونده اما نم یغرور-

 

 جعبه گذاشتم.  یرو رو  کفشا

 وجود داشته باشه، همه روبه اون روز واون عدالت سپردم.  یواقعاا عدالت ا یاگه اون دن-

 

 سردم و بهش دوختم.  نگاه

 هاتون همه رو بخدا سپردم. تهمت و طعنه  هاتون،ی نامرد  یهمه -

_ 

امتحان    یخودمو برا  خوندمی بلندبلند درسمو م رفتم،ی سرما داشتم راه م  یباغ تو ی تو
 . کردی فردا اماده م
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گاز   هیدر ارودم،  لونیکه باخودم آورده بودم از نا ی نون ینشستم، لقمه زی م یرو  یکم بعد
 گذاشتم، مشغول نوشتن نکات بودم.   لونینا یتو  یازش گرفتم اونو

 

به اون پرنده نون   یچشم ری زدم، آروم با ز  ینشست، لبخند  زی م یرو  یپرندها که
 یبهش نوک زد، کم اون پرنده آروم آروم به طرف لقمهام اومد، چند بار داشتم،ی برم

 نونش رو به نوک گرفت و پر زد با نگاهم دنبالش کردم. 

 

  یقیهاش گذاشت، دم عمبرد، اونو دهن جوجه یاون تکه نون و به آلنهاش رو  دمید
 .دمیکش

 خوردن سخت شده. یبرا  یزیآوردن چ  ری سرما گ  نیا  یتو -

 

 بود. ختیکردم، اعصابم بهم ر زیر  زی اون درخت ر یشدم، اونو نون پا بلند

 . یربشی س دوارمیام-

 

 اومدن.  گهید  ییچندتا   دمیخوندن شدم، د مشغول

 ! ؟یچ هیبق یول-

 

 سرم خودم زدم به زور تمرکزمو جمع کردم.  یتو  یعصب
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 یبیبیبزرگ نون خشکه یسهی ک دنی ها بودم با دفکر اون پرنده  ی بعد از دانشگاه تو فردا
 لبم نشست.  یرو  یلبخند

 

 .ختمیروشون آب ر ختم،یرنگ ر یماست و سطلها یها سطل   یبرداشتم تو  اونو

 

 . ختمیاون درخت ر یازچند ساعت اونو پا  بعدا

 

  کردنیفکر م  ایلیخ کردمیروجمع م  هیبق ی هاکار شده بود، نون خشکه  ن یاون روز ا از 
 اما برام مهم نبود. کردن ی تکه بارم م  یکل خورمی اونارو م

 

 داد زد: یعصب یبیب

 کار توئه؟! -

 

 ! ؟یچ-

 

بود باغ اشاره   دهیو چسب دهی باغ خشک یکه همه جا ی خشک شدها یعصاش نونا  با
 کرد.

 

 افتاد.  امقهی خجالت سرم به  از 

 بله.-
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 بهم گره خورد. اخمش

 .یکنی شون و پاک متا شب همه-

 

 .دمی گزباغ خورد، لبمو  شتریمستأصلم ب  نگاه

 چشم.-

 

 داد زدم. رفت،یعصا زنان به طرف داخل م یبیب

 ! زم؟یها رو برنون خشک  واری د  یگوشه ،تونم یمیبیب-

 

 کلفه برگشت. یبیب

 نکن. فی و کث  یباغ گل گل ینطوریباشه، فقط ا-

 تکون دادم.  سرمو

 باشه، حتماا. -

  ختم،یریقسمت نونا م   هیکردم، از اون روز فقط اون   زیباال اومد تا کل باغ رو تم جونم
 .ختمی ری براشون نون م زدم،یبهشون م یسر هی صبحا و دم غروب 

به همه گفته بود، نون خشکه  خت،یر یبراشون نون م کردی هم کمکم م یبی ب دایجد
 . دارمیرو نگهدارن من برم یختنیدور ر ی ها و ماکارونبرنج 

تر بودم، اما برقش  گرم شده بود، اونجا راحت  نیرزمیکرده، ز  ری بخار رو تعم یبیب ی وقت از 
 ترسناک بود.  اهشیس  یوارها ید سوخت،ی م  یادمی ز  یها مشکل داشت، المپ
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بهم بدن اما بهم  ادیکه کارشون نم یرنگ کارا خواستم کف رنگها یمغازه  ازچندتا
 . دنیخند

باحسرت بهشون زل زدم، باهزار   دمید یمغازها  یجلو  نایسطل رنگ ا  یکل یروز اتفاق هی
 . دمیدار پرسبار دل دل کردن ازمغازه 

 

گفت چند تا جعبه  یببر ی تونی گفت، م ییداشت با خوش رو ینوران یچهرها  رمردیپ
رو بهم  ا یببرشون چنان ذوق کردم که انگار دن یخوای رنگ رو شاگردش خراب کرده اگه م

بود ببرم، کاش   یرنگ یخواست اگه گذرم افتاد بهش سربزنم اگه ته ماندهدادن، ازم 
 کرد.  المخوشح شیخوب نیچقدر با ا دونستی م

 

 جا دادم به زور ارودم.  یبزرگ یزباله  یسه یک یروتو  رنگا

 

بخاطر   دم،یکشی م  واری د یبه ذهنم رو  یو باال زدم، هر روز با ذوق و شوق هرچ  موکت
 .شدی رنگارنگ م واری کمبود رنگها، د

 

آزار  یلیرنگ خ یبو  کردم،ی م یهم درهم خط خط یگاه ،دم یکشی م ی زیبا دقت چ یگاه
 دهنده بود. 

 

رنگ   یبو  یادمیاز ز  ی، گاهچهارمش هم رنگ نشده بود  کی بزرگ بود هنوزم  نیزم
  دونستی داشت، م یزیت  یگوشها  یبیب بردم،یپناه م یبیب یبه ُاتاق خونه یواشکی

 .گفتی نم یزی عادت کرده بود چ رم،ی اونجا م
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_ 

 : دیغر مایس

ات علمت  نقشه  نی اشکاالت ا  جانیهم ینینشی ! م؟یفهمی افتضاحن، م نایپروا، ا  نیبب-
 . یبر یتونی م  یبعد هرجا خواست یزنیم

 .. دیبا  شه،یاما.. استاد داره شب م-

 نداره. ید یکه گفتم، انجام بده، با یساکت، کار-

 .دمیجوی م لبمو

 .دهیراهم نم  یبی ب یول-

 .دمیکه ده متر به هوا پر  دیکوب زیم  یالود رو  اخم

 دی واقعاا کنده، من که کل عمرم وقت ندارم برات بزارم، تو با شرفتتیبسه پـروا، پ-
 . یزنیدر جا م یفقط دار  ،یدیفهم یکن دا یرو پ رادات ی ا

 : دمیزل زدم با التماِس  بهش نگاه کردم، مستأصل نال شیبه صورت جد  رمقی و ب خسته

 نکنه؟!  رونمیکه ب دیبگ یب ی به ب شه،یپس م-

 

 و سخت بود.  ی واقعاا خود را  مایس

 .ریزود باش شماره بگ -

 

 ، شماره رو گرفتم. شدم  خوشحال

 الو.. سلم.-
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 ! ؟یالو، پروا کجا ماند -

 

 لب زدم:   آروم

 استآدم باهاتون کارتون داره.  یبیب-

 

 : دیتوپ تی با خشم وجد دیرو ازم قاپ یگوش  عیسر 

 تو کارت رو بکن.-

 

 تخس لب زد:  ،یجد خشک،

 . نجاستیکه بهش گفتم انجام نده ا  یپاکروم، استاد، پروام، اون تاکار ما یالو.. من س-

 مکث کرد. یکم

 . رسونمی من اونو تاخونه م د،ینگرانش نباش-

کل تمرکزم و روش گذاشتم، شام ارود،   هینطور ی! اگه ابره؟ی واقعاا منو م  دی پر باال ابروهام
 .اومدیهام داشت درم نقشه شدم، چشم یمشغول بررس  عی خوردم سر یباخجالت کم

 .شدی نم دایپ یاخر  یعلمت زده بودم ول یششم  یبود، هفت مشکل داره، رو  گفته

کاغذ تکون   یچشمم رو  ینقشه بود گذاشتم، مدادمو جلو یبازوم که رو  یسرمو رو خسته
 .دادمیم

 داد زد:  یعصب  مایس
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 !؟یکنی م  یمعلومه چه غلط-

 .گفتی راست م یو تعجب به ساعت زل زدم، وا  یدوازده شده باخستگ کی نزد  ساعت

 .شهیباورم نم-

 

 گرفت.   یروم جاروبه یصندل یرو  مایس

 نداره. دهیفا-

 

 . دیباریم   یش خستگکه از  ی چشمها و صورت با

  دم،یجمع کن برسونمت، تا فردا عصر، بهت وقت م شه،یات باز نمگره کور نقشه   نیا-
 .یداکنیرو پ شی اخر

 

  یجعبه یتو دم،یچیو جمع کردم، نقشه رو دور هم پ لمیوسا  دم،ی لبم کش  یرو  زبونمو
 . دیباری م ی دیشدم، بارون شد مایس  نیمخصوص نقشه گذاشتم، سوار ماش

 

 نگه داشت. یبیب یباالتر ازخونه یکم هی

 خونه.  میبر  دی بفرما د،یشد  تی بخاطر من اذ دیممنونم، ببخش-

 

 . کردی الود به اطراف نگاه م اخم

 ! ؟یکن ی م  یزندگ نجایا-
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 .کنمیم  یزندگ یبیب یخونه یبله استاد، تو -

 شد، آروم لب زد.  ترظ یغل اخمش

 . نطوریکه ا-

 

به طرف در   عی کرد، سر  سیکل تنموخ دینکش هیبود به ثان دیشدم، بارون شد  ادهی پ عیسر 
رو روشن کرده بود،   نجایا  نشیبرگشتم بهش نگاه کردم، نور ماش دمیرس کهن یرفتم، هم

 ، بره. استاد تکون دادم   یدستمو برا

 

 دیخواستم کل کهن یو درارودم، هم میشد، گوش  کی بعد کوچه تار  یعقب گرفت کم  دنده
 شدم. یبی ب یخونه بونیسا   ریدر ز  یجلو  ی ازم، متوجه جسم مچاله شدهابند

 

 . دمیکش ی اخفه  غیج دهیترس

 بسم اهلل. ای ،  ی.. وا نیه-

 

  یو مال یخون یااون انداختم، پسر بچه   یو رو میگوش فیلرزان نور ضع یوتن باترس
 روح از بدنم جدا شده بود. دنشینشسته، از د حرکت یاونجا ب

 جن؟!  ای  ،ی! آدم؟یهست  ی.. توچاخدای-
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و   کهیت راهنیخون سرش، پ لرزهی م د یمثل ب  دمیبودم که د  دهی روچسب واری گوشه د همون
 اش روقرمز کرده بود.پاره 

 

 به خودم زدم که به ترسم غالب بشم، آروم آروم به طرفش  یمشت  نگران

 جمع شد. شتریخودش ب یتو  دهیترس

 

  شهیاش کامل کبود بود اما مگه مگونه  یصورتش گرفتم، چشمش و رو   یرو تو  یگوش نور
 بره؟!  ادمی سنگ انداخت حرف نداشت رو   یتو   شیر یکه هدف گ ی اپسر بچه  نیا

 

 ازش خبر نبود.  یآزارم داده بود اما سه چهارماه یل یمدت خ  نیا  ی تو

 

لباسش   نی بست، است خیوا رفت، کل تنم  سیخ  نی زم یرو  تعادلیبدنم سست ب  قلبمو
 .دیچکی ، خون ازش مداشت  یقیچاک بود بازوش زخم عم

 

  ستی در رو باز کردم، تا ساختمان ب یچطور دم،یآب دهنم قورت دادم، نفهم دهیترس
 . دمی دو یراه بود روچطور یا قهیدق

 

  فیکث سی خ یبا لباسها گرفتی جا نم  امنه یس  یکه از ترس تو ینفس نفس زدن و قلب با
 وا رفتم.  نیرزمی داخل ز  یها پله یچندتا  یپشت در رو 
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ام بهم  تن بودم، سردم بود از سرما دندونه  سمی درآوردم، فقط لباس خ سمویخ یلباسها 
 .خوردی م

 

بود، از گرما حس   یبیروشن بود، کار ب یکنار زدم، بخار یپرده دور تختم کم ،دم یدو
 لباسمو عوض کردم، لباس گرم وخشک تن زدم.  عی بهم دست داد، سر یخوب

 

اونا   اومد یوپاش خوشم نم  ختیجمع کردم از ر سمیخ یاز حمام تشت برداشتم، لباسها  
 پهن کردم، تا خشک بشه.  نیرزمیپشت حمام داخل ز  کهیطناب  یرو شستم رو 

 

که   یرب گوجها یاون قوط ر ی ها رو کنار مطالعهام که پاش شکسته بود، ز نقشه  ی جعبه
 فشار خم نشه گذاشته بود.  ریبودم، تا ز  خته یر مانیتوش س

گذاشتم،   یگذاشته بودم هر کدوم گوشها  نیرزمی ز  یسه تخت تو  یم ی قد  لیوسا  نیب از 
بود، روش   گهید  ییبود، خوشخوابش هم نوتر از اون دوتا هیبود، بهتر از بق یچوب  نیا

 . دمیروش خز یملفه نو گذاشته بودم، از خستگ

 

  یو تن لرزان اون پسر بچه پشت پلکم جا ی و مال یچشم بستم، جسم خون نیهم
 ! گرفت؟ی مگه وجدانم ارام م  یول  یالیخی، زدم به بگرفت 

 

 داد زدم:  سرخودم

احمق، اگه    یبرم سرکار، عصرش هم کلس دار دی فردا با گه،یبخواب د  ریبه تو چه؟! بگ-
 .کنهی م  هتیندم، باز تنب مای نقشه رو به س
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  یول کردمی هم فشار دادم، فکرمو منحرف م  یهام روچشم  یمشت شد هر چ  هامدست 
 نشد.

 کرده. تمی اذ  هیچرا من؟! اونم مثل بق-

 

و بعد هم برق همه جا رو   یتخت زانوهام و بغل کردم، بارون شُرشُر رعد بلند  وسط
 . دمیساق پام مشت کوب  یچندبار رو دم،یروشن کرد، باعث استرس شد

 

  دم،یو تن زدم با کل توانم به طرف در دو یهراسان با تمام سرعت بارون  یرعد بعد با
 داد بود.  هیتک  واری به د جونیکه در رو باز کردم، اون پسره، ب نیهم

 .. اقا پسر.. یه-

 

 ترس آروم تکونش دادم.  با

 شده؟! چشمهاتو باز کن.  یچ-

 

 زل زدم.  شیبه سروصورت خون نگران

 چکار کنم خدا؟! نکنه مرده؟! -

 

 چنگ زدم. میبارون به

 نکنه بگن منو اونو کشتم؟! -



 پروا 

1314 
 

 

دستپاچه بلند شدم، خواستم برم داخل اما دلم  ع یگرد شد، سر از زمزمهام  هامچشم
 نشست. اش نهیس یقفسه  یبرگشتم دستمو رو  عی سر امد،ین

 کوپ.. کوپ.. -

 

 زدم. یشدن دستم لبخند گشاد نی قلبش و باال و پا یصدا  از 

 خداروشکر.-

 

 بود. دهیفای تکونش دادم ب یهر چ هوشه،ی رو تکون دادم، معلومه ب جونشی ب سر

 ببرمش داخل؟!  یچکارش کنم؟! چطور-

 

داشتم،  اونو آوردم، کنارش نگه ع یفرغون کنار برگها بود، سر  هی  دمیداخل خونه پر  عیسر 
 بلندش کردم. یزانوهاشو بردم با صورت مچاله و اخ ر یدستمو ز 

 .نهیچقدر سنگ-

 

 . دمیتنش کش یرو  میفرغون بارون یزور گذاشتمش تو  به

 

اونو   یهادسته  عی بلند در عبور دادم، سر یازچهار چوب کم ی فرغون از رو یزور جلو به
 بودم.  نی زم ریز   ی اونو تا جلو اطیگرفتم با احت
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اونو پسره رو بغل زدم، به زور و    کرد،ی از کل تنم آب چکه م میبود  دهی موش آب کش  مثل
اومدم،   نی ها پاپله  یاز رو یبا تن لرزان  نش یو سنگ دنینفس نفس زنان از دو

 شد. نی سر خورد و محکم نقش زم  سمیخ یکه از دستا   ارمشیتا تختم ب  خواستمی م

 

 گرد شد.  هامچشم

 خبرم اومدم کمکش کنم، بدتر ناقصش کردم. -

 

کنه رفتم دو تا ملفه پهن کردم با دو   فیهمه جا رو با خونش کث کهن یقبل از ا   عیسر 
 .یحصار ُاتاق پردها  یتو  دم،یبغلش گرفتم، اونو کش ریاومدم  ز 

 

سرش   یو از کمد درآوردم، رو   میروسر عیلرزون سر   یهادست  دیبا استرس شد دستپاچه
 داشت. ید یبستم، تب شد شیزخم یوبازو 

 

 رو برداشتم. هیاول  یهاکمک  یبا دو باال رفتم، جعبه شدی م نی از لرز باال و پا بدنش

 

رو درآوردم، کل تنش   شیپاره و خون راهن،یباز کردم، پ هاروی اومدم روسر نی پا عیسر 
 د،یرسی دستش به نظر تازه م یداغ قاشق رو  ی داشت، جا  یمیو قد  دیجد  یهای کبود
 شد.  شیر  شیدلم ر

 . دمیجو  لبمو

 ! وونن؟یمگه ح-
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بود   سیزخماش بستم، شوارش خ یهاشو پاک کردم باندها رو بادقت رو زخم نی بتاد با
 .دم یکش رونی ب سشوی روانداختم وشلوار خ یبا هزار بار رنگ گرفتن صورتم ملفها 

 دم.کر یحلقش خال  یپاشو بستم شربت تب بر با فشار قاشق تو  یرو  یزخمها

وشلوارش رو به حمام   راهنیهاشو و پاش گذاشتم، پسرو دست  یرو  یسیخ  یپارچه
لباسشو   یشستم، آبشو چکاندم، چند بار زی نداشت، اما شلوارش تم دهیفا  راهنشی بردم، پ

 گذاشتم که زودتر خشک بشه.  یبخار یبرگشتم، اونا رو رو  عیتکون دادم، سر 

 

هم نزاشتم، صبح زود به   یچشم رو کرد،ی م کوره وتب لرزسوخت، عرق سرد یشب تو  کل
برم اگه    رسمی که تازه کار پاره وقت گرفتم بگه امروز نم یاخونهاس دادم به چاپ   الیدان

 . امینم  گهیقبول نکرد، بگو د 

 

 هاش هم قطع شده بود. ناله  گهیحالش بهتر شد، خداروشکر د  یبود که کم شی و م  گرگ

 

درست    ی زیبلند شدم برم آشپزخانه براش چ به خون نشسته ی هاو چشم  یخستگ با
 کنم. 

 

، با  به اشپزخانه رفتم الیخیب  ،دم یصورتم کش  یرد خون کلفه دوتا دستمو رو دنیبا د که
که از  ی اجاق گذاشتم، تشت آب و شامپو فرش  یمثل سوپ رو  یزی که داشتم چ یزا یچ

 کردم. دنیآوردم، شروع به سآب یبی ب یخونه

 

 . دمیتشت کوب  یخسته دستمال و اسفج رو تو  دن،یازچند ساعت سآب دبع
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 بدم؟!  یرو چ یبی نداره، موکت خراب شد، حاال جواب  ب دهیفا  ،یلعنت-

 

 :دمی نال ن یغمگ باصورت

 بدشانسم؟! نکنه طلسم شدم، اره حتماا طلسم شدم.  نقدریچرا من ا-

 

 پـروا.. پــروا. -

  عیدرآروم با سرعت نور به طرف در رفتم، سر  عی رو سر یهاگرد شد، دستکش  هامچشم
 . کنهی م رونمیب یکه با  اردنگ  نهیرو بب هیوضع موکت واون پسره غرب یبی باال رفتم، اگه ب

 

 شد،ی باز م نیزم ریبه ز  یبی ب یدر که از خونه یجلو  یتصعن یدستپاچه با لبخند  با
 .ستادمی ا

 .یبیجانم ب-

 

 کرد.  ریز  هامچشم

 اومد.  یک شبی! د؟یخودت خواست  یبرا  ه یچه سروضع  نیا-

 

 .دمی لبم کش  یرو زبونم

 طرفا بود، مگه چمه؟!  نیدوازده ا -
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 خون.   ی! چشمهات که کاسه ه؟یلبخند ژکوند چ ن یا  ،یستیخودت ن ،یزنیمشکوک م-

 

 گول زد. شهیرو نم یب یباال رفت، ب ابروهام

  یاز باال جعبه  دم،یحالم بد بود، شب هم نخواب یمن فقط کم یبی ب  یگیم یچ-
 رو برداشتم. هیاول  یهاکمک 

 

 کرد. یزیاخم ر یبیب

 .یبهم بد یداریکه برم یزا یامار چ  خوادیگفتم که نم-

 

 . ونمیبهتون مد  یل یممنونم، خ یلیخ-

 

 بخور.  ا یب ،یبغلم نزار اگه صبحونه نخورد ریبسه، هندوانه ز -

 

 لبم نشست.   یرو  یلبخند  شی ازمهربون

 خوردم.  ینه مرس-

 

 کرد.  یزیر یاخم

 اونا رو ببر خراب نشه. ا ی درست کردم، ب ادمی تخم مرغ پخته ز - 
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 شدم، اونا رو با نون گرم برداشتم.   دهی دنبالش کش یزدم، با نگران  یلبخند

 بلند صدام زد:  یب یجت خواستم فرار کنم که ب مثل

 پــروا؟! -

 

 قی و دق نیب زیر یلی! اون خده؟یم یداره منو باز  دهیمشت کردم، نکنه فهم دستمو
 به خودم اومدم. عی هست، سر 

 .یبیجانم ب-

 

 لب زد: یجد

 ! ؟ی ختیها غذا نرپرنده  یبرا -

 

 باال رفت. ابروهام

 سراغشون.  رمی رفته، االن م ادمی  یاره.. وا-

 

اشپزخانه گذاشتم با سرعت به ته باغ رفتم، نون    یرفتم، صبحونه رو تو  نی ساعت پا با
  ییگنجشک با سرعت از جا ی کل دمید ختم،یر یم  واری د یشده رو کنارها  سیخ یخشکها
و   اهیچند تا کبوتر س دنیشده بودند، د ادمتریانگار ز  زند،یبه نونها نوک م شدمی که رد م

 دو سه رنگه خوشحالم کرد.  
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وسط باغ شستم، آروم   یهامو کنار فواره گوشه گذاشتم، دست  هیسطل   یرو تو  یباق
که پرده رو کنار زدم،   نیبه سراغ پسره رفتم، هم نیزم ر یبرگشتم، به محض ورود به ز 

 زانوهام  سست شد.

 

 برداشتم. یبود، آروم چند قدم دهیشدم، پس فهم رهیخ یبیگرد، به ب یهاچشم  با

 شـ.. شـرمنده.-

 

 : دیدفعه غر هی

 ساکت شو. -

 

 . دمیدی م یعصبان نقدریرو ا یبیبود که ب یبار نیاول 

 

 . ستادمی ا ش ی چندقدم دهیترس

هر   نجام،یشماست که ا  یبه لطف مهربون م،یادمیز  نجایخودم ا دونمیم  خوامی معذرت م-
داره که خدا اونو   یحکمت دیجون آدم بگذرم، شا   هیکردم وجدانم نزاشت راحت از  یکار

 سرم راهم قرار داده. 

 

 با خشم برگشت بهم زل زد: یب یب

براش   یبشه هزارتا مدع  شی ! اگه طور ؟ی! تو اصلا عقل ندارنجاست؟ی! چرا ا ه؟یاون ک-
 . شهیم دایپ
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 .دمی به خودم لرز  یعصب

 . کنهی ها کار نمموقعه  نیعقلم ا -

 

 به تن پر از زخمش زل زدم. 

 رسه،یمن آزارم به مورچه هم نم  کردندی آش والشش نم ینطوریرو داشت ا یاگه کس-
 . دمشید هوشی ب ینطوریکه اومدم ا  شبیفقط د 

 هم فشار دادم. یبه شدت لرزونم رو  یهالب 

  نجامیا  یب ینتونستم ب یول  دیبا دلم جنگ یعقلم کل دم،یترسی من.. من ازش م-
 . رهیگ یم  شیآت سوزه،ی م

 

 کردم.  یمکث

راحت چشم  هیمثل بق زارهی نم میچون دل رحم رم،ی م  شیآت نی دل ا  یتو  گداریب-
 ببندم و رد بشم. 

 

 فرو بردم.   امقه یبه   سرمو

 ! ؟ یدونی که خوب م نویا  ست،ین نجایپسر جاش ا نیا-

 تکون دادم.  سرمو

 ست که.. بزار حالش خوب بشه، لطفاا اون بچه  یبی اره، ب-

 باال برد. یکم صداشو
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  یآورد  ی! که اونو برداشته؟یچ  هیمرده، اصلا معلومه ک  هی  شهیمرد هم مونه،یبچه که نم-
 . یست و بگذربچه یبگ یتونی وقت نم چیخونه؟! ه ی تو

 

 بله حق باشماست.-

 

 بهم زل زد. یعصب یبیب

 .یدستمون نزاشت یجنازه رو هیبه خواهر زادهام زنگ بزنم، تا   اریو ب میبرو گوش-

 

 . دیو اون پسره چرخ یبی ب نیمثل جرقه از جسم گذشت، مردمک لرزونم ب یلرز 

 

 کرد. نهیساعت اون خانم دکتر اومد اونو معا میروآوردم بعد ن یبی ب یگوش  عیسر 

 

 .کردمی رو عوض م سشی سرش نشستم، دستمال خ  یباال  نگران

 

داده بودم   هیتک یسرش بودم، شب کنار سرش به پشت یروز تمام روز باال اون
 خوابم برده بود، چشم که باز کردم هوا روشن بود.  یاز خستگ  یهمونطور

 

دوباره نگاه کردم نبود،   دم،یهام کشبه چشم  یگنگ دست د،یچرخ یتشک خال یرو  نگاهم
 بلند شدم.  مهی، سراسنبود یکس یکردم ول دیچرخ نیزم ری ز  ی نگاهم همه جا
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با دو به طرف در   اطی باز بودن در سمت ح دنیبا د دمیچرخ نی زم ریز  یسرعت نور تو  با
 در باال رفتم.  یجلو یرفتم از چند پله

 

  یپا کنار در درحال یلباس خودشو رو که دوخته بودم، تن کرده رو ،یچی با سر باند پ دمید
 شده بود، نشسته.  رهیها خکه به دور دسته 

 

درد اون سنگا   ادیخوشحال بشم،  کهن یا   یبجا ش یداریمن از ب یجلو بود ول  رهیخ به
 درچنگ زدم. یاهن یافتادم از ترس به لبه

 

 . دمیکش یق یدهنمو قورت دادم، آروم نفس عم آب

 

 خواستم برگردم. د،یکوبی م  وارووانه ید قلبم

 

به  د،یدرخشی م  میشونیپ یعرق رو   یهارخ کبودش دلم سوخت، دونه مین دنیبا د اما
 زدم. ا یاما دلمو به در داد،ی جلو گذاشتم، مغز هشدار م یزور قدم

 حــ... حــالت خوبه؟! -

 

صورتم چرخوند،    یلرزونش تو  یمردمکها  د،یمتر از جاش پر  هی دیصدام، ترس  دنیشن با
 .دی ترسی موجود دو پا م  نیمن از ا  یانگار اونم به اندازه 
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اونو کتک بزنه، منم مثل اون   یکس کهن یاز ا  دهی معلوم ترس م،یبهم زل زد دهیدو ترس هر
 هراسان بودم.

 

بهش دست داد با بغض و   گه یو هزارتا حس د   یو ناراحت یمانیاحساس پش دنمید با
 انداخت. نی لرزونش سرش و پا   یچونه

 

 لبمو داخل بردم.  مونه،یانگار پش دمیفهم د،یازم خجالت کش  انگار

 

 در نشستم. یلبه   یاون طرف رو مخالفش

 داخل حالت بده.  م یبر ایب-

 

 رفت.  اشقه ی به  شتریب سرش

 . یاستراحت کن دیبا  یاالن بلند بش دینبا  میپاشو، بر -

 

 دستشو به زانو گرفت.  آروم

 برم.  دیبا-

 

 گفتم: عی بلند بشه، سر کهن یبلند شدم، قبل از ا  عیسر 

 بعد هرجا دلت خواست برو. ی که بهتر شد یفعل بمون کم-
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 به زور بلند شد، خواست بره، آروم بازوش و گرفتم.  تخس

  ست،یبابت تمام بلها ناراحتم اما االن وقتش ن ترسمی نکن بچه، منم ازت م تی اذ-
 .یری که حالت خوب شد م نی هم ،یبهتر یاما خداروشکر کم  یریممکن بود بم

 

 . دیبه شدت کبود زل زد، بازوشو گرفتم، اونو کش یسرخ و صورت  یهاچشم  با

هرجا دلت خواست   یخوب شد ینکن منم از بدترم، وقت یتخس نقدر یبرو سرجات، ا -
 برو. 

 

جاش خوابوندم، سوپشو گرم کردم به زور بهش   ی بلندش کردم، بردمش داخل رو  یبعص
 .دمیکردنش ازش پرس  چی حرف زدن، سوال پ یخوراندم بعد از کل

 ! ه؟یاسمت چ-

 

 .دمیزور ازش حرف کش به

 محسن.-

 

 زدم.  یلبخند

 بخواب.  ریاالن هم قرصات و بخور بگ-

 

 سپردم، به دانشگام رفتم. یبی و جمع کردم، اونو به ب لم یآروم رفتم، وسا دیخواب یوقت



 پروا 

1326 
 

_ 

  خوراندم،ی دار و ساکت بود به زور غذا بهش مغصه یلیروز گذشته بود، محسن خ چهار
 .زدی اصلا حرف نم

 

  دهیجد تی تا اجر بسازم مأمور کردم،یداشتم، خاک الک م اطیح  یاز چهار روز که تو بعد
 ناموفق داشتم. شی ازما یاجر مقاوم بسازم، کل هیبتونم  دیکردم، با قیتحق   یکل ماست،یس

 

پاشنه   یکه رو  یبه خودم اومدم، همونطور ییساخت اجر بودم با صدا  ریکه درگ یذهن با
 با تعجب به صورتش نگاه کردم. دمینشسته بودم به پشتم چرخ

 شده؟!  یبله.. چ-

 

انداخت، نگاهم به   نی لت سرشو پابهم گره خورد، محسن با خجا ه یثان  یبرا  نگاهمون 
 شد. نی گردنش چندبار باال وپا  بکیصورت کبودش بود، س

 محسن؟!   هیچ-

 

 بلند شدم. یخاک   یهابا دست  عیسر 

 ! برم دکتر صدا کنم.؟یحالت خوبه؟! درد دار-

 

 بهم انداخت. یزیبا نگاه تشکر ام محسن 
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بهت  یلی.. کردم من خیدرحقت بد.. بد یلیخ یعنینه.. نه.. فقط اومدم، بگم من.. من، -
 صدمه زدم. 

 

 پر از اشک شد.  هاشچشم

  دونمیم ،یببخشی وقت منو نم چیه دونمیکردم، م ت یکردم، شما رو اذ  یبد  یلیمن خ-
 اشتباه کردم منو...

 

 لرزون گفت:   یبغض وصدا با

 .رمیم  گهی د ،یکرد  یممنونم بهم خوب شم،یمزاحمتون نم  گهید رمی منو ببخش، م -

 

 لب زدم.  یبهم گره خورد با نگران اخمهام

 ! ؟یری کجا م-

 

 سرشو باال آورد:   آروم

 .دونمینم-

 

 .یاونجا برگرد  یتونینم کنه، ی م  اته یپدرتو برعل تی بعد از فوت مادرت، نامادر یگفت-

 

 گفتم: آرومتر
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 جا بمون.  نیاونجا هم یبر دی خطرناکه نبا  دم،یکه د یبا اون زخمها -

 

 بلند کرد. سرشو

 . یدرحقم لطف کرد  یلیهم خ جاشن ی تا هم نجام یا یبی ب تی بدون رضا دونمینه، م-

 

 به سمتش برداشتم.  یقدم

 با من.  یبیب-

 

 .دمی کش یقیعم نفس

 . طورن یمنم هم یمنم ندارم تو از خانواده طرح شد  ،یندار یمحسن، تو جا-

پاشنه پا نشستم، خودمو با اون خاکا مشغول    یرو  عیصدامو پس زدم، سر   یتو  بغض
 کردم. 

 .زنمی حرف م یبیبا ب یبمون خوادی دلم م-

 

 : دیآروم نال محسن 

 شهر برم.  نی از ا  خوامی م-

 

 .ختمیها رخاک یکوچک آبـو رو یبشکه
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اسمون همون اسمونه، مردم همون   یهر جا بر کهن ی ا دم،یخوب فهم  یزی چ هیمحسن -
شهر بزرگتر   اد،ی م  ریگ ییآشنا هی   نجایتازه ا  ،یاونجا هم همون  یباش نجایا  یمردمند، هر چ

 دختر و پسر نداره. نه،یسالم هزار تا خطر درکم  ینه غذا  یبزرگتر، نه سقف یدردسرا

 

 .ارمیه شکل دلخواه دربتا بتونم اونو نرم کنم و ب  زدم،یبهم م ریرو مثل خم  هاخاک

جبران خطات   یتونی م م،یکمک کن گهیبهم د م،یهم بش دی ام م،یتونیجا بمون م  نیهم-
 . رمیگیجلوتو نم  یبر یخوا ی اگه واقعاا م  یکنه ول تمی اذ  یکس ینزار یازم دفاع کن ،یبکن

 

 .ایبرو، فکراتو بکن، بعد ب-

 

  یکردم که محسن تو یرو راض یبی اصرار ب یالک خودش رفت با کل ی تا شب تو  محسن 
 بمونه.ُاتاق باال  

_ 

 .شمی دادم، گفتم خواهر ناتن ری به مدرسه بردم، شمارهام مد اونو

 

  فروختی گردنبندهامو برام م کرد،ی کمکم م یل یخ م،یبهم وآبسته شد  یمدت کم ی تو
انجام   ع ی سر  گفتمی که م یم بود، هر کار مواظب آورد،ی رنگ م یهابرام ته مونده  رفتی م
 . دادیم

 

  م،یزدیباخنده اونجارو رنگ م یباهم شوخ یکل  م،یکرد ی رو رنگ م  نی زم ریکمکش ز  با
 .میزاشتی م یهامو رو دست  یجا
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برم   رونیجراعت نداشتند به طرفم سنگ بندازه تا از محله ب گهیها دوجود محسن بچه با
 .کردی م  میهمراه

- 

از قبل تلش   شتریشده بودم، ب دمیاز بودن با محسن خوشحال بودم، محسن ام یلیخ
 تا بهش سخت نگذره.  کردمی کار م شتریب کردم،ی م

 

چوب   ه یتک هیبا  یاش بهم زنگ زد که محسن سه روز مدرسه نرفته، عصبمدرسه  ری مد
 منتظر محسن نشسته بودم.  یبیب یخونه  یهاپله  یرو

 

 شد. داش یپاهامو تکون دادم تا پ یگذشته بود، عصب  یساعت مین

 

رو   لی وسا کردند،ی رو حمل م لیهمراهشه، دو پسر کمکش اون وسا  لی بار وبند یکل دمید
 ها گذاشتند، رفتند.کنار پله

 

 الود گنگ بهش زل زدم: اخم

 ! ه؟یچ  نایا-

 

 هام زل زد: چشم  یتو  محسن 

 مادرم هم هست، طلهاش به زور ازشون گرفتم.  لی از وسا  یکم لمه،یوسا   نایا-
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 .ستادمی کنارش ا یعصب

 . اومدمی ! باهات م؟یچرا بهم نگفت-

 

 الود گفت: اخم

 .یدهن به دهن بش یبخاطر من با کس ستی آوردمشون، الزم ن-

 

 .دمی کش یقیعم نفس

 ! چرا من خبر ندارم؟!  ؟یکه مدرسه نرفت یگرد یکجا ول م  یبه کنار، بگو سه روز دار نایا-

 

 کردم. زیر  هاموچشم

 !؟ یبندا وگردنبندام که دادم فروختدست -

 

 راستش مشت شد. دست

 .کنمیکارم  رمی اونا رو بفروشم، مگه دخترم؟! دارم م تونمی من نم-

 

 زدم. داد

تره؟!  از درست مهم  یزی! مگه چ ؟ی کار کن یبر یات و ول کن! مدرسه؟یکنی تو غلط م-
 ! ؟ی چرا سه زور نرفت ،یدرستو بخون دیبا  یول کنمی کنم م ییاگه گدا   یحت
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 برداشت. لشوی وسا  یعصب محسن 

 .رمی بعد شبانه م برم، سال  تونمی من االن نم-

 

 و فشار دادم.  بازوش

  قهیدق  هیاگه   یاز االن به بعدحت ی ریشبانه م ی سال بعد اگه خواست ،یری تو امسال م-
 . یازکلست بگذره بامن طرف

 

 . دیکش یپووف

 نده.  ریباشه، فقط تو روخدا گ-

 

 .دمی به خودم لرز  یعصب

برات دارم، اندازه سه سال   نی تمر  یبگو، بدو کل نویا  گهی بار د هی یندم؟! جراعت دار ریگ-
 ! ؟یدیفهم ،ی حل کن  نیتمر  دیبا

 

نداشتم، باال سرش نشستم تا انگشتاش از مشق و   یمن شوخ  یگشاد شد ول هاشچشم
که جراعت نفس  گرفتمی شد از اون روز چنان بهش سخت م حسی ب ادمی ز  نیتمر 
 هم نداشت. دنیکش

_ 

 کردم، اومدن محسن برام معجزه شده بود.  یسپر یخوب یلیروزا خ یبی محسن و ب کنار
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رو   یزندگ های با وجود همه سخت دمیخندیم م،یکرد ی م یباز  الیشبا با هم والب یبعض
حمام رو   یبرا  یمادرش روفروخت، ُاتاقک اهن یاز طل  یمحسن کم  م،یگرفتی سخت نم

 نفروشه. یکردم، که اونا رو الک میبراش قا  اشه یشدم، بق ونی ساخت، چقدر بهش مد

_ 

  کی رنگ گرفته بود امروز حالم بد بود سرکلس نزد  میسال از روزا گذشته بود زندگ چند
 بشم. هوشیبود ب

 

  دهیمادرش خر   یکه به زور و اصرار، از فروش طآلها یبه محسن زنگ زد با موتور الیدان
 . ستادی پام ا ی بود جلو

 

 سرم گذاشت.  یو شد، نگران دستشو ر ادهی پ عیسر 

 ؟ ی خوب ،یباز سرته؟! رنگ به صورت ندار-

 

 تکون دادم، آروم گفتم:   سرمو

 ببرم خونه.-

 

 دکتر.  میاول بر -

 

 دو روز رفتم، منو ببر استراحت کنم. خوادینم-
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 محسن سوار شدم. ینگفت، پشته یزیچ یشد، ول رهی هام خبه چشم یعصب محسن 

 

  یسالش شده، هفت سال از اون روزا گذشته با ارامش سرمو رو جده یتازه ه محسن 
 دردناکمو بستم، دستمو دور کمرش بهم قآلب کردم.  ی هاکمرش گذاشتم، چشم

 

بازومو    یشدم، محسن عصب ادهیپ میدیشد، فکر کردم رس ادهیدرخونه محسن پ یجلو
 : دیگرفت، غر 

 در رو باز کنم. خوامی م ن،یبنش ،یشد  ادهی چرا پ-

 

با خشم و طعنه بلند  هیکجام که زن همسا  نمیهام درشت کردم، تا بب بودم، چشم  جیگ
 بلند گفت: 

 ازاد کردند.   ـوی هرگوه کار یبه اسم خواهروبرادر-

 

  دیهام  لرز شدم، لب  رهیبه اون زن زل زدم بعدبه محسن خ یگرد شد با ناراحت هامچشم
 .دمیازمحسن خجالت کش

 

حرف   یخودم رفتم باکس یماه ازحرفش تو  هیحسن کرد سوار موتورش نشدم، م یهرکار
 .زدمینم

 

 . ستادیساک جلوم ا  ه یروز محسن با  هی
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 .یخداحافظ خواهر رمی داره من م قتی حق کهیاون زن  یحرفا یکنی اگر فکر م-

 

 :دم ی کش غیبه موهام چنگ زدم ج یعصب

 بسه.-

 

 هام زل زد:ناراحت به چشم محسن 

 !؟ یسکوت گرفت یماه روزه  هیپس چرا -

 

 : دمیکش ادی فر 

  دشیسف  یسها یدهن داد نزن گ چاکویب کهیماه سکوت کردم تا نرم سر اون زن هیاره  -
 نکنم. یتاحرمت شکن رمیمحله نگ  یروتو 

 

 یمه ه شهی نم لیدل کنهی م یخوری بگم اگه دختر خودت باپسرت هزار تا گوه م تآبهش
 باشند. ینطور یخواهر برادرا ا 

 

 از چشمم افتاد.  یاشک

تار   هی  ست،ی ن یکه فقط به هم خون یشده، برادر  شی ر شی گرفتم، محسن دلم ر شیآت-
 .دمی کرده نم ارزشی همه ب  یخودم که منو جلو یتو رو به برادر خون ی دیگند
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تانصف راه که جواب  کوبنده بهش  رمی م یه  شه،یدلم سرد نم شمیآت کنمی م یهرکار
 بزرگتره.  گمی باخودم م یبدم ه

 

ودهن بودم محسن کاش حرمت    چاک ی به عقله نه سن، کاش ب یبزرگتر دمیفهمی م اما
 نکشند. شمیبه آت دشونیتهمت جد نیبا ا  یطور  نیشکن وحروم لقمه بودم که ا

 

 شدم.  رهیبه محسن خ یاشک  یهاالتماِس  وچشم  با

اما   یکنیاالن برو با رفتنت داغم م  نیفکرته هم ی تو نیاز ا   ریاگر غ ،ی ادرممحسن تو بر-
 مون هست.رفتن به نفع همه نیا

 

 اغوش گرمش گرفت:   یمنو محکم تو محسن 

نظرت و راجب من بهم   که،یاون زن یها فکر کردم حرف  ،یدورت بگردم تو تا آبد خواهرم-
 خواستم برم،    نیهم  یزده برا

 .رهی و م  زنهیخنجر م  هی  ادیم  یطور هی ی قلب پاکت بشم که هرکس نی ا  یفدا

 

 گفتم:  اریاختیب

! نرو محسن  ؟یبرام مونده که چمدان بست یجزتو ک یتو همه کس وکارم ،یتو برادرمن-
 نکن. کسمی من بودنت خو گرفتم دوباره ب یغلط کردم، داداش

 

 : دیبلند خند محسن 
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فقط با   رم،یهم نم یکن رونمی رو دارم که برم؟! ب! کجا ؟یزده به سرت؟! کجآبرم خواهر-
 داغونم نکن. ینطوریغمت ا 

 

 زدم.  یلبخند

 چشم.-

 

  عی ساکش برداشت به سمت درخروج رفت، سر  عی جدا شدم، محسن سر ازمحسن
 دنبالش رفتم.

 ! ؟ی رینم یمگه نگفت-

 

 برگشت.  محسن 

 هـان؟! -

 

 شدم. رهیکه بند ساکش بود خ یلرزون به دست یمردمکها  با

 اهان. -

 

 :دیخند بلند

 اومدم نگران نشو. ریسرکلسم، د رمی باشگاه بعدهم م رمیپـروا، م یمنو نشناخت-
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 کردم.  اخم

 ! ؟یباز تو منو سر کار گذاشت-

 

 سرشو تکون داد. محسن 

 .دیازت حرف کش  شهیم  ینطوریفقط ا یلجباز   یادمی اخه تو ز -

 

 صورتمو جمع کردم. دلخور

 .یبد جنس یلیخ-

 

 زد.  یلبخند

 . گهید گه،ید-

 

 رفتم. اشبدرقه

 که؟!  یدونیم  ی! زود برگرد سر دست و مشقت، قول داد؟یمحسن شام خورد -

 

 کفشهاشو پاک کرد. محسن 

 پوست استخوان.  یشد  ید ی! اصلا خودت د ؟یاره خوردم تو خودت شام خورد -

 

 نگفتم، محسن آروم گفت:  یزیچ
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حرف   زنه،یحرف نم   ادمیبا من که ز  کردی بزن، انگار پاش درد م یبیسر به ب   هی  یراست-
 . زنهیبزنه هم با عصاش حرف م

 

 تاسف سر تکون داد.  یشد، به نشانه رهیزدم به لبخندم خ یلبخند

 دفاع از برادر مظلومت؟!  یلبخندت جا  نیواقعاا که، ا -

 

 هم فشار دادم.  یبه زور رو  لبمو

 ! ؟یندار  اجی احت یزیچ-

 

 نه، دورت بگردم مواظب خودش باش.-

 

 فعل. ،یچشم خواهر-

_ 

 . زدمی حرف م   سندهی نو با

 اخر داستان شماست. نیا  یینا یخانم س-

 گفتم:  سندهی روبه نو آروم

از اونا خبر    گهیفيلم آورده بشه چون من د  یکه سرشون اومده تو  یاز بل   خوامیبله نم-
 نداشتم.
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 کردم.  یمکث

اونا رو وسط بکشم که بعداا   ی پا گهید ستیسرگذشت منه و درست ن  لمیف نیا  کهن یا -
که سرشون اومده، و  یدارن که افتادم دنبال اتفاقات  میزندگ ی تو  یبگن هنوز هم جا

 کردم.  ادی ازشون   دمیجد یزندگ

 

 شدم.  رهیجلو خ به

 نیبیاونا جاب   گهیگفته بشه بهتره، چون د می کنار مرد زندگ میاخر فيلم از خوشبخت- 
 ندارند. دمیجد  یخانواده

 

 بهم زل زد.   یبا لبخند  سندهینو

 تره. و مناسب   هیعال انینوع پا  نیخوشم اومد، ا   دیکه شما گفت انیپا  نی راستش منم ا-

 

 _آرشام 

 

  رونی ب گارمیس ظیدود غل کهی اد درحالتراس ُاتاق مخصوص مهمان عقد قرارد ی تو
 . فرستادمی م

 

 .دیچیپی گوشم م  یبوق انتظار تو یصدا 

 زدم.  یگوشم موج خورد، لبخند  یکه تو  نشی آروم و دلنش یصدا 

 .یباش دهیرس  دی! با؟ییالو.. کجا -
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راه   عی سپردم، دوش گرفتم، سر  ایها رو بردم، خونه دست طوطبچه کم،یالو.. سلم، نزد -
 شد، شروع شده؟!  رید یکم  نیهم یافتادم، برا 

 

 زدم.  یلبخند

 مونده. قهینه چند دق-

 

 و مادرجون آورده؟!   نیافتاد، ماش اطیاز تراس به ح نگاهم

 خراب بود. ،یمادرجون اومد   نیپــروا با ماش- 

 

 .دمیهاش و شننفس  یصدا 

 دستت باشه.  کنهی کرد، گفت مادرجون ازش استفاده نم سیاقا جون بردش اونو سرو -

 

 کردم.  یاخم

برات  ی کیخودم  ازته،ین  نیماش  یریمس  نی ا  یباشه، چون درحال رفت واومد تو -
 . رمی گیم

 

 گفت:   یلحن آروم با

ونو هستش، الزم  کیهم ش یلیبود، خ استفادهی ال نود مادرجون که ب نیماش  نیا-
 .میخرج کن یالک  ستین
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 م گره خورد. به اخم

 پارک کن.  گیفعل برو پارکن-

 

  یصندل یدر زد، رو  یخاموش کردم که کس یگار یجا س یتو  گارموی به ُاتاق س برگشتم
 نشستم. 

 بله؟! -

 

 وخشک لب زدم.  یجد

 .دی بفرما-

 

  یمخمه، هر چ  یاومدم بدجور رو  یاز وقت دیجلف چرخ یهدختر  نیبازشد، نگاهم به ا در
 محض زده.   تی خودشو به خر یکه بفهمه زن دارم ول دارمینگه م  یانگشت چپم طور

 آرشام جان.  دیسلم خوب-

 

 . دیباال پر  ابروهام

 ؟! جـان -

 

 بود. شیزد، کل صورتش پراز ارا  یلبخند
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 کنم. تونی اومدم تا سالن عقد قرارداد همراه-

 لب زدم.  خونسرد

 من متنظر زنم هستم. د،یشما بفرما -

 

 گفت:   ظیغل یبا اخم  د،یباال پر ابروهاش

 باشه.-

 

 کرد، با خودم گفتم:  دایرفت، لبم انحنا پ رون یوکلفه ب یعصب

ناراحت نشه   نکهیا  یبرا  دونهینم دم،ی نم ایدن یپـروا رو به کل دخترا  یدهیتار گند  هی-
 . زنمیچنگ م یو نگهداشتنش به هرچ

 

 در زد. یکس

 !ه؟یک-

 

 . دمیوراج شن ه یدختر نیا  یدر باز نشده که صدا  هنوز 

 !  ارم؟یب یزیبراتون چ دیخوای ! مد؟یپاکرو خوب ی سلم اقا-

 

 شده؟!  یزیچ خوام،ی نم یزینه چ-
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 .نجاستیا  یینای هـان، نه خواستم اطلع بدم، خانم س-

 

 . دیپر آبروم 

 داخل؟!  ادی چرا نم-

 

 .شهیجلسه شروع م گهید  ی قه یمهندس فقط ده دق  یبا اجازه، اقا -

 

 کنار رفت. یخند شیبا ن  یدستش ول ادیبهش رفتم که حساب کار ب  ی اغره  چشم

 

چقدر مقنعه بهش  کرد،ی م یی اش دلربا ساده  پی ت ی شد، تو داشیقآب در پ یتو  پــروا
 . اومدی م

 

از جام   اری اختیبه طرفم اومد، منم ب یطرفه زده بود با لبخند  هیخوشرنگش و  یموها 
 .ستادی بلند جلوم ا یهاشدم، با گام 

 

بهش زدم، دستشو محکم فشار دادم، محکم   یلبخند  د،یعادت دستشو سمتم کش طبق
 تو اغوشم فشردمش.  دمشیکش

 ! ؟یبانو، خوب یخوش اومد -

 

 سلم، ممنونم.-
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 ! هان؟! ؟یشد  ضی ! نکنه مر؟ی شیتر ممن خوبم تو چرا هر بار الغر -

 

 آوردم.  یپهلوش بود، فشار یرو  هامودست 

 استراحتم کم بود.   ینشدم فقط کم ضی بود، مر ادمیمن خوبم، کارام ز -

 

 سرمو تکان داد،تا بهتر ببوسه.    عی ام و ببوسه، سر خواست گونه ستاد،یپاش ا  انگشت   یرو

اگه  ،یشیقدم م شیپ ،ینگ شد انگار دلت دهیست منو ندچند هفته یاوه خانم-
 .کنمی ماه به ماهش م ه،ینطور یا

 

 بازوم   نشست. ی گرد شد، مشت اروش رو هاشچشم

نکنه  یداد یست به زور جواب مو م! سه هفته ؟یدادی معلومه؟چرا جواب مو نم  ییکجا-
 ! ؟ی اواخر که سرم شلوغ بود دلخور شد  نیبخاطر ا 

 

  یزدم. چه حس یبوده، لبخند   یدکتر جنابعال هیزل زدم، دلم خواست بگم به توص بهش
 کنمیم   یاون هرکار یبرا  یبهی حس عج  گهام،ی آدم د هیکنارمه انگار   یدارم، وقت یخوب

 . زنمیم شی خودمو به آب و آت

 

 کردم.  یمکث

 .برهی زن خوشگل آدم به فضا م هیُاه که  -
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 زد:  یلبخند

 اگه زنت زشت باشه؟! -

 کردم.  یزیر اخم

 برن فکرشو کنند.  هیکنم، االن بق  یفکر نمیبیو الزم نم  ست،ی االن که ن-

 

 ..ـیفکرشو بکنن اگه زشت بودم نم-

 

 هاش زل بزنم.چشم  یتو  یطور نی قشنگه که ا  ییا یرو

  یکه تو  یمحبت  اد،یکه ازت درم ینفس باست،یوجودت ز   یهم باش ایزن دن نی تو زشتتر-
 تو روخاص کرده. یکه دار یوجودته، شأن وارزش 

 

دلم براش ضعف  د،یکوب  یشدبا لذت بهش زل زدم قلبم با ضرب م زانی آو هاشلب 
 نشست.  اشقه ی شق یرو  قرارمیب یها رفت، لب 

 

 ازخودم فاصله دادم.  اونو

 !  کرد؟ی ها خوب بودن؟! محسن چکار مبچه  نمت،یبب-

 چشه؟!  دونمینم کنه،ی م  یدور یهمه خوبن، محسن کم-

 

 کردم.  یاخم
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 خوادی حساب کنه، م  یکس یرو  خوادی نم دیست، شادنده  هیتخس و  یادمی اون بچه ز -
 تلش کنه.  شیزندگ ی پاش خودش باشه برا یرو

 

کردم، رنگ گرفتن   تشی پام هدا یدستشو گرفتم رو  د،ینشستم لب برچ یصندل  یرو
 .شدی م قیکه به مرد تزر  یحس  نیتر صورتش لذت بخش

 

نوک انگشتم،   د،ینگش چرخخوشر  یها و چشم شی ای صورت رو یتو  پـروامیب  نگاهم
 اش فرستادم.مقنعه ریموهاشو ز   دیلغز  شیشم یابرا  یموها   یرو

 .مهی حضورت باعث ارامش وخوش-

 

 اهسته زمزمه کردم. 

 .محاله ازت دست بکشم-

 

 .دمیبه صورتش کش یبازوم گذشت، دست یزد، سرش و رو  یلبخند  آروم

 توئه.  نقصیب یبخاطر نقشه مینجایکه جلسه شروع بشه اگه اپاشو بانواالن -

 

هاش ستاره بارون شد آروم  شد، چشم انیصورتش نما  ی تو یبودم خوشحال رهیخ بهش
 بلندشد.

 

 بستم.  چشم
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 ! ؟یکرد  قیتزر ی تو به خودت چ-

 

 گنگ گفت:  اریاختیب

 .یچی ه ــیه-

 

 .دیته دل بو کش  از 

هوس گاز زدنت بدترش   کنه،یم  ونهی بوت منو د شه،یصاتع م  یلومتری اخه ارامش تا دوک-
 . کنهی م

 

 لبش نشسته بود. یرو  ی لبخند مچهیقرمز با ن باصورت

 . ییایحیب یلیخ-

 

 . دمیخند بلند

 ربط داره؟!  یباشم به کس  ایحیزنم ب شیپ خوامی م-

 

 !م؟ یر یامضا گرفتن صف بگ  یبرا دیاز االن با   یتیخانم سبلر -

 

 . دمیخند بلند

 .وونهینخند، مسخرهام نکن د-
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 خوشرنگ زل زدم.  ی هابه چشم  باذوق

 ! شه؟یپخش م  یبشه که تا حاال وجود نداشته، ک یستاره  نینورتر خانمم پر  خوامی م-

 

 .دونمینم-

 

 . دمیصورتش کش  یو رو   صورتم

 زبره.  شتیته ر-

 

 آبروم باال بردم. یتا  هی

 .شنی صورتشون نزاشتن زن محسوب م ی سوسول که مو توبچه ن ی ا  شش،یمردو ر - 

 

 .دمی اش و بوسچونه ریز 

 ! خواد؟ینم  یقدم شیپ هی شرفت یهمه پ  نیا-

 

  عیمنتظر نگاهش کردم سر   دیخجالت کش یکم  د،یمنظورمو فهم  د،یباال پر ابروهاش
 .دیزدوسر عقب کش قمینرم به شق   یابوسه 

 ! ؟ی شور بود عرق کرد -
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 زد. یقهقها

 ! خطره؟یب ینیبب یزنیات نوک م به طعمه-

 

 .یاریکه نفس کم ب یبوسه آبدار بده طور هی نوچ

 

 . خوامینم  ی الک یسوسوال بوسه  ن یمن مثل ا خوام ی مولوچ م ملچ

 

 گفتم. آروم

 به جونمون  یش یسن آت  نیا  یتو -

 که نگو.  یانداخت

 

 .دمیاش کشبه گونه  یدست آروم

  یپاکرو واقع هیهنوز  دمینکش شیشب، اخه طمعت و هنوز به ن ی بمونه برا شیباق-
 حواست هست؟!   اینشد

 

 .دمیو بوس شی شونیپ وسط

 حساب.  یحساب ب  کجاخوردمیصورتت  یدرضمن من عرقتو با کرمت رو -

عنان ازکف   کرد،ی بانگاهش داشت ذوبم م بستی کرواتمو م ستادی زد جلوم ا  یلبخند
از من نداره،   ی اونم دست کم دمیفهم ستاد،ی پاش ا ینوک انگشتا یرو  یدادم وقت

 . میدیبوس گروی همد
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 . دمیبانفس زدن سرعقب کش  یاقه یکمرشو گرفتم  بعد چند دق محکم

  هیواقعاا وقتشه  کهن یمثل ا  ،یرشاممال آ یباعث شد که بفهم ینه خوشم اومد، دور-
 .یبش یپاکرو واقع

 

 . دیکوب میعضلن یبه باز  محکم

 .. یلیخ یلیخ-

 

 ! ماهم مگه نه؟!  م؟یچ-

 

 ابروهاش باال انداخت به بازوم نگاه کردم.   طونیش

 خودم.  یدرمحدود یدلت خواست بتازون ول یهرچ یتو که دل برد -

 

 زد.  یخجالت لبخند  بدون

 ! م؟یبر  یحاضر-

 

 کردم.  یاخم

  ی موها  نیبا ا یبخوا  کنمی گردنت و خورد م رونه،یب یصبر کن موهات از پشت کم-
به جهت بار   یبزارم باد  ،یفکر نکن معروف بش  ،یکن  ینسناس دلبر  هی یبرا  تی شمیابرا 

 !  ؟ی دیفهم ،یاریب
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 فشار دادم.  یو کم  بازوش

 ! ؟ی گرفت ،یمواظب خودت باش د یاون موقعه هزار برآبر با-

 

 . دیبرچ لب

 .یمگه چکار کردم؟! خودت موهامو باز کرد -

 

 هلش دادم.  آروم

 یهمه چ دیجا ق نیاالنکه هم یکرد  میناز نکن، االن هم شرتو باخودت ببر که بد هوا -
 کنم. کسرهی بزنم، کارو 

 

 افتاده لب زد:  ریبه ز  ی گرد شد، باسر هاشچشم

 آرشام.  ،یشد ادبیب یلیخ-

 

 بودم.  رهی بهش خ بالذت

 . دمیشب ادبو بهت نشون م   یشد ول رمونیجـونم، االن برو د یا-

 

 زدم.  یشد، قهقها  سرخ 

 آب نشده؟!    خاتیبابا  هنوز   یا   ال،یخیهووف، ب-
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 مقنعش بردم.  یخم شدم سرمو رو  یکم

 وجودم.  یاون هم تو  کنم،ی آبت م-

 

  یگرد خشکش زد، خونسرد انگشتمو آلبه ال یها نزد شوکه باچشم   یاهیثان ی برا قلبش
 انگشتاش قفل کردم.

 تاوان نداره؟!  یکن یدلبر یا یب یفکر کرد -

 زدم.  یتک خندها 

هات  حرم نفس ،یشد  هوشی زبونم نرفت که ب ریز  یطمعتو درست حساب یدفعه قبل-
 دنبال هوا باشم؟!  گهی د یجا  شهیکرده، مگه م شهی وجودم ر ی تو

 

 در رو بازکنم گفتم:  کهن ی از ا  قبل

 تلشمون. یجهینت دنی د یبه سو  شیپ-

 

 هنوز صورتش گل انداخته.  دمید

 بسوزون.  شیبرومهندس کوچولوم کم آت خورمتای جا م نیکردن بسه که هم یدلبر-

 

 _پـروا 

 کرد.  یبازشروع به پر چونگ دیروژان منو د دمیرس تا
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_ 

 آرشامو صدا کرد. یکه کس میاومدی به سمت سالن م میداشت

 . امیتو زودتر برو االن م -

 

 اهسته  زمزمه کرد.  روژان

 .یزنیسکته روم نشی گروهمونه بب ی تو مهندس خوشگله هی ی دونی پروا نم یوا -

 

 بهش رفتم. ی اغره  چشم

 خودت تورش کن.  یواسه -

 

 جلوم بود.   یها چشمم به پوشه و وروقه  الیخیب

  یبود رو هم .وقت ختهیر  گولی مهندس ژ هیبا  دمشید روز یتازه د خواد،ی شانس م-
 مله عام.  ی تو ییا یحیکرد ب یانگار سرتاپام آب سردخال دمشون ید

 

 :دمیروبه رروژان توپ کلفه

 . ادیخوشم نم جای ب ینامزدشه ازقضاوتا  ایزنش باشه  دی بس کن روژان شا -

 

 : آوردیهم کم ن روژان

 .بره ی روم یروشنه دل هر کس یاگر نامزدش بود انگشترش کو؟! پسره چشم آب-
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 کردم:  یزیر اخم

شو به کارم   ارساکتیحرف درن یکارمندان بفهمند پس الک خوان یاالن نم   دیبسه، شا-
 برسم. 

 

  ینگاه ین یگرفت، سنگ یجا ی صندل ی رو د،یکنارم کش یآرشام صندل ی اقه یازچند دق بعدا
 .دادیآزارم م یلیخ

 

که کنارش بود مشغول   میت یها ازبچه  یکیکردبعد هم با ینگاه میبهم ن یبالبخند آرشام
 حرف زدن شد. 

 

  یرو  یمن زوم کرده عرق  یکه روبه روم بود نگاهش رو یمردجوان دنی بلندکردم باد سرمو
 گذاشتم. زی م یدست چپمو رو  عی نشست سر میشونیپ

 

 .شدی نم شیکه بفهمه نامزد دارم اما انگار حال زدمیم  میدستمو به روسر عمداا 

 

  یمعذب بودم که، نگاها  یلیها گذاشته بودم، خبرگه  یدستمو رو  شدمی ذوب م داشتم
 و حس کردم.   یگرم

محکم به پاش   زی م ری سرمو بلند کردم، آرشام از ز  دم،یشن یاخخ بلند یحال صدا  نیدرهم
 . دیآرشام چسب قرمز شده  یها ها و چشم بود، نگاهم به اخم دهیکوب
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 نگاهشو گرفت محکم با خشم روبه اون مرد گفت: عی سر آرشام

 ! هــان؟!  ؟ینیاشو ببحلقه   کوبهی م واریداره خودشو به در ود ینیبی کفتار نم ییهوو-

 

 د.به جلوخم ش یکم

 نکردم . سی جمع دهنتو سرو یزودتر جاتو عوض کن تاجلو - 

 

 .شدی براش مهم نبوداز روش ردم آرشام

 

  ی اگهی د  یو برداشت، جا ش یبعد ازحرف آرشام صندل عی بلند نکردم، معذب سر  سرمو
 روم رو پر کنه. جراعت نکرد روبه  یا گه ید ینشست از ترس آرشام کس

 

  ری د یا قه یبود ده دق رهیکه بند مچ دستشه خ ی ساعت یوکلفه بود، نگاهش رو  یعصب
 . میشده بود، همه متنظر بود

 

 . دیبه گوشم رس یآشنا  یداخل شد، صدا  یحال در باز شد، کس نیدرهم

 موندم.  ری گ کی تراف یتو  دیببخش-

 

ه صحبت  درآورد وبلند بدون توجه به همه شروع ب شیکه بدجور کلفه بود، گوش آرشام
 کرد، همون صدا گفت: 
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 محترم جلسه شروع شده.  یاقا  د،یببخش-

 

 گرفت. شیگوش ی زد، عمداا دستشو جلو  یپوزخند آرشام

  د،یکرد  رید  دیجا بود نیشما که هم م،یدی وسر وقت رس م یما از همدان اومد   دونمیبله م-
 .م یراه موند  یما هم تو   دیپس فرض کن

 

 روژان آروم زمزمه کرد.  دی شروع به صحبت کردن کرد، ابروهام باالپر دوباره

 ها؟! خودش  یبرا   یا شوهر مغرور توام اعجوبه  نیبابا  ا -

 

 لب زد:  صدایب  دم،یدیرو نم  زی م ینشسته بود، که آبتدا  یبه پهلوش زدم طور آروم

 آروم باش. -

 

لفتش داد،   یاقه یده دق قاا ی دق ست،ی پشت خط ن یخاموشه کس  شی اصلا گوش  دمید
 که کنار گذاشت. شیگوش

 

 و با فک چفت شده گفت: یصدا آشنا عصب  اون

 .میکنی تمام شده، شروع م شتونیاگه نما -

 

 کرد.  یخونسرد به ساعتش نگاه آرشام
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 . گیپارکن میدیاالن تازه رس-

 

جلوش و   یپرونده دمیبه لباسش کش یگذشت که  دست یاقه یدو دق دیباال پر  ابروهام
 مرتب کرد.

 . میکنی شروع م دیاالن که همه امادها-

 

 .دی خند یم زی ر زی روژان ر یگازگرفتم ول لبمو

 . ولی ا-

صدا. اصلا اون   نی اسمش نفسم بند اومد پس ا  دنیکه پرونده روباز کردم باد  نیهم
 یپروژه چه غلط نیا  یتو  نجا یا  ستی چرا االن؟! مگه دکتر ن  ای! خداکرد؟ی چکار م نجایا
 !کنه؟ی م

 

 آهسته زمزمه کرد.  روژان

 بود.  زی خوشگله که گفتم با اون دختره چ  سی همون رئ  نیا-

 

دوباره   ماهیبعدا از پر  دی ! اصلا به من چه شا ؟یچ یعنیبستم   خ ی حرفش   دنیازشن
 ازدواج کرده. 
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آرشام نگران بهم زل زد  دم،ی کش  امقه یشق یرو ی تنم نشسته بود، دست یرو  یسرد   عرق 
کرد، رد نگاهمو گرفت، آب دهنم و آروم قورت دادم، انگار ازقبل   ز یهاش و رکنجکاو چشم 

 . دونستیم

 

پاش نشست، انگشتاش آلبه  یدستم رو د،یکش ز یم  ری مچ دستمو گرفت، دستمو ز   عیسر 
 انگشتام قفل شد، محکم دستمو فشرد.  یال

 

 :دیتوپ یحرص  آروم

 جلسه رو کنسل کنم؟!  یخوای م یآروم باش، رنگ به صورت ندار-

 

 از اونا روبه رو بشم. یک یاالن با   خواستمیکردم، اصلا برام مهم نبود، فقط نم  یاخم

 

 وقاطع لب زدم:   آروم

 .میجا زد  میدیترس  گن یوج آرشام االن م چینـه، به ه-

 

 برگه نوشت.  یرو

از   یدورها  هی  یاون برا  ،یبترس یزیازچ  دیمن مثل کوه پشتم، نبا یوقت ،یکله شق یلیخ-
 . خورمیازکنارت جم نم افتهیب  یهراتفاف  یبود االن تو مال من تیزندگ
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چرا خودمو پشت تن آرشام پنهان کرده بودم؟!   دونمی شروع کرد به حرف زدند نم ریسم
 رسش نباشم. دیتا در د

 

 گفت:  باغرور

مورد پسند صاحب شهرک   یشمآبرا  یهاطرح ونقشه  یاما شانسپروژ مال ما بود  نیا-
 .دیداشته باش یهاتون عملکرد خوبمثل نقشه   دوارم یقرارگرفت ام

 

 حرفش و قطع کرد:  یآرشام عصب کرد،ی م  ریداشت شرکت ما روتحق 

بود  یشرکت شهرستان هیناب وبکر از  دهی ا  نینداره، چون ا یما معن  یکارا  یشانس تو-
 .دیجبهه گرفت ن یهم یبرا 

 

گمنام   یاز جاها   شهیاما افراد با استعداد هم دیهست نینش تختیپا  دیشما فکر کن دیشا
 و نآشناس بودند.

 

 کرد. یمکث

  یمهندسا  یرتبه و کارا  میبه اتمام رساند یقرار داد خارج نی ما با کارد مجربمون چند -
 .هم برتر و نمونه بوده ی بلکه برون مرز  نجای شرکت ما نه فقط ا 

 

 .دیکشی نفس م یعصب  ریسم

 .ستین یکه ماکت ساز  نی ا دیتو عملکرد جا نزن دوارمیباشه اما ام نطوریا  دیشا-
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مطبش با   یتو  دیبود االن با  یکلمش خونم به جوش اومد اون عاشق پزشک ر یتحق از 
 من کلس بزاره.  ی برا کهن ینه ا  انداخت،ی و استخوان جا م زدیسر کله م  مارایب

 

! نکنه اسم شرکت عمو رو عوض کرده؟! پس عمو  کرد؟یم یچه غلط نجایاون ا  اصلا 
 خودش کجاست؟! 

 

 با پا به کفشم زد که حواسم جمع شد. آرشام

 

 آروم لب زد:  آرشام

 !م؟ یبر  ستی! اگر حالت خوب ن؟یی کجا-

 

بدون   کهن یشده، از ا  یاز آرشام و کاراش عصب ری خوب بودنم، سم یبستم به معن چشم
 کرد.  شیعصب زدیحرف م یتوجهش با کس

 

 و بلند گفت:  یجد

 . میجلسها یپاکرو تو  یاقا -

 

 خونسرد سرشو تکون داد: آرشام

 ! د؟ی هست یاگهی د یمگه شما جا -
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شده بدجور دماغش سوخته که  کی شر یشهرستان هیبا  کهن یزد انگار از ا یپوزخند
 . کردی رفتار رو م نی اول علناا ا یجسله ن ی هم یتو  ینطوریا

 

خودم،   یبند بندش طبق خواسته  خوندمی دادها که جلوم قرار گرفت، اونو با دقت م قرار
 و کنار اونا بودم.   نجایآرشام تا چهار ماه اول ا   یمن طبق خواسته

 

 گفت:  یجد  ری حال سم نیدرهم

 اومده؟!  شیپ ی و مشکلپاکر یاقا -

 

 مغروانه لب زد: آرشام

  دیو طراح نقشها هستند، با  دهیا  شونیکم حساسن و درضمن ا هیخانم مهندس پاکرو -
 قرارداد رو چک کنند.

 

 گفت:  یجد

 همه عجول بودنتون.  نی اومدنتون نه به ا رینه به د-

 

و پراز مهر آرشام    قیدق ینگاه زی ر یبا لبخند  نانی با اطم دمیرو شن ریصدا دار سم  پوزخند
 پرونده رو امضا کردم اونو کنار دست آرشام گذاشتم. 
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 ها بود، داد.پرونده  یکه مسؤل جمع اور یپرونده رو برداشت، اونو بدست کس آرشام

 

رفت باهم دست   ر یجلوتر به طرف سم یآرشام که کم م،یبلند شد همه بلندشد ریسم
 دادند.

 .میداشته باش  یخوب یکه همکار  دوارمیام-

 

 بردن اختلفات قدم برداشته بود.  نیاز ب ی جسورانه برا آرشام

 نداره. یکارم جا  ی تو  یو منظمم، بچه باز  یکارم جد  یکه معلومه، من تو  نویا-

 

به عقب برگشت با   ینامحسوس دستشو پاک کرد، کم دمید د،یدستشو عقب کش آرشام
 ره بارون بهم زل زد. ستا ی هاافتخار با مهر و چشم

 

 نگاهش کردم، دستمو گرفت.  یلذت با لبخند  با

 همسرم و مهندس جوان و پرکار شرکتم خانم پاکـرو هستند.  شونیا-

 

باشه بهم  ییمرد شده، هرجا  نیا  امیتمام دن دمیبه نگاه آرشام قفل بود، فهم نگاهم
 خودم حس کردم. ینگاهشو رو  ی نیسنگ  ده،ی ارزش م

 

کل تنش از   دم،یهاشو د لرزش دست   دم،یرو د  دشیگرد شد، جا خوردن شد  هاشچشم
 .دیچرخی صورتم م یاعضا  یهاش رو چشم د،یلرز ی استرس م
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 دنمیانگار بدجور از د د،یچرخی هام مچشم  ی شوکه شده بود مردمک لرزونش تو بدجور
 شد.  یکه آرشام عصب دی کاویم جا خورده که جز به جزصورتم را 

 

 گفت:  یجد  یباصدا

 مهندس؟!   یشده اقا یزیچ-

 

 .اومد یازش در نم یصدا   یول خورد،ی از آب تکون م رونیب ی مثل ماه  هاشلب 

دستش گرفت با هم از اونجا    یبه خون نشسته، دستم و تو  ی هابا چشم یعصب آرشام
 . میرفت رونیب

 

 نگفت، خودم لب زدم.  یزینگفته بود، چ یزیو چ دونستی انگار م آرشام

 . کردمی قراره با اون کار کنم، وگرنه قبول نم  دونستمینم-

 

 کردم.  یمکث

 .نمیبب دمی جد  یزندگ یاونا رو تو   خواستینه، فقط دلم نم یبکن یاگه ی فکر د کهن ینه ا-

 

 آرشام و محکم فشار دادم.  دست

و تو انتخاب  اول و    شمیاگه صدهزار بارم برگردم عقب باز عاشق تو م  یبدون خواهمی م-
 .یشدی اخرم م
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 زد. یلبخند کم رنگ  آرشام

 بانو.  یبد  حیبرام توض ست یاز چشمات خوندم، الزم ن نویا-

 

که االن   یعشقه اما احساس  ریحسم به سم  کردمیرخش زل زدم، فکر م  میبه ن یلبخند  با
 وجودم شعله ور شده عشقه نابه.   یکه کنارم تو  یمرد   نیبه ا

 

  یدلم بدون اون حت دم،ینامرد نم یا یدن نیا یاونو حت  ه،یسهمم بعد از اون سخت اون
 عشق قلبو تا استخونم لرزونده. نیا  ره،ی گیلحظه آروم نم هی

 

 .شهیسند م ادیاز دهنش درب  یحرف  یمثل کوه پشمه، وقت  منتیکه ب یکس

 

 . خواستمی م ایدن نی که از ا  یزیکه آرشام کل چ دونمی خوب م االن

 

 . میاومد رونی محکم و بلند هم قدمش از اونجا ب  یهاگام  با

 

از  ستادم،ی شب تو تراس روبه روش ا م،یدیخونسرد وساکت بود تا به خونه رس آرشام
 . دمیلپشو بوس ستادمی پام ا یانگشتا یمغرورآنهاش دلم ضعف رفت رو  یجد  شنیپوز 
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  رونی از دهنش ب ظیدود غل د،یواکنش نشون داد، اخم الود دستشو عقب کش  عیسر 
 :دیتوپ  یهام زل زد، عصبچشم  یالود تو و اخم  یفرستاد، جد

   یبود بسوز  کی زده به سرت؟! نزد -

 .خوامیکه زن زشت نم گفتم

 

 لب زدم:  دلخور

 ، هم مهم نبود. اگه زشت بودم یگفت-

 

 لب زد:  کلفه

  یپس آدم  دنیرو چش اشونیلجنزار دن دم،یزنا رو د ییبا یو ز  یزشت ،یست یبهتر حاال که ن-
خودت   یبرا یچه االنکه افسونگر پرستم،ی زنا برم، پــروا من تو رو م ی با یز  یکه پ ستمین

 . یبودینم  با یاگه ز   یچه حت

 

 صورتم زوم کرد. ی تو

 ! بگو چته؟!  ؟یزشت بش یپرسی م  یشده؟! چرا ه یزی! چ؟ی قراریاصلا تو امروز چته ب-

 

 دلمو اشوب کرد.  شیرنگ نگاهش و نگران یول دم،یبلند خند  ی ول  د،یلرز    هاملب 

 

 .دمیکش یغیج شیادفعه  هیپهلوم فرو کرد، منو بلند کرد از کار   یهاشو تودست  آرشام
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 گوشم زمزمه کرد. کنار

 نکردم.  یارمن که هنوز ک اریباز درن ی وحش یچته؟! الک-

 تخت گذاشت، کنارم زانو زد، آروم لب زد: ی که منو رو  نیهم ،

 یمن یگفته بودم که تو تا آبد زندون کنم،ی ات مکنم که به اغوشم وآبسته  یگفته بودم کار-
 .یمن نفس بکش  میحر یتو  یفقط اجازه دار ، یو محکوم منو تنم

 

 زدم، سرمو به بازوش چسبوندم. یلبخند

 

 _آرشام 

 بازوم فرو کرد، آروم زمزمه کرد.  یه تو ک سرشو

 . ارهیدرم شهیبدجور آدمو از ر شیاوره، خمار ادی اغوش اعت نیا  ینگفته بود -

 

 .دیجوشی رگ به رگم م یحرفش تو  یزد، خوش یاقلبم جرقه  ی حرفش ماتم برد، تو از 

 

 : دمی چشمش و بوس یاز خودم جدا کردم، رو   یکم سرشو

خانم  فهممی خودم م یسمتم دستتو دور کمرم بزار ا یب ،یجون دلم، هر وقت خمار شد-
 عوضش تاوان داره.  دم،یدردتو م یبهت دوا  خواد،ی م یچ

 .دی حوالم کرد، آروم خند  یمشت

 ! فکر کنم دستتو شکستش. ؟ی مشت بزن ینازکت مجبور یاستخوان بند  نیاخه با ا -
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 اغوشم گرفتمش.   یتو  ترمحکم 

 خوبه. شت یحالم پ یلیخ-

 

 اما.. امــ... -

 

 و محکم گفتم: یجد

 ! ؟ی اما چ-

 

 محکم لب زد:  یصدا با

سنگ صبور    شهیم  یحراف، نگفته بود  یتمام آدما  یجلو  یشیکوه م یامــا نگفته بود -
 ،یساز یاز اعتماد و محبتت م  یدل شکستم کاخ  یها روانهیو  یقراره رو  یدلم، نگفته بود 

 . یبد وندیپ می با رگ و پ اتوشهی قراره ر  ی نگفته بود

 

 . دمشیلذت ناب تو بغلم کش با

وجودت   یاز عشقه؟! که تو   تی قراری همه ب نی هـان؟! ا  ،یجانم، پس عاشق شد یا-
 زدهام؟!  شهیر

 

 قه زدم: قه 

 ! ؟یو زد عطر تند  ر   نیمن ا  ی که برا یپس تونستم دلتو ببرم، طور-
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 اش گذاشتند.گونه  یدوتا انار سرخ رو انگار

 . مونیعطر  مخصوص اوقات تنها هی  رمیخودم برات عطر بگ دیخوب نبوده، با ادمیاما ز -

 

 اغوشم تقل کرد. یتو  

 . ایحیب-

 

 . دمیخند

 سرتق دوستت دارم.  یشمیابر   یمو -

 

 گفتم: ی زی شد با اخم ر رهیهام خ سر بلند کرد به عمق چشم   پــروا

افسونگر   ،یشمی مو ابر یهمه تعجب داره؟! دل برد  نی ! خو دوستت دارم اه؟یهان چ-
 ندارم بخوام از دست بدم.  یسالمه وقت  یکوچولوم من س

 

بازوهاست  پس زور  نیهم  ی توام که معلومه جات تا آبد رو فیمعلومه، تلک  فمیتلک 
 نزن.  یدخویب

 

 نوازش کردم.  یموهاش و کم 

تو همون روز تنها   ،یکرد  ریاس یاون برف و کلبه چطور  یتو منو اون تو یآخ اگه بفهم -
 . یازم گرفت می دارا
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 .  دشیبوس یم  د،یلغز ی موهاش فرو کردم، دستم تو قوص کمرش م  یتو   سرمو

 

وجودمون    شیآت گرفتینم  یریدلم س یول م،یزد ینفس نفس م م،ی آبرا بود یانگار رو 
 .شدی ور مشعله  شتریب

 

  نیبند بند سلوالم رسوخ کرده بود، قلبمون انگار تحمل ا یبودنش و خواستنش تو  حس
 .کردی م قراری ب ژنیاکس یبه قلبمون نداشت و برا   ختهیر  جانیهمه ه

 

به شدت نفس کم آورده بود، خواست سر عقب بکشه که نرم لپشو  شکار کردم سه   پروا
 . دمیر بوسبا

 . یبود ی اما عال یکار دار یجا  یلیکرده، هنوز خ  ونهامیعطر تنت د -

 

 کردم. یمکث  د،یچرخ شیا یصورت رو  یتو  نگام

 پـروا.  خوامتی م یلیخ-

 

بود اما همونطور که  دهی ترس یاز تنم در آوردم، پـروا کم  راهنمویباال رفته بود، پ تبم
 بغلم آروم گرفت. یکلمات عاشقانه بود نثارش کردم تا تو  یدکترش گفته بود، هر چ

 

 آروم شد.  قرارشو ی تنش مهر کردم، تا دل ب یجا  یجا  یهام  رو ، لب ،
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 بود، با لذت موهاشو کنار زدم.  ختهی پوست صورتم ر یبلندش رو  ی موها ،

 

 ، پچ زدم: که آروم قرار نداشت یاهسته با تن 

 ...  بارن ی حقمه داشتنت، اما فقط ا ، یوقتشه پاکرو بش-

 

 کنم.  ییهوا  شتریتا ب کردم،ی هامو به صورتشپخش مزدم، نفس  یلبخند

 اجازه هست بانو؟! -

 

دو تا چشمم چرخاند، چشم  یآروم آب دهنش قورت داد با ارامش نگاهش تو پــروا
 اره.  یبست به معن

 

 اش گذاشتم. چونه  ر یز  دستمو

 جواب مو بده.  یدرست و حساب شم،ینم  یحرکت ساده راض  نیمن به ا  یول-

 

 چشمشو باز کرد، گنگ بهم زل زد، آروم سرمو تکون دادم. دم،یو بوس شی شونیوسط پ 

 

هاشو دور گردنم حلقه کرد، سرشو جلو آورد   شد، دست  زیخ مین یکم د،ی منظورمو فهم  انگار
  د،ی نرم پر ازعشق بوس
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 دم یدلم خند ازته

 ! ه؟ینطوریهم شهیجواب  درست درمون، هم  هیشد  نیا-

 

 لب زد:   آروم

 ! ه؟یچطور-

 

 زدم.  سیخ  یلپش بوسه    یرو

 دلم  ی شده، دل تو زیصبرم بدجور لبر  یدونستیهـان؟! م یبریآدمو به مرزجنون م -
 ! ؟ی توهم حس منو دار ستین

 

 مشتش گرفته. یآبرا بودم، رگ خوابم تو  ی من رو   دیکه تکون داد نگاه دزد  سرشو

 رونگه دارم جنون عشق به غالب شد. دیجوشیکه م  یاحساسات  یجلو گهیبود د سخت

 

قلبم به وجود اومده؟! وصفش چقدر سخته   یکه تو  هیچه حس نی عشقه؟! ا نی ا پس
 که بهم دست داده؟!  یچه حسوحال وهوا   نیا

_ 

 شدم، موهاشو پشت گوشش زدم.  رهیاش خبسته   ی هابازوم گذاشتم به چشم  یرو  سرشو

 درد داشت؟!  یلیخ-
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 آروم تکون داد.  سرشو

  یشدن هرچند خانمم کم یک ی ن یا فه،یبدنت ضع کهن یاخ، من فدات بشم، بخاطر ا -
 شد اما به دل نشست.  تی اذ

 

 .دمیو بوس  شویشونیپ

بدنت   ینخوردیدرستوحساب یزی زمان رشدتت چ یتو  کهن یجون دلم خانمم، بخاطر ا-
 شده. فی ضع ینطوریا

 

بلندش بود خم شدم   ی هابسته ومژه  یهانگاهم به پلک  دم،یو بالذت بوس  اشقه یشق
 طرفش. 

  ت ینوش جان دوتامون با پاک   شی دردش متاسفم قفنوس کوچولوم بق  یبرا  ید یدرد چش-
 ممنونم پـروام.    ،یداد بهم عزت

 

 .بردی لبخندش دل م مچهین

شد   تی اذ  یهرچند خانمم کم ـوونه،ید یبه من عزت داد توئ شیکه با پاک یتنها کس-
 اما بدجور به مزاقم خوش اومد. 

 

 رو بازوم حس کردم. هاشونفس

 ! ؟یحاال خوب-
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 کرد.  نی بازوم بود باال وپا یکه رو  سرشو

  یجونم فدا  ره،یخوابم بگ ینگاهت کنم تا از خستگ خوامی باشه، بخواب من که م-
زن خوشگل وافسونگر   هیمرد   نیکه اول ستین نی تر از ابا ارزش  یچی ه تی خودت و پاک 

 .یباش

 

 . دمیبوس  چشماشو

  یبدون خوامی م  ،یشیستاره م  یگوشت فرو کن پــروا چون به زود ی تو   یزیچ هیفقط  -
که با   یشده و روح نیکه با وجودم عج یبهت دادم و جسم یاسم   حرمت  یتا وقت
  یمن یمحدود  یتا تو یکه نقطه ضعفم یبدون د یخودشو به روحم وصله زده، با  یپاکش

 ! ؟ید یفهم یرو تجربه کن رونی ب یبه سرت نزنه بخواد هوا یوقت لگد نپرون  چیه

 

 اغوشم گرفتمش که آروم زمزمه کرد.  یتو محکم

 که منو معتاد کرده نفس بکشم؟!  ی از هوا  ریغ یهوا   یتو شهیمگه م-

 

 و دوباره عاشق نشم؟!  دی شن نویا  شهیم  مگه

  خواموی م یبا عشقت هرچ ی دل ببر یچطور  یمدار که بلد  استیاخ از دست تو س-
 دارم.

 

 _پــروا 
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بهم حس زنده بودن داد، بهم حس   دونهیمرد مراعات حالم و کرد، فقط خدا م  نیا  چقدر
  نیترو مطمئن   نیترداشت، اما امن  یرنگ خوش ی کم دیشا یو ارامش داد، حس  نانیاطم

 زود گذر. ینه خوش خوادی خودش م یمنو برا   دمیرو بهم منتقل کرد، فهم ایحس دن

 

نجآبتم واقعاا   ی برا دنیاون همه جنگ کنم،ی بود االن که فکرش و م  یرینظی حس ب چه
 مثل آرشام کنم. یمرد  میتقد  مویارزشش و داشت که پاک 

 

آدم   هیکه از   یهمون حس نی آدم و به اوج ببره، ا هی تونهی عشق چقدر م دمیفهم
رد  م  نی ا  یول  ارهی محبتش به زبون ب  ادمیز   دهیدرسته از آرشام بع سازه،ی مجنون م
 خودشو داره.  یها نآشناخته

 

 .دی هام  لرز بردم، لب  ادیاز   هاموی تلخ یمرد همه   نیهرچند تلخ بود اما کنار ا سرنوشتم

 نا.. یبگم که من کم ی چطور ی.. ولیول-

 

 .رفتینم نی پا  یول  دادمی با آب دهنم قورت م بغضم

 

  یموندم که کم حرکتی زدم که حس کردم، تکون خورد، ب شیعضلن ی بازو  یرو  یابوسه 
 نگاهشو حس کردم. ی نیعقب رفت، سنگ

 ! ؟ی ! درد ندار؟ی! خوب ؟ی شد داریب-
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 بودم خودمو به خواب زدم.  حرکتیب

 وونهیحس خوب و د هی! درضمن ضربان قلبت تو رو لو داده بانو، ؟یکنی م یتک خور-
 دارم.  کننده

 

بود ازش   یساعت میرفت، ن رونیبلند شد، ب   امقه ی شق یرو  سیخ   یابا بوسه  آرشام
 نبود. یخبر

 

سمت منم به  دیدو  یاروهان وارد شد، با خندها  کردم،یم گرفتم، موهامو شونه  دوش
 . دمیطرفش چرخ

 . دمتیند  شبیاخ دلم برات تنگ شده بود، د-

 

 .دی برچ لباش

 . دیاومد رید یلیخ-

 

 .دیموهاش و بوس   یرو

 . دیاره، ببخش-

 

 دستمو گرفت. اروهان

 صدات کنم. امیبابا  گفت ب-
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 تکون دادم.  سرمو

 باشه، بزار موهام و ببندم.-

 

 به اشپزخونه رفتم. م،ی اومد  رونیدست اروهان ب یموهام و بستم، دست تو کش

 

الود  هم خواب  نیبود، ارش ز یم  یدسته گل بزرگ رو  هیشده بود  دهی چ یمونیپر وپ زیم
 بود. نشسته 

 

 شد. رهیلبش داشت بهم خ   یگوشه  یبا لبخند کج گرفتیم یعی طب وهیآب م آرشام

 ! ؟یستاد یچرا ا  نیبنش-

 

 .دمیکش خجالت

 خودمـ.. یدیچـرا تو زحمت کش -

 

 کرد.  یاخم آرشام

 .میمنو تو ندار نیبنش-

 

  ختیگرفت روش گردو و فندوق ر  مونیپر وپ یلقمه  هیروکنارم گذاشت، برام  وهی م آب
 از عمد گفت:  ی کامل بخور دیبا یعن یابروهاش باال انداخت  د،یطرفم کش
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 . دمیخوشگل چ ی هارفتم از باغ گل -

 

دهنم چپوند، ناهار هم باهم   یسه تا لقمه به زور تو  دمیخندی م  زیر ز یزد، ر یچشمک
 . یگرکیج هی میرفت

 

واقعاا خوشمز بود، آرشام    یاخم و تخم کرد، ول یکل  فهیکث نجایاعتراض کرد ا یکل نیارش 
 .کردیو عشق بهم نگاه م یبا خوشحال

 

  یآرشام هم کنارمون نشسته بود، وقت م،یکرد  یسالن با اروهان باز   یتو  میبرگشت یوقت
درآورد، مچ   ی زانوش جعبها ری وجب ز   هیشلوارک   بیُاتاقش آرشام از ج یاروهان رفت تو 

 وبراق بود.   دیسف  یهارو به دستم بست، روش پراز سنگ  یفیدستمو گرفت دستبند ظر

 

  مونیروز زندگ نیوقت نشد بهت بدم، انگار قسمت شد بهتر  یوقته گرفتمش ول یلیخ-
 بهت بدمش. 

 

 ام  رد کرد، سرمو به اغوشش چسبوند.شانه  یاز رو  دستشو 

 !  ؟یچرا رنگ به صورت ندار-

 

 فرستادم.  هامه یه رب عطرشو

 .میعال یشمیپ یخوبم، وقت- 
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 و هدف گرفت، کل روز از کنارم جم نخورد. م یشونیآرشام پ یلبا 

 

 _ آرشام 

بود، بهش گفته بودم مواظب پــروا باشه،   نجایرضا هم ا م،یست کار روشروع کردهفته  هی
 . میسلف ازکانکس خسته بود یشب تو 

 

ام  شونه یشب سرشو رو  یکی تار  یتو م،ینشست  یتپها   یدست پروا رو یتو  دست
 بهش زدم.  یگذاشتم، لبخند 

 ! ؟یشد  یبغل یدونستی م-

 

لباسش و باز کردم باخجالت دستمو پس     یا بغلش کردم، دکمه میکانکس که برگشت  به
 مشتم گرفتم . یدستش و تو  یزد، با تخس

 

 . میتخت نشست یرو  دم،ی و بوس  اشسرشونه

 

تپش قلبش ناب بود، درست     کرد،ی ضربان قلبش غوغا م یا صد دادیم  اسیگل   یبو 
 .دم،یقلبش و بوس  یرو
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رو که   یحس نی وقت ا چیقبل ه گرفت،ی نم یریجادوگر س نیدلم از ا   زدم،یم نفس نفس
 االن دارم نداشتم.

- 

 کارش لذتمو هزار برآبر کرد. نی ا  دیبغلم خز یخجالت آروم تو  یوکم  یلبخند  مچهیبان

 

 حلقه کردم. فشیدادم،، دستمو دورکمر ظر هیلبم، به تاج تخت تک    یگوشه  یبالبخند 

 

اشو تو اغوشم  قرار گرفت، سرش رو بازوم جاگرفت  باال تنه  دم،یسمت خودم کش  اونو
رو روشن   یگاری سرش گذاشتم، س  یام و رو شد چانه شونیام  پر سرشانه  یموهاش رو 

 کردم. 

 . یبدجور معتادم کرد ،ییایزن دن نیرتر ینظی تو ب-

 

 .دیکشی م ی فرض یهابازوم  خط  یانگشتش رو با

 ! ؟یلذت برد   یتوچ-

 

 نشو. ایحیب-

 

 حس که آدمه.  یترنو ناب   نیترحلل  نی گفتم؟! ا  یمگه چ-

 .کشمی نگوش خجالت م یباشه ول-
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 غرق لذت شدم وخندهام سکوت شب رو شکافت.  ازحرفش

 .ستین یماحائل  نی! ب؟ی محرم  یدیهنوز نفهم یتو زنم وونهید-

 

 تر دورکمرش فشردم، محکم  دستمو

 . یاوونه ید یلیخ-

 

 داغش نشست.  یهاپلک  یرو  لبم

 هات. چشم  نیاون با ا  یکرد  یا وونهی اره تو منو د-

 تمام بود . یه چدختر هم نیداشتم ا  یلذت تمام نشدن کنارش

 

باتمام وجودم حس   یالعاده خاص بود، تازه داشتم حس خوشبختدختر فوق  نیبا ا حالم
 . کردمی م

 

 ر ی _سم

داشت،  از یقرارداد ن نیمهندسه بدجور اعصابمو خورد بود، اما واقعاا شرکت به ا   نیا
هم قفل شده بود، جواب هاش بدتر منو کلفه   یحرفهاش واقعاا حرص داشت، فک رو 

 .کردی م

 

 .دادمی به زور خودموخونسرد نشون م ستادی جلوم ا یخودمو گرفته بود، وقت یزورجلو به
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بود سکته   کی که چشمم بهش افتاد، نزد نیهم د، یدستشو به سمت کس کش ی وقت  یول
 کنم. 

 

شده تا به خودم اومدم   یچ  دمیکه جلوم بود بند اومد اصلا نفهم ی کس دنیاز د زبونم
 نشستم. یاون سالن خال یتنها تو  دمید

 

انگشت چپش حلقه    ی! انگار تودار؟یب ایخواب بودم   دونمی سقوط کردم، نم  یصندل  یرو
 ! دم؟ید

 

نه، نه امکان   رشه،ی مردک گفت مهندس وهمسرشه؟! به موهام چنگ زدم، هنوز دلم گ اون
هاش زنده موندم هرتپش  چشم ادیمدت به   نی ندارم، تمام ا ینداره، بدون اون ارامش

 اونه.   یقلبم برا 

 

  یافتاده به زور بلندشدم،  سرگردان تو  ی هاساعت همونجا نشسته بودم با شانه  نیچند
 .دمیچرخیم  ابانایخ

شوک بودم، تلو تلو به ُاتاق رفتم پشت در سرخوردم،   یهنوز تو   دم،یخونه که رس به
 زانو زدم، موهامو چنگ زدم.  یارنجهامو رو 

منه    ریامکان نداره پروا تقد   رهی گیواقعاا کابوسه؟! بدون اون نفسم م نیکرده؟! ا  ازدواج
!  اد؟یقلبم رفته ودرنم یکه تو  یچه حس نیقلبم آروم و قرار نداره، ا  نی ا  دمیاونو د  یازوقت

 و بل برام بس نبود؟!  یدرهمه دربه  نینت بهش الع
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 دلم داد زدم. ازته

به  یاون طور  یتونیکابوسه تو هرگز نم نیا ،ی باش گهید یمحالـه.. محالـه، مال کس-
 کردم، هنوز باورم نشده.  یزندان نجایچند روزخودمو ا  ،ینگاه کن یکس

 

گروهش دورتر   یها سر پروژه رفتم، اون مهندسه کانکس یهفته خود خور هیاز  بعدا
 ما انتخاب  کرده بود.   یازجا

 

نبود، با   یی جدا  نیحقمون ا   نجاست،یاون پاکرو با زنش ا  دمیهام شناز مهندس  یکی از 
 وارد کانکسم شدم.  داغون یاعصاب

 

 یه گرفتم،ی م شیآت دند،یخندی با هم م یوقت  دمشونیروز بعد سر پروژه کنار هم د 
 .دادی جواب  نم  یلعنت  یگارای س نیا   یحت  گهید کردم،یروشن م  گاریفقط س

 

پسر   هیاش همه ای تا باهاش صحبت کنم  زاشتی تنهاش نم موند،یمثل عقاب م  آرشام
 کار بلد باشه. دیرسی کارش هم به نظر م یجوون پآبه پاش بود، تو

 

قراردادش    یوقت  یول  اومد،ی کم م یلیچرا پـروا خ  دونمیدوماه از اون روزگذشته بود، نم 
  تونستی ست، هر وقت خودش خواست مپروژه  ن یفقط چهار ماه با ا دمیفهم دمیرو د

 .ادیب
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اون مردک   یمناقصه شده بود، طراح پــرواست، با کار شبانه روز  یکه برنده یطرح اون
 اولش باال رفته بود. یاسکلت و سقف طبقه

 

  دمیطراح ساختمان پـروا که د  ی چشم چرخاند رو  کردم،ی و کلفه شهرک رو چک م خسته
 زدم.  یپوزخند ستاده،ی اسکلت اون بنا ا  یدستش رو یورقه تو  یو کل یمنی با کله ا

 

 باال رفتم. اریبه اون طرف حرکت کردم با باآلبر س عیسر   ست،یکنارش ن  یکس دمید

 

 سر دادم سراغش رفتم. بمیج یتمو تو ها بود، دسنقشه  یبهم بود، سرش تو پشت

 

 مجذوب کننده لب زد:  یسرش بلند کنه، آروم با همون صدا  کهن ی ا  بدون

 نداشتند؟!  یبّناها کم کسر یرضا اومد  -

 

 .ستادمیا  شی آروم جلو رفتم، چند قدم آروم

 به به خانم گم شده به وطن برگشته.-

 به همون حالت ماتش برد، انگار تن صدام براش آشنا بود. هیزد، چند ثان  خشکش

 

 _پـروا 

 .دیهام بهم چسببه خودم اومدمو برگشتم، اخم یآشنا مردونها یباصدا
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 !؟یکنی چکارم نجایتو.. تووو ا-

 کرد.  دایانحنا پ لبم

 که بعداا پست  شد. یالبته عشق  نم،یبب موی اومدم عشق قدم-

 

 بهش نگاه کردم. بانفرت

 انداختند.  ابونیم نشده بودم، منو کف خمن گ-

 .خورهیاتون بهم مهمهحالم از  ،یهم گورتو گم کن عوض االن

 زد. یصدادار پوزخند

  یول  ،ی شده؟! هان خانم مهندس شد  یاالن چ ی زد یها که برام لهله ماووه، اون موقعه -
 فراموش شده؟!  یباگذر زمان همه چ یفکر کرد  ،یکه هست  یبود  یهمون پست

 هم فشار دادم.   یام و روکرد دندونه ینوچ ینوچ

وقت عمل که   چرخهی فقط زبون سرخشون م ایلیدادخ  یمهم  یهاگذر زمان بهم درس -
 در دنبال النه موشن.دربه  رسهی م

 بهش گفتم:  بدون توجه یباخونسرد 

استخوان   کهن ی ا  یسرنوشته، تو بجا  یول افته،یب کدومتونچ یچشمم ه  خواستی دلم نم-
 .یکنیم  یچه غلط نجایا دونم ینم یجا بنداز 

 .  دیلبش کش یزبونشو رو  حانهیوق

 نازت تنگ شده بود. یاون صدا  یجووون دلم برا-

بودنش حس   نجایا زارند،یداشتم، چرا راحتم نم ی بد  یلیبه گلوم چنگ زد، حس خ بغض
 . دادیبه آرشام بهم دست م تیانیخ
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  یعوض شده مثل تو که عوض زایچ یلیکه خ یدونیارم، مگم شو، من شوهر د نجایاز ا-
 . یشد

 

 زد.  یلبخند

 برات مهمه؟!  یلینه که خ ینکن، شوهر داشته باش یدلم نامهربون زیپروا عز -

 

 که ادامه داد. د،ی از حرفش لرز  بدنم

 ایشبم ب  هی  ایب یاون  نویهر شب با  ا  ،یکه چکارها  دوننیهمه م یعالم  یتو که شهره  -
 بهت سخت نگذره.  دم یما قول م  شیپ

از طرز   ستندیآدما عوض بشو ن ن ی هام جمع شد اچشم یاشک تو  شی همه پست ن یا از 
 کنم.  اشکهیت  کهیت جان یهم خواست،ی هاش دلم محرف زدنشو تهمت 

به سمتم اومد با چند قدم بلند خودشو بهم  یکه بالبخند چندش رفتمی خودم کلنجار م با
 رسوند. 

صورتم   یرو  یهاشده بود که نفس  کی بهم نزد نقدریکر عقب عقب رفتم، ابدون ف شوکه
 بودم، انگار مخم هنگ کرده، دستشو سمت صورتم آورد.  دهی ترس خورد،ی م

که  یجسم  یرو  اومدی مکه   یخواستم تا دست دم،یسرمو عقب کش یحالت چندش با
 دمیخواستم هلش بدم که نفهم یحرکت عصب هیآرشام بود لمس کنه پس بزنم، با  میحر 
هام  بدنم بلرزش افتاد، چشم د،یدور سرم چرخ ایحالم بد شد، دن دفعهک ی که  شدیچ
 رفت.  یاهیس

  کهیاز اون مردت کهن یا  یتعادلمو حفظ کنم، برا  تونستم ی نم دادمیدستمو تکون م یالک
شد،  یپام خال  ریز  دفعهک ی بودم که  دهیسازه رس یبه لبه  یک دمیالدنگ دور بشم، نفهم

 هوا حس کردم.  یخودمو تو 
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 . دیبا تمام وجودش کش یسازه، نعرها   یلبه  ری سم  دنید

 نــــه... پــــروواا….-

 از چشمم افتاد.  یاخر کارمه چشم بستم، اشک  نجا یکردم که ا  حس

 ! کردم؟یرو لمس م  یخوشبخت دی االن که با  چرا

 .کردمیحس نم  یزی چ یاما درد کردم،ی برخورد م نیبا زم دیکه با دی طول نکش هیثان به

  یپلکمو باز کردم، تو یخورده ال  چیدور تنم پ یو تنموند   یقو  ی هاکردم دست  احساس
 فرو رفته بودم.  یاغوش گرم و نرم کس 

 افتاده و منو با تمام قدرتش نگه داشته.  نیزم یبه آرشام افتاد که رو نگاهم

 یمنو وارس  یبه سرتا پام کرد، انگار داشت همه جا یو باال برد با دقت نگاه پلکش
 .کردی م

 آروم گفت:  یدستمو گرفت با صدا  مچ

 ! ؟ی د یحالت خوبه؟! صدمه ند-

 گفتم: یلرزون  یدهنم حس کردم، با صدا  یکه عقلم به کار افتاد، قلبمو تو  نیهم

 من.. من خوبم، تو.. تــو..-

به  یآرشام با نگاه د،یخودمو از دستش ازاد کردم، کنار تنش زانو زدم، کل تنم لرز  عیسر 
 باال آورد تا صورتم و لمس کنه.  ی صورتم دستشو کم

  لرزه،یشستند، کل تنم داره م  یدلم رخت م یانگار داشتن تو زنه،یکردم قلبم نم  حس
 که دستش رو محکم گرفتم.  افتادی داشت م جونیدستش ب

حالت به شدت   نیا  یتو  دنشیهام  از وحشت و دشدند، لب  لیس  کبارهیبه   هاماشک 
 گاهمنه. هیبند دلم پاره شده بودم، اون تنها تک د،یلرز ی م
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 قفل شدهام و باز کردم.   یهازدم، به زور آب دهنمو قورت دادم تا لب  یکم رنگ یلبخند

 به سر... ی! بلند شو چــرا.. من.. چه خاک؟یبخو ی ارشــ.. آرشام، تو -

شوکه بهش  د،یدهنم ماس  یهم افتادند، حرف تو   یاش روخسته  ی ها که چشم  نیهم
  گذشتیکه م  یاه یهر ثان  یو تکون دادم، تو جونشیب یها دست  ی بودم با نگران رهیخ

 کر کننده بود. قرارمیهراسان قلب ب  یصدا دادم،یهزار بار جون م

  ینفر اومدند، انگار از شوک نی حال رضا با چند نی درهم زدیقلبم نم کرد،ی سکته م داشتم
 که بهم وارد شده صدامو از دست دادم.

سرش   ر یخون ز  دنی که تن آرشام رو بلند کردن با د نی هم زدم،یفقط لب م یماه  مثل
 سرم بود.   یتو   یدیحس کردم، درد شد  ی زی قلبم نزد، تنها چ

حالت تهوع   شد،ی تار م دمی د  یها چنگ زدم، جلو نفس نفس افتادم، به اون خاک به
  یمطلق جلو  یکیبرخورد کرد، تار یزیشد که سرم محکم به چ یچ  دمیداشتم تا نفهم

 و گرفت.   دمید

 

تختم نشسته، نگران محکم دستمو گرفته بود، مثل   یآرشام لبه  دمیکه باز کردم، د  چشم
 زد.  یلبخند   دنمیبرق بلند شدم، وسط تخت نشستم، آرشام ازد

بغلش خودمو رها کردم محکم  یاغوشش انداختم، تو   یتمام توانم خودمو تو  با
 ها داد زدم: دستمهامو دور کمرش حلقه کردم، بلند بلند مثل بچه 

  ی.. حق نداری! حق ندارکردم؟ی م کاریمن چ شد،ی م  تی ر! اگه طو؟یکرد  کاریتو.. تو.. چ-
 بشه.  تی بخاطر من طور یتو حق ندار ،یمنو تنها بزار

افتاد که از سرش خون اومده    ادمی تازه  زدم،یاغوشش از ته قلبم زار م یها تو بچه  مثل
 .شدمیمثل برق خودمو ازش جدا م   عیبود، سر 
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  یدستمو رو   د،یکش نی سرشو پا  ستادم،یت ا زانوهام  وسط تخ یرو یوار وونه ی حالت د با
 موهاش گشتم. یبود، آلبه ال یخون یوکم  دهیموهاش گذاشتم، موهاش بهم چسب

 .دیبلند بلند خند آرشام

بود   کی شد نزد  هوشیگفتن ب یوقت  ،یسادهست، منو ترسوند یشکستگ هیبسه بابا   -
 سکته کنم. 

 .دمیهامو دور گردنش حلقه کردم، آب دماغمو باال کشدست  محکم

وقت منو با خودت و    چیه گهید  مردم،یداشتم م ،یچشماتو بست دمتید  یوقت-
 کردم.  دایکه تازه پ ینداشتن ارامش ای حس دن  نینترسون، ترسناکتر  تی سلمت

 .دی لرز ی از بغض م تنم

ه خون رفته قلبم داشت هزار  از سرت اون هم  دمی د یخوشحالم حالت خوبه، وقت یلیخ-
 . یشرمندهام.. جون به لب کرد  ،یخداروشکر که سالم شد،ی م کهیت

ارامش و   نیدلم به ا  ستینداشتنت باگوشت و خونم حس کردم، دست خودم ن  ترس
 پهلوم فرو کرد. یهاش و تو بودنت عادت کرده دست 

 ترسوندمت.  دیخوبم خانمم، ببخش-

 .دیپاهاش کش ی بغل گرفت، رو ی منو تو محکم

هول و واال به جونمون   نقدریکه جون عشقمو به خطر انداخته و باعت شده ا  یکس-
 . برمیرو نفسشو م  افتهیب

 خودمو از آرشام جدا کردم، وسط تخت نشستم. عی در زد، سر  یحال کس نیدرهم

 داخل اومد.  یبا لبخند پرستار

 نگرانتون بودند. یلیخانم پاکـرو؟! شوهرتون خ دیسلم، خوب-
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 که بهش نگاه کردم، نگاهمون بهم گره خورد، پرستار فشارمو گرفت.  ن ی زدم، هم یلبخند

 . دیخوبه، خداروشکر هم خودتون هم بچهاتون خوب-

 گفتم:  کردم،یبه پرستار نگاه م کهی زد، درحال خشکم

 هــان؟! -

 بود، پرستار لبخندش پر رنگتر شد. دهیبه موهام چسب ابروهام

 ! د؟ینبود انیپس درجر-

به  یشده به پرستار بعدهم به آرشام که لبخند تلخ ینعلبک یکه اندازه  یهابا چشم  شوکه
 لب داشت زل زدم. 

 ! گه؟ی م یچ-

دستمو   دم،یکش یاخفه غیابروش و باال انداخت، ج  یتا هیبازوم و محکم گرفت  آرشام
 دهنم گرفتم.  یجلو

 .شهی من، اصلا باورم نم یخدا  ،یوا -

آرشام سرم به   نینگاه غمگ دن یکه با د دمیگنجی پوست خودم نم یآرشام زل زدم، تو  به
 افتاد.    امقه ی

 .خوامی معذرت م-

 دستش گرفت.  یدستمو تو  یعصب آرشام

 ! ؟ی چ یبـرا  -

 االن وقتش نباشه.   دیشا دونمیم-

 پهنش گم شد. ینه یاغوش و س  یرفت، سرمو تو رونیب که با اشاره سر آرشام پرستار

 ! ؟ی د یداشتن بچه از تو باعث افتخاره و تنها ارزومه، فهم-
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 لرزون لب زدم:  یها غصه و لب  با

 ! ؟ی! چرا خوشحال نشد ؟ی پس چرا ناراحت-

 سرم گذاشت.   یاش و روچونه د،یکش  یقیعم دم

 گفته نشدم؟! هوم؟!  یک-

 .دهیصورتت نشون م-

 _آرشام 

که  دادم،یم  حیتوض مانکاری پ ینقشه برا یشهرک از رو یگود بردار  یبا دقت رو  داشتم
کرده   یکه پــروا طراح  یساختمان  یاون مردک پست فطرت، داره سرعت از پلهها  دمید

 .دم یاز خشم به خودم لرز  ره ی تندتند باال م

 گفتم. یخشن  یرو با خشم جمع کردم با صدا  نقشه

 ت برس.فعل برو به کار-

و    یجد یبود که صدا  ستادهی که پــروا ا یاطبقه   ریتمام سرعت به اون سمت رفتم، ز  با
 . دمیاغشته به خشم پــروا رو شن

حالم از    یانداختند، االن هم گورتو گم کن عوض  ابونیمن گم نشده بودم، منو کف خ-
 . خورهی همهاتون بهم م

مشت شدهام   یها هر کلماتش دست  دنیاز شن  د،یچیگوشم پ  یتو یاون عوض یصدا 
 زده بود. رونیب میشونیکه داشتم رگ گردنمو و پ دیاز خشم شد  دادمیفشار م شتریب

پـروا   یوحشتزده  غیج یکه خواستم حرکت کنم و برم همونجا خفهاش کنم، صدا  نیهم
که  یزی چ دنیبا نعره اون مردک بهم اغشته بود، باعث شد سرمو بلند کنم، قلبم از د

 .ستادی ای داشت م د،ید یچشمم م
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بود که خدا بهم داد، مثل برق خودمو بهش  یاون لحظه اون چه سرعت دونمینم
  هیاز کمرم سر خورد، از گرفتن  یهام افتاد، عرق سرد دست  یکه تنش تو  نیرسوندم، هم

 با تمام توانم اونو نگه داشتم.  ی خورد، ول زیبودنم پام ل تعادلی و ب  شیادفعه

  یتو  یبرخورد کرد، درد وحشتناک  یزی خوردمو سرم به چ نیاز پشت محکم زم تعادلیب 
هنوز محکم با تمام قدرتم دستامو دورش حلقه    یگردنم حس کردم، ول یسرم و مهرها 

 کرده بودم. 

رو بهم دادن که حالش خوبه،   ایانگار دن د،یصورتم چرخ یتو  دهاشیترس یهاچشم  یوقت
انگار به   شد،ی نم یهامو باز نگهدارم ولچشم  خواستمی با نگاهم کل تنشو چک کردم، م
 هم افتاد. یپلکم وزنه وصل کردن پلکم رو 

_ 

شدم که درد  زیخ میبا سرعت ن دمیهامو باز کردم، رضا رو کنارم دکه چشم  نیهم
 دستم پشت سرم نشست.  د،یچیسرم پ یتو  یوحشتناک 

 ! د؟یاقا.. اقا خوب-

 بهم زل زد به زور بلند شدم، وسط تخت نشستم.  ینگران با

 خوبم.-

 گرد گفتم:   یها ُاتاق چرخاندم با چشم  ی تو نگاهم

 پــرواکجاست؟! -

 نعره زدم.  د،یکوب   یقلبم به شدت م د،یرنگش پر  رضا

 هــان؟!  ! ؟یچرا ساکت شد -

 بهم زل زد.  یمتر عقب رفت با نگران هی  دهیترس

 شد. هوشیاقا.. اون ب-
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سوزن رو از دستم  یکلمهاش الزم بود تا به مرز جنون برسم با چنان سرعت نیهم
اومد   عی در رفتم، رضا سر  یک یخودمو از تخت پرت کردم، تلو تلو خوران تا نزد دمویکش

 کمکم کنه.

 نشست. میشونیپ یرو یباال بردم، عرق سرد  ستیالزم ن کهنی ا  یبه معن دستمو

 زود. شش،یمنو ببر پ افت ی فقط راه ب-

رضا نگران   کردم،ی آخر رو چنان داد زده بودم، که احساس خارش ته گلوم حس م یکلمه
 اومد. رونیاز ُاتاقش ب یحال دکتر جوان نیاشاره کرد، درهم یبه در

 به طرفش رفتم. عیسر 

 . دیر؟! صبر کندکت  دخانمیببخش-

 برگشت، بهم زل زد، لبخند زد. عیسر 

 حال زنم چطوره؟! -

 سر داد. بشیج  یدستشو تو دکتر

 منظورتون خانم پــروا پاکرو؟! -

 لب زد: ی زور خودم و کنترل کردم، سرمو تکون دادم، دکتر جد به

 هستند.  یچهارم باردار یهفته  یخانمتون تو دم،یخانمتون د شاتیازما -

رو کف دستم   ایدفعه انگار دن هیپــروام بارداره،   یعنی.. یعنی دم،یابروهام باال پر جفت
 بغل گرفتم. یداد زدم، رضا رو محکم تو اریاخت یگذاشتن چنان خوشحال شدم که ب

 بگم..  دیبا ی رفت چ ادمیاصلا    ـایخدا  شه،یخانم دکتر.. باورم نم یوا -

 .دمیبلند خند بلند

 .دیرو بهم داد  ایخبر دن نی ممنونم بهتر-
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 زد. یلبخند  دم،یدکتر از ذوق شد خانم

عکس سر   ی به نظرم تا اومدن جواب ها  یول فهیبگم بدن خانمتون ضع د یپاکرو با یاقا -
 .دیصبر کن یخانمتون کم

 .دیچیابروهام بهم پ د،یپر کش میخوشحال کل

 ! ؟یچ یعنی-

 انداخت. نی سرش رو پا  دکتر

 . دیبا دکتر مغز و اعصابش صبحت کن ستیتخصص من ن یته یدرح-

وزنم رو نداشتند، سرگردون همونجا    یشد، پاهام شل شد بدنم توان نگهدار یدلم خال ریز 
 بند کردم.  واریخشکم زد، کمرم انگار تا شده بود، به زور کمر خم شدهام و به د

به  دهاشی نگاه ترس داد،یدستشو تکون م هدفیب ره،یبازوم و بگ خواست،ی نگران م رضا
 من بود. 

 وهام چنگ زدم. حرفهاش به م  دنیُاتاق دکترش از شن یروح از بدنم جدا کردند، تو  انگار

 ! ؟ی چ یعنی  نایا-

 لب زد:  یعصب  دکتر

شده   ری زودتر عمل بشه، متاسفانه د دیست که با مخچه  ی تو یعارضها ای  یهانقط  هی-
زودتر   دیکرده، با یشرو یاما االن متاسفانه پ شدیبا دارو رفع م  شدیم   یری گیاگه زودتر پ

 .شهی عمل بشه، حالشون خوب م

 آب دهنمو به زور قورت دادم.  د یلرز   دیمثل ب بدنم

 االن دکترش گفت اون بارداره بچه.. بچـ..-
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بشه، دلم  ینطوریا  دیاحساس پدر شدنش دارم با  یکه با دل خوش یبار  نیاول نتونستم،
 همه ظلم  نیا  د،یترکیاز زور غصه داشت م 

 .بسه

 با غصه سرشو تکون داد. دکتر

ون فلج بشه چون مخچه اندام  ممکنه خانمت  یهست حت ینیمتاسفم، چون عمل سنگ-
 اشون  سقط بشه.بچه  دیبا  ه،یحس

 .دیچرخی هام مچشم  یتو  اشک

 شده؟!   یطور  نیچــرا ا -

 لب زد:   دکتر

و ورم کردن،   یباعث پارگ یی به سرش خورده، البته اون ضربه به تنها  یمی قد  یضربها-
ضربه   هیحبار از اون نا نی و چند نی خون نبوده، چند یاون لخته   ای جمع شدن خون 

 شده.  دیشد  ینطورینشده، ا  یری گیمتاسفانه پ ده،ید

بلند شدم با   یکه قلبم رو مچاله کرده، چشم بستم، شل و سست با بدن لرزون یازدرد 
 . زمهیپــروا همه چ رفتم،یراه م  واریبه د هیتک

چنگ زدم، سرم    ییبه سنگ روشو ییدستشو  ی رفتم، تو یبهداشت سی تا سرو  یهمونطور
 . دیلرز ی به شدت م هامیافتاد، تنم از گر  امقه یبه 

 . کردمیم  هیکه دوباره گر  یبار نیاول  رضای از مرگ عل بعد

 یلحظه نباش  هی یست، نکنه حتزنده بودن شکنجه  تو یعشق کم شانسم، ب رم ی برات بم-
 . رمیمیکه م

 زدم:  ادیته دل فر  از 

 سخته. یادمیبرام ز  گهی درد د نی.. اای خدا-
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 : دمیکش نعره

 بهم نده. زیداغ عز گهید  یول ر،یجونمو بگ-

 . دمیمشت کوب  ییروشو به

  یمن بسه، غلط کردم، ببخشم، ول ی همه درد برا ن ی نقطه ضعفهام، ا ی رو  یزاریدست م-
بار   نیا دونستمینشستم و خوب م ییاون روشو  یدو زانو پا  یدوباره دلمو داغ نکن رو 

 کمر راست کنم. تونمیبشه، نم شی طور منیزتریاگه عز 

 .دمی شنیگوشم م یدکتر رو تو  یجد  یصدا 

عمل   یتا برا  د،یبچه بنداز  د،یری بگ میزودتر تصم یهر چ  دیزودتر عمل بشه با  دیبا د،یببن-
 اماده بشه. 

 رو نداشت. یکی نی همونجا راز زدم، شونههام تحمل ا  صدایخودم شکستم، ب یبار تو  هزار

_ 

پرستار گفت باردار مثل من ذوق   د،یفهم  یشد وقت داریزل زدم، تا ب  شی ای صورت رو به
 ذوقشو کور کنم. امدیناراحتم خواستم بگم اما دلم ن دیکرد، فهم

 .دهیگفت صورتت نشون م یوقت

 بچه از اونه.  هیارزوم داشتن  تنها د،یفهمیاغوشم گرفتم، کاش م یمحکم تو  سرشو

که حسش   یدلم خون بود، حالم خرابتر از اون د،ی منو به جنون کش می نیب ریعطرش ز  یبو
 . کردمی م

زور ارامش کردم تا خوابش برد با دکترش حرف زدم که اونا باهاش حرف بزنند، من که   به
 تحمل شکستن دل کوچکش رو نداشتم.
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به  ی هاُاتاق بود، دکترش اومد با چشم  یا بود، عصر تو آبر  یروز گذشته بود، انگار رو  دو
 می با هر کلمه دکتر هر دوتامون داشت ستادمیدورتر از تختش ا  یخون نشسته کم

 . میمردیم

کردم،   ی هم تعجب نکرد، اخم ادمی کرد، ز  میاشک الودش بهم بود، سکوتش عصب  نگاه
 : دمیحرف دکتر پر  یتو  یعصب

 . یدونستی نکنه م  یگینم یز ی پــروا تو چرا چ-

 :دمیافتاد به موهام چنگ زدم، نعره کش قهاشی و غصه سرش به   یناراحت با

! غمت تمام  ؟ی ! مگه نگفتم درد تو دردمنه، پس چرا؟! چرا بهم نگفت؟ی دونستی پس م-
حاال   د،شی نم ینطوریا یگفتی اگه م شم،یم وونهی ! دارم د؟ی رحمیب  نقدریچرا ا مه،یزندگ
 بچـ.. نیا  فیتکل

 زد: ادی حرفام فر وسط

سرت انگار   یکه سر صحنه حالم بد شد، دکتر گفت تو   یوقت   دونستمی نم یزی من چ-
از  کنم،ی من متخصص نرفتم چون خودم حس م دم،یهست، خب منم آدمم ترس یمشکل

 حسو داشتم.  نیا  دیاون روز که پدرم هلم داد، سرم ضرب د 

دکتر درست و  هیبود نشد برم   یلیهر دل  ایبودم   پول یموقعها پول نداشتم ب اون
 اواخر نرفتم، چون چون...  نیاما ا  نشد،یحساب

 پاک کردم، داد زدم:  میها رفته بودن، با پشت دست اشک  رونیوهمه ب  دکتر

  یخوشبخت نیعمر ا خوادیشد، اما من دوستت دارم، دلم نم یو چطور یک دونمینم-
 . دونمیحقم م یهمه رنج و سخت  نیبعد از ا ،یکم باشه، تو.. تو حقم

 از چشمم افتاد. یافتاد اشک  ام قهی به  سرم

که منم ارزو داشته باشم،  یتو.. تو باعث شد دم،یفقط که کوه رو پشت د ایدن نیاز دار ا -
 تو رو  ایدن نیتو ا   یداد  زهیتو بهم انگ
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 . دمیاما مرد ند   دم،ید  یبگ یدونستم، من هرک حقم

 اغوش آرشام فرو رفتم.  ی تو

  ره،یام بمبچه  خوامی نم رم،ی بم خوام ی االن نم ،ی دلم جدا کرد یخودت و تو  ی تو اومد-
 . کنمی دارم دق م

 بهم زل زد: د،یمحکم منو به اغوش کش آرشام

 باز اشکت دم مشکت.  نمت،یبب-

 . یاون نگاهش کن، چه لبو شد-

 هاش و پاک کرد. اشک   نشیبا سر است د، یو بوس مینیب نوک 

 پشت و پناه باشم. یدوباره ب خوامینم  د،یجنگ یهمه سخت نیبا ا  شهینم-

 دلم و آب کرد. کهیبغض لب زد، طور پراز 

مرگ کردم، غلط کردم، خب داد بزنم   یجاها ازرو یلیباهات باشم من خ خوامی من م-
 ..خوامی بگم؟! گوه خوردم؟! اما االن نم

  یایدن نیا  د،یکردم، تن لرزونش و به اغوش کش یصورت اشکبار و خشنش فوت ی تو
 .ارهیداره منو از پا درم رحمیب

تا اخر عمرمون با   م،یهد بست! عم؟یتنش رو تنها بزاره؟! مگه دار یآدم پاره  شهیمگه م-
 اغوشم گرفتم به هق هق افتاد.  یتو  م،یهم باش

 _پـروا 

روز بعدش   یبیاز همدان ساعت دوشب راه افتاد، ب ختیرو بهم ر ایدن دیکه فهم محسن 
 . رمی می دارم م کردم، ی اومد، حس م
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رفت، آرشام   رونی ب عیبهم انداخت، سر  یسرخش فقط اومد نگاه ی ها باچشم  محسن 
 روخونه برده بود. یبیب

 روبه آرشام لب زدم:  آروم

 محسن کجاست؟! -

 گفت:    یاگرفته  ی کلفه باصدا آرشام

 .زنهیبه دست داره با استاداش حرف م یگوش-

 تکون دادم، آروم به لباسم چنگ زدم.   سرمو

 گرفتم.  میآرشام.. من.. من تصم-

 بلندش خودشو بهم رساند، به صورتم زل زد. یبرگشت اخم الود بهم زل زد، باگامها آرشام

به حرفم گوشم   دی با یتو زنم کنمی نم سک ی ر تیزندگ  یاصلا فکرش رو هم نکن، من رو -
 ! ؟ی دیفهم ،یبد

 لب زدم.  باغصه

 اما.. اما.. زنم،یحرفت حرف نم  یوقت رو   چیآرشام من ه-

 :دیوخشن نعره کش یجد

 .میاما و اگه ندار -

 خودش داد زدم: مثل

  تونمیمن نم رهیگی موجود زنده داره شکل م  هیوجودمه   یحق منه، منم مادرشم، تو   نیا-
داره، اگه قرار به مردن   یحکمت دیپا بزارم، شا  تمی انسان  یرو  تونمیروبکشم من نم یکس

 عمل..  ریباشه ممکن ز 

 کرد:   ری غرش مثل ش شدی که رگ گردنش داشت پاره م آرشام
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 که گفتم. نی منو به جنون نکش، هم دمینکش  رونی خفه شو، خفه، تازبونتو ازحلقت ب-

 لرزونم و بازکردم.  یهااما باز لب   کردم،ی بودم، داشتم خودمو خراب م دهیترس دنشید از 

 فقط.. دم،ی قسم م یدوست دار یآرشام تو رو قران تو رو به هرچ-

 رفت.  ل یسرخش تحل  یهاوچشم  یاز نگاه برزخ صدام

 ایدستگاه بزارند هم بچه به دن یصبر کن، بچه که شش ماهش شد، تو  گهیتا پنج ماه د-
 . کنمی هم من زودتر عمل م ادیب

 : دیمشت شده غر یها بادست  آرشام

  نی منم قلبم داره از زور ا  ست،ی اون بچه برام مهم ن یکنی ! فکر م؟یکنی م  تیچرا منو اذ -
 ! ؟یفهمیم ترکهی همه درد م

 مبل وا رفت.  یصندل  یرو

 .رم یمی اگه ازت بگذرم م شهینم شه،ینم-

 افتاد. قهاشی به  سرش

 داغم نکن.  گهی تو د شم یپراز غم متنفرم، داغونم دختر، دارم آب م ر یتقد  نی از ا-

 _آرشام 

انداختم، انگار داشتم خفه  رونیبلند شدم خودمو از اون ُاتاق ب یصندل یخشم از رو  با
 .شدمی م

 .دمیخودم نال با

حاال دلمو عاشق  ای خدا ،یدیدارم، همهاش ناام ی! عجب روزگار ا؟ی خدا گه،یم آوردم د ک-
 !ه؟یچه امتحان نیا  ی کرد

 نشستم.  مارستانیب اطیح  یتو  مکتین یرو
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 کم آوردم. ا ی ! خدا؟یخوار کن ینطور یکه ا  یمنو دل مرده رو زنده کرد -

 . دمیکش رون یب بمیزنگ خورد، اونو از ج میحال گوش  نیدرهم دم،یبه صورتم کش یدست

 وصل و زدم.   یدکمه  عیسر   لمیاسم وک دنید با

 ! خودش همونجاست؟! ؟یریشد؟! ش  یجانم، چ-

 زد: یقهقها

 . امدهین رونی چند روز ب دم،یاره از نگهبان پرس ،یمعلومه هنوز نشناخت-

 زدم.  یلبخند

 ادم.کن، زود باش راه افت  جی خوبه، پس زودتر مس یلیباشه خ-

ُاتاق پــروا نشسته، دلش   رونیاومده ب ی قطع کردم، شماره محسنو گرفتم، از وقت  عیسر 
تحملش   گهی گفتم پـروا دلخور شده م یهر چ نهیتخت بب  یرو  یبره اونو اونطور اومدینم

 ندارم.

 نشده؟! خوبه؟!  شی خوبه؟! طور  ییالو.. آرشام کجا-

 . دمیبه صورتم کش یدست یعصب

کار مهم دارم، حواست بهش باشه اگه دکترش دارو   هیالو.. هووف اره خوبه محسن من  -
 .امیزود م ر یخواست بگ یزیچ

 لب زد:  یا گرفته یبا صدا  محسن 

 نشد؟!  یشد، راض یچ یراست  ا،یفقط زود ب-

 فوت کردم.  رونی پراز بغضمو ب نفس

 ! ؟ی شناسی اون کله شق و نم-

 کردم.  یمکث
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 بهم زنگ بزن. عیسر  شد  یفعل برم، هر چ-

  یپدال فشار دادم، فرمان تو  یقطع کردم، پامو محکم رو  یبدون خداحافظ عیسر 
 رنگ شده بود.  یو ب دیانگشتهام سف کهیطور  دادم،یهام فشار مدست 

  یرفتم، پشت سکو  یپارک کردم، به سمت نگهبان نویماش  عیبرج بزرگ سر  یجلو دمیرس
 سال بود برام مهم نبود.  انیبهش زل زدم، م ینشسته بود خشک و جد  شینگهبان

  یها و چنگ زدم، شوکه با چشم قهاش ی   نمونیحائل ب یاز پشت سکو   یادمیخشم ز  با
 گشاد بهم زل زد. 

ازش   یکار   یدستم و گرفته بود، ول زدی دست بلند کردم، زور م هیتمام خشمم اونو با  با
 .دمی کش رون یرخاندم، از اونجا بساخته نبود، اونو از دور سکو چ

 چه غلـ.. یدار ی هست یتو.. تو.. ک-

 .دمیلبش کوب یبا انگشت دست آزادم، رو  محکم

اگه فکر غلط   یینا یس  ریمنو ببر واحد سم کشم،ی تو رو م ادیاز دهنت درب  ییناسزا یحرف -
 . فروشمیعرب م یهاخ یخودت و کل خانوادت و به ش ،یکن یادمیز 

  ی حت خت،یری صورتم چرخاند، شر شر از سروصورتش عرق م  یگشادش رو تو  یها چشم
 برد.  ادیهم از   دنینفس کش

 نکردم. یاقا منـ.. من که کار -

 اسانسور هلش دادم:  ی تو

مثل آدمو در    مید یرس یوقت  شه،یچون من رحم سرم نم ینکن یبهتره پس غلط اضاف-
 وارد شدم، یوقت ،یکه بلد یا به بهونه یزنیم

 ..یخبر بد  گهیهر آشغال د  ا ی سیبه پل یکنی نگاهم نم یریرت مس  پشت

 صورتش خم کردم.  یتو   سرمو
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 !؟ ی دیتا جلوت لهش کنن، فهم فروشمیعرب م   خیش نی دخترتو جلوت به بدتر-

 . دمیپاش کوب یآبروم و باال دادم، محکم ال  یتا  هی

 ننداختمت.  یاز مرد  نیاسانسور بزن تا هم یشماره-

 پنت هوس زد.   یتکون داد، دکمه  یچاق عرق کرده و لرزونش رو کم بدن

 پا و اون پا کردم. نیاسانسور ا  دنیرس تا

  نی نگاه کنه، باز نکنه خودتو مرده فرض کن، آدمام پا یبه خودت مسلط شو، از چشم-
 .ستادنینامحسوس ا  ی نگهبان یکنار خونه

 .دمی دور لبم کش دستمو

 . یند حیو به خانوادهات ترج یعوض  ن یا یباش یآدم باهوش دوارم،یام-

ام  در شونه  یگوشه  ستاد،ی اسانسور که ا داد،یسرشو تکون م د،یلرز ی م  دیکه مثل ب یدرحال
 دادم. هیبه در تک

 عرق کرده بود. یاز ترس خشکش زده بود، کل یاشاره زدم زنگ بزنه ول بهش

 در گذاشتم، زنگ درو زدم. یچشم یانگشتمو جلو   عیسر 

که  دادمی زنگ فشار م یزنگ گرفتم، دستمو رو  ینباشه دستمو رو دم ینشد، ترس یخبر
 : دیغر یدفعه کس

 .یمگه، زنگ در سوزون  یسر آورد -

 بگه.  یزی که چ دمینگهبان کوب یپام به پا  با

 .یدر رو باز.. باز کن شهیاومده م شی پ یمشکل  هیســلم.. اقا منم نگهبان، -

 بهش رفتم.  یبد ی اغره  شمچ

 ! ؟یچ یعنی-
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 زد: ادیبود، فر  ختهیبهم ر شونیحال در باز شد، موهاش و صورتش پر  نیهم در

 ! ؟ی چه مشکل-

صورتشو    یبه در زدم، که تو یلگد  عیآب دهنشو قورت، اونو پس زدم، سر  نگهبان
 شکمش خورد.

 چخبره؟!  نجای.. انیا   ی.. وا ییاخخ.. ا-

 بسته بشه، خودمو داخل انداختم. کهن ی در گذاشتم قبل از ا یبرگشت پامو جلو عی سر در

چنگ زدم، اونو سمت در  شرتش یبود، همونطور که خم شده بود به ت دهیترک دماغش
 .دمیکه باز بود کش   یُاتاق

 ! ولم کن مردک. ؟ی هست یتو ک-

 زدم:  یپوزخند

 . شمیاالن آشنا م-

 .دیکش غیخورد از ته دل مثل زنا ج واری سرش به د  پرت کردم، یبهداشت سی سرو  یتو   اونو

 اخخخ.. .اشغال -

 . دمیهاش و دماغ داغونش کوبلب یکف کفشم رو  با

 .دوزمیهاتو بهم ملب  ،ید یفهم ییاشغال تو -

 لبش نشست، دوباره پامو باال بردم.  یدستش رو  اریاختیدرد نفسش رفت، ب از 

 : دمیآوردن پام غر  نی از پا  قبل

 !همم؟! م؟یمن ک ید یپرس-

خون فوران کرد، خورد شدن دندونهاش و حس   د،یهاش کوبدستشو لب  یرو  محکم
 کردم. 
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فرو   یپراز آب توالت فرنگ یکاسه یشده بود، موهاشو چنگ زدم سرشو تو  حسیدرد ب از 
 کردم، محکم گرفتمش، شروع به دستو پا زدن کرد. 

 حموم پخش بود.   یبلق بلق آب تو یصدا 

 ! هـان؟! ه؟یک یعوض یگفت-

 باال آوردم باموهاش تکون دادم. یکم سرشو

 بگـو، منم بشنوم.  گهیبـار د هی! ؟یگفتی م یچ  یاون روز داشتـ-

 آب کردم. ریسرشو ز  دم،ی لرز ی به خودم م تیعصبان از 

  کردمیبهش نگاه م  نی باال آوردم محکم سرشو نگه داشتم با نفرت از باال به پا وسرش 
 خودش جمع شد. ی تو

شد؟! زن باردارمو   یپس االن چ ،یکردی م یزنم که بلبل زبون ی! خوب برا ؟یچرا الل شد -
 .کنمی جا چالت م نی خودم هم  ،یاز اون باال انداخت

و از هم   ش یزخم یها شد، به زور لب  شیتوپ تن یحرفهام اندازه  دنیاز شن هاشچشم
 بـاز کرد. 

 دروغـ...-

 آب فرو کردم.  ریسرش ز  محکم

گرگـه    هینگفتن بهت آرشام  ،یگرد ی دور وبر زنم م یدروغ؟! هــان، ؟! به چه جراعت -
 پــروا بود.  یمحله یکه تو  یمثل اون الت کنم،ی پارهات م کهیدرندهست؟! ت

 : دمیکش ادیبردم، فر  نی پا یکم سرمو

  گم،یخودم م ،ید یبهت نگفتن؟! بند بند استخوانش و شکستم؟! خب نه، معلوم که نشن-
 چون من نخواستم. ره،ی نمرد، چون مـن نزاشتم بم یهزار بار جون داد ول 
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 .دمیبلند خند بلند

و تا  خودم، اون  ی هابادست  دمی و بر شی هروقت به هوش اومد، سانت به سانت مردونگ-
 بـره.  گه ید  یدلش نخواد دستش سمت دختر گهیتا د دمیته بر

  رآبیز  یهمونطور   د،یکوب اشه یبه کل یبرام مهم نبود، مشت شد،ی آب خفه م ری ز  داشت
 بود سست شد. 

 . دمیبشه، سرشو باال کش هوشیب کهن ی از ا  قبل

به  یاون وقت تو با اون دهن نجست اومد  دونم،ی زن من از گل پاکتره، اونو فقط من م-
 ! ؟ی زنیزنم تهمت م

  یبرا  یبار دوم ی! فکر کرد افته؟یمن ن  میحر   یروز بهت نگفتم، چشمهاتو قلف کن رو اون
 ! هـان؟!زارم؟ی توبه م

 سرشو تکون دادم. بانفرت

 یتو با اون خانواده  ،یهم سن پــروا رو بدبخت کرد  ینزار بگم چندتـا از دخترا -
باال منبر   د یکه رحم ندارم، کم بر میمن گرگ د،یمن جانماز آب بکش ی لش کم واسه آشغا

 .دیشعار بد

 موند.  رهی لب پاره شدهاش خ  یرو میو با ضرب ول کردم نگِاه مغرور و جد  اشقه ی

 ناتمامتو. یها حرف  یادامه   یبگو، داشت نجام یاالن که من ا-

و با   یزدم، مثل گرگ زخم شی به صور ِت باعث بان یاز دست دادم مشت محکم  کنترلمو
 : دمینعره کش دادیوحشتناکم م تیگردنم نشون که از عصبان  یرگ باد کرده

حق   یحصار منه رو نداره، کس یکه مال من و تو  یزیشدن به چ کی جرعت نزد  یکس-
 نداره به زنم چشم داشته باشم. 

 زدم: زجه
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 کشم،ی ام صدمه بزنه رو مکه بخواد به زنو وبچه  یهر کس کشمی من تو روم-

در  یپ یمشتها  آوردم،یدر م ن یاز روزگارم سر ا  یبه خون نشسته دق ودلم  یهاچشم  با
 . گرفتی دلم آروم نم  یول زدم،یو به شکمش وپهلوش م میپ

که  ییبه گوشم برسه کنار اسم پــروا لقبا  ای بشنوم  یبه بعد هرجا توسط هرک نی از ا-
 .نشونمیمادرتونو به عزاتون م د،یخودتونه بهش نسبت داد  قیال

 و محکم داد زدم:   یجد  یجلو بردم باصدا سرمو

نفس منه، خوش   ویپاکـروست، زندگ هی  گهیشوهر داره، د ست،ین صاحابیب گهی پـروا د-
 . دیای دارم تو و امثال تو طرفش ب

 زدم.  یپوزخند

تو   شتر یو ب  شیهرگز ندار  یبدون کهن یبخاطر ا  ارمیسرت نم میاگه االن بدتر ازنع-
 .یگندوگوه خودت فرو بر

 اش زدم:به شونه یلگد  بانفرت

زنه شوهردار رو   هی  میحر یچطور تیرتیغیمنه، تو و ب   یبرا  شی زی همه چ  یوقت-
 ! ؟یشکنیم

 .دیفهمی زن شوهردار رو هم نم یشرفا معن  یشما ب یبرا  البته

 . دمیبه لباسهام کش یصورت اش والش تف کردم، دست ی دهنم و تو آب

که   ییسرپای خودم دهن هر ب بندم،ی رو م نیدهن ب یخودم دهن تک تک شما آدما -
 ی از اون رتر ی حق  شکافم،یبخواد زر مفت بزنه م

 اسم مرد روت باشه. که

سرخ و نگران   یها اومدم، نگاهم به چشم رونی ببلند از اونجا  یمحکم باگامها   باغرور
 نگهبان گره خورد. 
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چک پول   یکم  بمیکنه از ج سی بود خودشو خ کی اش زدم، نزدشونه  یدستمو رو عیسر 
 گذاشتم.  بشیج ی درآوردم، تو

ببخش، اون   ریبه دل نگ یآدم عصب  هیزنم وسط بود، از  یپا  ستم،ی ن یاهل عذرخواه-
 حروم لقمه هم حقش بود.

  یاسانسور رفتم از اونجا دورشدم، خودمو به جا  یپشت سرمو نگاه کنم تو  کهن ی ا  بدون
 .دیتپیرسوندم که قلبم م

 _پـروا 

 .اومدیبچه روبندازم اما دلم نم خواستندی ماه گذشته بود، آرشام ومحسن م هی

  دیکش یسالن نشسته بود که نعرها  یو فکر بودم، ت  یتو  رم،ی آدمو بگ هی جون  تونستمینم
 به داخل هل داد.  یو کس

کف پارکتها و محسن   نیارش دنیسمت در با د دم یدو  دم،یمتر به هوا پر  هی ازصداشون 
 زل زده روبه رو شدم.  نیبه خون نشسته به ارش یها که باخشم وچشم 

 چه خبره؟!  نجا یهمونجا خشکم زده بود، ا  شوکه

 تف کرد. نی آب دهنش و کنار ارش محسن 

 . آبـرویب-

 داد زدم:  تیزورجلو رفتم باعصبان به

 ! ه؟یچه رفتار   نی! ا؟ی دار کاریچ نی! با ارش؟یکنی چکار م-

 راست شدهاش مشت کرد بود.  یها ازخشم کبود شده بود دست  محسن 

 ! ؟ی پرسیچرا از خودش نم-

 کنارش نشستم.  ع یبود، سر  ده یپر  نیبهش زل زد، رنگ ارش بانفرت
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 .زمی! پاشو عز ؟یخوب-

 زد: یپوزخند محسن 

 وجودت بود.  یپــروا تو  یکم از نجآبت وپاک  هیکاش  -

 زدم:  داد

 بسه، معلوم چته؟! -

دستم زد،   ر ی محکم ز  دیجوشیهاش م که از چشم   یبانفرت نیارش دم،ی سمتش کش دستمو
 باگفتن: 

 .مونیبه زندگ د یگند زد  دیاومد  یازتون متنفرم از وقت-

  یهمونجا هاج و واج رو  د،ی بلند شد و به ُاتاقش رفت، دلم از اون همه نفرت لرز  عیسر 
 .دیکوب ن یوارد ُاتاقش شد، در رو محکم مثل ارش  ادمی دو پام نشستم، محسن باخشم ز 

 . دمیجوی لبمو م داد،یگواه بد م دلم

 شده؟!  یچ یعنی-

به در ُاتاقشون   رفتم،ی خونه راه م یبه زانوم زدم بلند شدم، مثل مرغ سرکنده تو  دستمو
عوض   یکم  نیمحسن و ارش ی هانگاه  دمیبا آرشام فهم می بعد دو ماه آشنا زدم،یزل م
 شده.

 . رندیاش باهم درگسر من همه   هرچند

 . گرفتی بخاطر اون بود که از ما کناره م  شتریب کنمی م  حس

 بودم، آروم رفتم در زدم، آروم درو باز کردم. دهی ند ینطوریحسن و ا وقت م چ یه یول

 بلند شد وسط تخت نشست. عیسر  دنمیبود، با د  دهی تخت دراز کش یرو

 ! ببخش حواسم بهت نبود.؟یجانم پــروا؟! خوب -
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 زدم:  یلبخند

 ! ؟ی دار نیارش کاریشده؟! تو چ  یاره فداتشم من خوبم، چ-

 انداختم.  نی پا سرم

 ! ده؟یم یکارات چه معن   نیا-

 .دمیلبمو جو    یگوشه

روش   دیشا  دونمیم دم،ی وقته فهم یلیخ نی محسن راستش حس نگاهت به ارش-
 اون رفتارت واقعاا زشت بود، اصلا درست نبود. یول یحساس باش

 زد. یپوزخند محسن 

اما پــروا درسته   اد،یازش خوشم م کردم،ی ندارم، اره فکر م یپنهان  یزیمن که ازت چ-
اگه    ،یهاش هم مسئولدرقبال تک تک بچه   ،یشوهرته، اگه آرشامو قبول کرد  یبچه
 . یکردی م تی قبول مسئول دی نبا یتونستینم

 . دیموهاش کش ن یدستشو ب محسن 

باشه، اون دختره،   نیبه ارش دیبگم، پـروا تو حواست با  شهیحرفا دارم، نم یلیپـروا خ-
 حس گذشتم، چون از  ن یمن از ا  ،یفهمیم

 بد نره ، و نرفته. آب دهنشو قورت داد.  یکس یگرفتم نگاهم رو ادی  تو

 باشه که مثل خودم و تو پاک باشه، اما..  قمیال  یدوستم دارم کس عتایطب-

 دلم غوغا به پا شد.  یو من تو  دیبه صورتش کش یدست ی بست، عصب چشم

 ! ؟ی چ یعنی  نایا-

به  یزیذهنم نقش بست، هراسان نگاه تند و ت ی که تو  یزیدهنمو قورت دادم از چ آب
 دهنم گرفتم. یمحسن کردم، دستمو جلو 
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 دست من امانتن. نیاروهان و ارش ست،یدرست ن نینـ.. نــه ا-

 صورتم زدم.  یتو محکم

 به سرم کنم؟!  یبراش افتاده باشه، چه خاک یاگه اتفاق-

 مطلق. یکیبهم دست داد، تار  دیشد یجهیکه بهم وارد شد، سرگ  یشدت شوک از 

_ 

 کنار تختم زانـو زده بود.  دهیشدم، محسن رنگ پر  داریب یوقت

 .ادی آرشام داره م-

 آروم لب زدم:  نگران

بشه چه  شی خطرناک طور  یراهو جاده نیا ی اگه تو   یکرد ی اونو خبر م  دیخوبم، نبا-
 به سرم کنم؟!  یخاک 

 کرد.  شونی اشو پرکلفه موه  محسن 

 نگفتم، بهت زنگ زد من جواب ش و دادم گفتم دستت بنده.-

 زدم. یکم رنگ لبخند

 سوال؟!   هیمحسن فقط -

 زل زد. دهامیبه صورت رنگ پر محسن 

 تا کجا..-

 بگم، چشم بست. خوامی م یچ  دیفهم انگار

  شتریب د یبا کنه،ی داره خامش م یکره خر عوض  هی  دونمیپــروا، فقط م دونمی من نم-
 .رسهیاون عقلش نم   ینداره ول یخوب ونهیحواست بهش باشه، هرچند اصلا باهات م
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از   شی جدا یگفت، نزار باعث و بان یچ  یدیخودت که د م،یاونا رو گرفت ینگه ما جا  بعداا 
 .می خانوادهاش ما باش

 لرزونم و بهم قفل کردم. یها هم فشار دادم، دست  یو رو   هاملب 

 لبه تخت نشست.  محسن 

  مویزندگ  میاما نامادر خواستم،ی من خانوادهامو م خواستم،ی م  یهمدرد یمن.. فقط کم-
 نداشتم یمن گناه  خواستی و م میهمه چ

اگه  کشهی به هر جهت بشه، آرشام اونو م یباد نی بچه بودم، احمق بودم، نزار.. ارش پـروا
 بفهمه. 

 لب زدم:  اریاختیادم، بتکون د  سرمو

  یکه بخواد با دخترش باز  یاگه کس  بره،ی مون و منفسم همه  کشه،ی معلومه که اونو م-
 کنه. 

  ی تو  یصندل  یساز و زدم، رو یچا   یبه اشپزخانه رفتم، دکمه ده،یرنگ پر  یصورت با
 اشپزخانه نشستم.

 متر به هوا بپرم.   هینشست، باعث شد  میشونیپ یرو ی حال دست نیدرهم

 بلند شدم. یصندل   یاز رو   عیصورت اخمالود آرشام دستپاچه سر  دنید با

 . چرخوندیصورتم م  یش و تو  یاقهوه  یها چشم  آرشام

 دکتر؟!  میبر  یخوا ی ! مکنه؟ی تو.. تو.. چته؟! سرت درد م-

 اغوشش انداختم، محکم گرفتمش. یزدم، خودمو تو  یلبخند

 نو ببخش.م م،یزن بد یلیخوبم، من خ-

 هاش دور حلقه کرد. شوکه دست  آرشام
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 خودت؟!  یواسه   یگیم یچ -

 از چشمم افتاد.  یاشک

حواسمون بهتون    دم،یها نرسو اون پروژه بودم به تو و بچه  یبردار لمیمن از بس دور ف-
 نبود ببخش.

 .دیو بوس   امقه یشق  د،یبلند خند آرشام

 خودم.  یفقط خانم خونه  یشیکه تمام بشه، م لمیقربونت برم، ف-

 شکمم نشست.  ی رو دستش

ورجک که بد موقعه سرو    نیا یمواظب خودتو سلمت   خوامی فقط م ،ینباش  یزی نگران چ-
 ی رو یحاال دار ،یشده باش دایکلهاش پ

 .یکنی م  سکی نفسم من ر  ویزندگ

 . دیموهامو بوس  یرو  آرشام

 .یرت ندارکم استراحت کن، رنگ به صو هی  میبر-

 که به خودش چسبونده بود، خواست از اشپزخانه ببره. منو

 درست کنم.  یچا  خوامی صبر کن م-

 . دیمنو کش آرشام

 .کنمی درست م امیخودم م م،یبر الشیخیب-

 .اومدی بودم از خودم بدم م یبه پا بود، عصب ییدلم غوغا ی آرشام راه افتادم، تو با

گوشش   یتو  یهندزفر داد،یخواستم باهاش حرف بزنم، اصلا به حرفم گوش نم  فرداش
 که صدامو نشنوه.  بردی مرتب صداش و باال م یبود، ه
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  شویبا من زندگ شی بگم که بخاطر لجباز  یدختر چکار کنم؟! چ نی با ا  ایبودم، خدا  یعصب
 خراب نکنه. 

 همسترش نشسته بود. تآب با    یاروهان رو  میبود اطی ح ی بود با اروهان تو عصر

 گرفت.  ی کنارم جا وهیم  یو کم یبا لبخند ایچمن نشسته بودم، طوط یرو

 چته؟! تا االن چندتا شد؟! -

 گفتم:  گنگ

 چندتا شد؟!  یهـان؟! چ-

 .دی خنده، آروم لپمو کش ریبلند زد ز  ا یطوط

 .ا یبانمک شد  یلیخ-

 . دمیبرچ لب

 نکن-

 ندارم.  حال

 .د یکش یپووف ا یطوط

 گفتم تا االن چندتاش غرق شده؟!  اتیکشت-

 . دیباال پر  ابروهام

 . ایطوط ر،یبم-

 به پشت سر انداخت، رد نگاهش و گرفتم. ینگاه ا یطوط

 کاشته بود.  زیچ یداشت، عمو کمال اونجا گل و کل یحصار کوچک اطیاز ح  یجا
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  یتخوشحالن از وق یلیبابا م و مامانم خ ،یکرد  یبهمون خوب یلیممنونم پــروا، تو خ-
 که

بابا  ومامانم راحت شده، تازه اقا   الیآرشام اون تکه از خونه رو قول نامه کرده، خ اقا
 ممنونم. کشه،ی از بابا م کار نم ادمیآرشام ز 

 افتاد. ایاز چشم طوط  یاشک

م  اغصه یل یخ نمیبی دست لرزون بابا  و مامانم و م یوقت  د،یکرد یدرحقمون خوب یلیخ-
 پـروا ممنونم ازت. یخوب  یلیندارم، توخ ییارزو   گهید گرفت،ی م

 رو بغل کردم.  ا یطوط

 قربونت برم بغض نکن، منم که اشکم دم مشکم. -

 .دینرمش و بوس یگونه

االن واقعاا   د،ی اگه نبود  دیشا  د،یوتنها بودم کمکم کرد کسیکه بدجور ب ییشماهم روزا-
 بدنام واواره بودم. 

 .دیبه صورتش کش یدست د،یکش رونیخودشو از اغوشم ب ا یطوط

 دلمو گفتم، تو زود بگو چته؟!  ی ها خب من حرف -

 به اروهان نگاه کردم.  دمیکش یپووف

 راحت باهاش ارتباط برقرار کنم. تونستم،یهم سن و سال اروهان بود، م نیکاش ارش-

 .دیکش یهم پووف ا یطوط

حقارت    یدهیبه آدما به د  نی که اون از باال به پا یانگار ملکه انگستانه، طور نیارش-
 . کنهی نگاه م

 تر گفت: آورم
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 .قتهیحق یول  ادیبدت م دونمیم د،یببخش-

 اما گفتم:   دونستمیم

 .هینطور ینه، ظاهرش ا -

 آروم به بازوم زد. ا یطوط

 ! ره؟یجوب نم هی یشده؟! آبتون تو  یحاال بگو چ الش،یخیو ب  ستین-

 تکون دادمو لب زدم:   سرمو

 . شیبا من گند بزنه به زندگ یبخاطر لجباز  ترسمیم  ه،یآدم عوض ه یبا  گهی محسن م-

 خنده زد:  ری ز  یپق ا یطوط

چون    گمیو نم  اشافه یق نمش، یدوست دارم بب یلیبا اون دوست شده؟! خ هیاوه.. ک-
 واقعاا گند اخلقه.  یخوشگله، ول

 رفتم. ا یبه طوط یاکردم، چشم غره  سکوت 

 ! ؟یکن بشیتعق  یخوای باشه، ترش نکن، حاال م-

  هی ی لیبرم، خ یبردار لمیچندساعت ف  زارهیآرشام به زور م  تونم،ی وضعم نم نیبا ا -
 دندهست. 

 کرد.  زیهاشو ر چشم  ا یطوط

 فقط خرج داره. کنمی کارو م  نیخب حق داره، من ا-

 گفتم: یمن جد   یول کنه، ی م  یداره شوخ دم یزل زدم، د بهش

 .دمی بهت م یخوای که م یزیبه، پول اسنپ و هر چخو یلیخ-

 آروم سرمو هل داد.  ا یطوط
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 بابا .  یاسکل یلیخ-

 همه دلهره بود. نیبود، بهتر ا  یفکر خوب  یآروم و قرار نداشت، ول دلم

 ر ی _سم

 کمک نگهبان به زور بلند شدم.  با

 ! س؟یاقا زنگ بزنم پل-

 زدم.  یپوزخند

 .خوادینه نم-

 بینعمت که نص  هیشده بود، دوست داشته شدن  شی ر شیکه ر یبستم دل چشم
 .شهینم یهرکس

 بلند کردم.  سرمو

 ستاره به اون زل زده بود.   یهابا چشم  دمیپــروا رو د یاز وقت-

 تخت افتادم.  یرو

 تمام شد.  گهیسرنوشت عشقمو ازم ربود، د  رحمیاون فقط خاطره شد، دست ب-

 .د یچک راهنمی پ یقلبم  اشک رو یرو  زدم

 نمش،یقسمت نشه دوباره بب  یحت  دیشا اله،یاون فقط خواب و خ یداشتن دوباره-
 ی ول  ره،یازم فرار کرد که حاضر شد بم یطور

 نشم.  کی نزد بهش

 : گرفتیجا نم   امنهیس  یتو  قلبم

 گفت،ی اون مردک راست م رم،ی دلمو بسوزونه، نباشه بم نیا  تونهیمثل اون نم یچکیه-
 ی هرگز ندارمش، تا خرخره تو  گهید
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 . استیعذاب  دن  نیبدون اون بدتر دنینفس کش  نیفرو رفتم، ا  لجن

بودم، نگهبان هم   مارستانیب  یبه هوش اومدم، تو یاز هوش رفتم، وقت یادمیدرد ز  از 
 با درد به یغروب با کلفگ کی بود، نزد

 خودمو مرخص کردم. زور

 . شدی منفجر متلو خوران تا واحدم رفتم، سرم داشت  تلو

  یچندساعت خواب بودم با صدا دونمی نم دم،یتخت دراز کش یقرص باال دادم، رو  چندتا
 تلفن خونه، زنگ در لهیوحشتناکه موبا

 . دمیاز خواب پر  خوردندی زنگ م زی ر هیبا هم  که

 .دیکوبی در م یبا مشت و لگد تو  یکیوسط تخت نشستم که   ید یدرد شد با

 .کردندی موهامو فکم بدجور درد م یشهیر کرد،ی بدجور درد م دندهام

  یدردا جا  ن یکدوم از ا  چیه یول   کردی که همه جا درد م نقدریاز روم رد شده، ا   یلیتر انگار
 م یو قلبم درمقابل جسم  یدرد روح

 نبود.  یزیچ

  دمیهمهاشون قطع شده، نفسمو حبس کردم به زور تا دم در ُاتاقم رفتم که د دمید
 داخل  مهیسراس  رای هبانو با سمنگ

 .دنیپر

 صورت خودش چنگ زد:   یهاش گردشد، محکم روچشم دنمیبا د  رایسم

  ی! که؟یچه حالو روز  نی شده؟! خاک به سرم داداش تو.. تو چت شده؟! ا یخدا، چ ای-
 بل رو سرتو آورده؟!  نیا

 تخت نشستم.  یزدم، به زور با درد برگشتم، رو  یپوزخند
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 ! ؟ی آبج یچرا اومد -

پانصدتا   شتریو نگاه کردم، ب مینشست، گوش  زمی پشت م یصندل  یبا غصه رو  رایسم
 داشتم، اسم فربد هم جیتماس از رفته، ومس 

 .بود

دختر عموها با تعجب به تماس   گرفتند،ی که سال به سال از من خبر نم  یعموها پسر
 .می گرفتی از هم سراغ نم  یکه حت ییکسا

 گفتم:   تیعصبان با

 همه تماس گرفتند.  نی ا  نایمعلومه چه خبره؟! که ا-

 : پدینگران تو رایسم

باهات چکار   نی! دستش بکشنه، ببه؟یو روز   یچه حال نی ا ،یتو که اهل دعوا نبود-
 کرده؟! 

 گفتم:  الیخیب

 شده؟!  یخبر-

 . کردی رو پنهان م یز ی معذب بهم زل زد، انگار داشت چ  رایگفتم، سم  نویا  یوقت

 .دندیداشتم، ابروهام باال پر  رایتماس هم از سم نی شدم چند رهیخ  لمیبه موبا دوباره

 : دمیخشم غر با

 ! ه؟یشده خبر  یچ یاومد ینم نجایبگو.. چه خبره اصلا خودت که ا  االی-

 انداخت.  نی سرش پا د،ی جوی لبشو م رایسم

 بود، سکته کنه. کی عمو نزد  شبیراستش د-

 کردم  اخم
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 ! شون؟یک ی_اون وقت کدوم  

 بهرام؟!هان؟!  حتماا 

 داد زدم:  یعصب

به من چه   مارستانیخب به من چه؟! دختر داره، پسر داره، نوهداره، برن خرکشن تا ب-
 من  ادی  شهیم ی ! چرا هر چرا؟ یسم

 ! افتن؟یم

 .دمی کش یقیعم نفس

 چه مرگشون شده؟!  هیپس بق-

 .دیکش یاه کوتاه َرایسم

 تو چته؟! -

 دستپاچه و ناارام بهم زل زد:  رایسم

 شده؟! امـا..  یچ  دونمیداداش نم-

 کردم.   زیهامو رکرد، چشم  مکث

  دایرو پ یبشه؟! اصلا وقت خوب یکه چ یکنیاما و اگه م   نجایا  ید جون بکن، اومد -
 . ای نکرد

که   یزی ق چرخاند انگار براش سخت بود، گفتن چُاتا   یکلفه نگاهش و تو رایسم
 بگه.  خواستی م

 . دمیکش  یقیعم دم

  یچیه گهی د ست،یکه حالم اصلا خوب ن ینیبیزودتر برو نم ،یحرف بزن  یخوای اگه نم-
 رو ندارم. یزیچ یحوصله   ست،ی برام ن



 پروا 

1421 
 

 :دی اش لرز چونه رایسم

 پخش شد. الی سر هی شبی داداش راستش د -

 لب زدم:  حوصلهیب دم،یدراز کش ید یچشم بستم با درد شد یعصب

 که بار دوم باشه؟!  دمید یران یا  یآبک الیسر  ی! من کرا؟ی بشه به من چه سم یچ یک-

بگم بسه کن،  شدی آروم بدون توجه به حالم شروع کرد به حرف زدن، کاش م رایسم
 حوصله ندارم، بس کنه و تمامش کنه.

 رو فرستاد. یکه پسر عمو بهادر عکس گشتمی داشتم م نستایا  یتو  کردم،ی منم نگاه نم-

 . دمیپر دردمو به صورتش کوب نگاه

 ! ؟یبگ یخواهی م  ی! اصلا چ؟ی چ یعنی  نایخب ا-

 :دینال  مستأصل

 داداش، عکس پـروا بود.-

 .شدم  زیخ میکردم، ن اخم

 ! عکس پــروا؟! ؟یچ-

 دادم. رون یپر درد ب نفسمو

 ! عکس پـروا دستش بود؟! ؟یچ یعنیخب -

 . دیلبش کش ی زبونش رو رایسم

  هی میساعت نه ون  دهی د الی سر  یگفت تو  دمیپـروا از شبکه دو، پرس ر یاز تصو   یاره، نما -
 . دهینشون م الیسر 

 دهنشو قورت داد.  آب
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مطمئنم، خب...   یعنیزنش هم خود پـرواست،  یپـرواست، نقش اصل لمشیاسم ف-
 دم،ید گری اسم باز  یهشتاد درصد، ول یعنیخب 

 بود. گهید زیچ هی  شی لیفام ی.. ولیپـروا بود، ول اسمش

 گفتم:  عی سر د،یبه موهام چسب ابروهام

 پاکــرو؟! -

 .دیابروهاش به موهاش چسب رایسم

 ! داداش هـان؟! ؟ی د یاز کجا فهم-

 دلم انباشه شده بود.  یرو غصه

 داره؟!  لمیبه اون ف  یپــروا که مهندسـه چه ربط یشوهرشه؟! ول یلیاون فام-

 بلند شد.  یصندل  یاز رو   عیسر  رایسم

 ! ؟یزنیحرف م  یشوهرش؟! مهندس؟! از چ-

 الود گفت: اخم

  شیزندگ  لمیعمو حالش بد شد، پــروا داره ف نی بخاطر هم دمیبه فربد گفتم، بعد فهم-
 و ناراحت شد. یعمو عصب کنه،ی م یباز 

 خشک موند، آب دهنو با شدت و پرصدا قورت دادم. رای چشمم به دهن سم شوکه

 ! نم؟یو بب لمیاون ف تونمی م یچطور-

 و آورد:  یگوش عیسر  رایسم

 داداش امشب قسمت دومش بود.-

 لنز رو باز کرد.   یبرنامه رایسم
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مثل برنامه روز  ،ینیکه قبل پخش شده رو بب یبرنامهها یتونینگاه کن داداش با لنز م ایب-
  یتونی قبل نگاه کن، ساعت چهار تکرار قسمت اولش و ساعت نه هم قسمت دومش رو م

 . ینیبب

 برداشتم. میگوش  عیسر 

 باشه، برنامهاش و برام بفرستش. -

 شد.  رهینگران به صورتم خ رایسم

 برات.  رمی سر صورت خوشگلت آوردن، بم ی چه بل نیبب-

 .دمیسرش کش  یرو  دستمو

 رو.  یلعنت  یبفرست اون برنامه شن،یزود خوب م  ست،ین  یزیبسه، خوبم چ-

 کلفه گفت:  رایسم

کنجکاوم زودتر   یلیخ شیدی کجا د و  ی! ک؟یبگ یدونیاز پــروا م یکه هرچ  یبه شرط -
 بگو داداش. 

وا رفته بهم  رایگذشته رو گفتم، سم یمدت  نیا  یتو  یزودتر تنهام بزاره، هرچ کهن یا  یبرا 
 حرفهام  دنینگاه کرد، بعد از شن

 افتاده رفت. یشونهها

قسمت اول   عی دو لنز سر  یشبکه  یبرنامهها  ستی ل دنیبرنامه رو نصب کردم، د عیسر 
 کردم.  یبرنامهاش رو پل

تند تند کتابهاشو جمع   ابون یکه پــروا خ یاز جا  لمیبود، واقعاا خودش بود، ف پــروا
 که بره کتابخانه. کرد،ی م

شده و همونجا پشت سطل آشغال   دیکش هایشلوغ  یکه پــروا تو  ییدرست همونجا لمیف
 د، یلرز ی سنگر گرفت از ترس به خودش م
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 شد.  تمام لمیف که

  یگردنبند پروا که ثآبت شد، پـروا حت د،یچرخیهوا م  یبا اسم پــروا تو  ییبا یز  گردنبند
 استفاده کنه. شیل ینخواسته که از فام

 با غصه زمزمه کردم. آروم

 ! ده؟یم   یچه معن لمیف نی چه خبره؟! ا  نجایا-

سر   ی چخبره؟! محکم تو نجایا  ای ! خداگناهه؟یبه پا شد، نکنه واقعاا ب ییدلم غوغا ی تو
  یبرا  ست،یوسط درست ن نی ا  یزیچ  هیکه  دهیهم انگار فهم  رایسم  یحت دم،یخودم کوب

 نگران بود.  نقدر یبود که ا نیهم

 بد بود. یلیفرو رفته بود، حالم خ یو سرگردان  یپوچ یتو  یزندگ

 یزندان همه بل سرم اومده، خسته از آدما خودمو نیا شد،ی ماه گذشته بود، باورم نم هی
 کرده بودم. 

 .شدندی م دایمأل عام پ یکم تو  یلیعمو از اون روز خ  یمثل خانواده   درست

هرگز   دیشا  م،یکردی م  یپشت پـروا رو راحت خال د ینه اما نبا ایحقشون بوده   دونمینم
 حروم لقمه به اون نظر داشته باشه.   هی شدی باعث نم

  هی نیهم  یبرا  م،یگرفت دهیهمه اونو ناد م،یشده بود داریب میتازه از خواب خرگوش انگار
 شده. الیشب خواب راحت فقط خ

به   یکنه؟! ول تی منو اذ  خواستی م  یالک ای شده بود، واقعاا پــروا بارداره  شیر  شیر دلم
 نداشت.  ینظر شوخ

اون همه خاطره بشم؟! چرا   الیخیب تونمی زده، چرا نم شی مهربونت منو به آت یها چشم
 پشتش بمونم.  ایقرار بود تا ته دن ،یعشقم بمون  یببرم، قرار بود پا اد یتورو از   تونمینم

 _آرشام 



 پروا 

1425 
 

کوتاه   خواستی پـروا نم یول  دمیدر و اون درکوب ن ی به ا یمشاور صبحت کردم کل یکل با
 .ادیب

 یلیباعث شده بود که خ گاهش یگاه وب یو استفراغها دیشد  یو حالت تهوعها  یباردار
 از قبل بشه.  فتریضع

 یلیروزا هم فکرش خ ن یا  انداخت،ینگرانشم، بخاطر ما خودشو به زحمت م بدجور
 شده.  شی زیچ هیمعلومه    کردی دست به سرم م دم،یپرسیم  یهر چ ره،یدرگ

  شی دوماه از نما ای گذشته بود، تقرب لمشیاز اتمام ف یهفتها  هیبود  شی دوم باردار ماه
 گذشته بود. مشلیف

 خوبم. گفتی م یبا لبخند  شهیاما هم دم،یفهمیپـروا اصلا خوب نبود م حال

 یلیتهوعهاش خ  نیماه با ا ن یپــروا ا م،یرو پشت گذاشت گهیماه پر از استرس د هی
  دینگفتم تا شا یزیچ نای به پدر ا  شیشده بود، دوهفته مونده به چهار ماهگ تی اذ

 بود. دهیفا یکنم اما ب شیراض

 نگاه کردم، زمزمه کردم:  میزنگ خورد، کلفه به گوش میفکر بودم که گوش ی تو

 کارگردان پــروا؟! -

 وصل و زدم.   یدکمه  عیسر 

 الو.-

 .دیچیگوشم پ یبمش تو  یصدا 

 پاکرو؟! خانمتون چطورند، بهترند؟!  یاقا   دیهست  دیالو، سلم خوب-

 زدم. یسرد  لبخند

تحمل اونجا رو   گهی بشه اما م یبستر دیبا گهی دکترش م ست،یسلم، ممنونم بد ن-
 ندارم.
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 .دیکش یکلفه نفس  کارگردان

 جا ساکن بشه. ه یحاال براش سخته   دهیعمر دو هیبله، -

 . دمیلبم کش  یدستمو رو  یآروم یباصدا

 ! د؟ی اشتسرتون درد آوردم، کارم د دیفرق داره، ببخش طشیاالن شرا  یول  دونم،یم-

 بم و خشدارش گفت:  یبا صدا یجد کارگردان

اسطورهست، بله زنگ زدم بگم که اخر هفته   هیما    یخانم پاکرو برا  ه،یچه حرف  نیا-
رو   هیاختتام  یادرس جا  د،یشما باش کنمی نفر که دعودت م نیخواستم اول لمهیف هیاختتام

 .کنمی م  جیبراتون مس

 زدم.  یلبخند

 داشته.  یبله، خداروشکر، کار هشتماهتون واقعاا بازتاب عال-

 .د یبلند خند کارگردان

بود، به  یرو جذب خودش کنه، چون داستان واقع  ندهیهمه بب نیا  کردمی بله فکرشو نم-
 دل نشست. 

 پر رنگ شد. لبخندم

 ! د؟یدی شما اطلع م ا یاره وقعا، چشم حتماا، به محسن من بگم -

 گفت:  کارگردان

 باتشکر روزتون خوش. د،یشماهم بگ زنم،یمن بهش زنگ م-

 روز خوش. -

کجا رفتن، خونه چقدر سوت   نایا  دونمیروشن کردم، نم یگاریرو قطع کردم، س یگوش
 کوره.
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 _پـروا 

 مادرش شخصا ما رو دعوت کرد، نتونستم رد کنم. ی بود، وقت نیتولد دوست ارش جشن

درهم با ما   یبا چهره  یدنبالم اومد، مجبور ینگرانبا  یمجبور م،یچقدر گفت نر محسن 
 شد. یراه

درشت   یها شلوغ بود، به محض ورودمون همه با چشم  یلیخ یمهمون  م،یدیرس یوقت
 شده بهمون زل زده بودند.

شلوغ   ی جا لمیکه بعد پخش ف یبار نی همه چشم استرس به جانم افتاد، اول ن یا از 
 .میرفتی م

 دورمون حلقه زدند. همه

 اونم محسنه. شه،ی خانم پاکرو، اصلا باورم نم یوا -

 واقعاا خودشه؟! -

 ! کنه؟ی چکارم نجایا-

 . دیبه گوشم رس ینازکتر یصدا 

 چقدر خوشگلتره.  کی محسن ازنزد   یوا -

مواظبمون بود،   تیاون همه جمع نیوکلفه ازب ی وداد شد، محسن عصب غیپراز ج سالن
 . دادنی روهل م گهیمحسنو گرفتم، همد  یبازو  تیجمع ن یاز ا دهیترس

 زد: داد

 کنار. دی بر شهیدوستان م-

 گرفت.  بازومو

 . دیامضا بد  هیمن صداش هم قشنگه عاشقتم، لطفاا بهم   یخدا  یوا -
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 محسن بهم گره خورد.  یمحسن زل زدم ابروها  به

 ها روخفه نکنند. بچه ،یاون شلوغ یاروهان و گرفتم، نگران تو   دست

 ! زم؟ی عز یخوب-

 بود روکردم. ستادهیکه کنارم ا  ینیهمه سروصدا به ارش نیبدون توجه به ا د،یبرچ لب

 ! ؟یتو هم خوب-

 تکون داد. سرشو

 . دیخانم پاکرو لطفاا بهم امضا بد-

 شد. یعصب نیارش

 ! د؟یدیچرا هل م  دکناریبر-

 بلندگفتم:  رند،یگی که عقبترن دارن عکس م ییکسا  دمید

 . دیر یلطفاا عکس نگ-

 : دمینال  مستأصل

 محسن؟! -

 باصورت کبود بهم رو کرد.  محسن 

 . یا یتنها ب یخواستی م ر یبگ لی تحو  ایب-

 نفر دورمونو خلوت کردند.  نیکمک چند   دبایسر رس  یریحال خانم مش نیدرهم

محسن رو دوره کرده    دایدختر بودن، شد شتریجشن تولد که ب دمیها روکنار کشبچه  من
 بودند.
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اونا روازم دور کنه، ازم فاصله گرفته بود، داشتن با محسن عکس   کهنی ا   یهم برا محسن 
 .گرفتندی م

صاحب خونه به   یریخانم مش ییراهنما دم،ی کش یقیکه خلوت شد، نفس عم نیهم
 .میرفت یُاتاق

 گفت:  یسرخ شدها باصورت

 شد خانم پاکرو.  ینطوریا دیبخشب-

 .دمیکش میشونیپ یرو  یزدم، دستمال کاغذ  یلبخند

 . شهیم  ینطوریا دونستم ی نم افته،یب ی ها اتفاقبچه  یبرا  دم یخوبم فقط ترس-

 . کردی نگاه م یز ی بود به چ ستادهی در ا یکلفه ال  نیارش

  یمشت شده بود که صدا  نیارش  یراست شده  ی هاازپشت نگاهش کردم، دست  نگران
 بازش کردم. عی سر  دم،یشن میگوش امکیپ

هم عکس گرفتند، حتماا    یول کردن ندارند کل الیواقعاا خ  نایا  دیشما زودتر بر  یآبج-
 .امیمنم م د،یبهتره زودتر برگرد  کنند،ی پخشش م

 زل زدم:  ده،یبه اروهان ترس یبانگران

 .ادیدش م محسن بعداا خو م،یهست مابر  ی راه ی ریخانم مش-

 باخجالت کنارم نشست.  یریمش

 .. دیبزار د،یاالن اومد   یول-

 : دمیوسط حرفش پر  عیسر 

 واقعاا معذبم.   رندیگی بعدش هم دارن عکس م شه،ی اوضاع آروم نم ینطور یا  م،یبهتره بر-

 زدم.  یفرو برد، لبخند  قهاشی به  سرش
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 . شهیم ینطوری ا  دونستمینم دیخودتونو ناراحت نکن-

  نیکه راه افتادم، ارش نیهم م، یشد نیسوار ماش  م،یاومد رونیاز اونجآب یواشکیزور  به
 . دیکوب یخودشو به صندل یعصب

 زدم. یافتاده، لبخند نا یا نیب  یاتفاق  هیبهش نگاه کردم، انگار  نهیا از 

مثل برق   نیارش  میدیکه رس نی شده، هم روحی سرد و ب یلیجنس نگاه محسن خ یول
 شد. بی برداشت غ فشویک

درهم   ی که وسط سالن با اخمها دمیآرشام د م یداخل رفت نیاروهان گرفتم، هم  دست
 نشسته.

 لب زد:  یعصب

 ! د؟ی کجا بود-

 . دیباال پر  ابروهام

 تولد.   رمیمی گفتم که م شبیآرشام د-

 نگاهش رنگ تعجب گرفت، آروم لب زد:  اولش

 . دیرفت، چرا زود اومد  ادمیاره سرم شلوغ بود  -

 بغلش نشست.  یتو  د یدو روهانا

  دن،یکشی م غیج کردندی سروصدا م یلیبابا  اونا بهمون حمله کردند، پامو له کردند، خ-
 .مید یترس یلیخ

گذاشت و بلند شد، به سرعت   نی اروهان پا ع یبا ابرو باال رفته بهم زل زد، سر آرشام
 خودشو بهم رساند. 

 نشده؟!  تی ! طورد؟یخوب-



 پروا 

1431 
 

 زدم، بازوم محکم گرفت.  یلبخند

 محسن کجاست براش دارم. ،یواقعاا رنگ به رو ندار  منتیبب-

 کردم.  یاخم

 .میاون خودشو سپر ما کرد تا در رفت یبه اون بدبخت چکار دار-

 انداختم. ن ی سرمو پا نگران

 ن عکس گرفتن. فکر کنم ازمو -

 اغوش گرمش.  یشدهام تو  دهیاخر بزنه که کش  میکردم االنکه به س فکر

  گهید یکه روت حساسم، ول ن یبا ا کنمی خداروشکر م یکه حالتون خوبه و کنارم نیهم-
 .یشد  یمعرف  یتیسلبر 

 گذاشت. میشونیپ یدستشو رو د،یآروم بوس  امقه یبه پهلوم چنگ زد، شق محکم

 .یانگار تب دار-

 زدم، خودمو ازش جدا کردم.  یلبخند

 بچه. ی خوبم، زشته جلو-

 زد.  یچشمک

 .شناسهی ما هم بچه و بزرگ نم یوونگی د گهید میچه کن-

 به شکمش زدم.  یآروم مشت

 بدو لباستو عوض کن.  زمی برم لباس عوض کنم، اروهان عز-

 و ناراحت گفت:   یعصب دهیبرچ لب

 . خوادی م  کیمن دلم ک-
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 .دمی باال رفت، بعد هم با آرشام خند ابروهام

 .رهیبگ کیبرات ک رونیمحسن از ب  گمیجونم، م یا-

 محکم دستاشو دور شکمم قفل کرد. د یزده طرفم دو  ذوق

 اخخ جون، ممنونم پــروا. -

 . دمیموهاش بوس ی شدم، رو خم

 خواهش، حاال بدو لباستو عوض کن. -

  ینشست، قدم میشونیپ یرفت، دستم رو  جیکه خواستم سرمو بلند کنم، سرم گ نیهم
 . دمینفهم یزیچ گهی آرشام منو محکم گرفت، د یشد ول یزانو خال ریبرداشتم، ز 

_ 

 . دیلغزیشکمم م یدست آرشام رو م،یُاتاق خودمون بود  یکه باز کردم، تو چشم

 سخته. دنتید ینطورینکش، دختر منم آدمم تحمل ا  شیمنو به آت نی از ا  شتریب-

 اغوش گرمش فرو کردم.  یتو   سرمو

 .د یشما می تنها دارا-

 خوبم بخدا.-

 : دیبلندشد، غر یعصب آرشام

پنج نفر آدم که  یتنه برا  هی هفت هان؟! چـرا   یکه فشارت رو  یچه خوب بودن  نیا-
! محسن اومد باال سرت ازهر چشمش سه وچهار  ؟ی ریگی م میتصم ی داد  یبهشون زندگ

 با دلمون نکن. نکاریا رحمیب افتاد،یاشک م

 رفت. رونی مثل برق در تراس باز کرد ب د،یش درخش  یاقهوه  یها چشم  یتو  اشک

 تخت نشستم با غصه زمزمه کردم. وسط
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 مگه من خواستم؟! -

بود،   دهی ُاتاقش بس نشسته، آروم در زدم، وارد شدم، دراز کش ی تو  نیروز بود ارش چند
 تختش نشستم. یلبه 

 زن. شده باهام حرف ب ی! چ؟یخوب-

 کلفه داد زد:  نیارش

 دنبال:  یرو فرستاد ای چرا طوط-

از منو محسن    دونمیم ،یخودت ارزش قائل بش  یبرا خوادی چون نگرانتم، چون دلم م-
 .یکن  سکیر  تیزندگ یبخاطر ما رو خوادیدلم نم اد،ی خوشت نم

 لب زدم:  آرومتر

 یزندگ  یاعتماد تو  یامادرت نگرفتم، اونا از قبل جدا شده بودند، بن  یمن زندگ نیارش-
 رفته بود، حرمتا شکسته بود. ن یاونا از ب ییزناشو

 .میاعتماد و غرورش خورد نکن میحواسمون جمع کن  دیبا هیتی ریمرد غ آرشام

 با غصه لب زد: ریسر به ز  نیارش

 .نیمادر خواستم هم هیمن فقط مثل همه -

 بهم قآلب کردم. هامدست 

 یقبول کن تا کنار هم زندگ نجا یمنو عنوان دوستت ا  دونم،ی مادر رو خوب م  گاهیمن جا -
 . میداشته باش یخوب

 کرد.  هیبلند گر د،ی هاش لرز لب  نیارش

حالم   یل یخ ه،یخلء بزرگ هیدلم  یرو نداشتم، تو   یوقت محبت خالصانه مادر  چیمن ه-
 . ینیما رو بب  ینخواه یحت گهید  ادیب ایخودت بدن ی بچه  ترسمی بده، م
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 بغلش کردم.  عیسر 

خودم تجربه کردم تا   دمیرود ا یلیخ دمیاما.. اما من محسنو د ترسم،یبابت م  نیمنم از ا -
 . رهی دلمو بگ یاهیس  زارمی اما نم  ترسمی خودمو ساختم م

 لب زد:  یلرزون  یو صدا بابغض

 ! ؟ی د یقول م-

 زدم:  یلبخند

 یزندگ  هیاشم، کنارهم  پشتت باشم و مواظبتون ب طیشرا  نیسختتر   یتو  دم،یقول م-
 . میداشته باش یآروم

 به کمرش زدم:  آروم

 االن هم پاشو خودتو جمع کن. -

_ 

  یهنوز خشک وسرد بود ول  یول  کردیمثل قبل اخم وتخم نم گهی د نیاون روز ارش از 
 حداقل بهتر شده بود، جنس نگاهش محسن 

 تا اسمون فرق کرده بود. نی اون روز تولداز زم از 

  یبخاطر محسن بود، وقت شتری فکر کنم ب نجایا  انی ب خواستندی م  یبه هر بهانها دوستاش
 .شدی کلفه م یلیخ گرفتندی بامحسن گرم م

که انتخاب  آرشام بودو   کیلباس بلندوش هیبود  هی استرس داشتم روز اختتام یلیخ امروز 
 داشتم،  یمیمل  یلیخ شی ارا دم،یپوش

 . میسالن منتظر اومدن آرشام بود  یتو یاروهان محسن هم اماده بودند، همگ ن،یارش

 بار شمارهاشو گرفته. نی چندم یبرا  محسن 
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 شده؟!  ش ینکنه طور-

 رفت.  یاچشم غره  محسن 

 پـروا بسه آروم باش.-

 در بود، بلند گفت: یروحال در باز شد، محسن که روبه نیدرهم

 ! ؟ی دی چرا جواب  نم ،ییمعلومه کجا-

 .آورد یبلند شدم به طرف در رفتم، داشت کفشش درم عیسر 

 ! ؟ی! تو که منو نصف عمر کرد ؟یسلم، خوب-

 کفشش رها کرد بهم نگاه کرد.  عیسر 

جا گذاشتم، وقت نداشتم   موی افتاد گوش  ادمی! ببخش خانمم نصف راه  ؟یسلم، تو خوب-
 برگردم. 

 زدم. یفرستادم، لبخند  ههامیعطرشو به ر ستادم،یا  کنارش

 .یخداروشکر که خوب -

 ام  لمس کرد. بهم زل زد، گونه آرشام

 ! ؟یامشب داغم کن ی همه دلبر نیقراره با ا  ،یرینظیب-

 ام  برد.چانه  ریدستش ز  ع یافتاد، سر   ریبه ز  یبا لبخند سرم

 . رمی دوش بگ رمی چه کنم؟! م تیهمه خانوم  نیمن با تو و ا -

 و اروهان باهم سلم کردند، محسن نفس تند کرد.  نیارش م،یقدم تا سالن رفت هم

 ! ؟ی ری دوش بگ یوقت هم دار یزود اومد  یلیخ کهن ینه ا-

 تند شد.  آرشام
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 .شهینم ری بود، نترس د یطوالن ریمس د،ی کارم طول کش-

کت شلوار   ی که آرشامو تو  نیباال رفت، محسن هم غر زد تا خودش خسته شد، هم عیسر 
 دلم براش ضعف رفت. دم یروشن د  یقهواه 

 باال رفته گفت: یبا ابروها  محسن 

 . دیانگار باهم ست کرد-

 .می انگار ست بود   ایتقرب گفت،ی مانتو نگاه کردم، اره راست م به

 که با پــروا ست کنم. دم،ی پوش نارویاز عمد ا -

  ستیگرفتن، ب یقب جا ها عمحسن و بچه م،ینشست نیماش  هی  یزدم با هم تو یلبخند
 محسن  یکه گوش میبود که راه افتاد  یا قهیدق

 خورد. زنگ

 الو..-

- 

 .کمیباشه آروم باش نزد -

- 

 در عقب باشه فعل. یاوک-

 رو به آرشام لب زد:  محسن 

 هماهنگ شده. م،یاز درعقب وارد بش می د یرس یگفت وقت-

 سرشو تکون داد. آرشام

 باشه.-
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 . دمیهامو به مانتو مالبودم، دست  نگران

 .ییجمع تو  نیآروم باش، امشب ستاره ا -

 زدم.  یلبخند

 نکن.  تمی اذ-

 زد.  یقهقها آرشام

 ! ه؟یچ تی اذ-

 به حرف اومد.  عی سر محسن 

 هنوز باور نداره که کوالک کرده. -

 . ستادی ا  نیجوابش  بدم که ماش خواستم

 ! م؟یدیرس-

 . دیآرشام باال پر یابروها 

 .یاسترس داشت یلیخ کهن ی مثل ا-

با   یآرشام با لبخند م،یشد  ادهیپ نی شد از ماش  نگینگهبان وارد پارک یبا اجازه آرشام
دستش هم دست اروهان گرفت که با   یکیستاره بارون بازوم گرفت، اون  یها چشم
 . دمیکننده به خودمون اومد هیته  اریدست یتوکل  یبشاش اقا  یصدا 

 .دی سلم خوش اومد-

 و خشک جوابش  داد.  ی جد آرشام

 سلم، ممنونم.-

 لب زد: عی سر   یتوکل
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 .میامتحان کن  هاکروفن ی م  میبر دیپخش با ی برا  میر یشد االن م  ری د یکم دی بفرما-

ُاتاق    یتو م،یبه آرشام زل زدم با هم قدم شد یهول بودنش منم هول شدم با نگران از 
 .میرفت یبزرگ

بلند شدن با   دنمونیبا د  اریو کام  ای مه بودن، برده  کردند،ی سلم م یک ی  دنمونیبا د همه
 م،یبه استقبالمون اومدند با آرشام و محسن دست دادند کنارشون قرار گرفت  یلبخند

 وصل کرد. کروفن یبهمون م

گرفتن، سالن   یاول سالن جا   فی رد یکرد و تو ییو اروهان به سالن راهنما ن یارش ای برد
 شده بود.  ی طراح یبود، صحنه هم پر زرق وبرق یبزرگ و پراز تماشاچ 

نگاه   کردی کننده صبحت م  هیکه با کارگردان وته یو به مجر میبود  ستادهی پرده ا پشت
که به کمرم فشار وارد شد به    نیآرشام چنگ انداخته بودم، هم ینگران به بازو م،یکردی م

 آرشام زل زدم. 

 و خواستند.ما ر   میبر-

  یبلند، سه نفر یبه ارامش زدم، کنار هم مقتدر با گامها  یدهنمو قورت دادم، لبخند آب
به پا  یوحشتناک  یاهو یسالن ه  یکه تو مینرفته بود شتریچند قدم ب م،یوارد صحنه شد 

دادم، محکم گام   هیبه آرشام تک یشد ول یپام خال ریز  تیجمع دنیلحظه از د هیشد 
 برداشتم.

 .می قرار گرفت گاهیجا  کی ش یهایصندل  یرو م،یکرد  کیسلم عل  ندههایوبب یبامجر

 گفت: راشی وگ  بایز  یباصدا  یمجر

 .دی خوش اومد  یلیخ-

 ارامش بخش لب زد:   یبا صدا  تی باهمون جد  آرشام

 ممنونم.  یلیخ-
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 زدم.  یلبخند

 تشکر. -

 باشوق بهم زل زد: یمجر

 ! د؟یازدخترا و زنان اسطورها یلی خ یشما برا دیدونستی خانم پاکـرو م-

 .دی باال پر یکم ابروهام

 لمیهمه استقبال ازف ن ی و راستش انتظار ا دی به من لطف دار  یلیشما و مردم خ-
 رونداشتم. 

 گفت:   یرایگ  یباصدا نیرو به لنز دورب یمجر

 . دیفروتن هست یادم یخانم پاکـرو، ز -

 زد: یرو به من لبخند  ی زدم، مجر یلبخند

که   یسوال  هیفقط   د،یرو درآورد  ندهیبب ونهایلی اشک م  رتونینظیب یخانم پاکرو شما با باز -
 بوده؟!   تونی زندگ یداستان واقع نکهیمخاطبان داشتند، ا نی شتریب

 افتاد، چشم بستم، آروم لب زدم.  ریبه ز  سرم

 خورده. دی براساس خاطرات روزآنهام کل لمیف ی هاله تک تک لحظه ب-

 بهم کرد. یزی برانگ نیتحس   ینگاه یمجر

  دیستادی باوجود تمام مشکلت مثل کوه ا د،یهست یدختر شجاع یلیشما واقعاا خ-
 ش ینابرآبر خودتون به آب و آت یدرمقابل جنگ

 .دیزد

 .میمکث کرد   یلحظها  چند

 ! د؟یبخشی شما پدر ومادرتون نم یینا یخانم س-
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 .دمی لبم کش  یرو  زبونمو

که   گمیجا م ن یازهم ی اونا فرصت دفاع روبهم ندادن وراحت ازم گذشتن ول کهن یبا ا -
  نجایشده، خوب وبد قضاوتشون بخداست از ا  یفقط هرچ دمیام  بخشگذشته  یآدما 

که باچنگ دندان   یزندگ یچون دوست ندارم تو  دمیکه اونا روبخش گم یم  نیپشت دورب
 . دآبشهیسرکله اش پ  میساخت

 رو به محسن کرد.  یمجر

 . دیشما از خودتون بگ یپناه یاقا -

نقش کردم   یفا یا لمیفقط بخاطر پـروا درف می من به لطف پـروا االن دانشجو پزشک-
از   یزبون مردم باشه، ول یرو  میداستان زندگ خوامی نم گفتیشد، م  یچون به زور راض

پـروا   یلیخ زایچ نی بود، ا گرانی د یها تحت فشار نگاها و قضاوت  یلیوا خکه پـر یطرف
 بودم که.. ییمنم جز کسا   دیدیهمونطور که د داد،یآزار م

 فرو برد. قهاشی به  سرش

 . ونشمیتا اخر عمرم شرمندهاشم و مد -

 گفتم:  اریاختیب

 . یشد  زمی دوانگیتو باعث ام ،یستین یکس  ونی وقت مد  چی! ه ه؟یچه حرف  نیا-

 ؟ ی بخش یخانواده ات م یمحسن پناه  یاقا   یشما چ-

 .دیمحجوبانه خند محسن 

همونطور که  ینبخشم؟! ول  تونمی دست پروا بزرگ شدم مگه م ریمعلومه، چون من ز -
  ای اونا ما رو نخواستن ما هم سخت  م،یام ون نداربا افراد گذشته   یپـروا گفت ما کار

  دنیما را د   یاگر اتفاق یحت  دوارمیندارند، ام ی که اونا توش جا  تمیساخ ی اسون زندگ
 راهشون کج کنند برند.
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 رو به محسن کرد.  یمجر

 ! د؟یفرصت بد  هیبهشون   دیخوا ینم-

 انداخت.   نی گرفته سرشو پا یبا صورت محسن 

از شکنجههاشون    ینباشه هنراندک یرو باال بزنم؟! اگر مانع نمیاجازه دارم است ی مجر  یاقا -
  تی داستان منو پـروا اد ی جاها یلیمسائل خ یچرا بخاطر برخ  دیرو نشون بدم تا بفهم

 شده.

رفتار   لیدل دونمینم م،یظلم نکرد  یما به کس  اومدی از من بدش م میچرا نامادر دونمینم
داشت، منم  یاگه اون حق دونست،ی پسرش م یمال ب یرق دیبود، شا یچ مینامادر 

 نداشت.  یاصلا برام ارزش   زایچ  نی د اداشتم، هرچن

 کرد.  یمکث  یعصب محسن 

 . میداشت اتیحق ح میکه بود، ماهم انسان بود  یهرچ-

سر   یبیبه ب رفتمی روز داشتم م هیاز داستانو براتون بگم اگر وقت باشه،    هیتک هی  دیبزار
دعواشون رد شدم که   الیخیاز همه جا ب خبریبزنم چندتا پسر به جون هم افتاده بودند، ب

 بلند داد زد. هیزن همسا 

  دمیبرگشتم با تعجب د ه،ی بردارش در چه حال  نهیبب گردهی برنم یحت یرحمی بردار ب چه
 ! ؟یبامن  گمیمنظورش منم باتعجب بهش م

 :دیپتو ضی به نشانه تاسف تکان داد، باغ سرشو

 دست وپاست بردارته.  ری اون که ز -

 جداشون کردم.  یبه طرفشون رفتم و چطور یچطور دمیلحظه اصلا نفهم اون

  شناختمش،یاصلا نم شدمی صدبار ازکنارش رد م ابونیخ یتو  یبگم اگه گذر خوام ی م نو یا
 حق ما نبود.   نیا
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 با دقت به محسن زل زد: یمجر

 ! ؟یاالن با بردارت رآبطه دار-

 یلیخ ی که روز خودش اومد سراغم، از اون روز بله رابطه  دمشیدیاز اون روز از دور م -
 . میدار یخوب

 رو به من کرد. یمجر

 ! ه؟یاخرتون به مردم چ  امیخانم پاکرو پ-

 و اروهان بود گره خورد. نیکه ارش یجا ی جلو  های به صندل ت یجعم ی تو نگاهم

هستند،    یبا فرهنگ یموعظه کنم، مردم ما آدما   یکس یکه برا  ستمین یاهگیمن درجا -
براش حکم صادر   م،یرو قضاوت نکن رهی که انگشت اتهام به طرفش م یکاش کس یول

اگر گناهکار باشه، خودش تاوانشو پس داده،  یحت م،یسنگ نزن  م،یکتک نزن م،ینکن
 چقدر خطا کرده.  دهیخودش فهم

 م.کرد  یبه مجر  یقی دق نگاه

بنظرم   م، یزدن مرهم بزار هی و کنا گرانی خوردکردن و دامن زدن به افکار د یکاش بجا  -
  ینطوریا  کردندی و عقلشون رو باز م دشونید یباز کردن دهنشون کم  یبجا  تونستندیم

بود منم اون همه عذاب  رو   ینطوریاگه ا دیرو آزار بدن، شا  یگناهی ب هیهرگز 
 . میدیکشینم

 لب زدم:  نیبه لنز دورب  ینگاه با

از  توند ینم ند،یببیکه در توان خودشون نم یونیاقا  ای ها از خانم کنمی خواهش م-
 ینیچن  نی ا  یهازنشون مواظبت کنند هرگز تن به ازدواج  ا ی  شونی فرزندان شوهر قبل

ظلمه، اونا   گناه یها بشدن و بچه  یقربان یه، ولاجبار وخواستن  یبگن از رو دیندهند، شا
بار برعکسه   نیو ا  شنی بزرگ م یروز  هیاونا   م،ی خورد نکن اوناواقعاا پاک معصومن، روح 

 .شنی اونان که محتاج م
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 شد.  رهیبا ارامش بهم خ یمجر

 مونده خانم پاکرو؟!  یسخن  ای  یحرفتون قبول دارم، حرف ن یاحسنت، واقعاا ا -

 کردم.  یبه جمع کوچک خانوادهگ ینگاه

االن با    دیبه همه بگم که درسته خانوادهام از دست دادم، شا خواهمیراستش من م-
جز محسن   گهیمن د   یول ان ی اونا سمتم ب ای اونچه به سرم اومده بخوان برگردم   دنید
 کنارم بودند. ییصنم خانواده محترم پـاکرو، تمام کسا یبیوب

 به آرشام زل زدم. یلبخند  با

بهم فهماند منم وجود دارم   هاث ی آرشام پاکـرو که با وجود تمام حرف وحد  زمیشوهر عز -
خوب و محترمشون که   اریو حس با ارزش بودن بهم داد، خانواده بس  کشمی ونفس م

 نــدارم. یجا تشکرکنم، کســ نیهم  شونمنت یو ب غیدری ب یجاداره بابت محبتها 

 بودن که دوست دارم ازشون تشکر کنم از جمله:  گهید  ایلیخ راستش

  یبرا  میگناهی محترم سرهنگ بهادر، دختر گلشون سروان زهرا بهادر که دراثابت ب خانواده 
 .کنمی داشتند تشکر م ژه ی نقش و لمیآوردن اون ف ریدادگاه وگ

مزاکر   یخانه یبود که بعدا ازطلقش تو  یبدسرپرست یزانه جان که مادرازهمه از فر اخر
شد  میزندگ  ریمس بر یزنا منو نجات دادن و راه همدان نشانم داد و باعث تغ ینگهدار

به دختر خوشگلش   دونمینم  دمشیدیم  گهید کباریدوست دارم    یلیخ کنمی تشکر م
 نه.  ای  دنیرس

 کردم.  یمکث

 ندارم. یحرف گهید-

 ناراحت رو من گفت:  یمجر

 ! ه؟یچ  لشیداره؟! اصلا دل  قتیحق نی ا دیعمل بش دیکه شما با  می دیخانم پاکرو شن-
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به محسن برم که حساب   یا و آرشام هم ناراحت شدند، دلم خواست چشم غره  محسن 
 جاش نبود.  فی ح اد،ی کار دستش ب

 شیبرام پ یمشکل کوچک ه یکه به سرم وارد شده  یدرپ یپ یهاراستش بخاطر ضربه-
 . ستین یمهم  زیاومده، البته چ

 ادامه داد. عی سر  یمجر

خواهش  رانی مردم ا  یناراحت شدم من از طرف خودم و هم همه  یلیراستش خ-
سخت به    یبعدا از اون زندگ  میدوست دار یهمه د،یمحسن فکر کن  شنهادیبه پ کنمی م

 . دیارامش برس

 . نمیببی من به شخصه مردن عذاب  نم ی مجر  یاقا -

کلفه دلخور به صورتم   د،یاش لرز برنامه زنده چونه   یحرفم محسن مغلوب شد، تو  نی ا با
 زل زد، آرشام هم سفت وسخت شد، 

 پاهاش مشت کرد.  یهاش رو کبود شد، دست  صورتش

، خانم پاکرو منغلب شدند یو اقا   یپناه یاقا  کهن یداشته، مثل ا  یعمرطوالن دوارمیام-
 د، یعمل کن دیخوا ی نم دمیپاکرو شن

 .میکن میشما رو راض میخوای م

 زدم.  یلبخند

  گهیدارم هرچند قرار بود دو شب د لی دل دیبدون  کهن یبگم، بخاطر ا د یخب مجبورم کرد -
 . گمیم د، یکرد ی االنکه شما اصرار م یکه تولد پدرجونه اعلم کنم، ول

 .دمی کش یقیعم نفس

  ستمین  یست من درحد موجود زنده   هیاالن عمل کنم، چون اون  تونمی من باردارم، نم-
 ببرم.  ن یکه بخوام اونو ازب
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 زد:  یلبخند تلخ  یمجر

 مبارک باشه. -

 کردم. ذوق

فکر   دیشا م،یدیزجر کش یلیخوشحالم، درسته که ماخ یلیممنونم راستش االن خ یلیخ-
خوشحال   یلیخ یولی یو ب  یسادگ نیعاما در  م،ینکرد  یبلوف بزنم و خوش دیکن

 وهستم.  میخوشبخت بود 

 محسن وآرشام نگاه کردم.  به

مثل زهرا،    یگل یپاکرو و بدست آوردم، خواهرا   یصنم وخانواده یبی من محسن و ب-
روهم   زایچ یلیخ یرو ازدست دادم ول زایچ  یلیروبدست آوردم درسته خ ماجونیس

 بدست آوردم.

گدا   لیلباس کهنه به تن داشتن دل   شهیبلنده، هم انمی خودمو خدام واطراف یجلو  سرم
 . ستیبودن ن

برام   زایچ نی دستمو گرفت و بلندم کرد که ازچشم همه افتاده بودم ا یدرست موقع  آرشام
  قیشده که عم بمینص یتریبا ارزش یلیخ زهایچ یبا ارزشه، عوض اون همه سخت  یلیخ

 وماندگارترند. 

 م کرد. روآرشا  یمجر

 .دی بگ یزیچ هیپاکرو شماهم  یاقا -

 لب زد: یزی با اخم ر یرو به مجر آرشام

اون سر    ریخوشحالم که دست تقد  یلیخ ده،یتراش  یالماس واقع ه یمشکلت ازپـروا  -
کردن اما   کهیداره، درسته روحشو هزار ت یقو یروح بلند واردها  هیراهم قرار داد، پـروا  

که پــروا   نیکه معتقده و درسته دست بکشه، راستش نظرم ا  ی زیباعث نشد، از چ
 بود که رد شدند. ایلیامتـحان خ
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 هام در حرکت بود.چشم نیلرزونش ب  یمردمکها م،یچشم شد  یآرشام چشم تو  با

رو جمع   هیبق ینون خشکها   د،ید ید لمیف ی کرده، همونطور که تو یپـروا با لذت زندگ -
رو به   یاما پــروا گرسنگ کنهی خوردن جمع م یپـروا اونا رو برا  کردنیفکر م  ایلیخ کرد،ی م

 . دادیم ح یترج گرانیمنت د 

که بهش لقب بهشت پرندهها دادن، پناهگاه و مهمان  یبیاز باغ ب یقسمت االن
 ندارند. ر ی شده، که نظ یوبزرگ  کی کوچ یهاپرنده 

 ادامه داد. تی باقاطع

 .دهیآزارش نم گهید گرانی و پر از نفرت د زی ام ر یبد و تحق ی هاخوشحالم که نگاه -

 و ارامشه  تی از امن یمرد کوه  نیبه آرشام زل زدم، ا  یخوشحال با

_ 

پروژه بود با محسن و آرشام اومده بود، هر دوشون مثل پروانه دور  یاخرم تو  روز 
 . دنیچرخیم

 مهیمحاطه به سازه نصفه ون یپرد، تو رفت منو دست محسن س  یبا عجله جا  آرشام
 بودم، محسن فرستادم برام آب سرد  رهیخ

 صدام زد. یکه کس ارهیب

 پــروا؟! -

 .ستادیکه بهم زل زده کنارم ا   یاشفته درحال یناراحت کم یبا صورت ر ی سم  دمید  برگشتم

 سلم. -

 گفتم: یزی با اخم ر آروم

 برم.  دیمن با د یسلم، ببخش-
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 فرستاد. رونیب قشویعم نفس

 ! ؟ی ترسیازم م  نقدریا یعنی-

 زدم.  یپوزخند

اطرافم   یقبل خواستگارم بوده، مردا   یکس یرو  یلیترس؟! من شوهر دارم، آرشام خ-
 . ستیحساسه، بحث ترس ن

 لب زد:  گنگ

 برات فرستاده. لمویف رایسم  دونستم،ینم-

 پررنگ شد.  پوزخندم

پست و   روز ید  نینمونده تاهم ینبود که منو شکست االن هم حرمت لمیفقط اون ف-
 که؟!  یفهمی م  ،یکه هستم باش یپروژها  گهید  خوامی شده؟! نم یبودم االن چ  یعوض

 ! ؟ینیاونارو بب  یخوای منتظرته نم  هیمادرت وبق-

 درآوردم. مو یپولم چک قد  فیازک

 . رمیانتقام بگ خواستمی م-

 .دم یسمتش کش   اونو

 که داشتمو نداشتم، گذشتم. یبه عموت بده، قراربود خودم نقدش کنم اما ازحق نویا-

 لب زدم:  خونسرد

  یارگاری تنها  یماریب نیسردرد، ا  ن یا  ان،یام  دوباره سراغم بگذشته  یدوست ندارم آدما -
شروع   ی دی جد یمن زندگ د،یا یسر راهم ن هینه تو، نه بق یاتفاق یحت دوارمیازعموته، ام

 دارم، خداحافظ. از یارامش ن ن یکردم به ا

 زد. یپوزخند
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 فرار کردنه.  ستیگذشتن ن  نیعموت؟! ا-

 

 حسرت زمزمه کرد: با

 که داشتم یخوش یاره من باختم همه -

پسرش و دختر بزرگش و   خوام،ی که منو نخواد منم اونو نم یکردن، کس رونمی اونا ب-
 مثل من نداره مگه نه؟!   یبه دختر پست یاز یهستند ن ششیهاش پنوه  زشونی داماد عز

 : دیبود، غر ستادهی کنارم ا یک دونمی که نم محسن 

به   یزیچ ن یهمچن یحق ندار  گهیظلمه، د ایدختر دن نی پاکتر ی کلمات رو نیگذاشتن ا  -
 . ستیبرات خوب ن  یادمیافتاب ز  میبر  یخودت نسبت بد

 .رفتمی کنار محسن راه م ر یتوجه به سم  بدون

اش و وقف کرد، منم کردکه خونه یکار بزرگ یبیب ،یپولتو بزار ست ینمحسن الزم -
 ی دخترا یبرا  یجا نیدوست داشتم همچن

 رو گذاشتم اما تــ..  لمیپول ف نی هم یخودم باشه برا  مثل

 خونسرد لب زد: بیج  یدست تو  محسن 

آرشام،   یکمک کنم، تازه اقا جون، خانم جون طلهاش کنار گذاشته حت خوادی منم دلم م-
 .یببر ضی ف ییتنها یحق ندار ره،یکار خ نیا

 زدم.  یپر ارامش یلبخند

 ازم خواسته باهات صحبت کنم. ای ! برد؟یدار یمونیپر و پ یشنهادها یپ دمیشن-

 . دیکش یپووف

 من بخاطر تو جلو رفتم.  یاره، ول-
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 محسن زل زدم.  یبزهجذاب و س مرخ ین به

  ی ها حرف  گم ی م یاز دانشگاهت نزن  یبه شرط ،یبرد ی لذت م  یگریچقدر از باز   دمید  یول-
 منو فراموش نکن.  ی شو، ول

 بغل زد.  ریز  مایسرمو مثل قد محسن 

 زده به سرت هـان؟! -

 کمرش زدم.   یتو محکم

 ولم کن.  ،یگردنمو شکست-

 دستشو برداشت. عیسر 

 مگه گردن مرغه که بشکنه؟! -

 برام باز کرد.  نویماش در

 ! ؟یکنی م  کاریچ ینگفت-

 خوبه؟!  گم،ی م ای به برد  کنموی روش فکر م-

 دستمو گرفت.  عی سر زم،یباال بردم، خواستم موهاش بهم بر دستمو

 نکنـا. یمن شوخ  یبا موها -

رد با حسرت و  که ما زل زده بود گره خو  یریو پشت فرمان نشست، نگاهم به سم دیچرخ
 سمت بود.  نی ناراحت چشمش ا 

 ! سر به راه شده.ست؟ی ن نیدلت با ارش گه یمحسن واقعاا د -

روشن   یهاکه باچشم  ر یروشن کرد، دنده عقب رفت، نگاهم به جسم سم نیماش محسن 
 بود، هر لحظه دورتر  کردی ما رصد م

 ! م؟یازهم جدا بش یطور نیا  کرد،ی فکرشو م یک شد،ی م
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 . رمی گیم میبعداا هم دربارهاش تصم  ده،یم  ریش یاونم دهنش بو  خوامی فعل من زن نم-

 .دهیپس دلت باهاشه، آرشام بهت دختر نم -

 .دیبلند بلند خند محسن 

گل منو گرفت، من   یاون قبل ازدواج کرده بود با دوتا بچه خواهر دسته  تونهی مگه م-
 ! رم؟یدختر تخس بداخلق اون بگ  تونمینم

 به بازوش زدم. کممح

 .مید یهـا؟! دختر بهت نم یاعتماد بنفس  ییدرمورد شوهرم درست بحرف، خدا -

 رفت.  یاچشم بهم غره  محسن 

 . کشتمای م  یجبهه شوهرت باش یتو  ،یناسلمت یخواهر داماد -

 _آرشام 

  یهاُاتاق مراقبت  ی ماه که پــروا به تو هیپنجم بود که اوضاع پــروا بد شد   ماه
 . ستژه ی و

 با دومرد به سمتم اومدن.  رینظاره گر عشق مظلوم بودم که سم شهیهر روز پشت ش ثلم

آروم سلم دادنشون   یخسته وقرمزم ازشون گرفتم، به پــروا دادم، صدا  یها چشم
 .دمیشن

 .خوادی م یهمه گفت چ  ی! فکر کنم پــروا واضح جلود؟ینجایا  یچ یبرا -

 زدم.  یپوزخند

  ینمک رو  شتریتا ب دینجای حتماا ا خواست،ی م  یاون چ ستیشماها که براتون مهم ن-
 نه؟! د،یزخمش بپاش

 غصه لب زدم:  با
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 ره، ی مون مهمه   یوصدا از زندگ  سریپــروا داره ب دیسور بد دیاالن هم بر -

 یمتولد بشه، دل  دیققنوس جد هینداره که ازش  یخاکستر یکوچکم که حت ققنوس
 .دیروش گذاشت یقیعم ی ها که زخم یکوچک

_ 

 شدم.  داریپارال ب دیشد  یهیگر   یصدا با

اونو   ستادم،ی پارال ا یگهواره کی ساعت پنج عصر بود، نزد  دم،یبه صورتم کش یدست
 .دمیاغوش کش

 ! ؟یی جونم.. جونم دخمل بابا -

 . دمیو تپلش بوس  دیسف ی هاگونه

ات شده؟!  پـرواست، گشنه ی رنگ موها دم،ینرمش کش یبه موها  یدست ،یاخخ.. جونم-
 .یبدم بخور ی زیچ میبر

 اومدم.   نی ها پانشه، از پله شیسرد طور  ییهوا  نیا  ی و دور گرفتم، تو پتوش

 روشن کردم.  شیر یگاز بود، ز  یاشپزخانه سوپش رو  ی تو

اروهان خسته و شلخته وارد   ستادم،یدر ا  کی بغلم گرفتم، نزد ی پارال تو دم،یدر شن یصدا 
 شد، کفش در آورد. 

 سلم. -

 زدم.  یلبخند

 سلم گل پسرم. -

 وارد شد.  لونیهم پشت سرش با چند تا نا نیارش

 . یاز خستگ  میمرد  یسلم، وا -
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 سلم، نخسته. -

 گذاشت، برگشت.   نیزم یرو  لونهاینا نیمبل لم داد، ارش  یکاپشنش درآورد رو  اروهان

با   اد،یسمت م نی به ا لهیوس  لوینا  یبا محسن و کل یب یب دمید ستادم،یدم در ا  عیسر 
 بلند گفتم:  یلبخند

 . یبی ب داریمشتاق د  د،یخوش اومد -

 سرشو بلند کرد. یبیب

 .ینیبب ر یممنونم پسرم، خ-

 نزاشت.  رمی بگ لویوسا  خواستم

 تو مواظب دخترم باش.  خوادینم-

خودشو سمت محسن خم   زد،یاغوشم دست وپا م یو محسن تو   یبی ب دنیبا د پارال
 .دی محسن خم شد لپ محکم بوس کرد،ی م

 در رفت. میفداش بشه، خستگ ییدا  یوا -

 زدم:  داد

 سوپ پارال خاموش کن. ر یز  نیارش-

 .دمیبلندش شن یصدا 

 چشم.-

 پا تند کرد.  دنمونیشد با د قیلبخندم عم  دنشیبا د ستادم ی ها انرده  کنار

 ه؟! شد داریب یوا   یا-

 .یخسته نباش ،یخوش اومد -
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 . دیپارال بوس یموها   یکمرش گذاشتم، رو   یدست آزادمو رو  د،یکه رس میقدم هی

 ذره شده.  ه یاخخ.. دلم برات  -

 زدهاش گذاشتم. خی صورت  یام و رو نگاهمون بهم گره خورد، گونه  د،یباال پر  ابروهام

 . یبست خی تو  می ! بر ؟یجونم، خوب-

 دور کمرم گرفت. دستشو 

 انتخاب  کرد.  یبیامسال ب  نی هفت س م،یکرد  یخال بتویخوبم، فقط ج یلیخ-

 ! ؟یتو، دکتر رفت یتار مو  هی  یدارم فدا یهر چ-

 اهومم. -

 لب زدم.   کنجکاو

 خب؟! -

 .میداشتی هم دوشادوش هم قدم برم با

 نوشته. ینوشته، تراپ یبرام آب درمان-

 لب زدم:   آروم

سرم، اخر ساله تو هم که  ختهینگفت، خسته بودم کارا ر یاگه ید یزیخوبه، چ یلیخ-
 . امی نشد خودم باهات ب ،یستین

  د،یچسب اشقه یهام  به شقداخل لب  میبر کهن ی قبل از ا دم،یدر رس کی که نزد نیهم
 زل زدم. شیسبز دور مشک یها چشم ی سرشو بلند کرد، تو 

 . یبرد  نمویهات دل و د چشم  نیبا ا -

 . زدی محسن غر م  م،یرفت داخل



 پروا 

1454 
 

 .کنندی پاهام کز کز م-

 مبل نشستم، پـروا کنار دستم وا رفت، کنار پهلو قرار گرفت.  یرو

 ! ؟یار یسوپ پارال رو ب شهیم زم،یعز  نیارش-

داشت پاهاشو ماساژ   یب یآورد، ب نیارش  یاشپزخونه رفت، ظرف غذا ی تو عی سر نیارش
 . دادیم

 .دیرو خسته کرد  یبیب کهن ی مثل ا-

 غر غرکنان لب زد: محسن 

 گذاشت.  بشیج یکل باراز ما رو تو  یب  یبابا  آرشام ب یا-

 بهش رفت. یخفن یاچشم غره  یعصاش کنارش نبود، ول یب یب م،یزد  یلبخند  همه

 .دی رو ندار ی ذره سخت هیتحمل   د،یای ها نسل پفک نمکـشماها بچه -

 . دیکش یمحسن پووف بلند  د، یباهم خند یهمگ

 .یب یب دیباز از اون حرفـا زد -

 .دیخندی آروم آروم م زد،یاونم دست و پا م داد،یبا دقت به پارال غذا م آرشام

 بگو آ.. آ.-

 . دیو بوس  لپش

 . رهیس کهن ی مثل ا-

پام گذاشت دستمو دورش گذاشتم، خم شدم طرفش آروم آروم   ی اونو رو آرشام
 .دیخند یم صدایاون هم ب  دمشیبوس

داشتم، اقاجون و مادرجون فردا   یحس خوب یلی خ میدور هم بود  دی روز مونده به ع دو
 .رسندی م
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اروهان که کنارم   زد،یروروکش دست وپا م ی پارال هم تو  م،یشام بود زی م یرو  همه
 نشسته بود آروم گفت: 

 . ینمکدون بهم بد  شهیپـروا جون م -

 لبم نشست.  یرو  یقی لبخندعم

 . زمیچشم عز -

  زی شد، محکم وسط م حسیبود بهش بدم که دستم ب  کی دست چپم برداشتم، نزد اونو
 لبم زدم:  عی با بغض سر دهیترس خت،یر  زیم  یخورد، آب رو 

 شر.. شرمنـده. -

 ام محکم گرفت.شونه عیبهم غالب شد به لباسهام چنگ زدم، آرشام سر  یعصب فشار

  نمیسرت، ا ینشده، فدا  یز یچ زم یعز  یکرد  شرفتیپ یلینشده، خ یزی آروم باش چ-
 فدات بشم. شهیدرست م

 آروم گفت:  یبیکلفه بهم زل زد، ب محسن 

با چند جلسه و   ستین یز یکه چ نی ا  یبرگرد  یبه روال عاد  یتو که با تلش تونست-
 ونگفت؟!  نیمگه دکتر هم شه،یتلش خودت درست م

 .دمیچشمم کش  ری ز  یتکون دادم، دست  سرمو

 . ارمیتعادل دستمو دوباره بدست ب تونمیاره، م-

 بهش کردم.  یزی تشکر ام نگاه

 ممنونم. -

 آرشام زل زدم.  به

 .یستاد یممنونم که همه جوره پام وا -
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 زد.  یلبخند آرشام

 سرد شد.  دی! شامتون و بخوره؟یچه حرف  نیا-

 شدم. رهیبهش خ  دم،یبشقاب اروهان د  یتو  آب

 . زمیر یگل پسرم، دوباره برات شام م خوامی معذرت م-

  ی خوابالود و تو ی بعد از شام پارال خت،یاروهان غذا ر  یبلند شد، برا عی سر محسن 
که گذشت، پــروا   یشش ماه نی ا  یکردم، تو روشنی گاری تراس س یگهوارش گذاشتم، تو 

 یفقط کم  اره،ی دستشو بدست ب یتونست عصب از دست رفته   ادشی با تلش زد
 . شهیکه اونم به مرور درست م تعادلهیب

دادم،  رونیب گارمو یفکر بودم که دستشو محکم دور کمرم حلقه کرد، دود س ی تو
 .دمیبوس اشقه یشق

 ! ؟یجونم خانمم، خوب -

 زل زدم. رخشم یهاش دور کمرم بهم قفل کرد به نبازوم  تکون داد، دست  یرو  سرشو

 ! ؟ی قراریچته؟! چرا امشب ب -

 . دی، ابروهام باال پررنگ گرفت یکم هاشگونه

 ممنونم. ،یمراعات حالم کرد  یل یمدت خ  نیا  یتو -

 پهلوش فشار دادم.  یرو  دستمو

 . خوامی نم یزیچ  ایدن نی جز تو از ا -

 با خجالت لب زد: قراریب د،یکش  یقیعم دم

 من.. من دلم برات تنگ شده. -

 پام خاموش کردم. ریز  گارمویبستم، س چشم
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 دورت بگردم. -

 زانوش بردم. ریدستمو ز  عی سرش گذاشتم، سر یرو  سرمو

اومدم، اخخ   ر ید ی! اون همه غر زد ه؟یچ یبرا  ت ی قراری همه ب  نیجونم، پس بگو ا یا-
 پــروا.  یتو جونم

  کرد،ی گذاشتم، کنارش زانو زدم، نگاه عاشقآنهاش دلمو آب م نی تخت پا یرو  اونو

 ..یرو ندارم، تو بهم جان تازه داد  یتو کس  فکر نبودت خود جهنم بود، جز-

 

 بود.  ایحس دن نیندتر یخوشا دیتپی که قلبم براش م یبا کس یباز عشق شیهمه نابلد  با

نفس  خورد،ی عمرم کنارش رقم م یها لحظه   نیترییا یرو  دویکش شیروح و جسمم به آت  
 .خواستمشی م  واروونهی د م،یگرفتی و هم عشقم  میزدینفس م

 کاشتم. شی شونیوسط پ  قیو عم  سیخ  یا نشست، بوسه  شیشونیبه پ میشونیپ

 وونهید  یطور ن یمنو ا یدار  یبدجور دلتنگت بودم المصب، تو چ  خوامت،ی بدجور م-
 !؟یکنی م

 .دمیکش یقینفس عم 

 دوستت دارم.  ینطوریکه ا  ستیدست خودم ن-

 .شدی هام رو صورتش پخش ماغوش فشردم، نفس   یمحکم تو  تنشو

و همه حس    شونی کی  نیحقمون بود ا یخوش  نیا  ،یشد ریبه قلبم زنج یدونستی م-
 . هیزندگ نیمون از ا خاص و ناب سهم 

 .دمیهاش و بوسچشم  یرو

 ! ؟یجون فدات، خوبـ-
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 لب زد:   یجد یهاش دور گردنم حلقه کرد با صدا دست  د،یکش یقینفسعم

حالم خوبه، ممنونم، بابت  یل یآرشام با تـو خ کنه،ی م وونهیعطرت منو د   یتعاشقتم، ح-
 .یهمه چ

 . دمیخند  زیر  زیر دم،یو بوس شی شونیپ وسط

داشتنم  یبرا  اد،یبرام ناز ب ینطوریا  یاون دختر خشک و خجالت شه، یاصلا باورم نم-
 کنه. یقراری ب ینطوریا

 . دمیموهاش و با لذت بوس  یرو

  یخانواده هیوجودت سرشاره از ارامشه، تو بهم   ،یکنی م ونهی اخخ، که تو چقدر منو د-
  ی نفس تو ،ی همه کس و بود و نبودم ،یتو سهم من یداد  هیپر از عشق هد یگرم و زندگ

 آرومه.  المیکنار تو خ  دم،یمثل تو ند   یتاحاال دختر ،یوجودم

موهاش حرکت دادم، لمس   ی رو بود، دستمو ایحس دن نی پراز لذتش جنون اورتر لبخند
 تو ارامش منه. یا یرو

 با ارامش زمزمه کردم. دم،یازش کش   یقیعم دم

 .بارهی که بارون م یااسمون پر از ستاره، دوست دارم مثل لحظه  هیدوستت دارم، مثل -

 وجودم فشردمش.  یتو شتریدستشو دورکمرم فشار داد، ب آروم

  ،یکرد یآب  مو یو زندگ  یبودم اومد  کسی تنها وب ،یکرد یافتاب  امیدن میزندگ یتو  ی تو اومد-
 آرشام،  ،یشد ام یرو  امـویدنیهمه 

 . عاشقــتم

 پــــروام؟! -

 هوووم..-
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 ته دلم لب زدم:  از 

 عاشــقــت نشــدم.  یمـن اتفاق  یولــ ه،یدرسته عشـق اتفاق -

 

 ــان یپـــا 
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