
 »به نام خدا«  

  

 بامداد.   3: ساعت رمان

   یعبد زهرا :سنده ینو

 ترسناک وطنز.  و یجانی:ه ژانر

 

 : مقدمه

 نداشته باشم!  ای از دن چی اگر ه ستی چندان مهم ن  شمیاند یم  گاه

  یدر زندگ  یی داشته باشم وباران وانسان ها  یمرا بس که کوچه ا  نی هم
 ام باشند که زالل تر از باران هستند. 

 

 : خالصه 

صم  ار ی وکام  ر یام دوست  حت  یم یدو  دوست    شتر ی ب  یهستند  دو  از 
هم  یم یصم با  دوست   کی!آنها  ورفاقت  هم   یبرادرند    شه یآنها 

و رخ دادن    ی،حال مسئله ا  ندیگو  ی را بهم م  یپابرجاست،که هر راز
  یی ودرونگرا   یانسان تو دار  کیاو را به    ار،ی کام  یهولناک برا  یحادثه ا



  ی اتفاق  یحال او است.... ط  یایهم مشتاق جو  ر ی کرده است ....ام  لیتبد
کند وبه دنبال    یکرده شک م   دایپکه   ی گری د تیوشخص ار ی به رفتار کام 

  د ی ایکند وتا عالج آن را ب   یم   یر یگی گردد و پ  یاتفاق م   نیا  یعامل اصل
 ..... یول

 

 

 آغاز 

 ( ی)از زبان راو 

 .......... 

 یتکه گوشت ب   کی   ن یا  یگاه  یندارند،ول  یاستخوان  چ ی ه  مانی}زبان ها
زند،که با    یم   گرانیبه دل د  یفراوان  ی استخوان چگونه زخم زبان ها
 زنده و وجود دارد.{   قیگذر زمان هنوز هم آن زخم عم 

 باال دستام شکست.  ارهیجعبه ها رو ب  نی ا یکی:بابا محسن

کارخودته   نیکردوگفت:پاشو داداش ا  ر ی نثار ام  یآرام پس گردن  ار یکام 
 بوسه.  یپاشو که دستاتو م 

 :چرا فقط کار منه؟ ر یام



ااریکام  !پاشو که ؟ی دون  یم   طمو یشراتو که    ه یچه حرف   نی:عه داداش 
 کشتمون.   یم  ادی محسن االن م

تا بچه  4رو    طتی دونم شرا  یزدوگفت:آره م  یپوزخنده مسخره ا  ر یام
 آب بدنت کم شده کمرت نابود شده....  ید ییزا

:آقا من غلط کردم تمومش کن جان  روگفتیوسط حرف ام دیپر ار یکام 
 . شمیداداش االن بلند م 

 .  گهی!بلند شو دریوگفت:ام  رونی خسته از خانه آمد ب محسن

 . دی خند ز ی ر ار یکام 

بدبخت    دی من با  شه ی به او رفت وبلند گفت:چرا هم  ی چشم غره ا   ر یام
 باشم! 

  ی خوشگل  نیکه بدبخت منم نه تو!تو به ا  ی اون  ر ی:خاک تو سرت اماریکام 
 ! ؟ یمن چ  یدار گول یتا دوست دختر ج  5 باز 

 خنده اش گرفته بود .  ر یام

 راز بود ......  کیتو  شی :تف به روت دوست دخترام پر یام

 نگاهشان کرد .   یعصب محسن

که در لحظات    یرا به کار گرفت طور  ار ی هم کام  ر یروز محسن هم ام   آن
 گرفته بود.   شان یها  هیآخر گر



 . م یاستحراحت کن میبر  نییای ب  نینکن  هی:خب بابا گرمحسن

ها را رها کرده و    لیرا به آن ها داده باشند وسا  ایانگاردن  ر ی وام  ار یکام 
 به دنبال محسن رفتند. 

خود کرده بود....که محسن    خوبیداغ نگاه هر سه مرد را م   یچا   بخار 
 فضا را شکست...  ن یسکوت سنگ

 چند سالته؟  ر ی:ام محسن

 چطور؟ نگاه محسن کرد و گفت: یلحظه ا ر یام

 . ینطور یهم چی :هدوگفت ی کوتاهش کش  یها  شیبه ر  یدست محسن

برات خواستگار جور کرد کم    دیگفت:شا  ر ی در گوش ام  طنت یباش   ار یکام 
 پره. ی چطور مطور کن که خواستگارت م 

 سالمه. 32محسن را داد:  دوجوابیخند  ار ی کام  ی ها  یباز   وونه یبه د  ر یام

دست    ی شی پسر م  ر ی کم کم پ  یزدوگفت:دار  ی لبخند معنا دار  محسن
 رو داشتم.  نایتو سار یبجنبون من اندازه ا

 کنم؟   کار ی:خب چ ر یام

 . ری :زن بگمحسن

 ؟ ی:چطورر یام



 آدم.   نی:ع محسن

 جنس مونث رو ندارم.  ی:ولش کن محسن...من حوصله ار یام

گفت    یاونم م  ینداز   ی مهراد م  ادیزدوگفت:تو منو    یپوزخند   محسن
  گه یشعارها د  نیبوسه پسر ا   یرو م   نایم  یاالن پا  ی!وله یزن چ   ه یدختر چ 

 ندارند .  ییبو

 اخم کرد.  ر یام

  ی گم چون حس م  ی م  ی نه؟ول  ایدونم مناسبه بگم    ی نم   نی :بب  محسن
م   یی جورایکنم   بهم  دونفر  خ دیی ا یشما  زنم  خواهر  خوشگل    ی لی...من 

 برات جورش کنم.  ییخوا یم  شیدیخودتم د

 چنارخواهر زن محسن صورتش جمع شد.  یآور  ادی با   ر یام

 .  ی:خبه ها اونم خوشگله توهم خوشگل محسن

هزار بار به خود    ی مردانه اش بود....روز   یکنج گلو  ین یسنگ   اربغضیکام 
گدار به آب    یشدم ،کار دل است کار منطق ب  یعاشق نم  د«کاشیگو  ی م
آن ها گوش  داده بود    یه حرف ها که تا االن ساکت ب  ار ی ست«کام ین

 زبان باز کردوگفت:محسن. 

 داند که چگونه ترسش عقلش را احاطه کرد....  یم خدا

 نگاه کرد.  ار ی گرفت ومنتظر به کام  ر ی نگاه از ام محسن



چنار خانم رو برام جور    شهی م   شهیبلند نم  ی بخار  ر ی ام  ن ی از ا  گم ی :ماریکام 
 . یکن

محسن.......انگار    یبود،سکوت کرد....ول  ار یدل عاشق کام   یای که جو  ر یام
م  ار یجوک سال گفتند......چشمان کام   شیبرا از    یاز ترس دو دو  زد 

 رفتار محسن به شدت ترس داشت. 

ثان   محسن از گذشت  بعد  به حرف کام   هیلحظه شوکه زده شد    ار یها 
 .  دیخند

ا چنار؟مگر دختر  آخر چر    یبه دنبال چنار است ول  ار یدانست کام  یم  ر یام
 گند زد.   ار یکام   نیقحط است... در دلش گفت :باز ا

 ؟ یخند  یم ی :به چاریکام 

 گفت:به تو.....به عقلت   دهی بر دهی بر شیخنده ها انی م محسن

 اش زد.  ی شانیبا انگشت اشاره به پ محسن

 :چرا؟ اریکام 

 اعتماد به نفست باالست.  ی لی:خ محسن

 نگاهش کرد.  یعصب  ر یام

 تو !که چنار و بدم دستت؟   یدار  یچ نم ی:آخه پسر بگو ب محسن



 :چنار من و... اریکام 

 تو چنار خانم.  یمن چنار برا  یبا خشم گفت:چنار خانم برا  محسن

 حواسم نبود.  د ی:ببخش اریکام 

 یبه بعد حواست وخوب جمع کن خواهر زن من شوخ   نی:ازامحسن
 . ستین

 .  ستی:باش...من قصدم سواستفاده ناریکام 

 ؟  یدار  یچ یباشه...نگفت  دمینبا:محسن

 ! ؟ یدار ی تعجب گفت:چ اربایکام 

 وپول وکار وشغلوووبازم بگم؟پسرجون  نی:منظورم خونه وماش محسن

 آن ها را نداشت.   کی چی شد چون ه دیناام  ار یکام 

 با تمسخر گفت:خبببب منتظرم!  محسن

 رو ندارم. یرو که گفت   ییها نیکدوم از ا  چی :من هاریکام 

 کوک بوددد...   فش ی.....ک دیبلند خند محسن

 رو دارم.  یزی چ  هی ی:ولاریکام 

 نگاه کرد.  ار ی محسن قطع شد ومنتظر به کام یا خنده



:من چنار خانم رو دوست دارم من عشق وعالقه نسبت به چنار  اریکام 
 خانم دارم. 

ناموس آخه تو   یرا گرفت وگفت:ب   ار ی کام  یا  قهیشد    یعصبان   محسن
 . یگ  ی م رو نا یکه ا  ی هست  یک

 نگفت که.  ی ز ییچ ار ی :محسن ولش کن کامر یام

 بود.   ینگفت !پس اون حرف ها چ   ی زی گفت:چ  ی با حالت وحش  محسن

 گفت:ولش کن محسن.   ی رجدیام

  ن ی ناراحت بود انتظار نداشت همچ   ار یرا ول کرد کام   ار یناچار کام   محسن
 کرد.   یم  ینیب ش یرا پ یآمد  شی ،پ  نیرخ دهد.البته همچ  یاتفاقات

 . ختیبار آخر زهرش را ر یبرا  محسن

 . ره ینم  یتوقع نی حرومزاده چن کی:البته از محسن

  ی نگذاشت اشکش بچکد.... نگذاشت ..او م   یچشمانش پر شد ول  ار یکام 
شده    یخواست شانسش را امتحان کند حت  یم  یشود؛ول  یدانست نم 

آخر،..د  ی برا ا  ش یبرا  گر ی بار  بود  دارد.ام  نیسخت  نگه  را    ر ی بغض 
 محسن را نگاه کرد.فکش منقبض شد.  ن یخشمگ 

 مانع شد.   ر یبرود ام ارخواستیکام 

 :کجا؟ ر یام



 :قبرستون. اریکام 

 :چرند نگو گفتم کجا؟ ر یام

 . نجایجز ا یی:جااریکام 

 را کنار زدورفت.  ر یام  بعد

 ؟ ی بود که بهش گفت  یحرفها چ  نیبه محسن گفت:ا نی خشمگ ر یام

از    یانداختم ک   ادشیش گفتم  وبه  قتی:حق محسن تر  بود!که گنده 
 واز کجا اومده.  یدهنش حرف نزنه....و بدونه ک

نر یام حرومزاده  اون  محسن  بفهم  دهنتو  حالل    ستی :حرف  اون 
 کلمه.   نیتو به ا یداد یر یزادست...بعد هم چه گ

 ر ی ام   یخنده.....با چشمان خمارش نگاه چشمان خاکستر  ر یزد ز  محسن
کردوگفت:حالل زاده!زده به سرت پسر اون تو رو هم خام خودش کرده  

حرومزادست مامان وباباش دوست پسر ودوست دختر بودن    کی اون  
 دونن بازم بگم؟  یگفتن وم   ی عالم و آدم م یعقد نکردن همه ا 

 افتاد.......  ار ی نگاه قرمز وسرخ کام ادی یلحظه ا  ر ی نگاه ام  طوفان

 ! د ینبا یشکست ی دلشو م د یهم بود نبا  ی:هر چر یام



ام   ی ب  محسن به حرف  برداشت وگفت:حاال    یی ,استکان چار یتوجه  را 
ن   گهید دار   یم   ستتتتی داغ  پوزخند صدا  خورد...بعد  ق  یشه   افه ی به 

 زد....  ر یکبود از خشم ام 

 

 { اری}زبان حال کام 

 

بودم، مدام غصه    ستاده یبه درخت داده ا  هیناراحت از حرف محسن تک  
 کردم چرا من  حرامزاده ام!؟  ی خوردم و با خودم فکر م یم

پدرم    رتی کردند؟مادرم مگر الت وخراب بود ؟غ  ن یمادر وپدرم همچ  چرا
خسته شدم ،خسته شدم،خسته    گر یکجا بود ؟آخه چرا من بدبختم؟د

 . یشدم از مردم از خودم...خسته شدم از لقب حرام زادگ

ا  به ،تو  نگاه کردم  ا  ایدن  نیمردمان  انسان    یبرا  یخوش  یلحظه  من 
زده اند که حاال حاالها تمام نخواهد    ی گند  ک یحرامههه....پدر ومادرم  

روز نفس من را خواهد گرفت ،آره نفس   کیلقب    نی ا  نکهیشد.....تا ا
،گاه  یادیز  ا ی دن  ن یمن......ا است  م   یبزرگ  بدجور  دلم   ی وقتا 

،ا  ی م   زد،بدجور سو  ی م  رد،بدجور ی گ تمام    ی نقدریشکند  دردش  که 
م را  خ  ی م  رد،ناتوانم ی گ  ی وجودم  هستم  خسته  خسته    یییی ل یکند 

ب  ترحم  از  باشد،ا  یبرا   گرانید  ی،مهربون   زارمیام.......من    نی خودشان 



 ی ندارند،پر از منفعت و سود است که من آخر م  یخوب  یها بو  یمهربون 
قرارم    یقلب ب   یبسته ام تا کم  راچشمان غم زده ام    یفهممم.....لحظه ا 

 آرام شود. 

 

 ........ 

 { ر ی}زبان حال ام

 شود....  یشوم، طاقتم دارد طاق م یم  وانهیدارم د  گر ید یخبر یب از 

 )دختر محسن(وارد بالکن شدوگفت:بابا ،مامان گفت شام حاظره...   صنا

بر سر دخترش زدوگفت:چشم بابا جان تو برو ما هم   یبوسه ا   محسن
 .... م ییا یم

 حرف از بالکن خارج شدم و به سمت در خانه رفتم...  یب

 .... دی موند  ی؟م  دیریکجا م  ر ی)همسر محسن(:آقا ام نایسار

 زدم.   رونیدر خانه ب  ،از ی توجه به کس یب

 

 خودش را هراسان به من رساند.  محسن

 هنوز سر شب!  ر ی :بمون اممحسن



 ؟ ی:مگه تو گذاشت ر یام

 کردم؟  کار ی بابا مگه من چ  ی:ا محسن

دونم خودت    یکردم وگفتم:نم  ی ام را به پا م  یکه داشتم کتان   ی در حال 
 ! ی دون یبهترم 

 ! ست؟ ی چ ر یگرفت درد ام  محسن

 .  یگ  یجان رو م  ار ی :آهان کام محسن

 .گفت:کارت بچه گانه بود. ستادم یشدم وصاف ا  بلند

 بخاطر اون حرومزا...  نای ا ی:همه امحسن

بگو  کامل  محسن  عصب   کیاو    دینگذاشتم  چون  است    ی حرومزاده 
 افتاد؟  یکلمه رو بگ   نیا یحق ندار  گهی:دهنتو ببند!ددمیغر

 شه؟ ی م ی :اگه بگم اونوقت چمحسن

 کشم.   ی:اونقت خودمو ،خودتو م من

عمل   بعد پوزخند گفتم:خواهر زن  زن طب  م ینخواست   تمیبا    ی م   یع یمن 
 . یخوام نه مصنوع 



را باز کردم    اطیحرف زدن به محسن بدهم در ح  یفرصت   نکهیا  بدون
منو    یمهربون   اقتی همتون ل  دی ریبم  د یگفت:بر  ن یورفتم.محسن خشمگ 

 . ن یندار

 شد محسن؟رفت؟  ینگران لب زد:چ نایسار

 

 ( ی)از زبان راو 

 وگفت:بله رفت...  نایبرگشت سمت سار محسن

 چنار رو؟  یا  هی قض یکنجکاو گفت:گفت   نایسار

 سردرگم گفت:بله گفتم.  محسن

 جه؟ یزدوگفت:خب نت ییبایلبخند ز نایسار

 متعجب نگاه محسن کرد.............   نایبود....سار یمنف  جهی :نت محسن

 :چرا؟ نایسار

 خواد خواهرتو ،خب!  ی:نم محسن

 بد شد!!  یل یخ  فیب زد:ح ناراحت ل نایسار

 مشتاق خواهرته.   ار ی ر،کامی:برعکس ام محسن

 ... ار ی زده گفت:جدن؟کام رتی ح نایسار



 .ار ی:بله کام محسن

 اد ی،چنار ازش خوشش نم   ست ی خوب ن  ار ی گفت:نه کام  ل یم  ی ب  نایسار
 عالقه داره.   ر ی،اون به شدت به ام

موها   یدست   محسن کش   ی بر  چ دوگفت یسرش  ما  حاال    کار ی:خوب 
 که گشنمه.   ار یکن خواهرتو،غذا رو ب   م؟ولی کن

 نگاه شوهرش کرد  یعصب  نایسار

حرف به آشپزخانه    یکه عقل ونگاه محسن به شکمش است.ب  ماشاهلل
 . اوردی رفت تا غذا را ب

 ....... 

 

 

زنگ زد بار    ار ی اش را درآورد به کام  ی رفت گوش  یکه راه م  یدر حال  ر یام
 شد  نطور یبرنداشت بار دوم هم هم  ار یکام   یلاول بوق خورد و

 باشد.  یبار سوم:مشترک مورد نظر خاموش م 

کم طاقت شدهه بود ،انگار    ار یچند روز بس   نیطاقتش تمام شد ا  ر یام
 . د یکوب  ن یفکر بر زم  یرا ب   یداد.گوش یآزارش م یینها نیا



 صد تکه شد.  چارهیب  یگوش

  ی دار   یالمصب رو بر نم  نیچرا ا  یی آخه تو کجا  ار ی:تف بهت کام ر یام
 ی وقت نم  چی ه  یبدون   دی به حرف مردم با  یعادت کن   د یبا  گه یبابا تو د

 وقت. چیه   یدهن مردم وببند یتون

 و د ی بر پشت سرش کش   یور ،آن ور رفت دست  نیا یکم

جمع   نیرا از زم  ی و َرم .و......ابزار مهم گوش  مکارتیحال خم شد س  یب
که   یوبا تمام عشوه ا   ستادیا  ر ی ام  کینزد  یبه قصد دلبر   یکرد....دختر 

 د؟ ییخوا ینم ززز،کمک یعز  یاز خود سراغ داشت ،گفت:آقا 

شتر  یچشم   ر ی ز  ر یام م   ینگاهش کرد،لب  بهم  را  آدم  حال    ی اش 
  یاز ی گفت:ممنون ن  یجمع شد......جد  یبا حالت چندش ر ی زد،صورت ام

 به کمک ندارم. 

 ست؟ ی ناز کرد وگفت:لطفا!شما حالتون خوب ن  شتر یب  دختر 

را تمام برداشت وداخل   یرا نداشت ،ابزار گوش  نکارهایا  یحوصله ا  ر یام
ج  بیج وبا    نشیشلوار  سمت   ک یکرد  وبرگشت  شد  بلند  ضرب 

سرد نگاهش کرد با لحن توپنده    ر یزد .ام   یدخترک؛دختر لبخند دلبرانه ا
 خوره......گمشو برو.  یبهم م  ینجوریا یگفت:حالم از دخترا  یا

توجه به او   یب   ر ی،ام  دیبگو  یزیکردو خواست چ  ر یمتعجب نگاه ام  دختر 
 از کنارش گذشت. 



 ......... 

بار   ار یکام  راه  یبا کوله  غم  ا   یاز  مرگ    ییدا  یخانه  از  شد.بعد  اش 
دا سرپرست  ییمادرش  بود....ه  ی اش  عهده گرفته  به  را    چوقت ی اش 

 .... چوقت ی کرد،ه  یکه چرا پدرش خودکش   دی نفهم

رمان بشه کامال    کیترهههه....اگه    یخودش گفت:داستان ما طوالن   با
م م  یدرست  وقت  زندگ  یشه.همه  بدونن  تا  حرومزاده    یزارند  من 

 زد و یا  شخندهی شروع شده..ن  یچجور

 

 را فشرد.   زنگ

 ه؟ ی صحرا:ک  ییدا زن

 . یی:منم زن دااریکام 

  ت یی دا   یدون  یپسر!نم  ییسرم پس توکجا  خاک به   یوا  ی :ایی دا  زن
 کنم.   یخونه دعواش م ادیگفت اگه ب   هی چقدر از دستت عصبان

  ی سرم م   یخوش شانسم مدام دردسر رو   یل یدر دلش گفت:خ   ار یکام 
 . زهیر

 به خود آمد.  یی زن دا ییصدا با

 شد ؟باز کنم؟  ی:چ ییدا زن



 باز نکن.  یی :نه زن دااریکام 

 کجا؟   ی ری:باشه پس االن م ییدا زن

 درونش باشه.  شیبگو مواظب آت  یی....به داریام  شیپ رم ی:ماریکام 

سالم برسون....بعد    ر ی به مامان ام  یگم.... راست   ی:باشه پسرم مییدا  زن
 کنم.   یبودنش خاموش شد خبرت م  یعصب شیآت  یکم   ت ییهم دا 

 فعال.  یی:باشه زن دااریکام 

 :خدا به همراهت پسرم. ییدا زن

 

رفت او قرار بود امشب    ینم  ر ی ام  یدورغ گفته بود او به خانه ا  ار یکام 
خ در  قول  ابانی را  به  بماند  ودم    یکند.بدبخت   ی شبگرد  یها  شاخ  اش 

مانند    ر ی دانست ام   یم   نکهیمتنفر بود....با ا  گرانینداشت......از ترحم د
 ی ها وکوچه ها  ابانیخ  نیدوستش دارد باز هم ا  ار ی بردارش است وبس

 داد. ی م حی را به همه جا ترج خلوت

  ی برا   ی!ول  استیدر   کیآدم ها به عمق    ییلب زمزمه کرد:تنها  ر یز  آرام
 . ستیمحبت کاف  وانیل کیپر کردنش 

 به شروع به قدم زدن کرد......  بیدر ج  دست

 ....... 



  ی اش،نگران واسترس لحظه ا   یشان ی پ   یدستانش قالب شده بر رو  ر یام
 خواهرش سرش را بلند کرد....   یکرد.....با صدا  یولش نم

 

 

 :داداش . سیَان

 :بله؟ ر یام

تاسف  سیان نوچ  که دست    ی گوش  نیا  ف یلب کردوگفت:ح   ر ی ز  ینوچ 
 ! ی سرش آورد ییچه بال نیتوعه!بب 

.......اخم کرد  ینبود پس ک  ش یبیداخل ج  ی متعجب ماند ،مگر گوش  ر یام
ا !ا  ن ی،از دست  از ج  ی وقت کرد گوش  یک  نیدختر  بردارد که    بشیرا 

 است. یخودش نفهمد،عجب مارمولک 

شلوار من    بیگفت دست توو ج  ی!؟کی کرد  یفضول  ی:تو به چه حق ر یام
 ؟ یکن

نما  لبخند ا  ییداندان  لحظه  ام   یزد که   نگاهش    یبرا  ر یدل  شطنت 
 اممممم.  زهیآخه چ یدون  یم  زهی:چس یضعف رفت.ان

 جوک بود.  کی خودش  یبرا سی واقعا که ان  ردی بود خنده اش بگ  کم

 گذاشت وگفت:داداش!   ی را کنار ی گوش  سیان



 

 

گرفته بود.بدجور تو    شیشد.صدا  ر یاتفاق امروز دلگ   یآور   ادی:بله.با  ر یام
 زد..   یذوق م

 غصه نخورد.   شهی م  داشیبزرگه پ  ستیکه بچه ن   ار ی :کامسیَان

کرد  ر یام نگاه  را  خواهرش  کام ناراحت  گفت:اتفاقا  دلش    ار ی.....در 
....مادرش  ختهیبهمش ر  نطور یبچست که حرف محسن ا  یل یبچست خ

 کنارشان آمد.   یچا  ین یبا س

بخور کاملدا ی)  مادر  غصه  :پسرم کم  فهم   ار ی (  نادون که    دستیبزرگ 
 . ستین

شکونند   ی کنن قلبشو م  یکنن ناراحتش م  ی م تشی:همش اذد یغر ر یام
 شعور.  یمحسن ب  نیمخصوصا ا

طفل معصوم مگه    نینکنه..آخه ا  کارش ی :آروم باش ...خدا بگم چمادر 
  ن یخدا از دست ا  یزنه ا   ی بهش زخم زبون م  نقدر یکرده که ا  کارش یچ

 محسن . 

 شه.  یم داش ی نخور.....پ یغصه الک  گهید الیخ ی:داداش بسیَان

 ! س ی:َانمادر 



 :بله مامان خانم؟ سیَان

 قت. :تو کارت نباشه برو سر درس ومشمادر 

درس ومشقش تمام شود   ن یسال مانده ا  کی ساله است فقط    17  سیان
 ندهد...... ر ی به او گ نقدر یتا مادرش ا

 . ستم یبچه ن  گهی:مامان!من د سیَان

به تو    ی موضوع ربط  ن یمن فقط گفتم ا  ی گفتم تو بچه ا  ی:من کمادر 
 نداره پاشو برو سراغ کار خودت. 

 دلخوربلند شدو به سمت اتاقش رفت.  سیَان

 شدوگفت:دوباره بهش گفتن حروم زاده؟  کیبه پسرش نزد یکم  مادر 

 :آره. ر یام

 ؟ ی:ک مادر 

 :محسن. ر یام

بود    یحرف ها چ  نیا  ینادون آخه بگو عقل ندار   یا  کهی :عه عه مرتمادر 
 تکان داد. یمتاسف سر ر ی . امیی گفت 

  



کرد .صورت مادرش    فیمادرش تعر  یداستان امروز را مو به مو برا  ر یام
 شد....دست آخر  یلحظه به لحظه سرخ تر م

محسن    یداره..... ا   یبیبچم عاشق شده مگه ع   ییگفت:الهه  پرخاشگرانه 
 بود اون.....   نیشده بذار برم به مادرش زنگ بزنم ا لی،محسن ذل

 مانع شد.   ر یام

  ی کار ب  نی.......بعد هم ا  ستیکارا ن  نیاالن وقت ا  ال یخ ی:مامان بر یام
شه در ضمن محسن خودش عقل   یبرامون خشک نم   یوآب  دستیفا

اون   داره  بخوا  کیوشعور  بنظرت  بگ   ییپدره  مادرش    ی چه کار   یبه 
ترب  ی م  ی دی مف اون  بده؟  انجام  د  تشوی خواد  ترب   گه ی داده    ت یاز وقت 

 کردن محسن گذشته. 

 

 آرام شد.   یپسرش کم  یمنطق  یبا حرف ها  مادر 

 ه؟ ی:پس وقت چ مادر 

وناراحته ممکنه    ی بشه اون االن عصبان   داشی پ  دیبا  ست ی ن  ار ی :کامر یام
 . ارهیسر خودش ب  ییبال

 م؟ یکن   کار ی :االن چ مادر 



من همه جا رو گشتم نبود که    یدی دونم مامان خودت که د  ی :نمر یام
نم ا  ینبود..فکر  خونه  با   شیی دا  یکنم  صبح  امروز  چون  باشه  رفته 

ناراحت شد ...من مطمئنم    شییبحث کرد که دا  یسر موضوع  شییدا
   ی وحش   ر یش  کیدفعه بد رم کرد...مثل    نیا  ار ی.....کام ستتتت ی اونجا ن

 شده که طعمش از دستش فرار کرده.

کنه آره حق باتوعه ......مادر من برم نماز بخونم ودعاش    ر ی :خدا بخمادر 
 حق نشسته.  یجا  شهی بشه خدا هم  داشی کنم بلکه پ

چه؟مگر قرار بود اتفاق    یکالفه بود ... اضطراب وهراسان داشت برا  ر یام
نگران    دی مبل دراز کش  یرو   یرخ دهد.....با هزاران فکر بد وتوخال  یخاص

 به سقف خانه زل زد. 

 ......... 

دانست کجا    یرفت نم  یوترسناک راه م  کی تار  یها   ابانی در خ  ار یکام 
 شیمهم نبود که پا  شیرود فقط هدف ومقصودش راه رفتن بود.برا  یم

خواببب...االن او به قول خودش آخر    ی ب ا یخسته است  ا یکند   ی درد م
نم  ذهنش خطور  به  از سرش گذشته...اصال  آب  است که  کرد    ی خط 

 .... زدی او را بهم بر نگونهدار محسن آ  نهیک   ی حرفا

ساعت که    3با خود گفت:  بامداد است   3به ساعتش کرد.ساعت    ی نگاه
 .ارم ی جالبه که خم به ابرو نم ی عجب !ول رمیدارم راه م 



شد    یرفت وارد کوچه ا   ی به راهش ادامه دادهمان طور که م  الی خیب
 شد.بن بست بود.  رهیمرموز خ یمتعجب به کوچه ا

بود که.....گربه هم در    کی خلوت وتار  یبود.به حد  بی بنظر عج   کوچه
 . دی ترس ی...راستش  کم یچه برسد به آدم  زند یکوچه پرسه نم  نیا

  یی الی رود که نگاهش معطوف به و  رونیب   الیخ  یاز کوچه ب  خواست
 افتاد.  بایز

 خود گفت .  با

ا کی  در  ا  کیزنده،تنها    یموجود  چ ی بدون ه  کیتار  یکوچه    ی خانه 
قرار داشت.چگونه     الیکوچک در اطراف آن و  ی در آن وچند خانه ا  ییالیو
 شود؟  یم

 .  ییالی:اوه عجب واریکام 

  ی از بچگ  ار ی.از آنجا که کام د یدرخش   یم   نیبلور  یچون گو  الیو  ظاهر 
فضول وصد البته کنجکاو بود دوباره با دو قدم....داخل کوچه شد وبه 

 راه افتاد.  الیسمت و

خود    الی با دقت نگاهش کرد .در فکر وخ   ستادیا  الیدر مقابل و  یوقت
ا  ن یهمچ   شیآرزو غ  ییالی و  یخانه  را  او  که  م   ر یبود    ی ممکن 

  یی بایز  نیبه ا  الیناممکن بر سرش زد که ظاهر و   یفکر  یدانست...اندک



خواهد داشت؟با خود   یودرخشش  یی داخل آن چه نما  یعنی،یوقشنگ 
 شود؟ ی م یعنی نمیرو بب الیداخل و شدیگفت چه م 

ا  ار یکام  از  باال   یرونیب   نی در دورب  نکهیغافل  نصب    الیدر بزرگ و  یکه 
،کس بود  دورب  یشده  خراب کام  نیپشت  حال    ی وفکرا   ار ی نظاره گره 

 داشت.......  ثانهیخب

خ   رفتارش بود  خراب  حالش  .او  بود  باورش    یل یبچه گانه  خراب!او 
 خودش بود.......  یحرامزاده گ

 

نداشت هر آن ممکن    یخوب   تی وضعقصد کرد که برود او    یق یاز دقا  بعد
ا احمقانه  وکار  رفتار  بزند.دق   یبود  سر  خودش  قدم   قا یاز    ی خواست 

  ار ی باز شد.....کام  ی ک یبه صورت ت  الی بردارد و برود در همان لحظه در و
 حالش را نگو؟مبهم بود ،مبهمه مبهم......   دی ترس یلحظه ا 

کرد    ی را نگاه م  الیو  ی که داشت معمار  ی بود در حال  الیمقابل و  اودرست
 افتاد.   ی اتفاق نی دور شود.....که همچ الیخواست از و  یوم

 در باز شد.  نیتعجب کرد .چطور ا ار یکام 

در باز    نیپس چطور ا  ستی کوچه ن  نیدر ا  یاش عذاب بود.کس   ینگران 
شود   ی جا که نم  نیاست؟از ا  الیدر داخل و  یکس  ای که باز شد؟آ   ی شد برا 



ک و  یس بدانم  ها  یر؟ولیخ  ایاست    الیداخل  برق  روشن    شیچرا 
 است.....  بیعج یالیو نیدر داخل ا یحساب کس  ن یاست؟پس با ا

 آمد.  الی و  فونیاز آ  یزن  یبه عقب گذاشت خواست برود که صدا  پا

کلفت بود   ی ادیزن ز  یتو باز کردم داخل شو .صدا  ی:پسرم درو برا زن
 کننده!   بیوفر

از    یداشت صحبت کند ول  دیدر سرش پر از عالمت سوال بود.ترد  ار یکام 
 اش جوابش را داد.  یحواس یب

 ن؟ یمن باز کرد ی:چرا درو برا اریکام 

بزن اشتباه کردم؟فکر کردم  دال  یخانمان  ی:مگه  به  ب  یلیحاال    رون یتو 
 کردم.!؟   یم   یبهت خوب  دیخونم..نبا  ییای منم گفتم دعوتت کنم ب   یموند 

  ی مسرور شد....ول  یزود برآورده شد بود کم  شیکه آرزو  از آنجا  ار یکام 
 ته قلبش نگران بود.

که    ن یاز ا دشیبود و ترد الیداخل و ینما  دنی اش از بابت د یخوشحال
تو را به خانه اش دعوت کند و اظهار    بهیانسان غر  ک یشود    یمگر م
 بر تو داشته باشد؟  یدلسوز 

شناسمش و    یکه نم  ی کس  ی وقت شب بروم خانه ا  ن یبابا چرا تو ا  نه
 ست؟ ی اصال طرفش ک



 کن پسر.   ول

بر عقلش    ار یانکار که باالخره حال خراب کام   ار ی خالصه از زن اصرار از کام 
 داخل شد ودر را بست.  یفکر  چی بدون ه ار ی شد .....کام  رهیچ

  ی داشت ول  یبزرگ وسرسبز و دلباز  اطیداشت ح   یآرام قدم برم   آرام
گل ها    نیاز ا ییبایز یبو  چی را در فکر فرو برد که چرا ه ار ی کام  ز ی چ کی

اش را سمت چمن   ی نی،ب  نی دهد ....خم شد سمت زم  ی و چمن ها نم
  ن یچمن ها ا  نیلرزاند.ا   ی به دماغش خورد تن زارش را کم  ییها برد بو

کم   دیدهد ....آب دهانش را قورت داد ...ترد  ی........خون میبو  نی زم
 را کنار زد و دیترد عی که سر  آمد یکم داشت سراغش م

 شد ودر را بست .  الیو داخل

خوش،به دماغش خورد...که    یاز بو  یکه وارد خانه شد موج   نی هم
 استشمام نکرده.....  ییخوش را تا به حال جا یبو نیالبته ا

  ی وکم   بایز  یها  لهی....وس دی کاو  قدم برداشت نگاهش اطرافش را  یکم
 بود.  ییالیو یخانه ا  نیداخل ا

 

 

 :خانم ! اریکام 



 . امدی ن ییبار صدا زد صدا چند

 خانم کجا رفت؟ نیگفت:پس ا   باخود

 به اطراف کرد .  ینگاه  ار یکام 

  ی کجا زندگ  نا یا  می کن  ی م   ی:واقعا که خوشبحالشون ما کجا زندگاریکام 
 کنن.   یم

رس  ییبو  مشامش  فهم  ی .کم  دی به  دقت کرد  است    ی .بو  د یکه  غذا 
 غذا است.....  یخوش، بو  یبو  نی....پس ا

بب  یفضول  ی که خانم منو دعوت کرده من هم کم  حاال غذاش    نمیکنم 
 ه؟ یچ

 خواست من را به کلبه اش دعوت نکند......  یمن چه م  به

 شده بود.  وانگانیرفتارش دست خودش نبود .مانند د  انگار 

 از پشتش آمد.  ی زن  ی هو صدا  کی به سمت آشپزخانه برود  ستخوا

 :سالم پسرم. زن

 برگشت به سمت صدا.  ار یکام 

 .. دی ترس  ناگهان 

 



روبه    ظ یغل  شیوآرا  اهی فر س  یکه با کت ودامن وموها  دیرا د  یانسان
زن    ن یبود که ا  نیترساند ا  یرا م  ار یکه کام   یز یبود چ  ستادهیآن ا  یرو

بود جز  زن!حالت نگاهش واندامش همانند مرد ها بود    هیشب  ز ی به هرچ
 زد ...کامال تخت بودد   ی در اندامش موج نم یتا زن ....برجستگ 

 پسرم؟   یکن   یم  کار ی :اونجا چزن

 کلفت بود!   ش یهم صدا چقدر 

 به لکنت افتاد.  ار یکام 

 گشنم بود..   زه ی:م من چ اریکام 

 بود.  نیآمد هم  ار ی به ذهن کام یجمله ا تنها

 

 ...دنبالم. ای :بزن

به دنبال او وارد آشپزخانه شد....دور تا دور آشپزخانه را نگاه کرد    ار یکام 
حرف   ی...بی آشپز  یها  لهیو وس  یبا چهارتا صندل  یغذا خور   ز ی م  کی

دارد    یا  بهیغر  ینشست....با ورش سخت بود که در خانه ا   ز ی پشت م
 بامداد...  3خورد آن هم ساعت  یغذا م 

 مقابلش قرار گرفت....  یا کاسه 



ا   رهیخ  یا  ارلحظهیکام  عم  ی به کاسه  نگاه کرد  بود  !وآرام ق یمقابلش 
 ،قاشق را از زن گرفت. 

عج  یغذا  به بخارش  کرد  نگاه  ظرف  کام   بی داخل  دل   ی م   ار یبه 
 بود !  بیوغر ب ینشست.رنگ غذا عج

غذا را بو کرد ،خوب   یند.کم ک  فشی توانست توص یکه نم  بی عج آنقدر 
 بود! 

قاشق خورد.صورتش جمع    کیزن    نی سنگ  یا  رهینگاه خ  ر یلبخند ز  با
خورد  با    یدر کل خوشمزه بود.همان گونه که داشت غذا م   یشد ....ول

تعجب کرد .گوشت دراز    دیداخل ظرف د   یز یقاشق غذا را بهم زد .چ
آن   هو یاش را گذاشت کنار آن را داخل دهنش انداخت که    ی؟! نگران 

آن    یحالش بهم خورد وقت   یآورد کم   رونی ب  نشگوشت دراز و از ده
آورد با دقت به گوشت نگاه کرد بعد کم کم    رونیگوشت را از دهنش ب

باشد..  یزی چ  کیانگار   حرکت   ز یچ   کیکشف کرده  از  قلبش  مهم... 
  ش ی ٌمرد.....چشمانش ب یا  هیثان  ار یام ....ک ستادیا یلحظه ا ای .دنستاد یا

 .....  یچ یعنی !؟دهی م  یعنگوشت چه م  نیاز حد درشت شده بود ،ا

 : دی دلش نال در 

 ؟؟؟ یعنیانسان ناخنش هم هنوز هست . کیاون انگشت  اون



  ی م  اردیخورم .سرش وباترس باال م   یمن دارم گوشت انسان م   یعنی
کند...حالش بهم خورد کم مانده   یکه زن کنجکاو ومرموز نگاهش م  ند یب

که زبانش را از داخل گاز زد که     اردی چشمان ترسناک زن باال ب  ر یبود ز
 ......  اوردیمبادا غذا را باال ب 

انسان به ظاهر   نیکه چه خبر است؟ا   دیاش افتاد و فهم   ی دوهزار  ار یکام 
خواهد    یکشد.من را م  یرا م  قتل من  یزن آدمخواره و در سرش نقشه ا

 باطل...  الیبکشت.خ 

 را تا ته خواندم.   هیبفهمد که من بو بردم....و قض دینبا

ول  ار یکام  ی ترس سرتاپا  نکهیا  با بود  ا  یرا گرفته  رفتار    یاو چاره  جز 
 ی گرفتار شده بود بود ول  ی بد   ینداشت او در مخمصه ا  استمندانهیس

 بود؟   یچاره چ

 تا کشته شود؟ دادیخودش را لو م دیبا

 شدم خانم .  ر ی:من س اریکام 

 نلرزد.انگشت را آرام داخل ظرف انداخت.  شیکرد صدا  یسع

 :بخور هنوز غذات مونده. زن

 ! غذاتون خوشمزه بود. ستین گه ی:گشنم داریکام 

 :خواهش. زن



 برم با اجازه.  گهی:من داریکام 

 ؟ ی موند  ی:م  زن

 مزاحم شدم.   یادی:ممنون تا االن هم زاریکام 

 لبان زن شکل گرفت .  یرو  یلبخند ار یحرف کام  نیا با

 . ی:تو مزاحم نبودزن

 .  ستادیا شیزن مقابلش هم روبه رو ستادیا ار یکام 

.هنوز  ارمیب   وهیتا برات م  نی بش  ییرا یبرو تو پذ  ستین   ی:باشه مشکلزن
 ست؟در یاش چ  وهی م  نیبود پس بب  شیکه غذا  نیحالت تهوع داشت ا

که حالم    ی...آ   اوردی چشم وسر وکبد وپا ب  م یدل گفت..البد قرار است برا
نفرت    یالیو  نیو وارد ا  شکستیم  می خورددددد کاش پا  یدارد بهم م

ها قاتل    نیگذرد؟نکند ا  ی چه م  نجایدر ا  ی......به راستم شد  ینم  ز ی انگ
 ر ی دهن ش  من...من کجا آمده ام.....من داخل  ی هستند؟خدا  ی ا  رهی زنج

 آمدم. 

بگو  یم د  دیخواست  ......کامگهی:نه  برم...که    ده ی ترس  ار ی ...من 
و زود تر   دی فهم  یاش را م   له یکرد  زن ح   یم   یگفت:باشه.اگر مخالفت 

که زن    د یآخر د  ی شد .لحظه ا   ییرا یآورد..پس وارد پذ  یدخلش را م
 . دیآ   یم له یح



بدون درنگ     یآن لحظه ا   ک یرا حس کرد    لهیح   ار یکام   د ی درست فهم  بله 
ز را  ول  ر یخودش  بود  تنگ  مبل  انداخت  چ  یمبل  نم   یچاره    ی بود 

تا ته مبل کشاند که   توانست که خوراک زن مرد نما شود.خودش را 
 نشود...  دهید

خوام بخورمت..متعجب ماند ...درست   یم  ؟کهییزن آمد :کجا  یصدا
وضوع در م   نیخواست ا  یدلش م  ی مردها بود ول  هیبود که آن زن شب 

مرد بود    کیآن زن    دی حدس در ذهنش بماند .....پس درست فهم  کی
 زن ها کرده بود.   هیوخودش را شب 

دق  هی ثان  هر  م  یا  قهی وهر  ،برا   یکه  وضع   ار یکام   یگذشت  آن    ت ی در 
 بود   یطوالن ار یبس  شیگذشتند زمان برا  یترسناک ....انگار قرن ها م

شد    ار یاز گشتن کام   دی با عذاب ودرد گذشت آن مرد ناام  یساعت   چند
بعد دومرد   ی.لحظاتدیبود که آن هم پر  شیاش  از غذا  یناراحت    شتر یب
دو   نیشدند،از قضا ا  الی داشتند وارد و  یا   دهی وژول  فی که ظاهر کث   گر ید

  ار یانسان بود کام   ک یمرد زن نما بودند در دستانشان    نیمرد همدست ا
ز مبل که  یاز  ارزر  را  فهم یاب یمرد  بر حدس وگمان  دیکرد  مرد   30آن 

  ی ...آن مرد باورند ی بر سر مرد ب  ییسالش اشت.غصه اش گرفت نکند بال 
،ول بود  دقا  ی هوش  از  هوش  یق یبعد  را  مرد  همدست  سه    ار ی آن 

ب  سالن.مرد    یرحم  ی کردند......وبا  کف  انداختند  را  مرد  تمام 
زن وبچه دارم من تروخدا آقااااا رحم   ن .من یولم کن   نی دار  کارمی :چ دی نال



به کارم نداشته   یفقط کار   دمی انجام م  نیی بخوا  یبه من ،هرکار  دی کن
 کامال مشخص بود.   ش ی....ترس از تک تک صحبت هاددددی باش

وحاال    دیکه خودش را همانند زن ها کرده بود گفت:غذامون پر  یمرد
  ی ا لحن وحشتناک )بعد ب   می تو رو بکش  دیمونده پس با  یباق  یکم  ی غذا

ناله    دیگشنمه.مرد جوان رنگ از رخش پر  یادامه داد:چون من حساب
بازو   ی زیر  یها  درد کمرش!دومرد  داد....بخاطر  را     یسر  جوان  آن  

که در دست داشت به    یز یت  ی آدم خوار ها با چاقو  ناز آ   ی کیگرفتند و
آن رهگذر طفلک را زنده زنده شکافت   یا  نهیسمت جوان هجوم برد وس

فرم درد کش  یاد یرد  سر  بد دی از  ز  ی...لحظات  برا  ر یدر    ار ی کام  یمبل 
را هم به    یگریدرد د  دیباز با  ینداشت ول  ی گذشت او درد کم  چارهیب

 رونیاش ب   نهی....خون مانند ٌقل ٌقل از س  چارهیدوش بکشد........ جوان ب
خوفناک جان خود را    یزد وحشت زده شده بود .....بعد از لحظات  یم

..کاش م   ار یاز دست داد....کام بود  را   ینگران  توانست جان آن مرد 
ول د  ر ی د   گر ید  ینجات دهد.  مرد  بود  بود    گر یشده  آمده  بند  نفسش 

شد وبا لبخند    ییرایوارد پذ  ی براز آن آدم خوارها با ت  ی کیوزنده نبود  
کرد..خون به همه جا    که ی ت  کهیرا باال برد و آن مرد را تتبر    ی ترسناک

لرزانش سر  ار ی شد،کام   دهیپاش با دستان    ع یبا حس مرگ صورتش  را 
ها لحظه  نپاشد.  او  صورت  به  خون  قطرات  ،تا  وحشتناک    یپوشاند 

  ن یب   نی...در ا  صدا  یکرد ب   هیمبل گذراند گر  ر ی در ز  ار ی را کام   یومخوف



افتاد...   ی جلو  یدست تا   شی ..دست مرد روبه روصورتش  بود آن سه 
  شیو خام خام گوشت جوان را خوردند...لباس ها  دندیقاتل فرد را بر

نگران از  مرد  آن  وبچه  زن  االن  حتما  بود  وپوره شده  دق کرده    ی پاره 
  ر ی شده بود ....ختم خودش را در ز  ر یاند...عرق از تمام نکات بدنش سراز

 بار هزارم.. در دل خواند......................  ی مبل برا

از    ز ی چ  چی گذشت.......آن ها ه  ار یکام  ی که برا  ی طوالن  یاز زمان ها  بعد
جوان مانده    ینگذاشته وخورده اند....فقط لباس ها   ی آن جوان را باق

آمد....انگار هنوز گرسنه   شیاختالف پ  نشانیبود...بعد از اتمام کارشان ب
 ها.. بودند ،الشخور 

منتظر    ار ی زدند.....کام  رون یب   الی آن سه تامرد با هم دعوا کردند واز و 
....او در  ستیاز برگشت آنها ن   یمتوجه شد خبر  یوقت  یبود برگردند ول

کرد خون آن   ه ی.گردی خز  رونیب   دینفس گرفته بود با ترد  ی مبل تنگ  ر یز
  به سرآن مرد هم رحم   یها حت  لیمرد هنوز بر کف سالن بود آن رذا

تا کار از کار   ستندی ک  گر یها د  نیرا خورده بودند ا  شی همه جا  ندنکرد
 . رونیزد ب   یم الی از و دی نگذشته با

زد،با   رونی هجوم برد ،در را باز کرد وبه ب  الی لرزان به سمت در و  ی پا  با
نگاهش معطوف    ستاد یراه ا  ن یکه ب   ال یو  اطیسمت درح   دی نفس دو  کی

ا  ته ح ی کلبه  ،جلب شد.آب    اطیکه در  قرار  داشت  به سمت راست 
شجاع باشد.به طرف    یکرد کم   یدهانش را با سروصدا قورت داد سع



  د ی به کلبه رس   یآن سه مرد در آنجا باشند؟وقت   دی شا  اصال  د یکلبه رفت شا
ا  پنجره  سمت  طر  یبه  آن  واز  رفت  مشاهده    ق یآن  را  داخل کلبه 

.نشسته بودند و در  کرد.درست بود آن سه مرد در آن جا حضور داشتند 
....درون  دی که دقت کرد فهم  یبود کم   یکاسه ا  ک یدست هر کدامشان  

  ی پر ازخون م  یدارند کاسه ا  مردسبه    نیآن کاسه خون است،در واقع ا
انسان  است.    کی آن خون است....خون    دی شد فهم  یم   ینوشن به آسان 
نهاد کام  از  شد.د  ار یآه  جا  گر یبلند  را  دور   ز ی ماندن  از کلبه  و  نداست 

سوخت.دستانش    یاش م   نه یس  یدرد گرفت و قفسه ا  شیشد....مچ پا
 .......عقب عقب رفت واز آنجا دور شد دندی لرز ی از استرس م

 ....... 

  د یکوب   یاش م  نهیس   یبود قلبش تند تند بر قفسه ا   دهی راه را دو  تمام
 ن یزد فقط به ا  ی.قلبش در دهانش م   ختیر  یم  شی عرق از سر و رو

نمانده   شینفس برا  گر یرود د  یاش م  یی به خانه دا  یکرد که ک   ی فکر م
  ی زنگ را فشرد صدا   دی بود.تا به خود آمد خودش را در مقابل خانه د

داخل    ای مادر؟ب  یکجا بود   ار یاش آمد:عه پسرم کام   ییخوابا آلود زن دا
تا االن    نیی خوابه بعدشم دا  تیی:دایی دا  ؟زنیینگران گفت:دا  ار ی .کام

وارد    ار یدر را باز کرد وکام   یی داخل. زن دا  ا یب   دهی خشمش خواب  شیآت
 خانه شد. 

 ( ر ی) زبان حال ام



،چشمانم    دمیام از خواب پر  ی گوش  امیپ  ی صبح بود که با صدا7  ساعت 
  ی بردم وگوش  یعسل   ز ی رابا انگشت اشاره ام فشردم ،دستم را به سمت م

،گوش داشتم  بر  ب  یرا  روشنش کردم که  درا  صاف    ار ی اسم کام  دنیا 
 نشتم.... 

 : اری )کام 

به   از ی حالم خراب بود ن یداداش شرمنده که نگرانت کردم من کم  سالم
 داشتم ..(  ییتنها

 ! یتنها باش یتو حق دار یبا خود گفت:حق دار  ر یام

حال کام   حال  ام  ار یکه  بود  ا   ر ی خوب  خسته  سمت   یلبخند  به  و  زد 
 ی چه اتفاق  نکهیغافل از ا  ر یچاق کند....ام   یآشپزخانه رفت تا صبحانه ا

  نی به خوشب یندارد ....لبخند یحال درست ار ی رخ داده،وکام  ار ی کام  یبرا
موضوع    ر ی....کاش ام د ی نفس سر کش  کیرا    ر یخود زد وش  ی بودن ها

 کاش...   یدانستتتت،ا  یشب را میواتفاقات د

 

 ( ی)از زبان راو 

 

 )دو هفته بعد( 



 ی لی از آن شب به بعد خ  ار یگذشته بود کام   ییاز آن شب کذا  دوهفته
کسل و افسرده شده بود....دو هفته است خوابش شده گوشت انسان  

ت اعضا  کهی ت  کهیو  بگو  یبدن،نم   ی شدن  چه کند،به که  تا    د یدانست 
 د ی بگو  ر ی وام   سیدانست به فکرش زده بود که به پل  یدردش را بدانند،م 

  ی به او م  س ی،پل  د ی بگو  سیوپل   ر یاگر به ام  انستد  یرا هم م   نیا  یول
هم اصال حرفش را باور   ر یکند..ام   یم   مارستانیت  یخندند..و او را روانه ا

  ان یحرامزاده بودنش دوبار ُقل کرده.....سرش را م   د یگو  ی کند م  ی نم
کند،تا حالش خوب    کار یرا فشرد ...چ   شیها  قه یدستانش گرفت وشق

 ....... دددددددینه...اصال به که بگو  ای دیشود؟بگو

 

 ( ری ) زبان حال  ام

نگاهم    دمی را عوض کردم و به سمت خانه راندم،تا به سر کوچه رس  دنده
ماش ق  ن یجلب  جلو  یمتیگرون  شده    یشد که  پارک  امان  خانه  در 

تر از خانه  دور    یرا کم   نی گاز دادم وماش  شتر ی ب  میبود....کنجکاو با پا
صدا  فشردم که  را  خانه  زنگ  مکث  پارک کردم.....با    س یان   یامان 

 باز شد.   ی کم  میاخم ها  س یان  ز یآم   طنتی ش  یزدم ،با صدا   یآمد...لبخند 



خودم،بسیان رنجور  برادر  بر  کل   ا ی:سالم  برات  که  خبر    یباال 
  م ی حاال ما نگ   یدونم تو هم مثل من اولش کنجکاو شد  یدارمممم....م

 بودن تو خونمون.  یفضول گهید مااایفضول !بعدم همخون

 :باشه حاال تو درو باز کن. ر یکرد نخندد.ام   یسع  ر یام

 :چشم قربان.سیان

در خانه دو عدد    ی وارد خانه شد..........جلو  ر یدر را باز کرد وام  سیان
نکند....تا   یکرد فکر وقضاوت  ی .سع کفش خانم بود صورتش جمع شد..

ان  یبه خانه ا  یبفهمد چه کس  را    سیآن ها آمده.وارد خانه شد اول 
زد.کامل وارد خانه شد که متعجب    ی زیآم   طنتی چشمک ش  سید،انید
 کرد؟!   یم  کار ی چ نجایا گر یاو د ستادیا

 

زده بود منتظر واکنش پسرش بود.......چنار با    یلبخند خجول  مادرش
زد....به    یم   ر یبه او کرد لب سرخ چنار بدجور تو ذوق ام  یعشوه سالم

 دختر شده بود؟   نیا ی ژگیعاشق چه و ار یکام   ی راست

با    ر ی،ام محسن  داد.همسر  تکان  را  سرش  فقط  چنار  سالم  جواب  در 
 ؟ یجان خوب هست  ر ی گفت:سالم ام  یزبان  نیریش

 گفت:خوبم!بعد هم به سرعت به سمت اتاق رفت.   ی به سخت  ر یام



اتاق شد.....ام  که او وارد  با    نجا یا  نایلب زد:ا  ر ی هم زمان مادرش هم 
 دارند؟  یما چه کار یکنند؟تو خونه ا   یم  کار یچ

 ! ی کرد نخندد .مادر:فکر کنم اومدند خواستگار  یسع  مادرش

 ؟ ی!خواستگار کیاخم کردوگفت:خواستگار  ر یام

 تو...  ی استگار:اومدند خومادر 

بزند نگاه مادرش    رون یکه کم مانده بود از کاسه به ب  یبا چشمان  ر یام
 کرد. 

 ! ؟ی کن  ی منو مسخره م یمامان؟دار یچ یعنی:ر یام

تک  مادرش اتاقش  در  به  با  هی آرام  ،چرا  پسرم  رو    دیکردوگفت:نه  تو 
کنم؟!ناسالمت  پسرم   یمسخره  دو   یتو  وخواهرش  ..همسرمحسن 

چرا اومدن،خانم    دمیشه اومدند همون اول که اومدند فهم   یم  یساعت
خنده داره   یلیمحسن با صراحت تمام گفته که چنار عاشقت شده وخ

دختر از پسر    یخواستگار   م،حرف ییخوا  ی چنار م  ی برا  رویگه ام   یاومده م 
کنه    یاستگار دختر از پسر خو  کیکردم که    یباور نم  ی بودم ول  دهیو شن
 ! به یعج

  ی در فکر فرو رفت.....دلش برا  یسخنان مادر لحظه ا  ر یتحت تاث  ر یام
شود   ق یسوخت اصال در مرامش نبود نارف  ی حساب  ار یکام  ی قلب خسته ا

 جدا از آن او ذره به چنار عالقه نداشت.... 



امادر  برا  نی :آره پسرم  اومدند   ی موضوع  نی هم   یدوتا  بهت گفتم  که 
 . نجایا

دختر   ن یا یکنم واصال ذره ا  ی من قبول نم  د ی بهشون بگ نی:مادر برر یام
  ارن یخودشونو ب   تیکه کمتر شخص   ن یبگ  نمیا  یرو دوست ندارم راست

ن   نکارهایوا  نییپا   ن یکه همچ   ستی رو نکنن چون در شأن دوتا خانم 
 انجام بدن.  یسبک سرانه ا یکارها

هو    کی تکان داد خواست دره اتاق را باز کند که    یزد وسر  یلبخند  مادر 
ان  توسط  اتاق  ،ان  سی در  با ش  س یباز  آورد  اتاق  داخل  را    طنت یسرش 

اخمو  ی نگاه برادر  نم   شیبه  رو  بله  خانم  عروس   ی کردوگفت:خب 
 تو !!  یمارو،چقدر ناز دار   یکه کشت  ؟تو یگ

من بله  رسه که    ی م  ی کردوگفت:خب به تو چه سود  ینیریاخم ش   ر یام
 رو بگم.؟ 

  ی کردوگفت:خب برادر من سود که تا دلت بخواد برا  ی خنده ا  سیان
 ی من م  یتو برا   وتر یشم ،دو  کامپ   یاز شرت راحت م  کی!ادهیمن ز

اگه بخوام    ادهیشه....اوه ز   ی من م  یشه،سه توجه مادر وپدر فقط برا
 گذره.   یسودشو بگم چند قرن م 

  سی ان  نطور ی:که ار یکردند .ام  ی خنده ا  س یان  ی ها  طنتی و مادر به ش  ر یام
 م؟ ی خانم...داشت



 ... می چطور برادر؟آره بابا تا دلت بخواد داشت ی:چ سیان

 .... می نیب  رونیبرو ب ز یبسته کم زبون بر  سی:انمادر 

 رفت.  سی انداخت وخودش هم همراه ان  رونیرا ب   سیان مادر 

  وانه یلب د ر یزد ،ز شیبایخواهر ز ی ها   یبه شوخ یلبخند  ر ی رفتند ام  تا
 را از پا دراورد. شینثارش کرد و خم شد جوراب ها  یا

  

 ....... 

 ( س ی)  زبان حال ان

را    یاض یخواهد معلم ر  یامتحان ترم را هم دادم ،آخ که دلم م  نی ششم
،نمره  20نمره    یبه جا   دیحال با  امدیفرمول ها ن   نیخفه کنم آخر هم از ا

پا افتاده؟بخدا که ظلم    شیمول پفر   کی   یبشوم آخر دونمره برا   18یا
لب با خود حرف    ر یرفتم ز  یبود وراه خانه را م  نییاست. .....سرم پا 

بر جسم  زم   یم متعجب شدم....آقا   ی ،که  آوردم  باال  را  خوردم سرم 
خانم حال و    سیام زدوگفت:بههههه ان  رهیبه نگاه خ   یمحسن،!لبخنده ا 

 احوال؟ 

 زدم وگفتم:خوبم ممنون.   یزورک لبخند

 :برادرت چطوره؟ حسنم



 شده ام لب زدم:اونم خوبه!  ز یچشمان ر با

 :خوبه شکر خدا ،فعال. محسن

 زدم وگفتم:فعال.....  یپوزخند 

 ...... 

مادر کس   خسته جز  شدم  خانه  وارد  طبق    یوکسل  نبود،پدر  خانه  در 
 بود تیمعمول مامور

بود کمتر در    تیومامور  اتی در عمل  شهی بود که هم   سی پل   کیمن    پدر 
 دانم....   ی.،برادر هم آه نمدمشید یخانه م

 :مامان داداش کو؟ من

حال  مادر  م  ی در  َهم  را  ق  ی غذا  با  ان  یناراحت  یا   افهیزد    س ی نگاه 
 اون.  شی...رفته پ اریمادر طفلک کام  یکردوگفت:ه

 ار؟ ی کام  شی رفته پ  یچ یار؟برایکام   ش ی:پمن

از اون    قایبر نداشته ،دقخ  ر ی گرفته وام  یماه افسردگ  1به    ک ی:نزدمادر 
 شده.  ینجوریشب به بعد که محسن با حرف هاش ناراحتش کرد ا

ماه حالش بده خان برادر ما    1  ار یکنجکاو لب زد:چطوره که کام  سیان
 ده؟ یموضوع رو فهم نیتازه ا



  ی دو روز بعد از اون ناراحت   ار ی گذاشت وگفت:کام  یمالقه را کنار   مادر 
  ی گفته بود که قراره بره سفر در واقع الک  ر ی که محسن داشت ، به ام

  ییطفل معصوم جا  نیدر کار نبوده کدوم سفر؟اصال ا  یگفته بود سفر 
 . ادی پسر مدام بال سرش م نیرو داره بره؟طفلک ا

لوس و زود رنج   یاد یز  ار یمقعنه اش را از سرش دراوردوگفت:کام   سیان
 ! یکدوم احمق  گه یمحسن د

 ؟ ی بگم مادر ....تو بگو امتحانتو چطور داد ی:چمادر 

 کردوگفت:خراب کردم.   یاخم

 جواب  تمام زحمت من!  نیگفت:دستت درد نکنه ا  یعصب  مادر 

 شم.  یم 18لبش از خنده جمع شدوگفت:  سیان

 ؟18نگاهش کرد ...مادر:  یلحظه ا مادرش

 !18:بله من

  ی :عه مادرجان تو منو نصفه جون کرد دوگفت ی کش  ینفس آسوده ا   مادر 
 مادر!  نیآفر یشد  10 نییخراب کردم که گفتم پا یگفت  نیهمچ 

 ه؟ ی خوب ینمره ا  18متعجب گفت: سیان

 .....  هی خوب  ی:بله نمره امادر 



  ی تر از نمره ا   نییباز نگاه رخ مادرش کرد....تا به حال پا   ی با دهان  سیان
 ی ل یتمام شده بود ان هم خ  گران  شینمره برا  نینگرفته بود وحال ا  20

 گران. 

 

 ( ر ی)زبان حال ام

 کنم.   ی تا حرف بزند من که چند بار سکته م ار یکام   ن یکردم،ا  اخم

 چته؟ نمیحرف بزن بب  کی :ِد پسر من

 خوبم!  یلیر،خی :خوبم اماریکام 

 ؟ ی:چرا بهم دورغ گفت من

تنها بودن   نیتنها باشم ا  یمدت  ی:مجبور بودم دوست داشتم برااریکام 
 به نفعم بود. 

مدت    نیتو تمام ا  یومنو دور بزن  ینبود بهم دورغ بگ  از یباز هم ن   ی:ولمن
 تو بود.  شیفکرم پ

 شرمنده شد. ار یکام 

 باال نرود.  م یکردم صدا  یسع



افسرده    ی،شد   یتو دار   یچه حال  نی حا تو االن به نفعته!؟ا  نی:خب امن
 چته تو ؟ 

شه منو تنهام    یشرمندم لطفا!م  ر ی:امدوگفتی تخت دراز کش  یرو  ار یکام 
 ؟ ی بزار

عوض شده؟کو    نقدر یشده ؟چرا ا  نگونهیچرا ا  ار ی ستادم،کامی زده ا  شوکه
 آن پسر شوخ طبع وخنده رو؟ 

 . رونینگاه چشمان بسته اش کردم واز اتاق زدم ب  ناراحت

به من    یسالم  ر ی...سربه ز   دمیرا د  ار ی (کامیی راه ساحل )دختر دا  نیب  در 
حت  بدهم....ا  یکردورفت  را  نماند جواب سالمش  از حجب    نیمنتظر 

ساحل دختر    یچنار!به راست  ی ایدختر وآن هم حجب وح  نیا  یا یوح
زارد چه برسد با من    یاو اصال به من محل نم  فیح  یبود ول  ییبایز

ب   دمی کش  یازدواج کند....آه  به   رونیواز آن خانه  آنقدر  راه  زدم....در 
تصادف کنم.....آرام بدون    یکردم که کم مانده بود چند بارفکر    ار یکام 

 . دمید ون یتلوز ی وارد خانه شدم مادر را جلو ییصدا  نیکوچک تر

 :سالم. من

جواب سالمم    ییآرام من ،به سمتم برگشت وبا خوش رو   یبا صدا  مادر 
 را داد.. 

 .ستادمی مادرم ا یبه سمت اتاقم روم.که با صدا خواستم 



 :حالش چطور بود؟ مادر 

 ؟ی گ  یرو م   ی:کمن

 !حالش چطور بود؟  ار ی :کاممادر 

 ! ستیمساعد ن  ادیحالش ز دهینشون م  نیگه وا  ینم یچی :همن

 شده؟اممم منظورم حالش! ینطور ینگران گفت:چرا ا  مادر 

 .   رهیداره از دست م  ار ی دونم ،کام  ی:خودمم نم ر یام

  ی که تا بحال پشت در اتاق صدا   سی که ان  دیبگو  یز یخواست چ  مادر 
مسخرست    ی لیآمده وگفت:خ  رونی از اتاق ب  عیداده سر  یآنان را گوش م

عمر    ک ی  ار یماه افسرده بشه،در ضمن کام   کیبا حرف محسن    ار ی که کام
 د یبا  ار یحساب کام  نیشنوه پس با ا ی صفت واز ز بان مردم م  نیداره ا

واف  عمرش  وبگذرونه،صدرصد    سردهتمام   ک ی   ای  ی موضوع  ک یبمونه 
رخ داده   یاتفاق  کیقطعا    ختهیطور بهمش ر  نیا  ار ی اقتاده که کام  یاتفاق

فقط خود کام  واگرم صحبت  یم  ار یکه  ما  نه    ک ی   یعنینکرده    یدونه 
 از بازگو کردنش هراس داره.  ار ی رخ داده که کام ی بد یلی اتفاق خ

به خواهرش آفر  ی نگاه متعجب  ر یام انداخت.در دلش    ن یبه خواهرش 
 بزرگ شده بود که من خبر نداشتم. ....  ی ک  سی ان ی گفت،به راست

 ! ی ودرست ی:چه حرف منطق  مادر 



،برا  یم   ی :جدسیان بد   کی   ار یکام   ی گم  نم  یاتفاق   ی افتاده که دلش 
 به تو داداش!   یبگه)نگاه برادرش کردو ادامه داد: حت یخواد به کس

ان  دمیلب کش   ر یز  یپوف با  ،برا  س یحق  ا  شیبود  رخ   یاتفاق وحادثه 
 داده که از بازگو کردنش هراس  دارد.... 

 ! ستی حادثه چ نیا دی شد بگو یم  کاش

 

 ( س ی)زبان حال ان 

را برانداز کردم ، در دلم گفتم:چقدر خوشگل    متیگران ق  ی دقت مانتو  با
 طرح ونگار!  نیاست مخصوصا با ا

ر  نی هم  در  ،کاغذ  برگشتم که    رت یقرار گرفت،ح   م یلوج   یز یفکر  زده 
 . دمیرا پشت سرم د  یغ یت غیت  یبا موها یپسر

د  تا را  وگفت:عز  یچندش  د،لبخندینگاهم  م  زمیزد  دوست  من    ی با 
 نگاهت چه نازه. ؟جووونیش ی!؟دوست دختر من م یش

ب  ن یا  با با مادر بود کاش تنها  از ترس ٌمردم!حق    رون ی چند جمله اش 
 آمدم.  ینم

ب  اخم پاساژ    دی جد  یمانتو   الیخ   یکردم  در  سمت  وبه  شدم  سال 
  ل ی آرامم را تبد  یبود..قدم ها   یشیر یرفتم.پسرک ول کن نبود،عجب س



  ی کوچه ا   ک یهو در   کیتند کردم.نفسم بند آمده بود.که    یبه قدم ها 
 قرار گرفت.  میو رو به رو میجلو دی چ ید من(پ)از شانس ب  یخال

 ... گه ید ی:قربون خجالتت برم من !عشق منپسر

را عقب کش  دستش آورد که صورتم  ...اخم کرد   دمی را سمت صورتم 
 .ی وگفت:از دستم فرار نکن تو مال من

 نفس خشک شده بود.  یاز تنگ می گلو

 دادم.  یتند آب دهانم را قورت م تند

چشمانم را بستم و از او رو    عیه بغلم کند ،.....سرآورد سمتم تا ک   هجوم
  ی ن یهو با جسم سنگ  کی   دمیکه دو  ی برگرداندم وپابه فرار گذاشتم..کم

سفت دور کمرم حلقه شد.وسرم    یکه دست   افتم یبرخورد کردم کم بود ب
که من را بغل   ست ی ک  گر ید  نیاش خورد.متعجب ماندم ا  نهیمحکم به س

 کرده؟ 

 سرمرا باال گرفتم ،چشمانم درشت تر شد.  عیسر

 !ار ی زدم:آقا کام لب

 بود.  یگریکرد نگاهش به کس د  ی را نگاه نم من

، تا ن  ؟بروییخوا  یم  ی چ  هی گفت:چ  ظی با اخم غل  ار یکام    ومدم ی گمشو 
 دهنتو صاف کنم.... 



به من    ار یبعد که گذشت کام   یشود!کم  یدانستم دارد چه م  ینم  اصال
 نگاهش  وا ماندم. ی نگاه کرد ، از گرم 

 . ارر ی :آقااا کاممن

 خجالت زده شده بودم.  ار ی در آغوش گرمش بودم بس نکه یا از 

 س؟ یان یلب زد:خوب  ار یکام 

 بودنش سوخت.  ی ش،خودمانیصدا  یتنم از گرم  تمام

 شه..  ی:بله..م من

زدو من    یلبخند  دی به آغوشش اشاره کردم.که خودش فهم  نامحسوس
.سرم  دمی خجالت کش  شتر یفاصله شد ب   نمانیکه ب  ن یرا آرام ول کرد،هم 

 انداختم.  نیی را پا

 ؟ی بر یخواست یبرسونمت خونه،اصال کجا م ای :باریکام 

نشانه گرفته   یآرام   به را  چشمانم  جذابش  ،نگاه  آوردم  باال  را  سرم 
 بود.معذب شدم. 

 خونمون.  رمی م:مزد لب

 مزاحمه.  یپر از آدم ها  نجایرسونمت،ا  ی:خودم ماریکام 

 :ممنون. من



 نگفت.  یز ی زدو چ  یلبخند

 قدم بردارم که....  خواستم 

 ماندم مگر او افسرده وکسل نبود!مگر او.... قه یدق کی

 د؟ ی گفتم:شما خودتون خوب  نگران

 شده اش گفت:بله خوبم !  ز یر ی با چشمان ار یکام 

او اطالع دارم من    ی من از حال بد  دی فهم  ی م  دی کنم شک کرده ،نبا  فکر 
 زنم .  یهم که ماشاهلل هر لحظه دارم گند م 

 شه.  یکه االن شب م  ای :باریکام 

 تکان دادم. یزدم وسر  ی مصنوع یلبخند

 

 )زبان حال ساحل( 

لباس چرا   ن یا  ماور ی بو کردم کم بود باال ب  گر یبار د  کی لباس را    یعصب
 است؟  نیهمچ 

 دوباره خم شدم ولباس را بو کردم.  کالفه

 ! اریکام 

 دهد.  ی....خون م یچرا بو   ار ی لباس کام نیا



  ی آب   ن یشلوار ج   ییانداختم ،خم شدم واز لباس شو  یرا گوشه ا  شرتشیت
بازش کردم چشمانم درشت    ی آوردم....مچاله شده بود،کم  رون ی اش را ب
 خون...  یقطره ها  نیا نیمن ا  یخدا یشد وا

ا   عایوهراسان سر  اط،هول یدر ح   یصدا  با لباس ها را چپاندم   یهمه 
  ار ی .بلند شدم رفتم سمت اتاقم که در راه رو به کام  ییداخل لباس شو

 برخوردم. 

 حال گفت:سالم.  یب  ار یکام 

 لرزش نداشته باشد  م یکردم صدا  یسع

 :سالم. من

  د ی من ،نمک پاش  ی باورها  یبه دامنه ا  شتر یتوجه از کنارم گذشت،ب   یب
رو  نی.ا خون  ج   یقطرات  رو   ینش،بویشلوار   ن یشرتش،وایت  یخون 

حال بودنش وغذا نخوردن وکم حرف نبودن.....همه وهمه    یکسل وب
  ن یرا کشته!نههه ا  یانسان شده و انسان   کیاو ،قاتل     ندیگو  یدارد م

بدون    دیلب گفتم:نه نه من نبا  ر یندارد .ز  کانام  نیست،این   یباور کردن 
چ از  ،هوم کام  یز یاطالع  قضاوت کنم  ا  ار ی زود  عمه  اون    یپسر  من 

 تونه انجام بده.  ینم  یعنیکنه   ینم   یکار  نیهمچ 

 

 ( ر ی)زبان حال ام



را خاموش کردم ،اضطراب داشتم   نی ستادم،ماشیدانشگاه ساحل ا  ی جلو
صحبت    یساحل اندک  دوارمینه!ام   ا یخواهد گفت    یز یساحل چ  یعنی

 کند . 

ب  ی ا  لحظه  دانشگاه  از  به همراه دوستش    ی آمد.وقت   رون ی بعد ساحل 
لبخند  دمشید ا  ی زدم.نم  ی ناخدآگاه  او  از  م   نقدر یدانم چرا    ی خوشم 
 ! دیآ 

 اش را دوست داشت.   ی.نگاه عسل ستادیهوا ا ی،ب  دی من را د یوقت

 سالم تکان دادم. یبه نشانه ا شدم وسرم را  ادهیپ  نیماش از 

به سمتشان رفتم.دوستش    ی تکان داد،.به آرام  ی هم سرش را به آرام  او
ش  لبخند  م   ر یز  ی طونیبا  صحبت  وقت   یگوشش  بهشان    دم یرس   یکرد 

 نثارم کرد.  ییدوستش لبخند دندان نما ی،ساحل اخم کرد ول

 :سالم. من

 دو سالم کردند. هر 

 .؟  رمیتونم چند لحظه وقتتون رو بگ  یساحل گفتم:م روبه

اضافه است با    نمانیکه در ب  دیمتعجب نگاهم کرد،دوستش د  ساحل
 نگاه من وساحل کرد ورفت.   رکانهیلبخند ز

 طول نکشه!  ادی دم ز ی:قول ممن



 ! قه یفقط چند دق ی:باشه ولساحل

 .. د یی :قبوله،بفرمامن

 کردم.   تیهدا  نمیدستم او را به سمت ماش با

......... . 

دل  ی:اون کال عوض شده!م من بدونم،باز کام   لیخوام  رو    ار یرفترهاشو 
به شما    دی،شا  دیمون  یشماست شما براش مثل خواهر م   یهمخونه ا

 گفته باشه.   ایبگه  یزیچ

 اش جاخوش کرده بود.  یشان ی رو پ ی ظیاخم غل  ساحل

  ی اون اصال غذا نم   تشی نگفته واقع  یز ی:متاسفانه به من هم چساحل
،م اونقدر ،خ  ی خوره ها ول  ی خوره  خوره به شدت   یکم غذا م   یلی نه 

  نکه یکنه ا  ی منو متعجب م  نی،ایشکمو  یل یخ   ار ی والغر شده،کام  فی ضع
  ی عوض شده خودتون م  نطور یا ار یافتاده که کام یچه اتفاق ای شده  یچ

 آخه! بگم    یچ  ییییاالن ه   یخوش خنده بوده ول  ی لیخ   ار ی که کام   د یدون

خورد،حق با او   یساحل من را در فکر فرو برد...او غذا نم   یها  حرف 
ا  ی ل یخ   ار ی است کام همه  او  است  ول  یشکو  دارد  را دوست    ی غذاها 

 .دهی کش  شیحال..دست ازخواسته ها



کند تا    ی م  یچه کمک   نکهیا  اینه ،  ا یدونم گفتنش موثر باشه    ی:نممن
 ار ی بحث کام  ی ا  هی گم....)قض   ی من م  ی رو بفهمم،ول  ار یحال خراب کام 
دانم کجا    یبه او گفتم شب را نم  یکردم حت   فیاو تعر  یومحسن را برا

 مانده وبوده من فکر کنم خانه بوده(.

 ار ی که تمام شد ،ساحل ناراحت گفت:خدا ازش نگذره،آخه کام  م یحرفها
که    ستی ن  یمال  ن ی بهش فروخته....بعد هم چنار همچ  یتر  زمی چه ه

ادامه داد:اون روز و اون شب   یکنه.)جد  وونهییدشو دبراش خو ار یکام 
صبح خونه اومد!اون    5  ایصبح    6بود ،ساعت    امدهیاصال خونه نه ن   ار یکام 

ا بابا  اگه کام   یعصب   ار یدست کام   ز روز  بب  ار یبود گفت    ی حساب   نمیرو 
اومد زنگ وزد که مامان گفت به نفعته    ار یکنم ،آخر شب کام   یدعواش م

نباش خونه  دا  ی اصال  شکاره،کام  یحساب   تیی چون  دستت  به     ارمی از 
بعد هم کله    دیمنظورش شما بود  قمی رف  یخونه ا   رم یمامان گفت دارم م

 شما نبوده؟ یشب مگه خونه ا  نصبح اومد خونه!اون ،او 

 .  ار یکام  یعجب!!ا  نطور یشدم ،که ا شوکه

 بوده؟ ومدهی !خونه شما ن دی :نگفتساحل

 . م یراستش را بگو د ی کردم با  نگاهش 

 :نه!! من



  ک ی  مانینگاهش کردم از اول صحبت ها  قیدرشت شد.عم   چشمانش
م  ی حس   ک ی  ی زیچ قلقلک  را  ،ا  ی تمام وجودم  دارد    نکهیدهد  ساحل 
م  ی زیچ پنهان  من  از  ولرز  نی کند...ا  ی را  استرس  از  دستانش    دنیرا 

 .  دم یفهم

 ؟  دی دون  ینم یزیچ  گهی :بله،شما دمن

نگاهم کرد ،مردمک چشمانش از ترس وهراس دو   یاسترس ونگران   با
 است!چه شده؟  نی دختر چرا همچ نی زدند.ا یدو م

 ر؟ یلب زد:آقا ام ساحل

 :بله! من

 خودمون باشه!  نی ب دید ی:قول م ساحل

کرد و    یرا داشت پنهان م   ی زیماندم پس حدسم درست بود او چ  وا
 . دیخواهد بگو ی االن م

ومهم نباشه در    یات ی که مسئله ح  یقول من قول  نیفقط ا  دمی:قول م من
 اون صورت قول من،قول! 

 ... ش یرا محکم بست وباز کرد وگفت:باشه،راستش سه روز پ  چشمانش

 

 ( نا ی)زبان حال سار



!بسته  یخور   یها م  یدوباره از اون کوفت  یزدم:محسن دار   غیج  یعصب
 خسته شدم . 

 !؟ ادی زن من از شوهرش بدش ب دی!چرا با ادی:هه بدت م محسن

 . دی گو  یکه دارد چرت وپرت م  باز 

کل خانه را    ادشیفر   یسرش ،که صدا  یرو  ختمیآب خنک ر  وانیل  کی
 لرزاند. 

 ؟ یکرد   ی تو چه غلط نای:سارمحسن

آن دوستان    ر یش*ر*ا*ب خورده بود.همش تقص  یادی امشب ز  دمیترس
 رش بود. شعو  یب

دادم به در،که   هیسمت اتاق صنا و در را از پشت قفل کردم وتک   رفتم 
دار  نایآمد:سار  شیصدا خودسر    یلی،خ  رون ی ب  ای ب  یجرعت 
آرام از   اطیدر ح ی بعد با صدا ینفهم ، احمق ......کم  یا کهی....زن یشد
 . دمیخود پر یجا

 است.  نی نقطه زل زدم ،خوب است که صنا خوابش سنگ کی به

هو دلم گرفت    کی ....ندیمن وپدرش را بب  یخواهد دعوا   یدلم نم  اصال
 ! ه یگر  ر یزدم ز

 . ختم یصدا اشک ر یب



مس*ت  یب   یلیخ شب  ،هر  است  کتک    ،هر یخراب   ،حالیفکر  شب 
از دستش شوهر بداخالقم کتک بخوردم آخر تا   دیبا  گهید  ی*تا ک یخور

 !؟ یک

 دوستش دارم وعاشقشم.  نقدر یکه ا  یمن  فیح

 خوب!  یلی شد ،خ یخوب م  یلیعاشقش نبودم ،آنوقت خ نقدر یا کاش

 کرد.   س یبه دانه قطرات اشکانم صورتم را خ دانه

 نکه یسخت است ...ا یلیخ

 طرفه باشد«   کی لب زمزمه کردم:»عشقت  ر یز

 بد است.   یل یخ   ایشدم ....رسم دن   یعاشق نبودم تا االن از اون جدا م   اگر 

فصل  من؛راجب    یفصل داشت ،و هر صحفه ا  کیمن ،  یای )کتاب رو
دق  کی موضوع!  دو  راجب  نه  صحبت کرده  عشق    قاهمانندیموضوع 

طرفه بودن   کیموضوع است،  کیفصل و  کیکتاب و  ک یام که،  یوعاشق
 من شده(  یسهم کتاب وزندگ

 

 ( س یان حال ان )زب

 



ز  با کردم.اله  ییبایلبخند  ،پدر  وتخمش    ینگاه  اخم  آن  قربان  که 
 به کنارمان آمد.  یچا ی ن یشوم.مادر با س

 محمود جان؟  یروبه پدر گفت:خوب  مادر 

وگفت:بله خانم خوبم  دی نه چندان بلندش کش  یها  ش یبر ر یدست  پدر 
 د؟ ی،شما خودتون چطور

 چخبر؟  گهی،د  م ی:ما هم خوب دوگفتیخند ز یر  مادر 

ب   فکر  من  بعد    نشانئیکنم  هستم،پدر  مامور  کیاضافه  از    ت ی ماه 
که خلوتشان را بهم بزنم هر چند که من فرزند آنها   ستین   ز یآمده،جا

 باشم. 

 بخوابم.  رمی :مامان من ممن

 :باشه دخترم  .   مادر 

 اتاقم شدم.  ی و روانه ا  دم یآنها را بوس یبلند شدم وهر دو  می جا از 

 ......... 

 ! ی:چطور بود امتحان؟خراب کرد کا ی مل

 لب گفتم:بد نبود !  ر ی کردم ز  یم  یباز  فمی که داشتم با بند ک  ی حال در 

 . ،خوشبحالت یعال  یعنی:بد نبود تو کا ی مل



  ی درس بخون   یتون  یزدم وگفتم:بس کن خب خودت تو هم م   یپوزخند 
 دست خودته.  یر یبگ  یخوب یونمره ا

من حال درس خوندن ندارم آخه نگاه   نکهیا  یعنیغر زد:حال ندارم    کای مل
داره   سانس ی ل  اروی!م ی شدن که ما بش   یهمه آدم درس خوندن چ  نیا
 رسمشه!؟  ن یشه آخه ا  یم  یآبدارچ رهیم

 ؟ ی:چته تو؟روبه راهمن

 تونم.  ینم گهیبا حرص گفت:خسته ام از درس خوندن د کا ی مل

 مجبورت نکرده. ی:خب نخون کسمن

 زاره.  ینم   مانیپ یبود،راحته گفتنش،ول نطور ی:کاش هم کا ی لم

 ! مانی.لب زدم:پ  ستادمیا متعجب

 ! مان یناراحت گفت:آره پ کا ی مل

 ه؟ ی :کمن

 :دوست پسرم.کا ی مل

باز نگاهش کردم .......او که گفته بود من از پسرها متنفرم    یدهان   با
 دهد.   یپسر م  کی قی،پس حاال چه شده که دارد تن به عال

 مرموز.   یکا ی است!!!مل بی عج ا یکه دن   واقعا



 

 

 

 

  

 

 

 )از زبان شخص ناشناس( 

ا  خسته ،چقدر  از کوچه گذشتم  است!خلوت   بیکوچه عج  ن یوکوفته 
  ن ی ب  بایز  یالیو  کی انه ها انداختم ،به خ   یست،نگاه ی بودنش خوب ن

 زد.  یاز حد ،زار م  شیب  یساده ومعمول یچند تا خانه ا  نیا

بردم ،فندک   بمیدست راستم را داخل ج دم،وی کش  میها  شیبر ر یدست
نخ از آن    ک یرا باز کردم    گار ی را در دست گرفتم، پاکت س  گار ی وپاکت س

ا وگذاشتم گوشه  سمت    ی برداشتم  وبردم  روشن کردم  را  لبم،فندک 
شب   نیخودم در ا  یوخمار برا   قیکردم ،عم  گار،روشنشینوک س   یانتها 

می کش  ی م  گار یآرام س  راه  آرام  سرم گ  یدم،آرام  رفت،نخ    یم   جی رفتم 
  ی از پاکت خارج کردم وگذاشتم گوشه ا   گر ینخ د  کیتمام شد    گارم یس



را   ی وسردرد دونفر جه ی ،پر از سر گ  نی ب ن یا وار،در یدادم به د هی لبم وتک
چشمان خمارم را باز کردم   شتر ی ،ب  دند ید  ی،چشمانم تار م  دمی مقابلم د

ها  لباس  با  وزشت    ی گوشت  شانی ها  ب،چهرهیوغر   بی عج  یدونفر 
صورتم    شانیبدن ولباس ها  یشدند ،از شدت بو  کمیکه نزد  یبود،کم 

 ن؟ یباش  یگفتم:شما؟ک  یحال ی کش دار وب  ی جمع شد،با صدا 

دار   نگاهئ  د  یمعنا  کردم    گر ی بهم  ندادند.اخم  را  انداختند،جوابم 
 د؟ ی د؟مزاحم یهست   یک   د ی.من:نگفت 

 ؟ ت....  یطلبکار   یکن   ی زل زل نگاهم م هی ؟چ  یهست  یبا توعم ک  یهو 

حس    شیکه در پهلو  یکه با سوزش ناگهان   دی بگو  یگر ید  ز یچ   خواست
بار باز وبسته کرد    کیرا    شیکرد انگار طاقتش طاق شد ناتوان چشمها
اش    یاز آن دو نفر زخم  ی کی،متعجب نگاه آن دونفر کرد،درست بود  

دو است،هر  چندش  شانیکرده  ا   ی لبخند  ها  یگوشه  بود    شان یلب 
دفاع خود  از  ک   ی،خواست  سوزش  هکند  پهلو  گر ید   ی با    ش یبر 

کرده   نیافتاد،ا  ن یزم   ی رو  گارش ی چپش،س بد  را  حالش  درد 
افتاد    نیزم   یحال بر رو  یرمق وب   یُسر خورد و ب   وار یبود....دستش از د 
  ی افتاد،پوزخند   گار ی آن دونفر بود.....نگاهش به س  ی.....سرش کنار پا 

خورد    رشکه بر س  ی هنوز تمام نشده بود ،با ضربه ا  گارشی زد نخ س
ا  گر ید ناله  سرش،و صورتش    یس یبا خ کرد و،   ی نتوانست تحمل کند 
 را بست .  ش یچشمها کبارهی



 

 ( ی)از زبان راو 

 مرده؟   ایهوش شده ، ی نبود ب  معلوم

  ک ی خلوت وتار  یدو مرد ،با لبخند نگاه جسد انداختند،در آن کوچه ا   آن
از    دیکس نبا  چی !هستین   یخوب  یبامداد ،بنظر نشانه ها  3و .....ساعت  

چون زرق وبرق خواهد    ییالیو  آن کوچه عبور کند،اگر عبور کند گرفتار 
 باز نخواهد گشت.   گر ی شد.............و د

ناخن وانگشت افتاد که در آن    ادیقاشق سوپ را بهم زد ناگهان    اربایکام 
شده بود....حالش بد شد کم بود   دا یخوش طمع پ  ی ول  بیعج   یغذا
 اش آمد.   ییدا  یبود که صدا   ر یخودش درگ  اورد،بایخانواده باال ب  یجلو

 ؟ یخور  ی:چرا غذاتو نم ییدا

چهار    ییاز دا  ر یانداخت،غ  یی به  دا  یسرش را باال آورد ونگاه  متعجب
 کردند.   یهم منتظر نگاهش م  گر ی چشم د

داغ منتظرم    یخورم،کم  یگفت:چراا م  ی با لبخند دست وپاچه ا  ار یکام 
 سرد بشه!  یکم

 . ی لی،هر طور ما نطور ی:که اییدا



که از اول غذا به سراغش آمده     یحالت تهوع نگفت وبا    یزی چ  ار یکام 
  نکه یسخت!ا  یلیسخت بود خ   شیقاشق پر از سوپ خورد....برا  کیبود ،

خارج   گر ید نیکه ا  ،آخیی،وگوشتش را خام بجو یخون انسان را بخور
 بود.........   ار ی از ذهن کام

  ی در  ییصدا  د،بای تختش دراز کش   ی از غذا سراغ اتاقش رفت ورو   بعد
 :بله؟ار ی تخت نشست .کام یآرام رو 

 :منم ساحل. ساحل

 تو.  ای :باریکام 

که   ی صندل  یانداخت و رو   ار ی به کام  یوارد اتاق شد.نگاه مرموز   ساحل
 کنار تخت قرار داشت نشست. 

 ؟ ینگاه نگاه کنجکاو ساحل انداخت وگفت:کارم داشت ار یکام 

 ! ؟یکن   ی فکر م ی:خودت چ  ساحل

 اتاقم!  ادی نم یالک میی کنم دختر دا  ی :من فکر ماریکام 

 باهوشم.  یبه پسر عمه ا  نیزدوگفت: آفر یلبخند معنا دار ساحل

 زدوگفت:منتظرم!کارتو بگوو.  یپوزخند  ار یکام 

 هم طفره نرو.   ؟لطفایگ  یبپرسم راستشو م  یسوال  کی  ار ی :کام ساحل



 دورغ گفتم،؟  یمحکم گفت:ساحل من ک ار یکام 

 ! شهیزدوگفت:هم  یلبخند  ساحل

وطفره    یگ  ی دورغ م  یدار  شهی وا ماند.ساحل ادمه داد:تو هم  ار یکام 
نم   ی!فکر کردی ریم بپ   ار یفهمم،کام  یمن  رو  ما  روز    30....توچون ی کم 
اومد   شیپ صبح،لباسات هم که  6ساعت    قایاتاقت،دق  یبا حال خراب 

!هر  ر یافسرده ،کم حرف وگوشه گ  یداد،بعد اون روز شد   یخون م  یبو
انگار نه انگار    ید  یم   ییبهمون جواب سرباال  میپرس  یم که ازت م ه  یچ

لطفا به خودت    ار ی ،کامیش  یما ارزش قائل م   ی...تو واقعا برامی ما آدم
 شده؟ یوبگو چ ایب

  ی کرد الحق که ساحل دختر باهوش  ی نگاه ساحل م  ره ی خ  رهیخ   ار یکام 
شده،که    دا یپ  ی طفره رفتن،حاال  که کس  گر یوزرنگ است...بست است د

دست دست   نقدر ی ا  ستین   ز یفهمد وبه او باور دارد ،پس جا  ی او را م
 خود نگه دارد.......  نه یراز ترسناک را در س ن یکند وا

 گم ،فقط...   ی :باشه ماریکام 

 ؟ ییییقرار لب زد:فقط چ یب ساحل

 ؟ ید ینگو؛فهم   یچیتا حرفم تمام نشده ه  نکهه ی:فقط ااریکام 

 شده......   یتو فقط بگو چ  ار ی:باشه کام ساحل



از اون روز شد   یوگفت:همه چ  دی بر پشت گردن خود کش  ی دست  ار یکام 
 ،که با محسن بحثم شد اون هم سر چنار......... 

 

 ( س ی)زبان حال َان 

خنده،فکر کن من    رهی.زدم زاریمن وکام   یباو،اون هم ک  هیزدم:الک   لب
ها    ی شود....خودمان  ی م  ی هند  یلی خ  یی م،خدای باهم ازدواج کن   ار ی وکام

بد ش  کی  ست،فقطین   یپسر  ا   طونی نمه  البته  اواخر گربه    نیاست، 
 همه آرام ومظلوم شده.....  نیگازش گرفته که ا

  شش یتو هم دلت پ  ،نکنه ی...سه ساعته تو فکر هیگفت:خوب؟چ  کا ی مل
 نه؟  رهی گ

 . ست ی ن نطور یا رمیکردم وگفتم:نخ   یمصنوع اخم

 شما بشه.   انیکه منکر عشق م   هی با خنده گفت:بله بله ک کا ی مل

پسر بچسباند    نیخواهد ما را به ا   یم   ی،ه   دیچشم سف   یعه دختره ا  عه
 شنوه  . یوقت داداشم م ک ی،من:بس کن دختر زشته 

 باو.   ی:اوککا ی مل

 زنگ خانه لبخندم محو شد.  یصدا با

 .. ام ی:االن م من



ام  دمی کش  میبر سرو رو  یدست   ی تو چقدر م   ر یورفتم سمت در،آخ که 
 ! یخواب

باز کردم که کام   ر ی درگ  یعصاب  با را  د  ار یدر  درشت  دمیرا  ....چشمانم 
  ش یدای.....چقدر زود هم پم یکرد  یصحبت نم   کای شد.کاش راجبش با مل

 شد. 

 :سالم. من

 ام کند.   ییعطر سرد وتلخش کم بود مرا هوا  نیزده، وا  یپیچه ت  بهههه

 با اخم نگاهم کردوگفت:سالم،برادرت خونست؟  ار یکام 

 . دیی از در فاصله گرفتم وگفتم:بفرما ی:بله خونست )کممن

نگاه کوچک  یب وبدون  ح  یحرف  وارد  من  داخل   اطیبه  از  وبعد  شد 
!کو اون  یلب زمزمه کردم:چقدر از اون روز به بعد عوض شد   ر یخانه...ز

 شوخ طبع وخنده رو.....  ار یکام 

 !؟ اری کام  نی:اکا ی هوا آخ گفتم .مل یگرفت که ب   می از بازو ی شگونی ن کا ی مل

 ! یتو،بازومو کند  ن،چتهی:بله امن

اگه    یاحمق   یلیخ  یی وجذاب،خدا  پی گفت:چقدر خوشت   ی با شگفت  کای مل
 . ش یینخوا



اماندم  وا م هی حرفا چ  نی،من:بس کن  م  ک ی،ی گ ی که  شنون    یوقت 
 . رهی جفتمون م ی آبرو

 شم.  یجون رسوا م یعطر کام  ی:بذار بره منکه دارم از بو  کا ی مل

،در حال حاضر مل  یسع ا  کای کردم نخندم  به    نکه یپرو است چه برسد 
وقت هست که    ،آن یبخند   کرشیدر و پ  یب  یبه صحبت ها   یبخواه 

 . یجا بکوبان  کی سرت را از دستش به  دیبا

 جونتون!  مانیلطفا ساکت باشششش...عه تو بچسب به پ  کای :ملمن

 .. دهیدختر کامال عقل وهوشش پر  نیخنده،ا ر یحرفم زد ز با

 

 ( ی)از زبان راو 

نگفت ،اصال   یزیچ  چی ه  یو سوخت ول  دی تمام بدنش سوخت ،شن  ر یام
  ن یش را بکشد آخ که اگفتن داشت؛کم بوده ،بود خود  ی برا یمگر حرف

ا ندارد.....کام   ای دن  نی چه رسم روزگار است...آخر چرا  به   ار یوفا  نادم 
شه    یمشت قاتلن!نم  ک یلب زد:اونا    ار ی کرد،کام  ینگاه م  ر یام   ی رفتارها

 شم.  یم  وانهیدارم د منکهکرد    یکار 

مملکت   نی،ای گ  یم   یدار   یچ  یکن بفهم  یسع   ار یمحکم  گفت:کام   ر یام
از اون اول چ  یصاحاب داره تو اشتباه کرد  به    د یبا  ی رو نگفت  ی زی که 



  ی محض،ول  قت یحق   ک ی  نیباور کنه چون ا  دیو اون هم با  می بگ  سیپل
اون سه تا رو اعدام   دی با  سینه من وتو،پل  سیپل   کی کار    نکارا یبدون ا
 کنههههه،...   عداما یفهم یکنه م 

 ... می بگ  س یبه پل میحال گفت:باشه پاشو بر شانیپر ار یکام 

 هراسان بدون در زدن وارد اتاق شد.  سیلحظه ان  ن یهم در 

 متعجب نگاهش کردند.  ار یوکام   ر یام

 :داداش.دی نال سیان

 :بله..   ر یام

استرس گفت:پل   سیان جلو   سیبا  ،نم  یاومده  چ  یدرمون    کار ی دونم 
ه وجسد  فوت کرد  یبه اسم محسن رحمان   ی گه شخص  ی کنم!اومده م

ا   کهی ت  کهیت ،وا   دایپ  ایم یک   یشودشو تو سطل آشغال کوچه    ی کردند 
  که ی مرده،اون هم ت  ینطوریآقا محسن مرده ،اصال چرا ا  یعنیداداش  

 گند....  ی م یچ  سای پل  نی بب ای .!!بکه یت

زده نگاه صورت    ،ٌبهت یباش   خته یبر سرشان ر  یانگار آب داغ  ر ی وام  ار یکام 
پر ،فقط کام  یم  سی ان  یا   دهیرنگ  آمد و    ار ی کردند  به خودش  زودتر 
 خدااااا.....  ایگفت:

 



  ی لی،وخ یآزاد   یمجرمان،برا  یمادر،التماس ها   یزن،ناله ها  هیگر  یصدا
  ن ی ب  نیهم همه ها پر شده بود، در ا  نیبا ا  ی....دادگسترگرید  یزها یچ

 آمد......   یصداها به چشم م  نیاز همه ا  شتر یب   نایسار  ی زجه ها  ی صدا

کنم !بگو با   کار یمن چ  ؟حاالیمحسن کجا رفت   یبا ناله گفت:وا   نایسار
بود که سرمون    یبت یچه مص  نیا  یکنم اون هم تنها ،وا   کار ی بچه چ  نیا

بال    نیخدا خاک بر سرمن ،من چقدر بدبختمممم که ا  یییاومدهههه وا
 سرم اومده... 

  ی خواهرش اصال آرام نم  یدر آرام کردن خواهرش داشت ول  یسع  چنار 
ز ه   یبود،طور   ق یعم  ی ادیشد،دردش  موثر    یییدوا   چ یکه  او  بر 

 مگر درمان داشت؟   ینبود....درد عاشق 

د  و حال  ر ی وام  ار ی کام   یگر یدر سمت  با  داشتند...که    ی وساحل حضور 
شده  آن سه قاتل    یا یشده بودند...هر سه آنها جو  رهی خ   نیخراب به زم 

دانستند محسن به دستان آن ها جان خود را از دست    یبوده بودند وم 
در آن    ار ینحس است که کام   ی همان کوچه ا  ا یم یک  یداده ....وکوچه ا 

 انسان،بوده است.  کیقتل  یمشاهده ا  الیو

بار هزارم به چنار گوشزد کرد که حجابش    یبرا   ن یب   نی هم در ا  یسرباز 
رعا سردرگم  ت یرا  با  هم  ....وچنار  م  ر یز  الیخی ب   یچشم   یکند   ی لب 
 گفت. 



 آمد وگفت:جناب سرگرد کارتون داره.  یسرباز 

 بلند شدند.  شانیکردندواز جا  گر یبهم د ینفر نگاه  5 هر 

 ........ 

 بوده!  نیا  یا هی سرگرد لب زد:پس قض جناب

 :بله . اریکام 

 !! ؟یگ  یوبه ما م  نیاالن ا  ی:و تو دارردسرگ

من اون روزها    قی کردوگفت:رف   ی انی پادرم   ر ینادم سکوت کرد.ام   ار یکام 
 نداشت.  یحال مساعد

نم  نی:اسرگرد نگاه  وبد  خوب  حال  به    ک ی مسئله    نیکنه،ا  یمسئله 
ا  ا  یمسئله  قتل   ستین  ییساده  چه  هم  قتل،اون    ،کشتن ی،موضوع 

به دست سه نفر که از قضا اون سه نفرتشنه   یانسان به طرز وحشتناک 
حساب تا االن اون ها هزاران انسان    ن یبه خون انسان ها هستند،با ا

ا روانه  جسد   ییها  انسانمرگ کردند    ی رو  حال    ی که  در  و  ندارند 
ه   یقبر   یحاضر داشت،چون  باق   یزی چ  چینخواهند  اونها  جسم   ی از 

داد مثال    یاز اتفاقات رخ نم  یلیتا االن خ  یگفت  ینمونده،اگه زودتر م
رحمان محسن  مطلع    ییا  گهید  یها   یلی خ  ای،ی قتل  ازش  ما  که 

صندلمی ستین از  سرگرد  داد:  ی ....)جناب  شدوادامه  اشتباه   توبلند  هم 



اگه    یفهمم ول  یخوب م   یلی !من حال اون روزتو خاری جناب کام   ی کرد
 ...  می شد یاز قتل ها م یلی مانع خ  یگفت  ی زود م

 مجرمه؟  ار ی:جناب سرگرد کام ر یام

موضوع رو زودتر   ن یا  دی با  شون یا  یزدوگفتة:نه ول  یلبخند تلخ   سرگرد
موضوع رو گفت من به    ن ی....باز هم کارش درست بود که ایم   انیب

 سراغشون.  میبچه ها سپردم آماده بشن تا بر

 اد؟ ی م  شیپ یچ یمحسن رحمان  ی:سر خانواده ا ر یام

چسرگرد ن  یز ی :هنوز  و  ستی مشخص  مراقبته  تحت   ژهیفعال 
 از حال رفتند.  شیپ قهیچند دق  ن یکه هم  د یدیهستند...د

به اتاق از حال    امدهی ن  نایجناب سرگرد آن ها را احضار کرد.سار  یوقت
 شده است.  یبستر مارستانی رفت،و االن در تخت ب

  

 ( س ی)زبان حال َان 

 خدا... یخدا ،وا یخدا ،وا  ی:وامادر 

 خدا.  ی وا یگ  یم  یدار  ی:مامان بس کن اه هدمی نال



شده!بچه،محسن جوان خوشگل،آخه چرا،چرا   یآخه چ  یدون   ی:نممادر 
مادر قلبم    س یان  ی بکشن وا   ی نجوریبچه رو ا  ن یاون ناکس ها ا  د یبا

 ترکهههه..طفلک مادرش ،زن  وبچش.  یداره م

اون وقت   ناراحت از  مامور   یبودم،البته   ی آمد وآن حرف ها   سیپل   که 
 قابل باور را زد.  ر ی شوم وغ

  نم یشلوار ج  بیام را از ج  یاتاقم شدم .گوش  یبلند شدم وراه   می جا  از 
دستان  رونیب ا  یآوردم.با  شماره  ،گوش  یلرزان  را گرفتم  را    یبرادرم 

 گذاشتم دمه گوشم.. 

 بوق ،دو بوق که تماس برقرار شد.  کی

شد بهم بگو،مامان    ی،تروخدا خبر   ر ی گفتم:داداش ام  ی ناراحت  یصدا  با
 د؟ یگرد  یبر م  یداداش ک  یست،راستیومن حالمون خوب ن

  د یکه با  ی:سالم ،لطفا ناراحت نباش هم خودت هم مادرت! اتفاقاریکام 
 . میی ای باش منگران ن  ست ی ساخته ن   ی داده بعد هم از دست ما کار  یرخ م

چ  رتیح شما  دشت  برادرم  زدم:تلفن  لب  کنه؟خودش   یم  کار ی زده 
 کجاست؟ 

م اریکام  صحبت  سرگرد  جناب  با  داره  نگران    ی:برادرت  کنه،گفتم که 
 نباش! 



آرام شد    ی قلبم کم  ار ی کام  یبه ظاهر عاد   یجمله ا  نیدانم چرا با ا  ینم
 دور ماند.  یو از التهاب کم 

بهم زنگ   دی وبهشون بگ  دیممنون به برادرم سالم برسون  یل ی:باشه خ من
 بزنه. 

 گم.   ی :باشه ماریکام 

 :فعال خدافظ. من

 ..... دارید دی :به ام اریکام 

 شد.  میپا یا  رهیزده به حرفش نگاهم خ  شوکه

 با من بوده!  ار ی؟کام دار ید دی ام از شوک خارج شدم.به ام  یبوق گوش با

 ست؟ی چ منظورش

انداختم که    شیضرب رو  کی ومنگ رفتم سمت تختم وخودم را با    جی گ
ام را روشن کردم ورفتم داخل    یدرامد.گوش  شیصدا صدا  چارهیتخت ب

ام  یگالر  پ   ار یوکام   ر یام،عکس  ،رو  دا یرا در کنار هم  ا  ی کردم    ی چهره 
استخون  ار یکام    ی ها   ،چشمیگوشت  ده،لبان ی کش یکم ی زوم شدم؛دماغ 
کوتاه دم  یپهن،موها   یکم یا   دهیکش  ی اه،ابروهایبه رنگ س  دهیکش 
 کوتاه ومرتبش!  بلیوس شیاش،ر یاسب

 چهره اش گذشتم و به قد وقامتش زوم شدم.  از 



بلند نبود ول  قدش باال بود،اندامش ورزشکار  یچندان   ی متسط وروبه 
 دهد.   ی بودنش م یبزرگش نشان از ورزشکار  یبود،بازوها 

  مان یهر دو  ی!کاش حس ها اریکام   نی بود ا  یا   کهیزدم ،چه ت  یلبخند
 کاش!   ی باشد....ا یکی

 

 ( ی) از زبان راو 

 

 . الی ا،ویم ی*کوچه ک 

 

ول  ظیغل   خون دوا  یبرا  یبود  نفر  سه  ،آن  آشوب    ی موثر  یدل 
 . دند یزدند وخون را سر کش  گر یبهم د  یبود.لبخند

در دست گرفت    ییاز آنها دست قطع شده را انداخت وسط.چاقو  یکی
آن    یکرد.با گشنگ  م یخودشان تقس   نیکرد وب   که ی ت  کهی وآن دست را ت

دوم را    یا  که ی که خواستند ت  نی گوشت دست را خام خام خوردند هم
از    که ی که بر سرشان خورد ت  ی محکم  یگاز بزنند.با ضربه ا گوشت ها 

 . ن یتادند بر زم هوش اف   یدستشان رها شد و ب

 ........... 



 

ا  یالیاست که آن و  یساعت  سه پل   ایمی ک  ی شوم،در کوچه    س یتوسط 
  ال ی باغ و  یانتها   ی هم در کلبه ا  یا  رهی محاصره شده...و سه قاتل زنج

... جناب سرگرد به افرادش اجازه داد و  گر ی ،دست را جستجو    الیشدند 
شدند    الی وارد وماهرانه    سیشروع شد ،گروه پل  ییهوی  ز ی کنند ،همه چ

قاتل   سه  آن  دست   یفرار   ی ا  ره یزنجو  سرگرد    لی وتحو  گر یرا  جناب 
  رون یکبود از خشم ،ب   ییبا صورت ها  ار یوکام   ر ی ام   نیب   ن یدادند،حال درا

 نظاره گر بودند......  الیاز و

جد  جناب لحن  با  که    ی کرد  ی گفت:خب کار   ار یروبه کام   یسرگرد 
اگه    دی!!شای دیجنب  ر ی،دیگفت   ی حرف ها رو م  نیا  دیاالن نبا   ی !ولیگفت 

بهت    یز یشه چ  یمرد،به هر حال نم   یچاره نم  یمحسن ب   یگفت   یزود م
  ،و یدی داره تو ترس  ی واحساسات  دهی عق   ک ی  یکرد،هر کس  ی کار  ا ی گفت  

برا  ا  یبد شد ول  همدت کوتا  کی  یحالت    ی حال ممون که اومد   نیبا 
من جوان را    یها حرف ها  سیپل  دیکه شا  ی گفت  دمی ؛شنیبهمون گفت 

البته    م یکن   ی زدو ادامه داد:نه اشتباه نکن!ما باور م   یباور نکنند ،)پوزخند
  ی لیشه!بعد هم ما خ   یم   ی،هرکیهرک   ز ی با سند ومدرک،وگرنه همه چ

  ی مار یجور افراد دچار ب  نیا  متاسفانهدستمون بوده    ر یپرونده ها ز   نیاز ا
که    ن ید ،و راه عالجشون اهستن  گهید  ی زهای چ  ی لیخ   اا یو  ی روان  یها 



ا   یبستر تا  ه  نکارشونیبشند  وگرنه  نکشونه  به جنون  رو  ها   چ ی اون 
 کنه.   ینم نی رو تضم نکارشونیا یبرا  یت یامن

را دانه به دانه    شی ناراحت ،نگاه سرگرد کردند ،وحرف ها  ر یوام   ار یکام 
 گوش کردند. 

 لب زد:من شرمنده هستم جناب سرگرد!  ار یکام 

  ان یجر  نیدر ا  ینقش  چی حرف رو،گفتم که تو ه  نیسرگرد:نگو ا  جناب
  ی کوچه رو بهمون نشان داد  نیراه ا  ی که االن کرد  ی،اتفاقا کار   ینداشت 

 یداد  یاطالعات کاف اتشونیو راجب جنا

 واقعا ازت ممنونم پسر!   من

 شه!؟  یم  یسه قاتل چ ن یا فی:جناب سرگرد ،تکل   ر یام

 شند.   یمطمئنم که اعدام م یست،ولی:هنوز معلوم نسرگرد

 . شااهللیگفت:ا  دو یکش   ینفس آسوده ا  ر یام

 تونم باور کنم!  یسرگرد ناباور لب زد:نم جناب

 رو؟  یزی:چه چ ر یام

گن در لحظات آخر هم داشتند گوشت وخون انسان    ی :بچه ها مسرگرد
 ! دنیبلع   یرو م



با    یآن ها،واقعا انسان   یکردند به راست   الی زده نگاه و  رتیح   ر ی وام  ار یکام 
 ر؟ یخ  ایتعقل هستند 

 !؟ستندی آنها ک واقعا

 ........... 

 { ی رضا پور   یسرگردعل قاتی}تحق

 

ا  کی)در   ن آن کوچه  مردما   یبیبه طرز عج   ا،که ی میبه اسم ک   ی کوچه 
  ی گزارشات  ی که ط  یقاتیخفته اند،تحق   شانی ساکت ودر درون خانه ها

سه آدم    نیبه دست ا  ش یسال پ  5به دادگاه شد،مردمان آن کوچه در  
بامداد    3،از ساعت    ی سال هر رهگذر  5  نیا  ی ودر ط  دندیخوار،به قتل رس 

قاتل ها کشته وگوشته    ن یشده به دست ا  یرد م   وچهک  نیبه بعد از ا
از دست    یانسان  چی شده است،وتا کنون ه  یآن توسط آن ها خورده م

  که ی ت یو کشته شده،وحال هزاران هزار جسد ها  افتهین  یآن ها  خالص 
آن ها در اطراف   یانسان ها وخون آن ها واستخوان ها   یشده ا   که یت

  ی اساس   قات ییشده وطبق تحق  دای پ  الیوکلبه وهر مکان امن و  نی زم  ر یوز
با سه تا   یزن  ر یپ  شی سال پ   5که انجام شد ،  ال یآن و  یاصل   نیساکن   یبرا

  ابت یبر اثر د  یکرده ،شوهر او به تازگ  یم   یاز خدمتکارانش در آنجا زندگ
تا فرزند    2جان خود را از دست داده بود،و او از عشق  خود وهمسرش ،



که    ی کردند ،خبر جالب  ی م  یزندگ سهداشته،که آن ها هم در کشور فران 
  ی م   ایسه قاتل بدن   نیشهر )......(ا  یدر حوال  نکهیمطلب بوده ا  نیادامه ا

ن  مادر وپدر آ   نی شب ب  کیها،با هم برادر و ٌقل هستند که    نیو ا  ندیآ 
پدر    یاز اندازه ا   شی دهد که باعث خشونت ب   یرخ م  ی د یشد  ی ها دعوا

،مادرشان توسط پدرشان به    اشاتفاق هولناک ودل خر   یشود....ط   یم
که در دست داشته سر زنش را    یز یت  یرسد ،که پدر با  چاقو   یقتل م

چشمان فرزندانش    یبرد،آن هم در جلو  یم  خیتا ب   خیفرزندانش ب   یجلو
سن داشتند ،چند سال بعد هم فرزندان کار پدر را انجام سال    9که تنها  

پاک آن ها پر از    ب مرگ مادرشان درون قل   یدهند در تمام سال ها   یم
از    کیانتقام پر شده بود،پس پدرشان را در    یونفرت وحت   نهیک شب 

به طرز فج   3ساعت   بعد  به  ت  یهیبامداد  وبا    ی م  کهی ت  کهیباهم  کنند 
 جنون  

  ی موضوع را م   یآن ها وقت   یها   هیخورند ،همسا  یپدرشان را م  گوشت 
آن    س یدهند وپل  ی م  س یپل  لیخبر را تحو  نیا  ی تعلل  چی فهمند بدون ه

که    یی کنند ،که در راه آن سه،با چاقو  ی م  گر ی سه را در همان شب دست
ها را کشته وخودشان فرار   سیجاساز کرده بودند،پل  شان یلباسها ر یدر ز

رسانند که    ی شهر م  کی که داشتند خود را به    یل اندکپو   ا کردند !که ب
کند که  چشمشان    یباز م  ایم یک   یآن ها به کوچه ا  یدست سرنوشت پا 

نظر ودر    نیشود،آن ها که درا  یکوچه م  ی در انتها  ال یو  کی  یا  رهیخ



 یدر ذهن  شان م   ثانهیشوم وصد البته خب   یزمان پر از نقشه ها  کی
و درمانده    ر یشوند پس اول خودشان فق  یم  الیآن و  یکشند و روانه ا

در   ،و  و  زدند  آن    کیجا  وزمان مناسب  رساند    4عمل  قتل  به  را  زن 
خوردند وخودشان را ساکن آنجا به مردم    یوانگ یوگوشت آن ها به د

چ  یمعرف وشکار  دونفر طعمه  زدند  را  استارت کارشان  ،پس   ی کردند 
مرد جذب   یومشتر  دواند خودش را همچون زن کننفر تا بت کیباشد و

شروع کردند وکم کم بهه   گانیآنجا وهمسا  نی ،اول از همه از ساکن  دینما
 رهگذر رو انداختند ........ 

شدند    یزن فرزندانش چ   ر ی پ  نیگفت:پس ا   ظی سرهنگ با اخم غل  جناب
ا تمام  مادرشان    5  نی؟تو  مرگ  متوجه  فرزندانشان  چطور  سال 
 هم نگرفتند؟!   کیخبر کوچ  مک ی ی نشدند؟حت

 

رو   کیسرگرد    مشکافانه    ز یم   یپوشه  گذاشت.سرهنگ  سرهنگ 
 ه؟ یپوشه چ نیگفت:خب ا

 ! دی گفت:لطفا پوشه را باز کن  یسرد وجد  سرگرد

ابروها   سرهنگ پوشه    یبا  نگاه  بعد  و  سرگرد  جناب  نگاه  رفتاول  باال 
تا عکس داخل پوشه    9درنگ  پوشه را باز کرد ومتعجب شد،  یکرد...ب 

بود،سرهنگ عکس ها را دانه به دانه از پوشه درآورد نگاه کرد،فکش 



پست بودن تا کجا!تا   گر یسخت!د  یلی سفت شد...باورش سخت بود خ
 ! اندازهچه مدت ؟وچه  ؟بهیک

 اتفاق افتاد؟  نیا یگفت:فقط بگو چطور   یر یلحن دلگ با  سرهنگ

زن نگران وآشفته حال   ر یپ  نیسال بود که دوتا دختر ا 2لب زد:  سرگرد
  ا یدادند تا از حال مادرشون جو  یم  امی فرستادند وپ  یبودند،مدام نامه م 

 باشد .. 

ها هم رحم نکردند ان ها   یکه آن سه نفر به پست چ   نجاست یا  جالب
  م ی،برگرد  ندیآ   یم    الیخود دارند به و  یکه طعمه با پابردند    یلذت م
  ی جواب فرزندانشو م   یتعلل  چیبدون ه   شهی زن هم  ر یپ  نیا  قاتیسرتحق

 ی وقت    یشده،ول  یم   ایخودش از حال فرزندانش جو  یهر از گاه   ایداده  
با اقدام هم به    عایمادر بهشون نشد سر  یو نامه ا   امی پ   از   یدوسال خبر

  ر ی پ  ن یسه قاتل،متوجه  شده بودند ا  نیور هم ا  نیاومدند و از ا  رانیا
داره به    ذی هم متوجه شدند که دوتا طعمع لذ  نیزن دوتا دختر داره وا

خودشون پس تمام روز وشب آماده بودند تا     یاون هم با پا  اندی م  الیو
 یم   الیآن دخترها وارد و  نکهیرسندوبعد ا  یو دخترها م  رسهدختر ب  نیا

کنندوبعد آن ها  را به طرز دل    یسه قاتل اول بهشون تجاوز م  نیشند ا
 کنند  و......   یم  کهی ت کهیبا چکش ت  یخراش



چشمان  سرهنگ ا   ی با   ادامه  م   یسرخ  بعد  داد:و  را  سرگرد    ی حرف 
 خورند. 

خسرگرد انگار  از کشتن    یلی :بله!متاسفانه  بعد  و  داشته  لذت  براشون 
تا عکس را    9  نیدخترها با لذت فراوان ازشون عکس انداختند من هم ا

تو و  پ  یک ی  ی از کمد  ها  اتاق  ا  دا یاز  ظاهرا  مرگ    ن یکردم  از  بعد  ها 
انتقام مادرشون    زشون یشدند وتنها انگ   یمادرشون  دچار اختالت روان

 که بهتون عرض کردم بوده.   ی ماریب نیوا

است    نی سنگ  ار یپرونده بس   ن یچشمانش را بست ا   ی لحظه ا  هنگسر 
 ی کشته م   یگوششان به طرز مرگبار   خ ینفر در ب   ک یهر لحظه    ه ی،هر ثان 

 شده و حال..... 

پل  ن ی:اسرگرد از دست  با  س یها  بودند  فرار کرده   ها    د یهم  بچه  به 
 مراقبشون باشند..  ادی ز یبلیخ م یبسپار

  یی چاقو  ینیبب  یون وچک کرد بسته گفت:بدنش  یبا چشمان  سرهنگ
 .....  یواسلحه ا 

 :بله قربان قبال چک شده. سرگرد

 آرام لب زد:خوبه.  سرهنگ

 سه نفر به جسد محسن رحم کردند .  نی:خوشبختانه اسرگرد



 :چرا؟ سرهنگ

 ی لون یشده و درون نا  که ی ت  کهی :جسد محسن خورده نشده فقط تسرگرد
پ  اهیس ا  دای در سطل آشغال آن کوچه  اصال چرا  نبوده   ن یشده معلوم 

لب به گوشت آن نزدند من  طبق    ی که حت   یمرحوم را کشتند در حال
  ز ی چ   چیعاشق گوشت انسانها  بودند ه   دمیکه انجام دادم فهم  ی قاتیتحق
 از گوشت براشون وجود نداشته.   ذتر ی لذ ییغذا چی وه

پرونده ها   نیمورد از ا  ک یط  فق  یشه که حت   ی:من باورم نمسرهنگ
 وجود داشته باشه.  

در فکر فرو رفت حق با جناب سرهنگ بود ،احتمال دارد که باز   سرگرد
انسان خوارها وجود داشته باشند  وبه دور از آن ها کارشان    نیهم ازا

کرد    می سه نفر را مجازات خواه   نیهر چه بود ما ا   یرا انجام دهند....ول
م ها  آن  م  م ی فهمان  ی به  فکر  االن  تا  ه  ی که  از    ذ یلذ  ییغذا  چی کردند 

 ی غذا  می کن  یم  یبه آن ها حال  نی،پس بعد از ا  ستی انسان ن  شت گو
طعم چه  وطعم  یمجازات  مزه  وچگونه  داشت  خواهد   یخواهد 
کج در    یپا  یگذاشت هر کس   می دارد ما نخواه  نیداشت!مملکت قوان

بال اسثنا قطع خواهد    شیکار را کند وگرنه پا  نیا  یبگذارد،هرکس  نیقوان
امن ما مالکمان  وحفظ   یوتمام هدفمان سالمت  ستا  یمردم  تیشدو 

 جان تک تک مردم است. ..... 



 ......... 

 سال بعد(  2)

 

درس عبرت بود که هر وقت    ک یهمه    یکه برا  ی سال گذشت،دوسال  دو
را خواهد    انتظارت  یکه چه سرنوشت   افتدی ب  ادتی  یکرد  یگوشیهوس باز

 د، یکش 

 آدم خوارها هم مشخص شد. فی تکل

کار خود را خواهد    ی جزا   یبرعکس هم دارد،هر کس روز   یرو   ی زندگ
باش  د،هر یکش  خوب  برا  یزندگ  یچقدر  تالش  از  ات    یشاد  یدست 

 برنخواهد داشت. 

 مجازات و بعد اعدام شدند. یسه قاتل اول به سخت  آن

سه نفر فوت    نیکه به دست ا   یکسان  ی سخت بود خانواده ها  یلیخ
مطلع شد فرزندش چگونه با    یسال انتظار وقت  3بعد از    یکردند.مادر 

د  یرحم  یب شده  وخورده  را    گر یکشته  وسکته  تحمل کند  نتوانست 
ا  یلی زد.....خ پ  نیاز  ها  ،خانواده  بود  وهمه    دهیموارد  بودند  شده 

 ودند ....... ب  امدرخواست مجازات سخت واعد



  س یان   یخانواده ا  یبرا  یکه بد بود ول  یزندگ  یصحنه ها   نیهر چقدر ا 
موفق به ازدواج    ر ی دوسال ام  نیوخوش گذشت...در ا  ی به خوب  ز ی همه چ

با ساحل شد ،و بعد از ازدواجشان مطلع عالقه اش دو طرفه بوده است  
گوش    خی تر!در ب  ن یریاشان ش  یماه ساحل بارادر شد وزندگ  7وبعد از  
سو  یار یآنها کام  از  التماس  هزارتا  با  و  قلبش   س یس،انی ان   یبود  که 

نم  او  بود  است    ار یدانست کام   یشکسته  عاشقش    ر؟البته یخ  ایواقعا 
 خواسته،پس از او اثبات عشق خواست.   یمطلع شده بود که او چنار را م 

 شد.  ل یازدواج کردو با شوهرش مشغول تحص مان ی با پ  سیان دوست

با   ی همسر مرحوم محسن رحمان  یی قضا  از  از    شه ی هم  یبا خواهرش 
 رفتند.  رانیا

  ش ی ب   نشان یدو سال افتاد که عشق وعالقه راب   نیهم در ا  یخاص   اتفاقات
 تر کرد.  ادی ز  شیاز پ

ومعشوق  نایسار عاشق  مرگ  درد  آرزو  ادگار یتنها    یبا  با  محسن   ی را 
 هاا.  یبود تمام خوش نیبرد و ا ران یاز ا یخوب

 مغز ودلمان...  ی،تمام خاطرات در کجا  می }کاش بدان

 خورد{....  یم  خااک

 



 

 ( س ی)زبان حال ان 

گوشم را پاره کند،مادرم را    یخانم ها کم بود پرده ا  دن ی ِکل کش  ی صدا
کر شدم..بهشون بگو کم داد بزنن    گه یصدا زدم وگفتم:آه مامان بسته د

 کوش؟مثال عروسشماااا   ار ی کام  نیا

سرت    ر ی شنون خ  ی وقت م   کی زشته    سیکردوگفت:عه ان   یاخم  مادرم 
 شه.  یخانم باش ،االن تموم م قهیها دو دق  تهی عروس

شم    یخانم م  قهیفقط دو دق  گما  ی:چشم مامان خانم دارم بهت م من
 ها...   ینگ  یز یبعدش اگه مهمونا رو گاز گرفتم چ 

  دم یتمام ام   یآدم بش  یی خوا  یم  یزد بر صورتش وگفت:تو ک   مادرش
طفلک    ینه فکر نکنم تو آدم بش  یول  یش  ی آدم م  یبود که ازدواج کن  نیا

باز هم بخواهد بخاطر تو زجر بکشه خدا    دهی تا االن کم زجر نکش  ار یکام 
 ه دادش برسه. ب

زد:  ی صدا  با مادرلب  اذ  امانیاعتراضم   ی م  ی کرد  تشیمامان،بفهمم 
 کشمت. 

 :مامان ! دمی نال

 ! امان ی:مادر 



انگار نه انگار من  بعد وجود دارم ،گذاشت ورفت...بغ کرده نگاه   یهم 
 زنان وکودکان کردم.

ا  ساحل سع  یباخنده  به    یکه  داشت  کردنش  کنترل  در 
  ا ی کم مانده بود فسقل عمه بدن  گر یچاق شده بود د  یسمتم،آمد...حساب 

نم  یباردار  ی ،آخرا  دی ایب هنوز  بود  بچه   ت یجنس   م یدانست   ی اش 
برادر زن    نیخودشان نخواسته بودند،ا  میرا هم بگو  نیا  ست؟البتهیچ
  9بعد     م ی!بزارهیبچه چ   تی م جنسی گفته بود بهتره ندون   ر یمن ام   لیذل

 .. می بش ز یآمد سوپرا ای بچه بدن  نکهیماه،و بعد ازا

 د؟ یی:عروس خانم چقدر شما اخمو ساحل

ا  یل ی شم!خ  یم  وونهی:ساحل دارم د من هم   ار ی کام  نیسروصدا هست 
 . دهی ند  ییسه ساعته رفته دست به آب ،انگار دستشو

 خنده. ر ی زد ز ساحل

 به سمتش برگشتم.  ار یکام   ی صدا با

 

دستشواریکام  کن  نم  دم،آخهید  یی :باور  چ  یدون  یتو  !چه  هی که 
اون آدم از شدت    گهینه،دیمثل تو کنار آدم بش  یعروسک  کی  یخبره؟وقت

  ی )خنده ااره،یتونه بهش پناه ب  یکه م  ییجا  ییتو ،تنها  ییبایاسترس وز
 ! یی کردوادامه داد:اونجا دستشو



  عا یکم بود خودم هم بخندم که سرخنده،   ر یزدند ز  یپق   خودش،ساحل
 اخم کردم. 

 . نطور ی:که امن

کنارم نشست.ساحل لب    یصندل  یتکان داد و رو  یسر  شیبایلبخند ز  با
 .  د یش  ر یهم پ   یبه پا شاهلل یزد:ا

 .  ییممنون دختر دا یل ی:خ اریکام 

 :ممنون ساحل جووون. من

ا  یتبسم   ساحل رفت.لحظه  از کنارمان  ب   یکردو  شد  من    ن یسکوت 
واقع  ار یکام   ار،که ی وکام زد:امشب  لب  م  ا ی!؟یناباور  توهم    ی من 

وگفت:حت  کرد  نگاهم  وعاشقانه  برام    یزنم....)برگشت  هم    ک ی تو 
د  ک ی،ییایرو من    یچ   س یان  ی شدم،راست  وونه یخواب!انگار  با  شد که 

 من حرام...  ،بایازدواج کرد 

 ی گفت او مرد زندگ  یف بزند؛آخر داشت چرت وپرت محر   گر ید  نگذاشتم
 د، یچسب یوصله ها به او نم ن یمن بود ا

  ل یکه من دوست داشتم ودارم تنها دل  نیکه دارم بهت ا  ی :تمام جوابمن
 .  ار یکام  ن یا می زندگ لیازدواجم تنها دل لیبا تو بودنم تنها دل

 با لذت چشمانش را بست وباز کرد.من:واقعا دوست دارم.  ار یکام 



 یبس کن،اگه بدون   گهینگو د  سیگفت:آخ ان   شیرایگ  یبا صدا   ار یکام 
 ی ادامه نم   گهید  یقرارم کرد   یتاب وب  ی چند تا جمله چقدر منو ب  نیبا ا
دار  ی،مرس  یداد دوستم  ب  یمرس  یکه  دل  جواب  قرارمو    یکه 
 ی اعتراف  ک یشب قشنگ    نیو اخوام بهت ت  ی راستش م  ی،مررس یداد

دونم    ی!م  سی.(اند یتا حرف بزند بگو  شتمکنم....)نگاهش کردم ،شوق دا
  یکه با من باش  یکرد   ی که گذشت و تو منو قبول نم  ی دوسال  نیکه تو ا

باش م  ی بش  یکنارم  بهت  خونم،حق  وخانوم  حق    یهمسرم  تو  دادم 
هم  یا  ،همهیداشت م  شهی عاشقا  ا  یخودخواه  کرد(منم    یشند)خنده 

م دلم  بودم  چ  یخودخواه  همه  با  ز ی وخواست  من  مال  فقط   شهتو 
تو    یوقت  شیسال پ  ۷وقت دوست نداشتم اصال،  چیمن!من چنار رو ه 

ضعف    تیی خرما  ی نگاه وموها  یدلم برا  دمید  اطیرو تو بالکن از تو ح
دلم    می بود  یبرادر واقع  کی هم جدا از دوست با هم    ر یرفت ،من وام 

  ی مون سواستفاده کنم  ،ول  یورفاقت برادر  ر ی خواست از اعتماد ام  ینم
قرار    ی ب  نقدر یتو نگاه تو ا  ش یچرا قلب بدبخت من پ  دمی نفهم وقت    چی ه
از عشق تو م  گهیتابه!د  یوب لقب  یداشتم   ی که مردم بهم م  ی مردم و 

اون    گه یکرد ،د  یم   دتر ی عشق نا ام  ن یها  منو تو ا  نی ا  ی دادند همه ا
ق ه  دتوی آخرا  تو  به  من  نم  چی زدم گفتم  ،چسب  یوقت  به    دمی رسم 

دست  یچنار)پوزخند محسن  دی کش  شیموها  ر ب  یزد  مخالفت  با  (که 
زاره با چنار ازدواج   یچرا نم   یفکر کن  نکهیروبرو شدم ناراحت بودم، نه ا

مثل محسن چنار و    یآدم   یوقت   نکهیا  می ناراحت   لیکنم؟نههههه،تنها دل



کردند ، اونوقت    ی که تو محل دختر خراب تلفظ م  یچنار ده    یبهم نم 
  چ ی تر از اون درسته که من ه  مهم!وی ،خانم یکه پاک  ییتو رو بهم بدن تو

بد   یلی خدا رو داشتم، سوختم خ  ین،ولی نداشتم نه خونه نه ماش یزیچ
گفتم    ی سوختم!من اگه چنار رو دوست داشتم تا حاال صد دفعه بهش م

خودم دست    یبرا  یدو سال تونستم کار  ن یکه چقدر دوستش دارم !تو ا
  س یان  دی،ببخش   فتمگر   یخونه ا  کی  یی وپا کنم ومهم تر اون با کمک دا

  ی من   یکه سرتو درد آوردم فقط خواستم بهت بگم تو تنها عشق زندگ
 فقط تو!! 

  ی قرار وب   یمن را ب   ت یحرف ها  نیتو هم با ا  یدانست   یکاش م  ینتلع
 شد...کاش!  ی!کاش عشق منطق سرش میتاب ساخت 

 . اررری :کاممن

 :جانم خانم. اریکام 

 :دوست دارمم. من

 . شتر ی ب  یلی خانمم دوست دارم....خ  شتر یزدوگفت:من ب   یلبخند ار یکام 

  ی م   کی نزدنگاه هم ،بدون توجه به اطراف مان،سرمان کم کم بهم    در 
.واز هم فاصله میکرد  گر ی شد.که با اخطار ساحل خجالت زده نگاه همد

 . می گرفت 



اساحل ساعتش    کی)طوناا،یش  نکاراستیا  یجا   نجای:عههههه  به  نگاه 
شب شما   ۸تازه ساعت  یبدبخت شد ار ی انداخت وادامه داد:اوووو کام 

 !! ی اوج بدبخت یعن ی نیو ا نیی نجایشما ا ۱تا ساعت 

 کرد.   ی نیریاخم ش ار یزد.که کام یچشمک 

کردو رفت،خودمان هم خنده مان گرفته بود....ما هم    ی خنده ا   ساحل
 ....... می ودستان هم را محکم گرفت میزد یهر دوفقط لبخند 

بها   من در  را  زندگ  ن یسنگ   یدلم  دادم،تمام  بود  ی دلت  تو    ،پس یام 
 . ابمیدر  تو*تا عشق را ب  ستمینگر

 ........... 

 )زبان حال ساحل( 

  م ی بخت روانه کرد  یخانه ا   یراه  هی و گر  یرا با دلتنگ   سیان  نکه یاز ا  بعد
ام  امم یبه سمت خانه رفت   ر ی،با  راه  بهتر  ر ی.در   نیبا ذوق گفت:امشب 

باهم ازدواج کردند    طونمیبرادرم و تنها خواهر ش  قمیرف  نیشب بود،بهتر
 ه؟ یچ ی دون یهم م ی خوشبخت شی !بعد نقطه وآت یاوج خوشبخت  نی،ا

 :نه. من



  ی خوب مهره ا   یکه داخل اون شکمته!ول  ییوبچه ا  یی :اون هم تور یام
که چقدر    یدون   ی،م  ارومی خانم ،من تو رو آسان بدست ن  یخوودت  ی اصل

 کنم.   تی رفتم واومدم تا تو رو راض 

دختر    کی،  میخوب ما خانما ناز دار  یکردم وگفتم: بله آقا ول  ی ا  خنده
 داره. یناز داره دلبر

همه ناز،تو فقط   نی ا  یبرا   رم یم ی:منم م ر ی.ام دی دستم را گرفت و بوس   ر یام
 ناز کن. 

که شکمم خورد شوکه زده از    یزینثارم کردوکه با لگد ر  ی جذاب  چشمک
 ر یکنم.ام   یلگدها را حس م  نیبار است که ا  ۸امروز    دمی آرام پر  میجا

وترس ،ماش  دهی متعجب  من  حالت  پارک کرد   ابانیخ  یکجایرا    نیاز 
 شد؟  یچ زمیبرگشت سمتم وگفت:عز

 زنه.  یکوچولو به شکمم لگد م   نیبار که ا  ۸:امروز من

با ذوق    ی اول در شوک حرفم بود که کم کم از شوک درآمد لبخند  ر یام
کرد،ع  یزدوگفت:الهه )نگاهم  بشه  قربونش  مقی بابا    ی کن  ی !(فکر 

 تونه باشه!  یم یه؟چ ی چ تشی جنس

 ! طونیکنم پسره،مثل باباش  ش  ی:حس ممن

ا  ر یام م  یکردوگفت:ول  ی خنده  دختره؛شب  یمن حس  مادرش    هی کنم 
 فرشته هاست...  نیع



 پسر.  رمیکردم وگفتم:نخ   ی نیریش اخم

 بچه دختر.  نی:اشتباه نکن ار یام

 :چرا دختر؟ من

 گم.   ی :چون من مر یام

 زدم:خودخواه!  لب

حال گفت:م  ن یماش  ر یام همان  در  روشن کردو  ول  ی را  منم    ی دونم 
 ودلبر.   بایخودت ز هیدختر شب کیدوست دارم دختر باشه ،

 ( ی)از زبان راو 

فرصت    یجداگانه دارد،زندگ  یندارد بلکه دو رو  یرو   کی  شهیهم   یزندگ
اشتباه با ما   شهی.مثل هم می اب یاست که ما آنها را بعد ها م  ییدوباره ها

م خودش  ،وخدا  وتقد  یاست  سرنوشت   ست؛چنار ی چ  رمان یداند 
همان    شهی هم   یبرا   شیمحسن،دختر کوچولو  ادگار ی وخواهرش وتنها  

ناراحت    ار ی مرد،وکام  یمحسن م   دیبا  دی ،شا  ند رفت  رانیاز ا  شیسال پ  2
  ی دارد حکمت   یحکمت  کی  ز ی شد ،....همه چ  یم   الیوار وارد آن و  وانهیود

  ییهویاش به    ییبایز  ی!زندگ   میاطالع  یو ب  می آن ها خبر ندارکه ما از  
ها ها  یبودن  در    ییهویاست؛که     شیمعجزه  ،وما  دهد  رخ  معجزه 

 است.  یدرون  یها   زهی،انگ ییبایت ز ینها ی....زندگم یشوک اتفاق بمان 



 

 }چند سال بعد{ 

 

 ( س ی) زبان حال ان

 

را صدا زدم    ار یساله را در آغوشم گرفتم ودر همان حال کام  2  ی الی کام 
 . ستاد یکنارم ا  کی حاضر وش  قهی دق 5که بعد 

که    یپ یت  نیبا ا  یبگما تو جذاب   نمیا  ،البتهی :به به چه قدر جذاب شدمن
 . یجذاب تر شد  یزد

 ال یدخترش کام  یمن را و بعد گونه ا  یزدو خم شد اول گونه ا   یلبخند
 اول من بودم و بعد همه....   تشیطور بود اولو  نی هم  شهی هم  دی را بوس

 نشه ؟ رمون ی:دمن

 کرد.   تیرا دور کمرم حلقه کردو من را به سمت در هدا دستش

داریکام  نباش  ک   ی نم  رمون ی:نگران  طرف  هم  بعد  مگه،خان    هیشه 
 ! گه یداداشته د



  ت ی من را با خانواده ام مخصوصا برادرم اذ  شهیکردم.هم   ینیری ش  اخم
  کار ی ،چ  می خانواده هامون حساس  ی.)خب ما دخترها رو   دادی وحرص م

 نه فقط ما خانما(  نطورنیهم هم  ونی . بعد هم آقامی کن

از داداش ما    ی:خجالت بکش کم از خان داداش ما حرف بزن،تو روزمن
 شه؟  یروزت شب نم ی حرف نزن

ماش  در  در  م  نی حال  باز  تو   یکرد،گفت:راست  ی را  نه،داداش  اش 
 کردو ادامه داد:رو مخه!   ی خنده ا0)یادیز

نگاه کردم او هم    ال ی....به کام دیاعتراضم بلند شد که بلند تر خند  یصدا
 . دیخند یم  ز یر ز یر

بابات    نی،تو هم ع   تهییو گفتم:پدر سوخته اون دا  دمیرا محکم بوس   لپش
 هاااا.  یسوخته هست  شیآت

در آغوشم فشردمش،و در    شتر یخنده اش گرفت ،ب   شتتر ی حرفم ب  نیا  با
 شدم.  نیماش نیرا باز کردم و سوار ماش  نی ماش

  ی به سرنوشت زندگ  یرا روشن کردو به راه افتاد،در راه کم   نی ماش  ار یکام 
از    ی نگاه زندگ  کیانداختم.....بعد  با کام  ی سال  واقعا    ار ی مشترک  که 

ا ها  ی طبق گفته  خوشب  ش،منیحرف  خوشبخت را  ومن    ی خت کرد 
م  وجودم حس  تمام  با  را  بودن  از    یوخوشبخت  سال    ک یکنم...بعد 

  ال ی دختر خوشگل به اسم کام  کیصاحب    حالباردار شدم و  ،منی زندگ



است تا    ار ی کام  هی وخوش خنده استانگار شب  ون ی شش  ار ی بس  الی م،کام یشد
 من. 

....گفتم خان داداش  می رو  یخان داداش م  یبه خانه ا   میهم دار  االن
  ی ماه صبر کردن برادرم صاحب دختر  9فرزندش افتادم بعله بعد از    ادی

شان    یبه زندگ  ای ساحل است تا برادر،و با ورود در  هی شب  شتر ی شد که ب 
با وروجک   ی زندگ  دند یواقع چش   یرا به معنا   یآنها هم طعم خوشبخت

 است.  بایز ار ی بس طونی ش یها 

 *** 

 چخبر؟  گهیفتم:خب دبرداشتم وگ کی ک  کهیت کی

 ! یزندگ چ ی لب زد:ه ساحل

 مشهد پابوس آقا.  می ریوم می:چرا خبر هست،ما داربرادر

  ی .نگاه حسرت بارم را رومی رفت   یشد ما هم م  یضعف رفت کاش م  دلم
نگاهم کرد و بعد روبه    قی،چند لحظه عم  دیانداختم تا نگاهم را د  ار یکام 

 د؟ ی ریم  یبرادر گفت:داداش حاال ک

 ... گه ی:دو روز دبرادر

 گذشت.   یبهمون خوش م  ینجوریا می همسفر داشت  کی:کاش ساحل

 ه؟ یزدوگفت:منظورت چ   یلبخند ار یکام 



 .  می با هم بر نییا یکه ب   نی:منظورم اساحل

گذره    یبهمون خوش م  شرتر ی ب  ینطور یا  میباهم بر  ن ییای ب  قای:دق برادر
 شه.  یخاطره م ک یوبرامون 

 م؟ یجون بر  یبا عشوه گفتم:کام  ار ی مزدم:آرهه خوبه )روبه کا  لب

 . دندی خند ز یباال.برادر وساحل ر دیپر  ار یکام   ی ابروها

 . م یریخانومم بگه م یزدوگفت:هر چ یلبخند معنا دار ار یکام 

 :قربون شما . من

 . ار ی دل کام ز ی:خدانکنه عز اریکام 

 با دست بوس فرستادم.  شیبرا

 هم دستم را گرفت وفشرد.  او

 . می نگاه برادر وساحل کرد م یساحل هردو به خود آمد یصدا با

 ر؟ ی)روبه برادر ادامه داد:نه ام   کی:اووووو چه رمانت ساحل

با عشق نگاه من م  برادر  ،)با    یکه  کرد گفت:بله خب خواهر من تکه 
 شم خوبه.  یشطنت ادامه داد:شوهر دار

 کردم:داداش!   اعتراض 

 خنده.  ر ی دند زاشان ز  همه 



 ..... وستند یشدند وبه جمعمان پ  دایپ   ایو در  الی کام   یاز آن سرو کله ا  بعد

من بود    ی،هدف است.هدف من خانواده ا  زهی بودن انگ  ی خوشبخت  تمام
کام عشق  من  کام  ار ی ،هدف  فرزندم  وتنها   ی عن ی  یال،زندگیبود 

بود که من را در راه    ی ام همان قاصدک  ی برگه ام زندگ  نی!آخرنی هم
 عشق گذاشت. 
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