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حرصت را در  یحساب ییجاها کی یشدن زندگ کنواختی

 یمورد عالقه  یاگر با عشق غذا یآورد ... حت یم

باز  یبار درست کرده باش نیهزارم یرا برا همسرت

 از نکهیشود... نه ا یبودنش خسته کننده م یتکرار

خواهد ...  یتنوع م یکم شده باشد ... فقط دلم کم عشقت

 خانه خسته کننده نیو سکوت ا واریدر و د یحت

 اطیبا صفا ح یخانه  کیآپارتمان  نیا یدلم جا... شده

 حوض وسطش باشد پر از کیخواهد ...  یدار م

خانه  نیآبدار ... ا نیریش یهندونه  کی حایو ترج یماه

 دوست دارم ها ... اما امان از تینها یمرد را ب نیو ا

... امان از فکر ها ییو تکرار... امان از تنها یکنواختی

 همه استرس نی... امان از ا یشگیهم یو دلهره ها

زند حاضر م دو  یفکر ها که به سرم م نی... ایکوفت

 را هم بچسبم... بشقاب قورمه یکنواختی نیهم یدست

 یبرا یگذارم و پشت صندل یم زیم یرا هم رو یسبز

 یمانم ... صدا یبار منتظر مردم م نیچندم دانمینم



بخند شنوم ناخودآگاه همان ل یانداختنش را که م دیکل

 فراموش یکنواختیلبم و  یرو ندینش یم یشگیهم

روم ... دسته  یشوم و به استقبالش م ی. .. بلند مشودیم

 گذارد یم زیم یرا رو فشیو تلفن همراه و ک دیکل

زند... عاشقانه  یافتد او هم لبخند م یکه به من م نگاهش

 روزها و لحظه نیلبخندش را دوست دارم... بهتر

تمام تجربه کرده  یمرد همه چ نیماه با ا کی نیرا در ا ها

 : میگو یو م رمیگ یام... کتش را م

 . یسالم خسته نباش -

 !زمیسالم عز -

 !اریگرسنم تارا تا خودت و نخوردم غذا رو ب -

 :خندمیم

 . ایامادس، لباس عوض کن ب -

 . قربون دستت -

 خانوم خانوما؟ یکرد کارایامروز چ -

 



 یماه است زندگ کیکه  یمن یاست نگران نگران

مادرم  یخال یو هنوز جا میمشترکمان را شروع کرد

 عذابم

 یروم... نفس م ی.... راه مری...اما با وجود امدهدیم

 مرد هستم که مرا با نیا ونیکشم... زنده ام... آن هم مد

...که عشق داد و عاشقم رفتیها پذ یمشکالت و کاست تمام

 دهم یم اش فشار نهیس یکرد...دستم را تو

 .حساسما یدون یم ریعه ام -

 : دیگویم یجد

 خب؟ -

 : اندازم یرا پشت گوشم م میموها

کار  یخانوم خونه دار چ هی گهی... کار خونه د یچیه -

 داره بکنه؟

 سرکار؟ یبر یخوایم -

 .نه -

 بشه ؟ یکه چ یچرا؟ درس خوند -



 . ستمیسواد ن یکه بگم ب -

کند  یو مجبورم م ردیگ یزند چانه ام را م یم لبخند

 را کم کرده...آخ ازپامید یرو شیچشم هانگاهش کنم... 

 ...کار است نیمرد مردن آسان تر نیبدون ا که

 یکنواختیاز تکرار و  ره؟یحوصلت سر م یگیمگه نم -

 . کنمیکار واست جور م هیخب من  ؟یخسته شد

چشم  یتو رودیو م شودیشود... خار م یمرور م گذشته

 :زند یم میچکد... با بهت صدا یم... اشکم میها

 تارا؟ -

 شتریب دیرفت...شا یرفت... اگه نم یمامانمم سرکار م -

 اگه انقد دیبرسه... شا شیتونست به بابام و زندگ یم

رفت  یشدن ... مامانم نم یشد جدا نم یکارش نم ریدرگ

 موندم و بابام و اون زن یبدون من... من نم

 .. .نکبتش

 ییزهایکه بداند چه چ یرا داسته باش یکیخوب است 

 :کندیم ارامت



 

 نیا یهمه زن تو نی... ازمیتارا جان تفکرت غلط عز -

 ... جدا شدن؟ مشکل پدر وکننیجامعه دارن کار م

 ...کار کردن مادرت نبوده مادرت

 ! گهیم نبود .. من بودم د ریتاث یب -

 م؟یسر کار که جدا نش یریاالن نم -

 :میگو یم محکم

 .میجداش زایچ نیکه با ا میحرف ها نیما عاشق تر از ا -

 . جوووونم یا -

 ...کند یاشکم را پاک م

 ...دلم زینکن عز هیگر -

کم  خوامیبهت برسم ... همه جو ره... نم خوامیمن م -

 . بدم حیبزارم... نباشم... کار و بهت ترج

 روزات؟ یکنواختیو  ییکار کنم واسه تنها یپس من چ -



بالشت و صورتم  یگذارم رو ی... مرمیگ یا مر دستش

 ...گذارم یدستش م یرا رو

 . من که قبال گفتم -

 : دیگو یتر م یجد

 دیبچه نه تارا... زوده ... واسه من نه واسه تو زوده... با -

 سابقه نی... با ایهمه جوره روبه راه ش یاز لحاظ روح

 تر بشه دیشد ایبرگرده  یافسردگ مانیترسم بعد از زا یم

 !زمیرو هزار بار گفتم عز نایا

 ! شمیبهتر م میبخدا بچه دار ش نیرحسیمن خوبم ام -

نبود ..  یکنواختیاز تکرار و  ییرها لشیتنها دل راستش

 را محکم میزندگ یخواستم با بچه ستون ها یم

افتاد مرا به خاطر بچه اش هم  ی... که بعدها اگر اتفاقکنم

 ...است ینگه دارد کاف

خودت و  ی.. بازم سع میزن یبعد حرف م میفعال بخواب -

 !یسرگرم کن دنیکش یبا نقاش



بحث را جمع کن تارا... سکوت  یعنیشود  یکه م یجد

 صورتم ریبندم... با دستش که ز یو چشم م کنمیم

 ...دهدیگوشم را قلقلک م است

 ... ماه پشت ابر دیگو یدرونم م ییصدا

 ...ماند ینم

 یچرخم سرم را تو ینماز خواندنش به پهلو م یصدا با

 ..... دل درد دارم کنمیبالشتش فرو م

 تارا جان؟ -

 نیحس ریام یا؟خدایدهد... خدا یجان گفتنش جان م تارا

 ... بگذار ماهری؟ او را به من ببخش... او را از من نگ

 .ابر بماند پشت

 ؟یتارا خانوم -

 . نیرحسیام خونمینماز نم -

 ! یقدر بچه بچه کرد نیا شبیو د یخون ینماز نم -

با  کنمیو بالشت را سمتش پرت م شومیحرص بلند م با

 : دیگو یرود و م یم رونیخنده ب



 . یرو ادهیپ میپاشو بر -

 . تونمینم -

 یکه تو کنمیشکمم جمع م یرا تو میدرد دارم پاها دل

 : ستدیا یچارچوب م

 ؟ ی؟ درد دار یتون یچرا نم -

 شده . دیآره شد -

 

 دکتر؟ میبر -

 ؟یدیمسکن م هی،  شمیخوب م خورمینه جوشنده م -

 :کند یم اخم

 .پاشو صبحونه بخور بعد ؟یبا شکم خال -

 :نالم یم

 . گهید اریب ریام تونمینم -

 .گفتم نه -



 کنمیشوم و خوب ثابت م یحوصله باز پرخاشگر م یب

 :ستمیخوب ن یهنوز از نظر روح

 ! قرص و بده مردم ،یه یدیم من درد دارم تو دستور -

صداتو  دیگوشم و بگو ریبزند ز یکیو  دیایخواهد ب یم دلم

 :دیگو یواسه من باال نبر ... اما فقط م

 .باشه -

به هم  شتری... حالم از خودم بکنمیبندم... بغض م یم چشم

 تهی... از مادرم... از پدرم ... از اون زن عفرخوردیم

 ی... از آن روزهایکوفت ی... از آن زندگیعوض ی

 ..آرام است شی... از آن شب مزخرف... صدایلعنت

 تارا؟-

 :کنمیرا باز نم میچشم ها

 تارا جان ؟ -

 ی... م ختهیبه هم ر می... هورمون هاکنمیبغض م شتریب

 ...کندیجور مواقع درک م نیدانم ا

 !دیببخش -



 ...خنده دارد یرگه ها شیصدا

 . پاشو ریپاشو لوس ام -

 ! خوامیممعذرت  -

 تارا چشماتو باز کن . -

 

و من از  ردیگ یرا به سمتم م چی... ساندوکنمیم نگاهش

 .. .شومیخجالت آب م

بخور بعد قرص  یو گردو گذاشتم که دوس دار ریپن -

 .مسکن نمیبخور ا

 :گذارد یم یعسل یاب را رو وانیو ل مسکن

 .آب گرم آماده کنم واست ی سهیمن برم ک -

بود خوشبختت  گرید ی... کاش کسریام را ندارم اقتتیل

 : رود یکرد ... به سمت در م یم

 ؟ نیرحسیام -

 ...گردد یم بر



 جان ؟ -

 ..من -

دونم  یم گهینشده که ... د یزیچ گهیتارا کشش نده د -

 . یجور وقتا اعصاب ندار نیا

 یرود و من م یسر کارش م ریام شودیکه بهتر م حالم

 ...بود الاقل یمادر و پدر ...کاشییمانم و خانه و تنها

 تیفعال دهدیاجازه نم شتری... دل درد بکنمیرا مرتب م خانه

 و جوشنده را نمینش یکاناپه م یکنم... رو

... به ساعت نگاه شودیزنگ بلند م ی... صداخورمیم

 نگاه یو از چشم شومیدوازه است بلند م کی...نزدکنمیم

 دانمی... نمنیرحسی... حاج خانوم است... مادر ام کنمیم

 ...را ندارم شیچشم هانگاه کردن به  یرو شهیچرا هم

زند... به خودم  یو باز زنگ را م کندیرا مرتب م چادرش

 ...کنمیو در را باز م میا یم

 . سالم مامان -



سرت کن آرش م باهام هست  یزیچ هیسالم دخترم برو  -

 . کنهیشو پارک م نیداره ماش

 . نیخوش اومد یلیخ دیچشم... بفرمائ -

 یباز م مهی... در را نکندیو تشکر م شودیخانه م وارد

 یشوم. .. برا یو وارد اتاق م کنمیم یگذارم... عذرخواه

و شالم را  کنمینشدن خاطر حاج خانوم مانتو تنم م مکدر

 یخانه م یشاد آرش تو یکشم...صدا یجلو تر م

... دکنیرا دوست دارم آدم را سرحال م شیطنتهای... شچدیپ

 اخالق ها و نوع پوشش مخالف یهر چند بعض

است ... نه به  یحاج خانوم است اما ذاتا پسر خوب نظر

 روم اطرافم را نگاه یم رونیمن البته... ب ریام یخوب

حاج خانوم چادرش را برداشته  نمیب یاما آرش را نم کنمیم

 ... کند یو نگاهم م

 اشپزخونس مادر. یتو -

 

 خچالی یشوم سرش تو یزنم و وارد اشپزخانه م یم لبخند

 ... ردیگ یاست ... خنده ام م



 .سوختا -

 . سالم کیعل -

 ؟ یخوا یم یسالم... چ -

 :گذارد یدهانش م یرا تو ینیریبندد و ش یرا م خچالی در

 ؟ خوادیم یآدم گشنه چ هی -

 :خندم یم

 . میاتفاقا امروز ناهار ندار -

 : رود یساز م یدارد و به سمت چا یرا بر م وانیل

 دس؟یداداشم ، رنگت چرا پر چارهینچ نچ ب -

 : میگو یدارد که با خجالت م یرا بر م یقور

 .اون ستین یچا -

 ... ینگاه به قور کیاندازد و  ینگاه به من م کی

 پس؟ هیچ -

 . کنمیدرست م یجوشندس... برو شما من چا -



خواند و من از خجالت  یاست و تا تهش را م زیت ریام مثل

 کند من با ی...پزشک است و فکر نم شومیاب م

که برادر شوهر م  یها هم راحت باشم با پزشک پزشک

 زنم یحرف نم ارتباط نیباشد در ا

 ! نیبرو بش کنمیبرو خودم درست م خوادینم -

 شوم یم هول

 ... زهینه.. چ -

 زه؟یچه چ -

 !یچیه -

 

 !مامان شیبرو پ -

کردن  زیروم حاج خانوم مشغول تم یم رونیخجالت ب با

 لبخند نمینش یاست کنارش م نکشیع یها شهیش

 :زنم یم

من ناهار  دیداد یکاش قبلش خبر م ن،یخوش اومد یلیخ -

 . کردم یدرست م



 ... اندازد یم رمیام ادیمرا  شیها یمهربان

 !شتیپ میایگفت ب ری، ام زمیعز یفتینگفتم که تو زحمت ن -

 : میگو یم متعجب

 . گفت ؟ من که خوبم ریام -

 .یایدر ب ییاز تنها میایمادر گفت ب دونمیم -

گذارم و  یم شیزنم... بشقاب و چاقو را جلو یم لبخند

 :دیگو یرا بر دارم که م وهیخواهم ظرف م یم

 . من روزم مادر جون خودت بخور -

 ...یربط چیخانواده ندارم... ه نیبه ا یربط چیه من

مرا  نیحس ریچرا ام دانمیم ... نم نجایدانم چرا ا ینم

 ...به مادرش نداشتم یشباهت چیکه ه یخواست ... من

 دیقدر مق نیکه ا ینماز و روزه نداشتم... من یکه حت یمن

 خواهد وفادار با یم یگفته بود زن رینبودم... ام

 ...!و عاشق... و عاشق محبت

دختر  هیعاشقش هستم ... فقط شب یخب من بدجور و

 ی... گفته بود کنار هم به تکامل م ستمین شیاهایرو



 !...بر پدر هر چه اما و اگر است ی... اما ... امیرس

 : میگو یو م میا یخودم م به

 .قبول باشه مادر جون -

مهربان است...  شیچشم ها... ستیگرم ا لبخندش

 ...یمیحضورش صم

 .قبول حق باشه مادر -

اش سرگرم است ازآشپزخانه  یهمان طور که با گوش آرش

 :کند ینگاهم م دیآ یم رونیب

 . رهیغذا بگ ادیم داره م ریدم کردم زنگ زدم ام یچا -

 

 : دیگو یرو به حاج خانم م بعد

 .میدور هم گهید یگرفت یمادر من امروز روزه نم -

 دور هم بودن مگه به خوردنه؟ -

 شود یخندم... آرش هم ... حاج خانوم بلند م یم

 .برم نماز مو بخونم من -



 :دیگو یمهربان م آرش

 .التماس دعا حاج خانوم -

چادر و سجاده  شیشوم تا برا یزنم .. بلند م یم لبخند

 ... وارد اتاقندینش یکاناپه م یآماده کنم آرش رو

 یتخت م یشوم و چادر و سجادرا رو یم مشترکمان

 :کند یبروم که نگاهم م رونیب خواهمیگذارم م

 تارا ؟ هیمرد خوب نیحس ریام -

 گردم یزند... بر م ینبض م میها قهی... شقستمیا یم

 ...چطور؟ ادیز یلیبله خ -

از بابت  المیخواستم خ یستیرو به راه ن ادیحس کردم ز -

 . پسرم راحت باشه

 ستم؟ین شانیهایخوب قیال چرا

 .نه من خوبم فقط دل درد دارم -

 .یشیبهتر م یجا استراحت کن نیبخواب هم ایب -

من برم  دیبهترم ... شما نماز تون و بخون یعنینه خوبم  -

 . نمیو بچ زیم



 اندازد یسرش م ینماز م را رو چادر

 . برو مادر -

 میشو یهر سه مشغول خوردن غذا م دیآ یکه م نیرحسیام

 جور خاص کیکند...  ینگاهم م یجور کی... 

 ینگاهش فقط عشق باشد اما نگران یهم تو دیشا دانمینم ...

 صاحبم... آرش با یزند کنج دل ب یچمبره م

 :زند به دستش یم آرنج

جوون عذب نشسته  هیکن  شیچشمات و درو یهووو -

 ور دلتا!

 

 :دیگو یهم با خنده م ریخندم... ام یم

 . میشیشرمنده دادا ما زود زود دلتنگ هم م -

 .ارویلوس باز نیماه گذشته ها، جمع کن ا کیاهوع  -

 :خندم یم

 . عشق گنیم نیبه ا سین یاصال م لوس باز -



 ینیعشق  نیزن داداش بعد اون وقت هم یخب شد گفت -

 ؟یچ

 :دیگو یداردو م یپارچ اب را بر م نیرحسیام

 . حالت باهاش خوب باشه ینیعشق  -

 کند یقاشق را رها م طنتیبا ش آرش

مونث م حالم خوبه ، با حاج  یضایواال من با نصف مر -

 عاطفه یخانوم که هستم حالم خوبه با وروجک آبج

 ف؟یکه هستم حالم خوبه ... تکل م

 : دیگو یو با خنده م شودیاز جا بلند م نیحس ریام

 .داداش ریبم -

 :کند ینگاهم م بعد

 تو؟ یخوب -

 . اهوم -

 ایب کنمیو بزار خودم بعد جمع م زیمامان م شیپ رمیم -

 . نیبش

 :کند یبا حرص نمک پاش را سمتش پرت م آرش



 .بدبخت لیبرو بابا زن زل ایب -

هوا  ینمک پاش را رو نیحس ریو ام دمیخند یدو م هر

 رود آرش باز مشغول خوردن یم رونیو ب ردیگ یم

...  خوردیم چیخورم... دلم پ یآب م ی...کم شودیم

 :کنمینگاهش را حس م ینیسنگ

داره خوشحالم که حالش باهات خوبه خوبه که انقد دوست  -

 که اون واسه زن گرفتن داشت ی، با اون وسواس

 هیاعتماد کرد داشتن تو  یبه دختر شهینم گهیگفت د یم و

 نعمت بزرگه واسش.

 

شود... به من اعتماد کرده و من  ی... قلبم هزار تکه مقلبم

 ...کنمینبودم... بغض م قشیال

 ؟یتارا خوب -

 :ردیگ یاب را به سمتم م وانینم... لبز یحرف توانمینم

 ؟یشد یچ -

 .یچیه..ه -



روم... حاج خانوم و  یم رونیحرف ب یشوم و ب یم بلند

 یمشغول صحبت کردن هستند و من فکر م ریام

 یمادرش را... حسم م ایدوست دارد  شتریمرا ب ریام کنم

 یم ریخورد ام ی..مادرش را...تلفن که زنگ مدیگو

 : میگویبلند شود که م خواهد

 .زمیعز دمیجواب م -

است  ریدارم و همان طور که حواسم به ام یرا بر م تلفن

 :میگو یم

 د؟ییبفرما -

 :برد یم میروزها نیو نحس تر نیمرا به دورتر ییصدا

 تارا؟ -

 :ردیم یشکند... م ی... م زدیر یام ... م ی... دل لعنتدلم

 شما؟ -

داشته  ی...شک دارم دل ردیدارم که دل او هم بم شک

 ... باشد

 ؟ یتارا مامان خودت -



 یبرده ام... آرام لب م ادیرا سه سال است از  شیصدا

 ...زنم

 . من مامان ندارم -

 آره ؟ یسر و سامون گرفت دمیتارا دلتنگتم، شن -

 ...شود یسست م میزانوها

 دنت؟ید امیتارا ب -

 

نگران بلند ... کندی... اخم مکندینگاهم م نیرحسیام

 یگردد و رو ی... نگاه آرش و مادر جون هم بر مشودیم

و آرام لب  ردیگ یدستم را م ری... ام ندینش یم صورتم

 :زند یم

 زم؟یچرا عز یکرد خیه؟یتارا؟ک هیچ -

 ... رمیگ یرا سمتش م یگوش

 .مامانمه -

 :ردیگ یرا م ی... گوشنمیب یم شیچشم هارا در  تعجب

 ؟یمطمئن -



دخترش  ادیکه بعد از سه سال  یدارد خب... مادر حق

 و دو ستیب یکه تو یافتاده تعجب هم دارد... مادر

 یتلفن را ب ریکرد و االن سراغم آمده... ام میرها یسالگ

 ردیگ یگذارد و دستم را م یحرف م

 .اریاب قند ب وانیل هی...آرش یفتادیتا ن ایب -

 : دیآ یخانوم نگران به سمتم م حاج

 ر؟یشده ام یچ _

 یجور نیجور وقتا ا نیفشار ش افتاده ا ستین یزیچ -

 . شهیم

 :زند یم یکشم... حاج خانوم اما لبخند مهربان یم خجالت

 .تخت بخوابه یببرش رو -

آدمها را از دست  نیکشم... کاش ا یتخت دراز م یرو

 ... من اول عاشقندینش یکنارم م ریندهم... ام

 ...شدم شیچشم ها

واقعا مادرت تا االن  دی؟ شا یختیجان چرا انقد بهم رتارا  -

 .سراغت ادیو نداشته ب طشیشرا



 ...زنم یم شخندین

شو نداشت من و  طی؟ شرا یرفت چ یبدون من م یوقت -

 جا نزاره؟

 ستیتا سن ب یمادرم بود ... حت یتنها وابسته  ایتمام دن از

 ... رفتنش مثل شوک بود... از بابایو دو سالگ

بود... مشکوک بود... تفاهم نبود... از من هم دل  دهیبر

 که زن جوانش را به دخترش یکند... من ماندم و پدر

 یکند به جا یزنش نخواست با من زندگ یداد و وقت حیترج

 ...کرد رونیمرا ب شیکردن او از زندگ رونیب

 میآپارتمان کوچک برا کیراحت کردن وجدانش هم  یبرا

 سقف کی ریاند با من زتو ی... گفت آذر نمدیخر

... اول هر زندیدهد... سر م یام را م یگفت خرج باشد

 یبار... بعد هفته ا کیزد... بعد دو روز  یروز سر م

 کی

 

 شتری... و بعد ... و امان از بعدش... روز به روز ببار

 ییتنها شتریروحم مرد... ب شتریمردم... ب شتریشکستم... ب



صورتم  یمهربان با انگشت اشاره رو ریم کرد...ام نابود

 :کشد یم

 تیخودت و اذ گمیتارا جان فقط م دمیمن بهت حق م -

 گرده نه ینکن چون در حال حاضر نه گذشته بر م

 یستین یا یراض تیاالنم که از زندگ کنهیم رییتغ یزیچ

 ؟

کم  یلیخ یجان... راض ریکم است ام ی؟ راض یراض

 ادیاز سر من هم ز یزندگ نیجان... ا نیحس ریاست ام

از دست دادن  یترسم... فقط نا ی. .. فقط ماست

 نیاست... فقط هم یجیمرگ تدر یتو زندگ یندارم...فقط ب

 ...مرا تباه کردند... فقط ندهیآ تیمسول یب ی خانواده

 تارا؟ -

 :زنم یم لبخند

 !ممیمن عاشق تو و زندگ -

 یاب قند وارد م وانیو آرش با ل خوردیبه در م یا تقه

 :شود



 ! شششیهنوز ا دیمون یمثل نامزدا م ینی -

مادر جون  دهمیآب قند را به دستم م نیحس ری... اممیخندیم

 :شودیوارد اتاق م

 تارا جان ؟ یبهتر -

... کندیمرا رها نم ایپسرت تا ته دن یاگر قول بده خوبم

 ریتارا جان بمانم... خوبم اگر ام شهیخوبم اگر هم

 .. .قدر مهربان بماند نیهم شهیهم نیحس

 . نبودم امروز یخوب زبانیم دیبهترم ممنون ببخش -

 گهینداره د ییرایمادر مهمون سر زده پذ هیحرفا چ نیا -

. 

 دیگو ی... از آن نگاه ها که مکندیفقط نگاهم م رهیخ ریام

 حالت حالم یدوستت دارم تارا... بد نباش تارا .. بد

پدرت  شومیتارا... گفته بود خودم مادرت م ردیگ یم را

 یرا م تینداشته ها یهمه  ی.. خودم جا شومیم

 !... زمیفقط تو بخند عز رمیگ



گذارم و پشت فرمان  یرا داخل صندوق عقب م دهایخر

 ...کنمیچک م نهییآ ی... خودم را تونمینش یم

باشد...  دهیرس گرید ری... احتماال امکنمیرا نگاه م ساعت

 رسم با زحمت ی... به خانه که م کنمیحرکت م

اندازم وارد خانه  یم دیگذارم و کل یرا پشت در م دهایخر

 شودیکاناپه بلند م یاز رو نیحس ریام شومیکه م

 تمام شد ؟ یعنی... زدیر یدلم م نمیب یاخمش را که م ...

 

 ؟ییمعلومه کجا -

 .بودم دیسالم... خر -

بزرگ و  ی... همه را با دستهاکندینگاه م میدستها به

 یم میموها ینرم و آرام البه ال شهیمردانه اش که هم

و باز  کندیآشپزخانه رها م زیم یو رو ردیگ یم چرخد

 :. دیآ یسمتم م

 میرفت یخونه... م یساعت خونم سابقه نداشته نباش کی -

 . یدادیاطالع م



 شده مگه ؟ یچ -

 . که خاموشه تمیگوش -

 خوامیش تموم شده متوجه نشدم معذرت م یحتما باطر -

. 

 یعنی.. سکوتش ندینش یکاناپه م یکند و رو یم یپوف

 . .. دستش را بهنمینش یدلخور است... کنارش م

 ... دهد یو ماساژ م ردیگ یم گردنش

 ر؟یام -

 م؟یدار یزیناهار چ -

 . آخه ستمینداشت بچه که ن ی... نگرانمیدار -

 کند یاخم نگاهم م با

منتظرمن  زیسر م یموقع جناب عال نیهر روز ا یوقت -

 یرفت یچه وقت دیحق بده نگران شم... خر ینشست

 تو؟

 .حوصلم سر رفته بود -

 مگه ؟ کننیکار م یزنا تو خونه چ یهمه  -



 . یا یچرا انقد عصب نیحس ریام -

 ...زند یرا چنگ م شیموها

 .بخوابم رمیم خوامیغذا نم -

 ر؟یام -

 

 ی...به نامهربانکنمیبغض م شودیو وارد اتاق م شودیم بلند

 آورم و یرا در م میعادت ندارم... لباسها شیها

 کنمیکشم... فکر م یو دراز م کنمیرا باز م میموها کالفه

 کم کم گرم میچشم هاقدر بد بوده باشد. ..  نیکارم ا

 :زند یرا از صورتم کنار م میموها ی... دستشودیم

 تارا؟ -

 : زند یلبخند م نیحس ریام کنمیباز م چشم

 . نمتی... پاشو بب یگفت آخه انقد خودت و خسته کن یک -

 شیو دستها کندیاندازم .. بلندم م یرا گردنش م میدستها

 : کند یکمرم قالب م یرا تو

 ! اومدن تو هم بدتر م کرد ریسرحال نبودم د ادیز -



 ؟یچرا سرحال نبود -

زودتر  میعاطفه بر یخونه  می... شب دعوت شدالیخ یب -

 . یبچرخ کمیببرمت 

که  ییروزها ی؟ برا رمیرا قاب بگ شیها یمهربان شودیم

 به من یکس شودیممکن است از دست بدهمش؟ م

 شودیمن است ؟ م یمرد تا نفس آخر برا نیدهد ا ضمانت

 رمیم یباور کند نباشد م نیرحسیکرد ام یکار

 واقعا؟

 ر؟یچرا حالت خوب نبود ام -

 . زمیبرو آماده شو عز -

 ر؟یام -

 .برو میزن یبعد حرف م -

و  میگذران یخوش م میخند یم میگرد یم ریشب با ام تا

 بغل کم کیو پارک و بازار  ابانیمن فقط وسط خ

خواهرش که  یشود ... به خانه  لیتکم یتا خوش داشتم

 یباز به احترام حاج خانوم شالم را جلوتر م میرسیم



 یو عاطفه با لبخند و مهربان میشو یخانه م... وارد کشم

 دنیبا د دیگو یبوسد و خوش آمد م یصورتم را م

 یو موها نمینش یم شیپا یجلو شومیغرق لذت م ایپر

 : زنم یرنگش را کنار م ییلخت خرما

 .ییسالم عشق زندا -

 

است...  نیرحسیام هیشب بیعج شیچشم ها... شیچشم ها

 ..کنمیحس م یقهوه اش را حت یکه بو یقهوه ا

 ! سالم تارا جونم دلم انقد واستون تنگ شده بود -

 دود یم ریبوسد و به سمت ام یام را م گونه

 . ریام ییسالم دا -

 کند یبغلش م یو با لبخند مهربان شودیخم م ریام

 . جان دلم یا -

... کاش االن دختر خودمان را  کنمیحسرت نگاهش م با

 یزد... کاش جا یم شیکرد... جان دل صدا یبغل م



 ی...عاطفه نگاهم ممیشش ساله دختر خودمان را داشت ایپر

 : کند

 نجایوروجک باشه تا صبح ا نیبابا به ا ندیبش دیبر -

 .داره ینگهتون م

و با حاج خانوم و آرش و آقا  میرو یم ییرایسمت پذ به

 ... نمینش یو م میکن یم یرضا سالم و احوال پرس

 یزیگوشش چ یتو ندینش یم نیحس ریام یپاها یرو ایپر

 با دقت ریشوم... ام یکه متوجه نم دیگو یم

آنقدر  کنمیزند و من فکر م یدهد و لبخند م یم گوش

 .. کنمیحسادت م ایبه پر یدوستش دارم که حت

من است..  یمرد فقط برا نیدست ها... ا نیآغوش ا نیا

 :کندیآرش بعد از اتمام حرفش با رضا نگاهم م

 ؟یبانو شما بهتر -

 رمیگ یبندم و نفس م یچشم م شودیم یادآوریمامان  تلفن

: 

 . خوبم جناب -



 : کند ی... عاطفه نگران نگاهم مخنددیم

 مگه؟ یشد یچ -

 :دیگو یمن م یخانوم به جا حاج

که خداروشکر  روزیبود د نییکم فشارش پا هینبود  یزیچ -

 . خوبه االن

 : دهد یتذکر م ایزنم آقا رضا به پر یم لبخند

 .و خسته نکن ییبابا دا ایپر -

 ایبا حوصله با پر شهی... مثل همشودیاش اما خسته نم ییدا

 یرا نوازش م شیزند موها یحرف م یاز هر در

دهد دستش... اگر  یاش را م ی... گوشکندیم ی... بازکند

 بچه کندیخواهد پس چرا قبول نم یقدر بچه م نیا

 

... حال من که خوب است... فقط نگران از دست میشو دار

 ... از بس که تمامنیهستم هم یزندگ نیدادن ا

را محکم  ریصورت ام ایرا از دست دادم... پر میها داشته

 :بوسد یم



 آرش گفت مگه نه؟ ییدا ستمینه من که خسته کرده ن -

 : دیگو یخندد و م یم آرش

 . خسته کننده مربا -

گوشش  یکشد و آرام تو یلپش را م ریو ام میخند یم همه

 :.دیگو یم

 ببافمموهاتو؟ -

پر  می... حسرت هاکندیچرا حس حسادتم گل م دانمینم

 و افکار شودیم شتریب میها ی.. نگرانشودیرنگ م

 ....شتریام ب یمنف

 . خوامیاهوم م -

 : دیگویو م شودیبلند م عاطفه

 . نمیو بچ زیبرم م -

 : دیگو یم ایتا کمکش کنم پر شومیاجبار بلند م به

 ؟ یشما از کجا بلد ستیبابا رضا بلد ن -

 :کند یبا ابرو به من اشاره م ریام



 !از اونجا -

 یرا باز م شیموها ای... پر زنمیم یخشک و خال لبخند

 : دیآ یکند و به سمتم م

 . بافته یی؟ دا نمیموهاتون و بب شهیتارا م ییزندا -.

 : کشم یخجالت م یخندن و من کم یم همه

 . گهید نمیشال تو بردار بب -

 : کندیاش گل م یباز مسخره باز آرش

 !بر دار من چشمام و بستم آقا رضا م گوشاش و گرفته -

 : دیگو یبا حرص م نیحس ریام

 

 آرش؟ -

 :زند یرا صدا م ایپر بعد

 . ییدا نجایا ایب -

 : کندیباز نگاهم م ایپر

 ؟ینی یدار یبر نم -



 :خنددیکشم ... آقا رضا م یسرش م یرا رو دستم

 ! ریام یکار کرد یچ نیبب -

 :ردیگ یخانوم دستش را م حاج

 .کار داره ییزندا نمیبب ایمامان جون ب ایب -

زند  یچشمک م میکند و با لبخند برا ینگاهم م نیحس ریام

 روم ... حتما مرا یم یواکنش چیه یاما من ب

داشته باشد...حتما من با  یتا از من بچه ا داندینم قیال

 . ..مادر شدن را ندارم تیکه دارم صالح یافسردگ

 ؟یتاراجان خوب -

 ... ستادمیوسط آشپزخانه ا میا یخودم که م به

 جانم؟ -

 ؟ یرو به راه دمیپرس -

 : میگو یم یفکر چیه یچرا ب دانمیچرا واقعا نم دانمینم

 !خوامیبچه م یاره ول -

 یخندد... بعد بلند تر م یکند... بعد م ینگاهم م جیگ

 که زدم دستم را به یخندد... و من مات از حرف



 کشم یام م یشانیپ

 ؟ یهوس کرد یدیرو د ای؟ پر یخوا یبچه م -

 .اهوم -

 . ارهیواست بچه ب گمیخب به داداشم م -

 !ارهینم -

 

 : خندد یکند و بلندتر م یگرد نگاهم م یچشم ها با

 . تارا یچه رک شد -

 . زوده خوامینم گهیم گمیخب راست م -

 : روم یبرد همراهش م یم رونیساالد را ب یها ظرف

 و زوده؟ یچ یسالشه چ یس گهید ریام زایچه چ -

 .سالشه کیو  یس -

 خنددیم

 خب حاال... حرف بزنم باهاش؟ -

 خانوم ؟ یعاط یبا ک -



 یلبم را گاز م نیحس ریام دنیو با د میگرد یدو بر م هر

 را شروع کرده ام که معتقد است ی... بحثرمیگ

ندارد تا مطرحش  هیبه بق یاست و ربط یخصوص کامال

 ... دانم چرا امشب یکنم اما نم

 من عمه شم ؟ یخوایداداش تو نم -

 : رسد متاسفانه یهم م آرش

 .یباال حاال خود دان رهیفحش خورت م یعمه ش -

 :کوبد یم شیخورم عاطفه به بازو یام را م خنده

 . مزه یب -

 .فداتم -

 : دیگو یم یاما جد نیحس ریام

 چه خبر مگه ؟ -

هم تارا دوس داره مامان شه هم من  سین یخبر یچیه -

 .عمه هم آرش عمو

خودش  یو همان طور که برا ندینش یم زیپشت م آرش

 د؛یگو یکشد م یساالد م



 . ندارم ینه من عالقه ا -

کند کاش عاطفه ادامه ندهد.  یبا اخم نگاهم م نیحس ریام

.. 

 

 شهیگرم تر م تونیزندگ دیاریبچه ب هی ستیداداش زود ن -

. 

 : دیگو یم تیبا جد ریام

 مگه ؟ ستیگرم ن -

فرار کنم... جلو تر  خواهدیاندازم... دلم م یم ریرا ز سرم

 : دیآ یم

 ؟ ستیهوم ؟ گرم ن -

 : دیگو یم ندیب یکه هوا را پس م عاطفه

 ؟ یپرس یو که من گفتم چرا از تارا م نیا -

 :دیگو یم ریام

 دیو خونواده و سر ننه بابا نبا یبچه واسه گرم شدن زندگ -

 رفاه خوادیداره امکانات م تیبچه مسول اد،یب



سر  ادیب نکهیخواد نه ا یم یآمادگ خوادیآرامش م خواهدیم

 من و تو گرم شه عروسکه مگه ؟

 :دهم یقورت مدهانم را  آب

 . نگفتم یزیمن که چ -

 :زند یم شیصدا آرش

 .دادا یاریجوش م یالک یآب بخور باز دار ایب ریام -

 : دیآ یبا اخم جلو م عاطفه

 چرا؟ یدیجواب مو به تارا م گمیمن م یهر چ -

 . بحث و تارا خانوم شروع کرده نیچون ا -

 . دیش یچرا بچه دار نم دمینه من ازش پرس -

 : دیگو یبا احترام م ریام

 !میما هنوز دو ماه نشده ازدواج کرد -

شود ... نفس  یآمدن حاج خانوم و آقا رضا بحث تمام م با

 به ادی. .. حالت تهوع گرفتم از استرس زرمیگ یم

 : پرسد یم نیحس ریروم ام یم ییدستشو سمت



 کجا؟ -

 

 . دستام و بشورم -

 .زود ایب -

دو ساکت و متفکر به رو به ... هر مینشسته ا نیماش یتو

 ... سکوت را شکسته یقی... تنها موسمیشد رهیرو خ

 ...دارد اخم

 ن؟یحس ریام -

 بله؟ -

 : چرخم یسمتش م به

 .بله نگو -

 بگم؟ یچ -

 ؟یقهر -

 : دهد یم نییرا پا شهیش

 .نه -



 .یشد یجور نینشده که ا یزیچ -

 .من یخانواده  ینکش جلو شیبحث و پ نیگفته بودم ا -

 چرا؟ -

 : دیگو یتر م یعصب

 ؟یچه عجله ا هیچه اصرار فهممی... نم گمیچون من م -

 : میگو ی... دلخور مکنمیم بغض

 کنم یزندگ یخوایکه تو م یاون جور شهیهم تونمیمن نم -

. 

 :کند ینگاهم م تیگردد و با عصبان یم بر

 و خواستم؟ نیو گفتم ؟ من ا نیمن ا -

 ...گرفته ام گر

 ! یخوایبرده مآره تو  -

 

 ابانی.. کنار خ رمیگ یکند... لبم را گاز م ینگاهم م جیگ

 : لرز کنم شودیباعث م تشی... عصبانکندیترمز م



 ؟ خوامیم یمن چ -

 :اندازم یم ریرا ز سرم

 اون وقت ؟ یدیرس جهینت نیبه ا یاز کجا و چ -

 .من و ببر خونه -

 .جواب من و بده -

 چون میبگو خواهدیم دلم

را محکم کنم... بمانم...  میپا یجا خواهمیهستم م عاشقت

 .. مادر بچه ات باشم یاگر زنت نبودم حت یروز

بار داد  نیا میباهم داشته باش یطیدر هر شرا یربط کی

 :زند یم

 . با توام تارا -

 : شومیتر م یزند عصب یکه م داد

 هی... انقد بزرگش نکن ... من فقط ریسر من داد نزن ام -

 مثل خوامیبچه م هیارزومو به خواهرت گفتم گفتم 

 .. قتل کردم مگه؟ نی... همایپر

 :دیگو یتمسخر م با



 ! واست ارهیبگو همون عاطفه بچه ب -

 : میگو یبهت م با

 ؟ ریام -

 نکهیجز ا گهین بگو د یک گفت هیچ دشیاالن فا ه؟یچ -

 ب جون من؟من نگفتم یو بنداز یمامان و عاط

 ؟ خوامیبچه نم چرا

تو تموم  یتو عاشق بچه ا یخوایتو بچه م یدروغ گفت -

 ... تو یبود ایامشب و و با پر

 .. شکند یم بغضم

 یچون م ضهی... چون روحم مر یخوایتو از من بچه نم -

 حال و روز م روش اثر ارمین ایبچت و سالم دن یترس

 یکه مادر خوب یدونینم قیبزاره ... تو من و ال یمنف

 ...باشم

... مات... متعجب....نا باور و جیکند... گ ینگاهم م فقط

 زند .. یم میآرام صدا

 



 تارا؟ -

 ...زدیر یم میاشکها

بر گرده و نتونم اون طور که  میباز افسردگ یترس یم -

 .از بچت مراقبت کنم دیبا

 آخه؟ هی؟ چرا انقد افکار ت منف یگیم هیچ نایبسه تارا ا -

 :زنم یتر اشکم را پس م ی... عصبزندیسرم م به

سال بابام  کی م،یروان ضیچون روحم مر هیافکار م منف -

 ... ول

 کنمی... با ترس نگاهش مشومیبندم... خفه م یرا م دهانم

 دانست... نخواستم بداند... از نظر یداند... نم ی... نم

 :کند ینگاهم م دیکه بداند...با ترد ستین یقشنگ زیچ ش

 ؟یسال چ کی -

 .یچیه -

 : پرسد یتر م یعصب

 ! حرفت و نخور تارا -



 .نیمن مادر بچت باشم هم یخوایکه تو نم نهیحرف من ا -

 یچیشم ه یمن عصب یدونیاعصاب من تو م ینرو رو -

 یگیم هیچرت و پرتا چ نیآخه ا سین میحال

 گذره؟ یما چند وقته از ازدواجمون م تو؟مگه

 ؟ گمیدروغ م -

 : رود یباال م شیصدا

 . تارا چرند یگیم چرند -

 ... کنم یرا نگاه م رونیبغض ب با

خاک بر سر من که تو هنوز به عشق و قلب من شک  -

 .یدار

 ...کنم یگردم و مات نگاهش م یم بر

 . رینبود ام نیمن ..منظور م ا -

بخوام عشقم  دیبود؟ من چرا نبا ینبود چ نیهه منظورت ا -

 هم نفسم مادر بچم بشه ؟ میزندگ

 

 آرام...  یلیشوم... خ یم آرام



 .ریولش کن ام -

 یهمه چرند گفت نیا ؟یراحت نیبه هم -

 .حالم خوب نبود دیببخش -

 !جواب من و بده تارا -

 . ضمیگفتم که چون مر -

 :زند یرا چنگ م شیموها کالفه

تارا انقد به خودت برچسب درد و  ستین تیچیتو ه -

 بد گذشته بهت افسرده و یدوره از زندگ هیمرض نزن 

 ! تموم شد رفت یشد ریگ گوشه

 :زنم یم شخندین

... من  گمیو م نیخب منم که هم ست؟ین میچیعه؟ ه -

 .میپس بهتره بچه دار ش ستین میزیچ

 : دیگو یکند و آرام تر م ی... نگاهم م شودیسالح م خلع

 کنم آخه ؟ کاریاز دست تو من چ -



از عشقم بچه  خوادیمادر شم دلم م خوادیمن دلم م ریام -

 داشته باشم جرمه مگه؟

 مانیهست فقط نگرانم با زا تیزیتو چ گمیتارا جان من نم -

 . و بارها گفتم نیبر گرده ا تیماریب

 :کنم ی... پر از عشق نگاهش ممیدو آرام تر  هر

با همون  رمی... اصال م گهینظر دکتر د ریز رمیخب م -

 اگه اشکال داشته باشه کنمیروانشناسم مشورت م

 . گهید گهیم

 م...ریگ یکند دستم را م یو با لبخند نگاهم م آرام

افکار مزخرف و آزار دهنده ازت  نیا یجور نیاگه ا -

 به عشق من شک نکن گهیباشه قبوله فقط د شهیدور م

! 

 یمرد هیمن شب یاست ؟ خوشبخت یچه شکل یخوشبخت

 ..خماست. نیحس ریش ام گریاست که اسم د

خندد و  یاندازم ... م یرا گردنش م میو دستها شومیم

 :کند یاطرافش را نگاه م



 عه ! میابونیتارا تو خ -

 

 . عاشقتم -

 . نمیبب ایب گمیزشته تارا نکن م -

 ر؟یام -

 : کند مرا از خودش جدا کند یم یخندد و سع یم

 .ور نیا ایب گمیمرگ م -

 : دیگو یبا خنده و حرص م

 . پدرسوختهنکن  -

 : خندم یکشم و م یم عقب

 .حالم جا اومد شیآخ -

 . صبر کن ارمیجا م شتریخونه حالت و ب میر یم -

که با تاسف  یرمردیکند و نگاه پ یخندم حرکت م یم بلند

 ...ندارد یتیاهم چیدهد ه یسر تکان م میبرا



هم دوستم  ریکند از خانه فرار کردم و ام یفکر م حتما

 است احتماال... من به قضاوت ها عادت دارم

 ن؟یحس ریام -

 .جون -

 پسر ؟ ای یتو دختر دوس دار -

 . نداره یسالم باشه فرق -

 .میپسر دار ش دوارمیام -

 :خندد یم

 مگه؟ یپسر دوس دار-

 .حسودم یلینه فقط خ -

 :کند ینگاهم م جیگ

 ؟یچ ینی -

من دوس ندارم تو  یهستن بابا هام دختر ییدخترا بابا -

 . یموهاش و بباف یحت ای یبخوا شتریدخترمون و ب

 



 :خنددیم بلند

 ؟یکرد یم حسود ایتارا .. تو به پر یا ونهیتو د -

 .حاال -

 !خوردت نجایا شهیو نم افتینکن ق یاون جور -

 یخنده ها و تمام حس ها انیخندم... و م یته دل م از

 نبود یکنم پدر من چرا دختر یفکر م نیخوبم به ا

 پس؟

ارزد  یدارد که م یدیفوا کی... ستیهم بد ن شهیهم ییتنها

 یترس ینم گرید یبه تحملش... تنها که باش

مثل  دیایب ینکند روز ای... یات را از دست بده یفالن

 ییخدا ای... یدلش را بزن ایسابق دوستت نداشته باشد...

... دیایسرش ب یبرگشت از سرکار بالئ ریمس یتو نکرده

 ترس از یناراحت شود .... تنها که باش ینکن یکار ای

سوزاند... ترس رفتن  یات را نم شهیر یدادن کس دست

 روز کی... آخ که رفتن از همه بدتر است... یکس

 کی... ستین گرید ینیو بب یشو داریاز خواب ب صبح

 ناهار زیروز سر م کیو برنگرد ...  یشب منتظر باش



 ...زمینعمت است عز یگاه ییبرود... تنها دیبا دیبگو

و  کنمیرها م زیم یچاقو را رو خوردیخانه که م زنگ

 ... ستین نیحس ریموقع آمدن ام کنمیساعت را نگاه م

 ...نمیب ینم یریدارم ... تصو یرا بر م فونیآ

 بله؟ -

 با معرفت ؟ میچند وقته از هم خبر ندار یدون یم -

 ...ماند یمثل ناقوس مرگ م ییجورها کیصدا  نیا

 ! تیاز بعد عروس قایدق -

 :روم یقدم عقب م کیناخودآگاه  نمیب یرا که م رشیتصو

 . گهیتارا باز کن د -

 ؟یکنیکار م یچ نجایتو... ا -

ما  ی... بابا نا سالمت تیممنون از مهمون نواز یلیخ -

 مدت ... باز کن دلم هی میهم خونه بود میبود قیرف

 . لک زده واست

مدل حرف زدن و آدامس  نیسر و وضع... ا نی.. اپیت نیا

 ریام کنمیبودن ... فکر نم یجور الت نی... ادنیجو



 ...دیایخوشش ب نیحس

 

 !فرشته یبهتره بر -

..از من تنها تر سراغ یآبج یبامعرفت یلیبابا دمت گرم خ -

 . یو تور کرد یکیتو... الاقل تو  یدار

 .یاومد یالاقل با سر و وضع بهتر م -

 ؟یشکل نیچشه سر و وضعم ... اقاتون دوس ندارن ا -

 خوبه؟ امیم هیدفعه بعد با چادر و پوش

 یدهد... در را باز م یبلوند شده اش را عقب م یموها

 اتمام حجت کنم که رفاقت ما نجایکنم.. بهتر است هم

شود اطرافش را کامل نگاه  یشده... وارد خانه که م تمام

 زند... رژ لب قرمز رنگش یم یکند و سوت بلند یم

است و پر از  افهیکند... خوش ق یجلب توجه م بیعج

 ...عشوه

چه  ی... چه خونه اریآق ام کالین بابا ... بار -

 ! گهیتو ظرف عسل د ی... تارا افتادیونیدکوراس



 .نیبش -

 . نمیبب اریتون و ب یعروس یعکسا -

برم اما  یو به اتاق خواب پناه م میگو یم یشل ی باشه

 اعصابم... بلوز شلوار یاندازد رو یخط م شیصدا

که زحمت بستن  یرنگ یمشک یتنش کرده و مانتو یدیسف

 ییمویرا به خودش نداده... شال ل شیدکمه ها

 یکرد بهتر بود... نگاهم به کتون یرا سرش نم رنگش

 :میگو یم یافتد عصب یکه م شیها

 ونه؟ید یوردیرو چرا در ن نایا -

 یزند به قاب عکس عروس یکند ... زل م ینم توجه

 شیچشم ها یتو یریچ کیمان... حسرت... حسادت... 

 ...لرزاند یزند که تنم را م یم برق

 !افسیخوش ق -

 ...کشم یم قیبندم... نفس عم یم چشم

 .از تو شتریب یحت -

 : زند ی... به تخت زل مکنمیم نگاهش



گدزه  یبهت خوش م یلیخ نجایتارا نه؟ا یکنیم یپادشاه -

 حتما نه؟

 . امیم نیبرو بش -

 ...ندینش یتخت م یرو

 البوم عکس تو. اریب قهیراحتم عت -

 

 یاست...کالفه م ریکنم... موقع آمدن ام یساعت نگاه م به

 ... میگو

 ؟یحاال چرا سر ظهر اومد -

 چشه مگه؟ -

 .ادیم ریام -

 بخورمش؟ یترس یم -

 : رمیگ یرا به سمتش م آلبوم

 .کنه چ برسه بخورتت ینه تا من هستم به تو نگاهم نم -

 ...گفتم ینم کاش



 . هنوز خب دهیعه؟ من و ند -

 . بسه فرشته -

 : دیگو یکند و م یرا باز م آلبوم

انگار من  یتازه کنم تو دعوا دار یداریواال من اومدم د -

 !دشمنتم

 سازد یحسادتش از او دشمن هم م حتما

 ؟یرفت شگاهیکدوم آرا -

 . سین ادمی -

 . که یزشت تر شد -

 . یباشه تو خوب -

زند  یعکس م یانگشت اشاره اش را چند باز رو ناخون

 : دیگو یو م

 عاشقته؟ یلیخ -

 چطور؟ -

 .نگاهاش بهت پر از عشقه -



 : نمینش یتخت م ی لبه

 . شهیم دایپ ینگاه م واسه تو به زود هی -

 

 ...خندد یو مسخره م بلند

 !ستاره م تو آسمون ندارم قربون شکلت هیواس من؟ من  -

 مگه من داشتم ؟ -

 . یتو زرنگ بود -

کند  یرا سرم خال شیعقده و حسرت ها ای ندیمرا بب آمده

 که ستمیدانم... اما من آن قدر هم گناه کار ن ینم

 : حاال باج بدهم نیاز هم بخواهم

 !هم زرنگ باش تو -

 ! ستیتو ذاتم ن ییزایچ هیآخه  -

 :سوزاند یش قلبم را م شخندین

 مثال؟ -

 : کند تو صورتم یرا تف م جوابش



 !ییدورو -

 ینبش قبر گذشته ا ایدعوا؟  یتمومش کن فرشته اومد -

 انتخاب من نبود؟ شیچیکه ه

 .که رکم یدون یم زمیعز ریبه دل نگ -

 !یینه رک گو ییوقاحت و پرو نیا -

 : ستدیا یتخت مقابلم م یکند رو یرا پرت م آلبوم

 باشه؟ ییمگه دروغ گفتم که وقاحت و پرو -

 ! رونیمن برو ب یاز خونه  -

 نیو توه ریتو با تحق یول نمتیتارا من فقط اومده بودم بب -

 . ینظر مو عوض کرد

 تو؟ ایکردم  نیمن توه -

 : آورد یو سرم را باال م گذاردیچانه ام م ریرا ز دستش

و  ینکردم... تو بگو ... شوهرت همه چ نیمن توه -

 سفت و سخت مونیو ا نیاون شوهر تو با اون د دونه؟یم

 ... یمذهب یخانواده  و

 



 ... به خودش مربوطه منم یهر کس یگذشته  -

بر  رونیبه سمت ب مانینگاه هر دو یباز شدن در ورود با

 !گردد یم

گوشم...  یخانه .. تو یتو چدیپ یم نیحس ریام یصدا

 یعوض نم ایجان و تنم...تارا گفتنش را با دن یتو

 ...کنم

 ؟یستیتارا جان ن -

 میآ یبرخوردش با فرشته هستم ... به خودم که م دلواپس

 ..دوم یرود...پشت سرش م یم رونیزورتر از من ب

فرشته همان  دنیدر حال در آوردن کتش است با د ریام

 : زند یماند... فرشته لبخند م یطور م

 !من بد موقع مزاحم شدم دیببخش ریسالم آقا ام -

آورد و با احترام  یو کتش را در م دیآ یبه خودش م ریام

 :دیگو یم

 . اورمیمن به جا ن یول کنمیسالم خانوم... خواهش م -



 یریغافلگ نیتارا من از ا یعنیکند که  ینگاهم م یجور

 بستن دهان فرشته ی.. براامدیخوشم ن یخبر یو ب

 :میگو یم

 . جان زمان دانشگاه ریام هیمیقد یاز دوستا یکی -

 . دینیبنش دی... بفرمائ دیخوش اومد یلیخ -

 .با اجازتون کنمیرفع زحمت م گهیممنون من د -

 :میگو یمنتظر است تعارف ناهار بزنم اما من فقط م ریام

 !خوشحال شدم به سالمت -

 : کند ینگاهم م ریاز رفتن فرشته ام بعد

 تا حاال کجا بوده؟ -

 !بود...دوست دوران دانشگاهه مونیعروس -

 !ستین ادمی یزیچ دمشیند -

 یم یکند نفس راحت یپرس و جو نم گرید نکهیا از

 یراحتم نم یفرشته لحظه ا دیو تهد حرف هاکشم...اما 

 روزهیف یو سجاده  ردیگیوضو م ری...بعد از غذا امگذارد

 دیگو یکند... هللا اکبر که م یرنگش را پهن م یا



 

 یم شتریب شیچشم هااز  شیشود... صدا یرو م ریز دلم

 ...شی... دستها شیچشم ها... شیکشد مرا... صدا

 ! شهیاست هم مسلح

 یگذارم تلفن همراهم زنگ م یم زیم یقهوه را رو ینیس

 : دهم یشناسم جواب م یخورد شماره اش را نم

 بله؟ -

همه راه و اومدم  نیتارا جان مامان قطع نکن دخترم من ا -

 ! نمیتو رو بب

 ...کشم یم قیعم نفس

 . خوامیمن نم -

مامان جان  امیب نینتونستم زودتر از ا ؟یخوایچرا نم -

 رفتم به رانیشماره تلفن تو نداشتم من اومدم ا یحت

 ! ...آدم نیقدر که ا نیاز بابات گرفتم ا زور

 کیتراف یکه تو ییآدمها نی... مثل ا ردیگ یام م خنده

 زند... انگار که یاند حرف م دهیرس رتریمانده اند و د



وقته شناخته  یلیکرده...پدرم را هم خ ریدو ساعت د یکی

 ...با مادرم پر شود میها یینخواسته تنها یام... حت

 ...خودش یغرور و لجباز یرو از

 دیکه نبا ی.. اون روز.ینبود یبود دیاون موقع که با -

 که من و ییها یی... من موندم و تنهایرفت یرفت یم

 ایدن هیکوه پشتمه...  کینبرد... االن  یخوب یزایچ سمت

 ! دیزنگ نزن گهیندارم... د یبه کس یازیباهامه ن

شنوم کنار  یرا م ریام قینفس عم یکنم صدا یکه م قطع

 :زدیر یاشکم م ندینش یم که م

 تند تارا خانوم ؟چرا انقد  -

ببخشمش، نه اون و نه بابامه، اگه من و  تونمینم -

 آوردن ؟ ایچرا دن خواستنینم

 هی شنیمجبور م ییجاها هی ییوقتا هیدلم آدما  زیعز -

 ..ندارن یچاره ا یول خوادیبکنن که دلشون نم ییکارا

 ...نایمادرت رفتار پدرت ا رفتن



 گهید زیهر چ ایاجبار  یحت شنیپدر و مادر م یآدما وقت -

 ریباعث بشه واسه بچه هاشون کم بزارن ام دینبا

 . نیحس

 یقلبم م یتو یزیکند... چ یپشت دست اشکم را پاک م با

 ... جوشد

 ؟ نیحس ریام -

 جان دلم ؟ -

 : شودیم بزرگتر م بغض

 

 ! من فقط تو رو دارم -

 : زند یم لبخند

 یو دار یعاط یآرش و دار ینه تو حاج خانوم و دار -

 . تارا یخونواده دار هیتو 

... من بدون  ری... تنهام نزار ام یدیتو واسم ام یآره ول -

 ..بدون تو یول رمیم یاونا نم



 باز ...زد به سرت یگیم یمگه قرار من نباشم چ یآ یآ -

. 

 ... زنم یم یزورک لبخند

 ؟ یکنیبشه من و ول م یچ -

 نیکف زم زنیستاره ها بر دیکند... کاش مثال بگو یم اخم

 ...نچرخد گرید نینتابد... زم گرید دی... خورش

 .. .بگذارم تیاست تنها ممکن

 . خوب و درست فکر کن یزایتارا به چ -

 ندینش ی.. باز مرمیگ یخواهد بلند شود که دستش را م یم

... 

 . جوابم و بده -

 تو رو ول کنم ؟ دیبهت بگم آخه... من چرا با یچ -

 ؟ یکنیشه ولم مب یچ -

 یکند..نگاهم م یبندد... کالفه نفسش را فوت م یم چشم

 ...کند



 میبا هم شهیبهش فکر نکردم... تو هم فکر نکن. .. ما هم -

 تپش نینفس... تا آخر نی... تا آخر ای... تا ته دن

 که نرفته ؟ ادتی... قلب

 . ادمهی -

 !امیدختر بابا... بخور قهوه تو تا من ب نیآفر -

مشترکمان بشود  یماه زندگ کی نیزودتر ا خواهدیم دلم

 راحت المیسال... بشود دو سال... ده سال... خ کی

گفته بود به مادرت  ریرو به راه است... ام زیهمه چ شود

 ...وقت نگفت به پدرت فرصت بده چیفرصت بده اما ه

که قرار  یخواهد... شب یاو مرا نم دیخودش د چون

 جنس کیرا گذاشت و آمد پدرم مرا مثل  یخواستگار

شرط  چیه یداد و رفت... ب عیدست مانده سر یو رو بنجل

 هیمهر یبرا ی.. حت یقیتحق چی...به ه یو شروط

 

نزد... فقط خواست بروم ... از شرم راحت  یحرف هم

 دوشش برداشته یاز رو تیشود... فقط خواست مسول



ماندم و  ینبود من م یمرد خوب نیحس ری... و اگر امشود

 ...یپشت و پناه یتازه و ب یبدبخت

خواهد  یفرصت بدهم...دلم نم خواهمیگفته بودم نم ریام به

 شوند...چون ممکن است میوارد زندگ گرید

...اصرار نکرده بود ... پنجره رندیآرامش را هم بگ نیهم

 یخودم قهوه م یکنم و برا یآشپزخانه را باز م ی

 دارمیبارد... تلفن همراه م را بر م یم یزی...باران رزمیر

 فرشته و یشماره  دنیشوم... با د یو وارد تلگرام م

 ... خوانم ی... مزدیر یدلم م امشیپ

اصال  هیشده و شوهرت مرد خوب فیرد تیزندگ نکهیا -

 از یکنیهنوز فکر م نکهیا یناراحتم نکرد تارا ... ول

 دیبا نامییپا نییاون پا یو چون من بچه  یافتاد لیف دماغ

 شم بدم اومد ... من هر چقدر بد و اخ باشم ریتحق

 که نرفته ؟ ادتیسال همخونت بودم  کی

 نکهیبدون ا سدینو یم میباز برا خوردیم کیکه ت امشیپ

 ...منتظر جواب باشد



خانمانم، هنوز آواره م ... تو هم که من و  یمن هنوز ب -

 صبر یانقد معرفت نداشت رونیب یاز خونت انداخت

سال با هم  کیکنم انگار ن انگار  دایو پ یگور هی یکن

 . میو خووووووش گذروند مینون و نمک خورد

 : کنم یم پیدارش تا هیاز حرف کنا یعصب

و هر  یمن بمون یخونه  یبزارم تو تو تونستمیمن نم -

 خودم بودم یخواست بکن یدلت م یکثافت کار

بشه اون  ینبودم خودم نبودم که معلوم نبود چ فتیحر

 گذروند من نبودم یکه خوش م یخونه، در ضمن اون

 ! نکن لطفا اتیگندکار یمن و قاط یبود خودت

 : سدینو یخواند م یرا که م اممیپ

... اون خونه اون حرفا اون آدما  زمیعز یهست یتو قاط -

 !اریخوب و در ن یادما یهنوز سرجاشه ادا

 :دهمیجواب م کالفه

 ؟ میاز جون من و زندگ یخوایم یچ -

 ؟ خوادیم یخونه چ یپول و ب یآدم ب هی -



 ! یپست یلیفرشته خ -

 کنم ؟ یبتونم زندگ کنمیچرا ؟ چون جون م -

 یکاله بردار نیجون کندن ؟ ا یگیم نیهه تو به ا -

 سواستفاده س

 

 یبخوام خوب زندگ یلیتارا من از کارم اخراج شدم... خ -

 کثافت و پر کنم تا هم یمرد ا یکنم مجبور م شبا

اگه  ی؟ من حت ینیب یخواب داشته باشم هم پول. .. م جا

 همه نیت ا ریاون آقا ام شهیباشم نم فینخوام کث

 . رمیم تیکم شو بده من منم کال از زندگ هیداره  پول

 : کنمینفسم را فوت م کالفه

خواب دادم خرج  یسال به تو جا کیخجالت بکش من  -

 ام؟یجواب خوب نهیخورد و خوراکت و دادم ا

 یاز ب یراحت ش ییتا از تنها یکار و کرد نیهه تو ا -

 که ادتی... ییترسناک تنها ی... از اون شبا یکس

 ...ترسم یم یکیو تار ییاز تنها یخودت گفت نرفته



 . نمتیبب خوامینم گهیگمشو فرشته د -

 : کند یخشکم م امشیکه پ میایب رونیاز تلگرام ب خواهمیم

... چند روز در به در نتتیبب خوادیآرمان دلش م یول -

 !دنبالته

 :سدینو یمانم ... باز م یم رهیخ امشیپ به

باور  یوا رفت...حت خیمثل  یبهش گفتم ازدواج کرد -

 تو نشون دادم که یکرد بردمش خونه مجرد ینم

آدرس تو لو بدم بهتره سر  یخواینابود شد..اگه نم یستین

 !یرو شل کن سهیک

 :سمینو یلرزان و حال بد م یدست ها با

 ممیعاشق زندگ رمیمن عاشق ام دیدست از سر من بردار -

 ! دیولم کن

را  امهایشنوم با ترس پ یبسته شدن در را که م یصدا

 اندازم و یم نتیرا داخل کشو کاب یگوش کنمیپاک م

 : روم یم رونیب

 ؟یخوبسالم  -



 تو ؟ یسالم خوب -

 ... کند یو نگران نگاهم م دیآ یم جلو

 ؟ یچرا انقد غرق کرد -

 . خو..خوبم -

 ؟ دهیرنگت چرا پر -

 چرا؟ یزود اومد -

 

 ...گذارد یام م یشانیپ یرا رو دستش

 .تارا یتب دار -

 ...نه من -

 شیبازو شودیحالم بدتر م دیآ یام که م یگوش امیپ یصدا

 ...زنم یرا چنگ م

 ؟ شدهیچ هیچ -

 :میگو یحال م یجان و ب یب

 . خوام یبغل م -



 :خندد یم

 ؟ یخوایم یچ -

را چنگ  راهنشیو پ کنمیاش پنهان م نهیس یرا تو سرم

 ...ترسم یترسم... از از دست دادنش م یزنم... م یم

ترسم ... از  یترسم ... از نبودنش م یقضاوت شدن م از

 ... ترسم یفرشته م

 جان؟تارا  -

 .من دوست دارم بخدا نیحس ریام -

 یکنینگرانم م یدار -

 من و ول نکن خب؟ -

... باز شومیم وانهیشاخ و دم دارد ؟ دارم رسما د یوانگید

 کنمی... محکم تر بغلش مشودیبلند م میگوش یصدا

 چته تو؟ نمتیبب ایولت کنم ب دیمن چرا با -

 دوسم داشته باش خب؟ ریام -

 نه ؟ ایشده  یچ یگیتارا م -

 . دلم تنگ شده بود واست -



 دیگو یکند و با اخم م یاز آغوشش جدا م مرا

 مگه؟باز مامانت زنگ زده؟ یبا بچه طرف -

 است... یخوب ی بهانه

 

 . آره -

 کاری..رنگ نمونده به صورتت چ ارمیواست آب ب نیبش ایب

 با خودت آخه ؟ یکنیم

قانع  دیگو یم شیچشم هاآورد ..  ی... اب منمینش یم

 هست تیمرگ کیتارا  دیگو یم شیچشم هانشده... 

 یکن... و من فکر م یپنهان کار ینگو ... ه یتو ه حاال

 تواند یماند م یضرب المثل ماه پشت ابر نم نیکنم ا

تواند آدم را بکشد  ی... م اوردیاز روزگار آدم در ب دمار

اصال... ترس و دلشوره... استرس و دلهره... تمام حس 

 و

 یزندگ لیدوران که اوا نیشده... ا میروزها نیا حال

 ی... نمشودیشاد باشم نم دیمشترکمان است و با



حاج خانوم  یو به خانه  میشوی... شب هر دو آماده مگذارند

 حاج یکه از نظر م جا ی... خانه امیرو یم

 یم ینیدلشان سنگ یرو بیعج نیحس ریپدر ام یتضمر

 توانم یم میها دهیاما از شن دمیکند... من که ند

خانواده اش...هنوز هر  یاسطوره بود است برا کی میبگو

 شوند یقاب عکسش م ی رهیکدامشان خ

 یم ادهیپ نیزند... از ماش یم ادیغم را فر شانیچشم ها

 یزنگ را بزند که صدا خواهدیم نیرحسیام میشو

 .. گذارد یاز پشت سر نم ییآشنا

 تارا؟ -

 ی... دلتنگکنمیگردم.....ناباور نگاهش م یبر م دیترد با

 شوکه دنشیکند...آن قدر که از د یقلبم را مچاله م

... دیآ یگذارم...جلو م یسرم م یو دستم را رو شومیم

 ... کشد یصورتم م یدستش را رو

 دیاومد دمیخونت اما د امی...خواستم بدلم لک زده واست  -

 .امیب نجایمجبور شدم تا ا رونیب

 : دیآ یجلو م نیحس ریام



 .داخل دیبفرمائ دیخوش آمد یلیسالم خانوم خ -

 می... مامان بازوهاکنمیدار نگاهش م یگردم و معن یم بر

 حرکت یب میکند... دستها یو بغلم م ردیگ یرا م

فهمم چقدر الغر  یآغوشش م... از حجم ماندیم کنارم

 ...شده

 جا خوبه نیسالم پسرم نه ممنون هم -

 ...دهد یکند و با بغض ادامه م یم نگاهم

بدم ... فرصت بده ... گذشت کن...  حیبزار واست توض -

 !بشه نبودن و نداشتنت شترینزار از سه سال ب

... بغض نفسم را کندیام را فلج م یصوت یتارها بغض

 ' دیگو یم ریکشم... ام یم قینفس عم ... اماردیگ یم

 دیتا از خودتون دفاع کن کنهیتارا حتما بهتون گوش م -

 !حرف مادر و گوش نداد شهیمگه م

 :میگو یم معترض

 ر؟یام -

 



 ...کنم... دروغ چرا هنوز دوستش دارم یرا نگاه م مامان

 ! میزن یخونمون حرف م دیاینه... فردا ب نجایا -

نگاهم  تیبا رضا ریچکد... ام یزند... اشکش م یم لبخند

 بوسد یکند... مامان صورتم را م یم

 گهی... برو دامی.. فردا صبح حتما مزمیقربونت برم عز -

 . شمیمزاحمت نم

 ...کند یرا نگاه م نیرحسیهم ام بعد

کرده باشه قبول  شیزندگ یکار درست تو هیپدرش اگه  -

 کردن درخواست ازدواج شما بوده... خوشحالم تارا

 !رو داره شما

 .خانوم تشکر دیشما لطف دار -

 خدانگهدار -

چشم  یپا یو تازه گود کندیرا با لبخند نوازش م صورتم

 .... سوارنمیب یرا... چروک صورتش را م شیها

 : ردیگ یدستم را م ری... ام شودیو دور م شودیم یتاکس

 زم؟یعز یخوب -



 ..... خوب هم نباشم...سبک ترمکنمیم نگاهش

 .خوبم -

را  میجمع خانواده اش غصه ها یزند...تو یرا م زنگ

 ... از ته دلکنمی... حالم بدم را فراموش مکنمیفراموش م

ندارن...  نهیندارند... حسادت و ک ییخندم... دورو یم

 یصاف و صادقن ... پر از عشق ... حاج خانوم را م

 ریبوسند... آرش و ام یبهانه م ی.... دستش را بپرستند

 شیها یحرف ندارد... عاطفه خواهرانگ شانیبرادرنه ها

 یاز محبت و عشق است... آن قدر که دلت برادر م پر

 آقا رضا انگار از خودشان است... انگار یخواهد... حت

من  یکه برا ای... آخ پرایاست... پر ریآرش و ام دربرا

 ریدختر... آرش ام نیاست... لبخند خداست ا ییبایخود ز

 :کند ینگاه م را

 تماس گرفت ؟ یمقصود یگفتم بهت آقا ریام -

 یکند و جواب آرش را م یرا تعارف م بیبشقاب س ریام

 : دهد



 ؟یمقصود -

پسرش  ادین ادتیگرمابه و گلستان آقا جون...اون و  قیرف -

 . سرمون ریخ میبود قیرف ادتهیو که حتما 

 :کندینگاهش م ریزنم... ام یرا گاز م بیخندم...س یم

 

... با پسرش که هنوز یگیبابا شک کردم همون و م ادمهی -

 پدر و مادرش چند یدر ارتباطم ول یگه گاه

 بود؟ یرفتن اون ور آب تماسش واسه چ شهیم یسال

با ما  یداریفرصت خواسته د نیبرگشتن خب، گفت اول -

 حالش بد یلیتازه کنه گفتم اقا جون فوت شده خ

 یبوده که االن خبر دار شده شاک یمعرفت یب قیگفت رف شد

 . بود چرا پسرش بهش نگفته

 اون بدبخت از کجا بدونه که بگه؟ -

 بهش ؟ ینگفت -

من فوت شده؟ اگه  یکاره بگم بابا هیبهش  دیرا بانه چ -

 . گرفت آره یسراغ شو م



روز  هی یمامان و سر سالمت دنیبه هر حال گفت واسه د -

 !زنن یسر م انیم

 :دیگو یبندد م یرا م ایپر یهمان طور که موها عاطفه

بود با ارزو تو اتاقم گپ  ییچه روزا ریبخ ادشی یآخ -

 ادتونه؟ی.... میزدیم

 :دیگو یم طنتیبا ش آرش

 ادمونی نیواسه هم دیداد یواال ما رو تو اتاق راه نم -

 ! سین

 ؟یدیند گهیآرزو رو د نیحس ری... امونهید -

 یخاص کجوریبود...  یجور کیکردم لحن عاطفه  حس

 تفاوت و یهم ب ریگفت... ام ریام یاسم آرزو را برا

 :جواب داد یجور کیو  خشک

 . گهینه اونم رفت د -

 : دیگو یبا خنده م آرش

 !!واال با اون اخالق گند تو حق داشت بره -



 ردیگ ی.. عاطفه لبش را گاز م کنمیآرش را نگاه م متعجب

 : دیگو یم یعصب ریام

 !آرش -

 یمنظور خاص ریکردم... تارا به دل نگ یخب بابا شوخ -

 اونم یدختر چیبه ه دادیاز بس محل نم رینداشتم ام

 . شد از تور کردنش رفت دیناام

 استغفرهللا! -

 

کند...  یکنم... عاطفه بحث را عوض م یرا نگاه م ریام

 از یپنهان یزهایهم چ ریام کنمیو من با خودم فکر م

 ؟یعنیدارد  من

 ان؟یب یحاال قرار شد ک-

و  ردیگ یم رینگاهش را با خنده از نگاه پر اخم ام آرش

 :دیگو یرو به عاطفه م

 ! شنیمزاحم م دهیگفت خبر م انیم ینگفت ک -



 یقدمشون سر چشم دلم لک زده واسشون، هر چند جا -

 ! کنهیم یآقا جون بدجور دهن کج یخال

کنند و عاطفه با  یبه قاب عکسش نگاه م نیسه غمگ هر

 : دیگو یبغض م

 نداختن؟ یمچ م یمقصود یچقدر با آقا ادتهی نیحس ریام -

 : خنددیچکد ... اما م یم اشکش

 ! شدیهم آقاجون برنده م شهیهم -

 نیکشد و غمگ یچند روزه اش م شیبه ته ر یدست ریام

 :زند یلب م

 !ادمهیاره  -

با  ایپر شودیو از جا بلند م کندیاشکش را پاک م عاطفه

 :دیآ یبغض به سمتم م

 مامان دلش واسه آقا جون تنگ شده ؟ -

 :زنمیو لبخند م کنمیرا نوازش م شیموها

 !ناراحت نباش شهیخوب م زمیاره عز -



 رودیآرش هم از پله ها باال م شودیوارد آشپزخانه م عاطفه

 :کندیمعذبم م ریام ی رهینگاه خ

 ؟یخانم یساکت شد هیچ -

در موردش  یبیاست که جور عج یمشغول آرزو نام فکرم

 : زدند یحرف م

 ؟ ییبگم آقا یچ -

 : دیگو یم طنتیبا ش ایپر

 !مامانم حرفاتون بزرگونس شیمن برم پ -

رود  یو با خنده به سمت آشپزخانه م دمیخند یدو م هر

 :ندینش یکنارم م ری... ام

 

بودم  دهیکه ازش د ییمامانته؟ از عکسا ریفکرت درگ -

 !شکسته تر شده بود

 !ستین نیفقط ا یآره ...ول -

 :دهد یرا باال م شیاز ابروها یکی

 ه؟یچ گهید -



 ! شدم جیگ اوردمین از حرفاتون سر در -

 هیما بودند  یدوست خانوادگ یمقصود یآقا ؟یچه حرف -

 که کم کم کم شد تا یمیچند ساله و صم یدوست

اونا رفتن اون ور آب و تموم شد رفت و آمد آرزو  نکهیا

 ما قیدوست عاطفه بود پسرشان و رف نیتر یمیصم

 ! ها از طرف اونا قطع شد یدوست نیا یول بود

 : کنمیم نگاهش مشکوک

 چرا قطع شد؟ -

 !از خودشون بپرس -

 ؟یگینم -

 : دیگو یم کالفه

 ادیهنوز؟ خوشش م یبگم تارا جان ؟ آرش و نشناخت یچ -

 ! سر به سر همه بزاره

شوم...  ی... پر از حس بد م کنمیچرا بغض م دانمینم

 :دوزم یبرم و م ی... م کنمیحسادت م

 تو؟ یدوسش داشت -



 : دیگو یو کالفه م متعجب

 و تارا ؟ یک -

 ! ارزرو -

 ... خنددیم

بود که  یعاشق شدم تارا اونم شب میزندگ یبار تو هیمن  _

 و بس نیتو رو از دست اون اشغاال نجات دادم هم

! 

 : کندیم میرو رو ریآن شب هنوز ز یادآوری

 

 ..پس -

 !من نخواستم یآرزو دوستم داشت... ول -

 : زنمیم لبخند

 ؟ یپس تو دوسش نداشت-

 :خنددیم

 ! نه حسود جان -



و قبل از جواب دادن  شودیبلند م خوردیکه زنگ م تلفنش

 : دیگویم

اون خانوادش  دیشد رفتن شا دیاز من نا ام نکهیبعد از ا -

 یرفت و آمد و قطع کنه ول نیو مجبور کرد ا

رفتن  شیمن و حال بد روح یواسه فراموش دمیشن بعدها

 .راحت التیتا االن خ دمشیند گهیمن د یول

زند و با جواب دادن  یم یمن چشمک یدر مقابل خنده  بعد

 فکر ی... به آن شب لعنت شودیتلفن دور م

او  یبه خوب ینبود... اگر آدم نیحس ری... اگر امکنمیم

 با یآمد... وقت یسرم م ینبود معلوم نبود چه بالئ

که به دروغ گفته بود  میرفت ییکذا یبه آن مهمان فرشته

 ... ساده استتولد  کی

 "گذشته"

 :زند یفرشته غر م میشو الیوارد و نکهیاز ا قبل

 !بابا تولد آوردمت نه عزا باز کن اخمات و -

 :کنمیرا مرتب م شالم



اعصابم  رهیگ یحوصله ندارم.... آرمان از بس تماس م -

 ! ختهیبهم ر

 یزند م یزند و همان طور که زنگ را م یم شخندین

 :دیگو

 !...سرش دوستته ریخ -

 :برم یرا باال م میصدا یعصب

تو  یدوستم از صدقه سر نیحرف مفت نزن فرشته... ا -

 تیحال روح یایدر م ییاز تنها یدارم... گفت

 !شهیم بهتر

 نشد؟ -

 

 الی... مردد وارد ومیشویهر دو ساکت م شودیکه باز م در

 حالم عوض ی... با اصرار فرشته آمدم تا کم شومیم

 ی...فرشته آرام مشومیآرمان خشک م دنیاما با د شود

 :دیگو



اصرار کرد ... از اون شب  یلی... خاریدر ن یباز یکول -

 ...نداشت تیبه بدبخت خوبه کار یمحل سگ نداد

 !شدم دروغ بگم مجبور

بارش کنم آرمان سمتم  دیایهر چه از دهانم در م خواهمیم

 دیا یم

 !معرفت یچطوره؟ چه عجب ب لیسه یستاره  -

که هر روز گول فرشته و  خورهیحالم از خودم بهم م -

 !برم خوامی... گمشو کنار مخورمیو م شیچرب زبون

 چته تو تارا؟ -

 یرود سراغ فرشاد... عصب یکشد و م یم یپوف فرشته

 ..دیا ی... همراهم مرومیم رونیکشم و ب یدستم را م

از وقت  چیشدم کاش ه یوقت با فرشته اشنا نم چیه کاش

 کاش آن شب با کردمینم یبا او زندگ ییتنها

کردند..کاش  ینم یفرشاد مرا به آرمان معرف دوستش

 فرار از ی... فقط براکردمیبا او را قبول نم یدوست

 ...و کمبود محبت ییتنها



 تارا؟ -

 یگردم و کالفه م یکشد... بر م یدستم را م کنمینم توجه

 :میگو

 ! ولم کن -

کردم...  یمن که بابت اون شب عذرخواهبابا چته تو ...  -

 گهیدستم که از پا خطا نکردم چون عاشقتم ... د

 مرگته؟ چه

رو دوست ندارم... حضور تو رو  ایمهمون نجوریمن ا -

 دوست ندارم... من و چه به دوست میزندگ یهم تو

 !چرت و پرتا نیا و

 کوبدیم واریو کمرم را به د ردیگ یرا م میبازوها کالفه

 ...شودیاز ترس گشاد م میاچشم ه

 !تو دوست دارم یبکر بودن و خانوم نیهم -

 ! برو کنار -

 حال یکند... ب ینگاهم م .گیجکند...  یالکل خفه ام م یبو

 :دیگویم



 استخر! یتو میافت ینکن م -

 

 ... من -

چکد... با نفرت  یکند اشکم م یم ریرا که اس میلبها

 ...دهمیگذارم و هولش م یاش م نهیس یرا رو میدستها

 :رود یعقب م کالفه

 !به من دست نزن آشغال -

 !کنمیتو خودم رامت م مینشو بر یخب بابا... وحش -

ندارم...وانمود  یفرار چاره ا ی... برازنمینفس م نفس

 ... حالم خوب است کنمیم

 !امیاروم شم م کمیبرو تو من  -

 یام را که م ی...اما آرامش ظاهرکندینگاهم م مشکوک

 :دیگو یم ندیب

 !زمیعز ایباشه زود ب -

به سمت  شومیرفتنش که مطمئن م رودازیکه م الیو داخل

 ریو تماممس رومیم رونیروم... ب یم یدر خروج



وحشت  یکی... از تار یاصل ابانیدوم... تا خ یرا م کوچه

 ستمیا یم نیمنتظر ماش شانیدارم.. مردد و پر

زند... با ترس  یترمز م میپاها یجلو یرنگ دیسف نیماش...

 ...شوندیم ادهیروم... دو مرد جوان پ یعقب م

 !نادر یا کهیبه به عجب ت -

 ی... تمام تنم از هراس دیآ یخندد و سمتم م یم دوستش

 :لرزد یگنگ م

 !خدا از آسمون فرستادش جان تو -

 :میگو یروم و با لرز م یم عقب

 !ایعوض دیگمش دیبر -

 ...کشد یو دستم را م دیا یم سمتم

 !کم ور بزن نیماش یبرو تو ایب -

تا از تنها بودنم مطمئن شود  کندیاطرافم را نگاه م دوستش

 لحظه آن قدر بدبختم که دلم آرمان را نیو من ا

 یاهیس ردیگ یرا م میو بازو دیآ یخواهد ...سمتم م یم

 کند کارم تمام یمطمئنم م ییشب و سکوت و تنها



 ادی....با فررمیگ یبا تموم توانم گاز م ...دستش رااست

 اورد از درد صورتش یم رونیدستش را از دهانم ب

 :زندیم ادیزند...فر یدهانم م یو محکم تو شودیم جمع

 !یریگیگاز م یکثافت مگه سگ ی هیزنک

 

 غیج هیو من با گر دیآ یاز مردها به سمتم م گرید یکی

 :زنمیم

 از جون من؟ دیخوایم یچبرم  دیتو رو خدا بزار دیولم کن -

سوخت دستم را  یو وحشتناک م ختیر یدهانم خون م از

 :زنمیداد م ردیگ یم

 ! ولم کن اشغال -

 .زر زر نکن سوار شو -

تمام  دیایکه دستش را گاز گرفته بودم هم به سمتم م یمرد

 یکنم از دستشان فرار کنم ول یام را م یسع

بار با  نی.. ا دیرس یهم به دادم نم ینبود کس یشدن

 و تیکه از عصبان دهمیدستش را خراش م میناخونها



تلو  جیکوبد گ یم نیو سرم را محکم به ماش زندیداد م درد

 نیو درد و خون ماش یاهیس یو تو خورمیتلو م

 دنیدو یکه به سمتم م یو دو مرد نمیب یرا م یرنگ یمشک

 داد و زد خورد و در آخر فرار آن دو مرد یصدا

 دیاینفسم باال نم ندیا یسرم م یو آرش که باال نیرحسیام ..

 شیپاها یرو ریمحکم باشم...ام کنمیم یاما سع

 :دیگو یم یو با نگران ندینش یم م کنار

 د؟یشنویمن و م یخانوم؟ صدا -

 یشانی... از پ دمیترس یاز آن دو نفر م ی... حتدمیترس یم

 ی... لبم پاره شده بود اما سع ختیر یام خون م

 : دیایبلند شوم و بروم. . آرش جلو م کنمیم

 نجاست؟یباهاتون خونتون ا میندار یما کار دینترس -

 ! فقط میکمکتون کن میخوایم

 : دیکشیم ریداشت... سرم ت تیامن شانی... صدانگاهشان

 ؟ دیریواسم آژانس بگ شهیم -



 یو م کندیام نگاه م یشانیبه زخم پ یبا ناراحت نیحس ریام

 :دیگو

 ! مرد بردن یهر چ یروحشون، آبرو یتوتف  -

 : دیگو یم آرش

 . تو اریجوش ن -

 ولش کرد شهیحالش که نم نیبا ا میبلند ش کن یچه طور -

! 

 نییو از شدت درد سرم را پا نمینشی.. م دیایم کینزد آرش

 :زدیر یصورتم م یتو میمشک یموها رمیگ یم

 هیبخ تونیشونیزخم پ مارستانیب متونیببر دیخانوم با -

 !خوادیم

 

 ...نه من -

خطرناکه. ..  دیدار یزیخون ر دینترس دیبه ما اعتماد کن -

 ! انیخانوادتون ب دیریاونجا تماس بگ



اما  شومیو بلندم کنمیعصا م نیزم یرا رو میدستها

 نیحس ریتلو تلو بخورم ... ام شودیباعث م جهیسرگ

از حد گرم است...از  شی...دستش بردیگ یرا م میبازو

 : میگو ی...خجالت زده مشودیحرارتش گرمم م

 ! خوامیمعذرت م -

 ! دختر خانوم خوادینم یعذرخواه جهیسرگ -

 :کندیرا نگاه م ریام آرش

 ادیراه ب تونهینم ارمیو ب نیحواست باشه بهش برم ماش -

 ! دهیترس یلیخ

حس و لرزان  یب میچکد... آن قدر دست و پاها یم اشکم

 سرم بندازم به یاست که جان ندارم شالم را رو

 دیگویم ریدهم ام یم هیتک وارید

 .باشه بدو -

کند...  یتر م م یاش عصب رهیرود نگاه خ یکه م آرش

 ... اندازم یرا پشت گوشم م میموها

 !نکن تموم شد هیگر -



که  رمیگ ی...دهانم را با دستم مردیگ یام م هیگر شتریب

 و یو با دلسوز شودیتر م کیبلند نشود ... نزد میصدا

 :دیگو یم ینگران

 ! دختر خوب شهیلبت بدتر م ینجورینکن ا -

 ... دیببخش -

برد...  یو دستش را دور گردنم م دیآ یتر م کینزد

 دارمی...شالم را از دور گردنم برم کنمیم یمتعجب نگاه

 و

ه اندازد ... خجالت زد یسرم م ی... رواوردیم باال

در عقب را  ریزند... ام ی... آرش بوق م کنمیدرستش م

 باز

 ...کندیم

 .برو -

 هیو بخ نهی... بعد از معا شومیکشد... سوار م یرمیت کمرم

 : رسد یسخت قصه م یو پانسمان و تازه جا

 نیحس ریبرادر گرام ام نمی... ا بیاسم من آرش آرش نا -

 ... و اسم شما ؟



بود ... با درد لب  مارستانیشدم آرش دکتر همان ب متوجه

 : زنمیم

 

 تارا -

 :کند یزند و سرمم را چک م یم یمهربان لبخند

 نجایا یامشب و بمون دی...تارا خانوم با یعجب اسم قشنگ -

 ! که به سرت خورده یبه خاطر ضربه ا

 :دهمیدهانم را با استرس قورت م اب

 !من خوبم -

... مادرت شتیپ ادیب یکی ریبهتره، تماس بگ یبمون -

 خواهرت ؟

 ...... تلخ تلخزنمیلبخند م تلخ

 !... خواهرم ندارمستین رانیمادرم ا -

 :پرسد یم ریبار ام نیکند... ا یرا نگاه م نیحس ریام آرش

 شتون؟یپ ادیاالن ب دیو ندار یکس -

 :دهم یدارم اما قورتش م بغض



 !برم دیفقط اجازه بد ستین میزیمن حالم خوبه چ -

 ریسرم را ز شودیباعث م نیحس ریام نیسنگ نگاه

 :دیگو یرو به آرش م ری... امندازمیب

 اد؟یب یبگم عاط -

 کنه؟ کاریرو چ ایپر -

 :دیگو یکند و م ینگاهم م بعد

... هر نجامی... افتمیمن امشب ش یکه ندار یکار خاص -

 به خودم بگو خوبه؟ یداشت یکار

 !شمیشرمنده م یلیخ ینجوریمن ا -

 :کندیبرد و نگاهم م یم بشیج یرا تو دستش

مو انجام دادم پس  یو شغل یانسان ی فهیمن فقط وظ -

 !شرمنده نباش

 یرا کالفه چنگ م شیکند... موها ینگاهم م نیحس ریام

 یرود... اما بالخره م یزند... با خودش کلنجار م

 ...پرسد

 ؟یکرد یکار م یوقت شب شما اونجا چ نیا -



 

... چه فکر ها که نکرده اند حتما... شمیخودم آوار م یتو

 دارد...از ان یبی... ارامش عجزنمیزل م شیچشم هابه 

 ...ام دهیند شودیم یکه سه سال یها ارامش

 !رونیمناسب من نبود زدم ب یبودم... ول یمهمون -

 ...کند یم زیرا ر شیچشم ها

 ؟یمناسب نبود چرا رفت -

 یپرسد... آرش تذکر م یطلبکار م یجور کی یدان یم

 :.دهد

 ن؟یحس ریام -

 :میگو یم دلخور

 !سادس یمهمون هی... فکر کردم دونستمینم -

 یاندازد و بعد خداحافظ یبه من م یگریدار د یمعن نگاه

 :دیگو یرود...ارش با لبخند م یکند و م یم

... پدرت ادهیز رتشیخانوما حساس... غ یکال رو -

 کجاست؟



 ...دهم یفشار م میدستها یرا تو ... ملحفهکنمیم بغض

 !ستمین یمن دختر بد -

 :دیگو یم دلخور

 زدم تارا خانوم؟ یحرف نیمن همچ -

با پدرم ندارم... االنمبا خانومش رفتنماه  یمن ارتباط خوب -

 ...بود که تنها نباشم شمیعسل.. دوستمپ

خودم خانه  یکه نگفتم من برا دمیاز خودم خجالت کش و

 :کند یدارم...متعجب نگاهم م یمجرد ی

 هستن؟ تیمسول یتفاوت و ب یانقد ب -

 ...کشم یخودم خجالت م از

 !بله -

 نیاز ا شتری... که بزدیکه اشکم نر رمیگ یرا گاز م لبم

 یپرت نکنم تو یکس یترحم نخرم... که خودم را از ب

 :کند ی... متاثر نگاهم مبهیغر نیا اغوش

 دیخودت با هینجوریپدرت امتاسفم واقعا... حاال که  -

 که؟ یفهمی... میمراقب خودت باش



 

دوستم و خوردم بهم گفته  یبله... فقط امشب گول حرفا -

 !هیخوب یبود جا

... پر از خوردیکشد... تلفن همراهم زنگ م یم ریت سرم

 :پرسد ی... آرش مفمیبه ک زنمیدلهره زل م

 تِو؟ یگوش -

 !فمهیک یبله...تو -

 ...دهد یم را به دستم فمیک

 !بهم... فعال گنیبگو پرستارا م یداشت یکار -

... اسم کنمیرود نفسم را فوت م یم رونیاتاق که ب از

 یتلفن همراهم تمام تنم را م یصفحه  یفرشته رو

 ..داند یکه تمام مرا م ی... کسلرزاند

 ه؟یچ -

 ؟ ونهید یرفت یو مرگ کدوم گور هیچ -

 یسرم م یکشم... دستم را رو یتخت دراز م یرو

 ...گذارم



 !یخفه شو دروغگو عوض -

 !کرد یبابا مرگ ننت انقد جانماز اب نکش ... آرمان قات -

 :زنمیکند... داد م یام م وانهیارمان... فکر آرمان... د اسم

کرد..بگو دست از سرم بر  جایغلط کرد ... ب -

 !نکردم تیمنه که ازش شکا ریداره..تقص

پشتت بود؟  یک شد؟یم یچ یکرد یم تیبابا... شکاببند  -

 یبر م یزیچ ؟یگرفت یم یخوب ی جهینت

 گشت؟

 ...لرزم ی... مرمیم یبارم... م یم

 یالک یحرفا رو هزار بار زدم تارا .. بس قپ نیمن ا -

 ...ی... تو از من بدترمیَکس و کار ی... من و تو قد هم باین

 !شونیو ندار یبابا دار ننه

 !بسه -

 ؟یستیچرا خونه ن ییکجا -

 :میگو یحال م ی... بکنمیرا پاک م اشکم

 



 !... خداحافظامی... صبح مامیم -

 ری... امخوردیبه در م ی... ضربه اکنمیرا قطع م تلفن

 و شومی... بلند م شودیبا ظرف غدا وارد اتاق م نیحس

 یم زیم ی... غذا را روکشمی... شالم را جلو منمینش یم

 ...گذارد

 !یبهتره ضعف نکن یبخور گرسنه نمون یشد ول رید -

 !تشکر کنم یچه طور دونمیممنون نم -

شهر  نیمراقب خودت باش تو ا یتشکر کن سین یازین -

 !پر از گرگ

 شیچشم هاآرامش  یاندازم... و دلم برا یم ریرا ز سرم

 ...شودیتنگ م

 !.. بخورستین مارستانیب یغدا -

 !ممنون -

... لباس کندیرا نگاه م میشم هاچ ی... توکنمیم نگاهش

 یاش م یبه پوست گندم بیمردانه اش عح دیسف



 یاسپرت مردانه ا پیمردانه اش... ت ی... شلوار مشکدیآ

 .. ناخوداگاه باستیوجه سبک و جلف ن چیکه به ه

اش  نهیس یتو ی... گردنبندکنمیاش م سهیمقا آرمان

 ....ستیباز ن راهنشیپ یباال ی... دو دکمه ستین

 یکه تمام بدنش از البه ال ستیآن قدر تنگ ن راهنشیپ

 مرتب است نه به هم شیباشد... موها دایدکمه ها پ

 شیدستها یتو یزیساعت مردانه چ کی.. جز ختهیر

 ... از جانمیب یم میچشم ها ی... دستش را جلوستین

 :پرم یم

 تارا خانوم؟ ییکجا -

 !تو فکر بودم دیب...ببخش -

 ...شودیم یجور کیچرا دلم  دانمی... نمزندیم لبخند

 !سرد شد -

 :خواند ی... انگار فکرم را مکنمیغدا نگاه م به

 ؟یکبابه... دوس دار -

 :میگو یزده م خجالت



 !یبله مرس -

 ؟یندار ینوش جان... با من کار -

 

... دلم خواهدیهم صحبت م کینرود... دلم  شدیکاش م فقط

 ... ازخواهدینم ییخواهد... دلم تنها یم حتینص

... از همه مهم خواهدینم الیمتنفرم... دلم فکر و خ ییتنها

 یخواهد... م یرا م شیچشم هاتر ... دلم ارامش 

 ...زنمیتشکر کنم اما گند م خواهم

 د؟یبمون شهینم -

... درستش خوردیکند.. حالم از خودم بهم م ینگاهم م جیگ

 ...کنمیم

 !ترسم یم ییاز تنها شتریترسم... االن ب یم -

 ...را گفتم اما بهانه بود قتیحق

 ابون؟یتو خ یدیاون موقع شب نترس -

موندم  یبهتر از اونجا موندن بود... اونجا م یول دمیترس -

 !بشه یمعلوم نبود چ



 نکهی... از اندینش یکشد ... کنارم م یرا جلو م یصندل

 ...دارم یماند حس خوب شمیپ

 نجا؟یا یکنیم یزندگ یبا ک -

نه  می... خواستم بماند حرف بزنکنمینگاهش م فقط

 ...شوم ییبازجو

جواب نده فقط غذات  یدوست ندار دمیپرس ینجوریهم -

 !و بخور

... اما از دروغم حالت تهوع زنمیاش لبخند م یمهربان به

 ...رمیگ یم

 !کنمیم یبه برادرتونم گفتم... من با پدر و خانومش زندگ -

 ...یلی.. خمهربان است.. یلیخ شیچشم ها

 .اونم لواسون؟ یپدرت نگفت تنها شب نرو مهمون -

از  دیگویم شیچشم هاگذارد اخم کنم...  ینم شیچشم ها

 دیگو یم شیچشم هاپرسد...  یم یدلواپس یرو

مرا  یخصوص یچرا زندگ گرید دیشب نجاتم داد هی مینگو

 ...دیکن یرو رو م ریز



خودش و داره... من  یپدرم من و آزاد گذاشته... زندگ -

 نی... اما من از اشیو با مادرم طالق داد سه سال پ

 !سواستفاده نکردم... نخواستم که بکنم یازاد

 خیچسبد ب یو م شودیتومور م یانداره  یلعنت بغض

 ...میگلو

 بود ... که ازش فرار کردم! یامشبم اتفاق یمهمون -

 

 یدختر مزخرف نکهیدروغ گفته باشم... نه ا نکهیا نه

 طور نیسال ا کی نیباشم... فقط نگفتم من نخواستم ا

و ظرف غذا را به دستم  زندیم ی...لبخند مهربانبگذرد

 :دهدیم

...بخور یکنیو نم یخوبه که سواستفاده نکرد یلیخ نیا -

 !سرد شد تارا خانوم

دارم... حس خوب... حس ناب... هر قاشق  یسبک حس

 روریز شیچسمها دنیاز د خورمیاز غذا را که م



... از ارش ... از دیگو یاز خودش م می... براشومیم

... از خاطره ایو وروجکش پر یمادرش... از عاط

 ...شیها

... و گاه از ته دل شومیمتاثر م ی... گاهخندمیم یگاه

 ی... متوجه سوزدی.. بلند... ان قدر که لبم مخندمیم

تلخ امشب را فراموش  ی... خاطره شومیزمان نم گذر

 ی... دلتنگشودی... فرشته و آرمان و پدرم دود مکنمیم

 ...کند یمادر هم...به ساعتش نگاه م یبرا

 !اوه چقدر حرف زدم...صبح شد -

 یخوب... مگر هنوز ادمها یلیخوب است... خ حالم

 مهربون بودند؟ پس چرا فرشته نبود؟ ارمان نبود؟ مادرم؟

 میکه تمام تالشش را کرد که حال و هوا دمیزنش؟ د پدرم؟

 نی..همان طور که استشودیرا عوض کند.. بلند م

 :دیگو یم زندیرا باال م راهنشیپ یها

کمکت  یبخون یخوایمن برم نماز مو بخونم تو هم اگه م -

 کنم؟



چه  دانمی... نمکنمینگاهش م جیاصال بلد نبودم... گ نماز؟؟

 ..کندیم یفکر

 یکه نم گهیباهام؟ د یندار یکار رمیم هگیباشه ... من د -

 ؟یترس

 !ممنونتونم یلیخ یلینه خوبم... خ -

...آرش وارد اتاق خنددیم شتریب شیچشم ها... زندیم لبخند

 ...شودیم

 !که یتو هنوز نرفت -

 !میزدیگپ م -

 ...زندیم لبخند

 !خوش بحالتون -

پرسد... صبح  یرود... آرش حالم را م یم رونیب ریام

 ... اجازهشومیمرخص م شودیمطمئن م میکه از سالمت

 دمیند گریرا د ریرا حساب کنند... ام مارستانیب دهمپولینم

 تمام شده بود که در برابر فتشیارش هم ش



شوم تا مرا  نشیناچار شدم سوار ماش شیاصرارها

 ...برساند

 بهتون زحمت دادم شرمنده! یلیخ -

 

 یوقت دمیخجالت کش شبی... از خودم د هیحرفا چ نیا -

 !شدن وونیخودم چقدر ح یهم جنسا دمید

 یو م شودیاندازد به جانم...اشک م یرعشه م شبید ادی

 شلوغ زل ابانی... از پنجره به خمیچشم ها یتو ندینش

 ...ستدیا ی... پشت چراغ قرمز مزنمیم

 خب کجا برم؟ -

و ادرس  شومی... اما به خودم مسلط مشودیحبس م نفسم

 مانده هیثان ستی... هنوز بدهمیرا م یپدر یخانه 

 ..دهدی... جواب مخوردیتلفن همراهش زنگ م که

 ر؟یجانم ام -

.... - 

 شده؟یچ -



... - 

 یگیم رونیتازه زدم ب مارستانیدور نشدم از ب یلینه خ -

 نه؟ ای شدهیچ

پر از  شی...صداکنمیبه صورت درهمش نگاه م نگران

 ...یترس است... پر از دلهره.. پر از نگران

 !خدا ... اومدم ای -

اندازد و فرمان را  یم میپاها یرا با حواس پرت رو تلفن

 :پرسم ی... هراسان مزندیچرخاند... دور م یم

 ؟ شدهیچ -

 دیبا مارستانیرسونده ب ریحاج خانوم باز قلبش گرفته ام -

 !سرش یبرم باال

 :پرسم یم جیگ

 حاج خانوم مادرتونه؟ -

 ادهی... همان طور که با عجله پکندیضرب ترمز م با

 :دیگو یم شودیم

 !و لطفا نیاره... سوئچ و بردار و ببند ماش -



رود... گنگ  یرا باال م مارستانیب یبا عجله پله ها و

 موتیو ر دارمیو را برم چی... سوکنمیاطرافم را نگاه م

 را

 یو بخش قلب را م شومیم مارستانی... وارد بزنمیم

 ییکه پرستار راهنما برمیرا هم م بیپرسم... اسم ارش نا

مشعول  نیرحسیام شومیم ادهی...از اسانسور که پکندیم ام

 بیاما عج شناسمیاست که نم یصحبت با دختر

 

و  شودیم ی...و آرش که با عجله وارد اتاقکندیم یتاب یب

 قایدق فهممیروم و نم یجلو م دی... با تردبنددیدر را م

 :شنومیرا م ریام ی... صداکنمیم یچه غلط نجایا

 شیبا خودت برو پ ینجوریجان اروم باش نکن ا یعاط -

 !تنهاس خواهرم نیتو ماش ایپر

 شیدارد... ارامش دارد... مردد صدا تیامن شیصدا چقدر

 :زنمیم

 ر؟یآقا ام -



و  کندیرا پاک م شیاشکها یگردند.. عاط یدو بر م هر

 ...کندیکنجکاو نگاهم م

 ر؟یام شوننیا یگفتیتارا خانوم که م -

 !زمیاره عز -

و  بوسدیو عاطفه با تمام بعضش صورتم را م کنمیم سالم

 یم ریرا به سمت ام چی.. سودهدیمهربان جوابم را م

 رمیگ

 ! اقا ارش عجله داشتن -

 :شیچشم ها... امان از کندیو تشکر م ردیگ یرا م چیسو

 ؟یبهتر -

 :اندازم یم ریرا ز سرم

 شدن؟ یخوبم ممنون... مادرتون چ -

راهرو را باال و  زانیاشک ر یبا استرس و نگران عاطفه

 که صورت ی.. دختر قد بلند و الغررودیم نییپا

و  ریام هیدارد... به نظرم اصال شب یو مهربان یاستخوان

 ...ستیارش ن



 !میمنتطر ارش دونمینم -

 :دیگو یم کالفه

 !خودت و یکشت نیبش یبگ یعاط -

 !تونمینگرانم...نم -

منتظر  نیگناه داره تو ماش ایپر شیبرو پ شهینم یزیچ -

 !بره مهدکودکش

 ای... امروز و نره... حوصله دارتونمیمن نم -

 

 ! جشن تولد دوستش و گرفتن یمگه نگفت -

 ...دیگو یم یکالفه ا نچ

برو خودت ببرش من حالم بد تا  نیرحسیام تونمیمن نم -

 !ادی...بگو رضا بتونمینم نمیمامان و نب

 ینگرانش کنم چ نجایرو از سرکارش بکشم ا جارهیاون ب -

 بشه؟

 :میگو ی... اما مفهممی... نمدانمینم



 من برسونمش؟ -

... ستی... عاطفه اما نگاهش مطمئن نکنندیدو نگاهم م هر

 اما ریاعتماد نکند... ام بهیغر کیحق دارد به 

 :دیگو یندارد فقط تعارف است...عاطفه م یدیترد نگاهش

 !نه ممنون -

.. ردیگ یرنگ م می.. گونه هازندیم یلبخند مهربان ریام

 ...دیا یم رونیکه به تن دارد ب یدیارش با روپوش سف

نگران سمتش  ری... عاطفه و امفهممیتخصصش را م تازه

 :پرسد یروند.. عاطفه با بغض م یم

 شد؟یچ -

 لیس ریسکته رو رد کرده... حالش خوبه کم ابغوره بگ -

 !رو نجایبرد ا

 !نمشیبب خوامیم-

 ! االن شهینم -

 نجا؟یا یپس تو چه کاره ا -

 :دیگو یکالفه م ریام



 ...یشلوع نکن عاط -

 :دیگویبه ارش م رو

 خطر رفع شده؟ -

 ! ...بمونه دیبا یاره ول -

... ارش رودیم وی یس یبه توجه به سمت ا عاطفه

 کمینزد ری... امزندیم شیو معترض صدا رودیهمراهش م

 ..شودیم

 

 !رو ایهم تو رو برسونم هم پر میبر ایب -

 ...شومیم هول

 ..رین.. نه ممنون خودم م -

 ! تعارف دوس ندارم -

 میرسیکه م نشی... به ماشرومیرود.. همراهش م یم و

 یکه مشغول نقاش نمیبیرا م یناز یدختر بچه 

عقب... مردد و با خجالت  یصندل یاست رو دنیکش

 ...گرددیمهربان برم ری... امنمینشیم



 چطوره؟ ییعسل دا -

 !ها گرمه کنهیخنک نم ادیکولرت ز-

... گندیخنده ام نگاهم م ی... با صدادمیخندیدو م هر

 متعجب نگاهم ایاندازم... پر یم ریخجالت زده سرم را ز

 ..کندیم

 دوستتونه؟ ریام ییعه سالم... دا -

 :کشد یبا خنده لپش را م ریام

 !و تا برسونمت ینکن وروجک... بکش نقاش یطونیش -

 : زنمیم لبخند

 حالت خوبه؟ زمیسالم عز -

 ه؟یبله اسمتون چ -

 !تارا -

 یرود برا یاورد.. دلم ضعف م یرا با ناز جلو م دستش

 ...با نمکش یچهره 

 !ایمنم پر -



زند و  یاستارت م ری... امرمیگ یلبخند دستش را م با

 ریگوش ام یو تو شودیخم م ای... پرکندیحرکت م

 :شنومیکه م دیگو یم یزیچ

 !گهید دیکن یخوشگله عروس -

... لبم را گاز ردیگ یخنده اش را م یبه زحمت جلو  ریام

 :کنمیو خنده ام را کنترل م رمیگ یم

 

 ! نیبرو بش ایپر -

 گه؟یخوب شد د یچشم... مامان -

 !دهیاره خواب -

 یصورتش را م ای... پرکندیمهدکودک ترمز م یجلو

 رود.. تنها که یو م کندیم یبوسد و از من هم خداحافظ

 ...کندیام م وانهیفضا د ینی... سنگکندیحرکت که م میشویم

 سرت خوبه؟ -

 !بله خوبم -



 شهیکشم... از ش ینفس م ی... کمکندیسکوت م یکم

 یبعد سمتم بر م یاندازم و کم یم رونیبه ب ینگاه

 :گردد

 ؟ییدانشجو -

 دانمی.. نمشومینم ریدلگ شیچرا ته دلم از سوال ها دانمینم

 که مثل من دوست دارد شومیچرا خوشحال م

 دایاز من بداند... کاش من هم جرات سوال کردن پ شتریب

 ...کنم

 یعنیادامه ندادم...  گهیمو که گرفتم د سانسینه ل -

 ! ...یجور نبود..رشتم هنر بود ... نقاش طشیشرا

 ...زند یم یگرم لبخند

 ؟یمو بکش ریتصو یتونیاالن من عکس بدم م -

مهربان و دوست  ی... به چهره دهمیم کهیذوق به در ت با

 ..رنگ یپهن مشک ی... ابروهازنمیاش زل م یداشتن

 ینیاش... ب یو ادمکشش... پوست گندم یمشک یچشم ها

 ...کوچک و مردانه اش یو لبها



 !تونمیبله م -

 !هدف نرفتم تا بعد یب ینجوریآدرس تو بده تا هم -

ان خانه را  شودیم یسال کی... اما ... اما من خندمیم

 ... با حرفش حواسم را پرتدهمینرفنم.... ادرس را م

 ...کندیم

 !از چهرم داشته باشم ینقاش هیدوست داشتم  شهیهم -

 د؟یسف اهیس -

 نم؟یبب ستین شتی... نمونه از کارات پکنهینم یفرق -

 

 یم رونیو لبخند از توجه اش تلفن همراهم را ب جانیه با

 که از بوم ییو عکس ها شومیم یاورم... وارد گالر

... همان رمیگ یام گرفته ام را به سمتش م ینقاش ییها

 هم ینگاه یاست گاه یرانندگطور که حواسش به 

 ...اندازد یعکسها م به

 !...گمیم کیخوبه ... تبر یلی... خنیافر -

 ...زنمیم لبخند



 !ممنونم -

بگذارم که زنگ  فمیتلفن همراهم را داخل ک خوامیم

 :دهمیاسم فرشته با حرص جواب م دنیبا د خوردیم

 بله؟ -

 شرفته؟یکه... پ یرفتینم یتو؟ خونه کس ییکجا -

 ...دادمیحواب دندانشکن م کینبود تا  ریام شکا

 !باشه خدافظ -

با استرس به در  ستدیا یخانه که م ی... جلوکنمیقطع م و

 ... و چقدر بد کهدیاین رونیب یتا کس کنمینگاه م

 ...خانه و خاطراتش هستم نیهمه دلتنگ ا نیا

 !تارا خانوم با شمام -

 ...رمیگ ینگاهم را از خانه م جیگ

 !دیبله... ببخش -

 رم؟یتصو دنیازم واسه کش یریگ یعکس م -

 ...شیچشم هاامان از  زنم،یم لبخند



 د؟یتون واسم بفرست یگوش یتو دیعکس ندار -

 ..داردیرا بر م یکند.. گوش یداشبرد را نگاه م یرو

 !خوبشو هیدارم بگو شمارت و بزنم واست بعد بفرستم  -

 ...دهدیزلزله رخ م هیشب یزیچ کیدلم  یتو

 کندیم ویس شیگوش ی..تومیگو یلبخند شماره ام را م با

 و در کنمی... با احترام به خاطر زحماتش تشکر م

 :میگو یم اخر

 

تون و  یجبران و تشکر نقاش یجا خوادیدلم م یلیخ -

 !واسم دیکنم... پس لطفا حتما بفرست هیبهتون هد

 ...خندد یم شیچشم ها

 !مواظب خودت باش.. روز خوش شتریحتما... ب -

 !ریممنون... روز بخ -

... اگر زنگ را بزنم ستمیا یخانه م ی... جلوشومیم ادهیپ

 هم دی... کلستین ی... گفته بودم کسشودیکه نم



تا برود...اما انگار  کنمیرور م ریرا ز فمیاما ناچار ک ندارم

 ..قصد رفتن ندارد

 !دممیشلوع دنبال کل فمیک کمی... رمیلطفا من م دیبر -

و با سرعت دور  زندیم ی... تک بوقوهدیتکان م یسر

 ... آهرهمیم هی... به در تککنمی... نفسم را فوت مشودیم

اندازم... بغض  یشانه ام م یکشم... کوله ام را رو یم

 یبرا یکه رغبت ی... و پدرشومی.... دلتنگ مادرم مکنمیم

ام  یلعنت یه ندارم...خسته و داغان وارد خان دنشید

 شکل نی...فرشته طبق معمول به افتضاح ترشومیم

هزار جور خرت و پرت اشغال  انیکاناپه م یرو ممکن

 متعجب بلند دنمیکشد... با د یم گاریو لم داده و س

ان  یال گاریکه س یو با همان انگشت دیا یوجلو م شودیم

 ..کشد یام م یشانیباند پ یاست رو

 تو؟ یشدیچ -

 !خفه شدمبکش کنار  -

 :اندازم یکاناپه م یو کوله ام را رو زنمیرا پس م دستش



 ..ستین ی.. اشغال دونستین لهیطو نجایصد دفعه گفتم ا -

 شده؟ رختی.. سرو صورتت چرا بشبیاز د یکجا بود -

ببرنم  خواستنیخوردم به پست دو تا اشغال و مزاحم که م -

 !نجاتم دادن گهیدو نفر د

 یرا تو گاریو س شودیخم م جانی... با هدیا یم جلو

 :کندیباز نگاهم م کنمیخانوش م یگاریجاس

 سوپر من بودن؟ لما؟یف نیمرگ من؟ مثل ا -

 مارستانیتو ب دمینخواب شبیبسه فرشته خستم ... از د -

 !بودم

 شت؟یپ امیب یخب احمق چرا نگفت -

 ! محترم همراهم بودن یادیو ز یچون دو تا ادم حساب -

 خجالت...! هیبودن ... حاال من شدم مابودن که  -

 

 ..شودیکه سد راهم م رومیحوصله به سمت اتاق م یب

 ..ینی.. زهینه.. صبر کن.. چ -



 ...کنمیاخم و شک نگاهش م با

 ؟یبرم بخوابم چرا لکنت گرفت خوامیچته؟ م -

 !نجامیچون من ا -

از  شودیمغزم پر م ی... تمام سلول هاشومیم خشک

 ...ستمیا ین محکم مترس...اما همچنا

 تمومه؟ یمگه نگفتم همه چ یباز اومد یواسه چ -

 نیا یچشم ها... از ردیگ ی... قلبم کوبش مدیا یم جلو

 مرد وحشت دارم.. هنوز هم آن شب را فراموش

 ..کنمینم

 !جوجه ی... نترس شد ی... شجاع شدیدم در اورد -

 :غرم ی... مرمیگیفرشته را م ی قهی

راه نده؟ اشتباه کردم  نجایصفت و ا یب نیمگه نگفتم ا -

 بهت جا دادم؟

 تارا...؟ -

 :کشم یم داد



مثل تو  ؟منیفهمینم خوامیزهرمار ...من دوستپسر نم -

 ! شمینم ستمین

... خورمیم واریکشد... محکمبه د یرا م میبازو ارمان

 ...کشد یم ریسرم ت

داغ  ینجوریبرسم و ا ییبه نون و نوا یخوبه نزاشت -

 !یکرد

 :کشمیصورتش داد م یتو

اخر و بگم  می... نزار بزنم به س رونیخفه شو گمشو ب -

 !بادا باد... گمشو یهر چ

بابا  ؟یدی... پا نم یایتارا... چرا راه نم یچرا انقد بدقلق -

 !گهیمگه عشق و حاله د هیچ

فرشته  هی... من شبیببند دهنتو ارمان.. ادم تو اشتباه گرفت -

 دونمی... اون شبم نمشمیاونم نم هی... شبستمین

 !شد داتیکه تو اتاق من پ شدیچ

... فرشته شومی... سرد مزنمیم خی... ردیگیام را م چانه

 :دیگو یم یعصب



 

 زهیر یپول نم یمن پول الزمم احمق ... مثل تو بابام ه -

 !ب حسابم

 ...کند ینگاه م میچشم ها یتر تو یعصب آرمان

 تو؟ یناز یم تیبه چ -

 ...اندازد یتمام مغزم را از کار م ترس

 یخوای... پشتت... تو مرد نمشتینفهم بزار من باشم پ -

 ! عوضیباال سرت؟ من دوست دارم 

از فرشته هستم...  یواکنش ی... منتظرشودیخشک م دهانم

 :دیگو یاما فقط م

 تیگفت راض یکل شبیواقعا دوست داره تارا... بخدا د -

 !یمهمون یکنم بر

... زندیسوزاند... دلم را بهم م یرا م میع گلوتهو حالت

 چانه ام در حال خرد شدن ..ارمان چانه ام را ول

 :کشد یلبم م ی... انگشتش را روکندیم

 تو رو زده؟ یشعوریکدوم ب -



 !..گمشو -

 :دیگو یکه گستاخ تر م میگو یحال م یجان و ب یقدر ب آن

بد؟ پول ندارم؟  افمیو ق پیت ؟یخوایچمه ک من و نم -

 ...اخالق

 :زنمیم داد

.. هر ینفر هی... هر روز ور دل ی... آشغالیستیآدم ن -

 ... تو اگه عشقیکنیعشق م یادعا یکیبار واسه 

 یاون شب من و از ترس تا مرز سکته نم هیچ یدیفهمیم

 هوس نه عشق... من اشتباه کردم نی... ایبرد

دوست شدم غلط کردم دست از سرم بردار...ازت  باهات

 ..متنفرم... متنفر... دست از سرم بردار وگرنه

 ...دارم یکشد... حس خفگ یو م ردیگیشالم را م ی گوشه

 شیپ س؟یپل شیپ یبر ؟یکن تیشکا یخوای؟میوگرنه چ -

 کنم.. هان؟ اذیتتخواستم  یبگ یخوایبابات؟ م

 مدرکت؟ کو؟ کو

 :دیآ یجلو م فرشته



 ! آرمان شهیولش کن داره خفه م -

تکان  ی... ولدهمیدستش فشار م یرا تو میها ناخون

 ...خوردینم

 

لحظه  نیجا هم نیاالن هم نیمن اگه بخوام هم یلعنت نیبب -

 تیسگ یزندگ یک واست تو یزیتنها چ

 ی... ولیبکن یتونینم میغلط چی... هرمیگ یازت م مونده

 چرا؟ یدونیخوبه م یاگر هم بتون

 ...لرزم یم

 یخونه مجرد ی...منتو یزنم ش کنهیپدرت مجبورت م -

 بابات؟ کنه؟یباور م یتو بودم زور و اجبار و ک

 ...بارم یم

 تیشکا نیاولم واسه ا یدفعه  دونمینم یکنیفکر م -

 !ینکرد

 کجاست؟ خدا

 نکبتت چند روز سر نزده بهت؟ یاون بابا -



... نمینش یکشد.. م ی... دستش را مشودیخم م میزانوها

 یو تو شودیها... خار م ییها... تنها یکس یب

 :ندینش یم شیپاها ی.. مقابلم رورودیم میچشم ها

قدم  کی.. تو خوامتیتارا من دوست دارم... نفهم من م -

 ...کنار زارمیمن همه رو م ایب

چکد... با  ی... اشکم مخوردیبهم م شیحرف هااز  حالم

 ...کنمیسماجت پاکش م

 !..امیهوم؟ چند روز نم یبهم فکر کن دمیبهت فرصت م -

 ...کوبد یو در را م رودیبه اتاق م یعصب فرشته

 عاشقانه و دوستانه باشه خب؟ یبزار همه چ -

 ...قلبم اخ

 خب؟ یبا دشمن نهینزار ب زور متوسل شم... با ک -

 ...خواهدیلحظه دلم اغوش مادرم را م نیا

 ! المصب خوامتیم -

جفت چشم  کیلحظه  کی... دیا ی... نفسم باال مشودیم بلند

 ..و دلم... ومیچشم ها یجلو دیا یو ارام م یمشک



 ی... و دلم حتخواهدی... و دلم... آغوش امنش را مدلم

 ... پدرم یبرا

 !بده من دستت و -

... شیچشم ها یایبه در زنمیاورم... زل م یرا باال م سرم

 چیمرد را ه نیرا دوست ندارم... ا شیچشم ها یآب

 دوست ندارم... جوره

 

 !برو کنار -

.... نمینش یکشد... کالفه م ی.. مردیگ یدستم را م یعصب

 یدستم را م وانهی... مثل دمیب اشکها زندیزل م

مردانه اش... با نفرت  ی نهیس یتو شومی.. پرت مکشد

 ...دارد یعقب بکشم ... محکم سرم را نگه م خواهمیم

... باور کن دستم به نمیفقط تو رو ببامروز اومدم که  -

 !فرشته نخورد

 ...یی.. امان از تنهااخ

 تارا؟ -



 !ولم کن -

 زندی... زل مزنمیاورد... دست و پا م یرا عقب م سرم

 :میچشم ها یتو

 !نکن یمن و عوض -

ترسم... دلم  یمرد م نیترسم... با تمام تار و پودم از ا یم

 گاه هی... تکخواهدی.. دلم ارامش مخواهدیم تیامن

 یم میتلگرام گوش یصدا یدر پ ی..چند بار پخواهمیم

 ...رودی... ارمان عقب مدیا

به خانوادم  یسر یسفر  رمیمدت بهم فکر کن... تا م هی -

 برم در مورد تو باهاشون دیبرنم و برگردم... با

 !بگردونمشون دیبزنم با حرف

 ... شتر در خواب -

 !تارا ببندش... بزار ادم باشم -

 یبد زیشده... مثل سرطان.. مثل هر چ والیمثل ه درد

 ...... حس گم شدن دارمایدن یتو



 یکنار... همه  زارمی... همه رو مخوامیمن تو رو م -

 ... توکنمیم ی... باهات زندگشمیو ... ادم م امیکثافت کار

.. دمی.. خودم دی... دست از پا خطا نکردیتارا... گل یپاک

 .... اگه بعد از سفر ازتخوامیم ینجوریزن ا هیمن 

 !ارمیک گفتم ب دستت م ینشنوم اونجور بله

... دستم رودیو م زندیحرف کتش را از مبل چنگ م یب و

 کشم... وارد یو از سرم م رمیگ یرا به شالم م

.. بعد زنمیو چند مشت اب ب صورتم م شومیم اشپزخانه

 ونریب بمیرا از ج میو گوش شومیهم وارد اتاق م

...شماره ناشناس است.. با شومیآورم... وارد تلگرام م یم

 میچشم هاجفت چشم مقابل  کیعکسها ان  دنید

پنج  یبرا دشی... بازکنمی...عکس ها را دانلود مدیا یم

 ..دهدیهم ارامش م شیاست... عکس ها شیپ قهیدق

که  کنمیهر سه عکس لبخند دارد... ان قدر نگاهش م یتو

 زده.. هول میچند بار صدا شومیمتوجه نم

 :کنمیم پی... تاخوانمیم

 



 ... بله؟ دیببخش میدیداشتم عکسا رو م -

 نا؟ی... خوبه اکنمیخواهش م -

... با اسیافتد... عکس پر یم لشیبه عکس پروفا چشمم

 رهیخ نیبلند و نازش لبخند به لب به دورب یموها

 شده

 تارا خانوم؟ -

 ...را هم نگاه کنم لشیپروفا یعکسها ی هیبق خواهدیدلمم

 س؟ین یمناسب تره ... مشکل یعکس اخر یبله خوبن ول -

 :کشد تا جواب دهد یلحظه طول م چند

 !نه -

 ...میحرف بزن شتریب خواهدیم دلم

 حاج خانوم خوبن؟ -

 ! خوبه خداروشکر ممنون -

 !دمیم امیجا پ نیهر وقت تابلو اماده شد هم -



.. که تازه کنمیرا عوض م می... لبهاسهادهدینم یجواب

 :رسد یجوابش م

 !تشکر -

 ر؟یاقا ام یراست -

 :کندیکند... و دلم.. تق... سقوط م یم پیتا

 جانم؟ -

... چقدر دلم دوست داشتن یتشنه ام... مثل ماه چقدر

 قدر خالص و نی... دوست داشته شدن ... اخواهدیم

 ...شودیو غلط م سمینوی... چند بار مپاک

 د؟یسف اهیس ای یرنگ -

کار داشته  زنمی... حدس مکنمینم افتیدر یهم جواب باز

 و اسمش را که خوردیباشد... اما تلفتم که زنگ م

 :دهمیمتعجب جواب م نمیبیم

 

 الو؟ -



ندارم،  ادیز پیتا یحوصله  رمردایمثل پ گهیارش م -

 !بزن دیسف اهیس

 :خندمیم اریاخت یب

 !که... از حرف زدن راحتره خوادیحوصله نم -

 ...شنومیرا با خنده م نفسش

 !رسونه یآرش سالم م -

 یلحن بامزه ا کیرا با  شیجواب بدهم که صدا خواهمیم

 :شنومیم

 ؟ینره غول و بکش نیا یخوایدکترت من بودم و م -

 ...کشم یم قی... نفس عمخندمیم

 !خب یشما نگفت -

فرستم شمارتم ک داره اقا داداش ... البته  یعکس مو م -

 دونمیم دیک بع تمیانقد خوشگل و پر از جذاب

 !یایاز پسش بر ب یبتون

 :شنومیرا م ریام ی... صداخندمیتر م بلند



 !زیبده من کم مزه بر -

 ...پر از ارامش و احتراماست شیصدا و

 الو تارا خانوم؟ -

اسمم را ان قدر  ایدن یجا چی... هیادم چی... هیکس چیه

 لرزد دوباره و من یقشنگ صدا نزده بود... دلم م

 ...ترسم یم

 بله؟ -

 گه؟ید دیندار یکار -

 !نه ممنونم خدانگهدار -

 !خداحافظ -

... ضربه کنمیآرمان فکر م یحرف ها... و به کنمیم قطع

 ...شودی... فرشته وارد مخوردیبه در م یا

 

 م؟یحرف بزن -

 :دهمیفشار م میدستها یسرم را تو کالفه



 ! حوصله ندارم فرشته -

 ...ندینش یتخت م یرو کنارم

 ...آرمان دوست داره چرا -

خرد شدن  ی... صداکنمیگردم و نگاهش م یخشم برم با

 شنومیگردنم را م

 !ببند دهنتو فرشته -

 ...گهید یچون با دخترا دونمیگوش کن... م -

 بسه؟ -

بعد  یحال و روزت بکن و تینگاه به موقع هی دیتارا با -

 یتا ک ؟یفهمیم خوادی... بابات تو رو نمیریبگ میتصم

 یزندگ امیبا من و مشتر ییاز ترس تنها نجایا یخوایم

 ؟یکن

 ...کنمیم بغض

وقته  یلیارمان خ گمیدارم بهت م یول سیبه نفع خودم ن -

 نهیکه تو رو بب ادینخورده... م یک چیدستش به ه



تخت تا  نیرو هم خوابهیاتاق م نیتو هم نهیشیم ینباش

 شر و کمی... با خانوادس.. فقط ستین ی... ادم بدیایب

خانوادش تو  شیاون ور اب پ رهیداره... تا م یجوون شور

 !هم بهش فکر کن

 ؟یفهمیو م نیمن ازش متنفرم ا -

 ..تا -

شم که هزار جور  یزن کس یکس یو ب ییاز ترس تنها -

 یکرد یشب که تو نفهم کیدختر ور دلش بودن و 

 اومد سراغم؟ ینکرد رونشیب و

 :زدیر یم میاندازد... اشکها یم ریرا ز سرش

هنوز کابوسش  یفهمیم دم؟یکش یمن اون شب چ یدونیم -

 تو بود که شب و نصفه شب ریباهامه؟ تقص

 قی... من بهت اعتماد کردم فرشته... ما رفیدیم راش

 هی ی... گفتیکرد انتیتو خ یول میهمخونه شد میشد

ساله االن... هر بار حرف زدم  هیدو شبه صد شبه  شبه

 پول ندارم جا ندارم ننداز مت و یکرد یزار هیگر



 یتو تحمل کردم... ول یو اوارگ یی... از ترس تنهارونیب

 ایبدبخت نیا یفرشته ... همه  یتو سواستفاده کرد

 تو!... ریتقص

 

 :زدیر یم شیلرزد... اشکها یکند... چانه اش م ینگاهمم

منه  رینداشتم؟ تقص یدرست حساب یمنه ننه بابا ریتقص -

 یزندگ نیجا بهم کار درست ندادن؟ ا چیه

 یزندگ نیگه ا یمن نبود تارا ... همون جور انتخاب

 .. با کله بلهشدی... اگه ارمان عاشق من مستیانتخاب تو ن

ت و تحمل منت تو راح یکس یب نیگفتم و از ا یم

 ...!شدمیم

 ..زدیر یاز شکستن دلش م دلم

ارمان  یتو... حت یتارا... حت خوادیمن و نم چکسیه یول -

 ... اماخوادیمثل من و نم یاشغال هی چکسی.. ه

 !شم یجور نیمن نخواستم ا بفهم



کند ...  یرا بغل م شیکشد و زانوها یاش را باال م ینیب

 :زندی..لب مشودیم رهیخ نیبه زم

به روز من  خوامیبه ارمان فکر کن چون نم اگه گفتم -

 !تارا یفتیب

 ...شومیم رهیشده خ رهیبه همان جا که او خ منم

مرد و قبول کردم فقط واسه  هیکه اغوش  یبار اول دیشا -

بود... از کمبود  یکس یبود.. از ب ییپول نبود... از تنها

 ..هوس ی... از رویعشق و محبت بود... هر چند تو خال

ام  یشانیبه پ نی... غمگردیگ یرا از ان نقطه م نگاهش

 ...شودیم رهیخ

 شهیکه افتاد شروع م شبیمثل اتفاق د ییجا هیاز  یبدبخت -

 ... از اونارهیو سر ادم م ییهر بال ییتارا...تنها

 ! ...سازهیم یزیچ هر

 ...شکنم یلرزد... سکوتم را م یم دلم

 ...فرشته -



 کنهیبا زن جوونش عشق م ... دارهخوادتیتارا بابات نم -

 که هر ماه ی... عذاب وجدانشم با پول کنهیم یزندگ

.. اما... یخونه اروم کرده... ول نیبه حسابت و ا زخیریم

 پول ادامه داشته باشه؟ نیاز کجا معلوم ا

خراب نکند...کاش  شتریادامه ندهد... کاش پدرم را ب کاش

 :صورتم یرا نکوبد تو شیحرف هارحمانه  یب

اول بهشون  شنیم یکس هی ای یزیچ هی الیخ یب یادما وقت -

 .. دو را دوررنیگی...عذاب وجدان مکننیفکر م

 یکه م کمینگاش کنن... اما  یحت دیشا ایو  مراقبشونن

 تارا... نبودن اون ادم شهیم یعاد یگذره همه چ

اون مراقبت و نگاهام تموم  گعید شهیم فراموش

دلت به بابات قرص نباشه تارا... همن  شهی...همشهیم

 یجور

م به روزم  دیروز بگه برو... شا هی یکردیفکر نم که

 دیخرجت و بدم.. شا تونمینم گهید یبزرگ شد گهیم

 من و... یبگه ارث بچه  دیزنش نزاره.. شا یحت

 



... شودی... قلبم مچاله مکنمیپرد... نگاهش م یم پلکم

 ی.. لکنت مشودیصورتم از انزجار و نفرت جمع م

 ...رمیگ

 آذر ...حا...حاملس؟ -

 !اره -

 ...!.. فرشته حق داردشودیخاموش م دمیام یمانده  ته

 ...ردیگ یرا م میدستها

... هر گمیتارا؟ به ارمان فکر کن.. به خاطر خودت م -

 یکه ازمون خواستگار کنهیما رو قبول نم طیشرا یکس

 ؟یفهمیم کنه

 پسر دار؟ ای شودیرد دختر دار مباردار است... پدرم دا آذر

... شکمیفرشته رد م یچشم ها... از مقابل شومیم بلند

 را ادمی... فرکشمیم قی... نفس عمکنمیپنجره را باز م

.. اعوش امن خواهمی... من هم پناه مکنمیخفه م میگلو یتو

 !... اما ارمان... نهخواهمیگاه م هی... تکخواهمیم

 تارا؟ -



 :دیگو ی.. تلخ مشودیگردم... فرشته بلند م یبر م نیغمگ

خسته  ییبه بعد اون قدر از تنها یجا هیتنها .. از  یادما -

 ادیکه ب یکه اغوششون و رو هر کس شنیو زده م

 تیبه اونجا به حال تنها یدی... تا نرسکننیباز م سمتشون

 !کن یفکر هی

 ...زنمیرودخسته لب م یکه م رونیب

 !بد و بدترهاست نیب یکیپل بار ایدن -

روم... تلفن  یام م ینقاش لیحوصله به سمت وسا یب

 ... عکسشومیم یدارم و وارد گالر یهمراهم را بر م

... کنمیزوم م شیچشم ها ی.. روکنمیرا نگاه م نیحس ریام

 یلرزد... ارامشش م یو دلم... و سرم... و قلبم...م

صورتش را هر چه  دنیکش دیوجودم... با یتو ندینش

 زودتر شروع کنم

 ! ...نمشیباز بب خواهدیفقط چون... دلم م ..

و با  شومی... وارد تلگرام مشنومیتلگرام را م امیپ یصدا

 ...چند عکسکنمیناشناس بازش م یشماره ا دنید



خندان ارش لبخند  یچهره  دنیو با د کنمیباز م فرستاده

 :کنمیم پی... تازنمیم

 شما رو بکشم؟ یجد -

 :کندیم پیتا

 

 !سین یاگه زحمت -

 !شهی... جبران لطفتونم نمسیمعلومه که ن -

 :فرستد یم قهیاز چند دق بعد

 !میمخلص -

را  لشیفرستم و عکس پروفا یلبخند م کریاست کی شیبرا

 که با نمیبیو خودش را م ریام ری... تصوکنمیباز م

را گردن  شانیاند و دستها ستادهیا یبلند کی یرو لبخند

 عکس خود ارش است یهم انداختند.. عکس بعد

 ...مارستانیکارش با روپوش ب زیم پشت

 مگه؟ یندار یزیچ یاهیعکس گل و گ -

 :سمینو یم جی... گخوانمیرا م امشیپ متعجب



 ؟یچ -

دختر به سن تو  هیپروف  دیبا یواسه چ اهیعکس س هی -

 باشه؟

افتم ... و خب به خودم حق  یارمان م یحرف ها ادی

 ...سمینو ی... اما مدهمیم

 !کنمیعوضش م -

 یجوونا افسردگ یکه همه  نی... از ایکنیم یکار خوب -

 !میگرفتن واقعا عصبان

 !شده ادیمشکالت ز -

 !توقعات هم باال رفته -

فرستد...  یم یخداحافظ کریاست کی... سمینوینم یزیچ

 ریچتم با ام یدهم.... وارد صفحه  یجوابش را م

است که با هم حرف  یهمون زمان یبرا دشی... بازدشومیم

 یو طراح دنیو کش شومی... بلند ممیزد یم

که  شیچشم ها... شک دارم به کنمیرا شروع م صورتش

 !...دستم نلرزد دمیرس



و  جیمن هنوز هم گ میگرد یمادرش که بر م یخانه  از

 دادم هیتک شهیپرت گذشته ام ... هنوز سرم را به ش

 کنمیفکر م ییزل زده ام.. هنوز هم به روزها ابانیبه خ و

 و هر لحظه دمیکش یرا م رشیکه با عشق تصو

 دمیرس شیچشم هاکه به  ی... به وقتشدمیعاشقش م شتریب

 ...و دلم را با ختم

 تارا جان با شمام؟ -

و  ردیگینگاهش را از مقابلش م ریگردم... ام یبر م جیگ

 :کندینگران نگاهم م

 

 ؟یخانوم هیچ -

 ؟ یچ -

را قورت  نمی... بغض سنگکندیترمز م انیایخ کنار

 ...بندم ی... چشم مدیا یتلگرام م اممیپ ی... صدادهمیم

 :شنومیرا نگران م ریام یبه فرشته... صدا لعنت

 ؟یچرا تو فکر ؟یتارا خوب -



 نیحس ریو گفت... ام شیچشم هازل زد تو  شدیم کاش

 !یاز دستم نرو یطیشرا چیلطفا قدل بده تحت ه

 !فکر فردا و اومدن مامانمم... خوبم -

زند...  یاش... پلک م یلعنت یچشم ها... اخ امان از اخ

 ...برد یبار م نیهزارم یاش دلم را برا یمشک یمژه ها

و بسپار به من خب؟ مگه نگفتم تا هستم از  یهمه چ -

 نباش؟ ینترس نگران هبچ یچیه

 تا کجا؟ ؟یتا ک یعنی یتا بپرسم تا هست کنمیباز م دهان

 برگرده خب؟ تیافسردگ خوامیتارا؟ نم -

... فرشته دود شودی... اما ارمان دود نمزنمیم لبخند

 ... گذشته ام... آرمان برگشته... ازشیدهای.. تهدشودینم

 ...... و منسفرش

 تارا؟ -

 :زنمیاوردم... با بغض لب م ینم طاقت

 ن؟یحس ریام -

 جونم؟ -



تا  دیا ی... دل و روده ام باال میفهم ی... مکنمیم جان

 ...... فقط بفهمانم من مقصر نبودمزی... از همه چمیبگو

صادق نبودم... دستم را که  ینکردم.. من ول ییخطا من

 ...ترسم یم شتریب ردیگ یم

چشماته؟ از اون شب  یقدر ترس تو نیتارا؟ چرا ا هیچ -

 به هم؟ یختیحرف زدم باز ر

 ..شودینم کنمیچقدر جان م هر

 ! اره -

 :زندیلبخند م نگران

 

 می... به گذشته و کابوسات فکر نکن... برزمینترس عز -

 خونه ؟

 !میبر -

 یم رونیب فمیو من تلفن همراهم را از ک کندیم حرکت

 ... اسم فرشته مثل صاعقهشومیآورم.. وارد تلگرام م



... کنمینگاه م ریبه ام یچشم ری... زمیچشم هابه  خوردیم

 :خوانمیفرشته را م امی... پستیحواسش ن

شده...  ونهید ؟یفهمیتارا؟ ارمان در به در دنبالته؟ م -

 !یازدواج کرد کنهیباور نم گمیم یهر چ شهیباورش نم

 :سمینو یو م کنمیرا کنترل م میدستها لرزش

 زینر مویاز من بهش نگو.. فرشته زندگ یچینگو ... ه -

 ...!بهم

 ...دهدیخورد و جواب م یم کیت اممیو پ شودیم نیانال

من  نیبا هام... بب یتو معامله نکرد یول ستین یحرف -

 ی... مکنهینم داتیاگه نخوام و ادرس ندم پ

اون ور اب... فقط من  یبا شوهرت رفت گمیم چونمشیپ

 اد؟یم رمیگ یچ

دستم  یرا تو ی.. گوش کندیگردد و نگاهم م یبر م ریام

 ... پشت دستشزنمیلبخند م یو زورک دهمیفشار م

 یکشد و باز حواسش را به رانندگ یگونه ام م یرو را

 :سمینو یفرشته م ی... برارهدیم



... فقط بگو ادرس من و از دمیبهت م یهر چقدر بخوا -

 ؟یکجا اورد

خونت که مثل سگ  یدو روز بعد از جشنت برگشت -

 ...کردم تا خونت بتیونجا تعق؟ ا ادتهی... رونیب میبنداز

 ! خوردیدردم م به

 ...کنمیپاکش م عیچکد... سر یم اشکم

 !نده خدافظ امیهست... پ ریفعال ام زنمیفردا بهت زنگ م -

فرستد ... صورتم از نفرت جمع  یقلب م کریاست کی

 یم یرا عصب ی... گوشکنمی... چت را پاک مشودیم

 هیتک یصندل ی... سرم را به پشتفمیک یتو اندازم

 ... تلفن خورمیمسکن م میرس ی...به خانه که مدهمیم

 ری... و امکنمیم من... لباسم را تگنمیرا خاموش م همراهم

 یکند... رو یام نگاه م یفقط به حرکات عصب

 چدیپ یام م ینیب یکه تو ریخوابم... عطر ام یم تخت

 :دهیکنارم دراز کش فهممیم

 شده که من ندونم؟ یزیچ -



 یلی... خزنمی... سخت لبخند مزمیر یدرون فرو م از

 ...سخت

 !..ن..نه -

 ...زندیرا کنار م میموها

 

 ؟یالزمه تکرار کنم جونم -

حالم را از خودم بهم  نیاز ا شتری... کاش بدینگو کاش

 ...نزند

 !نه -

اشفته و بهم  یجور نیا خوادیوقت دلم نم چیالزمه بگم ه -

 نمت؟یبب ختهیر

 میمامانم... عصب دنیمن خوبم.. فقط فکر گذشته.. د ریام -

 !کرده

 :زندیام م یشانیپ یاشاره اش را ارام رو انگشت

 تلخ ؟ یفقط خاطره ها ه؟یافکار منف یفقط جا نجایا -

 !ترس بزرگ هست هیفقط  نجایا ریام -



 ..خوردیو خوش حالتش گره م یمشک یابروها

 ؟یچ -

 :چکد یبا حرفم اشکم م همزمان

 !یبر یتنهام بزار نکهیا -

کند...  یرا دنبال م میکند... رد اشکها ینگاهم م قیعم

 گذشته و از دست دادن پدر و یگذارم پا یترسم را م

... خم شیها یمهربان یبرا رمیم ی... اخ من ممادرم

 .بوسد یرا م میو رد اشکها شودیم

بگم تا باور  یبگم با چه زبون یبگم چه جور یتارا چ -

 هستم؟ استیدن ایتا دن یکن

... کندی... بغلم مکنمیاش پنهان م نهیس یرا تو سرم

 نیاگر ... ا ی...روزکنمیمحکم... و من با خودم فکر م

 مرد

خودش را  یفاتحه  دیبا شیاز دست بدهم باعث و بان را

 ...!بخواند

 !یدیچ قهیبا سل ،یدار یقشنگ یخونه  -



ن هم ندارم... حال ... و حال ذوق کردکنمیرا نگاه م مامان

 سرم ینگاه کردنش را هم ندارم... تو ریدل س کی

چرخد و  یچرخد و م یارمان... اسم فرشته... م اسم

 ...کشم یم قیفرق سرم... نفس عم یتو خوردیدرست م

... ان قدر کمرنگ که خودم حسش زنمیلبخند م هیشب یزیچ

 ...کنمینم

 تارا؟ -

 :کنمیرا مرتب م لباسم

 بله؟ -

 

 مامان جان؟ یاسترس دار -

 ؟یرفت یولم کرد چرا

پرسم که  ی... آن قدر سخت محیقدر تند... آن قدر صر آن

 ...خورد یجا م

 ! نهیکنم... پرم از ک یمن ... من هر کار -



رفت...  یاندازد... و اگر بود... اگر نم یم ریرا ز سرش

 ...از گذسته نداشتم یمن هراس

مدت که اروم شدم... فکرم روحم  هیرفتم... خواستم  -

 ...یاعصابم برگردم ول

 ...گنمینگاهش م نافذ

 ...!نزاشت... بدجور از پا افتادم تارا میماریب -

 :پرسم ی... نگران مشودیرد م یتفاوت یاز ب میچشم ها

 ؟یماریب -

 :مغزم یتو شودیم کیشل جوابش

تارا... خوب  ستمی... خوب ننهیسرطان... سرطان س -

 ...... اومدمستمین

... تمام بدنم دهدی... خداروشکر که ادامه نمدهدینم ادامه

 ... و تازهکنمی... شوکه نگاهش مشودیحس م یب

 :کشد یرا م میهنوز تا چه حد دوستش دارم... بازو فهممیم

 !فر و خوشگلت تنگ شده بود یدلم واسه موها -

 ..نالم یم



 مامان؟ -

 !دلم واست لک زده بود تارا -

 :بارم یم

 مامان؟ -

 کیتو از نزد یتارا... اومدم خوشبخت نمتیاومدم بب شیه -

 که یمن و ببخش فتمی... اومدم به پات بنمیبب

 گذاشتم...اومدم بگم نشد برگردم... ! تنهات

 

 :میگو ی... با بغض مزنمیرا چنگ م لباسش

 نه؟ یشیخوب م -

 ..را تیواقع ای دیگو یمن م نیتسک یبرا دانمینم

 .!شمیمامان جان خوب م اره -

...چقدر شکسته شده... چقدر میا یم رونیاغوشش ب از

 :زندی... لبخند مدهیالغر و رنگ پر

 !شیخوشحالم دار یلیاقاس خ یلیشوهرت خ -



 مامان؟ یتحت درمان -

 :ردیگیرا م دستم

روزا رو با هم  نیاره.. نگران نباش تارا... اومدم ا -

 !میباش

 نجا؟یا یمون یم -

 !رمیگ یخونه م هی...  شهینه مامان... نم نجایا -

 :زنمیلب م شیاز تنها نیغمگ

 !دیبه مراقبت دار اجیشما احت شهیتنها که نم -

من اون طرفم تنها بودم تارا... مگه از دست پدر بزرگت  -

 که سربار شوهر تو تونمیاومد؟ من نم یبر م یچ

 !شم

 :میگو یم ریدلگ

 !از خداشه منم تنها نباشم ریمامان؟ ام هیسربار چ -

 !شهیم یچ نمینه مامان جان دنبال خونم... بزار بب -

 ....اندازم یم ری.. سرم را زکنمیم سکوت



زنش  یاونجا بود نجا؟یا ادیم ادیاز بابات چه خبر؟ ز -

 !؟کردینم تتیاذ

 !اونجا نبودم -

 ی... سرم را باال مردیگ یو نگران چانه ام را م یجد

 :و خسته اش زیر یچشم هابه  نمزیاورم و زل م

 پس؟ یکجا بود -

 

 !یدونیکه نم زاسیچ یلیمامان خ -

 !بگو بدونم تارا -

 ...دیا یباال م جانم

 ...گرمه ارمیبرم شربت ب -

 ؟یساله کجا بود کیتارا؟  -

 ! ...ارین ادمی امویول کن مامان.. بدبخت -

 :دهدیو تکانم م ردیگیرا م میو اشفته بازو نگران

 !حرف بزن تارا تا سکته نکردم -



 هیگرفت... زنش گفت با من تو  یواسم خونه مجرد -

 هم سن یکی... گفت مزاحمشم... گفت با مونهیخونه نم

خونه تنها  هیشوهرش... من تو  شیباشه پ تونهینم خودش

 !نه گهیبعد د یول زدیبهم سر م ادیبودم... اوال ز

... نگران شودی... حالش بد مشودیجدا م میاز بازو دستش

 :زنمیم شیصدا

 مامان؟-

 :ردیگیسکوت مقابلم م یرا به معنا گرشید دست

 !نترس خوبم -

 ...زند ی... قدم مشودیم بلند

بود؟ تو رو به خاطر  تیمسول یو ب رتیغ یجهان انقد ب -

 خونه؟ تنها؟ شب و نصف هیزنش ول کرد؟ تو 

 مگه پدر بودن فقط به پوله؟ شب؟

 ...زدیر یم میاشکها

 شم؟یپ یومدی؟ چرا ن یتارا؟ چرا بهم زنگ نزد -

 !میبرد یباشم م شتیپ یخواستیم -



 !رمیمامان جان بم رمیبم -

 ...ندینش یچکد... کنارم م یم شیاشکها

 دونه؟یم نیحس ریام -

 

 ...کندیم شهیکشم... ترس ر یم قی... نفس عمبندمیم چشم

 !نه -

 کندینگاهم م دلخور

مقصر بابات  یمگه گناه کرد ؟یچرا ؟ چرا بهش نگفت -

 یبود انتخاب تو نبوده که ... تو هم که اروم و ب

 !تنها یکرد یسال زندگ کی دردسر

چشم ... به فرشته.. به ارمان و ییبه گذشته... به تنها لعنت

 ...و ترسناکش یآب یها

 ! ادهیز رتشیبگم... تعصب و غ شدینم -

 تارا؟ یشروع کرد یتو با دروغ و پنهون کار یزندگ -

 :شومیم یعصب



از دستش  خواستمیمن نخواستم مامان... مجبورشدم... نم -

 !بدم .. من دوسش دارم

 :کندیرا نوازش م میبازو

 یخواستگار یباشه..اروم باش.. چه طور زمیباشه عز -

 بگو دیاشنا شد یبه بابات؟چه طور یگفت یکرد؟ چ

 !واسم

اما مجبور  ردیگ یم یگذشته روانم را به باز یاداوری

 در مورد رییتغ یرا با کم مانییکنم...اشنا فیتعر شومیم

 ...کنمیم فیتعر فرشته

 "گذشته"

 ...کشم یفرشته را م دست

 !نشونت بدم یزیچ هی خوامیم ایب -

اندازد و ناچار و غرغر کنان  یم زیم یرا از رو شیپاها

 :دیا یم

 ..مرگ تو..شب مهمون ادیتارا خوابم م -

 :کنمیو با اخم نگاهش م گردمیم بر



 بازم؟ -

 نده تارا... ! ریجون مادرت گ-

 

 امیتا م رونیب رمیوقت نشه من م ریخوب فقط تا د یلیخ -

 !نمیو بب یکس خوامینم

 ؟ینشونم بد یخواستیم یباشه بابا.. چ -

 :رمیگیرا مقابلش م نیحس ریام ینقاش میشویاتاق م وارد

 چطوره؟ -

 :دیا یبا ذوق جلو م زندیبرق م شیچشم ها

 هیک نی... چه طرف جذاب و با جذبس..ا هیجانم عال یا -

 شعور؟یب

 !میناج -

 :کوبد یم میمشت به بازو با

 ؟یکنیم حتیاره؟ فقط من و نص دیشد قیرف -

 !نیکنم هم یعکسشو داده نقاش ه؟یچ قیببند بابا.. رف -



 !خدا شانس بده -

 کنمیگذارم و همان طور که کادو م یتخت م یرا رو تابلو

 :میگو یم

 می... امروز قرار دارکنمیدو هفتس دارم روش کار م -

 !بدم لیتحو

 امیبود و پ تیبند سرت تو گوش هیهمه مدت  نیپس ا -

 !با اقا بود تیباز

بهانه  یمدت که با بهانه و ب نی... اشودیم یجور کی دلم

 ... لبخنداورمیم ادیفرستاد را به  یم امیپ میبرا

شعر  تیب کی... کنمیرا فراموش نم امشیپ نی... اولزنمیم

 ...بود

خسته و تب دارم در آِب سرِد  یمثِل گذاشتِن پاها بودنت

 رودخانه است ؛

 دلچسب ، همانقدر

 لذت بخش ، همانقدر

 !...یدوست داشتن همانقدر



دارم که نااشناس.. واسه  یحس هی.. میجور هیفرشته  -

 !قرارم یب دنشید

صورت طرف  یعکس اجزا هیبه  زدمیمنم دو هفته زل م -

 نیهم فرستادمیعاشقانه م یامایو پ دمیکش یو م

 رو داشتم! حسا

 

با فرشته  شومیاماده م شودی... کارم که تمام مخندمیم

 که ادرسش یو خودم را به کافه ا کنمیم یخداحافظ

اطرافم را  شومیرسانم... وارد کافه که م یداده بود م را

 و ستدیا یافتد م ی... نگاهم که به او مکنمینگاه م

رسانم... از  یم زی... خودم را به مکندیدست بلند م میبرا

 برق شوق خواهمی... نمکنمیفرار م شیچشم ها

 ..ندیرا بب دنشید

 !سالم -

 :کنمیحواس نگاهش م یب کندیرا دراز م دستش

 !سالم تابلو رو بده دستت درد گرفت -



 ..رمیگ یو تابلو را سمتش م زنمیلبخند م جیگ

 ! نیبش -

 ... امان از ارامشششیچشم ها... اما از نمینش یم مقابلش

 ؟یخوب -

 :اندازم یم ریجانم... سرم را ز یتو زدیر یم یحس کی

 د؟یبله شما خوب -

 !شمیخوب تر م نمیتابلو رو بب نیا -

گذارند  یم زیم یرا که رو کی... قهوه و کزنمیم لبخند

 :کندینگاهم م

 پدرت برگشت؟ -

 :زیم یرو ی... مثل قهوه شودیتلخ م کامم

 !بله -

 وسط چت خوابت برد؟ شبید -

 :خندند یم شیچشم ها

 !دیخسته بودم ببخش یلیخ -



 :دهدیپاسخ م دارمیطور که تابلو را برم همان

 سرت! یفدا -

 

 خواهمی... اخ دلم... قصد کشتنم را کرده...هنوز نمدلم

 گاه... کاغذ کادو را پاره یگاه و ب دادیم امیبفهمم چرا پ

 ..ماند یم یبه نقاش ری... نگاهش متحکندیم

 !من یخدا -

 ...کندیم نگاهم

 !یدختر تو معرکه ا -

 ...کنمیذوق م فشیتعر از

 !خوب نشده ادیز دیانقدر... ببخش گهینه د -

 :کندیو خوب نگاهش م ردیگیرا باال م تابلو

 !خوبه یلی... خ هینشده؟ عالخوب  -

 ...کافه یتو شودیهمچنان با اتمام حرفش پخش م یقیموس



تو  یعشق...شد نیشد به ا لیساده تبد ینگاه یچ جور "

 جلو چشمات برم از یعشق... نزاشت نیاول و اخر

 ..کنندست نییتو تع ی... چقدر چشمادست

 !... قابل ندارهدیممنون لطف دار -

 ...گذارد یم وارید یرا گوشه  تابلو

 !یریبگ دیشو با نهیهز -

 :کنمیم اخم

 !جبران شدس -

 زندیم لبخند

 !قهوت سرد شد -

 :افتم یمادرش م ادیگذارم و  یرا دور فنجان م میدستها

 کسالت مادرتون کامل برطرف شد؟ یراست -

 !کامل که نه اما خوبه خداروشکر -

 ...کنمیاز قهوه را مزه م یکم

 



 آقا ارش خوبن؟ -

نگاهم  رهیگذارد... خ یدهانش م یرا تو کیاز ک یکم

 ...اندازم یم ری... سرم را زشومی...از نگاهش اب مکندیم

 :زندیحرف م بالخره

 خوبه ... تارا؟ -

 :کنمیاسترس شالم را درست م با

 ب..بله؟ -

 هست؟ تیتو زندگ یکس -

 :کنمیو متعجب نگاهش م کنمیرا بلند م سرم

 ؟یچ -

 :دیگو یکشد و کالفه م یبه صورتش م یدست

 عشق... ؟ هیمرد...  هی -

 ...گردمیسوالش م لی... دنبال دلرنمیم جیگ

 کردم؟یم کاریچ نجاینه ..اگه بود من ا -



...از خنددیم طنتیجوابم دو پهلو شد... با ش کنمیم حس

 :شودیدروغم حالمبد م

 !خوبه -

 خوبه؟ یچ -

 !... ازت خوشم اومده میاشنا ش شتریب خوامیم -

 رهیخ شیچشم هاو ناباور به  کنمیپرد... سر بلند م یم پلکم

 ...دهدی.. ارامش مزندی... لبخند مشومیم

 یگفتم ... ول یدفعه ا هی یلیخ یشوکه بش یحق دار -

 خوامیو طفره رفتن... م ینیعادت ندارم به مقدمه چ

سراغ  میریم ی... جوابم و که دادیبهم فکر کن یجد

 خانواده ها..هوم؟

 ...شومیها از استرس دستپاچه بلند م ونهید مثل

 !گهیمن... برم د -

 

 ی.. همه شودیخجالت و استرسم م ی... متوحه خنددیم

 و شودیخودم را کنترل کنم...بلند م کنمیرا م میسع



 :داردیرا بر م تابلو

 !رسونمت یم -

 !یمرس رمینه... خودم م -

 !برو گفتم -

 یم رونیهر دو ب... کندیمتعجب تر م م شیدستور لحن

 یصندل ی.. تابلو را رورودیضعف م شی... دلم برامیرو

 ...نیجلو بش یعنینیگذارد... ا یم عقب

 !نیبش -

 ...دیفتیزحمت ب یشما تو خوامینه من نم -

 !کم تعارف کن حرف دارم نیتارا بش -

 یبندد و پشت فرمان م ی...در را مشومیحرف سوار م یب

 ... حرکتشومیمبه خودم مسلط  ی... کمندینش

 ...کندیم

 شتریمنم حق دارم بخوام ب یاز من بدون شتریب یحق دار -

 حس دو طرفه هست نیبشناسمت... پس اگه ا

 !شتریشناخت ب یو برا یچند روز هیبده  فرصت



فرمان  یرو شیزند و من همچنان به دستها یم راهنما

 ...کنمینگاه م

 تارا خانوم با شمام؟ -

 یخواهم محکم باشم... ب ی... مکنمیاسترس نگاهش م پر

 ...باشم شیچشم هاارامش  الیخ

 !بگم یچ دیبا دونمیمن... نم -

 ... ای ادیتارا اگه از من خوشت نم نیبب -

 ...پرم وسط حرفش یاحمق ها م مثل

 !سین ینجورینه.. ا -

 شیخنده اش هم ارامش دارد.. خنده ها یدانی... مخنددیم

 ..است یصورت

 دیبا یمن و کامل بشناس ی... تو اگه بخوامیشیپس اشنا م -

 سراغ ارش! یبر

 

 دیاگر او بخواهد مرا بشناسد با کنمیو فکر م زنمیم لبخند

 را میو بم زندگ ریبرود؟ اگر ز یسراغ چه کس



 ماند؟ یباز م بفهمد

 !خودتون و قبول دارم یمن حرفا -

الزمه خودت  یهر چ گهید یمنم نرم سراغ کس یعنیپس  -

 ؟یگیم

وسط معزم... وسط  خوردیزند... صاعقه م یم صاعقه

 فکرم

 ...ییمشت دروغ و دو رو کی انیم کندیصاعقه پرتم م ..

 ! گمیبله م -

 !تو دوس دارم یتارا من سادگ -

 ند؟؟یگو یساده دروغ م یادمها ؟یسادگ

 خب؟ زنمیبا پدرت به موقعش حرف م -

 :کشم یم قیدارم اما نفس عم بغض

 ! باشه -

 یقبول درخواستت... جلو یعنیحواس  یب یباشه  نیا و

 :پرم یاز جا م کندیکه ترمز م یپدر یخانه 

 !..یمرس -



شوم  ادهیپ دییایب رونیاز خانه ب یکس نکهیقبل از ا خواهمیم

 : ردیگ یرا م فمی... ککنمیدر را باز م

 تارا؟ -

 ی...بر میهم ارامش دارد لعنت شیبندم... صدا یم چشم

 : گردم

 یزندگ هیو شروع کنم..  یجد ارتباطی هی خوامیم -

 عشق و صداقت... استارتشم امروز ایدن هیمشترک... با 

 زدم

 گه؟ید یهست ..

از  خواهمیکنم... نم یبه در خانه م ینگاه یچشم ریز

 ...دانمیاست که م یزیتنها چ نیدستش بدهم ا

 !بله -

 ...زندیم لبخند

 

 !بابت شاهکارت... برو به سالمت یمرس -



در خانه  رودیم ی... وقتشومیم ادهیو پ کنمیم یخداحافظ

 که فقط دو سال ی... زندیا یم رونیآذر ب شودیباز م

 یشکمش حالم را بد م یمن بزرگتر است... برامدگ از

 است... با یو درست حساب کیکند... سر و وضعش ش

 ...کنمینگاهش م...با نفرت زندیم یلبخند تصنع دنمید

 دختر بابات؟ ی... چطورنجاسیا یک نیبه بب -

 ...صورتش یتو اندازمیتف ب خواهدیم دلم

 یکینشده  یچیدختر بابام بمونم؟ ه یمگه تو گذاشت -

 !واسش یاورد

دستش را  یی... با پروکنمینفرت به شکمش اشاره م با

 :کشد یشکمش م یرو

بخور...  ینیریشب ش هی ایبه بابات... ب ینگفت کیعه تبر -

 !خوشحاله یلیجهان خ

و ازش  یبابات شد یجا یکیواقعا به خاطر پول ،زن  -

 احساس یو من و در به در کرد یبچه دار

 ؟یدار میخوشبخت



 :ردیگ یصورتم م یاشاره اش را جلو انگشت

مواطب حرف زدنت باش... بعدم تو در به در  یهوو -

 یبکن یبخوا ی.. هر کاریتارا جان ... ازاد شد ینشد

 اد؟یبدش م ی... کدوم جوونیراحت

و بابا  شودیباز م نگیجوابش را بدهد که در پارک خواهمیم

 ...شودیم ادهیپ دنمی...با ددیا یم رونیب نشیبا ماش

 !تارا جان... چه عجب بابا جان -

 متظاهر و دو رو متنفرم... یادمها ی... از همه متنفرم

 

 !شد یاتفاق -

 :زندیم هیناک شهیمثل هم اذر

 !نجایرد بشه از ا خواستهیاره م -

 :کندینگاهم م بابا

 ؟یالزم دار یزیچ -

 میداد بزنم بگو خواهمی... مزندیقل م میچشم ها یتو اشک

 ...اره خودت را خودت را خودت را



 !میزن یحرف م رمیگ یشب باهاتون تماس م -

ادر برسونم مطب دکترش از  خوامیمن م ایشب چرا؟ ب -

 .میزنیاون طرف حرف م

 ...نه اخه -

 ...کنمیلج م کنمیاذر که نگاه م یتینارضا به

 ! باشه -

 !نمینش یعقب م یحرف صندل یب و

و کمربندش  زندیلب غر م ریکند آذر ز یکه حرکت م بابا

 و شالش را دهدیم نییرا پا ریبندد... آفتاب گ یرا م

را نگاه  رونیتوجه ب یکند ب یکند... نگاهم که م یم مرتب

 ...شودیزده نم یبه مطب حرف دنیکنم... تا رس یم

 نمینش یجلو م یو صندل شومیم ادهیپ شودیم ادهیکه پ آذر

 :دیگو یحوصله م یو ب کندیبابا حرکت م

 تارا!؟ شنومیم -

 ...خواهدینم یکس یو ب یو ابراز دلتنگ یاحوال پرس دلم

 



 !ادیواسم خواستگار بقرار  -

به ته  یکند... دست یترسم فکر یکشم نه م یخجالت م نه

 ییو با پررو دهمیم هیکشد... به در تک یم ششیر

 :کنمیم نگاهش

 !خونت بابا جون امیب دیبا یچند روز کنمیفکر م -

 :پرسد یم ی... جدفهمدیام را م هیکنا

 هست؟ یک -

هست باهاش اشنا شدم...  یمدت هی... یادم حساب هی -

 خوادبفهمهیداره... دلم نم یبا اصالت و مذهب یخانواده 

 !کنمیم یزندگ تنها

که تو شوهر  یجور کی... دیگو یم یتیاهم یجور ب کی

 که انگار یجور کی... ستین یزیچ نهایکن برو ا

... شودیدادن هم خالص م یخرج ریاز ز شودیم خوشحال

 ...ردیگ یدلم م

... خودتم رنیوقت خواستن شماره بده تماس بگباشه هر  -

 !شمیمدت پ هی ایب



نکنه... من واقعا  یزیآبرور دیبا آذر صحبت کن -

باهاش ازدواج  خواهمیخواستگار مو دوست دارم... م

 یکنم... ب

 !دردسر

 یمستقل و آزاد یبد بودنش واسه تو که بد نشد... خونه  -

 کردن شوهر نمونه! دایو پ

 

... سرم را زنمیم شخندی... نشودیاز انزجار جمع م صورتم

 ... بغضم را قورتدهمیبه عالمت تاسف تکان م

 :دهمیم

... روز کنمیمن راهمو کج نرفتم... باهاتون هماهنگ م -

 !خوش

 زنمیم گرید یا هیگردم و کنا یشوم اما بر م ادهیپ خواهمیم

 :کنمیرا پر خون تر م شیچشم هاو 

اونم  دوارمیپدر... ام یآقا گمیم کیتبراومدن کوچولوتم  -

 !.. ههدیاریمثل من مستقل بار ب



رد  ابانیکوبم.. از خ یو در را م شومیم ادهیپ نیماش از

 ... آنقدر که ازدومی... و مشومیرو م ادهی... وارد پشومیم

کشد دور شوم و بالخره بغضم  یکه او نفس م ییجا

 نفس زنان... نفس دهمیم هیتک واری... به دشکندیم

آذر و  یحاال به بچه  نیو از هم کنمیرا پاک م میاشکها

 فرشته رسمی... به خانه که مکنمیپدرم حسادت م

 یسالم م دنمیاست... با د شیالک زدن به ناخونها مشغول

 :دیگو یکند و م

 ازدهیخونه؟ ساعت  یایم ریقدر د نیچرا ا گهید یکیتو  -

 !شب تارا

 :دیگو یو نگران م شودیبلند م شومیتر که م کینزد

 شده؟یچ ؟یکرد هیتارا؟ گر -

کند... خودم  ینگاهم م ی... با نگرانرمیگ یرا م شیبازوها

 ...آغوشش یتو کنمیرا پرت م

 مون متنفرم فرشته! یکس یاز ب -

 



 !زمیعز شدهیآروم باش چ ششیه -

 :شودیمچاله م ییو تنها یکس یهمه ب نیبارم... دلم از ا یم

 !کرد یازم خواستگار -

 ر؟یام -

 :میگو یبغض م با

 !یکرد دایشوهر پ یبابام گفت خوبه که مستقل شد -

 :زندیم میصدا نیغمگ

 تارا؟ -

اگه فکر  نکهیحرفش درد نداشت... دردم ا نیا یدونیم -

 شدم چرا واسش مهم نبود؟ یکرده دختر بد

کند...  یرا پاک م میکند... اشکها یاز خودش جدا م مرا

 :پاک شده شیکه الک ناخونها نمیب یم

خطتت زده رو خط بزن تارا.. به  شیکه از زندگ یکس -

 ...یکنیو فکر م یفکر کن ...اگه دوسش دار ریام

 

 !دوسش دارم -



 :کشد یو م ردیگ یرا م دستم

 میزن یسرجاش حرف م ادیحالت ب ارمیواست آب ب نیبش -

! 

را در  می... کفش هانمینش یمبل م یحس و حال رو یب

 کنم... شالم را از سرم یرا بغل م میاورم و زانوها یم

اب را  وانیفرشته ل کنمیپرت م یدارم و گوشه ا یبرم

 :ردیگ یسمتم م

 ...آرمان یحالت و بدتر کنم تارا ول خوامینم -

 ...کنمینگاهش م یعصب

من رفته با  تیندادم... بدون رضا یبه کس یمن قول -

 یکه چ ارتشونیب ایخانوادش حرف بزنه از اون سر دن

 !به اون آدم ندارم بفهم فرشته یمن عالقه ا بشه؟

دارد و مشغول  یو پد الک پاک کن را بر م ندینش یم کالفه

 ... تلفن همراهمشودیم شیپاک کردن الک ها

 یو گوش رمیگ ینگاهم را از فرشته م خوردیزنگ م که

 ریاسم ام دنیکشم ... با د یم رونیب بمیرا از ج



 میوجودم... اشکها یتو زدیر یم یحس آرامش کی نیحس

 ...کشم یم قیکنم و نفس عم یرا پاک م

 !سالم -

 آرامش خواب آور... کیآرامش دارد...  شیصدا

 

 سالم خانوم حالت خوبه؟ -

 ...دیبه رنگ سف ییدهد... شکوفه ها یشکوفه م احساسم

 د؟یوبممنون خوبم شما خ -

 ؟یپس من چ گهیخداروشکر خوبم... آرش م -

 :پرسم یم جیگ

 ؟یچ -

 ش؟ینقاش -

 :شودیدود م میخندم... غم ها یم

 !چشم کنمیآماده م یبه زود دیهنوز آماده نشده اخه ... بگ -



 شیچشم هاکند... از حسرت  یکنجکاو نگاهم م فرشته

 ...شومیم یجور کی

کوه .. خواستم اگه از نظر  میفردا قرار من و آرش بر -

 اونجا یاینداره تو هم با دوستت ب یخانوادت مشکل

 !مینیبب همو

 

تلخ ...لبخندم را حفظ  یاز حس شودیقلبم پر م خانواده؟؟

 :کنمیم

 !دمیم امیپ امیاگه قرار شد ب گمیباشه به پدرم م -

لحظه شروع  نیاز هم ییدروغ و در رو کنمیفکر م و

 پرسد یو فرشته عجول م میکن یم ی.. خداحافظشودیم

: - 

 ؟یبر کجا

 !کوه -

 ؟یبر یخوایم -



 یروم م یو همان طور که به سمت اتاقم م شومیم بلند

 :میگو

 !آره -

 !خوش بگذره -

 ! ...بندم یو در را م شومیحرف وارد اتاق م یب

.... 

را  میکنم اشکها یمامان را نگاه م خوردیخانه که م زنگ

 :شومی... بلند مکنمیپاک م

 

 !من برم صورتم و بشورم دیشما در و باز کن شهیم -

 ن؟یرحسیام -

 ! آره -

سالم و  یبندم... صدا یو در را م شومیم ییدستشو وارد

 به زنمی... صورتم را آب م شنومیرا م شیاحوال پرس

به در  ی... ضربه اکنمینگاه م نهییآ یسرخم تو یچشم ها

 ...پرم ی... از جا مخوردیم



 تارا؟ -

 :بندم یرا م ریش دستپاچه

 !اومدم -

 ریکند... سرم را ز ی... مشکوک نگاهم مکنمیرا باز م در

 : اندازم یم

 !مامانم تنهاست ایب ،یچه زود اومد ؟یخوب سالم

 : ردیگ یدستم را م مچ

 چرا؟ هیگر -

 

 :میگو یم کالفه

 !ریول کن ام -

 !پرسم درست جواب بده یدارم سوال م -

 :کند یم میخاطرات گذشته عصب ادی

 !جواب بدم خوامینم -



... شومیاز کنارش رد م یکند... عصب ینگاهم م متعجب

 خدا ی شهی.. همخوردیحالم از خودم بهم م

خوردن است.. لبخند  ی... مامان مشغول چاطلبکارم

 ...شنومیتلفن همراهم را م ی... صدازنمیم یزورک

 ی... شماره شومیق مو وارد اتا میگو یم یکوتاه دیببخش

 :کند یفرشته حالم را بدتر م

از جون من... گفتم فرصت بده پول جور  یخوایم یچ -

 !کنم بدم بهت

 !فروختت -

 ...سرم یسقف اتاق خراب شد رو انگار

 !یماه نبودم عوض کیفقط  ؟یالل شد -

 

لرزد... قلبم  یبندم... تمام تنم م یگردم و در را م یم بر

 ... تمامکشدیم غیسرم ج یتو یی... صدازندیتند م

 ...شد



و دلم  یبغلم دست و پا زد یکه از ترس تو یاون شب -

 فقط آرومت کنم کارت و نکهیا یبه جا دیسوخت با

 !وونیح یبخور یادیگوه ز یتا جرات نکن کردمیم تموم

... یبکن ینمتون یغلط چیخفه شو... خفه شو کثافت... ه -

 ...نکردم که بترسم... تنها جرمم یمن گناه

 زن نمونه؟ یتنها جرمت و به شوهرت گفت -

 ...کنمیتخت سقوط م یرو

 !کنمیدست از سرم بردار.. خواهش م -

... زنمیاون طرف ... با خانوادم حرف م رمیبهت گفتم م -

 ... بخاطرت... بعد برگشتم و شمی... ادم مارمشونیم

 !و دوست دارم ریمن ام -

 :کشد ی...گوشم سوت مندزیم داد

 آشغال کثافت... یدوسش دار یتو گوه خورد -

 

... رمیهمان جا بم خواهدی... دلم مشودیاتاق باز م در

 یو سع کنمیرا قطع م یجرات برگشتن ندارم...فقط گوش



 ...لبخند بزنم کنمیم

 تارا؟ -

 :کند یبا اخم نگاهم م نیحس ریگردم... ام یم بر

 ...نجایتنهاست تو ا رونیچته امروز؟ مامانت ب -

 !زنگ خورد فقط میگوش -

 :کند ینگاهم م یو عصب مشکوک

 زنگ خورد در بستن داشت؟ تیگوش -

 !نه... دستم خورد بسته شد -

 ...نه ایکند  یدروغ مزخرفم را باور م دانمینم

 ! میزن یمامانت بعد حرف م شیبرو پ -

 باشه! -

 

ماند... اتاق را  یمامان م نیحس ریبا اصرار من و ام شب

 ...کند یلبخند زنان نگاهم م کنمیاماده م شیکه برا

 حالم هنوز



 ... نشده خوب

 مامان؟ هیچ -

 شهیاتاق م نیا یبه زود کنمی... دارم فکر مزمیعز یچیه -

 !اتاق بچت

 ...آرمان یاور ادیاما با  شودیناب و گرم پر م یاز حس دلم

 شیهفتس راض کیتازه  ینی... خوادیفعال بچه نم ریام -

 !کردم

 ؟یاون روز باهاش کوه رفت -

 یآن روز هنوز حالم را خوب م یاداوری... زنمیم لبخند

 ...کند

 فیبود... حاال فردا تعر یخوب یلیبله رفتم... روز خ -

 مشیتصم یگفت تو ری... همون روز بود که امکنمیم

 !تر شده و شماره بابا رو گرفت مصمم

... دستم سمتم رومیسمت در م... به ندینش یتخت م یرو

 :زندیم میرود صدا یکه م رهیدستگ

 تارا؟ -



 

 :گردم یم بر

 من و؟ یدیبخش -

که  ی... اما تلفن ارمان و آرامشدمیبخش میبگو خواهدیم دلم

 :گذارد ینم ستیسهمم ن

 !ریشب بخ -

طاق باز  نیحس ری... امشومیروم و وارد اتاق م یم رونیب

 ...گذاشته شیچشم ها یو دستش را رو دهیدراز کش

رود نگاه  یم نییاش که آرام باال و پا نهیس یقفسه  به

 :دیگو یکند م یحرکت نکهی...بدون اکنمیم

 ؟یبخواب ستادهیقرار امشب و ا -

... یزنیم خیمثل برف و بوران زمستان است...  شیسرد

 ...کشم یو کنارش دراز م کنمیرا باز م میموها

 ر؟یام -

 !بخواب -



را  میزندگ یها هیحاال سست شدن پا نیدارد از هم درد

 :نمیبب

 هیگر ختمیبهم ر زدمی...با مامان حرف مخوامیمعذرت م -

 حالم خوب نبود جواب بدم! یکردم... سوال کرد

 

 !بخواب تارا -

اورم...  یم نییپا شیچشم ها یدستش را از رو نیغمگ

 :کندینگاهم م

 !گهید دیببخش -

 !؟یکنیم یاز من مخف یو دار یچ -

 ...کشم ی... با وحشت نفس مکندیم زشیر دلم

 ؟یچ -

 ت؟یبا گوش یزدیحرف م یبا ک -

 ...آوار مانده ام... نفس ندارم ریز کنمیم حس

 !با همون دوستم فرشته -

 خوردیرنگش در هم گره م یپهن مشک یابروها



 خب؟ -

 

 سیکمرم خ ی رهیکند... ت یحالم را بدتر م تشیجد

 که گردیدروغ م کی...دنبال ردیگ ی... تنم گر مشودیم

 ...چرت نباشد یادیز

 !رهیقرض بگ خواستیازم پول م -

 خب؟ -

نگاهم  یجد یلیست... خحرف ها نیتر از ا یجد هیقض

 درشت یچشم هاکند... حالت تهوع گرفته ام...به  یم

زند  ی... دروغ حالم را بهم مشومیم رهیرنگش خ یمشک

 ...گرید

 ! به تو بگم چون خودم ندارم دیگفتم با -

 د،یلرز یبود، حالت خوب نبود، دستات م دهیرنگت پر -

 خواست؟ یبعد فرشته پول م



 ادیز یاست... حجم غصه و نگران ادیز یعصب فشار

... مجبورم باز دیاست... آرامش ناپد ادیاست... درد ز

 طلبکار

 :شدم

 ن؟یرحسیام یتوبه من شک دار -

 :زندیرا چنگ م شیموها یعصب

 ! چرند نگو تارا نگو -

 یدارم بگم بهت اخه؟ شک دار یچرند؟ من چه دروغ -

 تماسمه! نیفرشته اخر یمو بردار شماره  یبرو گوش

 

شده دلت  ؟یاوریخودت را باال ب یبه حال شده بخواه تا

 یاتاق خوابت پرت کن یبخواهد خودت را از پنجره 

بزنم  خواهدیدلم م شودیکه مهربان م شیچشم ها رون؟یب

 ...دهان خودم یتو

... تیمن شک ندارم تارا ... نگرانم... نگران حال روح -

 !خوامی... نمیزیباز بهم بر خوامینم



که  شومیمطمئن تر م هیبه ثان هیخودم متنفرم... و ثان از

 آغوشش جا یمرد را ندارم... خودم را تو نیا اقتیل

 :کنمیحال زمزمه م یدهم... ب یم

 !ادیخوابم م -

 !بخواب خانومم -

که با دروغ و  یمشترک یزندگ یُمرد... برا دینه با خواب

 که یمرد یُمرد.. برا دیدرست شد.. با یپنهان کار

که  یمرد یُمرد برا دیخرجش نکردم... با یصداقت

 خواست و وفادار نبودم... نبودم؟؟ یم یوفادار

وجود  ی گذارم... دلشوره یرا مقابل مامان م یچا فنجان

 الیآب را با خ وانیل کیگذارد  ینم یآرمان حت

 ...بخورم راحت

 !کن تارا فیواسم تعر -

 شودیم دهیداخلش به وضوح د دیسف یکه تارها شیموها به

 :کنمینگاه م

 



پارک و  گمیچند بار د میکه کوه رفت یبعد از اون روز -

 .. از حال بد ومیقرار گذاشت نمایکافه و س

بابا رو  یبالخره شماره  نکهیبهش گفتم... تا ا ممیافسردگ

 و با یچند روز هیگرفت منم از همون روز رفتم تا 

نبود... آذر  یکنم...سخت بود اما چاره ا یو آذر زندگ بابا

 زودتر ازم خالص شه باهام راه نکهیم به خاطر ا

 قیاز تحق یحرف یبابا حت یاومدن خواستگار ی... وقتاومد

 کمی... فقط یچی... از هدی... از خرهینزد... از مهر

ندارم نظر  یزد و سوال کرد و تهش گفت من حرف حرف

 گفتم ریدخترم شرطه... منم بله رو دادم و به ام

... اونم مونیسر خونه زندگ میبعد از عقد بر نهیا شرطم

 !میینجایقبول کرد... االنم ا

و همان طور که با دقت نگاهم  خوردیاز قهوه را م یکم

 ...گذارد یم زیم یکند فنجان را رو یم

 بشیع ؟یکرد یتنها زندگ یمدت هی ینگفت ریچرا به ام -

 بود مامان جان؟ یچ

 ...زنمیم یتلخ لبخند



 ی... آدمارشویشو سختگ دیعقا ؟ینیب یخانوادش و نم -

 یهستن... در ضمن پشت تنها زندگ یو مذهب دیمق

 !بود ادیز هیمن حرف و حاش کردن

 :ردیگ یم زیم یرا رو دستم

 ؟یکه ازش بترس یکرد یکار اشتباه -

 ...نه... بخدا نه... فقط -

 تارا؟ یفقط چ -

 

بخشه.. چون دروغ گفتم  یقدرم نم نیاگه بفهمه هم ریام -

 ...کردم یچون پنهون کار

 فرشته االن کجاست؟ -

 !هی... اون خونه خالدونمینم -

 یخورد هر دو سمت اتاق م یهمراهم که زنگ م تلفن

 دنیبا د شومیو وارد اتاق م شومی... بلند ممیچرخ

 یتو امیپ ی... صدا زنمیناشناس رد تماس م ی شماره

 ...کنمیرسد از همان شماره ... بازش م یتلگرام م



 کیتحر شتریمن و ب کننیم یکه احساس زرنگ ییآدما -

 !نیتا با مخ بکوبمشون زم کننیم

و به  رمیگ یم یرا دو دست ی... گوشدهمیم هیتک وارید به

 خوردیم کیکه ت امشی... پشومیم رهیصفحه اش خ

 :سدینو یم باز

 یلیخوردنت باش تارا... من بخاطرت خ نیمنتظر زم -

 !... منتظر باش نمیشو بب جهینت یکارا کردم و نزاشت

 :کنمیم پیلرزان تا یدستها با

 !کنم تو رو خدا یآرمان بزار زندگ -

 ...کند یم پیتا

شوهرت و  شی.. آبروتو پکنمیم کاریتماشا کن چ نیبش -

 !نی... حاال بببرمیخانوادش م

 

 کردم هان؟ کاریمگه من چ -

که به اصرار فرشته  یکشد تا عکس سلف یطول م یمدت

 بفرستد... با آن لباس و سر و میشب تولدم گرفت



 ...ندارم یکار چی... توان ه وضع

که خودت از  کنمیخرابت م یتارا... من بخوام جور -

 !باهام ایخودت حالت بهم بخوره... پس راه ب

 ..چکد ی... اشکم منمینش یم نیزم یرو

 خوامتی... من گفته بودم نم یکنم لعنت یبزار زندگ -

 و دوست نیحس ریبفهم من ام یآرمان... اگه دوسم دار

 !دارم

 یاون شوهر کثافتت مشکل ندار شیاگه با خراب شدنت پ -

 خراب یخوای... اما اگه نمیهر ستین یکه حرف

 !مو بدم روز خوش شنهادیبگو پ یش

 یجهنم یگذارد تو یو مرا با هزار فکر م شودیم نیآفال

 مامان را از یشد... صدا ادیز زمشیه یک دانمیکه نم

 ...شنوم یم اشپزخانه

 مامان؟ یتارا؟ کجا موند -

 یام را فلج کرده... به عکس عروس یصوت یتارها بغض

 میگو یچکد... با بغض م ی... اشکم مشومیم رهیمان خ



: 

 

 !اومدم -

 یخورد هراسان از جا م یدستم زنگ م یکه تو تلفن

 حاج خانوم به خودم مسلط یشماره  دنیپرم.. با د

 ...دهم ی... جواب مکنمیرا صاف م می...صدا شومیم

 !سالم مادر جون -

 ...شانیها یاز مهربان امان

 ؟مادر یسالم دختر گلم خوب -

 د؟یخوبم ممنون شما خوب -

... حاج زنمیغم لبخند م انیشنوم ... م یرا م ایپر یصدا

 و باز مخاطبش من دیگو یم ایب پر یزیخانوم چ

 :شومیم

و دعوت  مونیخانوادگ یمیقد یاز دوستا یکیامشب  -

 !تارا جان نجایا ای... زودتر بمیکرد

 ...ندارم یجمع و مهمان چیه یکه حوصله  آخ



 ! حتماچشم  -

 مادر؟ یندار ی... کار یبگ نیحس رینره به ام ادتی -

 

 !خدانگهدار گمینه ممنون چشم م -

 !زمیخدا حافظت عز -

 کنمی... و فکر مشومی... بلند مرمیگ ی... نفس مکنمیم قطع

 تواند باشد؟؟ یآرمان چه م شنهادیپ

به انتظار مهمان نشسته اند... با عاطفه مشغول  یهمگ

 که زنگ را میهست یغذاخور زیم یظرفها رو دنیچ

 فونیسمت آ ریو همراه ام شودیبلند م ای... پرزنندیم

 سرشان ی... عاطفه و حاج خانوم چادر شان را رورودیم

... دلشوره می... استرس هامیاندازند... و من فکرها یم

 ...ستمیجمع ن نیام... حالم را گرفته... در ا یلعنت یها

سالم و  یزند... صدا یم رونیدارد از پشت ابرها ب ماه

 کی یمردها ... صدا یشنوم... صدا یم یاحوال پرس



مرد  یدختر جوان... صدا کی یسالخورده... صدا زن

 و ریکه با خنده در آغوش ام یپسر جوان یمسن... صدا

گذارم  یم زیم یبشقاب را هم رو نیرود... آخر یم آرش

 یروم.. همه در حال صحبت و تعارف برا ی... جلو م

 یکنم همه در سکوت بر م یهستند... سالم که م نشستن

 دنی... با دییایجفت چشم در کی دنیگردند...با د

حاج  یمعرف یکنم... صدا ی... سقوط م نیخشمگ یها یآب

 شنوم... با هر دو زن دست یخانوم را گنگ م

 ینم یاب یاچشم هنگاهم را از  ی... اما لحظه ادهمیم

 است... متعجب یطوفان شیچشم ها یای... دررمیگ

که  یاست.. مثل من... مثل من جی... ناباور است... گاست

 ...چرخد ینم نی...زمقتیندارم جز پنهان حق یگناه

رود... مات نگاهم  ی... خدا مستدیا ی... زمان مستدیا یم

 ... سخت تالشرمیگ یکند... سخت نگاهم را م یم

سخت ..همه دور هم  یلیسقوط نکنم... سخت... خ کنمیم

 اندازد و به آرش و یپا م ی..پا رونندینش یم



کنند  یو پدرش که در مورد پدرشان صحبت م نیرحسیام

 یمن شیدهد...اما نگاهش حواسش پ یگوش م

... ترس تمام وجودم را پر کرده... سوزمیکه دارم م است

 فرستم... به شانس مزخرفم... به ی. به خودم لعنت م

آبرو  یو ب رمی...بمرمیخواهد بم ی... دلممیکیهمه نزد نیا

 و زالل یمشک یچشم ها شیو پ رمینشوم... بم

 یکند و آرام م یخراب نشوم... عاطفه نگاهم م رمیام

 :دیگو

 ؟یانقدر ؟ خوب دهیتارا؟ رنگت چرا پر -

ساده...  ... آرام است...کنمیخواهر آرمان نگاه م به

او  یچشم هااو را نخواسته؟ ری... چرا امبیمهربان... نج

 هم

 است... یآب

 

 تارا؟ -

 یم انیتب کرده هذ ی... مثل ادمهاکنمینگاهش م کالفه

 :مییگو



 !دیشا ادیخوابم م -

 !...وا -

 ی رهینگاه خ دنیبرم که با د یرا سمت آرمان م نگاهم

 ..زنمی... به زور لبخند مشومیخشک م نیحس ریام

را  یچا ینی... آرش سرودیبه سمت اشپزخانه م عاطفه

 ...زدیر ی... دلم م شودیاورد... آرمان بلند م یم

 !.گردمیمن دستامو بشورم بر م دیببخش -

... بلند دهدیم لشیتحو یو راحت باش زندیلبخند م ریام

 یتا به کمک عاطفه بروم به آشپزخانه که م شومیم

 یتو شومیم دهی.. با ترس کششودیم دهیمچ دستم کش رسم

 است...از ترس یبهداشت سیکه سرو ییراهرو

 ...شده رهیت شیها ی... آبزنمینفس م نفس

 ؟یشد بیعروس حاج اقا نا -

 ..کشد ی... استرس... دلهره.. وجودم را مترس

 کثافت! ادیم یکیولم کن  یشد ونهید -

 



 ...ردیگ یام را م چانه

 الدنگ؟ خورهیخانواده م نیتو به ا هیچ -

 !خفه شو -

همان  خواهدیو دلم م شنومیرا از دور م نیحس ریام یصدا

 ...رمیجا بم

 ؟ ییتارا کجا -

 ...زنمیبغض لب م با

 !ادیولم کن االن م -

 نییرا پا رهیکند... دستگ یم میکشد ... رها یم یسرک

 ..قبل از بستن درکندیرا باز م ییو در دستشو دهدیم

 :دیگو یم

 ی... خوبه که دوست خانوادگمیبا هم کار دار یلیهنوز خ -

 !بیعروس حاج نا میدر اومد

 نیحس ری... امشودیشل م میبندد زانوها یرا که م در

 یمتعجب م دنمیکشد و با د یراهرو م یتو یسرک

 :دیگو



 ؟یکنیکار م یچ نجایکل خونه رو دنبالت گشتم ا -

 

و  یشو میتسل دیخودت با یگاه کنمیمن فکر م یدانیم

 ...یبخور نیبا مخ زم نکهیقبل از ا یاعتراف کن

 ش؟یدیگردم ند یم فمیدنبال ک -

 ینگاه م ییدستشو ی... مشکوک به در بسته دیآ یم جلو

 ...شودیکند... نفسم حبس م

 نجا؟یا ف؟یک -

 !ییدستشو یآره فکر کنم گذاشتمش تو -

 جا قحط بود؟ -

 !کارش داشتم خب -

کند...  یکشد... مچم درد م یدستم را م یو عصب کالفه

 :رمیگ یلبم را گاز م

 !برو ایب ییدستشو یحاال که کس -

 !زود امیهوا بخورم م کمی رمیم -

 گردم: یکند.. بر م یرا رها نم دستم



 

 رجان؟یام هیچ -

 شده؟ یزیچ -

 :خوردیوجودم را م یلعنت دلشوره

 ! شمینه فقط گرمه دارم خفه م -

آرام و  یچشم ها. به ..کندیحرف رها م یرا ب دستم

 تلخ... آن ی... لبخندزنمی... لبخند مزنمیقشنگش زل م

...نفس ندارم... حس ندارم... شودیتلخ که دهانم تلخ م قدر

 ...شومیم اطیندارم... وارد ح یزندگ یبرا یدیام

دهم... هزاران بغض حمله کرده اند...  یرا فشار م میگلو

 است که ییجا... و خدا درست کنمیبه آسمان نگاه م

... هر روز داستان و شومینم دهی... شنشومینم دهید من

 یبرا رتیهمه آدم ام نیا انیتازه... خدا م ییرسوا

 ...!... به من ببخششمن

لرزد...  یم می... دستها شورمیبشقاب را هم م نیآخر

 افتد و هزار تکه یم نیزم یبشقاب اخر از دستم رو



... آرزو نگاهم دیا ی... عاطفه نگران سمتم مشودیم

 ...متنفرم شیچشم ها... از کندیم

 تارا جان؟ شدیچ -

... خم  ختمیکه اشک نر ییدارم... اندازه تمام سالها بغض

 ها را جمع کنم ... عاطفه دستم را کهیتا ت شومیم

 :ردیگیم

 تو ... خوادینم -

 

 یرا رو گرشیو دست د کندیحرفش را قطع م متعجب

 ...گذارد یام م یشانیپ

 !یتارا؟ تب دار -

جهنم  کیسوزان  یشعله ها انی... من دارم مستین تب

 ...سوزمیم

 !رو جمع کنم نایخوبم عاطفه... بزار ا -

 !برو کنمیآرزو خودم جمع م شیپ نیبرو بش -



با ارمان دارد...  یادی... شباهت زکنمیرا نگاه م آرزو

 اما شی... لبها یقلم ینی.. بیاب یچشم ها دیپوست سف

که آرش  نمیبش خواهمیمادرش بزرگ است... م هیشب

 شده یچه شکل دانمی... نمرومیم رونیزند... ب یم میصدا

 :دیگو یکه م ام

 تو؟ یخوب -

 :کنمیو عرقش را پاک م گذارمیام م یشانیرا به پ دستم

 خوبم... جانم؟ -

 آرمان سردرد داره! ؟یمسکن دار -

 

س ها ... کابوشودیسرم هزار بار تکرار م یتو اسمش

 یدارند مرا م والی... کابوس ها مثل هکنندینم میرها

 ...بلعند

 فت؟یگفت همراهته انگار کجاست ک ریام -

 میچشم هادهم...  یدهانم را سخت قورت م آب

 :میگو یم جی...گسوزدیم



 ! ...ارمیم -

... با دیگو یم یکند و باشه ا یم یگرینگران د نگاه

 تخت یرا از رو فمی... کشومیرفتنش داخل اتاق م

اورم  یم رونیب فمیک ی... قرص مسکن را از تودارمیبرم

 یرا از تو ی... گوشخوردیکه تلفن همراهم زنگ م

 ...صدا.. لعنت نیاورم... لعنت به ا یم رونیب فمیک

 !تارا گنجمیپوست خودم نم یتو دنتیاز د -

 :دهم ی.... ناخونم را با دندانم فشار منمینش یتخت م ی لبه

 !بابا دمت گرم ؟یاز آب در اومد قمیزن رف هه -

 ...حس ندارد می... گر گرفته ام... پاهاسوزدیتنمم

... داره واسم آب قند کنمیشوهرت و نگاه م نجایدارم از ا -

 ... واسه دوست زنش!کنهیدرست م

 

 ...نچکد یتا اشک رمیگ یرا گاز م لبم

 کنه؟یبه نظرت بفهمه آب قند درست م -



رسد...  یبه آخر م یوقت کی ییجا کی یهر آدم ایدن

 ...رسد یجا دارد به اخر م نیمن ا یایدن

ژلوفن همراهت بود واسه  شهیهم ادمهیقرص و...  اریب -

 !سختت یدردا

را  ی... گوشرمیگ یحالت تهوع م شییوقاحت و پررو از

 ...دهم یدستم فشار م ی... قرص را توکنمیقطع م

آب قند را سمت آرمان  وانیل نیحس ری... امرومیم رونیب

 ... از پله هاستی... و مرگ فقط مردن نردیگ یم

زند... نفس  یچشمک م دنمیروم... ارمان با د یم نییپا

 ...دیآ یسمتم م نیحس ریکشم ام یم قیعم

 !زمیعز یمرس -

 :گردد یو سمتم بر م دهدی... به ارمان مردیگ یرا م قرص

 ست؟یتارا حالت خوب ن -

فقط  خواهدی... دلم م شهیمتفاوت با هم... کنمیم نگاهش

 یجینگاهش کنم... از دست دادنش مرگ تدر

 ...است



 خونه؟ میبر شهیفکر کنم سرماخوردم..م -

 

 یرا م ریام یناخوداگاه بازو شنومیآرمان را که م یصدا

 :رمیگ

 تارا خانوم؟ -

... ردیگ ی... قرص را سمتم ممیگرد یدو سمتش بر م هر

 یده... ترسناک شده... بش یخاکستر شیها یآب

 ...شده حس

 !ممنون -

رود و  یم ی... وقترمیگ یلرزانم قرص را م یدستها با

 ندینش یکنار پدرش و رضا و آرش م یصندل یباز رو

 :کند ینگاهم م ریام

 دکتر ؟ میبد بر ه؟حالتینجوریتارا چرا چشمات ا -

 ...رومیجهنم هم م نجایفرار از ا یبرا

 !فکر کنم تب دارم م؟یببر شهیآره م -

 ..ردیگ یرا م دستم



 چت شد؟ ؟یگی... چرا زودتر نمیآره داغ -

 بعد از غذا حالم بد شد! دونمینم -

 

 یتا آخر ش دروغ ها یمجبور ییاول را که بگو دروغ

 ...ییبگو یبزرگتر 

 !کن ببرمت یبرو خداحافظ -

 م؟یبر ستیزشت ن -

 :خوردیخودم از خود دورو و نامردم حالم بهم م و

 !دلم برو زینه عز -

از ارمان  مییا یم رونیاز خانه که ب میکن یکه م یخداحافظ

 را شهی... ش دیا ینفسم باال م میشویکه دور م

 یرا تو میبرم... باد موها یم رونیو سرم را ب دهمیم نییپا

 یچکد... نگران ی.. اشک اولم مزدیر یصورتم م

ابرو و عشقم... تحملم  ی... برامیزندگ یمادرم.. برا یبرا

 یتو ی... حتخواهدیم ادی... دلم فرشودیدارد تمام م

 :رسد یآرمان م امیسرم هم پ ریز مارستانیب



 دیبه بعدش با ییجا هیفرار کرد ... از  شهیم ییجا هیتا  -

 ! یش میباال تسل یدستات و ببر یزانو بزن

 اخه؟ دیمون ینم نجایمامان چرا هم -

 رمیتارا جان... سربار بودن و دوست ندارم... م شهینم -

 مونم فقط یم دمیپسند نمیب یخونه رو م نیامروز ا

 !یو بگ یهمه چ دیرفتنم با قبل

را  میگذارم و دستها یم خچالیپارچ آب را داخل  جیگ

 :شورمیم

 

 بگم؟ یچ -

بود که  یجرم و گناهت چ یجز خونه مجرد نکهیا -

 ؟یو پنهون کرد یدیترس

...  نمینش یم زیو پشت م زنمیرا پشت گوشم م میموها

 دارم و همان طور که خورد یگوجه را از سبد بر م

 :میگو یم کنمیم

 داره؟ یچه فرق گهید -



 ...ندینش یم مقابلم

 بدونم تارا؟ خوامیم -

 یسالها یها یهمان نگران شیچشم ها.... کنمیم نگاهش

 ..را دارد میکودک

و خراب بود  قینارف قیرف هیمن گناهم همخونه شدن با  -

 ...و بعد

 :میگو یم یخجالت و حال بد با

 !پسر به اسم آرمان هیدوست شدن با  -

 کند: ینگاهم م ناباور

 

 ...پسر هی؟ چرا با  یشد قیرف یآدم نیچرا؟ چرا با همچ -

 ...کنمی... چاقو را رها مشومیم تند

اول  یمن تنها بودم مامان... شبا ؟یدونیچرا؟ هنوز نم -

 ...تونستم بخوابم ینم ییاز تنها یکیاز سکوت از تار

کنم  یتنها زندگ تونستمیلوس شما نم ی... من دردونه  من

 شناختم که به یفرشته رو وقت دمیترس یم



بابا شده  یعادت کرده بودم که اومدن و سر زدنا بودنش

 ! ... رفت مامان ادشیبار.. من و  هی یبود ماه

 ...چکد یدستم م یاندازم... اشکم رو یم ریرا ز سرم

 ...بگو تارا -

و صادق نبودن  یبگم... من جرم و گناهم پنهون کار یچ -

 ساده یدوست هی یوگرنه اون دوست نیحس ریبا ام

روز  هیحتما منم  کردمیمسخره بود... اوال داشتم فکر م و

 ...اصال بهتره بشم که بابا بسوزه ای شمیمثل فرشته م

و  هیفرشته با التماس وگر یمن آدمش نبودم... وقت یول

 گفت و یو تنها در امدش م یپول یاز ب یزار

حالم از جفتمون بهم  ارهیاجازه بدم دوستاشو ب خواستیم

 کنم کمکش حتیکردم نص یسع لی... اواخوردیم

 چیکنم خودم خرجش و بدم... اما ه دایواسش کار پ کنم

 کردن و یبود خوب زندگ نیا تیکدوم نشد... واقع

 ...!موندن سخت شده... اونم با خرج عمل باباش خوب

 ...کنمیکشم و اشکم را با سماجت پاک م یام را باال م ینیب



... اسمش فرشاد  ادیپسر که م هیمدت بعد گفت فقط  هی -

 ...بود

 خب؟ -

 

برم اتاق  ایکردم خونه نباشم  یم یسع ایمدت اومد...  هی -

 شب که تولدم بود با دوستش هیدر و قفل کنم... 

 میاومد و اون شب ما رو با هم اشنا کردن و مثال شد آرمان

 .دوست...اما بعد

 :ردیگ یرا م دستم

 تارا؟ یبعد چ -

عشق... دلش من و  فیعاشقم شد... هه عشق.. نه ح -

 ...!خواست... نتونست ازم بگذره

 گذشته

... فرشته دست شودیبرق ها روشن م شومیخانه که م وارد

 که یکشد... و مرد یزند و فرشاد سوت م یم



کند و  یشناسم اما با لبخند نگاهم م ی... نمستادهیا کنارش

 یشده ام... با لبخند م ری... غافلگ زندیدست م

 :میگو

 فرشته؟ -

 خندد یم

 ! ...زمیتولدت مبارک عز -

 !شدم ریغافلگ یحساب -

 !یش رتریغافلگهنوز مونده  -

به اتاق  دیکند و من را با گفتن ببخش یم یرا معرف آرمان

 ...برد یم

 !رو بپوش نایا -

 ...کنمیدستش نگاه م یلباس کوتاه و ساپورت تو به

 ؟یرو چرا اورد نپسرهیا -

 !تارا دیایبهم م یلیآرمان؟؟ خ -

 ! ...ونهیببند بابا د -



 یاورد م یم رونیطور که به زور مانتو را از تنم ب همان

 :دیگو

... رفاقت کن هی... ادم حسابریامشب و حالمون و نگ هی -

 ... بپوشیراحت ش ییو تنها یافسردگ نیباهاش از ا

 !ایب

را  میپوشم... موها یمردد لباس ها را م رودیکه م رونیب

 که رونی... بکنمیگذارم و رژلبم را پررنگ تر م یباز م

 :دیگو یفرشته م رومیم

 

 !کنار آرمان نیبش -

مخالفت  یکند.. رو ینگاهم م رهیخ شیآب یچشم ها با

 ..کند یو فرشاد شمع ها را روشن م نمینش یندارم.. م

 :دیگو یم آرمان

 !ارزو کن بعد فوت کن -

بندم و بعد  یاست... چشم م ی... مرد جذابکنمیم نگاهش

 تا شودی... فرشته بلند مکنمیفوت م هیاز چند ثان



 ...دیریبگ عکس

 !نیتر بش کیآرمان نزد -

گر  شودیدستش که دور بدنم حلقه م شود،یتر که م کینزد

 دارد و یخودش را هم بر م ی... گوشرمیگ یم

واقعا پدرم  کنمیلحظه فکر م نی... و اردیگ یعکس م چند

 نیدر ا کنمیم یکند دارم چه غلط یفکر نم

و مجبورش  رمیگ یاز عکس از ارمان فاصله م خانه؟بعد

 و مشغول برمیرا م کیدستش را بردارد ک کنمیم

 :ردیگ ی.. فرشته کادوش را سمتم ممیشویم خوردن

 !ناقابله -

 یقرمز رنگ ی... آرمان جعبه کنمی... تشکر م زنمیم لبخند

 رد؛یگ یرا سمتم م

 !ینداره... هم به مناسبت تولدت هم شروع دوست یقابل -

آرام است... فرشاد با  شیها ی... آبکنمینگاهش م متعجب

 :دیگو یخنده م

 



 ! من آرمانه یکادو بخرم کادو دمیتارا من نرس -

پروا است... فکر  یب یادیز شیچشم ها... خنددیم آرمان

 برند یرا قبول کردم که م یدوست نیا یمن ک کنمیم

دارد و  یرا بر م تاریفرشاد گ کنندیدوزند و تنم م یم

 :ردیگ یسمت آرمان م

 !دادابزن  -

... تمام وجودم زندیو م ردیگ یرا م تاریبا لبخند گ آرمان

 ... شودیآهنگ پر از آرامش م ییبایاز آرامش و ز

چشم از  شیبندم... بخواهم منصف باشم صدا یم چشم

 ...هم قشنگتر است شیها

و  زنمی... لبخند ممیزن یدست م شیاز اتمام آهنگ برا بعد

 :میگو یم یمنظور چیه یب

 !دیدار یشنگق یصدا -

 ...درخشد یم شیها یآب

 !ممنونم... خوشحالم خوشت اومده بانو -



 یام.. خال یندارم... نه نفرت نه دوست داشتن... خال یحس

... 

 !یباش انیشماره تو از فرشته گرفتم... گفتم در جر -

 :دیآ یخوشم نم شیگستاخ از

 

 ؟یک یبا اجازه  -

 :زند ی... چشمک مالیخیخندد... سرخوش و ب یم

 !خوشگل خانوم ادیخوشت م نیکادو تو باز کن بب -

قرمز  ی... به جعبه  رمیگ ینگاهم را م یواکنش چیه یب

 ی... دلم مزنمیرا کنار م می... موهاکنمیرنگ نگاه م

کنار پدر و مادرم تولدم را  دیبا یشب نیهمچ کی... ردیگ

 که فقط اسمشان را بهینه سه آدم غر رمیجشن بگ

 !...گذاشتم تا دق نکنم دوست

حوصله و غرق فکر وارد تراس  یو ب شومیجا بلند م از

 گذارم و نفس ینرده ها م یرا رو می... دستهاشومیم

 :شنوم یآرمان را م یکشم... صدا یم قیعم



 !!تارا یخوشگل و مغرور یلیخ -

کند و  یصورتم فوت م یرا تو گاری.. دود سگردمیم بر

 ...زنمیو با دستم دودها را پس م کنمی.. اخم مخنددیم

 ...ندارد ی.. جذاب است.. اما دلم حسکنمیم نگاهش

 !یدار یاسم قشنگ -

 !مامانمه ی قهیسل -

 رسد... یم میبه موها شیچشم ها

 

 !فر دوست داشتم یموها شهیهم -

مانده  رهیرنگش خ یشرت صورت ی... به تدیآ یم جلوتر

 یدستش را رو رسمیگردنش که م یتو ریام... به زنج

 :کنمیحس م میموها

 !تارا ستیتو ن ییبایبه ز یحق دختر ییهمه تنها نیا -

زالل  شیها یمحبت و عشقش را دوست ندارم... آب جنس

 یکشم... دستش را بر م ی.. سرم را عقب مستین

 :شودیخواهم وارد خانه شوم سد راهم م ی... مدارد



 ! کنمن حساب  ی... رویستیتنها ن گهیاز امشب د -

 ...کنمیم اخم

محترم...  یآقا کنمیحساب نم چکسیه یرو گهیمن د -

 به یزود نیبشه به ا دیکه از خانوادش ناام یکس

 !کنه ینم هیتک یکس

 :ردیگیرا سمتم م گارشیس

 ؟یکش ینم -

 نه ممنون! -

 

فرشاد و فرشته را از  یخنده  ی... صداشومیخانه م وارد

 لجنزار کی یتو کنمیشنوم... حس م یاتاق خواب م

 :میگو یم دنشیگردم و با د یافتاده ام.. بر م ریگ

 !به سالمت.. ممنون بابت امشب -

 خواست بره حاال؟ یک -

 :غرم یم یعصب



 !اعصابم نرو یرو نیاز ا شتریمن... لطفا برو ب -

کوک  فشیک یادی... زدیا یم رونیخندد.. فرشاد ب یم

 :خوردیاست... حالم از هر سه شان بهم م

 ؟یتارا باز جوش اورد هیچ -

 :میگو یگردم و م یم بر

 !بخوابم خوامیخستم م رونیب دیبر -

 :رسد یاز راه م فرشته

 !میواسه خودت تولد گرفت یبابا ناسالمت -

 

 ! وقته منم خستم رید گهیاالن د یول یمرس -

 :دیگو یم ارمان

نشو واسه پوستت  یبود.. انقدر زود عصب یشب خوب -

 !نداشتم یمن منظور بد ستیخوب ن

کشد و با گفتن  ی... فرشاد دستش را م خنددیم فرشته

 ...شومیروند... کالفه وارد اتاق م یم رونیخداحافظ ب



 :شودیفرشته وارد اتاق م کنمیرا عوض م میلباسها

 ومد؟یازش خوشت ن -

 :کنمینگاهش م یعصب

 ؟یپرس یچون راهش ندادم تو اتاق خوابم م -

نبود تو  نیاون قصدش ا ؟یشد یوحش چته تارا؟ چرا -

 !یکنیم یچته زود قاط ستیمعلوم ن

 !بخوابم خوامیم رونیبرو ب -

 :کند ینگاهم م دلخور

 ییحال و هوا و تنها نیسرم تولد گرفتم واست از ا ریخ -

 !یتو کال فقط دعوا دار یول یایب رونیب

 

 :رمیگ یبرود کالفه دستش را م رونیب خواهدیم

 یخوش م شتریاگه دو نفره بود ب یشب ولبابت ام یمرس -

 ...شبتستمیحرفا ن نیگذشت فرشته... من آدم ا

 !ریبخ



رود...  یم رونیدهد و ب یبه عالمت تاسف تکان م یسر

 ییفر و خرما یو به موها ستمیا یم نهییآ یجلو

درشت  یچشم هاو  ی... به پوست گندمکنمینگاه م رنگم

 کوچکم.. به اسمم یو لبها ینیام... به ب یو قهوه ا

آرمان ضعف  فیکنم... و دلم اصال از تعر یفکر م هم

 !رود... اصال ینم

کند... دستم را نوازش  ینگاهم م نیمتفکر و غمگ مامان

 :کند یم

و بهم بگو مامان جون بزار دلت سبک  زیتارا همه چ -

 !شه

 :زندیآتشم م شبید یاداوری

 بگم مامان؟ یبگم... چ یچ -

 رفت؟ شیادامه داشت؟ تا کجا پ یدوست نیچند وقت ا -

کردم  یم یدور یجا.. من هر چ چیچهار پنج ماه... تا ه -

 ماه از شب کیواسه با من بودن..  شدیتر م صیحر

 یو ب یاونجا اومدن... عصب ییگذشت که باز سه تا تولدم

 تر ریتر و گوشه گ یحوصله بودم روز ب روز عصب



 توجه بهشون رفتم تو اتاقم و در و بستم! ی... بشدمیم

 

 گذشته

تخت  ی... روکنمیرا عوض م میکوبم و لباس ها یرا م در

 از رونیب یبه ادمها کنمیم یکشم... سع یدراز م

را صبح  گریشب د کی کنمیم یاتاق فکر نکنم... سع نیا

 را البه یزیکه چ شودیگرم م یکم میچشم هاکنم... 

 دنیپرم با د ی... با ترس از جا م کنمیحس م میموها یال

 بزنم که غیاز ترس ج خوامیم یجفت چشم آب کی

 ...ردیگ یرا م دهانم

 !نکن تارا یآروم بدقلق سیه -

فقط مرگ  مینقطه از زندگ نی... در ارمیبم خواهدیم دلم

 ...خواهم یم

 ؟ینزن دستمو بردارم اوک غیج -

 میاشکها دارد... ی... دستش را بر مدهمیرا تکان م سرم

 :میگو ی... من من کنان مزدیر یم



 مگه قفل نبود؟ یدر لعنت نی.. ا رونیبرو ب -

...حالم در حد مرگ بد رومیعقب م دیآ یکه سمتم م دستش

 ...است

 !...تارا... پس آروم باش بزار منم آدم باشم خوامتیمن م -

 اش... نهیس یکوبم تخته  یم

 

 !...به من دست نزن یعوض رونیبرو گمشو ب -

... میبگو یزیتا چ زنمیلب م ردیگ یرا محکم م میبازوها

 ..لرزم یم

 تارا؟ چته؟ هیچ -

 یوار م وانهیلرزد... قلبم د یگنگ م یتنم از هراس تمام

 چکد... با یم میلرزد و اشکها یکوبد... چانه ام م

 یم مانیآرام شده...پش شیها ی... آبکنمینگاهش م وحشت

 :دیگو

 !ندارم تینترس نترس من کار -

 :میگو یم هیگر با



 !ازت متنفرم -

آغوشش...  یتو شومیکشد... پرت م یرا م میدستها

 یبه کمرش م میگذارد..با مشتها یجدا شوم نم خواهمیم

 :کندیعطرش حالم را بدتر م ی... بوکوبم

 !رونیولم کن گمشو ب -

 :کندیگوشم زمزمه م یتو

 

 !... اروم باش دیببخش زمیعز دیببخش -

 یم یآدمها ... تا کجا... تا ک کنمیبا خودم فکر م یگاه

 خوشبخت بود و شودیتوانند معتقد باشند هنوز م

ها را  یبا لبخند سخت توانندی... تا کجا مدواریو ام عاشق

 نیا قا؟؟یدق یبگذرانند... تا کجا و ک یآسان دیبه ام

 چیندارم... ه یدیام چیزمان... ه نینقطه... ا نی... ا لحظه

 ...ندارم یو خوشبخت ندهیاز آ یتصور

 !ولم کن زتیولم کن تو رو جون عز -



را بغل  می... زانوهارومیکند.. عقب م یرا باز م شیدستها

 :کند ی... نگران و ناراحت نگاهم مزنمی... هق مکنمیم

کنم... امشب االن  تتیاذ خوامیمن دوست دارم تارا... نم -

 دم بدماز خو دمیمطمئن شدم عاشقتم... حالت و د

 باشه؟ خوامی... معذرت ماومد

 !..فقط برو -

بوسد...  یرا م میموها یو رو شودی... خم مشودیم بلند

 مثل شکست خورده ها... مثل از پا افتاده ها ... مثل از

... نگاهم زنمیزل م نیبرگشته ها... خسته فقط به زم جنگ

 :کند یم

 تارا؟ -

 :شود یدلم آرام نم یاست... ول مانیو پش نیغمگ شیصدا

 ... !شهیبرو فقط برو آرمان... واسه هم -

 

... خوامیتا ثابت کنم خودت و م زنمیو بهت دست نم رمیم -

 تا ثابت کنم یفرق دار هیتا ثابت کنم واسم با بق



برسونم اشکات  یبیو عاشق...من نتونستم بهت آس مونمیپش

 ... دمیو د

را دوست  شیها ی... آبکنمینگاهش م سمیخ یچشم ها با

 ...ندارم

 !...زارمیاز همتون ب -

 ..تارا من -

 ! برو -

رود در را  یزند ... عقب م یرا چنگ م شیموها کالفه

 ...کشم یسرم م ی... پتو را رورودیم رونی..بکندیباز م

بغل محبت  کی.... خواهدیآغوش امن م کی دلم

 ... پدرمخواهدیخالصانه... دلم مادرم را م

.. یرحم زندگ یب ی.. امان از آدمهاییز تنها... امان ارا

 و زار رمیگ یهمه بغض... پتو را گاز م نیامان از ا

دلم...  یسرم.. تو ی... توستی...و غم دست بردار نزنمیم

 ام را یها گوش وانهیوجودم خانه کرده... مثل د یتو

توجه به ساعت  یفکر و ب یبابا را ب یدارم شماره  یم بر

 کشد تا خواب الود جواب ی... طول م رمیگ یم



 "دهد

 تارا؟ -

 :نالم یم هیگر با

 د؟یبچه دار شد ستم؟چرایچرا واست مهم ن یچرا ولم کرد -

 

 ؟یدختر ؟ خواب نما شد شدهیچ -

 ...کنمیرا پاک م اشکم

بخشمت... نه تو رو نه مامان و نه  یوقت نم چیبابا ه -

 !... آذر و

و پنجره را باز  شومی... بلند مکنمیرا قطع م یگوش

 ... کاشکنمیکشم... خدا را حس نم ی... نفس مکنمیم

نکرد.. نفس  یرا نبود.. زندگ یاز زندگ ییجا کی شدیم

 تمام زیشد که همه چ داریب ی... ُمرد... وقتدینکش

 ..!... کابوس رد شده...کاششده

 یو دستش را نوازش وار رو کندیمحکم بغلم م مامان

 :کشد یکمرم م



 !نکن دردت به جونم هیم باش تارا جان گرآرو -

 :زنمیم هق

 رهیبفهمه م ریام ؟یمامان؟ چرا ولم کرد یچرا رفت -

 چه یدونیم ؟یچ ینی ریاز دست دادن ام یدونیم

من بدون اون بدون آغوشش  یدونیداره مامان؟ م یدرد

 رم؟یم یم

دلم سقوط  یتو یزی... چشنومیآرامش را م ی هیگر یصدا

 یبعد وقت ی... کمکنمیتر بغلش م ... محکمکندیم

 یو برا شودیاماده م میشویدو آرام تر و سبک تر م هر

 ... غذا را امادهرمیگ ی... دوش مرودیچکاب به مطب م

 کنمیم شی... آراکنمیم

 

انداختنش را که  دیکل یگذارم... صدا یرا باز م میموها ..

 یهم م یلبخند مسخره و تصنع کیشنوم  یم

 ...میلبها یرو گذارم

 !سالم سالم -



 ...کند یلبخند و عشق نگاهم م با

 ؟یدلم بهتر زیعز یبَه بَه خوشگل خودم... چطور -

 یکند... سرم را رو یرا باز م شی... دستهارومیم کینزد

 ...گذارم یاش م نهیس

 !خوبم شهیهم یخوبم تو که باش -

 !جان جانان که یا -

... سرش کنمیاورم و نگاهش م یلبخند سرم را باال م با

 :میچشم ها یتو زندیاورد و زل م یم نییرا پا

 !...لبخندت یعنیچشمات ... یعنیتو تارا...  یعنیعشق  -

... شعوری... من بیذوق کنم؟ من لعنت دیبخندم؟؟ با دیبا

 عذاب وجدان دارم... 

دوست دارم اون نامردا رو  یگاه یباورت نشه ول دیشا -

 دمت گرم بهشون بگم که اون شب هیکنم  دایپ

 !کنم داتیشدن پ باعث

 :کنمی... زمزمه مکنمی... نگاهش مخندمیم تلخ

 ن؟یرحسیام -



 :زندیرا از صورتم کنار م میموها

 جون دلم؟ -

 یاریو م ی... باز کسیلیروز نباشم... به هر دل هیاگه  -

  ت؟یتو زندگ

 :دیگویلب م ریاورد و ز یرا در م کتش

 !کرد یباز قاط -

 :کشم یخندم... دستش را م یم

 !جواب مو بده -

 فندق! ینباش یکنیم یادیشما غلط ز -

 

 ...جهان را دارد یها ییبایبهار است... تمام ز شیچشم ها

 !خوشبختم که دارمت یلیخ -

 !صد در صد -

 :خنددیکوبم... م یم شیخنده به بازو با

 خودتو بخورم؟ ای میخب غذا دار -



 !عشق جان نمیچ یو م زیم یبخونتا نماز تو  -

 !زمیبرو عز -

گذارم  یبشقابش م یو تو کنمیاز مرغ را جدا م کهیت کی

 :میگو یخورد م ی... تلفن همراهش که زنگ م

 !ارمیمن م -

 کتم! بیتو ج یمرس -

 بیج یرا از تو ی... گوششومیو وارد اتاق م شومیم بلند

 اسم آرزو دلشوره دلم دنیدارم... با د یکتش را بر م

... وارد زارمیخواهر و برادر ب نیزند... از ا یچنگ م را

 دهم و با یرا م یگوش کندی... نگاهم مشومیآشپزخانه م

 :دهد یکند و جواب م یبا خنده نگاهم م نمینش یم اخم

 ! سالم آرزو خانوم -

..... - 

 خانواده خوبن؟ دیبله ممنون شما خوب هست -

.....- 



خودتون  دیفرستم بر یتماس گرفتم ... آدرس م بله من -

 !دینیبب

.... - 

 !قربان شما شبخوش -

 یکه م خورمیآب م یتوجه کم یکند..ب یرا قطع م یگوش

 :دیگو

 حسود جان؟ -

 

دارم که  یچه حق کنمیو فکر م کنمیاخم نگاهش م با

 ناراحت شوم؟

و سراغ  ییجا هیواسه شروع کارش  ییآرزو دنبال جا -

 صر تماس گرفتم بگم جواب نداد االنداشتم ع

 !نیزنگ زد بپرسه هم خودش

 :تفاوت باشم یب کنمیم یسع

 برگردن؟ ایقرار بمونن  -

 :دیگو یکند و م یرا پر از آب م وانشیل



 !که تو فکر دفتر زدنه گمینه موندگارن م -

با غذا  ختهیکند... بهم ر ینگاهم م رهی... خ کنمیم سکوت

 :دیگو ی... آرام م کنمیم یباز

 !یحساس شد ینکن خب؟ الک یتارا انقدر خودخور -

 !.چقدر دوست داره دیفهم شدیاز چشماش م -

 ...کندینفسش را فوت م کالفه

 و دوست دارم هوم؟ یمن ک نکهیمهم ا -

 

ندارم... اما قلبم  یکه حق دانمی... مزنمیم یتلخ لبخند

 برگردند تا شهیهم یخواهد برا ی... اما دلم مفهمدینم

... تلفن نمیشوهرم نب یگوش یرو یاسمش را حت گرید

 یگوش شودیبلند م ریبار ام نیا خوردیخانه که زنگ م

 :ندینش یم زیدارد و باز پشت م یکانتر بر م یاز رو را

 بله؟ -

.....- 

 د؟ییالو بفرما -



 ...کند یکند و قطع م ینگاه م یگوش به

 م؟یکه داشت میمزاحم نداشت -

خودم را کنترل  کنمیم یگردند... سع یبر م میها ترس

 :کنم

 ! نه -

... کاش شومیم رهیزند... با دلشوره به تلفن خ ینم یحرف

 نفس از جنس کیرا گفت و  قتیتمام حق شدیم

 ...!از دست دادن نداشت یبرا یو هراس دیکش آرامش

 یم نییرا پا اطیح یدارم و پله ها یرا بر م یچا ینیس

 ...روم... مادر جون و عاطفه سرگرم صحبت هستند

 نیحس ریو رضا مشغول درست کردن جوجه... ام آرش

 را ینیکنند.. س یم یباز ریام یهم با گوش ایو پر

 زندیکند و چشمک م ینگاهم م ریگذارم ام یم زیم یرو

 پرسد: ی... عاطفه منمینش ی... مزنمی... لبخند م

 

 ؟کرد تارا دایمادرت خونه پ -



 : گذارم یمادر جون و عاطفه م یرا جلو یچا فنجان

 !بود دهیآره پسند -

سمت ارش و رضا  دیدارم و با گفتن ببخش یرا بر م ینیس

 :زندیآرش لبخند م کنمی... تعارف م رومیم

 !عروس خانوم یمرس -

 !نوش جان -

بروم که  ریام خواهمسمتیکند... م یهم تشکر م رضا

 :کند یحرف آرش خشکم م

 آرمان دعوتت کرد؟ نیحس ریام گمیم -

 :کشد یم ایبا پر یدست از باز نیرحسیام

 !آره لواسون دعوت کرد واسه فرداشب -

 انیتنم جر ی... نه حس هم ندارم... خون تو کنمیم حس

 نی... اکنمیحس نم یندارد... قلبم تپش ندارد... حس

 خواهدیم یعنیادامه بدهد...  خواهدیآرمان م یعنی دعوت

 ... یعنیکند...  رانیو

 



 تارا؟ -

گرداند...  یحس دل ضعفه ام را بر م نیحس ریام یصدا

 ..مردانه اش یرود از صدا یدلم ضعف م

 جانم؟ -

 به من؟ یدینم یچا -

را  یروح... چا ی... خشک... سرد... بزنمیم لبخند

 :میگو ی... آرام مرمیگ یمقابلش م

 ؟یدعوتشون و قبول کرد -

بلند  شیپا یرا از رو ایو پر خوردیرا م یاز چا یکم

 ...گذارد یم یصندل یو رو کندیم

 آره چطور؟ -

 !؟مینر شهینم -

 :دیگو یم متعجب

 علت؟ -

 

 :میگو یو سرد م تلخ



 !نامعلوم -

 :پرسد یم یجد

 تارا؟ یگیم یچ -

 !آرزو یحساس شدم رو -

خندد... آن قدر که تمام  یقشنگ م یلیخندد... خ یم

 شیچشم هاخندد  یم یرود... وقت یدلشوره ام م

 :شودیتر م مهربان

 !یکه حساس شد ستین یزیحسود جان چ -

خودم را بر دارم  خواهدی...دلم مخوردیخودم حالم بهم م از

 ...دور.. تمام خودم را... تمامناتمام خودم را زمیو بر

 ...نامرد م را... خود دروغگو و رزلم را خود

 !مینر یول دونمیم -

باهاش  هیخوب یلی... ارزو دختر خزمیقول دادم عز شهینم -

 !شو قیرف

 !خوامینم -

 



 ...رودیو دلم ضعف م خنددیم

 !نخند -

 :دیگو یخنده م با

 علت؟ -

 ...خندمیم

 !دل ضعفه -

 :اندازد یم کهی... آرش تدمیخند یدو م هر

 !نجاستیجوون عذب ا -

 ...رود یم زیجوجه سر م یها خی...با سکنمیم نگاهش

 !شهیسردم دییایب -

 :ردیگ یم ریرا سمت ام یگوش ایپر

 

 !بعد جوجه شیبق ییدا -

به سمت  ای... پرردیگ یرا م یو گوش خنددیم نیحس ریام

 ی... نگاهممشودیبلند م نیرحسیدود...ام یم زیم



 ...کند

 !گهیپاشو د -

 یرو یخواهد بزن یرا دلت م تیاز زندگ ییجاها کی

 و نمیبنش کنمیفکر م یبرود... گاه یدور تند... رد کن

ندارم...  یجان؟ من گناه نیحس ریجان؟ ام ریام میبگو

 سال کیگناهم فقط نداشتن صداقت بود... من فقط 

 ! ...بود قیکه نارف یقیداشتم... با رف یمجرد خانه

 ژهیخوب و و یصداقت مرا به جا کنمیکه فکر م شتریب اما

 فتهبرد..کاش قبال گ یبرد... الاقل االن نم ینم یا

 !.. کاشبودم

که  یلعنت یالی... مقابل همان ومیرس یلواسون که م به

 ... هر دودیا یزند... دل و روده ام باال م یترمز م

 ادهیپ یگرید نیهم از ماش هی... آرش و بقمیشویم ادهیپ

 ...کند یبا دقت همه جا را نگاه م ری... امشوندیم

 واست آشنا نبود؟ ابونیتارا اون خ -

 :شودیم کی...ارش نزدکنمیرا از استرس مشت م دستم



 میاومد یاونشب م ادته؟ی میکرد داتیپ ابونیتارا اون خ -

 آرمان! یمهمان

 

ارمان دعوت  یاز لحظه ها را مرد؟ مهمان یبعض شودیم

 ... حاجکنمی! ساکت نگاهش مرمیبودند؟ کاش بم

آدم  نی... ایلعنت یالیو نی... ازندیرا م الیزنگ و خانم

 !...خودت به سکوتم برس ایتر... خدا یلعنت

و ارمان به استقبالمان  یمقصود یآقا میشویکه م الیو وارد

 اش... بعد یلعنت یها ی... نگاهش... آبندیآ یم

... نگاه مینینش یو تعارفات همه دور هم م یاحوال پرس از

 :پرسد ی... بالخره مدهدیآرزو آزارمم نیسنگ

 تارا جون؟ دیکردچند وقته ازدواج  -

نبود...حسادت نبود...  یزیجز حسرت چ شیصدا یتو

 .و نفرت نبود... آرامشش را دوست دارم نهیک

 !ماهه کی -

 !دی... خوشبخت باشزمیمبارکه عز -



 یبرا توانستمیمن م کنمیو فکر م کنمیلبخند تشکر م با

 ؟یگریکنم کنار زن د یخوشبخت یعشقم آرزو

 ری... امنمیب یم ریام یپر حسرت و عاشقش را رو نگاه

 و باز سرگرم زندیکند... لبخند م ینگاهم م نیحس

ماند  یکه نگاهش مثل خنجر م شودیم یبا آرمان صحبت

 یزیقلبم... نگرانم... نگران محکوم شدن به چ یتو

 ی... بعد از صرف غذا جوان تر ها توستمینبودم... ن که

 ...ش را دارد تاریان هنوز هم گ... آرمنمینش یم قیاالچ

شب تولدم زد و خوند و فرشته با ذوق از  تاریگ نیهم با

 تولد او هم بخواند و اوگفته بود یاو قول گرفت برا

زند عضالت  یکند...همان آهنگ را که م یفرق م تارا

 یهم فشار م یرا رو می... دندان هاشودیفکم جمع م

خواند... با  یاندازم... خوب م یم ری... سرم را زدهم

 !سوز... با غم... با عش... نه عشق نه

که  ی... با تمام استرس و دلشوره ارمیگ یرا م ریام دست

 یدهم ... نگران نگاهم م یدارم دستش را فشار م



کنند و گوش  ی... آرش و آرزو با لذت آرمان را نگاه مکند

 کاشدهند... کاش نخواند... کاش تمام شود...  یم

که خفقان آور است... خواندنش که تمام  ییالیاز و میبرو

 زنند.. من اما صامت و یدست م شیبرا شودیم

کند و حرفش  ی... تشکر مکنمیحرکت نگاه م یو ب ساکت

 :میچشم ها یخورد تو یمثل صاعقه م

اون  ادیکردم... به  میاهنگو روز تولد عشقم بهش تقد نیا -

 شب خوندمش!

 

 :جانم نپرس ریام نپرس

 بَه بَه داداش کجاست پس خانومت؟ -

کنم...  یکشد... عرق سرد م یبنفش م غیسرم ج یتو ترس

 دهم... خدا اگر یمشتم فشار م یشالم را تو

 !فقط تماشا نکن لطفا یتر از رگ گردن کینزد

 !داداش اوردمیهنوز به دستش ن -

 :دیگو یخشک شده... آرش م میگلو



من که اونم  یاریکه به دست ب یرو دا یکیخوبه الاقل  -

 !ندارم

 نینفرتم را از ا نیرحسیام یآرزو رو نیغمگ یچشم ها

 :کندینگاهش م نیحس ریکند...ام یم شتریخانواده ب

 د؟یدیاون دفتر و پسند -

 :دهدیو باوقار جواب م نیسنگ

 !ممنون از لطفتون یلیخ میبله قراردادشو بست -

 ستند؟یهم ن هیندارد؟ چرا شب یچرا آرمان به او ربط پس

 

 !کنمی..خواهش ملیخانوم وک گمیم کیتبر -

نفس بدوم.. بدوم  کیو  رمیرا بگ ریدست ام خواهدیم دلم

 قرار است کنمیکه حس م ییو دور شوم از ادمها

چشم جان؟  نیحس ریام ی.. خدا جان؟ خدارندیرا بگ رمیام

 !م را نه ریام ریرا بگ میها

آرمان بلند  شوندیو عاطفه که به جمعمان اضافه م رضا

 یدارد...نگاهمان م یرا بر م بالیو توپ وال شوندیم



و ارش و رضا  ری... امشودی... چرا امشب صبح نمکند

 که ی... مشغول بازشوندیکنند و بلند م یاستقبال م

 یگذشته شان م یعاطفه و آرزو از خاطره ها شوندیم

 عاطفه نگران شومیبلند م شانیو من کالفه و پر ندیگو

 :کند یم نگاهم

 تارا؟ یخوب -

که خود  یخوب بودن با هراس از دست دادن عشق خوب؟؟

 ...محال است ستیزندگ

 !قدم بزنم با صفاست نجایا کمی خوامیآره م -

خنده  ی... صداشومیحرف دور م ی... بزندیلبخند م آرزو

 ...دانست یاگر م ری... امشنومیرا م هیو بق ریام ی

کند... توپ که  یام م وانهیفکرش د یبندم... حت یم چشم

 ی... آرمان را مستمیا یم خوردیراستم م یبه پا

توپ را بر دارد زمزمه  شودی... خم مدیآ یبه طرفم م نمیب

 :کندیم

 ! ...چشمات و دوست دارم... بترس یترِس تو نیا -



و رضا  و ارش ری... امشودیدارد... بلند م یرا بر م توپ

 همان جا سقوط خواهدیاند... دلم م ستادهیمنتظر ا

 ...کنم

 

 !نداشتت و نبردم یسراغمتا آبرو ایب -

حرکت به  یرود... خشک شده ام... ساکت و ب یم و

 شوندیم یکنم... باز که مشغول باز یرفتنش نگاه م

بزرگ و سرسبزش  اطی... به حستمیا یاستخر م مقابل

 را به خاطر میآمد نجایکه ا یکنم...شب ینگاه م

استخر بود آرمان گفته بود دوستم  نی... کنار همارمیم

 نیچکد... لعنت به ا یآن روز اشکم م یاور ادیدارد... با 

 مزخرف... لعنت به من... لعنت به یدوست

 !...مینحس افتاده در زندگ یاتفاق ها تمام

... دهدیو سمت استخر هل م ردیگ یرا م میبازوها یدست

 ریام دنیگردم با و یو برم زنمیم یارام غیترس جبا 

 :چکد یاز ترس م اشکم

 !یلوس یلیخ ریام -



 ...کند ینگاهم م متعجب

 ؟یکنیم هیتارا؟ گر -

 !دمیترس -

وجودم را  دیکند... نگاه ارمان مثل اس یرا پاک م اشکم

 ...سوزاندیم

 !ییتو باز که از جمع جدا ییترسو خانوم... کجا دیببخش -

 

 ی... کمستیبحث را عوض کنم... حالم خوب ن خواهمیم

 کنمیو خودم را پرت م هیگر ریز زنمیادامه دهد م

جان...  نیحس ریجان... ام ریام میگو یآغوشش و م یتو

 ان طرف تر با نگاهش دارد جانم یکه کم یآن مرد

اجبار و انتخاب غلط مرا به او ربط داد..  کی ردیگ یم را

 و ریتو رد شو ... دست مرا بگ تو ببخش.. تو بگذر...

 ..کابوس رد کن نیاز ا مرا

 با هم تو استخر؟ میبپر ریام -

 ؟یشد ونهید -



 !خوادیم ینه دلم آب تن -

 :زند یشالم م ریرا ز میخندد... موها یم

 !تو جمع بگو بخند... شاد باش جون دلم ایتنها نباش ب -

 نیا... یزندگ نیا یمن حرام است... تو یبودن برا شاد

 ...یمن شد بینص ی... تو هم اشتباه یلعنت یزندگ

و حسرت است... سهم من از دست دادن  یمن بدبخت سهم

 حواس یاست... سهم من از دست رفتن است..ب

 :زنمیها به استخر زل م وانهید مثل

 !کنهیبرم تو اب...سرم درد م خوادیمن دلم م یول -

 !نجانیطرف عه ... زشته همه ا نیا ایچته تارا؟ ب -

 

ارمان  نیو سنگ رهی... نگاه خخندمی... تلخ مکنمیم نگاهش

 درد را ندارم.. از نی...من توان اکنمیرا هنوز حس م

 میبازو ری... سرم پر از فکر است... اممیا یبر نم پسش

 ردیگ یرا م

 تارا چته گفتم؟ -



 :کنمیگردم و نگاهش م یم بر

 !هیبق شیپ می... برستین یزیچ -

... آرمان همان مینینش یم قیاالچ یتو هیدو باز کنار بق هر

 :دیگو یم کندیپر م یطور که فنجان ها را از چا

... دیاونم شما دو تا بود میبه درد بخور داشت قیدو تا رف -

 !معرفتش یمنتها از نوع ب

دهد ... آرش فنجان  یدست همه م یکی یکیها را  فنجان

 :ردیگ یرا م

هم باخبر  یتو که از فوت حاج ای میمعرفت بود یما ب -

 ؟ینشد

خبر  دیبرادر شما با یاون که هنوز شرمندتونم .. ول -

 به پدرم دیگفت یکه نداشتم.. اصال م بیعلم غ دیدادیم

 !بنده خدا ناراحت شد یاومدن... کل یگفتم م یم

نگاه  شیها یحواس به اب ی... بردیگ یرا سمتم م فنجان

 :کندیام خانم را حذف م ی... از اسم لعنتکنمیم

 تارا دستم افتاد! -



 

... مرگ کندی.. اما سکوت مکندیو نگاه م گرددیبرم ریام

 :زنمیکجاست پس؟؟ به زور لب م ست؟یمگر حق ن

 !خورمینم -

و  ردیگ یم نیحس ریحرف سمت ام یفنجان را ب آرمان

 :دیگو یم

 !دیومدیدعوتتون کردم ن میمهمون شیبابا من دو ماه پ -

و پوچ... تمام وجودم  ی... خالشودیم یدلم... دلم خال و

 :خورد یرا م یاز چا یکم نیحس ریلرزد... ام یم

اومد که نشد  شیپ یاتفاق هیمنتها  میاتفاقا اون شب اومد -

 ! ...میایب

 ی... آرزو و عاطفه هم منتظر گوش مکنمینگاهش م یجد

 :دهند

توپ  یمهمون هیبود ...  یانقد جاتون خال ؟بابایچه اتفاق -

 همون جا هم زنتون دیاومد یگرفته بودم... م

 !ی... ارش االن بچم داشتدادمیم



کند...  یبه رگ گردن هم همچنان تماشا م کینزد یخدا و

 سمت شیها یعرق کرده... آب میکف دستها

 یایدر ی... توشومیگردد... غرق م یبر م میچشم ها

 :پرسد یم ری... امشومیغرق م شیچشم ها یطوفان

 مگه مختلط بود؟ -

 

 ...کشتنم را کرده... شک ندارم قصد

جا بدون خانوما خوش  چیبود پس؟ ه یدادا چ گهیآره د -

 !گذره ینم

 :دیگو یم یزند و جد یبه دستش م یضربه ا ارزو

که تو  انیجور مهمون نیاقا و اقا ارش اهل ا ریاخه ام -

 ؟یدعوت کرد

 :دیگو یم نهیدهد و دست به س یم هیتک آرش

 !سادست یمهمون هی میواال ما فکر کرد -

 د؟یومدین شدیحرفا رو چ نیحاال ول کن ا -



... دهانم سوزدیجوشد... تمام معده ام م یم یزیدلم چ یتو

 نگاه کیکند...  ینگاهم م ریتلخ و گس شده... ام

... رو شودیرو م ری... شک کرده؟ دلم ز شهیبا هم متفاوت

 :دیگو یبه آرمان م

مزاحم تارا شده بودند...  نییپا ابونیخ نیا ینفر تودو  -

 ! ... اونجا باهاش اشنا شدم میدیمن و ارش رس

 ...پرسد یگردد ... آرمان م ینگاه ها سمتم بر م ی همه

 ری... خوبه سبب خدینجات داد دیعه پس سوپر من بود -

 شدم!

 

سرم  یتو ییسخت... و صدا یلیخ زندیسخت لبخند م ریام

 یکشد... فاجعه در راه است... خداحافظ یم غیج

 ی... سکوت لعنت میشو یکه م نی... سوار ماشمیکن یم که

 ...شکند یاش را م

 ؟یخونه ارمان دعوت بود یاون شب مهمون -

پرسد که دلم  یبندم... آن قدر سرد و خشک م یم چشم

 ...کند یدر راه را باور م یفاجعه 



 !نه -

 ...خوردیکند... نگاهش مثل صاعقه به قلبم م یم نگاهم

 پس؟ یکجا بود -

 :کنمیحوصله نگاهش م یو ب یعصب

 بودم؟ یداره من کدوم قبرستون یاالن چه فرق -

 :کنمی... با ترس نگاهش مکندیترمز م ابانیخ کنار

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا -

 خب! یپرس یم نیاصول د -

 

ش را پر از هوا ...چند بار دهانزندیرا چنگ م شیموها

 نگاهم شودیآرام که م ی.. کمکندیم یو خال کندیم

 :کندیم

و  یمهمون نیهمچ یکه ارمان زن من و تو نهیفرقش ا -

 !نه ای اوردیو به روم ن دهید

 ایدعوت بوده و نگفته  قمیرف یزنم مهمون نکهیفرقش ا -

 بدم؟ حیتوض شتریب ای ینه؟متوجه شد



 :کنمینگاهش م شانیو پر مضطرب

چرا همش بهم شک  ؟یکنیم تیاذ یچرا دار نیرحسیام -

 ؟یدار

 ... فرمان یکوبد رو یم یعصب

و نگو دارم ازت  یکوفت نیقدر ا نیمن شک ندارم... ا -

 ! ..پرسم یسوال م

 زیهمه چ یمدت یبرا دی..شای... ترس... پنهان کار دروغ

 یکی... اما یاوریرا به دست ب ییزهایرا آرام کند و چ

 نیم کی یانگار رو ینیب یو م یایبه خودت م یروز

 دستت ی... کمیلو برو ی... کمیبلرز ی... کمیستادیا

دروغم  نیچندم دانمیشود.. کارت تمام است... و من نم رو

 :میگو یرا م

 یدممینبودم اگه بودم ارمان و د یاون مهمون یمن تو -

 !گفتم بهت

 کردم! داتیتر پ نییپا ابونیخ هیمن  یول -

 



بزنم... آنقدر بلند آن قدر سوزناک...  ادیفر خواهدیم دلم

 ...ردیرا بگ شیکه خدا هم گوش ها

... اونجا فقط اون خونه نبو بود؟ به ریام شهینم لیدل نیا -

 ! ...بپرس قتیدور بزن از رف یمن اعتماد ندار

و بهم  یکه اون شب دعوت بود یی... جاستین یازین -

 !نشون بده

طلبکار  دینجاتت با یبرا ی... گاهکنمینگاهش م متعجب

 ...یطلبکار شو دیبا تیها ی.. با تمام بدهکاریشو

واسم  یبری... صداتو میبهم شک ندار یگیاون وقت م -

 باال..باشه دور بزن اون خونه رو نشونت بدم... برو

 جینبرده.... ه یخوب یآدما رو به جا ینیبدب ی... ولگهید

 ! و یآدم

 ی... عصبشومیم رهیو منتظر به رو به رو خ دهمیم هیتک

 که قدم نمیب یکوبد... م یو در را م شودیم ادهیپ

 شیرا با پا زهی... سنگ رزندیرا چنگ م شی... موهازندیم

 از پست بودن و دروغگو نجایکند.. و من ا یپرت م



 شودیبعد سوار م قهیخودم حالت تهوع دارم... چتد دق بودن

 یم غیها ج کیالست که کندیحرکت م یو طور

... به کندیگنگ.. مبهم... قلبم را مچاله م ی... حسکشند

 یتخت دراز م یحرف رو یب میرس یخانه که م

 می... موهاشنومیعطرش را م یبعد بو قهی... چند دقکشم

 زندیرا از صورتم کنار م

 !خوامیتند رفتم معذرت م -

 حد از خودم متنفر بمانم نی... نگو ... بگذار تا همریام نگو

... خودم را از یحوال نیروزها... هم نیشود هم شتریب ..

 یبرا ییکه جا ینیزم یرو کنمیساختمان پرت م نیا

 ..کردنم نداشت یزندگ

 تارا؟؟ -

 

که  کندیو خاص تلفظ م نیآخر اسمم را آن قدر دلنش الف

 :رمیبم شیبرا خواهدیدلم م

 جانم؟ -



 ن؟یحس ریام -

 دلم؟جون  -

خدا داره از  کنمیحس م یکنیباهام دعوا و قهر م یوقت -

 چمدونش و بسته و کنمی...حس مرهیم ارهیس نیا

 !رهیکه م رهیو م زارهیرو به حال خودمون م ما

 ...هست... چه من باشم چه من شهیخدا هم -

 بغض ها شده... یخانه  میلوگ

 

 !..از نبودنت نگو ینگو.. حت -

شکوفه  نیتمام زم کنمیخندد حس م یم یخندد... وقت یم

 دانمیبندم... نم ی...چشم مدهدیم یصورت یها

 !...نه ای کنمیرا تجربه م نیاست که ا یبار نیآخر

کاناپه  یرا رو فمیمانتو و ک رسمیمامان که م یخانه  به

 حال یو ب دهی... رنگ پرکنمیگذارم و نگاهش م یم

ظرف  دنیو با د شومیمبل نشسته... وارد آشپزخانه م یرو

 جیدارم و مشغول گرفتن آب هو یآن را بر م جیهو



 :شنومیرا م شی... صداشومیم

 !خورمینم یزیمامان من چ نیبش ایتارا ب -

 ...کنمیگردم و نگاهش م یم بر

 گفت؟ یدکترت چ -

 !خوبم نگران نباش -

چشم از  شودیرا م یحال ی... بندینش یم یصندل یرو

 یبه دستش م جیآب هو وانیل کی... دیفهم شیها

 ...دهم

 فتی... حریالغر شد یلیمامانخ یبه خودت برس دیبا -

 خودم... اونجا حواسم بهت شیپ یایکه ب شمینم

 !هست

 .. تلخ... تلخ تلخ...زندیم لبخند

 

 !ندارم یحق گهیندارم مامان جان.. د یمن از تو توقع -

 ...رومی... سمتش مشودیمچاله م قلبم



 ! میبود گذشته رو نبش قبر نکنمامان؟ قرار  -

 چطوره؟ نیحس ریام -

 درست کنم واست؟ یخوبه سالم رسوند...شام چ -

 سیخورد ... لبش را با زبانش خ یرا م جیاز آب هو یکم

 :دیگو یو م کندیم

 !میحرف بزن نیبش ایب زمیعز یچیه -

 !یخونت مادر زن گرام ادیدامادت قرار ب -

 :نمیب یخسته اش م یچشم ها ی... شوق را توخنددیم

 ! میپس مرغ درست کن -

 یم رونیدو بسته مرغ ب زیو از فر رومیم خچالی سمت

 :میگو یآورم و م

 

 گفت؟ یحاال بگو دکترت چ -

زودتر باز  خشیتا  رمیگ یآب گرم م ریها را ز مرغا

 ..شود

 !کنن یو خال نمیس یعمل کنم و تو دیگفت احتماال با -



 گردمیافتد..برم یم نکیس یاز دستم تو مرغ

 انقدر اوضاع بد؟ -

سبز را  یکند.. کاسه  یرا باز م نتیو در کاب شودیم بلند

 :زدیر یآن م یبرنج تو وانیدارد و چند ل یبر م

 ! نه نگران نباش -

 !نگران بود شتریب دینگران نباش با گنیمادرا هر وقت م -

... مشغول شستن برنج ها ردیگ یبرنج را سمتم م ظرف

 :کند ینگاهم م ی... جدشومیم

همه  کنمی... من کمکت ممیحرف بزن ریبا ام دیتارا با -

 ... اگه از خودت بشنوه هضم و بخشششیو بگ زیچ

 !بهیراحتره تا از غر واسش

 :دهمیم هیتک نکیبندم و به س یرا م ریش

 

اعتراف کنم گذشته مو بهت دروغ  تونمی... نمتونمینم -

 ذهنش خراب یتصور مو از خودم تو تونمیگفتم... نم

 !مامان سخته شهی... نمکنم



دروغ  نیبا ا یخوایم یتارا تا ک یمعلومه که سخته... ول -

 یخوایم یتا ک ؟یکن یزندگ یو پنهون کار

 ؟یبترس

 نیبه زم نیکشد... غمگ یم ریت قیعم یام از درد نهیس

 ...شومیم رهیخ

 یخانوادگ ... آرمان دوستدمیآرمان و د شبیمامان د -

 از ای... دمیاز دست م ای میزندگ یشونه... من تو

 !رمیم دست

 ..گردم سمتش ی... بر مردیگ یام را م بازو

 ؟یگوشته و هنوز سکوت کرد خیتارا.. آرمان ب -

 !مامان میشیسکوت و بشکنم نابود م -

 یکاناپه م یو رو میرو یم رونی... بردیگ یرا م دستم

 .. دلمزندیاز اشک برق م شیچشم ها... مینینش

 ...رمیگ ی... مثل آتش گر مسوزدیم

از تو راحتر باشه.. بزار مطمئن  المیبزار اگه مردم خ -

 !مرد هواتو داره هیشم 



 :زنمیلب م معترض

 

 ! عه خدا نکنه مامان -

و که  یبجنگ... تاوان گناه تیبجنگ... واسه زندگ -

 مردت و از دست یشده ول یپس بده هر جور یکرد

 یکه عاشقش یاز کس ییسخته، جدا ییتارا جدا نده،

 ! ...میسخته... بزار با هم باهاش حرف بزن

و  خواهمی... مشودی... بخدا نمستیتوانستن ن خواستن

 ...توانمینم

 !بزار فکر کنم مامان... من برم مرغ و درست کنم -

 نگفته؟ یزینگفت؟ چ یزیچ یدیآرمان و د -

 :میگو ینگران تر نشود م نکهیا یبرا

 !نه نگفته -

... مشغول درست شومیو وارد آشپزخانه م شومیم بلند

 به ساعت نگاه شودی... غذا که اماده مشومیکردن مرغ م



... مامان ساالد امدهیهنوز ن نیحس ری... ده شده و امکنمیم

 ::کندیگذارد نگاهم م یم زیم یرا رو

 !ومدیچرا ن نیزنگ بزن بب یحرص بخور نکهیا یجا -

... بالخره زنمیاسمش م یو نگران رو زنمیم یزورک لبخند

 :دهدیجواب م

 

 جانم تارا؟ -

 تو؟ ییکجا -

 ...ابانیو خ شنومیم نیبوق ماش یصدا

 !رسمیاومد... االن م شیشرمنده کار پ امیدارم م -

 !باشه منتظرم -

مشغول خوردن  زی...هر سه پشت مدیآ یکه م نیحس ریام

 :میگو یو م دارمیرا بر م وانی... لمیشویغذا م

 ؟یزیر یآب م کمی ریام -

 یو همان طور که تو داردیپارچ آب را بر م نیحس ریام

 :دیگو یرو به مامان م زدیر یم وانیل



 گفت؟ یدکتر چ ؟یشما چطور -

جان  ری... فقط امدی... نگران من نباش رهیو م ادیم ینفس -

 !باهات حرف بزنم دیمن با

نگران  ری... امزنمیپرد... مدام سرفه م یم میگلو یتو آب

 :زندیبه کمرم م

 تارا ؟ شدیچ -

 

از من  الشیکه خ ری... امکنمیبه مامان نگاه م ملتمس

 :کند یمامان را نگاه م شودیراحت م

 !شنومیم -

تجربه کرده ام... دارم جان  ادیروزها ز نیدادن را ا جان

 :کنمیکنم... زمزمه م یم

 مامان!؟ -

را آرام باز و بسته  شیچشم هاکند...  ینگاهم م مامان

 یمن معن یآرام باش.. آرامش برا یعنی... کندیم



بهت و  انی... مکندیمنتظر نگاهش م نیحس ری...امندارد

 را دیآ یکه به زبانم م یحرف نیاول جیگ یناباور

 :زنمیم

 ! شو و نبودنش بگه یماریخواد از ب یباز م -

 یم یجد ریکند... ام یهم ممتعجب و متاسف نگا مامان

 :دیگو

 دیکه کنار تارا باش دیشما برگشت دیحرفا رو نزن نیمامان ا -

 دیتون مبارزه کن یماریو با ب دیپس محکم باش

 ! حالتون بهتر بشه تا

 ..... و من دلم آشوب استزندیم یلبخند تصنع مامان

 تونیاز عروس کمیحرفا رو ول کن...  نیباشه پسرم... ا -

 !دیبگ

 

... با کندیکشد و تشکر م یبشقاب غذا را عقب م ریام

 :کندیلبخند نگاهم م



رو به راه بود فقط  یکه همه چ مونیواال عروس -

 !غرغررو بود یلیعروسمون خ

آن شب حالم را بهتر  یاداوری... کنمیخنده نگاهش م با

 :خنددی.. مامان هم مکندیم

 !زدیغر م شیتارا از بچگ -

 :کوبم یم شیخندد... به بازو یبلند م نیحس ریام

 من کجا غر زدم؟ -

 !جوابت و بدم تونمیراحتر م یکجا غر نزد یاگه بپرس -

 :دیگو یرو به مامان م ریو ام میخند یسه م هر

غر زد  ششیتاالر غر زد سر ارا یغر زد تو هیآتل یتو -

 !نبود یراض یچی... کال از ه

 :میگو یحرص م با

 کمیکه طرف کشت خودش و تا آقا  هیآتل یخب مامان تو -

 ...رهیکنه و چهار تا ژست درست بگ یهمکار

 یم شی... محکم به بازو خندنیو مامان بلند م نیحس ریام

 :کوبم



 !من و حرص بده خواستیفقط م -

 :کندیبا خنده نگاهم م مامان

 !یعه نزن دست بچه رو داغون کرد -

چرا  بازه یلیخ نیا گفتیم یحقشه... تازه سر لباسم ه -

 دوست گفتمیمن م ی... هیدیکت روش و نپوش

کال زن و مرد جدا  ینه زشته حاال چ گفتیم یه ندارم

 !اقا نیا ایبود... بعد حاال من غر زدم 

 :خنددیو همچنان م دهدیم هیتک نیحس ریام

 یلیغر زدم... خ شمیراستش و بگم سر آرا شیحاال خدا -

 !خوب درست نکرده بود

 :دیگو یم یبا خنده و بدجنس ریام

از اون  گهیمن اون بنده خدا تالششو کرده د زیخب عز -

 !که یشدیخوشگل تر نم

 یصورتش م یو آب را تو دارمیرا بر م وانیحرص ل با

 :دیگو یمامان م خنددیهمچنان م زمیر



کل  نیعه... بب یکنیبا پسر مردم م هیکارا چ نیتارا ا -

 !یکرد سیشو وخ رهنیپ

 

 :تا صورتش را خشک کند ردیگ یم ریرا سمت ام دستمال

 !اشیبابا مامان جان من عادت دارم به خل باز یا -

 !ریام -

 :دیگو یخنده م با

 جووونم؟ -

 : کنمیرا نگاه م مامان

 !دیکردم باهام نرقص یتاالرم که هر کار یتو -

 :دیگو یو م ردیگیرا از بدنش جدا م راهنشیپ یکم ریام

حرفا  نیبه ا افمیبه رقص اخه.. اصال قمن و چه  -

 خوره؟یم

 :میگو یم یبدجنس با

 اره! یتو بزن شیته ر نیا -



 

را جمع کنم ... تلفن  زیتا م شومیبلند م میخند یسه م هر

 بشقاب ها را خواهمی... مخوردیهمراهم زنگ م

 یرا از رو یو گوش شودیبلند م ریبگذارم که ام زیم یرو

 ...داردیبر م ییرایپذ زیم

 شمارش آشناست... اسم نداره چرا؟ -

گذارم...  یم زیم یحال سقوطم... بشقاب ها را رو در

 هنوز به نیحس ریکند.. ام یمامان نگران نگاهم م

 :دهدیشده... بالخره جواب م رهیخ یگوش

 بله؟ -

 ...نمینش ی.. مشودیحس م یب میپاها

 آرمان؟ ییتو -

 :زنمیرا چنگ م یزی.. رو مدیا یکند... جلو م یم نگاهم

 !شمهیمن؟ پ یگوش -

 :به دهانش مانده رهیخ میچشم ها.. ستدیا یم مقابلم

 ؟یتارا رو از کجا اورد یشماره  -



 ...رمیم یم

 

 تارا؟ ای یآهان... االن با من کار دار -

 ...زندی... شک ندارم نمزندیخشک شده... قلبم نم میگلو

 !یاره هست گوش -

کند...  ینگاهم م یو جد رهی.. خردیگ یرا سمتم م یگوش

 ...دیا یزده ام... باال نم خیام... دست  یدست لعنت

 :دیگو یم تند

 ! با شما کار دارن -

... رمیگ یرا م یاورم... گوش یزحمت دستم را باال م با

 جا ندارم بلند شوم...لب ی..حتخوردیتکان نم شیاز جا

 ...کنمی.. تکرار مشودیخارج نم میاز گلو یی... صدازنمیم

 بل بله؟ -

 ؟ی... خوب هستدمیدیو م افتیکاش اونجا بودم ق -

 ...نفس جان ندارم کیندارم... قد  جان



 با من؟ دیداشت یممنون کار -

 

.. نگاه نگران مامان... غم شاخ و دم ریام رهیخ نگاه

 :ردیگ یراحتر جان م لیندارد... از عزرائ

. فرستم. ی... ار آرزو .. عکسش و مخوامیم ینقاش -

 !تولدشه... خوب بکش

 !من فرصت ندارم -

 :دیگو یم آرام

 !ریو ام ی... بده گوشیشما غلط کرد -

 ! ...نیحس ریواسه ام دیباشه عکس و بفرست -

... ردیگ یرا م ی... گوشرمیگ یم ریرا سمت ام یگوش

 :دهمیو جواب م کندینگاه م رهیخ

 بله؟ -

سرم در حال پاره  یاندازم... رگ ها یم ریرا ز سرم

 ...شدن است

 بفرست.. خداحافظ! -



 

 ی... بکنمیاورم و نگاهش م ی... سرم را باال مکندیم قطع

 یرو رودیگذارد و م یم زیم یرا رو یحرف گوش

حرف بزنم.. مامان انگشت  خواهمی.. مندینش یم کاناپه

 ...شودیگذارد و بلند م یاش م ینیب یاشاره اش را رو

 :دیگو یم ارام

 !ایب -

.. اشکم شومیدارم... وارد اشپزخانه م یها را بر م بشقاب

 :ردیگ ی... مامان دستم را مزدیر یم

 ی... عادشهیاوضاع بدتر م ینجوریآروم باش تارا ... ا -

 ! میکن کاریچ دیبا نمیبرخورد کن تا بب

 !جونم باال اومد مامان -

هنوز سکوتش را  میگرد یخانه که برم به

 :زنمیطاقت لب م ینشکسته....ناچار و ب

 ن؟یرحسیام -



اورد  یاش را از دستش در م یطور که ساعت مچ همان

 :دهدیسرش را به عالمت بله تکان م

 ؟یچرا ساکت -

 :کندیو نافذ نگاهم م قیاندازد و عم یم زیم یرا رو ساعت

 یساعت دوازده شب زنگ زده به گوش ییآقا هیبگم؟  یچ -

 خودمم روشن و یکه گوش یخانومم.. در حال

 دارم بگم؟ ی... چبمهیتو ج اماده

 

 ...دارم ی... حس خفگرمیگ یرا م میگلو

 ؟یکنیبرخورد م ینجوریچرا با من ا -

 ...رومی..عقب مدیا یم جلو

 کردم؟ یمن اصال برخورد -

 االن چته؟ -

 یگفت شمارتو از آرزو گرفته.. جالبه... تو که چشم ندار -

 بهش؟ یشماره داد ینیارزو رو بب



را  یکل زندگ خواهدیخورد... دلم م یم واریبه د کمرم

 ...اورمیباال ب

 !آره ... من ندادم... اون خواست -

 :دهدیرا باال م شیابروها

 !اهان -

 ..سفارش داد... گفت آرزو رو ینقاش -

 ؟یکشیم یتو نقاش دونهیاز کجا م -

 

دره... لعنت به تو  کی یبا مخ پرت شده ام تو کنمیم حس

 ...آرمان لعنت

... چرا اصول دهیبه ارزو گفتم شن دیآرزو گفته... شا دیشا -

 ی... تو به همه چنیرحسیام یپرس یم نید

 من؟ ریتقص یمشکوک

 ..ردیگ ی... چانه ام را مزندیرا چنگ م شیموها

 گه؟ید یباهام رو راست -



 یمثل احمق ها زندگ یخواه یم یک ؟تایکجا تارا؟ تا ک تا

 ...یکن

 !یچرا باورم ندار دونمیآره .. من نم -

که با عقلم  ادیم شیپ ییزایروزا چ نیباورت دارم... ا -

 تارا... بهت گفته بود صداقت واسم ادیجور در نم

اگه  ی... بهت گفته بودم باهام رو راست باش حتمهمه

 و رو کنه... بهت اعتماد ریمو ز یزندگ تیواقع یتلخ

روز  هی... فقط خدا کنه خدا کنه کنمی.. حرفاتم باور مدارم

 داره یلیچشمات دل یترس تو نیکه بفهمم ا ادین

 !دونمینم که

 یرا م شیخواهد برود.. بازو ی... مکندیام را رها م چانه

 :رمیگ

 من ترس؟ یچشما یتو -

 !نمیب یم ینجوریمن ا -

 



 بیساختمان تخر کی... مثل زمیر یدرون فرو م از

 ..شومیم

 یبفهمم بهم اعتماد ندار یترس واسه شک تو... وقت نیا -

 !ترسم یم

فرستم... کار تو فردا شروع  یعکس آرزو و واست م -

 تولدش... بهت اعتماد دارم گهید یکن گفت هفته 

 !کمی ختمیبهم ر فقط

 !من باهات رو راستم ریام -

 ...خودم خفه کنم یاالن خودم را با دستها شودیم و

 !حساسم یلیمن خ دیمنشا زیباشه عز -

خوابم... نفس  یکشد... کنارش م یتخت دراز م یرو

 ...حالم بد است... آن قدرکندیکشد... بغلم م یم قیعم

چون ترس از دست دادنش  کندیکه آغوشش هم آرامم نم بد

 !را دارم

کار از صورت آرزو نگاه  مهیبه طرح ن یو عصب خسته

 ... با مامانشورمیرا م میو دستها شومی...بلند مکنمیم



از  شتریپرسم... و او ب یو حالش را م رمیگ یم تماس

 میبا زندگ قایدق دانمیکه نم یهمه نگران من است... من

گردد بعد از خوردن  یکه برم نیرحسیکار کنم...ام چه

 ارزو زل یبه نقاش ی... وقتشودیغذا وارد اتاق کارم م

 ابانیرا از پنجره به خ یبوم لعنت نیا خواهدیدلم م زندیم

 ... مگرکندیگردد ونگاهم م یپرت کنم... برم

 مرد را از دست داد؟ نیا شودیم

 

 شه؟یم لیتکم یخوب شده، ک-

 !چند روز کار داره هنوز -

... ردیگ یبروم مچ دستم را م رونیاز اتاق ب خواهمیم

 :دیگو یم ی... جدکنمیگردم و نگاهش م یبرم

 !تارا یخوشگلتر یلیختو از آرزو  -

لبم  ی... انگشت اشاره اش را روکنمینگاهش م متعجب

 :کشد یم



نداره  یلی.. دلی... از همه نظر بهتریتر یدوست داشتن -

 ...از اون ی... تو از همه نظر سرتریبهش حساس باش

 !بتهیرق ینداره فکر کن یلیدل پس

 ...گذارم یاش م نهیس یعشق سرم را رو با

 !دوست دارم یلی... خریامدوست دارم  -

 ! منم -

 یگردم و به نقاش ی... برمرودیم رونیو ب زندیم لبخند

 ...لیدل کی... آرزو را دوست ندارم... فقط به کنمینگاه م

 !ستیمن ن مثل

 

مشغول قهوه خوردن  نیحس ری... امرومیم رونیاتاق ب از

 ینگاه کردن است... متعجب کنارش م ونیزیو تلو

 :نمینش

 خونه؟ یونم یم -

 :دیگو یم ردیبگ ونیزینگاهش را از تلو نکهیا بدون

 نمونم؟ -



 !شمی... بمون خوشحال مدمیپرس ینجوریهم -

 ...کند یبار نگاهم م نیا

 !تارا فردا برو موهاتو رنگ کن -

 :پرسم یتعجب م با

 وا...چرا؟ -

 !یدلم خواست رنگشون کن ینجورینداره هم یلیدل -

 دهمیم هیکاناپه تک یپشت به

 

 کنم؟ یخب چه رنگ -

 :کند یرا خاموش م ونیزیو تلو داردیرا بر م کنترل

 ! یخودت دوست دار یهر رنگ -

 یکاناپه دراز م یگذارد و رو یم میپاها یرا رو سرش

 .. بگذارد ری... اخ اگر تقدکنمیم یباز شیکشد... با موها

 ...تلخ بگذارد قتیحق نیا اگر

 تارا؟ -



 جونم؟ -

 :کندیاورد و نگاهم م یرا باال م سرش

 نه؟ یبا زن پدرت خوب نبود یگفت -

 ...ایدن یو لعنت به تماس ترس ها شودیمتوقف م دستم

 آره ... چطور مگه؟ -

 !زنهینم نجایسر هم ا هیپدرت  بهی... واسم عجینجوریهم -

 

 :میگو یم یو عصب یجد

بودن نداره ...من و  بینخواستن عج به؟یعج شیچ -

 !خوادینم

 :شودیبلند م کالفه

 االن؟ هیداد زدنت چ -

 ...خسته ام ایدن کیام... اندازه  خسته

 تو؟ یاریمن م یو به رو یچ یه -



 گمی... دارم مزنمیتارا؟ دارم حرف م یگیچرا مزخرف م -

 کیسرم بهت نزنه بعد  هیکه  ینبود تیاهم یانقد ب

 !یناسالمت ی... دخترشماه

 ی... پشت پنجره مزنمی... کالفه قدم مشومیجا بلند م از

 ...ترکد ی... بغضم مزنمیو پرده را کنار م ستمیا

 ...زدیر یم میاشکها

 روزا؟ نیتارا چته ا -

 دنیبا د شودی... از جا بلند مکنمیگردم و نگاهش م یبرم

 :دیگو یم میاشکها

 تارا؟ -

 

من و شخم  یگذشته  یروزا ه نیتو؟ چرا ا ایمن چمه  -

 یدیپرسیقبل ازدواج م دیسواال رو با نیا ؟یزنیم

 یباهام زندگ یاالن... اگه انقد واست مجهولم چرا دار نه

 ؟یکنیم

 :نشود یعصب کندیم یسع



 !تارا یکنیشلوغش م یدار -

شب  هی یاون شب کجا بود یمهمون یپرس یشب م هی -

 نمیا یکشیم ینقاش دونهیاز کحا م یفالن یپرس یم

 ر؟یام یا ییاالن... بازجو از

 !بسه بسه تارا -

 ...اش نهیس یتخته  زنمیم وانهید مثل

 هیسوال  هیکشم .. هر روز  ی... من خستم نمستیبس ن -

 ... بهت گفته بودم بابام من وینیبدب هیشک 

 تر اعتراف کنم؟ چارهیب نیواضح تر ؟ از ا نیاز ا خوادینم

 ...زندیچنگ م یرا دو دست شیموها

سرکار...با  رمی... م خوامیمن غلط کردم حله؟ معذرت م -

 حرف زد... خدافظ! شهیتو نم

 

رود...  یم رونی... بزندیمبل چنگ م یرا از رو کتش

 ...کنمیپنهان م میکوبد... صورتم را با دستها یدر را م



 یو قلبم را م شودیم والیبارم... و درد ه ی... مزنمیم هق

 ...کشم یتخت دراز م یرو شومیبلعد... وارد اتاق م

 ...کنمیو اهنگ را پخش م دارمیام را بر م یگوش

ترسم من  یم ندهیترسم از آ یخنده، م یتو نم یچشم ها

 حرفا نیاز ا

 شهیم ریداره د دونمیمو بنده م هیبه  دونمیمن و تو م عشق

 دونه؟یدردم و م یپره بارون ک رونیب اون

 یم یکشنده چ یو که جدا باشن جر خاطره ها دستامون

 ریدلم گوشه گ یمونم بر

را از دست  ری... اگر امکندیسلول به سلولم را پر م غم

 ی... سرم را روکنمیدهم به تمام مقدسات شک م

 شودیعطرش را... مگر م کشمیگذارم... بو م یم بالشتش

 ... کار تاراستی.. کار من نشودیمرد را نداشت؟ نم نیا

 ...ستین

 کهیدونم اون روز نزد یو م یریم یروز هی

 کهیکوچ یبزرگم ازت پر زخما دل



 یپنهون یاشکا نیبه ا کنمیعادت م دارم

 یمون یبه روز گذشته ها عاشق من م یدار

 ستیادم عاشق ن هینگاه تو مثل  اخه

 ...ستینداره اون ادم سابق ن یکه حرف یکس

 من اگر چه نشسته به گل یکاغذ قیقا

 شکستن دل مونهیجواب نم یب یول برو

 شد زمیعشقت همه چ ییاز اوت همه تنها بعد

 شد زمیعز دیکه درست همون که نبا ونسیمن د ریتقص

 

 کن یو به قلبم حال نیا

 یقدم بزن نکهیجز ا خواستمیازتو نم یزیچ

 میخوب از هم دل بکن لیدل هیبا  ایاز دردام ب گمینم یزیچ

 !...کن یبغضم و خال ایب

... سرد میریگ ی... فاصله ممیشویاز هم دور م میدار

 و یآغاز فاجعه ست... آن قدر عصب نی... و امیشویم



حرف  یدرست حساب توانمیشده ام که نم پرخاشگر

 دیبزنم...ترس از دست دادن از مرگ بدتر است... از اس

... سخت است و عذاب آور...عذاب سوزاندیم شتریب

 !...آور

 ...کنم یشورم و خشک م یرا م ایپر یدستها

 !ییزندا یمرس -

از  ری... امندینش یاش م یدفتر نقاش یدود و باز پا یم و

 ...زنمیلبخند م شی... به رودیآ یم رونیحمام ب

تلفن همراهم  یکه صدا اورمیب وهیآب م شیبرا خواهمیم

 ... باسوزاندیام را م شهی... ترس رگ و رشودیبلند م

 شومیو وارد اتاق م شومیلبخند مسخره از کنارش رد م کی

 یدارم... لعنت به من و زندگ یرا بر م ی... گوش

 ...ام یسگ

 تارا؟ یدیچرا جواب نم -

که در چارچوب در  نیحس ریگردم و به ام یترس بر م با

 کند نگاه یرا خشک م شیو با حوله موها ستادهیا



 ...کنمیم

 !شناسمیشمارشو و نم -

 

بابت دروغ  کنمی... خودم را لعنت مدیآ یسمتم م به

 .. به زورشودیکه گفتم... بالخره تماس قطع م یمزخرف

 :زنمیم لب

 !ارمیب وهیقطع شد... برم واست آبم -

... مجبور ردیگ یکه مچ دستم را م شومیکنارش رد م از

 ینگاهم م ی...جدزندیم خی... تنم ستمیبا شومیم

 ...کند

 !تارا ستیروزا حال و روزت خوب ن نیا -

 ...زندیو نم زندیم قلبم

چته باز بهم  نمی... باهام حرف بزن ببفهمینکن نمفکر  -

 !یختیر

 یبند یبزنم؟ حرف بزنم که چمدان قرمز رنگم را م حرف

 .!..اقتیل یب یبرو همان جا که بود ییگو یو م



 !نیرحسیمن خوبم ام -

 :میچشم ها یتو زندی... زل مردیگ یام را م چانه

 یتا خودت حرف بزن مونمی.. منتظر میستینه... خوب ن -

 تارا!

 

 !؟ییدا -

به سمتش  ریام میهر دو برگرد شودیباعث م ایپر یصدا

 :رودیم

 جان؟ -

 خونه؟ یمن و ببر گهید شهیم -

 بد گذشته؟ -

 !ارینه اخه... گوشت و ب -

 :دیگو یگوشش م یتو ایو پر شودیبا خنده خم م نیحس ریام

 !گشنمه -

 :رومیسمتشان م میگو یم ییو من وا خنددیم ریام



 !ارمیجون حواسم نبود االن واست ناهار م ایپر دیببخش -

گذارد و  یم ریام یپا یسرش را رو ایاز ناهار پر بعد

 را زیم خواهمیم شوندیم ونیزیتلو یهر دو مشغول تماشا

 رونیب یسرک خوردیکنم که تلفن همراهم باز زنگ م جمع

 :دهمیکشم و با استرس جواب م یم

 

 از جون من اخه؟ یخوایم یچ -

 ؟یفکراتو کرد -

و  تیو با عصبان رمیگ یدهانم م یاسترس دستم را جلو با

 :میگو ینفرت م

 !یعوض دمیمن باج به شغال نم -

 :یو عصب کیستریخندد بلند.. ه یم

 شوهرت خونس؟ -

 !آره ولم کن -

 !تماشا کن -

 ...سوزاند یرا م میگلو بغض



 ...الو -

اندازم  یم زیم یرا رو یگوش ی... عصبشودیقطع م تماس

 :شودیبلند م ریتلفن همراه ام یصدا

 

 !رو کانتر یدیمو م یتارا جان گوش -

... رومیم رونیدارم و ب یاش را بر م یحوصله گوش یب

 را یکه ارام خوابش برده... گوش کنمیرا نگاه م ایپر

و نگاهش  ردیگ یرا م ی... گوش رمیگ یم ریام سمت

 :دهدی... جواب مکنمیم

 جانم ارمان؟ -

 کمیکه نزد نمیب ی... مندیا یخانه سمتم م یوارهاید

 ...زنمیرا چنگ م میدارم.. گلو ی... حس خفگشوندیم

 کجا؟ -

 :لرزد یتنم از هراس م تمام

 ؟ یمجرد -

 :خنددی..مکنمیپلک زدن مات نگاهش م یب



باشه تونستم  یمن تموم شده ول ینه اخه دوران مجرد -

 !تاز دعوت یمرس امیم

به چهره  نکهی... قبل از امیا یکند به خودم م یکه م قطع

 ام نگاه کند دور ختهیداغان و بهم ر ی

و وارد  دارمیبر م زیم یرا از رو می...گوششومیم

 ... رمیگ یم یمعطل ی...شماره اش را بشومیم ییدستشو

 هوم؟ -

 

 بهش؟ یبگ یچ یخوایم -

 !به تو چه -

 :میگو یم ... با بغضکنمیآب را باز م ریش

 ؟یکنینابودم م یکه دار هیچه دوست داشتن نیا -

 :زند یم داد

من رو روشن کن تارا...  فیتکل ؟یمگه تو نابودم نکرد -

 نه؟ ایبهش بگم 

 ؟یکنم نگ کاریچ -



از  رمیگ ی... حالت تهوع مخوردیخندد... دلم بهم م یم

 ...مرد نیا یو نحس یشوم

 !شمیپ ایب -

 :فتدیتا از دستم ن رمیگ یم یرا دو دست یگوش

 کار؟یچ...چ -

 

 ...خندد یتر م بلند

 !با هم میبخور یچا -

... دیا ی... نفسم سخت باال مدهمیم هیبه در تک یعصب

 ...شودیم یجد

 !تجربت کنم خوامیم -

 یهزار سوزن به قلبمم ی.. کسشودیحس م یب میزانوها

 ی... بغض مثل غده سوزدیزند... تمام وجودم م

 ...کند یخفه ام م یسرطان

 !زیهمه چ یخفه شو... الل شو.. دهنت و ببند ب -



... به نظرت زنمیپس امشب با شوهرت مفصل حرف م -

 گه؟یم یچ نهیتولد تو بب یعکسا

 یگذارم... م یسرم م یچکد... دستم را رو یم اشکم

 ..نالم

 !ولم کن زتیتورو جون عز -

 یروز هی... زامیعز یاز همه  شتریمن دوست داشتم... ب -

 کارا کردم... با یلی... بخاطرت خیبود زمیعز

 ی... گند زدیواسه خودم... ول یبرگشتم که بش خانوادم

 ... شوکه شدم... هنوزیتارا... تموم باورم و خراب کرد

حالم و سرت در  نیا ی... انگار رو هوام... من تالفجمیگ

 !...ارمیم

 

اول  شمازیت مندادم نامرد.. مننگفتم زن یمن بهت قول -

 !خوامتیگفتم نم

 :دیگو یتمام م یرحم یب با

 !یاز اول گفتم غلط کرد -



 ریام یپرم... صدا یاز جا م خوردیبه در م یا ضربه

 :کند یحالم را بدتر م نیحس

 تارا؟ -

 :را صاف کنم میصدا کنمیم یسع

 جونم؟ -

 !داره ییدستشو ایپر رونیب ایب ؟یخوب -

 ! اومدم -

 :میگو یم یگوش یتو ارام

 نکن! یباز... فقط کار زنمیزنگ م-

 

گذارم...  یشلوار م م بمیج یکنم و تو یرا قطع م یگوش

 یو چند بار به صورتم م کنمیمشتم را پر از آب م

.. شودیم ییوارد دستشو ایپر کنمی... در را که باز مزمیر

 :پرسد یکند... مشکوک م ینگاهم م ریام

 تو؟ یخوب -

 ؟یریم ییامشب جا -



 :ندینش یکنارم م نمیبنش کندیو مجبورم م ردیگ یرا م دستم

 نرم؟ -

... دلم میکه قبال رفت یاون رستوران مینه... با هم بر -

 !گرفته

 شیچشم هاکند..  ی... نگران نگاهم مردیگ یرا م دستم

 دهدیآرامش م

 باهام؟ یزنی... چته تارا؟ چرا حرف نمدهیرنگت پر -

که چه شود؟ کدام  میکدامش؟ بگو... از میکدام درد بگو از

 د؟ییایسرم ب امدهیبال ن

فقط واسه مامانم و حالش نگرانم.. فردا  ستین میزیچ -

 !دوباره از دستش بدم خوادینوبت دکتر داره... دلم نم

 را نگفتم... زیباز همه چ یدروغ گفته باشم ول نکهیا نه

 

به خدا باشه.. حالش خوب  دتیام زمیعز یدیاز دستش نم -

 رو برسونم ایبخواب منم برم پر کمی... برو شهیم

! 



و وارد  شومی... بلند مزنمی... لبخند مدهمیرا تکان م سرم

 و نیحس ری.. امشومیاتاق م

دارم و  یتلفن همراهم را بر م کنندیم یکه خداحافظ ایپر

 :رمیگ یشماره آرمان را م

 ؟یفکراتو کرد -

 :زدیر یم میاشکها شکند... یم بغضم

و خراب نکن... آرامش مو  میآرمان بگذر ازم... زندگ -

 !ری... عشق مو نگرینگ

 ایبره قبوله  یحوصلم و سر م شهیهم یتکرار یحرفا -

 نه؟

 رهیخ ری... به بالشت امزنمیرا چنگ م یتخت رو

 :کنمی...جان مشومیم

 ؟یشیراحت م یبار من و تجربه کن هیتو  -

 ...خندد یم

 !حاال -

 دهم: یهم فشار م یرا رو میها دندان



 

... قرار باشه از رمیگ یقرار همش باج بدم؟من طالق نم -

 ! گمیدستش بدم خودم بهش م

 !واسه من باش یول ریطالق نگ -

 !خفه شو -

 !زنمیبا خودش حرف م میرس یبه تفاهمنم -

 :نالم یخواهد قطع کند م یم

 !آرمان...؟ -

 !بنال -

 !قبوله -

ام از  نهی... سزنمی... محکم... هق مرمیگ یرا گاز م دستم

 ... زانوشومیم میکشد... تسل یم ریت قیعم یدرد

... گم نمیب ی... و خدا را با تمام عظمتش کوچک مزنمیم

 شب رفتنم و کیگذارم... اگر با  یکنم... کنار م یم

 یتو قتیارزد... و حق یرا از دست ندهم م ریام انتمیخ

 کشد... حماقت محض است... اما... از یم غیسرم ج



ترسم... از  یم ریام شی... از خراب شدن پییابرو یب

 دست از نکهیا یترسم... فعال برا یرفتنش م شهیهم

 بردارد قبول کردم...لعنت به آرمان لعنت... ! سرم

 

... کوچه به کوچه را قدم ابانیبه خ ابانیها خ وانهید مثل

 ...وجه به زمان... به مکانت یحواس... ب یزنم... ب یم

... و من بدشانس تر از زنمیآدمها... به خودم.. قدم م به

 کجا دانمیهم ببارد... نم یهستم که باران حرف ها نیا

 میشده..و کف پاها کیهوا تار مییا ی... به خودم که مهستم

 خانه ابانیخ ی... درست توکندیذوق ذوق م

که  ی... خانه اکنمیهستم... با انزجار به خانه نگاه م یپدر

 ...را در آن گذراندم میو نوجوان یتمام کودک

... خوردیزنگ را بزنم که تلفن همراهم زنگ م خواهمیم

 مانتو کرم رنگم بیحس و حال از ج یرا ب یگوش

 یاسم فرشته تمام وجودم درد م دنیآورم... با د یم رونیب

 :ردیگ

 ق؟یرف یدر چه حال -



 ...شودیاز نفرت جمع م صورتم

 ؟یکه روت شد زنگ بزن یو کثافت حیحد وق نیتا ا یعنی -

 ...چرخد یم ایخندد... تمام دن یم

منت تو و امثال  ریز گهیبهم پول داد که د یتارا اون قدر -

 !تو نرم

 ...فرشته درس خوانده شیپ طانیش کنمیفکر م یگاه

خوام صدات و بشنوم فرشته... گمشو از  ینم گهید -

 !میزندگ

 دینداشتم...از اون با یکرد... چاره ا دمیتارا آرمان تهد -

 د؟یفهم نیحس ری... امدیترس

آذر را  ی... صدا زنمی... زنگ را مکنمیرا قطع م یگوش

 ..شنومیم

 

 !تو ایبه به عروس خانوم... ب -

 قایدق فهممینم ... وشومیکند... وارد خانه م یرا باز م در

 پرم... آن دانمی... فقط مکنمیم یخانه چه غلط نیدر ا



اورم...وارد  یدارم خودم را باال م کنمیپر که حس م قدر

 شده... چشمم شتریشکم آذر ب ی..برامدگشومیخانه م

افتد. بابا  یم زیم یکوچک پسرانه رو یکفش ها به

 ...دیا یم نییاز پله ها پا شهیسرحال تر و جوان تر از هم

خوردم... من از دست  نیوسط فقط من باختم... من زم نیا

 .. دیا ی... بابا جلو مرومی... من از دست مدهمیم

خورد...  یاش را م وهیدهد و آب م یکاناپه لم م یرو آذر

 ...سوزم یو من مثل آتش م

 طرفا ؟ نیسالم تارا خانوم... ا کیعل -

پدرم  نیدارم تا با نفر یا ندهیگله کنم؟ آ یدارد کم یاشکال

 ...شودیپر م میچشم ها... رومینابود شود؟جلو م

 :دیگو یپدرم متعجب... نگران م یچشم ها

 افتاده؟ یتارا؟ اتفاق -

... قرار فاجعه رخ دهد... قرار ستی؟ نه... اتفاق ن اتفاق

 لجن زار یبرسد... قرار است تو نیاست آسمان به زم

 ...کنم یزندگ



پله ها که  نی. شش سالم که بود... از همبچه که بودم.. -

 کردم .. بغلم که هیافتادم و دستم شکست... گر

که  نی... مامان وواسه اختی... از درد اشکم که ر یکرد

 ... تمام مدت که باهام حرفیمراقبم نبوده دعوا کرد

رو  ایپدر دن نیبره... فکر کردم بهتر ادمیدردم و  یزد

 !دارم

... آذر زدیر یم میکند... اشکها یزده نگاهم م خیو  مات

 کند... یگذارد و نگاهم م یم زیم یرا رو وانیل

 

حس اومد سراغم... تا اون  نیجاها ا یلیوقتا...خ یلیخ -

 و چند روز بعد عشق یکه مامان و طالق داد یروز

تو خونه... اون لحظه هم فقط حالم بد  یت و اورد تازه

 حرف دیتارا با یشب که گفت هی... اما نیشد... هم

 !بابا دمیترس تیحس و جد یب یاز چشما میبزن

 ...است نیغمگ شیچشم ها

 یمستقل باشه و جدا...وقت خوادیزنت گفته م یگفت یوقت -

 هر روز بهت سر یول رمیگیخونه م هی یگفت



شد... و خب مطمئن شدم زنت و  یدلم خال یتو زنمیم

 !یاز من دوست دار شتریب

 :زندیبغض بگذارد...به زور لب م نیاگر ا اخ

 تارا؟ -

 ...گذارند درست نگاهش کنم ینم میاشکها

اون خونه... تک و تنها.. شب و نصفه شب...  یتو -

 بابا... درد ارهیغم م یی... تنهادمیترس یلی... خدمیترس

 شتری... اوال که بارهی... هزار جور فکر و مرض مارهیم

 هیتر بودم... اما بعد... اما بعدش...  دواریام یاومد یم

به اسم فرشته آشنا  یدختر هیپارک با  هی یتو یروز

 شدم... جا خواب نداشت... باباش کارتن خواب و معتاد

 شمیپ ادی... منم قصه مو گفتم.. ازش خواستم ببود

 چرا بابا؟؟ یدونی...م

 ی... با مشت مشیچشم ها یتو زنمی... زل مرومیم جلو

 ...اش نهیکوبم به س

تنها بودم... مامان  یچون تنها بودم بابا... تو رو داشتم ول -

 دختر هیتنها بودم... رو اوردم به  یو داشتم ول



 یدیو خراب.. تو اون و د یدختر عوض هی.. یابونیخ

 اصال؟

 

 ...زندی... ناباور لب مردیگ یرا م میدستها

 !..اروم باش -

 دلش سوخته؟ ایشده  داریاش ب یخواب خرگوش از

و  یکیتحملش کردم... فقط چون تنها بودم... از تار -

تر  نی... روز به روز غمگدمیترس یسکوت اون خونه م

 و

 کردم؟ کاریچ یدونیم نایتر شدم... واسه فرار از ا افسرده

 ...زنمیم ادیفر هی... با گر زنمیم داد

 مهم بود؟ ؟یدید ؟یدیدوست شدم... فهم یپسر هیبا  -

نگام  رهی... بابا ناباور و خدیآ یو جلو م شودیبلند م آذر

 ...ردیگ یام درد م نهیکند... س یم

ازم؟  یدیاشنا شدم؟ پرس نیحس ریبا ام یچه جور یدونیم -

 مهم بود؟



 ...میگو یحال م یب هی... با گرزنمیم زانو

... رسهینم یزندگ نیبابا... زورم به ا دمیدارم از دستش م -

 خسته... من خستم و تو واسه بچت کفشخستم.. 

... از  یرسیو بهش م یاریم وهیواسه زنت ابم یخریم

 ...!بابا یحال من خب ندار

 ...ندینش یم شیپاها یرو مقابلم

 

 !تارا؟ حرف بزن شدهی؟ چ یو از دست بد ریچرا ام -

 یبخشمت... اومدم بگم بد کرد یوقت نم چیاومدم بگم ه -

 ...باهام

 ...کنمی...آذر را نگاه نشومیم بلند

 !...باهام دیبد کرد -

 ...ستمیا یآذر م مقابل

داشتم؟ من که صبح  کارتی... مگه من چیبابامو گرفت -

 ...تا شب تو اتاقم بودم

 .ردیگ یرا به کمرش م دستش



که شوهرت  یکرد ییتارا؟ چه خطا هیچ ایباز یکول نیا -

 بدون کننیم یتنها زندگ ایلیخ ؟یو از دست بد

 ..!همش بهانس نای... ایکار کثافت

 :دیگو یم یعصب بابا

 آذر! -

 

 نیادمها قاتل روح هستند.. مثل ا ی... بعضکنمیفکر م و

 ی..... بر نمزندیم می... بابا صدارومیم رونیزن...ب

کوبم ...از آن خانه از آن  ی... در را مرومی... مگردم

 یم خوردی...تلفن همراهم که زنگ مشومیادمها دور م

و  کنمیرا پاک م میاست... اشکها نیحس ری... امستمیا

 ...است نی... نفسم سنگکنمیرا صاف م میصدا

 ر؟یجانم ام -

 ...است یعصب شیصدا

 تو؟ ییتارا؟ کجا یدیساعت و د -

 !گمیم امیم -



 :پرسد یتر م کالفه

 ؟یزنیصدات چرا گرفته؟ نفس نفس چرا م -

 ! نشو یعصبان گمیم امیم -

 دنبالت؟ امیب ییکجا -

 یاورم... ترمز م یزرد رنگ دست باال م یتاکس یبرا

 ...دهمیو آدرس م رمیگ یکند... دربست م

 !گهید امیگرفتم... م نیماش -

 

 ...کندیرا فوت م نفسش

 !با تو دونمیمن م ایفقط ب -

را  رتشی... غزنمیها لبخند م وانهیکند... مثل د یم قطع

 ...شتنشدوست دا یعنیمرد  رتیدوست دارم... غ

 یزندگ نیا یاست که تو یزیتنها چ نیدارد و ا دوستم

 با باز رسمی...به خانه که مرندیدارم و قرار است بگ

زده...  یباز خانه را قدم م داستی... پستدیا یدر م شدن

 ...بندم یدر را م



 !رینبودم ام یبد یسالم... جا -

 :دیگو یم ی... عصبدیا یم جلو

 ؟یباش یتونیمگه م یبد یجا -

 ...دهدیازارم م شتریخدا... نگاه کردنت ب میگو یدلم نم از

 !... ساعت ده شب تارا یکجا بود -

 !بابام یخونه  -

 ...کندی... نگاهم مکندیم سکوت

 

 ؟یکرد هیگر -

 :زنمیبغض لب م با

عمر خستم... بعد دعوا  هی ی... خستم... اندازه  ریام -

 !کن

 ...ریمرد را نگ نی... خدا اردیگ یرا م میدستها

 یزنیچرا حرف نم شدهی..چدهیچرا؟ رنگت پر یسرد -

 !تو یالمصب... پدر من و در اورد



 ینخواهم حرف بزنم... شجاعتش را ندارد... م نکهیا نه

 دنی... مثل کش تی... گفتن واقعحرف ها نیگفتم ا یدان

 دنی... برخواهدیماند... شجاعت م یرگ م یرو غیت

 جان لب یخواهد... ب یعاقبتش را م... قبول خواهدیم

 ...زنمیم

 !فقط بغلم کن -

کشد...  یرا م میچکد... دستها یم میماند... اشکها یم مات

 بهشت... سرم را یآغوشش... تو یتو شومیپرت م

... زنمیرا چنگ م راهنشیگذارم... پ یاش م نهیس یرو

 ... کندیم سیرا خ راهنشیپ میاشکها

 خانومم ؟ شدهیدلم چ زیعز شدهیتارا جان... چ -

 !ستمین یمن ادم خوب ریام -

 

 ...کندیدلم سقوط م یتو یزیچ

 ! ...تارا یمیزندگ ی... تو همه ی... تو فرشته ایهست -

 ...دارم یرا بر م غیت



 !و ندارم اقتتیمن ل -

 !یادیتارا؟ تو از سر منم ز یزنیم هیحرفا چ نیا -

 ...برم یرگ دستم م کیرا نزد غیت

 ...!شعورم یام... ب یپستم... عوضمن  -

 ...گذارد یسرم م یاش را رو چانه

 ؟یکنم لوس ش فیازت تعر ایدعوات نکنم  یگیرو م نایا -

... یرا بکش تارا... اعتراف کن... حرف بزن لعنت غیت

 ...را بچرخان یزبان لعنت نیا

 !کنمی؟ دارم دق م نیحس ریام -

 

 ی... نباش یمگه دست خودته؟ تو جون من یغلط کرد -

 ! ...تارا ستمین

 ..ی... نگو لعنتریام نگو

 !من و ببخش -



بخشم... قلب مو.. نفس مو... جون  یبه تو م مویمن زندگ -

 ؟یختیگفته انقدر بهم ر یمو... بابات چ

... شومیمچاله م شتریآغوشش ب یافتد... تو یاز دستم م غیت

 آغوش نیا شودی... مگر مکنمیمحکم تر بغلش م

 ها را نداشت؟ یو مهربان هاحرف  و

 !نمتیتارا؟ بب -

 ...نالم یته دل م از

 !آخ خدا -

 ...کنمیحس نگاهش م ی... بردیگ یرا م میبازوها

 چت شده تو ؟ مارستان؟یحالت بد تارا؟ ببرمت ب -

 بخوابم! خوامیم -

 ؟یشد ینجوریگفته ا یچ ؟یداشت کاریبابات و چ -

 یم شتریب نجایمرا ببر ... ببر همان جهنمت... ا خدا

 ...سوزم

شده... از غصه... گفتم دارم از  ضیبهش گفتم مامان مر -

 !یشیبچه دار م یو تو دار دمیدستش م



 !ی... بخواب بهتر بشزمیعز شهینم شیزیمامانت چ -

 یبرود دستش را م خواهدیکشد... م یتنم م یرا رو پتو

 ...رمیگ

 !نرو -

 تارا؟ یشد ینجوری... چرا ازمیعز امیم -

 ! ...شمی... پنجاینرو بخواب هم -

خوابم... عطرش  یآغوشش م یکشد... تو یدراز م کنارم

 یقلبش گوش م یکشم... به صدا یرا نفس م

 نیبار باشد ا نینکند اخر کنمی...و با خودم فکر مدهم

 یحرف بزنم ... ک توانمیم ی... ککنمیاغوش را تجربه م

 ..!دهدیخودش را نشان م تیکجا واقع و

 

 کشم یم مانیقاب عکس دو نفر یرا رو یریگردگ دستمال

کانتر  یرا از رو ی... گوششنومیتلفن همراهم را م یصدا

 ...زنمیم خیآرمان  یشماره  دنیدارم... با د یبر م

 بله؟ -



 !اونجا امیدارم م -

 ...دهمیدستم فشار م یرا تو میها ناخون

 ؟یواسه چ -

 کیجانت گفت کار تابلو تمومه خواست بگه پ نیحس ریام -

 !یباش انی...گفتم در جرامیبفرسته گفتم خودم م

گذارم... مانتو  یکانتر م یرا رو یکند... گوش یقطع م و

 یسرم م یرنگم را رو ی...شال مشکزنمیام را چنگ م

و از  رومیها تمام خانه را راه م وانهی... مثل داندازم

 یشاس زندیزنگ را م ی... وقتفنیبه آ کنمیماسترس نگاه 

 را

تخت بر  ی... تابلو را از روشودیساختمان باز م زنمدریم

 یتا جلو خواهمی... نمشومیدارم و وارد آسانسور م یم

 دنشیبا د کنمی... درب آسانسور را که باز مدییایب خانه

 دارد... جلو یهوا نگهش م ی... توکنمیتابلو را رها م

چهار  یبندد و طبقه  یروم .. در را م یعقب م... دیآ یم

 ...زندیرا م

 !یعجب ساختمون -



 برو گمشو تا داد نزدم! -

 

 ...دارم ی.. حس خفگردیگ ی.. نفسم مدیا یم جلوتر

 !برو عقب... برو گمشو عقب -

 یلبم م یگذارد... دستش را رو یم نیزم یرا رو تابلو

 ی.. از آبردیگ ی... دهانم را مزنمیداد م هیکشد... با گر

 ...لرزاند یوحشت دارم... ترس تمام تنم را م شیها

 ؟یاالن بهت ثابت شد اراده کنم مال من -

اش مچاله  یرحم یهجوم ب ریو قلبم ز زدیر یم میاشکها

 ...شودیم

 !یکنیترم م فیهر روز کث یتارا دار -

 یتا دستش را رو زنمیرا چنگ م شیبازو میناخون ها با

 ی... باز دکمه شودیدهانم بردارد... آسانسور متوقف م

برسد...  یکس کنمی... خدا خدا مزندیرا م نگیپارک

 ...شودیجمع م میناخونها یصورتش از جا



امل عقب  نیپنجول نکش...ول کن ا یانقد مثل گربه ه -

 گهیور دلم ... تا جور د ایافتاده رو... پاشو ب

 !اوردمتین

دارد... با تمام ترس و  یدهانم بر م یرا از رو دستش

 ...رومیوحشتم عقب تر م

... گفتم امشب تولد  ادیجونت تو راهه داره م ریام -

 دستت تارا! دمیکار م یاری... نه بدییایخواهرمه حتما ب

رود... سقوط  یم رونیو ب داردیم برخندد و تابلو را یم

زحمت ... به رمیم یبارم... م یلرزم... م ی... مکنمیم

 طبقه چهارم را دیکل

ده بار صورتم را  هیبا گر شومی.. وارد خانه که مزنمیم

 ...  در اپارتمانشورمیم

و وارد  رومیم رونیب یی..با ترس از دستشوشودیباز م که

 یکشم... پتو را رو یتخت دراز م ی... روشومیاتاق م

 ...کشم یم سرم

 تارا؟ -

 ...شنومیرا م شیپا ی...صداکنمیپاک م ختهیرا نر اشکم



 تاراجان؟ یدیخواب -

 یکشم... کنارم م ینفس هم نم دیشا ی... حتخورمینم تکان

 ..کنمیرا باز م میچشم هازند....  ی.. پتو را کنار مندینش

 ؟ زمیچه وقت خوابه عز -

 :زنمیگرفته ام لب م یصدا با

 !سالم -

 قدر قرمز شده؟ نیماهت...چشمات چرا ا یسالم به رو -

 :میگو یحوصله م یب

 

 !خواب بودم خب -

 !میامشب دعوت ریپاشو برو دوش بگ -

را باز  راهنشیپ یو همان طور که دکمه ها شودیم بلند

 :دیگو یکند م یم

 آرمان اومد ؟ -

 یتو کنمیرا جمع م میو موها نمینش یبرق گرفته ها م مثل

 ...مشتم



 میریم میبهش خب خودمون دار یآره..آدرس چرا داد -

 !گهید میبرد یم

... سمتم شودیرسد دستش متوقف م یاخر که م یدکمه  به

 :گردم یبر م

 م؟یمن گفتم اونجا دعوت -

 ...یلعنت ری... بمریبم تارا

 !نه آقا آرمان گفتن -

 شمع... کی... مثل شومیدرون آب م از

 

 گفت؟ یچ -

 !دیاریب فیگفت... حتما شب تشر -

 ...کند یرا هم باز م راهنشیاخر پ ی دکمه

 ادرس دادم؟ یآهان... حاال چرا ناراحت -

 ...بروم رونیب ریاتاق نفس گ نیتا از ا شومیم بلند

 !خودمون میبردیم یعنی.. گفتم ینطوریهم -



 ...گردم ی... با ترس بر مردیگ یدستم را م مچ

 ه؟یچ -

 تارا؟ یکنیچرا از من و چشمام فرار م ؟تویریکجا م -

 ...و حساس است خدا قیقدر دق نیمرد ا نیا چرا

 !اب بخورم رمیم -

 ...مینرو شودیم مییبگو شدیکند.. کاش م یرا رها م دستم

 

 زیچ هیفقط جوون ها هستن اما مختلط  شونیمهمون -

 !مناسب بپوش

 :زنمیجان لب م یب

 !چشم -

 یالیو رضا و عاطفه وارد همان و ریآرش و ام همراه

 است... و خب یمناسب ی... ظاهرا مهمانمیشو یم یلعنت

است... به نظر همه زن و شوهر و  دیاز آرمان بع نیا

 هم دوست... آرمان با یچند نفر دینامزد هستند و شا



 دیسف یشرت ساده  ی... تدیآ یبا لبخند سمتمان م دنمانید

 یش تو ری... زنجدی... با شلوار سفدهیپوش یرنگ

و آرش و رضا دست  نیرحسی... با امزندیبرق م گردنش

 یدهد... با من و عاطفه سالم و احوال پرس یم

 یآب راهنی... پمینینش ی... همه کنار هم مکندیم یمختصر

 است تنم دهیبلند و پوش نیکه آست یرنگ بلند

و سراغ ارزو  شودیدور م دی... ارمان با گفتن ببخشکردم

 سرم کنمیدارم... حس م یرود... سردرد بد یم

 :کندیاست... عاطفه نگاهم م نیسنگ

 نه تارا؟ یا یدختر دوست داشتن -

نگاهش را دنبال  ری... مسکنمیگردم و نگاهش م یم بر

 ینگاه م دیا ی... به آرزو و ارمان که سمتمان مکنمیم

هر دو ست کردن... آرزو هم  د؟یگو ی... آرزو را مکند

 ...است دهیتنش کرده... او هم لباسش پوش دیسرتا سف

 کیو تبر کنمیم یروبوس ...میشویبه احترامش بلند م همه

 :میگو یم

 !تولدتون مبارک -



 ...زندیدهد و لبخند م یفشار م یرا به گرم دستم

 

 !یدیزحمت کش یلی... خزیعز یممنون تارا -

 یبود و من حت دهیقبل از آمدن به خانه خر ریکه ام ییکادو

 :رمیگ یسمتش م نمشیفرصت نکردم بب

 !ناقابله -

... سر کندیو با لبخند تشکر م ردیگ یرا از دستم م جعبه

 یکند... آرزو عذرخداه یم تمیاذ یو صدا و شلوغ

که پر از کادو  یبزرگ زیکند و باز اخر سالن پشت م یم

 ... بازندینش یاست م کیو شربت و ک وهیو ظرف م

گرم صحبت  نیحس ری... امنمینش یعاطفه و ارش م کنار

 ...کندیبا ارمان است... آرش نگاهم م

 تارا؟ کنهیم تتیاذ نیحس ریام -

و  ریبه ام رهیگردم... نگاهش خ یسمتش بر م متعجب

 ...آرمان است

 ؟یچ -



افتاده که  یکرده؟ اتفاق ی؟ اون کار رهیگ یسخت م ریام -

 ؟یشیداغون تر م یروز به روز دار

 شده ام مگر؟ یدهم... چه شکل یرا قورت م میگلو آب

 !آرش ستین میزیمن که چ -

 کند: یو نگاهم م ردیگ یم ریرا از ام نگاهش

 

... یندار یقصد دخالت ندارم... تو با عاطفه واسم فرق -

 ... اما اگهزیچقدر واسم عز نیحس ریام یدونیتو م

 کنهیم تیتو رو اذ شیالک یتایو حساس رتیداره با غ بدونم

 ... و دونمیمن م

 ! یلیخوبه خ یلیخ نیحس رینه... ارش ام -

امشب را  شدیکند... کاش م یو نگران نگاهم م یجد

 ...دیو فردا را ند دیخواب

 !حالت بدتر که نمتیب یتارا؟ هر روز م هیپس چ -

 .... کنمیها را اماده م دروغ

 !نگران مامانمم شتری... بستین یزیچ -



و  میکنیدست زدن و سکوت همه... ما هم سکوت م با

 که کنار آرزو است با لبخند و ی... دخترمیزن یدست م

 :دیگو یم عشوه

 !کنمیو باز م زمینوبت کادوهاست... اول کادو ارمان عز -

چشم و  یتو بیمجلس عج نیا یچرا... آرمان تو دروغ

 شیها یاست.. اما من... از او و آب پیخوش ت

 دنشیکند...با د یدارد و باز م ی...تابلو را بر ممتنفرم

 ...دیگو یم یبلند یوا

 

 ...نی... چه خوشگله ایارمان چه کرد یوا -

ارزو از  یچشم ها... ردیگ یرا سمت آرزو م تابلو

 زنند.. سکوت که ی... همه دست مزندیبرق م یخوشحال

 ...دهدیرا نشان م یارمان با دست مرا... من لعنت شودیم

 !خانوم هنرمند نیاثر تارا خانوم... به افتخار ا نینقاش ا -

 زنندیرا... همه دست م ریکنم.. فقط ام یگاه مرا ن ریام فقط

 با لبخند سرم را شیکند... برا یو ارزو تشکر م



کند... به  یکادو ها را باز م یکی یکیدهم...  یم تکان

 شومیرسد خودم هم مشتاق م یکه م نیرحسیکادو ام

... دهیآرزو خر یبرا یزیدر نبودن من چه چ ریام نمیبب

 اسمش ساناز است جعبه را باز دمیدختر جوان که شن

 یرنگ نم اشک تو ییطال لیساعت است دنیکند... با د یم

 ...را دارد اقتشی... آرزو لندینش یم میچشم ها

آن شب  یگذاشت ی.. کاش مریام یکرد یانتخابش م کاش

 ...آرزو با لبخند ساعت را به دستشرمیبم یلعنت

 یکند ... حسرت را تو یرا نگاه م ریبندد... با ذوق ام یم

 که ریو سمت ام شودی... بلند منمیب یم شیچشم ها

رود.. متعجب نگاهش  یاز من فاصله دارد م یصندل چند

 تشکر یطور نیبابت کادواش ا ی... از کسکنمیم

 شودیمجبور م ری.. امستدیا یم نیحس ریام ی... جلونکرد

 ...بلند شود

 جانم؟ -

جا چال  نیخواهد آرزو را هم یدلم م دیگو یرا که م جانم

 ...کنم



بودم... از همه  یساعت نیچقدر دنبال همچ شهیباورت نم -

 !خوشحالم کرد شتریکادوها ب ی

... آرش کنمی... دستم را مشت مزندیلبخند م نیحس ریام

 ...کندینگاهم م

 نداره ! یقابل -

 

 ...ایشما بخر نکهیفقط اومدم بپرسم دستبندش نبود؟ نه ا -

خواهر و برادر بهم  نیخندند... و حالم از ا یم و

دختر را نشناختم...  نیمن هنوز ا کنمی... فکر مخوردیم

 آب

 ...است یخوب ریماهگ باشد

برو باز  دمی.. حاال ادرش شو مدمیواال من دستبند شو ند -

 !سفارش بده ای نیبب

 !یاهوم مرس -

 ...متنفرم شیها یکند... از آب یم نگاهم

 !ممنونم تارا جوناز شما هم  -



 ...... سخت... سخت... سختزنمیم لبخند

 ! حرف نداره تینقاش-

 !ممنون -

 ...!خورد یکالمم جا م یسرد از

 :کندیو نگاهم م گرددی... آرش برمشودیلبخند دور م با

 

 علت حسادت؟ نیرحسیبه قول ام -

 :کنم یحرص نگاهش م با

 !نکردم یمن حسود -

شانه  یو رو رودیم ریسمت ام... شودیخندد... بلند م یم

 یگوشش م یتو یزیو چ شودیخم م زند،یاش م

و  شودی...بلند مکندیبا خنده نگاهم م نیحس ری... امدیگو

 یرا بر م تارشی... آرمان گندینش یکنارم م

 یاعصابم خط م یدست آرزو رو ی..ساعت تودارد

 ...اندازد

 ؟یتارا؟ چرا تو هم هیچ -



 !ینداشت مثل ساعت من واسش بخر یلیدل -

 اورد یو دستم را باال م کندیمچم نگاه م یساعت تو به

 نه؟یا هیاون شب -

 !فقط رنگش فرق داره... البته خب اون خوشگلتره -

شده  ریبهانه گ فهممی... خودم مکندینفسش را فوت م کالفه

 ... خودممیگویدارم مزخرف م دانمیام... خودم م

 ی... ولدهیاون ساعت را خر یمنظور چیه یب ریام دانمیم

 ها... یتازگ کنمیم لهیهم پ واریمن... به در و د

 

 !ادیخوشم نم اریدر ن یتارا بچه باز -

 !یبچه باز شهیبه نفعت نباشه اسمش م یهر چ -

زدن  تاریگ ی.... صداکندینگاهم م یو عصب متعجب

 ... بخواهم منصف باشممیسکوت کن شودیآرمان باعث م

... دهدیاش آزارم م رهیدارد... نگاه خ یقشنگ یصدا

 یهمه به افتخارش دست م شودیخواندنش که تمام م

 ...شومی... کالفه بلند مزنند



 کجا؟ -

 !ییدستشو -

... مشغول حرف زدن با مهمان ها کنمیرا نگاه م ارزو

 کنمیجور خاص.. حس م کی... کندیاست.. نگاهم م

آرزو هم مثل  کنمیبشناسم... حس م توانمیرا نم چکسیه

 آن ظاهر موجه فقط کنمیآرمان است... حس م

و  دهیلباس پوش نیا ی... حتنیرحسیام یاست برا نقاب

 شده نیبدب ادیهم ز دیمحترمانه حرف زدنش...شا

به دست  یمنتظر فرصت است برا دیگو یم ی... اما حسام

 ... آرمان چاقو به دست که رباننیرحسیاوردن ام

 یم رونیشده از آشپزخانه ب دهیچیرنگ دور ان پ یصورت

 ... کالفه پشت سرم رادیا یجلو م دنمی... با ددیا

 .گردمیندارند... برم دید نجای... به اکنمیم نگاه

 !رمیگ یلحظه ها رو ازت م نیروز انتقام تموم ا هی -

چشم ... زندیم خیگذارد... تنم  یچانه ام م ریرا ز چاقو

 :شودیگشاد م میها



 عروسک! امیاز خجالت تو در ب کیک ینزار جا -

 

 :زنمیبغض و نفرت لب م با

 !ازت متنفرم -

 ! ...کنمیحال م شتریکه ازم متنفر ب یمن با کس -

 ...کندیم شتریچاقو لرزم را ب یسرد

 ! و یکوفت نیبردار ا -

 ..اورد یم نییخندد... چاقو را پا یم

از  یهر برخورد یامادگ ایروز ب هی م؟یقرار بزار یک -

 ... هوم؟یطرف من داشته باش

 !خفه شو -

 :دیگو یو با خنده م خنددیم

... اگه اون شب دلم واسه یاریکم نم ادینه .. خوشمم -

 نه یاالن زن من بود سوختیاشکات و حال بدت نم

 اُمل اون



 غرم... یم

 

 !یپشتش بد بگ یاُمل جد و ابادته.. حق ندار -

 :کشد یگونه ام م یچاقو را ارام و نوازش وار رو یزیت

 !... چه عاشقانه... چه وفادارکی... چه رمانتیآخ -

که  شودیاز کنارم رد م یاورد و جور یم نییرا پا چاقو

 و عقب پرت خوردیم میشانه اش محکم به بازو

... رمیگ یاز درد لبم را گاز م رمویگ ی... دستم را مشومیم

 یم یصندل ی... همان جا رودهمیبغضم را قورت م

 انیبزنم... پا تریت یزندگ نیته ا دیبا کنمی... و حس منمینش

 !...یفصل خوشبخت

 یو آرش که با عجله و استرس خاص نیحس ریام دنید با

 روند یم یپوشند و سمت در خروج یکتشان را م

 ی... ارمان و ارزو هم پشت سرشان مشومیترس بلند م با

 :زنمیم شی.. بلند صدامیشویم اطیروند... وارد ح

 ن؟یحس ریام -



 ...رمیگ یرا م شیرسد.. بازو یدستم به ارش م بالخره

 !شده جونم باال اومد یچ -

حد دلخور است  نی... تا اندینش یپشت فرمان م نیحس ریام

 ... آرش نگاهمدهدیجوابم را نم یکه حت

 ...کندیم

 دیبود با هدیزنگ زد گفت مامان حال نداره... ترس ایپر -

 ... با رضا برگرد!میزودتر بر

 

 ... گذارد یبوق م یدستش را رو نیرحسیام

 !دیمنم ببر -

 ! ... شهیم رید یبردار فتویمانتو ک یتا بر -

... دیگو ی... ارزو خوش امد مدهدیارمان دست م با

 ... به محض سوار شدنکندینگاهم نم یحت نیرحسیام

ها  کیالست غیج ی... صداکندیبا سرعت حرکت م ارش،

 ...شنومیعاطفه همزمان م یرا با صدا

 ... ارش!...؟ریام -



.. شومیم رهیاش خ یباران یچشم هاگردم... به  یبرم

 ...رومیسمتش م

 حالت؟ نیبا ا یتو چرا نرفت -

لباس  دیصبر کن قهیدق هیگفتم  فهمن؟یمگه حرف م -

 ..!بپوشم

در  ... آرزو عاطفه رادیا یم رونیب الیهم از و رضا

 :ردیگ یآغوش م

 !شنیدلم.. خوب م زینگران نباش عز -

 رود: یسمت رضا م ارمان

 

 ام؟یمنم ب ادیبر م ی... کمکینجوریبد شد ا یلیخ -

 ...تظاهر کردن هستند یآدمها خدا نیا کنمیفکر م و

 !نه ممنون ... با اجازه -

 !دیخبر نزار یما رو از حالشون ب -

 :میگو یبوسد... کالفه م یآرزو را م عاطفه

 !امیمانتومو تنم کنم م دیصبر کن -



 :دیگو یو با حال خراب م شانیپر عاطفه

 !کنمیتارا دارم دق م ایزود ب -

... مهمان ها هنوز در حال خنده و دومیم الیو سمت

 رومیباال م یچوب یهستند... از پله ها ییرایصحبت و پذ

... شومیم میرا عوض کرد مانیکه لباس ها یوارد اتاق و

 ...!کنمیرنگم را تنم م یمانتو سورمه ا

چارچوب در  یبروم ... آرمان تو رونیگردم تا ب یبرم

 یرا دو طرف به چارچوب م شیو دستها ستدیا یم

و خشک  ی... صورتش جدشودیم والی.. ترس مثل هگذارد

 ...کندینگاهم م رهیخ یآب یاست... دو گو

 یمه که پاش وسط باشه اصال نممادرش انقدر واسش مه -

 !نتتیب

 

 ...ردیگ یاز حرفش م دلم

 !برو کنار -



اگه به گوش حاج خانوم برسه عروسش قبال دوست داشته  -

 !شهیداغون م

 ...نامرد یبه تمام مردها لعنت

 !نجایبه ا زنهیداغون بشه م -

 :کشد یم ریام ت نهی...سزندیقلبم م یدستش رو با

 نیرحسیام اینکرده بره اون دن ییبشه و خدا شیزیقلبش چ -

 !کنهیجز طالق زنده به گورت م

... پر از بغض و شنومیرضا را م نیبوق ماش یصدا

 :زنمیحسرت و ترس لب م

 !... برو کناریبرو کنار لعنت -

 !فرت لک زده تارا یدلم واسه موها -

 شخندیکشم... ن یرنگم را جلوتر م یشال صورت ناخوداگاه

 :زند یم

 مونه؟ یتلفن م میمثل س گفتمیم ادتهی -

 



 نیبوق ماش یخندد... صدا یخندد... مثل احمق ها م یم

 ..شنوم یرا باز از پنجره م

 !شد آرمان.. عاطفه نگران... تو رو قران برو کنار رید -

 یکی... خوردی... تکان نمزنمیاش م نهیس یبه تخته  فمیک با

 همراهم ...تلفندهدیمشتش فشار م یقلبم را تو

 ..عاطفه است دانمیم دهی.. ندخوردیم زنگ

 ...باال... برو عقب ارمان... وگرنه ادیاالن م -

کارم  نی...اخه بدبخت اگهیبزن... ِد بزن د ؟یزنیم غیج -

 تهش بن بست یستادیکه ا یی... جایبکن یتون ینم

 ! ...ی...راه نداربانو

را ... کالفه نفسش زدیر یاش م یرحم یاز ب میاشکها

 اندازد... باز نگاهم یم ری... سرش را زکندیفوت م

و مات نگاهش  رهی... خکندیرا باز م شی... دستهاکندیم

 ...کنمیم

...دلم لک زده واسه عطر یبر زارمیبغلم بعد م یایم -

 !تنت



خشک خشک  ریمثل کو می... لبهازنمیو ناباور لب م جیگ

 ...شده

 !یا ونهیبخدا د ..یا ونهی.. تو دیبرو گمشو کنار روان -

 ی... صداکندیرضا حالم را بدتر م نیبوق ممتد ماش یصدا

 ...شنومیعاطفه را از همان پنجره م

 

 تارا؟؟ -

 یاست...ملتمس م یکدر و خال شیها ی... آبکنمیم نگاهش

 :میگو

 آرمان؟ -

 ! ..نداره... من ته خطم یقصه واسم فرق نیته ا -

 ! ...... برو کنار ادیداره م -

 ...هنوز باز است شیدستها

 !..رمیمن م نجایا یایب -

عاطفه  یتا سقوط نکنم... صدا رمیگ یم واریرا به د دستم

 ...شنومیم نییرا از پا



 تو؟ یتارا؟؟ کجا موند -

حس و حال... ساکت و خفه..  یکشد.. ب یرا م میبازو

 اش نهیس یجهنم.. سرم رو کی یتو شومیپرت م

باالست... تپش قلبش ... حرارات تنش خوردیم

 ی... تنم را بو مدهدیآغوشش فشارم م یباالست...تو

 ...کشد

و سوزان پرت شده ام...  قیعم یدره  کی یتو انگار

 را کف میشنوم... ناخون ها یعاطفه را م یپا یصدا

 "کنمی... التماس مدهمیفشار م دستم

 

 !تورو خدا ولم کن -

 یر را ارام مد شودیم یکند... وارد اتاق بغل یم میرها

 ...رسد ی... عاطفه مرمیگ یم واریبندد... دستم را به د

 :زندیم میو ناراحت صدا یعصب

 تارا؟ -



شده ام... اما  یچه شکل دانمیاورم.. نم یرا باال م سرم

 ...نمیب یم شیچشم ها یترس و تعجب را تو

 چت شده؟ -

 ...دهیزالو چسب میبه سرتاپا کنمیم حس

 !میرفت...بر جی...سرم گیچیه..ه -

 !تارا یشد دیمثل گچ سف -

 :کشم یزحمت دستش را م به

 !میبر -

 

افتاده نفس  رونیاز آب ب یمثل ماه میشویکه م نیماش سوار

 یرا م نیرحسیام ی... شماره زنمینفس م

 شینفس ها یصدا ی... حتشی... فقط او... فقط صدارمیگ

 .کندیآرامم م

را قطع  یعاطفه گوش یتلفنش مشغول است... با صدا .

 ..کنمیم

 د؟یمارستانیب ن؟یحس ریام شدیچ-



.... - 

 !..مییای... ممیاینه م -

 :دیگو یو رو به رضا م کندیرا قطع م یگوش

 !که آرش هست یمارستانیبرو ب -

 المانی... از حال مامان که خمیرس یکه م مارستانیب به

 تحت دیامشب را با دیگو یآرش م شودیراحت م

با من  یهنوز هم حرف نیرحسیباشد... ام مراقبت

حال و  دنیاز د فهممیو نگاهش م چشم هانزده...اما از 

 روزم

 یم اطیح یها یصندل یو نگران است... همه رو متعجب

 ...!مینینش

روپوش  یبهایرا درون ج شیهمان طور که دستها آرش

 ریاز ام ی... قدش کمدیآ یکرده سمتمان م دشیسف

 شهیدرشت تر... صورتش را هم کلشیتر است اما ه کوتاه

 نیرحسی.. امدمشیند شیوقت با ر چی... هزندیم

گذاشته... خم شده و سرش  شیپاها یرا رو شیها آرنج

 :کندیگرفته...آرش نگاهمان م شیرا با دستها



 پس؟ دیرینم یواسه چ -

 

 :رودیسمت آرش م ایپر

 مامان جون خوبه؟ ییدا -

 :کشد یبه سرش م یدست آرش

 ریدنده تو بگ هیجون.. خوابه...دست مامان  ییخوبه دا -

 !خونه دیبر

 :کندیکالفه نگاهش م عاطفه

 !مونمیمامان م شیپ رمیمن نم -

 من هستم ... چند بار بگم؟ -

 ...بعد یدار ضیتو خودت هزار تا کار و مر -

 :دیگو یم یخسته و عصب آرش

ن آبغوره گفتم خودم حواسم هست ... پاشو برو ماما -

 !شهیبدتر م نهیگرفتن تو رو بب

 :ردیگ یرا م ایدست پر رضا



من خودم صبح  میحق با آرش عاطفه جان... پاشو بر -

 !ارمتیم

 

 یخداحافظ هیتوص یبعد از کل شودیناچار بلند م عاطفه

 و جیو من که گ ریبه ام ی.. آرش نگاهرودیو م کندیم

 ریام یشانه ا یاندازد... دستش را رو ینشسته ام م ساکت

 :گذارد یم نیحس

 !پاشو داداش پاشو برو خونه مامان خوبه نگران نباش -

 ...شودیکشد و بلند م یبه صورتش م یدست ریام

 !میفقط اون و دار ایمراقبش باش... از دار دن -

من را حساب  د؟یلرزاند... من را ند یتنم را م حرفش

 نکرد؟

 !تارا میبر -

 کمیمنتظرم باشد... ارش نزد نکهی... بدون ارودیم و

 ...ستمیا ی... مشودیم

 بحثتون شد؟ -



اند... از خودم  دهیدارم... زالوها تمام تنم را مک بغض

 ...زارمیب

 !منطق و احمقانه یبد حرف زدم باهاش.. ب -

 ریرفتارت فکر کن .. ام یرو شتریکن... ب یعذرخواه -

 !رهیسختگ

 

 :کندی...نگران نگاهم مکنمیم نگاهش

بزن .... رنگ تو  یزیچ یتیامپول تقو یسرم میبر ایب -

 !ستیصورتت ن

 !خستس رینه... برم ام -

حس بر  ی... مات و بردیگ یرا م میبروم بازو خواهمیم

 :گردم یم

حرف  ؟یندار یو که قبول دار ریام یمن و قبول ندار -

 روزات نیحال بد ا لیبزن باهاش... حرف بزن بگو دل

 !یستین شهیهم ی... تو تاراریبچم نه ام ... تارا نه منهیچ

 !خدافظ -



... سکوت کندیحرف حرکت م یب شومیکه م نیماش سوار

 :شکنم یرا م یلعنت

 ن؟یحس ریام -

... چهره اش سخت دهدیکند... جواب هم نم ینم نگاهم

 ...کندیم ررویدلم را ز شیدرهم است... اخم ها

 ر؟یخان؟ آقا ام ریجان؟ ام ریام -

 ...کندیو سرد نگاهم م یگردد... جد یبرم

 

ربط زدم... رفتار بچگونه  ی... حرف بخوامیمعذرت م -

 عاشقم و نکهیداره... اونم ا لیدل هیهمش  یکردم... ول

 !حسود

و مقابلش  ردیگ ینگاهش را م یحرکت و واکنش چیه یب

 :دهمیم هیتک شهی..سرم را به شکندیرا نگاه م

 ! رسهیبه اخرش م ایقهر نکن دن ریام -

 !مثل تو ییقهر کار بچه ها -



 ی... اشکم مدهمیم رونیبندم... نفسم را با درد ب یم چشم

 ...چدیپ یخاردار دور تنم م میچکد... و غم مثل س

 ...رمیگ یرا م دستش

 !کردم یعذرخواه -

 ...کندیم نگاهم

بچگونه رو ندارم...  یرفتارا نیتارا من ازت انتظار ا -

 اخه ؟ هیمشکل تو با آرزو چ

 کیروز عاشقت بود االن بهت نزد هیکه  یکس خوامینم -

 !شه

 :زندیو دور م زندیراهنما م کالفه

 

 شد اخه؟ کیکجا بهم نزد -

باهاشون  خوامینم گمیولش کن تموم شد رفت... د دونمینم -

 !میرفت و امد کن

 :میگو یدهد... با بغض م ینم یجواب



 یاونا... حت یرفتار امشبت اصال قشنگ نبود... اونم جلو-

 !یجوابم و نداد

 :دیگو یم میو مال آرام

بودم هم نگران حال  ی... هم ازت عصبانخوامیمعذرت م -

 !دیکرده بودم ببخش یمامان قاط

 یجلو دیآغوشش کش یکه آرمان به زور مرا تو یا صحنه

 قیبندم... نفس عم ی... چشم مدیآ یم میچشم ها

 :کندیکشم.. نفسم درد دارد... نگاهم م یم

 !دهیپر یلیحالت چرا بد؟ رنگت خ -

 !نگران مامانت بودم ستین یزیچ -

 : ردیگ یرا م دستم

انقدر خودت و داغون  کنمیعوض نم ایمن تو رو با دن -

 !یچینکن سر ه

 

را عوض  میلباس ها میرس ی... به خانه که مزنمیم لبخند

 ی.. دو فنجان چاستادهیتراس ا یتو ری... امکنمیم



 ی... نگاهش را از آسمان مشومیوارد تراس م زمیر یم

 :کند یو نگاهم م ردیگ

 !ستادهیبه دست ا یچا نجایماه همه اگه اون باشه ماه من ا -

 ی...فنجان را مرمیگ یرا سمتش م یو فنجان چا خندمیم

 گذارد و ینرده ها م یرا رو شیو آرنج ها ردیگ

 میو به ن دهمیم هیتک واری... به دشودیخم م نییپا سمت

 ...کنمیرخش نگاه م

 !تارا باهام حرف بزن -

 ..دارم یسقوط است که محکم نگهش م کینزد فنجان

... از دلشوره هات... از هر اتیاز حالت... از نگران -

 ریام یکنیو فکر م زهیکه باعث شده حالت بهم بر یزیچ

 !فهمهینم

 ...ردیگ یدرد م می... گلودهمیرا قورت م بغضم

.. تارا من یبهم شک دار یبزنم باز بگ یترسم حرف یم -

 !نیبهت شک ندارم من فقط نگرانتم هم



.. به نرده ها گرددیگذارد و برم ینرده م یرا رو فنجانش

 ... ازکندیرا باز م شیاز دستها یکی... دهدیم هیتک

آغوش آرمان بودم...  یتو شیساعت پ کیمتتفرم...  خودم

 .. زدیر یاشکم م

 یبگ یخوایم یبه ک یحال و روزت و به من نگ -

 المصب؟

 ییایبزنم... در اینمانده تا به در ی... امشب دلکنمیدل م دل

 ...... خشک شدهیحت ستیهم ن

نگران مامانمم... گفتم که... االنم که مامان تو... کال بهم  -

 ریتاث یحالم ب ی...البته که آرزو هم توختمیر

 !ستین

 :پرسد یم دیترد با

 ن؟یهم -

 !اره -

ها هست تارا... قرار  یزندگ یهمه  یمشکالت تو نیا -

 ...در مورد آرزو هم چهیزیانقدر راحت بهم بر ستین



 میتو زندگ ینقش یکار کنم تا باور کن یبگم چ یجور

 نداره؟

 ی... عطرش را نفس مردیگ یآغوشش م یتو شتریب مرا

 است که یآغوش کس ایدن نیکشم... بهشت ا

 ...یدار دوستش

 ... فقط واسه من باش!یچیه -

 

 ...خنددیم

 !من متعلق به همم اخه -

 :کوبم یاش م نهیس به

 !کشمت یم زنمینکن م ایشوخ نیاز ا -

و به  میگرد ی... هر دو بر ممیا یم رونیآغوشش ب از

 یو م خوردیرا م یاز چا ی... کممیکن یآسمان نگاه م

 :دیگو

 !شهینم ینطوریواسه حالت کنم ا یفکر هی دیبا -

 :کشم یفنجان م یرا لبه  انگشتم



 حالم چشه؟ ؟مگهیچه فکر -

خانوم چه  هیبا  یگفت هر وقت بلد شد یم شهیبابام هم -

 !یبزرگ شد یعنی یو رفتار کن یحرف بزن یطور

 :دهدیم رونی... تلخ نفسش را بزنمیم لبخند

 رحمتشون کنه!خدا  -

 

 :کندیم نگاهم

 من بزرگ شدم؟ -

 :میگویم طنتیش با

 !یهم داشت یادیآره بابا رشد ز -

 یو م ردیگ یم شیانگشتها نیام را ب ینی... ب خنددیم

 :ردیگ ی...دستم را ممیگو یم یکشد... آخ ارام

 !مارستانیبرم ب دیکه صبح با میبخواب میبر -

حاج خانم  یوارد خانه  ادتیع یمامان برا همراه

 حالش بهتر شده... با مامان گرم ی... حاج خانم کممیشویم



و بشقاب سوپ  شومی... وارد آشپزخانه مشوندیم صحبت

 :رمیگ یرا از عاطفه م

 رفت؟ یک ریبهشون... ام دمیمن م -

 !مونده ششیامروز و پ یسر زد رفت... آرش ول هیصبح  -

 ...کند یرا پر از شربت م وانیگذارد و ل یقابلمه را م در

 نموندن؟ مارستانیب شتریخب اگه الزم بود چرا ب -

 گذارد: یم ینیس یرا تو وانیل کالفه

 

 !ستین میزیمن چ گهیم یه ده؟یمگه گوش م -

 !بابا یا -

 :دیگو یبروم که م رونیخواهم ب یم

 تارا مامانت چطور؟ قرار عمل بشن؟ -

 !ادیاحتمال ز -

شنوم...  یارش با مامان را م یسالم و احوال پرس یصدا

 :دیگو یرود م یم رونیعاطفه همان طور که ب



 !تو هم ایبرم شربت و ببرم واسه مامانت ب -

رفتن عاطفه ارش وارد آشپزخانه  رونیبا ب همزمان

 :دیگو یم دنی... با دشودیم

 !بَه تارا بانو -

دور  دیسف ی.. به حوله ردیگ یسوپ را از دستم م بشقاب

 تن یشرت و شلوار مشک ی... تکنمیگردنش نگاه م

 ...کرده

 بردم واسه مامان! یعه ارش داشتم م -

 

 :ندینش یم زیم پشت

 سرکار؟ قتیخب... شوهر عت زیبر گهید یکی -

 ؟ هیچ قهیعت -

 یو م کنمیرا پر از سوپ م گریخندد... بشقاب د یم

 ...دیا یتلفن همراهم م امکیپ یخواهم بروم که صدا

 :... آرمان نوشتهکنمیرا نگاه م میگوش

 !..کشه یصبرم داره ته م -



به  زنمیزل م شانی... آشفته و پرکندینگاهم م آرش

 نیحس ریبه ام انتیکه قبول کردم... خ یزی... و چیگوش

آرش  لیتحو یبرابر از دست ندادنش... لبخند زورک در

 ی...سوپ را سمت حاج خانم مرومیم رونیو ب دهمیم

.. نمینش ی... کنار مامان مکندیو تشکر م زندیلبخند م رمیگ

 یرا از چهره و ب نی... استیحال و روزش خوب ن

... تلفن همراهم که زنگ دیفهم شودیم یاش به راحت یحال

 ... وارد اتاقشومیبلند م دیبا گفتن ببخش خوردیم

 :دهمیرا م میزندگ بتیمص نیو جواب بزرگتر شومیم

 ؟یخوایم یچ یگیم یچ ه؟یچ -

 !مثل ادم حرف بزن با من -

 کشم: یام م یشانیرا به پ دستم

 

 !باشه بگو -

 ؟یایم یبگم؟ گفتم ک یچ -

 !چند روز بهم فرصت بده... فقط چند روز -



 :شودیارام تر م میصدا یو تمنا یآرام از

 بشه؟ یکه چ -

 ...فتدیب یقرار است چه اتفاق دانمیهم نم خودم

 !دمی... قول مامیتو... من مچند روز فرصت بده  -

 ...شده نی... نفسم سنگکندیم سکوت

گوشت کن... قرار باشه  ی زهیو آو یزیچ هیباشه... فقط  -

 ...یمن و دور بزن

 !زنمینم -

 خوبه... پس منتظرم! -

 

... خواهدیرا م ری.. دلم امکنمیرا قطع م یحرف گوش یب

 آرش جا دنیو با د شودیرا... در باز م ریفقط ام

اما از حالت  دهیرا شن میحرف ها کنمی... فکر مخورمیم

 ..ستیمشخص ن یزیصورتش چ

 نجا؟یا یاومد یتو ک -

 !االن رمیم زدمیتلفن حرف م -



سفر  هیگفتم واسه حال تو و مامان و مامانت  ریبه ام -

 گفت؟ یزی... چمیبر

 :میگو ی... کالفه مشودی... االن... نه...نمسفر

 !خوبهنه نگفت...من حالم  -

 :دیگو یتفاوت م یب

 !بهت حاال گهیم -

 :میگو یو م گردمیفکر بر م یبروم اما ب رونیب خواهمیم

 آرش؟ -

 ...داردیرا از دور گردنش بر م حوله

 

 جان؟ -

 ....کنمی... نگاهش مرمیگ یرا گاز م لبم

 ؟یکنیرفتار م یکنه منطق یاعتراف هی شتیپ یاگه کس -

 :دیآ یم جلوتر

 !باشه یتا چه اعتراف -



 ...رینفس گ یبه بغض ها لعنت

 ...!اعتراف تلخ... بد... سخت هی -

کمک کنم  تونمیکه م ییباشه و تا جا یمنطق کنمیم یسع -

 !نه محکوم

 زنمیو سخت لب م تلخ

 !باشه ممنون -

 ن؟یهم -

 ... !نیاره هم -

 

 :پرسد یم مردد

 شده؟ یزیچ ؟یدیچرا پرس -

 ! ...نه -

 رونیحرف از اتاق ب یسخت... ب.. تلخ و زنمیم لبخند

 اعتراف آرش بهتر یبرا دیشا کنمی...و فکر مرومیم

 یآرمان دارد کارم را به جنون م شی...فکر رفتن پباشد

 !کشاند



که در حال سرخ شدن هستند نگاه  ییها ینیزم بیس به

 ... مگرکنمیکه قبول کردم فکر م یزی... به چکنمیم

 ریجز آغوش ام شودی... مگر متوانمی... مگر مشودیم

 تارا... قرار یاحمق یرا تجربه کنم؟ چقدر یگریآغوش د

لجنزار دروغ و  یتا کجا تو ؟یادامه ده یتا ک است

 ی... جلویبودن را تجربه کن فی... کثیغرق شو ییدورو

ام  ینیب ریکه ز ریام یو بو شودیم اهیکه س میچشم ها

 نکهیبدون ا ریکشم... ام یم ینیاز ترس ه خوردیم

 :دیگو یبر دارد م میچشم ها یرا از رو شیدستها

 م؟یمن ک یاگه گفت -

 :میگو یخندم اما با بغض م یم

 !عشق تارا -

سمت  ردیگ یرا م میدارد و بازوها یرا بر م شیدستها

 ..گردم یخودش برم

 بانو؟ یچطور -

 



 !یخوبم... خسته نباش -

 :زندیرا کنار م میموها

ساکت  یلیروزا خ نیدلم واست تنگ شده... ا ستمیخسته ن -

 ل؟ی! دلیشد ریو گوشه گ

 ...خندم یروح م یب

 !نامعلوم -

اش است...  نهیکشد... قدم تا س یکند... دستم را م یم اخم

 ...گذارم یاش م نهیس یسرم را رو

تارا ... حرف بزن نگران  رهیگ یحالت داره حالم و م -

 اخه؟ یهست یچ

رد شده... دارد سر از دست  یجان... تارا از نگران ریام

 را عوض یبحث لعنت خواهمی...مشودیندادنت کثافت م

 ...کنم

 !سوزهیها.. داره م ینیزم بینگران س -

.. گاز را خاموش میآ یم رونی... از آغوشش بخندمیم

 یها را داخل دهانش م ینیزم بیاز س یکی... کنمیم



 :دیگو یم رودیم رونیو همان طور که ب گذارد

 !میبزن یچرخ هی رونیب میبپوش بر -

 

 ؟یغذا چ -

 !؛ بزار واسه فردا یزیچ هی میخوریم رونیب -

.. دیا یتلگرامم م امیپ ی... صدارومیم رونیاشپزخانه ب از

 یشماره  دنی... با ددارمیبر م زیم یرا از رو یگوش

 ...زنمیم خی ارمان

 !خوامیو م تیخونه مجرد دیکل -

... مردد امشیبه پ زنمیدهم... زل م یم کهیت وارید به

 :میسینو

 ؟یواسه چ -

 تارا؟ -

افتد...  یاز دستم م یگوش نیحس ریام یصدا دنیشن با

 :دیا یجلو م یجد

 ه؟یچ -



 خدا فقط تماشاگر است... کنمیفکر م یگاه

 

 !...دمی... ترسیچیه -

را بر دارد... قلبم... قلب  یگوش خواهدی... مشودیم خم

 را یو گوش شومیزند... زودتر خم م یم فیام ضع یلعنت

کشد...  یم ریگردد دستم ت ی... ناخونم بر مزنمیم چنگ

 ...... نفس ندارمکندیو نگاهم م ستدیا یمتعجب م

 شده؟ یزیچ -

 یصدام زد زدمیبشه؟داشتم با مامانم حرف م ینه چ -

 !افتاد یگوش دمیترس

لحظه من هستم  نیدروغگو در ا نیتر یشک حرفه ا یب

 ...یکوفت نیزم نیا یرو

 م؟یبر -

 !میبر -

 !منتظرم نیماش یتو -



گذارم... اماده  یم زیم یرا رو یرود... گوش یم و

 کند یحرف حرکت م یب شومیکه م نی... سوار ماششومیم

 ...خواهد حرف بزند یم دلم

 ن؟یحس ریام -

 :دیگو یم یاندازد و جد یم نهییبه آ ینگاه

 

 جانم -

 ؟یخوب -

 !زمیاره عز -

... آن قدر سخت آن زنمیکشم... لبخند م یم یراحت نفس

 مغازه یکشد... جلو یم ریقدر دردناک که قلبم ت

 ...کند یم ترمز

اگه خوشت اومد بخرم  ایب دمیدونه گردبند د هی نجایا -

 !واست

 خواهدیدلم م چرا شوم؟یهر لحظه از خودم متنفر تر م چرا

 ...میشویم ادهینکن...هر دو پ یخوب ریام میبگو



 ینگاه م نیتری... به گردنبد پشت ومیشویمغازه م وارد

 :کند یکنم... اشاره م

 ؟ینیب یقلب داره... م زیکه دو تا آو یاون -

 !قشنگه یلیخ -

 !تو پس ایب -

نگاهم به  خردی... گردنبد را که ممیشویمغازه م وارد

 افتد: یقرمز رنگ م نیبا نگ یانگشتر

 

 و بخرم واسه مامانم؟ نیا نیحس ریام -

 :کند ی... به انگشتر نگاه مکندینگاهم را دنبال م رد

 !اره بخر حتما چرا که نه -

... سکوت کالفه ام  میشویم نیباز سوار ماش دیاز خر بعد

 مغزم را شتریفکرها ب شودی... باعث مکندیم

خواند... و  ی... خواننده مکنمی..ضبط را روشن مبخورند

 کابوس هر چه زودتر تمام نیا خواهدیمن دلم م

 ...شود



چشمات  یو بم صدات حرف نگفته  ریبزن تا تو ز یحرف"

 و بشنوم

فقط بگو بزار  یبگ یخوا یم یکنه که چ ینم یفرق

 صدات و بشنوم

 تپه هنوزم عاشقم یسکوتت و تا حس کنم دلم هنوز م بشکن

 یزیجرات بده ب من که از نگفته هام چ ریمن و بگ دست

 ...بهت بگم

کنم...  یپاک م ختنیبندم... اشکم را قبل از ر یم چشم

 کشم... او یعطرش را نفس م ینفسم درد دارد... بو

 ...دهد یگوش م یقیبه موس هم

 یکنیعاشق نشد چشات و که وا م شهیم مگه

 یکنیو زمان با چشمات جدا م نیو از زم من

 

 که عشقت واسه من بسه یم از عاشقپر ش بزار

 که دلواپسه ینگام تو قلب رهیجون بگ بزار



 یایشو به من دن کیقرار نزد یو لبهات ب یابر چشمات

 آرزو

احساست و  نیتر یحال خرابتم نگفتن نیکه خراب ا من

 .بگو

 برهیبه چشمم و غرق نگاهتم چشمات قلبم و تا اوج م یمات

سکوت  نیکه ا نیبهم بگو با ا یزیبزن من و چ صدا

 !تره یدنیشن

... لبخند کندی... نگاهم مکنمیضبط را خاموش م کالفه

 ...زندیم

 ؟یخور یم یتارا غذا چ -

 !من غذا درست کردم که یچیه -

اون و بزار واسه فردا.. بگو  یدست شما درد نکنه ول -

 ؟یخوریم یچ

 :کنم یرا مرتب م شالم

 !یخودت بخور یهر چ -

 :دیگو یم طنتیکند و با ش یم نگاهم



 !خورمیمن تو رو م -

 

 یدرد... ب یغم... ب ی... بدیشد از ته دل خند یم کاش

 ...اش ییایدر یچشم هاهراس از وجود آرمان و 

 ! منم تو رو -

کند... ناخونم را  یرستوران ترمز م یخندد و جلو یم

 دهم.. از دردش دلم ضعف یدستم فشار م یتو

و بعد از سفارش غذا  میشویرستوران م... وارد رودیم

 :زندیلبخند م کنمینگاهش م

 !تارا یامشب خوشگلتر شد -

 :خندم یم

 !باردارم دیشا -

اش  یصندل ی... کمدیگو یلب م ریز یا وانهیو د خنددیم

 :دیگو یکشد م یرا جلو م

 ؟یباردار یتو شنیزشت تر مگه نم -



 یحت ایبرادر داشتم...  هیکاش منم  ریام گمی...مدونمینم -

 !کنمیم یمورد بهت حسود نیخواهر... تو ا

 :ردیگ یم زیم یرا رو دستم

 ؟ الیتو فکر و خ یباز رفت -

 

 ! ...نه خب اگه داشتم انقدر تنها نبودم -

 ؟ییاالن تنها -

 :زنمیم لبخند

 !دلم زیمعلومه که نه عز -

 :دیگو یم رسدیکه م غذاها

 !فکر نکن یزیبخور به چ -

ام  یدارم... خوشحالم که گوش یو چنگال را بر م اشقق

 ...مشغولنمیتوانم بنش یاسترس م یو ب اوردمیرا ن

 ...شومیم خوردن

 ؟یبا سفر موافق -



 سفر؟ کجا؟ -

 .. زدیر یغذا م ینمک رو یکم

 

 !یهر جا تو بخوا -

 !... شمالایدر -

 ..شودیخودم حالم بد م یی... از وقاحت وپرروزندیم لبخند

 !میریم -

 :میگو یم یمصنوع یادیذوق ز کی با

 ؟یک -

 فردا نه پس فردا... چطوره؟ -

افتم...  یم ادآرمانیمانم... یم رهیدستش خ یتو یحلقه  به

 :دیگو یم ندیب یسکوتم را که م

 !نگرانش نباش میبر یمامانتم م -

 !مزاحممون کنهی...همش فکر مادینم -

 :زدیر یساالد م یسس رو یکم



 

 !راحتره ینجوریا انیآرشم م مامان و -

 و؟ یهمه چ یاز قبل هماهنگ کرد -

 :دیگو یو م زندیکاهو را به چنگال م یخندد... کم یم

 یلیسفر واسه تو واسه مامانت واسه مادرم خوبه... خ نیا -

 !وقته تو فکرشم

 :میگو یگفتن و نگفتن مانده ام اما ناچار م نیب

 م؟یبر گهیچند روز د شهینم -

 چرا؟ -

 یدروغ کم آوردم... کم یدانیگفتن... م یندارم برا یلیدل

 :میگو یو پر استرس م شومیجابه جا م یصندل یرو

 !ینجوریهم -

 :رود یباال م شیابروها متعجب

 ؟ینجوریهم -



خونه زودتر کارام و بکنم به  میبر میاهوم... اگه قرار بر -

 مامانم خبر بدم!

 

 !میریغذاتو بخورم -

زدن مسواک وارد  یبرا ریام میرس یخانه که م به

 یآرمان م یو برا دارمیام را بر م یگوش شودیم ییدستشو

 :سمیند

بهم  کمیبرم...  دیاومده... با شیپ یا دفعهیسفر  هیآرمان  -

 شتیپ امیفرصت بده ... قد چند روز... برگشتم م

 !دمیم قول

 :رسد یم جوابش

 !نکن من اعصاب ندارم یتارا با من باز -

 !فقط چند روز -

 :کشد تا جواب دهد یطول م یکم

واسم..  اریخونت و ب دیباشه سگ خور... فقط فردا کل -

 !همون خونت یقرارمون جلو



 :سمینو یم خسته

 باشه! -

 

حوله به دست وارد  ریگذارم.. ام یم زیم یرا رو یگوش

 ...شودیاتاق م

 تارا ؟ -

 ...ارممرد را با تارو پودم دوست د نی... اکنمیم نگاهش

 جونم؟ -

تو قلبم...  زهیر یمثل دلشوره م یحس هی کنمینگات که م -

 شم و نفوس نیبدب خوامی... نمفهممیشو نم لیدل

 میکن گهیبه حال حال بد همد یفکر هیبزنم... بهتره  بد

 هوم؟

 ...خندمیم تلخ

 :کندیرا باز م شیدستها

 !بغل عمو ایب -

 ... رومیآغوشش م یخنده تو با



مون و بچمون  یجز من و زندگ یچیسفر به ه نیا یتو -

 فکر نکن!

 

 بچه کجا بود حاال؟ -

در راه باشد تا به خاطر  یکاش واقعا بچه ا کنمیفکر م و

 ...بچه از دستش ندهم

 !یبه زود شاالیا ادیم -

 :میکش یتخت دراز م ی... روزنمیم شیخنده به بازو با

بکن تا پس فردا  یدار یفردا به مادرت خبر بده هر کار -

 !میصبح بر

 !چشم -

 یخواهد امن... پر از عشق... و کس یم یآغوش یزن هر

 که با تمام وجودش ینترس من هستم... کس دیکه بگو

ها را دارم و از  نیا یداشته باشد... من همه  دوستش

 ؟یدهم... از دست دادن را تجربه کرده ا یدستش م



هوا... مثل  یرو ستادنیپا... مثل ا ریشدن ز یخال مثل

 یدفعه ... ب کیساختمان چند طبقه...  کیسقوط از 

 !...یخال هی.. خالشودیم ی... ته دلت خالهوا

... دلشوره رودیو م خوردیکه صبحانه اش را م نیرحسیام

 ... وارد اتاقزندیبه دلم چنگ م

 بیج یخانه را از تو دی.. کلکنمیو در کمد را باز م شومیم

 اورم.. تلفن همراهم زنگ یم رونیپالتوام را ب

 ...ام یزندگ رانگری... آرمان است... وخوردیم

 ؟ییکجا -

 

 اخه؟ کاریچ یخوایخونمو م دیکل -

 :دیگو یتمام م ییوقاحت و پررو با

 !کنم یدختر باز -

 ...شودیاز انزجار جمع م صورتم

 !یحیوق یلیخ -

 ...وقفه... ترسناک ی... بلند.. بخنددیم



 یروز و باهات بگذرونم... رو هیکه  شمیتر م حیوق یوقت -

 !ولت کنم یکه دست و پا زد یهمون تخت خواب

که من  ستی... و جهنم نقطه ازندیم شیبه قلبم ن بغضم

 ...ستادمیا

ساعت  کیمنتظرم... درست  نمیماش یخونت تو یجلو -

 ! ...گهید

... نگاهم به قاب چدیپ یگوشم م یبوق ممتد تلفن تو یصدا

 یمشک یچشم هاافتد.. و  ینمیرحسیعکس ام

حوصله  یآورد..ب یم میچشم هااشک را به  معصومش

 شومیم نی... سوار ماشکنمیتنم م دیآ یهر چه دستم م

خانه که ترمز  ی... جلورومیم میایدن نیسمت جهنم ا و

 ...نمیب یرنگش م یمشک نیماش یآرمان را تو کنمیم

... مینشسته ا نیماش ی...مقابل هم توشودیحس م یب میپاها

 ناچار زند،ی... ساکت... تلخ... تلخ... چراغ مرهیخ

 پی... ترومی... سمتش مشودیم ادهیاو هم پ شومیم ادهیپ

 اش... ترستاک ترش یدود نکیاش..ع یسرتاپا مشک



همه بغض  نی... لعنت به ارمیگ یرا سمتش م دی..کلکرده

 و ضعف..

 

 !رشیبگ -

فاصله مان را هم پر ... سه قدم کندینگاهم م بیدرج دست

 ...کندیم

 برم تو خونت صاحبخونه؟ ییتنها -

 یم نکشیع ی شهیش یام را.. تو یرا... خود لعنت خودم

 شکست خورده در ی... زننیتنها و غمگ ی... زننمیب

 ...ندینش یکه دارد به ِگل م یعشق

 !برم دیانقد عذابم نده آرمان با ریبگ -

 ...رومی... عقب مدیآ یسمت شالم م دستش

 !رو سرم زارمیمحله رو م یدستت بهم بخوره همه  -

مرا...  شی..صداخنددیو م ردیگ یرا سمت آسمان م سرش

 برد... بعد نگاهم یم غمایمرا تنها و غم زده را به 

 ...... نافذ قی... عمکندیم



 !بانو یبه دستام عادت کن دیبا -

... دستش را کنمیصورتش پرت م یرا تو دیکل یعصب

 نیگردم سمت ماش ی.. برمردیگ یصورتش م یجلو

کشد...  یم ریکشد... تمام دستم ت ی... مچ دستم را مبروم

 ست؟ین یکوفت ابانیخ نیا یتو یکس

 

 ؟یچته روان -

 :کندیاشاره م نیبه زم شیابرو با

و ... محترمانه... مثل ادم... عروس حاج  دیبده من کل -

 !بیآقا نا

 یرا رو شیبرم... پا یم دی... دستم را سمت کلشومیم خم

 ... با دستمیگو یم یگذارد... آخ بلند یدستم م

 :کنمیم شیبه زانو گرمید

 !یبردار پات و کثافت وحش ینکن روان -

له  شیپا ری... دستم دارد زندینش یم شیپاها یرو مقابلم

 ...همه حقارت نیبار ا ری... خودم زشودیم



و  یکس.. من بیعروس حاج نا یهنوز من و نشناخت -

 ... همهیقانون ریغ ای یقانون ای.. ارمیبخوام به دستش م

 ...کنمیموانعم له م ی

 ..رمیگ یرا از درد گاز م لبم

 ی... پزنمیداد م ی... بخدا ولم نکنیانگشتام شکست لعنت -

 صفت! یمالم... ولم کن ب یبه تنم م زمیهمه چ

 

 ی... جارودی... عقب مداردیرا بر م شی.. پاستدیا یم

 شده.. با دستم یو خاک فیدستم مانده... کث یکفشش رو

 ژنی... اکسستی... هوا ندهمیدستم را ماساژ م گرمید

 ...ستادهیچرخد... زمان ا ینم نی... زمستین

 !و دیبده من کل -

و پر بغض  ی... عصبزنمیرا با دست سالمم چنگ م دیکل

 ...شودیاز کنارمان رد م یرزنی...پرمیگ یسمتش م

 دی...کلشدیم ادیسکوت فر نیداد بزنم ... کاش ا شدیم کاش

 ...ردیگ یرا م



 ؟یکن ییرایازم پذ یاینم -

 !ریبرو بم -

 ...رومیم نمیماش سمت

 ب؟یعروس حاج نا -

است... نفسم باال  نی... نفسم سنگگردمی... بر نمستمیا یم

 یم می... درد تمام دستم را پر کرده...اشکهادیآ ینم

 :زدیر

 یهمون اتاق... رو یخونه... تو نیهم یتوبعد سفرت  -

 چند روز و صبر نی... اگه انمتیب یهمون تخت م

 یامادگ یاز لحاظ روح نکهیفقط واسه خاطر ا کنمیم

 ناب و یخاطره  هیواسه رقم زدن  یکن دایپ یشتریب

 !ینشدن فراموش

 

... رومیرا م نیزور و زحمت چند قدم مانده به ماش به

 حس یب میتوان ندارد.. دستها می... پاهاشومیسوار م



 دی... از دکنمی... دلم مرده... به زحمت حرکت ماست

 ... سرم راکنمیترمز م شومیکه دور م میزندگ یوالیه

ها  یرحم ی... تمام بزنمیگذارم... هق م یفرمان م یرو

 ...زنمی... خفه داد مرودیقلبم م یو تو شودیخار م

 یکار چیکه ه ییجاک نمت؟یب یکه نم ییکجا ؟ییخدا کجا -

 ؟ ییکجا ؟یکنینم

... اشکم را کنمیسرم را بلند م خوردیکه زنگ م لمیموبا

 ...کنمیپاک م

 جانم مامان؟ -

 :کندیحال است اما تظاهر م یب شیصدا

 مامان؟ یستیتارا جان خونه ن -

 د؟ییاونجا یوا یا-

 صدات چرا گرفته؟ -

 ...صحبت کنم یعاد کنمیم یسع

 ! امی... دارم مکنهیگلوم درد م کمی ستین یزیچ -

 !زمیباشه منتظرم عز -



 

مانتوام پنهان  بیج یرسم دستم را تو یخانه که م به

 آسناسور مرتب ی نهییآ ی... خودم را توکنمیم

... زنمیم شخندی... نکنمیسرخم نگاه م یچشم ها..به کنمیم

 توانم ینم تیچشم ها یبرا یمتاسفم تارا... کار

مامان سالم  دنیبا د مییا یم رونیآسانسور که ب... از بکنم

 :میگو یم کنمیو همان طور که در را باز م کنمیم

 !رونیاومد رفتم ب شیپ یکار هی دیببخش -

 زندیم یحال ی... لبخند برمیگ یرنگش را م دیسف چمدان

 بندم و چمدان را ی... در را مشودیو وارد خانه م

 :دیا یبرم... همراهم م یاتاق م داخل

 تارا؟ یکرد هیگر ه؟ینجوریچشمات چرا ا -

... درد دستم طاقتم را کم کنمیگردم و نگاهش م یم بر

 ...کرده

 !خستم کمینه... خوبم  -



خسته  ردیگ یرا م میبروم که بازو رونیخواهم ب یم

 :کنمینگاهش م

تارا...  گمیم نیرحسیو به ام یامشب خودم همه چ -

 !که باشه بهتر از آب شدنته یتاوانش هر چ

 ...لرزد یم تنم

 نه... نه مامان... من طاقت شو ندارم! -

 

 :دیگو یم یعصب

اصال  ؟یاشتباه رو ادامه بد نیا یخوایم یتا ک ؟یتا ک -

 !خودش مشکوک شده باشه دیشا یدونیاز کجا م

 !بزار بعد سفرم... سفرمون و خراب نکن مامان -

 بهش؟ یگیبعد سفر م -

 ...زندیصورتم م یآرمان و قول و قرارش غمم را تو ادی

 !آره -

 :کندینگاهم م مشکوک



 شم تارا؟ الیخیکه من ب یگیو م نیا -

 ! ...گمی... مگمینه... م -

 یم رونیتخت ب ریو چمدان را از ز شومیاتاق م وارد

 آن جا یرا تو نیحس ریخودم و ام یاورم... لباس ها

 ینگاهم م رهیندارد... مامان خ ی... درد دستم تمامدهمیم

 :میگو یو م زنمیکند... لبخند م

 !دیبخور ارمیب یزیچ هیمن  دینیبش -

 

... دستم را شومی... وارد آشپزخانه مندینش یتخت م یرو

 ...شودی...از درد صورتم جمع مرمیگ یآب سرد م ریز

 ! ...شودیم دایدستم دارد کم کم پ یکبود

 یپارچ آب را رو نیرحسیام نمیچ یناهار را که م زیم

 :دیگو یگذارد و م یم زیم

 ؟یصبح خونه نبود -

 میگو یم ی... اخ ارامخوردیحواس به قابلمه م یب انگشتم

 ...برمیدهانم م یو انگشتم را تو



 چه طور مگه؟ -

 ...دیا یجلو م ریام شودیوارد آشپزخانه م مامان

 ؟یشد؟ سوخت یچ -

 ...به تو تارا... لعنت لعنت

 :ردیگ یدر هم م یرا با ابروها دستم

 شده؟ یدستت چ یرو -

 و ناراحت: رهیخ ریکند... ام یمنتظر نگاهم م مامان

 

 !در موند یال -

 :دیگو یم متعجب

 در؟ -

 یزیدستم... چ یبودم... باد زد در خورد رو نییآره پا -

 !ستین

 ؟یمطمئن -



گذارم...قلبم اگر نزند... آخ  یم زیم یغذا را رو ظرف

 ...ستدیاگر با

 !شما هم نیسرد شد...مامان جان بش نیاره خوبم... بش -

 ری... هر سه غرق در افکارمان...اممینینش یسه م هر

 :کندینگاهم م

واسه سفر الزم بخرم...  یزیصبح تماس گرفتم اگه چ -

 !ینبود

 !یزدیزنگ م میبه گوش -

 وقت نکردم! گهید -

 

 لی... عزارئخوردیبهم م میاز خودم و دروغ ها حالم

 خواهد؟یداوطلب نم

 !رفتم دنبال مامان -

 یآهان نیحس ریکند... ام ینگاهم م جیمتعجب و گ مامان

 ... تو بگو... من چهکنمینگاهش م رهی... خ دیگو یم



ازدواج  یدروغگو حرفه ا کیبا  میمرد بگو نیبه ا یطور

 مگر ممکن است؟ چه طور شود؟یمگر م ؟یکرده ا

جان صادق نبود... وفادار نبودم... اما  ریام میبگو

 ...!!عاشق... اما عاشق

... میعقب نشسته ا یصندل یمامان و حاج خانم رو همراه

 است و آرش با تلفن یمشغول رانندگ نیرحسیام

 یاما سع دهیمشغول است.. مامان رنگش پر همراهش

 ول صحبت با حاجلبخندش را حفظ کند و مشغ کندیم

... وارد ستیدست بردار ن یلعنت یاست... دلشوره  خانم

 ... کهکنمیآرمان نگاه م لی... به پروفاشومیتلگرام م

 :رسد یم امشیپ

 گذره عروس خانوم؟ یخوش م -

... کنمینگاه م نهییآ یتو ریام یچشم هاو به  کنمیبلند م سر

 و انتیهمه خ نی... حقش استیمرد حقش ن نیا

مردم کاش... جوابش را که  ی... کاش مستین دروغ

 :سدینو یباز م دهمینم



بهتره زودتر سر و ته اون  ستمین یتارا من آدم صبور -

 ! یاریسفر و هم ب

 رونیاندازم و از پنجره ب یم فمیرا داخل ک یگوش کالفه

 را وهیگردد و بشقاب م ی... آرش بر مکنمیرا نگاه م

 :ردیگ یم سمتم

 واسه راننده! ریپوست بگ -

 

 :میگو یو م رمیگ یلبخند بشقاب را م با

بهش  تونمینم یاونجا من و ازش دور کرد ینشست یرفت -

 ! برسم

... آرش شومیم بیو من مشغول پوست گرفتن س خنددیم

 :دیگو یم نیحس ریرو به ام

 سپهر جدا شدن؟ یدیشن -

 ..شود یتنم گوش م تمام

 همکارت ؟ -



از  نمیب یرو م نایخدا... اصال اآره داغون بود بنده  -

 !شمیازدواج زده م

 :دیگو یم یخانم جد حاج

 ارش؟ هیچه حرف نیا -

 :دیگو یو آرام م خنددیم نیحس ریام

 !نقطه ضعفش نفله یدست نزار رو -

 پرسد: یو باز م زندیم راهنما

 

 حاال طالق چرا؟ -

 :دیگو یدهد و م یم نییرا پا شهیش یکم آرش

 !کرده انتیانگار خواال گفت زنش  -

برد.. خون  یم قیبه انگشت اشاره ام... عم زنمیرا م چاقو

 ...کنمیحس نم یسرخ... درد بیس یرو زدیر یم

 :دیگو یم ریکنم... ام یبه آرش نگاه م رهیخ

 چرا طالقش داده خب؟ -



 ...کند یمتعجب نگاهش م آرش

 پس؟ کردیم کاریچ -

 یزند و سرد م یرو به رو م نیماش یبرا یکوتاه بوق

 :دیگو

 !کشتش یم دیبا -

... ترس مثل کنمیاندازم و به دستم نگاه م یم ریرا ز سرم

 ...خوردیحسم م یصاعقه به تن ب

 ؟یکرد کاریتارا چ -

 

... آرش و میا یبه خودم م شنومیمامان را که م یصدا

 :کندینگاه م نهییاز آ ریام کنندیحاج خانم نگاهم م

 شده؟یچ -

 :دهدیدستم م یستمال کاغذچند برگ د ارش

 !دستت و نمیبب اری... بایریدادم پوست بگ وهیم هی -

 :زنمیخشک شده به زور لب م میلبها

 !ستین یزیچ -



 :گذارد ینگران بشقاب را کنار م مامان

 ! ستین یزیو چ یچ -

کند... کمربندش  یترمز م ابانیکالفه کنار خ نیحس ریام

 ...شودیم ادهیکند و پ یرا باز م

 ! کهیزخم کوچ هی ستین یزیبابا چ -

 ی... گرماردیگ یکند... دستم را م یدر را باز م ریام

 :کندی... با اخم نگاهم مکندیدستش تن سردم را بهتر م

 

 کجاست حواست تو؟ -

 :دیگو یجواب بدهم که م خواهمیم

 ! نییپا ایب -

 ردیگ یآب را سمتم م یروم... بطر یم نییحوصله پا یب

 :دیگو یو م

 !جلو دستت و اریب -

 یبه مژه ها زدیر یآب م یبرم... کم یرا جلو م دستم

 دی... باای... و خدا... و دنزنمیاش زل م یتاب دار و مشک



 ...ردیمرد را از من بگ نیرحم باشد که بتواند ا یب یلیخ

 !ارمیچسب ب ادیزخمت خون ن یدستت و بزار رو -

گردد و  یرود... بر م یم نی... سمت ماش کنمیم اطاعت

 نیزند مامان کنار ماش یانگشتم م یچسب را رو

... باز همه سوار زنمیکند... لبخند م یو نگاعم م ستادهیا

 کشته ریباز اگر به دست ام کنمی... و فکر ممیشویم

 !.است ییهم خوب است.. بهتر از جدا شوم

 یبرا میبر یها را داخل م لیرسم و وسا یکه م الیو به

 ... چمدانم را بازرومیبه اتاق م میلباس ها ضیتعو

 :ردیگ یرا سمتم م فمیک ریو ام شودیکه در باز م کنمیم

 خودش و کشت! تیگوش -

 

 کنمی... چرا حس مرمیگ یرا م فمیاسترس و ترس ک با

 شک کرده؟

 ؟یجواب بد یخواینم -



... خوشبختانه قطع کنمیرا باز م فمیو ک میا یخودم م به

 ...رودیچمدان م... سمت شودیم

 ؟یدیمو م یشلوار راحت -

لباس  نیگذارم و شلوارش را از ب یتخت م یرا رو فیک

 ... بعد از دهمیکشم و دستش م یم رونیها ب

... حاج خانم مشغول شومیلباس وارد آشپزخانه م ضیتعو

 ها را خرد ازیدم کردن است... آرش هم پ یچا

 :خندم یم دنشی... با دکندیم

 چرا؟ هیگر -

 !کار تو نه من نیزهرمار..ا -

اندازم  یداخلش م یو نگاه کنمیرا باز م خچالیخنده در  با

 :دهم یو جوابش را م

 زده کار من؟ میشونیرو پ -

 :دیگو یخندد و م یخانوم م حاج

 بده من! خچالیزحمت از  یتارا جان جوجه ها رو ب -

 



 !چشم -

 یدارم و دست حاج خانم م یجوجه ها را بر م پاکت

 ...همد

 !بهم دیهست بگ یاگه کار -

 : اندازد یبه دستم م یخانم نگاه حاج

 ...مادر تو خوادینم -

 :دیگو یم یبا بدجنس آرش

 !..قطع که نشده دهیانگشتش بر هی خوادیو نم یچ یچ -

 :دیگو یو م کندیرا هم خرد م ازیپ نیاخر خندمیم

 !جا گذاشتم نیتو ماش اریرو ب یبرو فلفل دلمه ا -

گذارد و  یخانم با خنده جوجه ها را داخل ظرف م حاج

 نیرحسی... امرومیم رونی.. بزدیر یم شیرا رو ازهایپ

است... وارد  ونیزیتلو یعوض کردن کانال ها مشغول

 ... صندوق را بازرومیم نیو سمت ماش شومیم اطیح

 شومیکه م الی... وارد ودارمیو پاکت فلفل را برم کنمیم

 !ردیگ یپاکت را م ریام



 نداره! اجیاحت یزیمامانت چ نیبرو بب -

 

 رفت باال؟ -

 !اره -

 یول شومیاز اتاق ها م یکیو وارد  رومیها را باال م پله

 ی... آرام روکنمیرا باز م گری... در اتاق دستین یخبر

کشم...  یتنش م یو پتو را رو زنمی.. لبخند مدهیخواب تخت

 بار بپرسم کی دیبا

دارد؟ چه  یچه مزه ا یاز دست دادن مرد زندگ مامان

 اش تا چه حد است...؟ یتلخ ییدارد؟ جدا یحس

و به  مینینش یساحل م یرو نیرحسیاز شام همراه ام بعد

 ...کنمی...نگاهش ممیشویم رهیخ ایدر

ذهنت خوب  یتو دیبارها رو با نیاول گنیم نیحس ریام -

 !یثبت کن

 :ردیگ ینم ایرا از در نگاهش

 خب؟ -



 !با هم... ثبتش کن ایدر میبار اومد نیاول -

اندازد  ی.. دستش را گردنم مزندیکند. لبخند م یم نگاهم

 :کند یم کیو مرا به خودش نزد

 ثبت شد! -

 

 یم یلحظه ا یرا برا یلعنت یفکرها و دلشوره ها همه

 ...ایدر نیهم یتو زمیر

 چقدر دوستت دارم؟ یدونیم -

 !ثابت شدست -

ترکد...  یم دهیاز راه نرس یبندم.. بغض لعنت یم چشم

 :افتد یگونه ام م یاشک رو یقطره 

 ن؟یحس ریام -

 جانم؟ -

 ...گذارم یشانه اش م یرا رو سرم

 !رمیم یاگه نداشته باشمت م -

 ...کندیرا کالفه فوت م نفسش



اسم بچه  نیتارا انقدر از نبودن و نداشتن نگو... بش -

 !میانتخاب کن

را به ترس و غم و حسرت داده... لعنت به  شیجا ذوق؟؟

 تو تارا... لعنت به گذشته ات...

 

 !...دختر بود آوا -

 ...کندیلب آوا را تکرار م ریز

 ؟ یقشنگه... پسر بود چ -

 ! آرش دو دیبزار -

 یو ارش با خنده کنارمان م میگردیدو با ترس برم هر

 با خنده به ریو ام رمیگ یفاصله م ری... از امندینش

 :کوبدیم شیبازو

خلوت دو تا عاشق و  یکشی... خجالت نمدمیترس کهیمرت -

 ؟یزنیبهم م

بابا حوصلم سر رفت... خانوما که دارن در مورد مسائل  -

 ! زننیزنونه حرف م



 :خندمیم

 ؟یسادیاونجام گوش وا -

 !دمیشن ینه انصافا اتفاق -

 :دیگو یخندم و آرش م یم

 

 !کار داره باهات یمامان گفت بر یاهان راست -

 االن برم؟ -

 !نه بزار صبح برو -

و همان طور که شلوارش را با  شودیبلند م نیحس ریام

 :دیگو یکند م یم زیدست تم

 تو؟ یبود ینمک ک -

 :دیگو یم ریکردن ام یحرص یو آرش برا میخند یم

 ! نمک تارا -

رود ...  یزند و م یپس گردنش م یبه شوخ نیحس ریام

 ...کند یآرش نگاهم م



 بود تارا؟ یاعتراف چ انیجر -

اگر به ارش  کنمیکند... فکر م یام م وانهیآرمان د یاداوری

 ...رمیگ یم یا جهیدارد چه نت یچه برخورد میبگو

 باهات حرف بزنم! دیآرش من با -

 

... آرش ستین نیحس ریاز ام یخبر کنمینگاه م الیو به

 رهیخ ایو به در کنمیکند... سکوت م یمنتظر نگاهم م

 :شومیم

 !شنومیتارا؟ بگو م شدیچ -

ندارد که ارش جان... درد دارد و گفتنش ذره ذره  دنیشن

 :ردیگ یجانم را م

بگم...  یچه جور دونمیاز کجا شروع کنم... نم دونمینم -

 روزا نیبگم وگرنه هم یکیبه  دیبا دونمیفقط م

 !شمیم خفه

 :کند یو نگاهم م شودیتر م کینزد نگران

 تارا؟ یکنیم هیگر یدار -



کشم...  یام را باال م ینیو ب کنمیرا پاک م میاشکها

 "شنومیرا م شیصدا

 کرده؟ تتیاذ نیحس ریام -

فقط خوب  نیحس ریقلبم... ام یتو زندی.. آخ که درست مآخ

 ...کندیم یاست... فقط خوب

و  یزیچ هینه ... فقط  ایبهت بگم  تونمیم دونمیآرش نم -

 نجایشه... به ا ینجوریبدون ... من نخواستم ا

 گند بزنم! نیاز ا شتریب خوامی... نمبرسه

 

 :دیگو یو کالفه م یجد

 شده؟یچ نمی... درست بگو ببیکنینگرانم م یتارا دار -

 یخودت من و از زندگ یدیقول م ؟یکمکم کن یدیقول م -

 رون؟یب یبرادرت ننداز

 :کند یاش حالم را بدتر م ی... کالفگی... نگران ترس

 !تارا برو سر اصل مطلب ... جونم باال اومد -



 یآرامش م یفقط کم یکم ایدر یبندم... صدا یم چشم

 بودم مثل نیرحسیکه با ام یمدت نیدهد... تمام ا

... شودیرد م میچشم ها یدور تند از جلو یرو لمیف کی

 ...دارم یرا بر م غیت

 !دروغ گفتم نیرحسیمن به ام -

 :پرسد یم یجد

 ؟یچه دروغ -

چشم جرات باز کردن  کند؟ی... خدا کمک نمشنودینم خدا

 ریرا ندارم... قطعا گفتنش به آرش راحتر از ام میها

را بزنم...  انتیخ دی... کاش بشود... کاش قاست

 ...کشم یرا م غیکاش...ت

 داشتم!! یمن ... خونه مجرد -

 

از قلبم... از رگ ... از دلم... از چشمم.. زدیر یم خون

... متعجب... ناباور... کنمیام...چشم باز م یزندگ

 ...یعصب



 ...کندیم نگاهم

 !فهممینم -

از دوستام  یکیخونه با  هی یسال و من تو کیاون  -

 !کردم بدون خانواده یم یزندگ

 :زندیرا چنگ م شیموها کالفه

 !تارا ستین یخوب یشوخ -

که  شدیچ فهممینم دونمی... نمیآرش قول بده فقط کمکم کن -

 خستم... دارم دونمی... فقط مگمیدارم بهت م

 !...شمی... دارم غرق مزنمیباتالق دست و پا م نیا یتو

 :دیگو یتند م یکم

 تارا؟ یگیم یچ نمیمثل ادم حرف بزن بب -

 !تارا یگیم یچ نمیمثل ادم حرف بزن بب -

 کی یتو یاست که خودت را پرت کن نی... مثل ااعتراف

 نجاتت دهند ای یکه غرق شو نی... اانوسیاق

 یاشکم همزمان با حرفم م کنمی...نگاهش مستین مشخص

 چکد:



 

 آرش؟ -

 ...بلند شوم شومی.. مجبور مستدیا یم یعصب

 !حرف بزن تارا -

 شومیکه مطمئن م نیرحسیام امدنیگردم و از ن یبرم

 :کنمینگاهش م

 !فقط واسه از دست ندادنش دروغ گفتم -

 :دیا یجلو مقدم  کی

 تارا؟ یداشت یتو خونه مجرد -

 یم میلبها نییچسبانم و پا یرا به هم م میدستها کف

 ...گذارم

 !یبد فکر نکن .. بد فکر نکن لعنت -

کشد...  یو م ردیگ یرا م می... بازوکندینگاه م الیدر و به

 :ستدیا یم الی... پشت وشومیم دهیهمراهش کش

 !گمی... بزار بعد م کنهیشک م ادیب ریام -

 :دیگو یم تند



 

 !االن تارا نیهم یگیاالن م -

 یمن بهشت است...ب یایدن یپا ایمعتقدم جهنم آن دن امشب

 :دیگو یحوصله و کالفه م

 !میکرد داتیکه پ یشب ؟یگشت یاون شب از کجا برم -

 ! ..یمهمون -

 ...کشد یرا به صورتش م شیدو بار دستها کالفه

حرف بزن درست... بفهمم  زیبهم نر تارا روان من و -

 ازدواج کرده؟ یداداش من با ک

 ...شودیسرم خراب م یساختمان رو کیمثل  ایدن تمام

 !بد فکر نکن -

 یطوفان ای...دررودیباال م یکم شیصدا تن

 ...گم است ایدر یطوفان یصدا یتو مانیشده...صدا

 !ِد المصب حرف بزن که بد فکر نکنم -



برم از  دیکرد... گفت... گفتن... با بابام که ازدواج -

... بابام واسم خونه گرفت... من ... تنها بودم.. ششونیپ

 یم

 ... با دوستم...دمیترس

 

 ...گذارد یسرش م یرا رو شیدستها

 !..یوا ی... ایوا -

 ...رومیم جلو

نه... نه آرش... دوستم دختر بود... فرشته.. عکسش و  -

 !دتشید رمیدارم بقران... ام

 یاش تو یخال یچشم ها... از میچشم ها یتو زندیم لز

 برف شیچشم ها ی... سرماکنمیدره سقوط م کی

 ...کندیم رمیگ

 بود؟ نیگناهت هم -

 !نه -

 ...کنمیم جان



 ... شب من و هیفرشته  -

... هر لحظه زندیقدم م یاست... درد دارد... عصب سخت

 ...برسد ریترسم ام یم

 آشنا کرد! یپسر هیشب من و با  هی -

 

 ...کندینگاهم م جی... ناباور و گزندی... خشکش مستدیا یم

 !گمی... بخدا دروغ نمستیمون نبود... ن نیب یچیه -

گذارد... نفسش  یم شیرا به زانوها شیو دستها شودیم خم

 ...را نشانه رفتم رتشی... غدهدیم رونیرا سخت ب

 !آرش... گفتنش سخته... سخترش نکن تو رو خدا -

 ...کند یو نگاهم م ستدیا یم صاف

 ...اون شب ؟یدوست داشت -

 ...روم یم جلو

نکن از گفتن آرش... نزار  مونمیقضاوت نکن... پش -

 یکنیمحکوم نم یباتالق و برم... گفت نیبدم تا ته ا حیترج

 ادته؟ی



 :کشد یم قیعم نفس

 باشه بگو! -

 

دوستم  یمن اون پسر و نخواستم قبولش نکردم... ول -

 کرده بود... به قول لهیبهم پ ی... اون عوضدینفهم

من گفتم نه... اون شبم واقعا  یعاشقم شده بود... ول خودش

 من و برد یفرشته بهم گفته بود تولد... ول

 ...نیحس ریهمون آشغال..به جان ام یمهمون

 ...گذارد یاش م ینیب یرا رو انگشتش

 !و نه ری... جون امسیه -

 ...تمام تنم را پر کرده میتومور بدخ کیام مثل  یلعنت بغض

 یچیمن و اون ه نیبه جون مامانم... بابام... خودم... ب -

 واسه ارهیخارج خانوادش و م رهینبود.. بهم گفت م

 !خوامشینم دیفهمیو ازدواج نم یخواستگار

 :دهدیرا فشار م جگاهشیگ شیکف دستها با

 !کنهیسکته م ریام -



... عرش خدا سوزدی. دلم مسوزدیام م هنیکشم... س یم آه

 ...خوردیتکان نم شیهم از جا

نکردم  یاشتباه بود... من کار هی نایا ؟یارش قبولم دار -

 ...... من هرزستمین فیجز دروغ... من کث

 خفه شو تارا! -

 

 ...اندازم یم ریسرم را ز ساکت

 !و باورش با خودش میبهش... تصم گمیمن م -

 یگفتم تو بگ ی... گفتم کمکم کنینگفتم که بگنه... نه...  -

 !گمیکنم... اگه به گفتن باشه خودم م کاریچ

 ؟یکن کاریو چ یچ -

 !اون پسره... برگشته -

خودش  ی... مثل من دارد تودیآ یپرد... جلو م یم پلکش

 ...شودیآوار م

 ؟یباهاش در ارتباط -

 ...... خدا... خداخدا



 ؟یکرد کاریتارا تو چ -

 یلعنت یشرج ی... هواکنمیتنگ شده... شالم را باز م نفسم

 ...کندیدارد خفه ام م

 گوشت و تو.. خیب ریام -

 

کرد....  دمیکرد... اون تهد دامینکردم... اون پ یمن کار -

 ...!اون

 ...گوه خورده ؟یدیچه تهد -

 :میگویو با التماس م رومیم جلو

 ... شنوهیآروم... اروم م -

 ...ام دهیو ترسناک ند یقدر عصب نیابه حال ارش را  تا

 کرده؟ یدیچه تهد وون؟یاون ح هیک -

نبود اما اون  نمونیب یچی.. هگهیم ریکرده به ام دیتهد -

 ... مسخره بود یدوست هیدروغ بگه... بخدا  خوادیم

و از دست  ریام خوامی...من نمینبود حت یدوست اسمش

 ..!بدم



 :ستدیا ی... مزندی... قدم مزندیرا چنگ م شیموها کالفه

از  دی... فقط قبلش بازنمیباهاش حرف م میاز سفر برگشت -

 خودم یبا خبرشم... باهام روراست نباش زیهمه چ

 تارا.. حله؟ رمیگیو ازت م ریام

 ی... صدادهمیبغض سرم را به عالمت مثبت تکان م با

 زند... آرش یم میکه صدا شنومیرا م نیحس ریام

 :دیگو یو م رودیم الیو گریبه سمت د کالفه

 

 !یزدیبگو قدم م -

 یم قی... نفس عمکنمی... شالم را مرتب مرودیم و

 :رومیجلو م ریام دنیکشم...با د

 ؟یکنیکار م یچ نجایا -

 !زدمیداشتم قدم م یکرد رید -

 ...شودینگاه کنم.... نم شیچشم هابه  شودینم

 که؟ یخوب -

 !ادیاره فقط خوابمم -



 آرش کو؟ -

 ...دیا یافتم... همراهم م یم راه

 !کار داشت نشیماش یرفت تو -

برد... آرام از  یزود خوابش م یلیخ یاز خستگ ریام

 زیم یرا از رو میو گوش مییآ یم رونیآغوشش ب

 :سمینو یآرش م یو برا شومی... وارد تلگرام مدارمیبرم

 

 یذهنت خراب نکن آرش... بخدا دختر بد یمن و تو -

 !می... پدرم... پدرم لعنت ستمین

 :زدیر ی... اشکم مدهدینم یاما جواب خوردیم کیت

 آرش؟ -

 :کندیم پیمکث تا یکم با

 ! ...شهیم داریب ریبخواب ام -

 ده؟یاگه بفهمه طالقم م -

... من خودم هنوز شوکم... مثل دونمیتارا نم دونمینم -

 موقع شب دارم به تو و نیا ایها نشستم لب در وانهید



 !کنمیفکر م حرفات

 شیکشد...دلم برا ی... آرام نفس مکنمیرا نگاه م نیرحسیام

 آرش امیپ دنیگردم و با د ی... برمرودیضعف م

 :زندیسخت م قلبم

 !رو بفرست کهیشماره اون مرت -

 گفتم... کاش... ی...کاش نمشودیداغ م تنم

 

 !تارا با توام -

 :کنمیم پیتا سخت

 !یشمارش و دار -

تخت  نیهم یاتاق تا رو نیتا هم ایدر کنمیم حس

 ...کندیبلعد دارد خفه ام م یخودش م یامده..دارد مرا تو

 !تارا ستین یاالن وقت شوخ -

 یرا رو ی... گوشکنمیرا پاک م امهایرا ندارم... پ طاقتش

 و شومی... خم مکنمیرا نگاه م ریگذارم ... ام یم زیم



هر چه که داشتم را  ایبوسم... و دن یاش را م یشانیپ

 ... کهنیرحسیگرفت و هر چه خواستم را نداد... مانده ام

کنار  شیو خدا شیرا با آدمها ایاز دست بدهمش... دن اگر

 !..!گذارم یم

 ری...امرمیگ یمامان را سمتش م یآب و قرص ها وانیل

 به حاج خانم و یرفته..نگاه رونیب یماه دیخر یبرا

 رونیحرف ب یاندازم...ب یکه گرم صحبت هستند م مامان

 یم شودیآمدنم که م یروم... آرش متوجه  یم

 یاندازم.. جلو م یم ری.. سرم را زکندی... نگاهم م ستدیا

 :دیآ

 !کنمیرو م ریمو ز یگوش نیدارم مخاطب شبیاز د -

 ...رمیگ یرا گاز م لبم

کدومشون خانوادش خارج  کنمیهمشون فکر م ونیو م -

 !کننیم یکشور زندگ

جلو  گریقدم د کی... کندیام را پر م نهی... درد تمام سدرد

 ...ردیگ یاش را مقابلم م ی...گوشدیا یم

 



 ! نگاه کن -

 یاسم آرمان مقصود دنیاورم... اشکم با د یرا باال م سرم

 ...چکد یم

وبگو نه تارا... همه  یکی نیو بگو نه... فقط ا نیفقط هم -

 ... درستمیکنیو .. تحمل م شبید یرو... همه 

درست  یگناه ی... خودم مخلصتم... اگه بدونم بکنمیم

 ...نیو بگو نه... فقط هم نی... ای... ولکنمیم

 کی یپوست کلفت باشم که بغض صدا دیبا یلیمن خ و

 ...مرد را نبارم

 !ستیادم ن نیتارا... بگو نه... مرگ ارش بگو ا -

زانو ... مقابلم کنمیماسه ها سقوط م یرو میزانوها با

 ...زندیم

چرا االن تارا؟ بعد اون همه رفت  ؟یلعنت یگیچرا االن م -

 االن زن داداش؟ گن؟یو امد... االن م

که حالم از خودم بهم  دیگو یم یداداش را جور زن

 سمیخ یچشم هااورم و با  ی... سرم را باال مخوردیم

 ...کنمیداغونش را نگاه م ی چهره



 شه؟یم یچ ریام ؟یچ ریکمر من شکست ام -

 بارم... یم

 

 !نکردم ینکردم ... بخدا کار یمن کار -

 ... عوضیاون ارمان  -

 ...خوامیمامانت بفهمه... نم خوامیارش اروم... من نم -

 ...نالد ی... مشودیم بلند

 !خدا یا -

 رومی... سمتش مستمیا یم

و از دست ندم ؟ بخدا  ریام یکنیکمک م ؟یکنیکمکم م -

 ...من

 :زندیم داد

 ! انقد قسم نخور -

 ...کندیبندم... نفسش را کالفه فوت م یرا م میچشم ها

 !بگم دق نکنه تا از دست ندادنش یاول فکر کن چه جور -



 نیرحسیاز ام ی... هنوز خبرکنمینگاه م الیدر و به

 :زندی... خسته لب مکنمیرا پاک م می...اشکهاستین

 

 کنمیم.. کمکت میگیبهش م میشیجمع م یسه نفر میبرگشت -

 سر خودش ییبال هینزنه  کنمیکمکت م یبگ

 !ارهیخودت ب و

 یقشنگ یجا تیایخدا... دن ستین یمنصفانه ا یجا ایدن

 و گل و درخت و اسمان رنگ و ایدر نی... با استین

 یریوجود ندارد... جز ام یقشنگ زیچ چی... هیداد لعابش

 ...که

 خواسته؟ یگفته چ یکرده... چ یدیفقط بگو چه تهد -

... کندیتر م م وانهیموج د ی... صدارمیگ یرا باال م سرم

 انیهست که سوت پا ییتماشا زیخدا از آن باال چه چ

 ؟یزنینم را

 ...! من برم -

 :ردیگ یرا م میبازو



 کهیتارا... مثل احمقا با اون مرت یفرار کرد یبه حد کاف -

 کلمه هیو تو  میو رفاقت کرد میرفت و امد کرد

بخنده...  شمونیبه ر زیهمه چ یاون ب ی... گذاشتینگفت

 یب یگیمگه نم ا،یبسه... بسه تارا، به خودت ب گهید

 ؟یگناه

 ...لرزد یام از بغض م چانه

 ؟یک کنه؟یباور م یک -

 

 ...اش یشانیپ یرو زندیدو بار م یعصب

 ی... هستم تا ته اثبات بکنمیمن ... من االغ باور م -

 هست و یهستم... فقط حرف بزن تارا... هر چ تیگناه

 !بگو

 :زنمیجان لب م یب

 !سخته -

 ر؟یسخت تر از از دست دادن ام -



 ی... مکنمیرا... خود نابوده شده ام را... بغل م خودم

زمزمه  ری... سر به زدهمیرا ماساژ م میبارم... بازوها

 :کنمیم

 ...خودم و -

 ...کنمی... باز جان مرودیم نفسم

 !خواد یخودم و م -

 کی ی... توکنمی... سقوط مشودیم یخال میپاها ریز و

 سرش یرا رو شی... آرش دستهاکی... تارقیگودال عم

رود.. زمزمه  یچکد... عقب م یگذارد.. اشکم م یم

 ..کندیم

 ...ایخدا -

 

 ...کندیرا مشت م شی... دستهارودیتر م عقب

 ... و زیهمه چ یمن اون ب -

خرج کردن  رتیآرش... االن وقت غخرابش نکن  -

 الزمم؟ ارش کمکم رتی... نگام کن... من االن غستین



 ! ...کن

با  نیرحسی...همزمان امرودیم الیسمت در و یعصب

 و کندینم ی... اما ارش توجه اشودیم الیوارد و نیماش

 قی.. نفس عمکنمیرا پاک م میرود.. اشکها یم رونیب

 :دیا یها سمتم م یهبا پاکت ما نیحس ری... امکشمیم

 کجا رفت؟ -

 ...کندیها حالم را بدتر م یماه یبو

 !نگفت -

 حالش خوب بود؟ -

 :رمیگ یها را از دستش م یماه

 !رمیم یم یدارم از گرسنگ میآره خوب بود.. بر -

 

... میشویم الیحرف وارد و ی... بکندینگاهم م دیترد با

 تلفن همراهش را نیحس ریام شودیناهار که اماده م

 :دیگو یو بعد از چند لحظه م داردیبرم

 ده؟یپسر چرا جواب نم نیکجاست ا -



دارم  یبرم زیم یلرزان از رو یهمراهم را با دستها تلفن

 ...رمیگ یروم و شماره اش را م یاز پله ها باال م

 ه؟یتارا چ هیچ -

باهاش نداشته باش االن نه  یتو رو به روح پدرت کار -

 !ستیاالن وقتش ن

 !قسم نده المصب -

جوشد... تمام  یقلبم م یتو یزی... چ دهمیم هیدر تک به

 ...سوزد یام م نهیس

 !ایفقط ب ایب -

 :کندیرا کالفه فوت م نفسش

 !رمینم یی... نترس... جاامیآروم شم م -

 نکن از گفتن ارش! مونمی..پشکنهیشک م ریام ایاالن ب -

 

 !امیم -

پرم...  یخورد... از جا م یبه در م ی... تقه اکندیقطع م و

 دنی... با دکنمیکوبد.. در را باز م یوار م وانهیقلبم د



 دهمیم رونینفس حبس شده ام را ب مامان

 ناهار؟ یایمامان جان... چرا نم یتارا؟ خوب -

را پرت  ... خودمدیا یکشم... متعجب جلو م یرا م دستش

 آغوشش... سرم را با ترس نوازش یتو کنمیم

 :کندیم

 مامان جان؟ شدهیدلم... چ زیعز هیچ -

 !مامان یمادر بش خواستیوقت دلت نم چیکاش ه -

رحمانه تمام غمم  یو من ب شودیحس م یشل و ب شیدستها

 :بارم یرا م

ادم  یکرده باش یدرد داره... درد داره تمام عمرتو سع -

 ...شب هیو  یباش یخوب

 یم شی.. صورتم را با دستهاکندیاز خودش جدا م مرا

 ...ردیگ

 شده تارا؟ یچ -

انتخاب  نیکه معتقد بود من بهتر یبه ارش گفتم... به کس -

 واسه برادرشم!



 

 قضاوتت کرد؟ -

 ...رومیم عقب

 ! ...دونمیقضاوت؟ نه... نم -

 :میشنو یم نییپا یرا از طبقه  نیحس ریام یصدا

 !شهیآرش اومد غذا سرد م د؟ییایمامان؟ تارا؟ نم -

نگاه  نهییآ ی... خودم را توکندینگران نگاهم م مامان

 یم دمیرنگ و سف یب یلبها یرژلب رو ی... کمکنمیم

 ...زنم

 یکن یکار هیحالت و دکتر  یبه بهونه  شهیمامان م -

 م؟یزودتر برگرد

 د؟یکن کاریقرار چ -

کمکم کنه از  خوادیبگم.. م ریآرش قرار کمک کنه به ام -

 !...دستش ندم

 ... خوبه؟میفتیفردا راه ب گمیباشه ... امشب م -

 



... میرویم رونی... بدهمیرا به عالمت مثبت تکان م سرم

 و نی...نگاه سنگمیشویهمه مشغول خوردن غذا م

سنگ کرده... تلخ و جان  میگلو یآرش غذا را تو سخت

 به رهیساکت و خ نیحس ری.. امکندیسوز نگاهم م

حال  کنمیچرا حس م دانمی... و نمکندینگاه م شیغذا بشقاب

 به آرش ی... حاج خانم نگاهستیاو هم خوب ن

 :اندازد یم ریام و

 م؟یخبر یشده ما ب یزیچ -

 :زندی... آرش سخت لبخند مخوردیم یتکان سخت دلم

 !نشده یزینه حاج خانوم چ -

 :کندیآرش را نگاه م نیحس ریام

 ؟ یناراحت یزیچاز  -

التماس  میچشم ها..با زدیر یم وانیل یآب را تو یکم ارش

 :خنددی... مکنمیم

 طنتیش دیبا یه د؟ینیمن و ساکت بب دیتون ینم قهیدو دق -

 کنم؟



 :کشد یرا م نیحس ریام لپ

 خوبم آقا داداش! -

 

 : کشد یصورتش را عقب م ریام

 !لوس نشو عه -

 هی دیریگرفتم... شماها دو تا دو تا م یواال من افسردگ -

 من تک و دیکن یگردش م دیکنیگوشه پچ پچ م

 !افتم یروز م نیخب معلومه به ا تنها

 :دیگو یخانم با خنده م حاح

 !ریخب مادر زن بگ -

 دن؟یاز کجا؟ چند تا م -

لبخند  نیحس ری... من تلخ.... آرش سخت... اممیخند یم

 :زندیم

 انه؟ویمگه د ییصف نونوا -

 :دیگو یو حاج خانم م خنددیم ارش



دختر خانوم و خوشگل مثل  هی یتو اگه واقعا زن بخوا -

 !تارا واست در نظر دارم

 اندازم.. یم ری... سرم را زکندینگاهم م رهیخ ارش

 

 !کردم ینه قصد ازدواج ندارم حاج خانوم...شوخ -

 :ردیگیرا سمتم م یبشقاب ماه نیرحسیام

 !کردم واستاستخوناش و جدا  -

... تشکر رمیگ یاورم و بشقاب را م یرا سخت باال م دستم

 ... ارش با دو انگشت شصت و اشارهکنمیم

.. مامان نگران و دلواپس نگاهم دهدیرا فشار م شیچشم ها

 و شودی... فاجعه در راه است... آرش بلند مکندیم

 :دیگو یم

 م؟یامکانش هست فردا برگرد نیحس ریام -

 :پرسد یمتعجب م ری.. امدیا یهرچهار نفرمان باال م نگاه

 چه خبره؟ م؟یبرگرد ومدهین -

 !... لطفامیبرگرد دیکار مهم دارم... با -



 :کندیهم کمک م مامان

 !مارستانیبرم ب دیجان منم با ریراستش ام -

 :دیگو یم نیحس ریام

 

... خواستم میکه سفر نشد... دو روز نشده اومد نیاخه ا -

 !خودتون عوض بشه یهواحال و 

 :دیگو یو سرد م رودیسمت پنجره م ارش

 !میایقسمت باشه باز م -

 :دیگو یکالفه م نیرحسیام

 یبگ یخوایفقط نم ستین یهر جور صالحه .. حرف -

 ؟ یبرگرد دیبا شدهیچ

 :گذارد یم ریام یشانه  یو دستش را رو دیا یجلو م ارش

 ! ...داداش گمیبعد م -

متفکر و کالفه نگاهش  ریرود ... ام یسمت پله ها م بعد

 یام رو یتمام زندگ کنمیو من فکر م کندیم



نامعلوم... هراس از دست دادن تنها  یا ندهی... اهواست

 یمرده  کی... از تو تی.. کوه زندگتیزندگ ییدارا

هنوز لبخند  یشده ام که گاه یسازد... مرده ا یم متحرک

 کی. تنها به ..ورزدی... عشق مزندی... قدم مزندیم

بار دلش  نیخدا ا دیاز دست ندهم... شا دی... شادیام

 خودش را از من نگرفت... با نیحس ریام دیسوخت... شا

 داشت و زنده بود؟؟ دیام توانیها تا کجا م دیشا

 ستادمیکشد... کنار پنجره ا یتخت دراز م یرو نیحس ریام

 :گردم یبرم شیشده ام...با صدا رهیخ ایو به در

 آرش چشه؟ یدونیم تو -

 

 ...دهمیمشتم فشار م یرا تو پرده

 من از کجا بدونم؟ -

 :کند یحوصله زمزمه م یب

 !یچیه -



نگاهش  نیبندد غمگ یکشد و چشمم یتنش م یرا رو پتو

 ... تو حرفریتو بگو ام ی... اگر شک کردکنمیم

 نی... تو سر حرف را باز کن... کمک کن بشکنم ابزن

 بغض کشنده را... تو سکوت نکن نیرا... ا یسکوت لعنت

 یکشم... دلم برا یحرف کنارش دراز م ی... بنیرحسیام

 یکس ی... بسوزدیخود دروغگوام م یخودم... برا

 ییتنها دیبا ییجا کی.. بالخره داردیاز سر من برنم دست

 تره نیرحسی... اممیایرا قبول کنم... نترسم... کنار ب

 :چدیپ یرا دور انگشتش م میاز موها یا

 !میفتیراه ب دیبخواب صبح با -

... بغضم را قورت کنمیچرخم و نگاهش م یپهلو م به

 ...دهمیم

 دهیو بوس یکه زندگ یدیرس میاز زندگ ییجا هیتو درست  -

 .!.بودم و گذاشته بودم کنار

 ...حس ندارد لبخندش

 و نداشتم... ! چکسیکه ه میاز زندگ ییدرست جا -



 

 یهست که گمش کرد تیدگزن یاز من مهمتر تو یکی -

 !گذره یراحتر م یهمه چ یکن داشیتارا... اگه پ

 :زنمیلب م تلخ

 ؟یگیتماشاگر و م -

 :خوردیهم گره م یو خوش حالتش تو یمشک یابروها

 تماشاگر؟ -

 !خونش رو ابراس کردمیبچه بودم فکر م یکه وقت یاون -

خوابد...به سقف  ی... طاق باز مکندیرا رها م میموها

 ...شودیم رهیخ

هر جا  میتارا... فقط ما انتظار دار ستیخدا تماشاگر ن -

 ...از راه برسه و رفع و رجوعش کنه میکرد یهر کار

 ! ...عقل داده... قلب داده... منطق داده... فکر داده خدا

 :کشم یم آه

از قلبا رو از سنگ ساخته..  یلیهم داده... خ یکس یب -

 !از کار انداخته ینقطه از زندگ هیعقال رو  یلیخ



 :زندیلب م جیو گ ناباور

 

 ؟یگیتارا؟ چرا کفر م -

 ی... به پهلو مرمیگ ی... دستش را مکنمیم سکوت

 خسته و تب دارم یچشم ها یچرخد... کف دستش را رو

 ...گذارم یم

 !خوامیم یزیچ هیازت  ر؟یام -

 ...شیچشم هااز  شتریرا دوست دارم... ب شیصدا

 ؟یچ -

افتاد... به عشقم شک  مونیاز زندگ ییهر جا یهر اتفاق -

 !نکن

 :داردیکشم... دستش را برم یم قیعم نفس

 قرار بفهمم چته تارا؟ یک -

 :کنمیم زمزمه

 !ریشبت بخ -



 

صندوق عقب  یچمدان ها تو دنیو آرش مشغول چ ریام

 ...تارا یداشت یزیهستند... عجب سفر خاطره انگ

 یلرزان از رو با دست خوردیهمراهم که زنگ م تلفن

 بابا متعجب جواب یشماره  دنی... با ددارمیبرم زیم

 :دهمیم

 بله؟ -

 هنوز سرجاشه تارا؟ تیزندگ -

 :بندم یترس در اتاق را م با

 شده؟یچ -

 !نجایشوهرت اومد ا شیدو شب پ -

 :کنمیتخت سقوط م یرو

 ؟یواسه...چ -

 دمی... نفهماوردمیسوال کرد که ازش سر در ن یسر هی -

 که بهت شک کرده؟ یکرد کاری.. تو چهیهدفش چ



که قسمم داد بهت نگم تا خودش بفهمه چه  یکرد کاریچ

 خبره؟

 بابا... بگو... ! دیپرس یچ -

 

 :دیگو یم خسته

 ایهست که ازش خبر نداره  یزیگذشتت چ یتو نکهیا -

 !نه

 ؟یگفت یچ -

نزدم تارا  ی... من حرفمیبود رو قبال گفت یگفتم هر چ -

 !یبهتره خودت بگ یول

پر از بغض و ترس لب  شنومیرا که م نیحس ریام یصدا

 :زنمیم

 !خدافظ -

 :میگو یم کنمیو همان طور که مانتوام را تنم م شومیم بلند

 !اومدم -



 رهیهمه غرق فکر به جاده خ میشویکه م نیماش سوار

 باز مثل احمق ها شومیبار مطمئن م نی... امیهست

 چیه نیرحسیکرده ام ام الیکرده ام و خ یزرنگ احساس

 ی... دلم آشوب است.. دارم سعدهینفهم یزیچ

را  یآماده کنم.. هر اتفاق یهر اتفاق یخودم را برا کنمیم

 کی نیرحسیام نکهیا یتوانم تحمل کنم... حت یم

قلبم فرو کند... اما... اما از دست دادنش... امان  یتو چاقو

 !..از نبودنش

و  دارمی... تلفن همراهم را برم شودیکه وارد حمام م ریام

 دهی... به بوق دوم نرسرمیگ یآرش را م یشماره 

 :چدیپ یگوشم م یتو شیصدا

 

... فعال تو میزنیحرف م ریبا ام امیتارا...فردا صبح م -

 نکن خب؟ یکار چیه

 !ترسم یم -

 :کند ینفسش را فوت م کالفه



 !نترس توکل کن -

... هر گوشه کنمی... به خانه نگاه منمکیحرف قطع م یب

 یزیسرم خون ر یتو یخاطره ا کنمیاش را که نگاه م

توکل  ایکشد...توکل کنم؟ خدا یم ری... سرم تکندیم

 را نمیرحسی... ام کنمی... تمنا مکنمی... دعا مکنمیم

...خسته و ریام را نگ یزندگ دی... امری... نفسم را نگرینگ

 دوماه نی... تمام انمینش یکاناپه م یحس رو یب

... مگر شودی... مگر مکنمیمشترکمان را مرور م یزندگ

 قدر کوتاه باشد... مگر نیها ا یفصل خوشبخت شودیم

ام  یقدر کم باشد؟ قفل گوش نیا یسهم من از زندگ شودیم

 افتد یآرمان م امی... چشمم که به پکنمیرا باز م

 ...لرزد یم تنم

سفرت... فردا ساعت ده صبح ..زود تموم شد ریسفر بخ -

 !تمومه یایب رید قهیمنتظرتم... پنج دق

 یم زیم یرا رو یبسته شدن در حمام گوش یصدا با

 را شیهمان طور که موها ریگردم... ام یگذارم و بر م

 :کندینگاهم م کندیم خشک



... حالت خوبه  یگوشه نشست هی میاز ظهر که برگشت -

 تارا؟

را چگونه معنا کنم که حالم زار م را معنا کند...  خوب

 جا فاتحه ام را نیکنم تا هم فیمرگم را چگونه توص

 بخوانند؟

 :میگو یم یو با لبخند زورک شومیم بلند

 

 !رمیدوش بگ هیخوبم... منم برم  -

 رونیرا از تنم ب می... لباس هاشومیحرف وارد حمام م یب

 ... اشکمزنمیزار م... ستمیا یدوش م ریاورم و ز یم

 شتریدرمان...ب یب یدرد انی... خودم م شودیآب گم م انیم

 نیاز ا شتریندارم... ب دنیتوان جنگ نیاز ا

خالص کنم...  میها ییتالش کنم خودم را از تنها توانمینم

 ی... مثل مورچه اادیز یلیاست.. خ ادیز ایزور دن

... تمام شومیها.. له م لیف ییهزارتا یدر برابر دسته  شدم

 کیاست... مثل  دهیفا یب دنی... جنگشومیم



.. فردا شودیمانم که حکم اعدامش اعالم م یم یاعدام

 !...شودیصبح حکم اعدامم اجرا م

 پست_ شصت و پنج#

بود دست و  یداریب یکه تو یکابوس انیرا م شبید تمام

 جان سوز به یرا با حسرت شبیپا زدم... تمام د

زل زدم... و فکرها... دردها... غم ها... ترس  نیرحسیام

 امیکه آرمان باز پ یشبیها... قطره قطره آبم کردند...د

 :بود داده

منتظرت باشم... تارا سر  دیو من با ییصاحبخونه تو -

 !شهیارسال م ریعکس واسه ام نیاول یایساعت ن

وارد اشپزخانه  ریگذارم... ام یم زیم یرا رو یچا فنجان

 :کنمیسرخش نگاه م یچشم ها... به شودیم

 حالت خوبه؟ -

 

 !سردرد دارم... من برم سرکار خداحافظ کمی -



تا  میچه طور بگو دانمیافتم... اما نم یآمدن آرش م ادی

 :بماند بدون سوال و جواب

 صبحونه؟ -

 !خورمینم -

روز  نی... امروز نحس تررومیم رونیآشپزخانه ب از

 را شیو موها ستادهیا نهییآ یجلو ریام است...ام یزندگ

اش را  یزند... کت و شلوار اسپرت مشک یم شانه

 نگاهش نهییآ یو تو ستمیا ی... پشت سرش مدهیپوش

 یگذارم... شانه را رو یم شیبازو ی... سرم را روکنمیم

 یقهوه ا یچشم هابه  زندیگذارد و زل م یم زیم

 ...کندیکند..فقط نگاهم م ینگاهم م ی... جدرنگم

که  یاز اون شتریدوست دارم ... ب یلی... خنیرحسیام -

 !گفتم و ثابت کردم

 ...است نهییآ یتو میچشم ها ی رهیخ نگاهش

 !دارم یکار هیباهات  یامروز نر شهینم -

 :دیگو یحوصله م یو ب یجد



 برگشتم! یکار دارم... باشه واسه وقت ادیز -

 

 شیچشم ها... لبخندش حس و حال ندارد... زندیم لبخند

 ی... بر منمیب ینم گریهم من د دیخندد... شا ینم

 :دیگو یو م گردد

 !مراقب خودت باش... خداحافظ فعال -

... تلفن همراهم زنگ شومیم رهیاز رفتنش به ساعت خ بعد

 آرمان تمام حس یاسم شماره  دنی... با دخوردیم

 :دهمیوجودم...جواب م یتو زدیر یبد م یها

 ؟یگیم ی؟ چ هیچ -

 ! ده کیاطالع نزدجهت  -

 نیهم خواهدیکه دلم م رمیس یاز زندگ یام... جور کالفه

 :زنمیجان لب م یحاال خودم را خالص کنم... ب

 !..امین...نم -

 :غرد یم

 مگه دست خودته؟ -



 ی... بغض بعدشودینم یخال میترکد... اما گلو یم بغضم

 نیتر از ا فیکث خواهمی... نمکندیرا پر م شیجا

 توانم... ی... نمشوم

 

 نیاز ا شتریاگه نبخشه الاقل ب ی... حتگمیخودم بهش م -

 ! شمیاز خودم متنفر نم

 :زندیداد م یعصب

 ! حرف مفت نزن -

 :خندم یاشک م انیم شیدیو ناام تیعصبان از

...هنوز انقدر پست و اشغال دمیگفته بودم باج به شغال نم -

 !کنم انتیبهش خ ینجورینشدم ا

 :کشد یزند...گوشم سوت م یم داد

... یکنیم یتارا... هر روز فقط باهام باز کنمینابودت م -

 !کنمینابودت م

اندازم... سرم را  یم زیم یحس و جان رو یرا ب یگوش

 از ی... برابارمی.. مزنمی... هق مرمیگیم میبا دستها



اتمام  ی... براکنمیم یعزادار نیرحسیدادن ام دست

 ...شومی... وارد اتاق م زنمیزانو م... مانیماه کی یزندگ

تر  کیکه آسمان نزد ییجا کیتا  رمی... مشومیم اماده

 رومیحرف بزنم...م نیرحسیبا ام شتریباشد و هوا ب

من  میبگو شیش خفه ام نکند برا واریکه سقف و د ییجا

 یکرد یکه فکر م یآن دختر ساده و معصوم

آرمان خرابم کند  نکهیقبل از ا رومی... مستمی... ننبودم

 ...اوار کنم خودم را شهیخودم با تبر بزنم و از ر

... ساعت ده کنمی... در را باز مبرمیم نییرا پا رهیدستگ

 پله ها پشت به یکه رو نیحس ریام دنیاست... با د

 خیرا ب لیگرفته عزرائ شینشسته و سرش را با دستها من

 ...نمیب یگوشم م

 ؟یکجا به سالمت -

 

قدر خش دار وشکسته؟ نه  نیبود؟ ا ریام یداصدا ص نیا

 ...ستدیا ی.. مقابلم مشودی... امکان ندارد...بلند م



من است؟  ریام یبرا چشم ها نی... ارومیقدم عقب م کی

 ...شودی... وارد خانه مستیامکان ندارد... آرامشش ن

تر  کیبندم... نزد یرا م میچشم هاکوبد... یرا م در

 ...چه خبر شده دانمی... نمشودیم

 سر قرار؟ یرفتیم -

را  دنیکه فرصت نفس اخر کش کنمیسقوط م یجور کی

 یکی... سوزاندیتکه تکه وجودم را م یکیهم ندارم.. 

قلبم را  دیبا اس یکیام...  نهیس یتو زدیر یداغ م سرب

 ....سوزاندیم

 ! یخوش قولم هست -

و  ... و دردستدیا یخورد... مقابلم م یم واریبه د کمرم

 ...ام را پر کرده شهیدرد و درد... تمام رگ و ر

 !خانوم زرنگ یکردیو الاقل پاک م اماتیپ -

را خواندم و بعد از  امیافتم... مثل احمق ها پ یم شبید ادی

 را امیاز حمام فراموش کردم پ ریآمدن ام رونیب

حوصله فقط خواندم... با  یهم ب شبید یکنم..حت پاک

 یخودم فکر کردم حاال که قرار است بفهمدچه فرق



 ...شودیگلو خفه م یاما تو می..صدازنمی....لب مدارد

 آره؟ یکه دوسم دار -

 زند... یام اما هنوز م یندارم... قلب لعنت ستادنیا توان

 

 !دمی...م حیتوض -

 ...اطراف خانه رای...عصبکیستری... بلند...هخنددیم

 :کندینگاه م

 ..!.... ههدهیم حیتوض -

 :دیگو یم ی... جدکندینگاهم م رهیگردد و خ یم بر

  @sayeroshan 

 یخـفـگـ, ],۷۱,۱ :[

 پست _شصت و شش #

 یزیچ ی...گفتخوامیم حیوقته ازت توض یلیمن خ -

 ؟یبد حیو قرار توض یچی... هستین

 ...رودی... عقب م رمیدستش را بگ خواهمیم



 !شکنمش یمن بخوره مدستت به  -

 ...نالم ی... مزنمیافتد... لب م یحس کنارم م یب دستم

 ر؟یام -

 

نه بگو احمق... بگو نفهم... بگو ساده لوح  ریام -

 ....!بدبخت

... من کندیلحظه معتقدم خدا فقط نگاه م نیامروز و ا و

 :کند یدهم و نگاه م یذره ذره جان م

 تو؟ یخونه داشت ؟یکجا؟ با ک یقرار بود بر -

 ر؟یام -

ازت قرار واسم  یاونجا ؟ چه عکس یکرد یم کارایچ -

 تارا؟ یهست یارسال شه؟ تو ک

 ستی... بخدا نستین یو مرگ مغز یقلب ستیفقط ا مردن

 انی.. خون در تنم جرزندی... قلبم منجامی... من ا

که غرور  ی... نبض دارم...اما مرده ام... مقابل مرددارم

 ...کشتم مرده ام را رتشیو غ



 ن؟یحس ریام -

 یگیبشه ؟ به من م یکه چ یتو خونت قرار گذاشت باهاش

 سرکار و پشت سرم یکنیدوستت دارم و ردم م

 سر قرار با دوست سابقت؟ یریم

 :زنمیم داد

بزار بگم...  نیرحسیام یگیمزخرف م ینه.. نگو ... دار -

 تورو قران بزار بگم!

 

... کفشش ردیگ یرا محکم م... چانه ام شودیتر م کینزد

 رود... از درد صورتم جمع یراستم م یپا یرو

 ...داردیرا بر نم شی.. اما پاشودیم

که باهات  یتارا... به من..به من یو دروغ گفت یهمه چ -

 مدت هر بار نیمثل کف دست بودم... تموم ا

و با خودم  دمیاز خودم خجالت کش تیبرم سر گوش خواستم

 ... من به توجاستیب رتیگفتم تعصب و غ

 !چکت کنم ستیدادم پس الزم ن اعتماد



 ...ببر نتیرحسیمرا ببر.. جان ام خدا

پدرت رفتم... با زن  شی... پدمیچند روز بر نیا یول -

 که پا شبینگرفتم.. تا د یبابات حرف زدم... اما جواب

 !و چک کردم تیو گوش یرو همه چ گذاشتم

 ...جوشد یقلبم م یتو یزیچ

 !ییکنم که تف سر باال کاریکنم باهات؟ چ کاریچ -

 ...در حال له شدن میام در حال خرد شدن است... پا چانه

 ...تو ... به جون خودت شیاومدم پ ی... من داشتم مریام -

دهنتو ببند خفه شو اسم من و نبر... حرف چوپان  -

 !باور نکرد ... گرگ زد به گله ش یدروغگو و کس

 :میگو یم هیگر با

 

 ...... من نخواستم برم سر قرار... منگمیدروغ نم -

را  شیاز درد بازو دهدیفشار م میپا یرو شتریرا ب کفشش

 ...زنمیچنگ م

 ه؟یپسره ک -



 ...پام ریام -

اسم نداشت...شمارش و  ه؟یپدر و مادر ک یاون ب -

 !..نشناختم..بگو تارا

  @sayeroshan 

 یخـفـگـ, ],۷,۱ ۳:۷۱[

 پست_شصت و هفت#

 :لرزم یم

... همه رو... به مرگ گمیو م یبرو عقب بگم... همه چ -

 پام له شد ری...امگمیخودم به جون تو راست شو م

 خدا! تورو

 

 یدارد.. آخ اروم یرا بر م شی... پاکندیام را رها م چانه

 واریو مات و ناباور... به د رهی..خرودی... عقب ممیگو یم

ر تند است که تمام آن قد شی... نفسهادهدیم هیتک مقابلم

 کیعرق کرده... انگار که  شیصورت و موها

 ..دهیرا دو یطوالن مسافت



پدرم ازدواج کرد ... چند ماه بعدش... زنش گفت  یوقت -

 مستقل خوادیوحود مو تحمل کنه... گفت م تونهینم

... تنها باشه با زنش... بابام واسم خونه گرفت... من باشه

 ... تنها نه... با همونکردمیم یسال تنها زندگ کی

 ...شیدیفرشته که اون روز د دوستم

 یکند.. خشک صامت ب یربات فقط نگاه م مثل

 ...دهدیرا خراش م میحرکت...بغض گلو

پسر و با  هیشب واسم تولد گرفت فرشته... اونجا...  هی -

 قیدوست خودش دعوت کرده بود... پسِر رف

 ...دوست فرشته بود فرشاد

اعتراف  کیاست خدا... توان بده... قدرت بده... قد  سخت

 ...تلخ نفس بده

عمل انجام شده قرار  هی ینشد... تو یمن نخواستم... ول -

 ...کس و کار ی.. بریگرقتم... تنها بودم.. دلگ

 تونمیکردم م یکمبود محبت ...فکر م ایدن هی...با افسرده

 ...یحال مو عوض کنم... ول



 :پرسد یحال م یجان و ب یب

 بود؟ یک -

 :کنمیمغزم...جان م یتو شودیم کیشل ریت هزاران

 

 !...آرمان -

 یرا فشار م جگاهشی... گردیگ یم واریاش را از د هیتک

 قرمز شده... از ترس سقوط شیچشم هادهد... 

 ...کنمیرا بغل م میو زانوها نمینش ی... مکنمیم

 ؟یمقصود -

دوم را بلند تر  ی... وادیگو یم یآرام ی... وازنمیم هق

 گردد و نگاهم ی... برمزندیسوم را داد م یوا دیگو یم

 :کندیم

 هیآرمان نبود... هه چقدر احمقم... بگو  یاون شماره  -

 ... گشهیخط د

نبود..بخدا  یساده بود... اصال دوست یدوست هی ریام -

 که یاونجور یچی... بهش گفتم... هدونهینبود..آرش م



 میبد حی... بخدا قرار بود امروز توض ستین یکنیم فکر

 !واست

 کنه؟یم یتو زندگ یخونه مجرد یآرمان تو -

 ...بندم یم چشم

بعد رفت اونجا...گفت  ششیبرم پ خواستینه... فقط.. م -

 ...منم برم

 ای.. آخر دناستیآخر دن نجای... ا ستی... هوا نستین نفس

 ژنیبا خودتان کپسول اکس دیامد ستیهوا ن

 ...زنمیم خیکه  کندینگاهم م یجور کی...دیاوریب

 

 ازدواج کردم؟ یمن با ک -

کشد...  یم غیسرم ج یتو ی... کسشودیمچاله م قلبم

 ...ندینش یم شیپاها ی... مقابلم روشودیم کینزد

 کجا رو اشتباه کردم؟ -

 ر؟یام -

 کجا بد کردم بهت؟ -



 ن؟یحس ریام -

 کم گذاشتم واست؟ یچ -

 جان؟ ریام -

دستم به  یبکشمت؟ ارزش شو ندار ستم،یمردش ن بزنم؟ -

 تفاوت یانتقام ب نیخون الوده بشه، بزرگتر

 ...رفتن

خودت... من به اونم گفتم  شیپ امی...بخدا خواستم بریام -

 ... ... منامینم

 یآرمانم انقد پست و رزل بود؟ چقدر خر و سادم که ادما -

 مو... قیاطرافمم نشناختم... زن مو رف

 

کشد... زل  یبار دستش را نم نی... ارمیگ یا مر دستش

 ....میچشم ها یزند تو یم

واسه از دست ندادنت بود  می... پنهون کارریببخش ام -

 ..بخدا



 یتو یکند ... به حلقه  ینگاه م مانیجان به دستها یب

 : کند یدستش اشاره م

 ! ..از دستم اریخودت درش ب -

 نیا یدهند رو یمگر؟ چند بار جان م رندیم یبار م چند

 ...یلعنت نیزم

 ریام -

 بندد یم چشم

 ی... همون طور که تو رونیب اریحلقه رو از دستم ب نیا -

 !یدستم انداخت

 ...انتخاب من نبود...من یاون زندگ -

 :زند یم داد

 ینشون کنمیچشم باز م خوامیکه گفتم و بکن... م یکار -

 دستم! یتو نمیازت نب

 

لرزد...  یم می...دستهارومیطناب دار م یخودم پا یپا با

 ...زنمیاورم... هق م یم رونیحلقه را از انگشتش ب



حلقه را  خواهدی..مردیگ یکند... دستم را م یباز م چشم

 ...کنمی... دستم را مشت م اوردیب رونیاز انگشتم ب

اگه  یتا ابد حت خوامی... من ازت نشونه نمرینه... نه ام -

 ...ینباش

 یصدا ی... براشودیتنگ م شیچشم هاارامش  یبرا دلم

 ...لبخند مهربانش یاش... برا یارام و دوست داشتن

 ...است گریمرد د کیکه مقابلم نشسته  یریام نیا

 ! باز کن انگشتت و -

 ...ریام -

سمت  مانی... نگاه هر دو شودیتلفن همراهم بلند م یصدا

 را از کنار در فمی..کشودیرود... بلند م یم فمیک

 یرا رو فیاورد و ک یم رونیرا ب ی.. گوشداردیبرم

 ..اندازد یم نیزم

 :ردیگ یرا مقابلم م یگوش

 دوستته؟ -



است  ییجا ستادمیکه من ا ینه... جهنم نه... نقطه ا برزخ

 ...کند یها...تماس را وصل م نیفراتر و بدتر از ا

 ...سکوت خانه یتو چدیپ یارمان م یصدا

رو فرستادم واسه آقاتون تارا جان... گفتم جفتمون عکسا  -

 منظورمون و شتریکه بهتر و ب میبا هم بهش بگ

 هیالبته... فقط  ی... کار من و راحت کردمیباش رسونده

 تو؟؟ ایکنم  فی.. اون شب خاص و من تعر یزیچ

 

 ...زنمیم غیتمام توان نداشته ام ج با

 ...اشغال.. کثافت یخفه شو عوض -

اش را از  یحس گوش یکند... ب یرا قطع م یگوش ریام

 ...اورد یم رونیب بشیج

 !نینب ریام -

هر لحظه صورتش سخت تر  شودیم رهیاش خ یگوش به

 سنگ...به کهیت کی... مثل  شودیحس تر م یو ب



... لنگان سمتش کندیدرد م می... پاشومیبلند م یسخت

 ...وانفسا نی...آرش کجا مانده در ارومیم

عکسا واسه تولدمه... همون که گفتم... من نخواستم  نیا -

 ...... اون و فرشته رمیبا اون عگس بگ

 !...ته کهشاندستشم دور  -

کنار بخدا کنار  دمیعکس خودم و کش نیلحظه بود قد ا هی -

 !..رفتم

شدن هم به نفعم  میندارم... کم آوردم... تسل دنیجنگ جان

 ستین

 اون بپرسم؟ از ای یگیاون شب خاص و تو م -

 

ترسم...  یپرسد که از حالش م یحس و حال م یقدر ب آن

 ترسناک شده.. سرخ و پر خون... جلو شیچشم ها

... فکش از ستمیا یروم ... م ی... عقب نمدیآ یم

 قفل شده تیعصبان



دهد... رگ گردنش  یهم فشار م یرا رو شیدندان ها ..

 :پرسد یم هیو با کنا یمتورم شده.. عصب

 خاص؟شب  -

.. از آرمان... از تمام ی... از خودم... از زندگمتنفرم

 .... نامرد یمردها

 !دیساده داشت یکه دوست -

 :زنمیم داد

باور نکن  ریباور نکن ام گهیم یهر مزخرف یهر خر -

 !یلعنت

... جلوتر سوزدی...ممیزندگ ی... قلبم.. وجودم... همه دلم

 ...بارد یقشنگش نفرت م یچشم ها... از دیآ یم

 :دیگویو م ردیگ یاشاره اش را سمتم م انگشت

 یهم واسه باال بردن صدات دار ییجا نینگاه کن بب هی -

 نه؟ ای

... درد و ستین ی... غم شکست عشقستیسرطان ن درد

 یاست که روز یمرد یچشم ها شیشدن پ رانیغم و



و حاال نفرت را در  یبود دهیدارم از زبانش شن دوستت

 :میگو یم هی... با گرینیب یم شیچشم ها

بشه.. من  نیکه حقمه بهم توه یاز اون شتریب زارمیمن نم -

 ... باورم کن...من دروغ گفتم پنهون ریزنتم ام

 نبودم... نامرد...  یکردم ول یکار

 

خفه شو ... الل شو تارا... صدا تو ببر... تمومشد...  -

 ! ...نزن خودیکه تموم شده دست و پا ب یزیواسه چ

 شودی... بغضم بزرگ و بزرگ تر مکنمینگاهش م ناباور

 شودیزند... وارد اتاق خواب م یرا چنگ م شیموها

 یبعد م قهیدهم.. چند دق یم هیتک واریو به د شومیبلند م...

 یشنوم سرم را باال م یرا که م شیپا ی...صدادیآ

 چیدستش سقف خانه که ه یچمدان تو دنی... با داورم

 ی... چمدان را روشودیسرم خراب م یآسمان هم رو

 :کندیمقابلم پرت م نیزم

 ! یتوش.. که فقط برنگرد ختمیمشت لباس ر هی -



 ...زدیر یم میبندم...اشکها یم چشم

 ر؟یام -

 !مونده بگو بعدش به سالمت یزی... چدمیحرفات و شن -

اندازد  یم ری... سرش را زستمیا ی... مقابلش مشودیم بلند

 را داخل شی... دستهاکندینگاه م شیو به کفش ها

 ...شلوارش مشت کرده یبهایج

 ؟ینگام کن شهیم -

 !یستین یدنید -

 ... درد تاروپودم را پر کرده...رمیگ یرا گاز م لبم

 

 .. من -

برو...  امیبرو تارا.. تا ادمم برو.. تا از پس خودم برم -

 !ختمیبرو تا خونت و نر

 :زنمیم هق

 !ریام ریتو نگنگاه یبکشم بزن... ول -



 ...کند یم نگاهم

برم  دی... بانمتیگردم نب یتارا.. برم زیاشک تمساح نر -

 !یمیقد قیسراغ رف

 ...ستمیا یدوم و مقابلش م یرود.. م یسمت د ر م به

 ادیسرت م ییبال هی... ونسیسراغ اون نرو.. اون د -

از خاطره هاتون بگه؟  اینزده تو لو بده؟  یحرفا یترسیم -

 گوش من؟ خی.. بدیعوض یلیبابا شماها خ

 ..متاسفم

 :زدیر یم میحرفم اشکها با

 

 استیدن ایتا دن ی.... از دستم نرو... گفتریغلط کردم... ام -

 تپش نینفس... تا اخر نیتا اخر یباهاتم... گفت

گناه  ری... ترکم نکن... ولم نکن... امنیحس ری.. امقلب

 ...من

بغض  شیکند... صدا یپاک م ختنیرا قبل از ر اشکش

 ...دارد



تارا... جهنمه..نه قلبم تپش داره نه  ستین ایدن گهید ایدن -

 ! ...نفس... من تمومم نمیس

 :زنمی... لب مدهمیم هیدر تک به

 ن؟یحس ریام -

 ُمرد... آدرس خونت؟ -

 بهیغر یکه وجودش بود یکس یلحظه برا کی یتو شده

 ...درد دارد... آخ درد دارد ؟یشو

 ؟یاونجا واسه چ -

 کهیاون مرت نمیبب دیاون کثافت خونت و با نمیبب دیبا -

 !میریرو..با هم م

 :دیگو یم ی... عصبیبندم... آرش کاش برس یم چشم

 منتظرم! نیماش یتو -

 

 یآرش داخل کوچه م نیماش شومیکه م نیماش سوار

 ...کند یرا روشن م نیماش دنشیبا د ری... امچدیپ

 :گذارم یفرمان م یرا رو دستم



 ..بزار آرش باهات حرف بزنه.. نرو ریام -

 یمن و جلو یآبرو یبِکش دستت و .. تو غلط کرد -

 !یبرادرم برد

 یم شهی... به شدیا یم نیو سمت ماش شودیم ادهیپ آرش

 ... سخت ودهدیم نییرا پا شهیش نیحس ریزند.. ام

 :کندیارش با ترس نگاهم م ...کندینگاهش م سرد

 شده تارا؟ یچ -

 :کندیرا نگاهم ریام

 !میحرف بزن دیداداش با -

 ! ... برو سرکارتدمیالزم و شن یحرفا -

 :زنمیجان لب م یب

 ر؟یام -

 گردد: یبرم یعصب

 

 !شما ساکت -



 :دیگو یو نگران م جیگ آرش

 !شیبریم یکجا دار میحرف بزن نییپا ای... بنیحس ریام -

 !جهنم -

 یها تو کیالست غیج ی... صداکندیسرعت حرکت م با

 ... خسته ورمیگ یرا م می...گوش هاچدیپ یگوشم م

 :دیگو ی... تند مزمیر یاشک م داغان

 برم؟ یکدوم گور -

 لرزاند؟ یدلش را نم گرید می... اشکهاکنمیم نگاهش

 ن؟یرحسیام -

 :کوبد یفرمان م ی... روزندیم داد

 ! یچیبشنوم ه خوامینم یچیفقط ادرس ه -

 

... چراغ دیآ یکه آرش پشت سرمان م نمیب یم نهییآ از

 توجه یاما ب نیحس ری... ام زندی... بوق مزندیم

بار هزارم  ی... و دلم برادهمیجان ادرس م ی... برودیم

 دنی.. با دکندیخانه ترمز م یکه جلو ری... امردیم یم



خواهد  ی.. مزدیریدلم فرو م یتو یزیآرمان چ نیماش

 :زنمیرا چنگ م شیشود بازو ادهیپ

 ر؟یام -

 :کشد یرا م دستش

 !صاحبخونه نییپا ایب -

 :کندی... منتظر نگاهم مشومیم ادهیپ

 کدومه؟ -

....مچ کنمیو شکست خورده به در خانه اشاره م خسته

 ...میستیا یخانه م یکشد... جلو یدستم را م

 ؟یدار دیکل -

 !..نه -

 ...رودی... عقب مزندیرا چنگ م شیموها

 زنگ و بزن... ! -

 

برد... دستم را سمت زنگ  یم غمایتن لرزانم را به  ترس

 شنومیآرمان را که م ی...صدازنمی... زنگ را مبرمیم



 :رمیگیم واریجان دستم را به د یب

 ام؟ینم یمگه نگفت ؟یتارا؟ اومد -

... رو به یبه سقوطم... رو به زوال... رو به تباه رو

 ...ینابود

 ! باز کن -

 ؟یی؟تنهایچرا اومد -

 ! آره کار دارم -

... کتش را رودیسمت در م ری... امزندیمکث در را م با

 ...شنومیترمز وحشتناک ارش را م ی...صدارمیگیم

 !یدیدستت م یکار هینرو... ریام -

 :دیگوینفرت و انزجار م با

 ..!یکار و که تو دستم داد -

 

... خوردیم واری... در به ددهدیرا به کف دستش هل م در

 ... از چهار پله باالکندی... توجه نمزندیم شیارش صدا

 :دیا یرود... آرش سمتم م یم



 تارا؟ یکنیم کاریچ یکرد کاریچ -

کوبد... آرمان که در را باز  یدر خانه را م نیحس ریام

 ...متعجبکندیدرشت شده نگاهش م یچشم هابا  کندیم

 یاش تو قهی یناباور... قبل از هر حرکت و واکنش و

 ...خوردیم واریو کمرش به د شودیمچاله م ریام یمشتها

 ی.. بخورمیتکان نم می... من اما از جارودیجلو م آرش

 ..زندیداد م ری... امدهمیم هیحس و حال به در تک

سر و  یرو شی.. مشتهاکندیم دی... تهددهدیم فحش

 حرکت فقط یآرمان اما ب ...خوردیصورت آرمان م

کشد و  یرا عقب م ری...آرش به زحمت امکندیم نگاهش

 :زندیداد م

 !ریام شیبسه کشت -

اش را  یبا پشت دست لب خون شودیاز جا بلند م آرمان

 ... ارمان جلوزندینفس نفس م ریکند... ام یپاک م

 :دیگو یبا نفرت م ری... امدیا یم

کثافت... ما با هم نون و نمک  یتونست یچه جور -

 به زن من چشم ی... چه طورمی... رفاقت کردمیخورد



 !عوضی یداشت

 !...شیعشق من بود... تو ازم گرفت یروز هیزن تو  -

 :زندیداد م ارش

سکته  یدار میبر ایاون با قانون، ب فی... تکلریام میبر ایب -

 المصب! یکنیم

 

هر سه  ری... تصوشنومی... گنگ و نامفهوم منمیب یم تار

 چرخد...دستم را ی.. مدیآ ینفرشان به چشمم کش م

مبل چنگ  ی... ارمان کتش را از رورمیگ یم وارید به

 :زندیم

که  ییکتکا نیکن... چون منم بابت ا تیاره حتما شکا -

 ! ...... و البته بگمشمیم یخوردم حتما بعدش شاک

 یعصب ریام... کندیرا صاف م ریام ی قهیرود..  یم جلو

 :زند یدستش را پس م

خاندانت  یخودت تو یو دادگاه ابرو سیو پل تیبعد شکا -

 ...!ریندارم ام ییمن ابرو رهیم



 :کندیمن اشاره م به

 رمیداد... بهش گفته بودم م بیکه اونجاست منم فر یاون -

 !واسه ازدواج گردمیبا خانوادم برم

 :زندیداد م ریام

 !بشنوم خوامینم یچیخفه شو ... ه -

... ارمان زنمیرا چنگ م واریکشد... د یدستش را م ارش

 :رودیسمتش م ریام شودیبا پوزخند از کنارم رد م

 کجا؟ -

 :ردیگ یدستش را م آرش

 

 !ستیبزار بره.. االن وقتش ن -

... رودیم رونیو ب شودیاز کنارم رد م شخندیبا ن آرمان

 :دیگو یم یآرش عصب

خراب شده ... از  نیاز ا میبر ایافته ب یزنت داره پس م -

 !ترسه بترس یکه از خدا هم نم یکس

 :زندیداد م ریام



کالمو بندازم باال... هر  دیبترسم که با عوضیاز اون  -

 ... خواسته کرده یغلط

 هیبه مامان فکر کن... به حالش... بعد در مورد تصو -

 !حساب حرف بزن

 !بفهمه ستیقرار ن -

بره دادگاه و پدرش نفهمه... مادرش  یپسر مقصود -

 نفهمه... مادرش بفهمه و مامان نفهمه؟در مورد آرمان

 نتونیب یاالن خودتون و سوتفاهم ها میکنیفکر م بعد

 !ستیمهمتره... تارا حالش خوب ن

 ...کندیگردد و نگاهم م یبرم نیحس ریام

 یقلبم م ی... نگاهش مثل خنجر توکندیم نگاهم

 :دیگو یگردد و رو به آرش م یرود...برم

 !امیبرو من م -

 

 :دیگو یم ری... کالفه رو به ام کندینگران نگاهم م ارش

 حالشو ؟ ینیبی... نمستیاالن وقتش ن ریام -



 :زندیم داد

 !کشمش نترس یسوال دارم ازش نم رونیبرو ب -

... رودیم رونیو ب زندیرا چنگ م شیکالفه موها آرش

 ی... گوشه دیا یلرزاند...جلو م یترس تمام وجودم را م

 :کنمیبزدل احمق نگاهش م کیمثل  وارید

سوال دارم  هیاتفاقا فقط  نیسوال دارم... از تموم ا هی -

 به نفعته خب؟ یو بگ قتیدختر بابات... اگه حق

همه از  نیا انیم رومیلرزد... دارم از دست م یام م چانه

 تکان دنیدست دادن...سرم را به عالمت فهم

 یراستش را عصب یاندازد.. پا یم ری... سرش را زدهمیم

 اوردیسرش را باال ب نکهی... بدون ازندیم نیمدام زم

 :پرسد یم

 بهت دست زده؟ -

چشم ... اوردی... سرش را باال مکندیرا فوت م نفسش

 .. مات ودهدیهم محکم فشار م یبندد و رو یرا م شیها



 نیا یام.. تا کجا.. خفه خون گرفته کنمینگاهش م ناباور

 میام فلج شده.. لبها یصوت یقصه را ساخته...تارها

 :زنمیشده.. به زحمت لب م خشک

 

 ر؟یام -

... خوردی.. نگاهش مثل صاعقه به قلبم مکندیباز م چشم

 "دیگو ی... خسته مزدیریدلم فرو م یتو یزیچ

 نه؟ ایآره  -

نم نه... معلومه که نه... بجون خودم نه... به جون ماما -

 ...نه...به جون خودت که عاشقتم

 هه... عاشق من؟ -

 ...کندیاندازم.. اطراف خانه را نگاه م یم ریرا ز سرم

 !یدار یخوب ینه... خونه زندگ -

 :کندیمرد...نگاهم م شدیم کاش

 دلم بزارم پس؟ یشب خاص و کجا -

 :رمیگ یم واریام را از د هیتک



 ن؟یرحسیام -

آورد و مقابلم به عالمت سکوت نگه  یرا باال م دستش

 :داردیم

 

 !شم و برم از خودش بپرسم نیتر از ا رتیغ ینزار ب -

 ...رودیم میگلو ریو تا ز خوردیسر م اشکم

 ؟یکنیبگم باور م -

 ینباشه آره... البته که دروغگو حرفه ا یلیتخ یادیز -

 !یهست

 :زنمیسخت لب م یبغض با

 !ریزخم نزن ام -

 !بگو -

افتد.. سخت باال  یپهن و مردانه اش م یا نهیبه س نگاهم

 ...دیآ یم انیدر م یکی... نفسش شودیم نییو پا

 ...من نیبش ریام ستیحالت خوب ن -

 !شنومیحرفا گذشته تارا... م نیکار ما از ا -



گفتم  ریاونجا نشسته بودن که من شب بخ ییشب سه تا هی -

 و رفتم اتاقم... از .. از فرشته خواستم

 کنه! رونشونیب

 

 ...افتد یم یکوفت یبه کاناپه  نگاهم

 ...برد یبعد که داشت خوابم م -

 ...... تا کجایلعنت نیزم یجان داد رو دیکجا با تا

 ...... منریبهم دست نزد ام یاومد تو اتاقم ... ول -

 شی... سرش را با دستهارودیندارد... عقب م دنیشن تحمل

 ... سمت اتاقشومیم.. خفه زندی... قدم مردیگ یم

 یآوارش م ری.. زکندیم زشی... دلم ررودیها م خواب

گردد...زل  یرود... راه رفته را بر م یمانم... نفسم م

 زندیم

 ...میچشم ها یتو

 ! که بهت دست نزده باشه ستین یقدر آدم باشرف نیا -



اش  قهی...رومی... جلو میلعنت کندی... باور نمکندینم باور

 ...رمیگ یرا م

دستش بهم نخورد.. به تموم  ؟ینیب یمن و چقدر کثافت م -

 !مقدسات نخورد

 یتنم را م شیدستها ی... سردردیگ یدستم را م مچ

 شی.. آنقدر که انگشتهادهدیلرزاند... مچ دستم را فشار م

... آنقدر که مچم در حال خرد شدن زندیم یدیبه سف رو

 است...

 

کدوم  کنهیازدواج م یکیکه با دروغ با  یمقدسات؟ آدم -

 تیکه تموم واقع یمقدسات و قبول داره؟ آدم

که  ی... آدمکنهیپنهون م تینقاب معصوم ریشو ز یزندگ

 مرد هیدادن  بیپدرش پا به پاش واسه فر یحت

 به کدوم مقدسات معتقد ؟ دیا یم جلو

 کندیاش جدا م قهی.. دستم را از شودیدرد صورتم جمع م از

 م مچم را ماساژ گریدست د... با کندیو رها م

 ...دهمیم



 !تارا... همشو یباورم و خراب کرد یهمه  -

 ...گرددیبرم میشنویآرش را که م یصدا

 هی میبر ای... بیکرد افتینگاه به ق هی میبر دییایب ریام -

 !استراحت کن کمیآرامبخش بزنم 

 :کندینگاهم م بعد

 !تارا میبر ایب -

 ...ستدیا یم میسمت در بروم جلو خواهمیم

 !یندار ییمن جا یخونه  یتو گهیتو خونت بمون چون د -

 رود... یسمتش م آرش

 

 ن؟یرحسیام -

 ی... قلبم متالشزنمیم هیتک واری... به درومیم عقب

اندازد..انگشت  یم می... نگاه آخر را به سرتاپاشودیم

 اشاره

 :زند یقلبش م یرا رو اش



مجلس ختم... کشتمت تارا... چالت کردم... تا  هی نجایا -

 ! نمتیاخر عمر تلف شدم... تا روز دادگاه و طالق نب

 ..دیا ی.. آرش سمتم مرودیم رونیگردد و ب یبرم

...من باهاش حرف هیتارا... بهش حق بده... االن عصب -

 !زنمیم

 :کشم یبرود که به زحمت کتش را م خواهدیم

 نفهمن؟ یزیچحاج خانم و عاطفه  شهیم -

 ! ...شتیپ ادیآره...زنگ بزن مادرت ب -

...تارا؟ کنمیکوبد... اطرافم را نگاه م یو در را م رودیم و

 ... بدونییاول... سکوت... تنها یسر خانه  یبرگشت

از دست دادن  یبرا یزیچ گریاز دست دادن... د ترس

 خورم... همان یسر م وارید ینفس بکش... رو یندار

 نیهزارم ی...و براکنمیرا بغل م می...زانوهانمینش یم جا

 !...!رمیم یبار م

 



.. زمان را گم کرده نجایچند ساعت است نشسته ام ا دانمینم

 ...شده کیکه هوا تار نمیب یام... از پنجره م

 ییروشن کردن برق هم ندارم... سکوت و تنها ینا یحت

 کند... تلفن همراهم که زنگ یدارد خفه ام م

پرم.... بدنم خشک شده...  یبا ترس از جا م خوردیم

 اورم یم رونیب بمیرا از ج ی... گوشکنمیرا دراز م میپاها

 :دهمیحس و حال جواب م یآرش ب یشماره  دنید با

 الو؟ -

 شت؟یپ ادیب یتارا مامانت و گفت -

 ...زنمیبغض لب م با

 کو... کجاست.. خوبه؟ ریام ر؟یام -

... تنها نمون تو اون خونه ششمیخوبه من پ ریتارا ام -

 مادرت.. نمون تو اون شیبرو پ ؟یشنویخطرناکه.. م

 !خونه

 تیها یبا تمام وجودم از نامرد ای... دنزدیر یم میاشکها

 ...متنفرم



 !باش رمیآرش... مراقب ام -

 یبعد م هی... چند ثانکندیکشد... سکوت م یم قیعم نفس

 :دیگو

 تنها نمون.. باشه؟ -

 

داداشت  ی... ولنجایبه ا دمیتنهام... تنها بودم که رسمن  -

 !دی.. نشندیقصه مو ند یجا نی... درداورتردینفهم

 !زوده تارا... بزار هضمش کنه.. بهش حق بده -

 :میگو یو سخت تر م کنمیرا با زبان تر م لبم

 توننیبد و دروغگو هم م یبهش بگو دوسش دارم... ادما -

 !عاشق باشن

... شومی... بلند مکنمیو قطع م کنمیم یخداحافظ سخت

 یکاناپه دراز م ی... روکنمیچراغ ها را روشن م

 یگذارم...وارد گالر یام م یشانیپ ی... دستم را روکشم

 یم یکی یکیرا  ریام ی... عکس هاشومیام م یگوش



ندارد.. و  یندارد... و درد تمام ی... و اشک تمامنمیب

 ی.. اسم مامان را که روام را گرفته. یتمام زندگ یبدبخت

 :دهمیحوصله جواب م یب نمیب یم یگوش

 مامان جان؟ یتارا؟ خوب -

 پاته؟ ریبهشت ز -

 ...سوزمیم بی... عجسوزمیم

 تارا جان؟ -

 منم مثل خودت تموم شد! یتموم شد... زندگ -

 

 :دیگو یم نگران

 شده؟یبهش؟ چ یگفت -

 !رهیگیاونم مثل بابا زن م گهیحتما چند روز د -

 :زندیم میجان صدا یب

 تارا مامان؟ -

 :خندمیها م وانهید مثل



 رونشیب ریخوبه که بچه ندارم... دختر ندارم تا زن ام -

 !...کنه

 "زندیداد م هیگر با

 !دختر یمردم از دلواپس ییتارا چت شده کجا -

 ؟یخودم... بلد ی... خونه میمجرد یخونه  -

 ...خندمیاحمق ها بلند تر م مثل

 که! یومدیوقت ن چیکه... ه یستیبابا...بلد ننه  -

 

 !...زمیعز امی... ادرس بده بستیتارا تو حالت خوب ن -

 !سال پنج بار و اومد کی یبلده... تو ریاز بابا بگ -

 :دیگو یو بد حال م یعصب

 نخند تارا... چت شده؟ -

 میبلده... امروز اومد... دوستم و تو خونه مجرد رمیام -

 !مامان دید

 ...گوشم یتو چدیپ یاش م هیگر یصدا



 ...دوستم و زد... هه دوست  -

 :زندیداد م هیگر با

 ! تارا ادرس بده -

 دیکه با یزیتنها... چ یتنها باشم مامان... تنها خوامیم -

 یایب خوامیو مقاومت کردم... نم کردمیبهش عادت م

شوهرت بگه من  ؟ی... اصال از کجا معلوم شوهر نرشمیپ

 ! ...ییسهم من تنها د؟خوایو نم

 اون ادرس و بده... ! ریتارا جون ام -

 

 ...زنمی... خسته و پر بغص لب مسوزاندیقلبم را م ریام اسم

 ! فرستم یم -

از صبح که  ری... امشومی... وارد تلگرام مکنمیم قطع

 نشده... وارد صفحه چتمان نیهنوز انال دیعکس ها را د

چکد...  ی... اشکم مکنمیرا نگاه م یمیقد یامهای... پشومیم

 سمینو یم

 موالنا یِ تِه مثنو تِ یشده ام ب -



 فقط عشق که

 ♥...بارد یعشق از آن م فقط

و  کنمیرا قفل م یفرستم و گوش یمامان ادرس م یبرا

 زیم یرو دیگذارم... نگاهم به دسته کل یم زیم یرو

اسم آرمان  دیدسته کل یدارم... رو یافتد...برش م یم

 را دی.... با تمامتوان نداشته ام دسته کلزندیچشمم را م

بارم...  یدلم را م ی...و تمام حسرت ها زنمیم وارید یتو

... به  ستین نیرحسی...  امستیامشب ن نیرحسیآغوش ام

 یحس و حال تو یب دیآ ی... مامان که میدرد اور نیهم

 ...روم یآغوشش م

 یرو کندیتر از من است اما کمک م ماریحال تر و ب یب

 میکشد... موها یتنم م یتخت دراز بکشم... پتو را رو

 :زندیاز صورتم کنار م را

 !یآروم تر ش کمی... بخواب زمیبخواب عز -

 : پرسم یم رینفس گ یبا بغض میها یبچگ مثل

 مامان؟ شهیچند شب بخوابم صبح شه تموم م -



 

 ی... چانه ام مشودیاش پر از آب م یمشک یچشم ها

 نیا ی... به رویزندگ یبندم... به رو یلرزد... چشم م

 یخال یجا یخانه... به رو نیا یاتاق... به رو

شوم  یکابوس ها انیم یداریخواب و ب ی... تونیرحسیام

 ی... صورتنمیب یرا م یجفت چشم آب کیشبانه 

 رهیخ شیها یروشن وحشتناک تر شده... آب هیسا یتو که

 ...شودیم دهیلبم کش ی... دستش روکندینگاهم م

خون آشام  کیگوشم... مثل  یتو چدیپ یخنده اش م یصدا

 یکشم... ب یم غیسرم... ج ینشسته باال

است... در اتاق  نیام سنگ نهی... سشودی..دهانم تلخ موقفه

 ها دود ی... ابشودی... برق روشن مشودیباز م

 ...شودیم

 مامان...تارا؟ یدیابوس دتارا؟ تاراجان مامان... پاشو ک -

 :پرم یجا م از

 ...ارمان -



 !...یدیآروم باش خواب د -

 !بخوابم نجایا خوامینم -

 ...چکد یم اشکش

 اتاق! یکیاون  میباشه پاشو بر -

 

 :میگو یم هیگر با

 ... اونجا نه.. اونجام فرشته با -

 !کاناپه بخواب یرو میبر ایباشه تارا باشه... ب -

کاناپه دراز  ی... رومیرو یم رونیهر دو ب... شومیم بلند

 :کندیکشم... مامان نگاهم م یم

 یزیخودم... االن آروم باش...چ یبرمت خونه  یفردا م -

 ارم؟یب یخوریم

 ..کشم یصورتم م یرا رو پتو

 ! ...نه -

 یدور تنم..دور قلبم... م چکیدرد مثل پ کنمیم حس

 قبر... مثل کیخانه مثل جهنم است... مثل  نی... اچدیپ



 ! ...دق ی نهییآ

 شبی... تمام دکنمیتق و توق آشپزخانه چشم باز م یصدا با

 ...شومی... بلند مدمیاز جا پر دمیرا کابوس و د

 ..دیا یم رونیصبحانه ب ینیبا س مامان

جون  کمیصبحونه بخور  ایمامان جان... ب ریصبحت بخ -

 !یریبگ

 

و  کنمیکه چشم باز م یروز نیام... اول یروز زندگ نیاول

 :کنمیرا بغل م میحوصله زانوها ی... بستین یریام

 !ندارم لیم -

 :ندینش یم مقابلم

جون داشته  دیو اثبات خودت به شوهرت با دنیواسه جنگ -

 !تارا یباش

 :میگو یم یعصب

 جنگ مگه؟ دونی؟میچقدر بجنگم؟ چند سال؟ تا ک -



 نیحس ریام یخواینه؟ م ای تیبه زندگ یبرگرد یخوایم -

 ...یجون داشته باش دینه؟ با ای یاریو به دست ب

 !تارا ستیتو صورتت ن رنگ

داد؟ برنده  جهینت د؟یکه شماوباباجدا نش دمیچند سال جنگ -

 یشدم؟ نه... باختم... چقدر تالش کردم که نر

شد؟ باختم... چقدر  ی... چیبابا بزرگ... تنهام نزار شیپ

 ی... چامیاز پس خودم برب ییبتونم تنها دمیجنگ

تونستم؟ نه... مامان من به باختن و از دست دادن  شد؟

 !شمیعادت کردم... دارم ِسر م

 :کندینگاهم م شرمنده

کردم... بابات  یتارا... من شرمندتم مامان... کوتاه -

 تو پس یزندگ کنمی...تو ببخش... من کمک مشتریب

... بخور زنمیحرف م ری... با امدمی... قول میریبگ

 صبحونه تو !

 

 :زنمیرا چنگ م میموها



 !کشم یو م شیاگه از دستش بدم باعث و بان -

 :زدیر یکوه از حرفم فرو م کیدل خودم مثل  و

چرت و پرت نگو تارا... آرمان رفته به درک... بزار  -

 !باش تیکنده شه... فکرخودت و زندگ تیشرش از زندگ

دارم... مامان  یرا برم... مانتو و شالم شومیجا بلند م از

 :کندینگران و آشفته نگاهم م

 شد؟یکجا تارا.. چ -

اتفاقا رو مثل پازل واسش  دیحرف بزنم... با ریبا ام دیبا -

 !کنار هم.. تا خودش بفهمم و قضاوت کنه نمیبچ

 ...ستدیا یم

 ...بزار چند روز بگذره اروم تر شه بعد -

 ! ...تسینبودنش مهم ن کنهینه... بگذره فکر م -

 :ستدیا ی.. مقابلم مرومیدر م سمت

 !این نجایا گهیمن خب؟ د یخونه  ایبعدش ب -

 



 :زنمیجان لب م یب

 !باشه -

نفس  نمیب یرا که م ریام نیماش شومیم ادهیکه پ یتاکس از

 را از دی... کلرومیکشم و سمت در م یم قیعم

... وارد آسانسور کنمیاورم... در را باز م یم رونیب بمیج

 خسته و سرخم نگاه یچشم هابه  شومیم که

لرزان  ی... با دستهاستمیا یآپارتمان م ی...جلوکنمیم

 ... چند لحظهشومیم دیکل الیخ یو ب زنمیزنگ را م

توان  ریام ی ختهیبهم ر ی... با چهره شودیدر باز م بعد

 در خواهدی...مکندی... نگاهم مرودیم لینداشته ام تحل

 :.ستمیا یدر م نیببند ب را

تو  ی... فقط گوش بده بعد هر چمیحرف بزن دیبا ریام -

 !یبگ

 :کندیدر را باز م یعصب

 !دییندارم خانوم محترم... بفرما یمن با شما حرف -



و با  شومی... وارد خانه مرودی... عقب م دهمیرا هل م در

 :زنمیبغض لب م

 !یتو قضاوت بلد نبود -

 ...دیآ یم جلو

 بابا روت و برم! -

 

 ....چکد یاندازم... اشکم م یم ریرا ز سرم

 !بدم حیتوض خوامی... فقط مممیحق با تو... من که تسل -

 :زندیصورتم داد م یتو یعصب

 یالیکه از و یخواستم... اون شب حیمن ازت توض -

 آرمان ی... گفتم تارا تو مهمونمیگشت یبر م یمقصود

 ؟یبود

 :دیآ یم جلوتر

 ؟یچ یگفت -

 :زنمیم شیالتماس صدا با



 ر؟یام-

 :اورد یدهانم م یرا جلو گوشش

 ؟یچ یگفت -

 بارم .... یم

 

 !از دستت بدم خواستمیگفتم نه چون نم -

 :زندیخالص را م ریت

 !... خب نگاه کن... تموم شدیدست داد از

 "رمیگ یرا م شیبازو

... کنهیم کارینبودنت باهام چ یدونیتو م نیرحسیام -

 ؟یدونینم

و  تیارمان زنگ زد به گوش هه..اون وقت شب که -

 ادته؟ی

 :میگو یو پر از تنش م یعصب

اون روزا انتخاب من نبود... نبود که نصف شب  یچیه -

 ... نبود که تو نصف شبابونیزدم به خ یاز اون پارت



که تو  ی... اگه اون زنیکرد دایپ ابونیاون خ یو تو من

 !کردمیفرار نم یبودم از اون مهمون یکنیفکر م

 ...خندد یم تلخ

 ... از کجا معلوم؟یبه اون مهمون یرفت یم یداشت دمیشا -

 :زنمیحس لب م یب

 

 !ریام -

 هیاست... خال یخال شیچشم ها.. ردیگ یام را م چانه

 ...یحس خوب چیه ی... بیاحساس چیه ی... بیخال

... برو یدیو زدن خانوم ... حواست نبود نشن انیسوت پا -

 ...وفا و یب به سالمت... من زن دروغگو و

 !...نگو گهینگو... د -

... رومی... سمت در مدارمیبندد... دستم را برم یم چشم

 ...کنمی... نگاهش مکندیچشم باز م کنمیدر را که باز م

 ؟یدیطالقم م -

 ...سخت یلی... خدیآ یسخت باال م نفسش



 !آره -

 یحس است...اشکم م یب می... زانوهاسوزدیم میچشم ها

 ..چکد

 خدا تماشگره؟ یدید -

 

 رهی.. دستم از دستگدیا ی.. سمتم مزندیم یصدا دار شخندین

 االن مثل دو روز شدیخورد.. کاش م یسر م

 نهیس یآغوشش سرم را بگذارم رو یپرت شوم تو شیپ

 :زنمیاش... و از تمام جهان فارغ شوم... سخت لب م

... رونیبابام من و از خونش انداخت ب نیرحسیام -

 ؟یفهمیم

 ....تنها بودم ...فرشته من

 ... کندیاش م یشلوار مشک یها بیدر ج دست

 !ستین یواسه کثافت کار یخوب حیتوج ییتنها -

 نهیس ی... مشتم را توشومیمن کور م ای شودیم اهیس جهان

 قدم عقب کیبندد..  یزنم... چشم م یاش م



 :زنمی.. با بغض داد مرودیم

 !نکردم یمن کثافت کار -

قلبش... درست  ی... درست روزنمیاش م نهیس یتو باز

 گریقدم د کیسرم بود هر شب... یکه جا ییهمانجا

 ...رودیم عقب

 یدید یقصه کثافت کار نیا ی... کجاستمین فیمن کث -

 ازم؟

 ! نکن تارا -

را باز  شیچشم هااش...  نهیس یتو زنمیدو دست م با

 حال خرابم کم دنیترسد از د یترسد... م ی... مکندینم

 :میگو یم هیبا گر اورد؟؟یب

 

 ...... مننی... من و ببرینگام کن... ام -

 ...کندیباز م چشم

 آرمان دوست چندمت بود؟ -



 ی... خدا مستدیا ی... زمان مستدیا یاز حرکت م نیزم

 ... خدا دلشکندیتر نگاهم م قی... خدا دقستدیا

افتد... عقب  یم نییاش پا نهیاز س می... دستهاسوزدیم

 ...است تارا حرف ها نی... اوضاع خراب تر از ارومیم

 ریو ام ییگو یرا م قتیحق یکردیفکر م نانهیب خوش

 بخشد... اما یو بعد م کندیت م هیبخاطر دروغت تنب

 ... ... قصه ها ساختهنه

حرمتا از  نیاز ا شتری... برو تا ب شهیبرو تارا... تا هم -

 یزنیکه روش مشت م یا نهیس نینرفته... ا نیب

 چشم ها نی... اکنهیحس نم یزی... خاکستره... چسوخته

 مرد تارا... تو ری... امنهیب یاشکات و نم گهید

مردم..  تیمجرد یخونه  یتو روزی... من دشیکشت

 تو اون خونه یکس کردمیکه فکر م یدرست همون موقع

مرد  ری... امقمیرف ؟یو بود... اونم ک ستین منتظرت

 ! ...تارا

 یبرا یزدن ندارم... دفاع یبرا یچکد... حرف یم اشکم

 اثبات خودم ندارم... خسته ام... آن قدر که حس و



افتد...  یمردن هم ندارم...نگاهم به اتاق مشترکمان م حال

 ...مان یبه تخت دو نفره مان... به عکس عروس

زند... حال و حس  ینم می... صدارومیاتاق م سمت

 از آب یماه کیمثل  که یندارد... مثل من.. مثل من

... ستی... هوا نستی... نفس نزنمیافتاده دست و پا م رونیب

 ... به تختستمیا ی... وسط اتاق مستین یزندگ

و کتفش را  ستادهیچارچوب در ا یتو ری... امشومیم رهیخ

 ...داده هیبه در تک

 تخت؟ نیرو ا یاریو م یبعد من کس -

 

 ...کندیرا کالفه فوت م نفسش

 !کل کل ندارم یبرو تارا... حال و حوصله  ایب -

چهارخانه اش را از کمد  یآب راهنی... پرومیکمد م سمت

 ی... بورمیگ یآغوشم م یاورم... تو یم رونیب

... زندیراچنگ م شی... موهاچدیپ یام م ینیب یتو عطرش

 ...رودی... عقب مرومیسمت در م



 ؟یبریاون و کجا م -

 راهنشیپ یچکد رو یاشکم م ی... قطره  ستمیا یم

 ! ...بتونم با عطر تنت زنده بمونم دیشبا رو شا -

 :ستدیا یم مقابلم

که اصال  اریدلخسته رو در ن یعاشقا یبسه تارا... ادا -

 ...!ادیبهت نم

که اصال بهم  کنمیکارا م یلیخ یریاگه خودت و ازم بگ -

 !ادینم

آورد...  یو سرم را باال م ردیگ یم یام را عصب چانه

 ...لرزاند یتنم را م شیچشم ها تیبرق عصبان

 !نکن تارا دیمن و تهد -

بدون  ی... من از تارانیرحسیبهم فرصت بده... ببخشم ام -

 ترسم! یتو م

 

... با دست چپش به کندی.. در را باز مرودیدر م سمت

 اندازم... سمت در یم ریکند.. سرم را ز یاشاره م رونیب



 ...کنمی.. نگاهش مرومیم

به عشقم شک  یشک کرد یبهت گفته بودم به هر چ -

 !نکن

 :دیگو یم یرحم یب با

 نه؟ ایمگه بود که شک کنم  میعشق -

... سوت دیگو یراست م ریته خط است تارا... ام نجایا

 :کنمیرا زدند... زمزمه م انیپا

 !یانصاف یب یلیخ -

بندد... با بغض  یو چشم م زندیاش را به در م یشانیپ

 دستم مچاله یرا تو راهنشیروم... پ یم رونیب

افتد.... فراموش کردم  یم نمی... نگاهم به ماشکنمیم

افتم... به خانه  یحوصله راه م ی... برمیرا بگ چشیسوئ

 ی

... کندیم کیرا تحر میغذا اشتها یرسم بو یکه م مامان

 ...افتد یم زیم یرو یپزشک ینگاهم به پرونده 

 :کندیحسم نگاه م یب یبه چهره  مامان



 و تارا؟ ریام یدید -

 ی... اهاکنمیرا نگاه م شیها یها و سونوگراف ششیآزما

 مادرم یریکه قرار است بگ یتماشاگر... نفر بعد

 است؟

 

 تارا؟ -

... آنقدر و آن میزندگ یکجا چی... نبود... هکنمیم نگاهش

 ...نبود... اما من دوستش دارم دیطور که با

 !دهیگفت طالقم م -

چتد تکه  کیسرام ی... روشودیاز دستش رها م فنجان

 ...شومی... بلند مشودیم

 مامان؟ -

 :کندیاطرافش را نگاه م یو عصب دستپاچه

 مامان؟ یگردیم یدنبال چ -

 !با شوهرت حرف بزنم دیبرم با دیمانتوم... با -

 ...صاحبم یب یگلو یکرده تو ریسنگ گ کهیت کی



... از من نیبدب ی... به همه چکنهیباور نم ریمامان.. ام -

 از زارهیذهنش... حق داره... نم یساخته تو دنامر هی

 !هیدفاع کنم... عصب خودم

چکد... همزمان با حرفش  یبا حرفش اشکش م همزمان

 ...میکشند به سرتاپا یم تیکبر

 

 یکه عاشقش یتارا... طالق از کس ستیطالق خوب ن -

 ! ...کنهیم ضتیمر

گردد... با بغض  یو دور خودش م رودیتا اتاق م کالفه

 :رمیگیرا م شیبازوها

 میزنیباهاش حرف م میریمامان؟ بزار فردا با آرش م -

 !شهینم گهیخب؟ امروز د

و  ردیگ یم شیو سرش را با دستها ندینش یتخت م یرو

 ...کند یم هیبلند بلند گر

 !...رتیغ یاون جهان ب ریمن.. تقص ریتقص -

 ...دهمیم هیتک وارید به



دختر و تک و  هی کنه؟یکار و م نیبا بچش ا یکدوم پدر -

 !...خونه هی یتو زارهیتنها شب و نصف شب م

 :دیگو یم هیبندم...با گر یرا م میچشم ها

 ! ...بابات هست.. هواتو داره ستمیگفتم اگه من ن -

 ... ... تلخزنمیلبخند م تلخ

 ...نکردم یمنم مادر نبودم.... منم مادر -

 ی... آدمهامی... ته خط زندگکنمی... نگاهش مکندیم نگاهم

 مهربان نامهربان شده اند و نامهربان ها مهربان...

 

 !دوست داره تارا ریام -

 ...نبود ی... حسکنمیم یاداوریرا  شیچشم ها

 ...!دوستم داشت مامان -

 ...هنوزم داره من مطمئنم فقط -

... گفت زن دروغگو رونیبرم ب شیگفت از زندگ -

 !خوادینم



... دهی... رنگش به شدت پردیآ یو سمتم م شودیم بلند

 :پرسم یم ی..قبل از هر حرفستیحالش خوب ن

 مامان؟ شدیعملت چ -

 !میهمه باهاش حرف بزن دی... باادیتارا بگو آرش ب -

 شد؟یعملت چ -

 :دیگو یم خسته

 زمان عملم! شهیامروز نوبت دارم... امروز مشخص م -

 

 : کنمیم بغلش

االن  ری... امشهی... درست مشهینگران نباش... حل م -

 ... حال تو همکنهیو درست م ی... زمان همه چهیعصبان

 !مامان جان شهیم خوب

 میحرف هاکدوم از  چیخودم... خود نابود شده ام... به ه و

 ! ...اعتقاد ندارم

درهم وارد خانه  ی... آرش با چهره اکنمیرا باز م در

 :کندیاطرافش را نگاه م شود،یم



 ست؟یمامانت ن -

 !دکترش شیتو... رفته پ ایسالم... نه ب-

 !سالم -

... ندینش یو م رودیم کیمبل نزد نیحوصله سمت اول یب

 :زندیم میوارد آشپزخانه شوم که صدا خواهمیم

 !میحرف بزن نیبش ایب ستین ییرایتارا... وقت پذ -

 یم... مقابلش مرا هم ندار یالک یو حال تعارف ها حس

 خسته و شیچشم هااندازد...  یپا م ی... پا رونمینش

 ..است قرمز

 ؟یدینخواب شبید -

 

 ؟یحرف زد نیرحسیبا ام روزیبودم...د مارستانیب -

که با دو کلمه حرف  ختسیداغون و بهم ر زیانقدر همه چ -

 !حل نشد یزیمن چ

 ...شومیم رهینا معلوم خ ینقطه ا به

 !خودم و ثابت کنم تونمیاون قدر که نمخستم ارش...  -



که شاهد تالش  یکیحرفات و ثابت کنه؟  یو ندار یکس -

 باشه؟ یتو واسه اتمام اون دوست

 :میگو یم کالفه

 !شروع نشد که تموم بشه یدوست -

 !نکن تارا... جواب سوالم و بده نییوسط دعوا نرخ تع -

 :زنمیپلک م نیغمگ

 ... بود... اونمدوست؟ تنها دوست من فرشته  -

 :کنمینگاهش م دیپرد... گنگ و با ترد یم پلکم

 

 !فرشاد -

 :کندیم زیرا ر شیچشم ها

 ه؟یفرشاد ک -

 یدوست فرشته و ارمان... اون شاهد بود... اون م -

 خوش نشون یدونست آرمان هر چقدر تالش کرد من رو

 !ندادم



برم  کنهیکار و خراب تر نم یدونیم ؟یا یآدم مطمئن -

 سراغش؟

 :شومیبلند م کالفه

و  یچکیبه چشمامم اعتماد ندارم... ه گهی.. من ددونمینم -

 ! ...باور ندارم

 ...دیا یو سمتم م شودیم بلند

 دیتارا... با یثابت کن ریبه ام یجور هیحرفات و  دیبا -

 ! تون نبود نیب یزیباور کنه چ

 :کنمینگاهش م سمیخ یچشم هاگردم و با  یم بر

 نبوده! نمونیب یزینبود... بخدا چ -

 

نداره... باور  یتیباور من اهم یتارا... ول کنمیمن باور م -

 !مهمه... واسه باور اون تالش کن ریام

داد ادرش شو و بهت  جهی.. اگه نتزنمیبا فرشاد حرف م -

 !..ی..ولششیبرو پ دمیم

 :زنمیزل م نیبه زم نهی... پر بغض و کدهمیم هیتک وارید به



 !کمک کنه تونهینم یچکیجز ارمان ه -

 تارا؟ یگیم یچ -

 :زنمیلب م خسته

 دیمون نبوده... با نیب یزیبگه چ ادیب دیبا یاون عوض -

... 

 :دیگو یو تند م یعصب

تارا؟ اون نزده خراب کنه که بعد درستش  یشد ونهید -

 !.کنه

 :کنمی... درمانده نگاهش مزدیر یم میاشکها

کنم باورم کنه  کاریکار کنم... چ یکار کنم پس؟ چ یچ -

 ... منهیندارم... من دستام خال یارش.. من مدرک

 یم شیرو به ات ایو از دست بدم دن نیرحسیمن اگه ام ...

 کشم!

 

صبور بود...  دیبا رونهیو هی یاروم باش... واسه بازساز -

 یدی... خبر جدرمیتحمل کرد... زمان الزم...من م دیبا



 !بهم بگو شد

 :زنمیم شی... صدارودیدر م سمت

 !شهیم ریطالقم بده...د خوادیآرش... اون م -

 :دیگو یگردد و آشفته م یبرم

 ادیازت برم ی... تو فقط هر کارزنمیباهاش حرف م -

 !انجام بده

 :گردد یاما برم کندیرا باز م در

 مامانت چطوره؟ -

 :کنمیرا پاک م میاشکها

 !شهیامروز مشخص م خشیعمل داره... تار -

تارا...  شهیدرست م یبهش سالم برسون... همه چ -

 !کن یصبور

 :زنمیبغض لب م پر

 

 ...حاج خانوم و -



 !خبرن فعال... خدافظ یب -

بندد.. تلفن همراهم را  یرود و در را م یم رونیب

 یفرشته را م یو ناچار و پر نفرت شماره  دارمیبرم

 ...رمیگ

 ...شودیصورتم از انزجار جمع م دهدیکه م جواب

 !یچیبَه پارسال دوست و امسال ه -

 !خوامیفرشاد و م یشماره  -

 ی... ناخونم را به دندان مزنمیکند... قدم م یم سکوت

 ...شومیو با حرص منتظر م رمیگ

 ؟یواسه چ -

 :میگو یم یو عصب تند

 ! ...نداره... بده شمارشو فرشته یبه تو ربط -

 !یکله پا شد -

 ...سوزدیبندم... تمام وجودم م ی... چشم مستمیا یم

 

 !شمارش -



 !ندارم یمن باهاش ارتباط -

 :زنمیم داد

 هی... چند روز ستین یبیعج زی... چیبه جهنم که ندار -

 !تو...بده من شمارش و یکنیبار دوست عوض م

خب بابا... چه خبره... هنوز کوتاه نشده زبونت؟ با اون  -

 ؟یدار کاریچ

 ...نمینش یمبل م یرو خسته

 !مطمئن باش ستیبه ضرر تو ن -

 !یفرستم...فقط نگو از من گرفت یباشه ... م -

 دنی... با دشومیو وارد تلگرام م کنمیحس و حال قطع م یب

 ..سوزدیم میچشم ها نیرحسیام لیعکس پروفا

 یجلو ول یکه با قلبت رفت یرس یم ییوقتا به جا یبعض"

 !..."یگرد یبا عقلت برم

فرشاد  یشماره  ختهیبه هم ر یلرزان و فکر ییدستها با

 :شودیم یته دلم خال دهدی... جواب که مرمیگ یرا م

 



 بله؟ -

 :کشم یم قیعم نفس

 !سالم فرشاد... تارام -

 ..داستیپ شیدر صدا تعجب

 ؟یمن کرد ادی شدهیچ ؟یتارا؟ چطور -

 ...عالم یبه بغض ها لعنت

 !دارم اجیبه کمکت احت -

 شده؟ یزیچ -

 یطور کنمی... اما حس مکنمیم فیرا تعر زیهمه چ شیبرا

 ...ماجرا خبر دارد یبرخورد کرد که انگار از همه 

 ؟یو بگ تیبه شوهرم واقع شهیم -

 ...کندینفسش را فوت م کالفه

سرش و به  اشیارمان اخر با ندونم کار نیبگم... ا یچ -

 !دهیباد م

 



 :دهمیرا تکان م میپا یعصب

نداشتم... بگو  یارتباطگو من با اون به شوهرم ب ایفقط ب -

 دوست قبولش هیبه عنوان  یحت یشاهد بود

 !نکردم

فعال که سفرم تارا جان... فردا پس فردا که برگشتم تماس  -

 ! رمیگ یم

 :میگو یم جانیه با

 ؟یایم یعنی -

... من به امیمن باعث شه طالقت نده اره م یاگه حرفا -

 اگه شما جدا ی...حتکنهیآرمانم گفتم داره اشتباه م

 !شهینداره... گفت دلش خنک م یبه حال اون فرق دیش

 :میگو ینفرت م با

 !دلم خنک بشه کنمیم یطالقم بده منم کار ریاگه ام -

 :دیگو یحوصله م یب

... یواسه خودت شر درست نکن نیاز ا شتریبهتره ب -

 ... فردا نه پس فردا!رمیبرگشتم باهات تماس بگ



 

 !بابت کمکت یباشه... مرس -

 !قربانت... خداحافظ -

و مامان خسته وارد  شودی... در باز مکنمیرا قطع م یگوش

 :رومیو سمتش م شومی... بلند مشودیخانه م

 مامان؟ یسالم... خوب -

 !اریاب واسه من ب وانیل هی... خوبم فقط زمیسالم عز -

 !چشم -

و  مییآ یم رونیاز اشپزخانه ب ندینش یکاناپه که م یرو

 :رمیگ یرا سمتش م وانیل

 گفت مامان؟ یدکتر چ -

 :خوردیاز آب را م یکم

 !کنن تارا یخال نمویس یتو دیبا -

همه درد  نیا یکه دلم برا دیگو یحس و حال م یقدر ب آن

 :سوزدیاش م یدیو ناام

 مامان ... نترس! یشیخوب م -



 

 :زندیلبخند م تلخ

 تیاز بابت زندگ المیترس من تنها موندن تو.. اگه خ -

 !ندارم یراحت بشه از مردن هراس

 :میگو یو معترض م نیغمگ

عملت مشخص  خی... تاریزنیم هیحرفا چ نیمامان... ا -

 شد؟

 !اره ... سه شنبه... صبح -

 :زندیدلم را چنگ م دلشوره

 !پس فردا -

 ...دهدیرا به عالمت مثبت تکان م سرش

 آرش اومد؟ ؟یکرد کاریتو چ -

قرار شد من فرشاد و به عنوان شاهد ماجرا ببرم آره ...  -

 به فرشاد ستی... هر چند که معلوم نریام شیپ

 !حرفاش و قبول کنه ایکنه  اعتماد



 ه؟یفرشاد ک -

 

 !همون دوست ارمان و فرشته که گفتم -

و همان طور که مانتواش را از تنش در  شودیبلند م خسته

 :رودیاورد سمت اتاق م یم

 ! ...شهیمامان جان... درست م شهیدرست م -

... آن قدر دلتنگ که حس مرگ دارم... تلفن را دلتنگم

 ...رد تماسرمیگ یفکر شماره اش را م یو ب دارمیبرم

 هی... به مبل تککنمیپاک م ختنیاشکم را قبل از ر زندیم که

 بندم... هراس از دست دادن ی... چشم مدهمیم

 ! ...ندارند یتمام ها

...وارد زمیر یم ییلباس شو نیماش یرا تولباس ها  خسته

 ی... پتو را رودهی، مامان آرام خواب شومیاتاق م

بندم... تلفن  ی... در را مرومیم رونیکشم و ب یم تنش

 یرا م نیحس ریام یدارم...شماره  یهمراهم را برم



هستم... دلتنگ عطر تنش...  شی... دلتنگ صدارمیگ

 ...شیدلتنگ هرم نفس ها

 بله؟ -

 یم رونی... نفس حبس شده ام را بستمیا یم ناخوداگاه

 :دهم

 !س...سالم -

 بعدش؟ -

 ...رمیگ یاز بغض لبم را به دندان م پر

 

 م؟یکنم ببخش کاریچ ؟یکنم باورم کن کاریچ ن؟یرحسیام -

زمان و برگردون به عقب.. به قبل از ازدواجمون...  -

 !...خوشگلتو بگو یگذشته  یهمه 

 :دیگو یحس م یچکد... سرد و ب یم اشکم

باشه واسه دادگاه و طالق... نه  دارمونید نیبزار اخر -

 ...ستمیسابق ن ریسراغم تارا... من ام اینه ب ریتماس بگ

 !دیازم سر بزنه که نبا ییکارا ممکنه



 ی... همه ترسمیمن نم ؟یاریسرم ب ییبال یترسیم -

 و بهتقشنگه... من خودم  یاگه تو باش ایدن یبالها

 !یباورم کن کنمیم ی... من کارکنمیم ثابت

 :نمیب یجا م نیرا از هم زشیتمسخر ام شخندین

 !باشه -

 ...واست تنگ شده... دلم ر؟دلمیام -

 یو م یحرفا از ما گذشته ... اول اون آرمان عوض نیا -

 ! رونیندازم ب یم میکشم دادگاه بعد تورو از زندگ

... ستدیا یقلبم از تپش م... زدیر یدلم فرو م یتو یزیچ

 ...زندینبضم نم

 

 !یمن دوست دارم لعنت -

 :دیگو یرحم م یحرص و ب پر

 !من ندارم -

 ی... حرفش هزار بار تورودیسوزن به قلبم م هزاران

 ...باورش سخت است ... همان قدرشودیسرم تکرار م



 یزده...صدا خی دیخورش ندیبگو ندیایروز ب کیکه  سخت

 یاعصابم خط م یبوق ممتد بوق تلفن رو

 یکشد... رو یم ریام ت نهیکشم و تمام س ی...نفس ماندازد

 یم میپاها یرا رو ی... گوشکنمیکاناپه سقوط م

را که  یگوش یکشم... صدا یرا م می... موهااندازم

 را بر یآورم... گوش یحوصله سرم را باال م یب شنومیم

 :دهمیشناسم...مردد جواب م ی...شماره اش را نمدارمیم

 د؟ییبفرما -

 :چدیپ یگوشم م ینازک و زنانه تو ییصدا

دختر معصوم  هیبا  ریفکر کردم ام دمتیبار که د نیاول -

 ...و ساده ازدواج کرده

 ...دهمیکاناپه فشار م یرا تو میها ناخون

 هینه بابا....  دمیدرد و دل داداشم د یامشب که نشستم پا -

 !فته که فقط ظاهرش خوبهزن هفت خط گر

از  سی... تمام گردنم خزنمیرا چنگ م میندارم... گلو نفس

 عرق است...



 

با خودم فکر کنم  ایهند لمیو مثل ف امیکردم کنار ب یسع -

 نکهیخوشبخت بشه ... مهم ا ریام نکهیکه مهم ا

از من  نکهی... عالوه بر انمنهیب ی... اما حاال میقشیال تو

 !یعشقمو بدبخت کرد شیگرفت

خنده اش  یاست...صدا کیشده... جهنم نزد امتیق امشب

 لرزم... مثل یکند... م یم شتریحالت تهوع ام را ب

 ..در چنگ باد یراهنیپ

زن عشقم... عجب  یو شد یتو قرار بود زن داداشم بش -

 ....یروزگار

 :زنمیفک قفل شده ام لب م نیب از

 !خفه شو... خفه شو آشغال -

 :میگو ی... با تمام نفرتم مخنددیم

 یو خال دونیگوشت به دماغت خورده؟ م ی؟ بو هیچ -

 ؟یدید

 مگه؟ ستین یخال -



 :شدمیو بلند م رمیگ یم واریرا به د دستم

 یجا یتونیم ی... اگه فکر کردینه جونم... کور خوند -

 ...یسخت در اشتباه یریمن و بگ

 تونم؟ینم یمطمئن -

 

 !یو کثافت باش حیمثل داداشت انقدر وق کردمیفکر نم -

 یآدما واسه داشتن عشقشون ممکنه دست به هر کار -

 ...یجلو رفت ییبزنن.. مثل خود تو که با دروغ و دورو

 ؟ینرفت مگه

 :میگو یم یتوان نداشته ام عصب با

 !بچه رونیپات و از توکفش من بکش ب -

 دهیبه قول آرمان... حاال که خودش به تو نکبت نرس -

 الاقل من برسم... هوم؟

 دمیخانوم کوچولو... شن یدیرس یقبال م یقرار بود برس -

 تو فینگات نکرده... حتما ذات کث یکه حت

 !شناخته



 :رسد یم میگلو یمعده ام تا تو اتی... محتوخنددیم بلند

 ! ...زنهیداره از ذات حرف م یک نیبب -

 م؟یاز جون من و زندگ دیخوایم یشما خواهر و برادر چ -

... فقط زنگ زدم بگم عشقمو خوامینم یچیمن از تو ه -

 !کنمیو خوشبختش م رمیگ یازت پس م

 

 :خندم یم رینفس گ یبغض انیها م وانهید مثل

که زخم  یبا خواهرکس ریام یکه فکر کرد یاحمق یلیخ -

 !کنهیخورده ازش ازدواج م

واسه سوختن و  دی... البته که شا یهنوز من و نشناخت -

 !سمتم ادیتو حتما ب یتالف

 ...رفته لیام تحل روی.. تمام ننمینش ینمیزم یحال رو یب

و نگاتم نکرده.. نکن دختر خوب  یچقدر جون کند دمیشن -

 !نکن ریخودت و تحق نیاز ا شتری... ب

 ...کنمیشدنش را حس م ری... تحقکندیم سکوت



... هیدست ک ایدن کنمیحرفتم که شده بهت ثابت م نیواسه ا -

 یتر از گذشته  فیکث شهیم کنمیبهت ثابت م

 !...کرد یهم بود و با ظاهر خوب زندگ تو

 یم یول هیمونم... ازم عصبان یمن زنشم زنشم م -

 ... که اگه برنگردم اونمیگردم سر زندگ یبخشتم... برم

 !کنمیتو نابود م یعوض داداش

شوهرت  ینیبچه... بهتره اول بب یستیحرفا ن نیقد ا -

 ! یایب یبعد قپ کنهیم کاریچ

 است؟ یاهل تالف ری... امشودیم اهیس میچشم ها یجلو ایدن

دختر با  هیبا  کردمیفکر م دمتیکه د یمنم روز اول -

 آشنا شدم! یو ادم حساب تیشخص

 

 :از حرفش شودیو رو م ریز دلم

 یدونیم یخودت و چه طور نکهیمنم مثل خودتم... حاال ا -

 ... تمام تالش تو بکن تا خودت و بهدونمینم



باور  کنمی... چون منم تموم تالش مو میثابت کن شوهرت

 یلیبا من ازدواج نکرده کار خ نکهیکنه از ا

 !کرده یاشتباه

 یتو ی... به حلقه کنمیرا قطع م یگوش یو عصب خسته

 غم ها را تحمل توانی... تا کجا مشومیم رهیدستم خ

و  یو نرس ییبدو یتوان یتا کجا م فتاد؟یو از پا ن کرد

 و یتوکل کن یتوانیتا کجا م ؟یهنوز نفس داشته باش

قسمت نبود...تا کجا... تا  ییبگو یدیبن بست که رس به

 بعدش یآسان دیها را به ام یسخت یتوان ی... میک

 ؟یکن تحمل

... ینه توکل یهست نه نفس یدیبه بعد... نه ام ییجا کی از

 ... یدر جا بزن خواهدیبه بعد دلت م ییجا کیاز 

ها و  ی... اما سختینکن یشرفتی... پیتر نشو خوشبخت

 ...کنمیرا بغل م میتازه هم نرسند... زانوها یغم ها

 زدیر یگذارم... اشک اول که م یم میپاها یرا رو سرم

 ی... لبم را گاز مشودیام حبس م نهیس ینفس تو



 یصدا و خاموش ببارم... تا زن یب کنمی... تالش مرمیگ

 یان طرف تر به رو یکم رینفس گ یدرد انیکه م

 شتریب شینشود... تا از کرده ها داریچشم بسته ب ایدن

 غم استخوان سوز او را هم نینشود.. تا ا مانیپش

... شودیدرست م زیروز همه چ کی... تا باور کند نسوزاند

 ن قرار بود... آرماردیآرزو قرار است عشقش را پس بگ

عشقم را بهم  یعشقش را به لجن بکشد... من زندگ یزندگ

 همه نیو کجا ا یعشق ک ی... و به راستختمیر

و کجا بخاطر منفعت  یرحم شد.. ما ادمها ک یو ب ترسناک

 ...تلفن همراهممیگذاشت تیانسان یخودمان پا رو

شماره  دنی...با دکنمینگاهش م یعصب خوردیزنگ م که

 را میو گلو کنمیرا پاک م میعاطفه با ترس اشکها ی

 ...صاف

 !الو... سالم عاطفه جون -

 ...تنگ شده نفسم

 خانوم خانوما! یشد دای... کم پیسالم تارا جان خوب -

 



 ...قیکشم... سخت و عم یم نفس

 خوبه؟ ای... پریخوبم تو خوب -

گفت  ری... راستش زنگ زدم خونه امزمیعز میخوب -

 ... چطوره مامانت؟ششیپ ینبود رفت مادرت خوب

تو را از دست داد  شودی...مگر م ری... اخ امریام اخ

 ...یلعنت

... پس فردا صبح بره واسه شهیم یبهتره... فردا بستر -

 !عمل

... زمیکه بال دور باشه و عملش خوب باشه عز شاالیا -

 !ایداشته به خودم بگو تعارف نکن میغصه نخور اگه کار

اگر بفهمد  ی.. تلخ... سخت... پر بغض... روززنمیم لبخند

 ...کندیلعنت م شیخودش را بابت محبتها

 !یلطف کرد یلیجون ممنون... خ یباشه عاط -

... مراقب خودت باش ... به مامانتم سالم یزمیعز -

 !بهش زنمیسر م امیبرسون... م



رو هم ببوس  ایممنون... به اقا رضا سالم برسون... پر -

 !..از طرفم

 چشم... خدانگهدارت! -

 

 !خداحافظ -

 شودیهنوز نگفته... م نیحس ری.. امکنمیرا قطع م یگوش

 دوستت ندارم از زبانش یوقت شودیبود؟ م دواریام

عشق گذشته اش  یبرا ییجا یزن یوقت شودی... مدمیشن

 فکر یبه تالف نیحس ریام یوقت ده؟ینقشه ها کش

 یبرا شیحرف ها انمدیاست که نم یفرشاد دمیتنها ام کند؟

 نه... تماشاگر هم همچنان ایاست  ریباور پذ ریام

 ی... مهرباننیرحسیام ی... خداکندیسکوت نگاهم م در

 !...را نشان من هم بده... سخت محتاجم... سخت تیها

 :کندی... نگاهم مدهمیمامان را آرام ماساژ م دست

 !دردات... شدم وبال گردنت یحالت شدم درد رو نیبا ا -

 :میگو یم دلخور



بهتره با  یمامان... فردا عمل دار یزنیم هیحرفا چ نیا -

 !یخوب بر ی هیحال و روح

 !نمونده مامان جان یا هیتو روح یرنگ و رو نیبا ا -

 :زنمیاش کنار م یشانیرا از پ شیموها

من خوبم... فقط نگران حال شمام... آروم بخواب صبح  -

 !برنت واسه عمل... بخواب یم انیم

 ؟ ارهیداره پدرت و در م یدلتنگ فهممینم یفکر کرد -

 

 ی... بزندیرا چنگ م می... بغض گلوکنمینگاهش م مات

 ... نگاهمستمیا یو پشت پنجره م شومیحرف بلند م

 یبار نیآخر ادیماند... یچراغ روشن آمبوالنس م یرو

 ..افتم یآمدم م مارستانیکه ب

 تارا؟ -

 :گردم ی... برمکنمیپاک م ختنیرا قبل از ر اشکم

 ...اگه من زنده برنگشتم -

 :میگو یم یو عصب خسته



 !مامان بسه تو رو خدا -

 یبالشت م یو رو خوردیاز گوشه چشمش سر م اشکش

 : بوسم یاش را م یشانیو پ رومیافتد... جلو م

... من سخت منتظر اون هیآسون ایبعد سخت گنیم -

 ... خدا رو باادیروزاممامان... که اگه نرسه.. که اگه ن

خوب تو  یکنار... پس آروم باش... روزا زارمیم اشیدن

 !راهه

 شومیکه رد م یپرستار ستگاهی... از ارومیم رونیاتاق ب از

 خسته ی... چهره دیآ یم رونیآرش از آسانسور ب

 :زندی...اما لبخند مکندیحالم را بدتر م اش

 حال و احوال ؟ -

 

 !بد یلیبد آرش ... خ -

.. مینینش ی.. هر دو مرودیم واریکنار د یها یصندل سمت

 ...کنمیلباسش خورده نگاه م یبه اسمش که رو



... دکتر رهیم شینگران مامانت نباش... عملش خوب پ -

 !نجاستیا یجراحا نیاز بهتر یکی یباقر

 !شو باخته هیروح -

 :دیگو یاندازد و م یم یرا پشت صندل دستش

 نی... حال و روزته... اییمامانت تو ی هیتارا... روح -

و بزار کنار، به مامانت فکر کن به حال  ریچند روز و ام

 و

... یبعد که روبه راه شد برو سراغ مشکل بعد روزش

 ..ریام

 !گفت دوسم نداره -

 ...زدیر ی... اشکم مکندیو مات نگاهم م ساکت

 ! تارا رینگ یحرفاشو جد یهمه  -

 !شمیم ونهیآرش دلم واسش لک زده... دارم د -

به بخش قلب خوانده  مارستانیب یکه از بلندگو اسمش

 :شودیبلند م شودیم

 



 بده... باشه؟ هیگفتم فعال مراقب مادرت باش... بهش روح -

 !باشه... برو به کارت برس -

 :زندیم یدلگرم کننده ا لبخند

 !خبرم کن یخواست یزیچ -

 :زنمیم شیخواهد برود که صدا یم

 آرش؟ -

 :کندیگردد و منتظر نگاهم م یبر م ستدیا یم

 شدم؟ یفیذهنت ادم کث یتو -

 ی... راه رفته را بر مشودیاش در هم م یمشک یابروها

 :شومی... بلند مستدیا یگردد... مقابلم م

 دادمینم تیدلدار نجایوقت شب ا نیاالن ا یشده بود -

 عالقه یول ریتارا..من با عقل و منطقم فکر کردم... ام

فکر  یمنطق دهیاجازه نم تشیاحساس و تعصب و عصبان و

 مزخرف ی... فکرادمیکنه... و البته بهش حق م

 مادرت! شیبرو پ نکن

 



 ی... کنارش رودهی... مامان آرام خوابشومیاتاق م وارد

 یم رونیب بمی... تلفن همراهم را از جنمینش یم یصندل

متعجب بلند  نمیب ی... شماره حاج خانوم را که مآورم

 رمیشماره اش را بگ خواهمی... مرومیم رونیو ب شومیم

 :دهمی...با دلهره جواب مردیگ یخودش تماس م که

 !سالم -

 ...هنوز مهربان است شیصدا

 تارا جان... مامان چطوره؟ ی.. خوب زمیسالم عز -

 :زنمیبغض لب م پر

 د؟یخوبه االن خوابه... فردا صبح عمل داره... شما خوب -

سرش ذکر  یخوبم دخترم.. نگران نباش باال یزنده باش -

 که سالمت از شاالیبگو دل هر دوتون آروم شه... ا

 !...گرده یعمل برم اتاق

پسرت خوب است؟ پسرت خودش را  میبگو خواهدیم دلم

 غیرا هم در شیانصاف صدا یاز من گرفته ... ب



پسرت هستم...  یچشم هاعاشق  میخواهم بگو ی... مکرده

 !مامان دی... ممنون که تماس گرفتشاالیا -

بود... مراقب خودت باش.. غصه نخور توکل کن  فهیوظ -

 به خدا!

 

از  یادیروزها ز نی... توکل... ذکر... ازنمیلبخند م تلخ

 تانی... شماها به خدادمیناام یادیاست... ز دیمن بع

روزها دارد جان  نیهم یحوال نیزم یرو یکی دیبگو

 شما از یسر و ته... خدا یهمه غم ب نیا انیم دهدیم

 تانی... به خداکندیمهربان تر است... کمتر تماشا م من

 از توانش غصه دارد... و شتریب نجایا یدختر دییبگو

 !...!بیدلتنگ است... عج بیکه ... عج نیاز همه ا بدتر

...  زنمیبار قدم م نیهزارم یدر اتاق عمل برا پشت

 فهمم از یلحظه م نیم زده... ادلشوره دل و روده ام را به

که رفت..  شیدادن ها هم متفاوت است...سه سال پ دست

 راحت بود المیجور از دست دادم... اما خ کی



 ی... حالش خوب است... اما حاال... آرش سمتم مهست

 :ردیگ یرا سمتم م وهیآب م دیآ

 !بخور تارا -

 :زنمیاز بغض لب م پر

 !...تونمینم -

 :دیگو یم یعصب

 ریداره...بگ اجیبهت احت رونیب ادیمامانت از اون اتاق ب -

 !یفتادیبخور تا پس ن

حاج خانم و عاطفه  دنیکه با د رمیرا بگ وهیخواهم آبم یم

 ماند... آرش رد نگاهم را دنبال یدستم وسط راه م

با  امده؟یجا هم ن نیا نیرحسیگردد... ام ی... برمکندیم

 ... حاجکنمیم یعاطفه و حاج خانم سالم و احوال پرس

 :کندیمهربان بغلم م خانم

 !شهیخوب تموم م ی... همه چزمینترس مامان نترس عز -

 



چکد...  یچادرش م ی... اشکم روزنمیرا چنگ م چادرش

 :ردیگیرا م میعاطفه بازو

 ! یلرز یم یدار نیبش ایتارا ب -

 :کندینگران نگاهم م آرش

 نی... انیی... احتماال فشارشم پاهیاسترس و نگراناز  -

 !بخوره دیرو بد وهیآبم

 :پرسد یبه حاج خانم م رو

 د؟یاومد ریبا ام -

و  نمینش یم یصندل ی...روردیگ یرا م وهیآبم عاطفه

 :کنمیحاج خانم نگاه م یمنتظر به لبها

دنبالمون تارا دست  ادیبهش گفتم زودتر ب شبیآره.. د -

 !زدیحرف م شی.. داشت االن با گوشتنها نباشه.

را کف  می... ناخون هادهمیم رونیحبس شده ام را ب نفس

 ...ندینش ی... عاطفه کنارم مدهمیدستم فشار م

 :کندیم شتریضعفم را ب ریام دنید استرس

 !توصورتت ستیبخور تارا... رنگ ن وهیآبم نیاز ا کمی -



... خدا کنمینگاهش را دنبال م ریسالم آرش مس دنیشن با

 راهنیو پ یام... شلوار مشک یدلم... خدا دل لعنت

با ارش دست  رسدیتن کرده... به ما که م یرنگ یا سورمه

 :دهدیم

 

 چطورن؟ -

 یمادرش بفهمد که حت ستیمهم ن شیبندم... برا یم چشم

 ...کندینگاهم نم

 !اوردنشیهنوز ن -

 :دیگو یمتعجب م عاطفه

 ؟یدیداداش تارا رو د -

و  نی.... غمگکندیگردد... حاج خانم نگاهش م یبرم ریام

 ها را دارد از ی... دلتنگکنمیپر بغض نگاهش م

 ...چکد یم می... اشکهازدیریم رونیب میچشم ها

 ! سالم -

 : دهدیم یرا عاد جوابم



 ؟یسالم خوب -

 ...شودیبلند م عاطفه

 کرده ! خیرم بده بخور...  وهیابم نیا نیبش ایب -

 

از حلقه  یبرد... انگشت خال یم وهیرا سمت ابم دستش

 ... عاطفه و حاج خانم باکندیاش بغضم را بزرگ تر م

 یرنگ مقابلمان م یآب یها یصندل یرو فاصله

 یناچار کنارم م نیحس ری.. امرودی...ارش اما منندینش

 ..ندینش

 :میگو یم ارام

 !یکه اومد یمرس -

ازش  یکه دروغ یمحترمت تنها کس یاز جمع خانواده  -

 !مادرت بود ندمینش

 گردم یبرم

 ن؟یرحسیام -

 :ردیگ یرا سمتم م وهیآبم



 !ستین نجایحرفا ا نیا یبخور جا ریبگ -

به مامان و  ی...نگاهرمیگ یرا با دستش با هم م وهیآبم

 یاندازد و ارام م یعاطفه که مشغول صحبت هستند م

 :دیگو

 !فقط بخاطر مادرت نجامیول کن تارا... اگه ا -

 یم نییرا پا وهیکشد... آبم یم رونیرا از دستم ب دستش

 وهیبه آبم رهی... خدارمیاورم و با دو دستم نگهش م

 :زنمیم لب

 

 ...بغلت امیب خوادیدلم م -

حس و حال به در اتاق  ی... بکندیرا کالفه فوت م نفسش

 ها به قلبم حمله کرده انهی... مورکنمیعمل نگاه م

 ...اند

 !یسگ یزندگ نیتموم شه ا رمیبعد همونجا بم -

 :میگویحال م ی... بزدیر یکند... اشکم م یم نگاهم

 شده... نشده؟ یعملش طوالن -



 :کندیزمزمه م نگران

 !یبهتر ش کمیآروم باش.. بخور اون و  -

فشار  ریگردند... دارم ز ی... نگاه ها سمتم بر مشومیم بلند

 با فرشاد تماس دی... امروز باشومیله م یروح

از دستم  وهی... اما کشش و حالش را ندارم... آبمرمیبگ

 ...چرخد یتند م یادیز نیافتد... زم یم نیزم یرو

 ...شودیبلند م نیحس ریافتاده ام... ام ریگردباد گ یتو انگار

 تارا؟ -

بر اثر بغض.. غم...  یدارم... خفگ یخفگ حس

چشم از آغوش عشق...  ی... دوریدرد..دلشوره... نگران

 تار میها

 :دیآ ی... عاطفه سمتم مرودیم جی... سرم گندیب یم

 

بخواب... حالت  کمیاتاقا  نیاز ا یکی یتو میبر ایتارا... ب -

 !ستیاصال خوب ن



کور  میچشم ها... اما دارمیقدم سمت اتاق عمل بر م کی

 دستان انیمطلق... در حال سقوط م یاهی... سشودیم

 یتماشاگر زندگ ... و ازشومیم ریآشنا اس یو عطر یقو

 !...!... فقط مرگخواهمیام فقط حقم را م

 ری... امسوزدیم میچشم ها.. کنمیرا باز م نمیسنگ یها پلک

 تخت ینشسته و سرش را رو یصندل یکنارم رو

 ...شومی... با ترس بلند مگذاشته

 !..مامانم -

روح  یخسته و ب شیچشم هاکند...  یرا بلند م سرش

 ... لرزد... چانه ام از بغض یاست... تنم از وحشت م

 ... مامانم؟ریام -

 !خوبه -

... ِسرم را از شودیحس و حالش مچاله م یاز لحن ب قلب

 :شودیبلند م یاورم... عصب یم رونیدستم ب

 تارا؟ یکنیم کاریچ -

 مامانم!... شیبرم پ -



 

 !هنوز هوشهیگفتم خوبه... تازه ازاتاق عمل آوردنش ب -

 ...زدیر یم میاشکها

 ...بگو جون تا -

ماند... جان  یام م رهی... خکنمی... سکوت مشومیم خفه

 روزها قسم خوردن ندارد... عاطفه وارد اتاق نیتارا ا

 :شودیم

 تارا؟ یبهتر -

کردن  ینقش باز شی... چقدر برارودیعقب م نیحس ریام

 ...سخت است

 عاطفه مامانم خوبه؟ -

 !خوبه... دکترش گفت عملش خوب بوده زمیآره عز -

 :دیآ یسخت باال م نفسم

 د؟یگیدروغ م دیدار کنمیچرا حس م -

 ؟ی... ِسرم و چرا دراوردزمیعز میدروغ چرا بگ -



 

 :دیگو یم ریگردد و رو به ام یبرم

 ! داداش ارهیِسرم و در ب یچرا گذاشت -

 :دیگو یحوصله م یب نیرحسیام

راحت  الشیخ نهیمامانش و بب ... بزار برهشمینم فشیحر -

 !بشه

 رونیاش درد دارد... ب یتفاوت یتفاوت است.. ب یب

 :کندی... عاطفه نگاهم مرودیم

 دعواتون شده تارا؟ -

 :دهمیبغض جواب م پر

 !نه -

پوشم و از اتاق  یرا م می... کفش هارومیم نییتخت پا از

 از حاج خانم و آرش ی... خبررومیم رونیب

 ...دیا یسمتم م...عاطفه ستین

 ..!باال یطبقه  یبر دیبا -



و همان طور تلخ و  کندیدر آسانسور را باز م نیرحسیام

 و خسته وارد ری.. سر به زکندیپر اخم نگاهم م

 :دیگو ی... عاطفه اما ممیشویم آسانسور

 

مالقات بدن... مامانتم حالش  یاالن اجازه  کنمیفکر نم -

 عصر با ماماناالن... من برم خونه  ستیمساعد ن

 !زنگ بزن یداشت ی... کارمینیمامانت و بب گردمیبرم

 !عاطفه جون... ممنون دیدیزحمت کش یلیخ -

 کمیمنتظر...  نیی... برم مامان پازمینکردم عز یکار -

 ...حالش و بد کرده بود رفت زودتر مارستانیب یفضا

 !داداش خدافظ ریکنم.. خدافط...ام یعذرخواه گفت

ام و درب آسانسور را  دهدیسرش را تکان م نیحس ریِِ

 طبقه یو دکمه  دهدیم هیتک یفلز واری... به دبنددیم

و  دیآ یباال م شیچشم ها... رومی...جلو مزندیرا م سوم

 ...میچشم ها یتو شودیم رهیخ

 ؟ نیرحسیام -



 !برو عقب تارا... حال و حوصله ندارم -

را بکشد...  شیدستها خواهدی... مرمیگ یرا م شیدستها

 بندد...با یرا م شیچشم ها... دارمیمحکمتر نگه م

 :زنمیلب م بغض

 !نینب فیمن و انقد کث -

... کشدیرا از دستم م شی... دستهاکندینگاهم م کالفه

 رونیب میچشم هاتوجه به باران  ی.. بستدیا یآسانسور م

 ..دیا یم نییآرش از پله ها پا رومی... همراهش مرودیم

 

خوبه تارا... تو اون اتاق ته راهرو .. هنوز مامانت  -

 ....به پرستار بگم ستیاگه حالت خوب ن هوشیب

 !مونمینه... خودم م -

 !باشه -

 ...اندازد یم نیرحسیبه ام ینگاه

 داداش؟ یچطور -

 ؟یندار ی... کارگهیبرم د -



 ...کندیبرد.. آرش نگاهم م یرا سمت ارش م دستش

 !تارا بمون خودش پرستار الزمه شیپ -

 :دیگو یم تلخ

با مامان،  امیمن از همه پرستار الزم ترم... عصر م -

 !...روز خوشنمیب یخانم و م دیناه

 شیبرود که صدا خواهدی.. مدهدیکالفه دست م ارش

 :زنمیم

 ن؟یحس ریام -

 

 ...گردد ی... برنمستدیا یم

 !من واسه اثبات حرفام شاهد دارم -

... قدم کندینفسش را فوت م یگردد... ارش عصب یبرم

 :سوزاندیقلبم را م شخندشی... نگرددیرفته را بر م یها

که چشمام بهم ثابت کرد و باور نکنم شاهد تو  ییزایچ -

 رو باور کنم؟

 :دیگو یم یعصب آرش



 ن؟یرحسیام -

 :دیگو یو با تمسخر م کندیکالفه نگاهش م ریام

 !دمم گهیم هیشاهدت ک گنینه اخه.به روباهه م -

... اشکم شومیم رهیاندازم.. به پارکتها خ یم ریرا ز سرم

 یدلم خال ی... توشودیتر م کیچکد... نزد یم

 :ردیگ یرا م شی...آرش بازوشودیم

 جان ؟ ریام -

 :دیگو یتوجه به ارش م یب

 

خونه  یثابت کن یخوای... مدمیمن با چشمام خونت و د -

 ... دمینبود؟ من با چشمام دوستت و د

 ...زند ینفس نفس م سخت

و تو خونت  یتَوهم بوده و من مرد یثابت کن یخوایم -

 ؟ دمیند

 ...ردیگیرا م شیو نگران بازو یعصب آرش

 !ستیجاش ن نجایعقب ا ایب -



 ...کنمیم نگاهش

و  یدیکه د یاونجور یثابت کنم همه چ خوامینه... م -

 ! ...ستی... بخدا نستین یکنیفکر م

 تو؟ یشناسیخدا؟؟ خدا م -

 :کندیتند نگاهم م آرش

 نجایحالش و ... برو ا ینیبیمامانت تو ... نم شیبرو پ -

 ! ستیجاش ن

 :میگو یم هیگر با

 

اقا رو .. مگه  نیا نمیب یم ییکجا جاشه پس؟ من مگه جا -

 حرف بزنم باهاش؟ زارهیم

 :کشد یرا م ریام..دست زندیرا چنگ م شیموها آرش

 !میاتاق من حرف بزن میبر دییایب -

 !ندارم یمن حرف -

 :نالم یاز بغض و درد م پر



 ! ...من دارم ... تو گوش بده -

 !اریباشه بردار ب ؟یهم ندارم... شاهد دار ییگوش شنوا -

رود... ارش  یو سمت در م گرددیبرم یگریحرف د یب

 :کندینگاهم م

مادرت... بهت  شیبه صورتت بزن برو پ یاب هیبرو  -

 !دی... زن و شوهر لجباز ستیگفتم االن وقتش ن

چشم باز  یفیضع ی... مامان با ناله اشومیاتاق م وارد

 ...رومی... سمتش مکندیم

 مامانم؟ یخوب -

 ...کندیاش حالم را بدتر م دهیپر رنگ

 

 !تارا... تشنمه خوامیخوبم...آب م -

 !مامان جون یوربخ یزیچ شهیاالن نم -

سرمش  یو آمپول را تو شودیبا لبخند وارد اتاق م پرستار

 :کندی... نگاهم مزندیم



لباش... ناراحت  یکن بزار رو سیدستمال بردار خ هی -

 ساعت کی... دکترشم  شهینشو زود زود روبه راه م

 !نتشیب یم ادیم گهید

بعد با  قهیو چند دق رودیم رونی... بکنمیلبخند تشکر م با

 ... دستمال گرددیبرم یرنگ دیدستمال کوچک سف

... کنمیم سیرا خ شی... لبهاکنمیو تشکر م رمیگ یم را

 :کندیحال نگاهم م یب

 ومد؟ین ریام -

 ...نچکد یتا اشک رمیگ یرا گاز م لبم

که روبه  انیبخاطر حالتون گفتن عصر م یاومد... ول -

 !ستیمالقات ن... االنم ساعت دیراه تر و راحت تر باش

 بندد یم چشم

 مامان؟ یدرد دار یلیخ -

 

 !دلم... خوبم زینه عز -



 شی.. دستهاشودیو آرش وارد اتاق م خوردیبه در م یا تقه

 یکرده... جلو م دشیروپوش سف یبهایرا داخل ج

 :دیا

 ماماِن تارا؟ دیبهتر -

 :زندیلبخند م مامان

 !پسرم خوبم یزنده باش -

 !شکر یااله -

 :دیگو یم یو با مهربان کندیم نگاهم

 ؟ یندار اجیاحت یزیشما چ -

 :خندمیم تلخ

 ش؟یداداشت و الزم دارم... دار -

 :زندی... آرش کالفه لب مکندینگاهم م مامانم

 

 ! شما فکر مادرت باش -



 شیبرود که مامان صدا خواهدیو م دیگو یم یاجازه ا با

 گرددی... برمزندیم

 !میحرف بزن ادیو بگو ب نیحس ریآرش جان مامان... ام -

 دیروبه راه ش دی... بزارستیاالن وقتش ن یچشم... ول -

 واستون خوب یفشار عصب دیبعد... استراحت کن

 !ستین

... تلفن رودیم رونیو ب کندینگاهم م یدار و عصب یمعن

 از فرشاد یاورم خبر یم رونیب بمیهمراهم را از ج

... نمینش یم یصندل یگذارم و رو یم زیم ی... روستین

 ... خستهرودیمامان از عوارض داروها باز به خواب م

 شودیام که بلند م یگوش ی... صدادهمیرا فشار م میچشم ها

 شماره دنی... با درومیم رونیو ب دارمیبرم عیسر

حس و حال جواب  ی... بزندیم خی میدست و پا آرزو

 :دهمیم

 ه؟یچ -

 ! به نفع من تارا چیه کی -



 :دهدی... ادامه مرمیگیم واری... دستم را به دزندیکند م قلبم

باهاش تماس گرفتم و زار زدم و بابت کار آرمان  شبید -

 !کردم یعدرخواه

را  میتا گلو دشی.. اسسوزدیخندد... معده ام م یم

 ...سوزاندیم

 

دل مهربونش واسم  یبود ... چه جور یآخ جات خال -

 !سوخت

را خرد  میان هابا تبر استخو یکس کنمی... حس منابودم

 ...کندیم

 !یگیمزخرف م یدار -

 :دیگو یخنده م با

گفت؟ گفت آروز جان اروم باش شما مقصر  یچ یدونیم -

 !یختیهمه بهم ر نیکه ا یستیبرادرت ن یکارا

 ...دهم یدستم فشار م یرا تو یگوش

 آرزو جانش دل من و برد ... دل تو کنده نشد از جاش؟ -



ها لرزم  یسنگ ی... سردزارمیم واریداغم را به د یشانیپ

 ...کندیم شتریرا ب

... میهنوز اول راهه البته... حاال واقعا از ارمان عصبان -

 !رمیاونم نه به خاطر تو دروغگو.. به خاطر ام

 یم میبندم... اشکها ی... چشم مرمیگ یرا گاز م لبم

 ...شودیمغزم اکو م یهزار بار تو ری... آرزوجان امزدیر

 به شوهرت؟ یمطمئن بود یلیخ اد؟ی؟ صدات در نم هیچ -

 

 یمطمئن بودم... راستش را بخواه یرا بخواه راستش

 منم نه دیا یکه بعد اسمش جان م یکس کردمیفکر م

 ... گرید یزن

 !ازت متنفرم ارزو -

 ...خنددیم

از  یمهمه... به نظرت وقت ریحس ام ستیحس تو مهم ن -

 مونه؟یوفادار م دهید انتیزنش خ

 ...سوزدیام م نهی.. سمیگو یم یارام آخ



 یدون یبهش گفتم حاال شما تارا جون و ببخش م یوقت -

 گفت؟ یچ

 ..خورم یسر م وارید یرو

 !یمیکه به فکر زندگ یگفت مرس -

کرده  دیرا سف طانیش یخواهر و برادر رو نیشک ا یب

 ...اند...دهانم خشک و گس شده

 !زننت یم شهیز ربچه... چون ا فتیدر ن ایبا مقصود -

 نزن! یزور الک شهیاگه سهم تو باشه سهمت م ریام -

 

 :دیگو یتمسخر م با

 ! دعوتم کن یجشن طالق گرفت -

به  بیمار بزرگ و بدترک کی... و درد مثل کندیقطع م و

 و بلند رمیگ یم واری...دستم را به دزندیم شیقلبم ن

... دهیمامان هنوز خواب رومی... داخل اتاق که مشومیم

 زور شودینم ای...آرزو جان ... خدانمینش یکنارش م



و با  یریزده را بگ انیدست من عص شودینم ؟یینگو

 ... ؟یخودت ببر

با مامان  یخانم و عاطفه و رضا مشغول احوال پرس حاج

 دادم و به هیحس و حال به در تک یهستند... ب

 هیبق یحرف هاو به  ستادهیا یکه ساکت گوشه ا یریام

 که سمت نمیب ی... آرش را مکنمینگاه م دهدیگوش م

 یغرق در فکر م نیرحسیبه ام ی... نگاهدیا یم اتاق

 ...روم یاندازم و سمتش م

 ؟یکنیم یکار هیآرش؟ -

 :پرسد یم متعجب

 باز؟ شدهیچ -

 !... حرف دارم باهاشامیو ببر اتاقت بعد من ب ریام -

 .. تارا -

 !کنمیخواهش م -

 

 :دیگو یم کالفه



 ! باشه -

 :ستمیا یوارد اتاق شود که مقابلش م خواهدیم

 !فهمهیم یای... االن بشیبرو زنگ بزن به گوش -

گردد...  یو راه آمده را برم کندینفسش را فوت م خسته

 اش زنگ یبعد گوش قهی... چند دقشومیوارد اتاق م

و  کندیرا قطع م ی... با چند جواب کوتاه گوش خوردیم

 ... وارد آسانسوررودیم رونیاتاق که ب... از شودیبلند م

 :میگو یم هیگردم و رو به بق ی... برمشودیم که

 !گردمیمن االن برم دیببخش -

 :کندیخانم نگاهم م حاج

 !برو تاراجان -

 رونیب میها هینفسم را سخت از ر رسمیاتاق آرش که م به

 آرش را ی... صدازنمیبه در م ی... ضربه ادهمیم

 :شنومیم

 !دییبفرما -

 



 یصندل یاز رو دنمیبا د نیحس ری... امشومیاتاق م وارد

 ...شودیکار ارش بلند م زیمقابل م

 !بابا یا -

بندم  ی... در را مزندیم شی... آرش صدادیا یدر م سمت

 ...دهمیم هیو تک

 !یبر زارمینم یتا حرفام و نشنو -

نداره  یدر بندازمت اون طرف واسم کار یاز جلو نکهیا -

 !کنار یبه زبون خوش بر نمیبیفقط صالح م

 :دیگو یم یعصب ارش

 یشدن نداره... بگ یدرست صحبت کن... عصب ریام -

 ! حرفاش و گوش کن بعدش برو نیبش

 "دیگو یتر م یو عصب گرددیبرم ریام

 !آرش یکن یمن دخالت یبهتره کمتر تو کارا -

 یرا م دلم تشیکه برق عصبان ییچشم هاگردد و با  یبرم

 :دیگو یلرزاند م

 برو کنار! -



 

 ستیزنم راحت ن رونیتو اگه بابات بگه از خونم برو ب -

 نجایو بگه ا رهیاگه واست خونه بگ ؟یکنیم کاریچ

 ؟یکنیم کاریکن چ یزندگ

 نیحس ری...امگرددیناراحت از حالم سمت پنجره برم آرش

 ...زدیر یم می... اشکهاکندیفقط نگاهم م

که  یاون شهینم یهرچقدر زور بزن یاز زندگ ییجاها هی -

 ؟یفهمیبشه... م یبخوا

 ...کردنت مشکل ندارم یمن با تنها زندگ -

 :زندیم شخندیتمسخر ن پر

 !ینکرد یکه تنها زندگ نجاستیموضوع ا -

 ..دیآ یطاقت سمتمان م یب ارش

 !تارا برو کنار من برم -

بندم و باز  ی... در را مرودیم رونی... آرش برومیم عقب

 ...دهمیم هیبه در تک



 شیدیکردم... همون که اون روز د یمن با فرشته زندگ -

 ...خونه... من

ارمان و  امیپ تی... تو گوشدمیند یجا فرشته نام چیمن ه -

 نه دمینه فرشته... تو خونت آرمان و د دمید

به  یرفته تارا... حت نی... پس بسه.. اعتماد من از بفرشته

 فرض محال اگه ببخشمت از کجا معلوم تا اخر

 

که دروغ اول و  یازت دروغ نشنوم..؟ کس گهید یزندگ

 نداره... دروغ اول و یواسش کار یبعد یدروغا گهیم

 !یو دروغ بگ یتا تهش بر یمجبور یبگ که

اش  نهیس یام را رو یشانیو پ شومی... خم مرومیم جلو

 ...تند است شیگذارم... نفسها یم

 ! ...رمیم یم تیدارم از دور ریام -

 :زندیدلم را آتش م شیصدا یتو بغض

 !تارا یو خراب کرد زی... همه چ یخراب کرد -



بهت ثابت کنم تنها گناهم دروغ  خورمی... قسم مدمیقول م -

 !بودن فیگفتن بود نه کث

 ...رود ی...سمت در مکنمی... سرم را بلند مرودیم عقب

 ؟یدوسش دار -

 :پرسد یپر اخم م یو با چهره  گرددی.. برمستدیا یم

 و؟ یک -

 ...شومیخودم آوار م ی... و توکنمینگاهش م قیعم

 

 !آرزو و -

... با تاسف سرش را تکان کندیو ناباور نگاهم م مات

 :دهدیم

 !نیهمه رو مثل خودت نب -

 نه؟ یاز اولم دوسش داشت -

 ..بندد یم چشم

 !بسه -



 ؟یپس چرا باهاش ازدواج نکرد -

 :دیگو یم یکند...عصب ینگاهم م قیو عم زیت

 کردم.. حله؟ تیخر -

به صورتش  ی.. کالفه دستکنمیو پر بغض نگاهش م مات

 :کندیکشد و نگاهم م یم

 ؟یکن میعصبان ای یآرومم کن یاومد -

 قبل از دادگاه و طالق بزار من خودم و ثابت کنم! -

 

 یم.. رودی... سمت در مکندیرا پر صدا فوت م نفسش

 :نالم

 ن؟یرحسیام -

 :رومی... جلو مستدیا یم

خدا هم  یستیتون یو ندارم... وقت چکسیمن جز تو ه -

 ! ستین

 ...ردیم یم شیچشم ها یگردد... دلم برا یبرم



 !یخدا رو گم کرد تیزندگ یکجا نیبگرد بب -

 ییتنها تونمیکه فکر کرد منم مثل خودش م ییهمون جا -

 !ارمیو تاب ب

 "دیگو یم ی... جددیا یم جلو

قبول... اما  یتارا پدرت خطا کرده قبول... تو ناچار بود -

 واسه هر ستین یخوب حیتوج ییقبال هم گفتم... تنها

 ! ..یو داد یدادیانجام م دیکه نبا یکار

 ...یام -

 گذارد: یاش م ینیب یاشاره اش را رو انگشت

 

.. .ستیگوش بده تارا... منم حال و روزم بهتر از تو ن -

 سادمیستبر جلو روت وا ی نهیمحکم و با س نجایاگه ا

 شهیخوب باشم... من تو کمام تارا... باورم نم شهینم لیدل

 رنگیهمه دروغ و ن نی، ا یو کرده باش نکاریباهام ا

من خودمم و گم کردم، درست و  کنم،یرو باور نم لهیح و

 ازم نداشته یتوقع ا چیروزا ه نیغلط و گم کردم، ا



 !مادرت شیحاالم برو پ ...باش

 ...که حرفام و ارمیو ب یکیاگه  -

 :زندیلب م خسته

 !اریب -

حس  یب یصندل یرو رود،یم رونیو ب کندیرا باز م در

 یم رونیب بمی، تلفن همراهم را از ج نمینش یو حال م

بوق... دو  کی... رمیگ یفرشاد را م یو شماره  اورم

 دوباره شماره اش را.. دهدیبوق... سه بوق... جواب نم

و  شومیبلند م یمانم... عصب یجواب م یو باز ب رمیگیم

 :دیا یجلو م دنمی... حاج خانم با درومیم رونیب

استراحت کن باز  ریبرو خونه دوش بگ ریتارا جان با ام -

 !... من تا شب هستمایشب ب

 :میگو یم عیو سر کنمینگاهش م یقدردان با

 اجیخودتون به استراحت احتنه مامان من خوبم... شما  -

 ... دیدار

 :زندیم یمهربان لبخند



 

استراحت الزمه،  یک یفهمیم ینیاگه رنگ و روت و بب -

 ! با مامانت گپ بزنم خوامیبرو من م

 :دیگو یم ریاعتراض کنم که رو به ام خواهمیم

 !ببر زنت و ایمادر ب ریام -

و بعد از سفارش و  کنمیتشکر م د؛یآ یناچار جلو م ریام

 عاطفه و رضا م،ییآ یم رونیاز مامان ب یخداحافظ

نگاهم  نکهیبدون ا ریروند، ام یو م کنندیم یخداحافظ هم

 رود... خجالت زده یم نشیکند سمت ماش

کشم،  یعطرش را نفس م شوم،یو سوار م رومیم همراهش

 شده و رهیخسته به روبه رو خ کند،یحرکت م

 ...کندیم یرانندگ

 خونه؟ میبر یم -

 :دهدینگاهم کند جواب م نکهیا بدون

 !خودت بانو یبرمت خونه  یم -



به قلبم  ریت کی... حرفش مثل رمیگ یرا به دندان م لبم

 ...رودیم

 !رمیمن اونجا نم -

 مامانت؟ یپس ببرمت خونه  -

 

 :میگو یو با حرص م یعصب

 ؟یدیخونت رام نم یانقد حال بهم زن شدم که حت -

 یبوق م یرو ییجلو نیماش یدستش را برا کالفه

 چسبانم، یم شهیو سرم را به ش کنمیگذارد... سکوت م

 میچشم هاکم کم  زنم،یزل م ابانیو خواب الود به خ خسته

 ... شودیگرم م

 تارا؟ -

 :کند ینگاهم م ریام کنمیچشم باز م جیگ

 !میدیرس نییپا ایب -

افتد لبخند  یچشمم که به خانه م شود،یم ادهیحرف پ یب و

 و همراهش داخل خانه شومیم ادهیپ زنم،یم



کاناپه  یاورد و رو یم رونی... کتش را از تنش برومیم

 نیا ی... دلم براشودیاندازد، خسته وارد اتاق م یم

 نمیب یم شومیلک زده بود، وارد اتاق که م شیو هوا خانه

 حرف از کمد لباس ی...بدهیتخت دراز کش یرو

 ! ...شومیدارم و وارد حمام م یبرم

که طاق باز خوابش  نمیب یم مییآ یم رونیحمام که ب از

 برم... لبخند یکاله حوله ام م یرا تو میبرده..موها

 یروم.. سرم را آرام رو یتخت م یو آرام رو زنمیم

 ینشود... حت داریب کنمیگذارم... خدا خدا م یدستش م

به آب نفس  دهیرس یکوتاه... مثل ماه یچند لحظه  یبرا

 ...زدیر یدلم م خوردی... دستش که تکان مزنمیم

 ری...دستش را از زکنمیاورم نگاهش م یرا باال م سرم

 .. ازرومیکشد... شکست خورده عقب م یم رونیسرم ب

 :شودیبلند م جا

 مادرت! شیپ برمتیدنبالت م امیشب م -

 



 ر؟یام -

 :بندد یرا م راهنشیپ یها دکمه

حرفاش و  نجایهم اریمرخص شد شاهد تو بمامانت که  -

 !شنومیم

 :زنمیلبخند م تلخ

که تا ته تهش شرمنده  دمیفرصت دفاع از خودتم بهت م -

 !خودم و وجدانم نباشم ی

 :دیگو یم یپر از غم یاندازم... با صدا یم ریرا ز سرم

هنوز  یکه فکر کرد یاز قصه پرت یلیحتما هنوز خ یول -

 !جات تو بغل منه

 ...کنمیام نگاهش م یاشک یچشم هاو با  کنمیرا بلند م سرم

 !روز خوش -

 رمیگ یآغوشم م یبالشتش را تو رودیم رونیخانه که ب از

 یو به جانم م شودیم والی... و درد هزنمیو هق م

 یا یزندگ یادامه  ینفس جان ندارم برا کی... و قد افتد

 رونیب میدارند از رگ ها یرحمانه ا یکه به طرز ب



 کشند !... یم

 

است، از  ونیزیتلو یکاناپه مشغول تماشا یرو مامان

 مرخص شده فقط نگران حال و مارستانیاز ب یوقت

 یبار دهم شماره فرشاد را م یمن است، خسته برا یزندگ

 ام نهیقلبم به س جانیاز ه دهدی...جواب که مرمیگ

 :کوبد یم

 الو فرشاد؟ -

 ؟یریبا من تماس نگ گهید شهیتارا م -

 :زنمیلب م ناباور

 چ..چرا؟ -

دادم بهت خودم و انداختم تو  یقول هیمن اشتباه کردم  -

 تو یگندکار گهیجور د هیمن تارا  الیخیدردسر... ب

 !کن جمع

 ...کوبد یدهانم م یتو میها قهیشق نبض



فرشاد؟ من رو قولت  یگیم یدردسر؟ چ ؟یگندکار -

 !حساب کردم نامرد

 ونیمو مد یتارا من دار و ندارم و کار و کاسب نیبب -

 مو یو حرف بزنم... همه چ امیآرمانم... راستش اگه ب

 که؟ شیشناسی.. مباختم

.. پنجره را باز رومیدارم... سمت پنجره م یخفگ حس

 :کشمینفس م نی... سنگکنمیم

 

 !بهم زنگ نزن... شرمنده گهید -

 زیم یرورا  ی... گوشکشدیم غیسرم ج یبوق تو یصدا

 ...زنمیزل م ابانیبه خ نهیاندازم...پر از نفرت و ک یم

... تلفن شودینمییهمه عذاب سخت باال و پا نیام از ا نهیس

 ی... شماره آرمان را که مخوردیهمراهم زنگ م

 :زنمیتمام حالم بدم را داد م نمیب

 ! یوونیح هیتو  -

 :دیگو یخنده م پر



 !که تنها راه حلت فرشاد بود یتو چقدر بدبخت -

 ...... اگه اون خدایعوض یدیکارات و پس م نیجواب ا -

 ! کردیکنه االن واست م یاون خدا اگه قرار بود کار -

 :میگو یم هیبندم... با گر یاتاق را م در

 !مطمئن باش یدیتاوان کارات و پس م -

...آب باشه ستیامل ن کردمیشوهرت انقدرا که فکر م -

 !هیخوبشناگر 

 

 :میگو یم یو عصب خسته

مو  یبسه آرمان... بسه کثافت... مگه نابود -

 گهی... بسه.. دی.. نابودم کردنیبب ای... خب بیخواستینم

 یچ

 !از جونم یخوایم

 !آرزو رو به نظرم دوست داره -

 ...خوردیسر م میگلو ریبندم... اشکم تا ز یرا م میچشم ها

 !یش مونیپش کنمیم یکاردور و بر فرشاد نرو... وگرنه  -



 یصفحه  یبه اسمش رو رهیو من با نفرت خ کندیم قطع

 ... خسته بلندکندیتلفن مانده ام... مامان در را باز م

 :شومیم

 باز؟ شدهیتارا جان؟ چ یخوب -

شب است.. مثل ۹...  کنمینگاه م وارید یساعت رو به

 ... مامانکنمیو مانتو ام را تنم م شومیها بلند م وانهید

 :دیگو یم نگران

 ؟یکرد هیتارا؟ چرا گر شدهیچ -

 !ریام شیپ میامشب قرار بود بر -

 

 به اون پسره؟ یخب؟ گفت -

 :اندازم یسرم م یو بدحال رو شانیرا پر شالم

 ! ...آره -

مامان... انگار روح تو  یشد ینجوریچته تارا... چرا ا -

 !دختر ستیتنت ن



 شودیکشم... در باز نم یرا م رهیگیروم.. دست یدر م سمت

 ی... مامان نگران مخوردیاز دستم سر م رهیدستگ

 :دیگو

 تارا؟ -

 !مامان امی... خوبم... مامیم -

 یاست.. حس مرگ دارم... حس نیام سنگ نهیس ی قفسه

 یهمه ب نیا یهمه نامرد نیبدتر از مرگ... ا

... دلم ستیقابل تحمل ن میهمه ظلم... برا نی... ایرحم

 و زندی.. دلم دارد دل دل مشودیکنده م شیجادارد از 

و  شومیم یرسد..با حال بد سوار تاکس یبه دادش نم یکس

 که یرسانم... از تاکس یم ریام یخودم را به خانه 

... زندیم میچشم ها یتو ینینور چراغ ماش شومیم ادهیپ

 ریام نی.. ماشرمیگ یم میچشم ها یدستم را جلو

قلبم  شودیم ادهیپ نیکه از ماش ... آرزورومی.. جلوتر ماست

 .. خشک و ساکتستمیا ی... مشودیاز درد مچاله م

نگاه آرزو را دنبال  ریمس شود،یم ادهیهم پ ریصامت، ام و

 ... ... و دلمزندیم یا روزمندانهی... آرزو لبخند پکندیم



سوزان نفرت و حسادت  یشعله ها انیقلبم..و سرم... م و

 !...!سوزدیم قیعم یا نهیوک

 یرا م نیکالفه در ماش نیحس ری... امدیآ یسمتم م آرزو

 تمام وجودم قطره قطره کنمیکوبد... و من حس م

 کنمی... حس مرودیم یلعنت نیزم نیهم یو تو شودیم آب

 قدم عقب کیدر حال ذوب شدن هستم... ناباور 

 ...دیآ یهم سمتم م نیرحسی.. امرومیم

 

 ؟یسالم تارا جون خوب -

... دیآ یزن دل و روده ام باال م نیا ییوقاحت و پررو از

 ... پرکندیم یادآوریاش آرمان را  یلعنت یها یآب

 :پرسد یم نیرحسی... امکنمینگاهش م نفرت

 چرا؟ ییتنها -

 ری....امکنمیآرزو نگاه م یچشم هابه  یو عصب رهیخ

 :دیا یجلوتر م

 تارا؟ -



... ستادهیشوهرم ا یشانه به شانه  نکهیارزو... ا لبخند

 یکدامشان نم چیه یچشم ها یتو یشرمندگ نکهیا

سوزاند...  یزند... فقط آتش نم یآتشم م بی... عج نمیب

 یجفت چشم آب کیآسمان خدا مقابل  ریز نجایمن ا

 سوزمیدارم م حیو وق جسور

 :دهمیم ریرا به ام نگاهم

 مزاحم شدم؟ -

 :دیگو یم تند

 چرند نگو! -

 

ادم بودن  یگذارد و ادا یم میبازو یدستش را رو آرزو

 :آورد یدر م

 ...من اومدم که زمیعز -

 :زنمیرا عقب م دستش

 !ندارم یمن با تو حرف -

 :زندیم میصدا یعصب ریام



 !تارا؟ -

 ...رومیم جلو

 کنم؟ یاحترام یبهش ب ادیخوشت نم ه؟یچ -

... چدیپ یگوشم م یطوفان وحشتناک تو کی یصدا

 "زندیم تیبه مظلومخودش را 

 !جان ... دچار سوتفاهم شده حق داره ریاشکال نداره ام -

تحمل  نتیزم یرو یاز آدمها را چه طور یبعض خدا

 ؟یکنیم

 :دیگو یکالفه م ریام

 

 !درست رفتار کن تارا -

 ...خندم یم وانهید مثل

 !تو ی...چه مهربون شدزمیعز یآخ -

 :ردیگ یرا م میبازو

 ! امیم نمیتو ماش نیبرو بش -



کشم، با بغض و انزجار  یم رونیرا از دستش ب میبازو

 :میگو یم

 !از ما بهترونه یجا نتیتو ماش -

 :کندیآرزو نگاهم م کند؛یرا فوت م نفسش

 !تارا جون ینکن نیبهتره توه -

 ؟یکنیم یکنم چه غلط نیتوه -

 :دیگو یم یتند و عصب نیحس ریام

 

 !تارا بسه...تند نرو -

 :زنمیاش م نهیس یتو محکم

به چشم خودت مطمئن  دیبا ی... خودت گفتدمیرو د ایدنید -

 !هیبق حاتینه توض یباش

 ؟یایمگه قرار نشد با طرف ب -

... و کم کم حس رمیگ ی.. چانه اش را مرومیآرزو م سمت

 ..دهدیخوب وجودم دارد جان م یتارا کنمیم

 !دنیطرف و خر -



... کندیم نگاه محس یو ب یخال یچشم هابا وحشت به  آرزو

 :ردیگ یدستم را م ریام

 !یریتند م یتارا دار -

 ...دهمیفشار م شتری... چانه اش را برودیعقب م آرزو

 !دیخر شیطرف و داداش عوض -

 :زندیداد م نیرحسیام

 ولش کن گفتم! -

 

 ...کنمی... نگاهش مکنمیاش را با بهت رها م چانه

 ؟یزنیسر من داد م تهیعفر نیبخاطر ا -

 . آرزواریدر ن یتارا بچه باز یکنیم یاحترام یب یدار -

... 

 :زنمیم داد

 !اریاسمش و ن -

 ...رومیم عقب



 !تو اسمش و نگو -

 :کندیزمزمه م نگران

 تارا؟ -

نکردم... تنها گناهم دروغ بود  انتیوقت بهت خ چیمن ه -

 ...من و از بد نبودنریتو.. تو ام ی... ولییو تنها

... هیکه کنارته خواهر همون عوض ینی...ایکرد مونیپش

 رو واسه انتقام گهید یکیچشمات و باز کن ... الاقل 

 !اریمن کنارت ب از

 

 :دیگو یم یو عصب کالفه

 تو؟ یگیم یچ -

دو  ری.. تصورومی... عقب تر مکندیام م وانهیآرزو د لبخند

 یاندازد... برم ینفره اشان کنار هم عقلم را از کار م

 رهمیتارا گفتن ام ی...صدادومیرا م ...تمام کوچهگردم

 ...تارا... شوهرت فروحتت ی... باختستمیبا شودیباعث نم



 یم یو تصور کرد یکه بخاطرش اعتراف کرد یعشق

 زده را از صداقت متنفر انیبخشتت... اما تو را... تو عص

.. پر بغض و نفرت شومیم یتاکس نی... سوار اولکرد

 ... رمیهم بلدم انتقام بگ ... منرمیگیآرمان را م یشماره 

 تارا؟ -

 دیفکر کرد د؟واقعایکنیم کاریچ میبا من و زندگ دیدار -

 کنم؟یفقط نگاه م

انتقام  خواهمیگذارم...م یکنار م شیایرا با دن خدا

 ...تمام نفرتم را سرش هوار بکشم خواهمی...مرمیبگ

 ؟یبکن یتونیم گمیکار د -

و  ستین نیمز یتوانم از رو یم کنمینفرت فکر م با

 ...نابودش کنم

 ! شتیپ امیب خوامیاره..م -

چرخد  یم یجور نی... زمستدیا ی... زمان مزندینم نبضم

 را باال آورده ام... یزندگ کنمیکه حس م

 



 ؟یچ -

 ام؟یکجا ب -

.. راننده سوزدیممی...گلوزنمیم ادی... فرکندیم سکوت

 :کندینگاهم م

 ! ...شتیامپیآدرس بده... ادرس بده ب -

 د؟یجد ینقشه  -

 :میگو یگذار م ری...تاثمیگو یم هیگر با

... آرزو برد... من ی... تو بردممینه... من باختم... تسل -

 امیب خوامینبردم... م یاز خوب و پاک بودن سود

 !مثل امشب من بسوزه رمیتا ام شتیپ

 :خوردیم بی... فرکنمیحس م شیصدا یاش را تو خنده

دختر خوب.. از  نیکرد... آفرپس ارزو کار خودش و  -

 تو رو نداره... با آرزو اقتیل کهیاولم بهت گفتم اون مرت

 رو هم اره؟ ختنیر

... نفرت و انتقام از وجودم دهمیدارم جان م کنمیم حس

 :بارد یم



 آدرس و بفرست! -

 

 ی... آدرس و مستیفرشاد.. امشب خونه ن یخونه  ایب -

 !من یمیفرستم عشق قد

فرستد... ادرس  یبعد ادرس را م هیچند ثان... کندیم قطع

 .. سرم را بهدهمیحس و حال به راننده م یرا ب

کرده  خیلرزد ...  ی...تمام بدنم مدهمیم هیتک یصندل یپشت

 بد شوم، خواهمیآدمها، م یرحم یب انیام م

ام کم کنم...  یاز زندگ شهیهم یادم را برا نیشر ا خواهمیم

 میچشم هاجوشد تا  یدلم م ینفرت که تو نیا

پولش را  کندیلرزاند ، راننده که ترمز م یتنم را م رسدیم

 زنگ ی... دست لرزانم را روشومیم ادهیو پ دهمیم

... وارد شودیقلبم خورد م شودیگذارم... در که باز م یم

 روم.. آرمان در را ی... چهار پله را باال م شومیخانه م

چشم رق به مثل رعد و ب شیها یکند... آب یم باز

 یجلو م بنددی.. در را مشومی... وارد خانه مزندیممیها

 ...دیا



 ...چسبم یم وارید به

 عروسکم؟ یچطور -

 ...را ببوس و بگذار کنار ی... تمام زندگتارا

 ...و راحتم کن ریبم تارا؟

 ...ندارد یندارد.. غم ها تمام یحسرت ها تمام تارا؟

 ..است را باور نکن یآسان یبعد سخت ی... قصه تارا

 ..باور نکن ستیخوب بهشت ن یآدمها یجا تارا؟

 قصه را برگرد.. چیپ تارا؟

 

عق  خواهدی... دلم مزندیام کنار م یشانیرا از پ میموها

 ...بزنم

 !ادی..الاقل امشب مادیانتقام به چشمات م -

 ...سوزمی... مدهمیام را قورت م یسنگ بغض

 که ازت متنفرم؟ یدونیم -



.. ترس دلم شودیم ی... ته دلم از حس مبهم خالزندیم لبخند

 ...کندیرو م رویرا ز

 !دونمیعروسکم م دونمیم -

... نفس رودی... عقب مخوردیهمراهم زنگ م تلفن

 ای... دنکندی... خاموش مردیگ یرا م ی... گوشکشمیم

 ...به ته تهش رسدیم

 !میام نداشته باش یبهتره مزاحم تلفن -

 ...کشد یرا م دستم

 اول! میبخور ارمیب یزیچ هی نیبش -

 

 یبرگردم ، شده تو خواهدی... دلم مشودیآشپزخانه م وارد

 و نیاز زم یو دست بکش یشو وانهیلحظه د کی

 :ردیگی... فنجان قهوه را سمتم مزمان

 !کنهیبخور حالت و بهتر م -

 :میگو ی... پر از نفرت مرمیگیرا م فنجان

 باهام؟ یکرد کاریچ -



 !و آدماش پست گرفتم ایدناز  -

 ...متنفرم تیایاز دن خدا

 نجام؟یباهام که االن ا یکار کرد یچ -

 ...زنمیبندد... داد م یم چشم

 یاومدم بپرسم چ ؟یعوض یکار و کرد نیچرا باهام ا -

 از جون خوادیم یبهت؟ اومدم بگم آرزو چ دیرس

 ر؟یام

 داد نزن تارا! -

 

 رهیو خ کندیچشم باز م کنم،یپارکت پرت م یرا رو فنجان

 که یرنگ یقهوه ا عیفنجان و ما یبه تکه ها

 وانهی... مثل دشومیبلند م هیماند.. با گر یم نشدهیزم پخش

 ...رومیها راه م

 دم؟ید یمن امشب چ یدونیم -

 !..هوا ندارد نجایسرب دارد...هوا سم دارد... ا هوا

 :کندیتفاوت و سرد نگاهم م یدهد و ب یم هیتک



نبش قبر  یتارا؟ اوند هیچ نجایا یاومد نکهیاز ا هدفت -

 ؟یبه من حال بد ای یکن

 :زنمینفرتزار م پر

 مرد؟ گنیبه تو هم م -

خسته  یچشم ها یتو زندیزل م نهیخندد..دست به س یم

 :ام

 ه؟یهدفت چ -

 :میگو یم هیگر انیم

... من امشب با فرشاد قرار داشتم قرار بود دونمینم -

 یکنه حرفام و، ول دییقرار بود تا ...ریام شیببرمش پ

 ...تو

 

... خون سرد به سقف دهدیم هیکاناپه تک یرا به پشت سرش

 :زندیزل م

 خب؟ -



رفتم که تماس فرشاد و بعدش تو رو  ریام شیرفتم پ -

 ...ی... ولادیب یزارینشون بدم و بگم تو نم

 :خنددیم الیخیب

 خب؟ -

 :زنمی...داد مکنمینگاهش م یعصب

تر از خودت اونجا بود... آب و گل الود  یعوضخواهر  -

 از جون دیخوایم ید؟چیهست یک گهی... شماها ددهید

 من؟

 !خوامیمن خودت و م -

 :زنمیزل م نیحس به زم یو ب خسته

... دمیآرزو و کنار شوهرم د ی... من وقتخوامیمن نم -

 و دیچرخ ایشد ... دن ادهیپ نشیاز ماش دمید یوقت

 سرم! یو خورد تو دیو چرخ دیچرخ

 

 یم شیپاها یرا رو شیو آرنج ها شودیخندد خم م یم

 ی... کنارش مرومی.. سمتش مکندیگذارد و نگاهم م



 :زندیم فی... قلبم ضعنمینش

 شهیکار کنم.. من هم یچ دونمی... نمنجامیچرا ا دونمینم -

 تنها شهیباختم... چون هم شهیو هم دمیجنگ

 !پشتم نبود یچکی... هبودم

 ایمن تا ته دن ایدست بکش.. ب هیتارا از اون مرتک -

 عاشقتم!؟ یفهمیپشتتم..اخه نفهم... االغ چرا نم

 ...زدیر یممیاشکها

 !ریام شیپ ایآرمان ب ستمیمن انتقام گرفتن بلد ن -

 :میگو ی... پر از بغض مکندیرا کالفه فوت م نفسش

 ...ربشهیام الیخیبگو خواهرت ب -

 !شهیبا صدتا ارزو هم خر نمشوهرت اگه ادم باشه  -

 :زنمیداد م هیگر با

 !ستیکه ن غمبریآدِم پ -

 بودن داره نه؟ غمبریاز تو توقع پ یول -

 



 :رمیگ یاش را م قهی یهمه فشار روح نیاز ا خسته

پاشو  یدوست دار یآرمان بسه... تو رو جون هر ک -

 .. و بگو ی.. بهش بگو.. همه چریام شیپ میبر

 ...کنمیاش را رها م قهیحس  ی... بردیگ یدستم را م مچ

... خرابش  مهیشب زندگ نیآروم باش بانو.. امشب بهتر -

 !نکن... بزار از بودنت کنار خودم استفاده کنم

 خواهدی... دلم منجاستی... ایخط ... بن بست زندگ ته

 مثل تماشاگر فقط دی... بادییایاز من برنم یبروم، کار

 ...ردیگ یدستم را محکم تر م مچ شومیکنم... بلند م تماشا

 کجا؟ -

سوسک  هیمثل  تونمیم امیفکر کردم ب ؟یایقبرستون.. م -

 ایپاهام لهت کنم...  ریزشت و چندش اور ز

... یحرف بزن نیرحسیو با ام یایالتماست کنم ب تونمیم

 ... تو یول

 ری... مچ دستم تکنمیکاناپه سقوط م یکشد،رو یرا م دستم

 :کشد یم



 ؟یبر یتونیم یفکر کردواقعا  -

 نیجهنم اول است... زم نیدار مکافات است.. زم نیزم

 فقط آتش ندارد...

 

 !ولم کن -

 ...!تارا یاحمق یلیتو خ -

 :زنمیم داد

... دمیکش یمن چ یدونیم یاره احمقم... خستم... تو چ -

 ...ارمان تو روستیتو وجودتون ن تیذره انسان هی

 ! حرف بزن ریبا ام میبر ایب خدا

 !امیباشه م -

... خون کنمی... گنگ و مات نگاهش مشودیشل م عضالتم

 :ردیگ یسرد چانه ام را م

 ... هوم؟ششیپ میریفردا صبح با هم م -

کشد... از درد صورتم  یقلبم م یرا تو شیناخونها یکس

 :زندیم خی... تمام تنم شودیجمع م



 ؟یاول عوض یسر خونه  یباز رفت -

 ارزه؟ یشب با من نم هیبه سر کندن  ریداشتن ام -

 :میگو ینفرت م با

 

 !یهوس باز کثافت هیتو  -

آبغوره  ای میمثل سوسک بکش ای یکن یمن و راض یاومد -

 ؟یریبگ

 !برم خوامیفقط م -

 میاز موها یدهد..تره ا یعقب م میموها یرا از رو شالم

 ...چدیپ یرا دور انگشتش م

 !شهینم -

را از  میموها گرشیبا دست د ...زنمیرا عقب م دستش

 یم یکشد... آخ خفه ا یو م ردیگ یپشت سرم م

 :سوزدی.. تمام سرم ممیگو

 ! پس لگد نزن یخودت اومد یبا پا -

 ..!یعوض زارمیداغ مو به دلت م -



.. یام به ته خط... به پوچ دهی... رسکندیرا رها م میموها

 ...حماقت یبه ته جاده 

 !یایست دادن شوهرت کنار بفعال بهتره با داغ از د -

... دستش سمت دکمه زنمیزل م شیها یبه آب نهیاز ک پر

 ...دیآ یمانتوام م یها

 

گفتم  یزیچ هیمن  گمیشوهرت م شیپ امیصبح که شد م -

 ؟یتو چرا باور کرد

لرزم... به گوشه کاناپه که  ی...مرومیبغض عقب م پر

 :دیگو یم یعصب رسمیم

 !نکن تارا یبدقلقل -

 !...بزار برم تو رو خداخوامیازت نم یچیبزار برم.. ه -

 !قد خودت بسوزه ریکه ام شمیپ یایم یگفت -

 :زنمیزار م هیگر با

 !من گوه خوردم ولم کن بزار برم -



 یرا م میعقب رفتن ندارم.. پاها یبرا یی... جادیآ یم جلو

 ..کنمیبغلم جمع م یرا تو میکشد.. زانوها

 یایبهتره خودت راه ب دمیدست نم تارا... من امشب و از -

 !باهام

کشد... پر نفرت نگاهش  یو م ردیگ یرا م میپاها مچ

 پس التماس ؟یامدیانتقام ن ی.. تارا؟ مگر براکنمیم

 چرا؟

ها سرم را با  وانهیآرمان و آرزو؟ مثل د ای ریاز ام انتقام

 .... قلبمکندیرا باز م می... دکمه هارمیگ یم میدستها

 :زنمی..داد مشودی... نفسم تنگ مزندیم کند

 

 !ولم کن آشغال -

 !شنوهینم یداد نزن چون کس -

... نفس نفس زنمیاش زل م یو وحش گیج یچشم ها به

خواهد  یدلم م ..لرزد. ی... تمام تنم از وحشت مزندیم

 ... با خودت...باتیتارا؟ با زندگ یعق بزنم.. چه کرد



 یانتقام گرفتن هم ندار یعرضه  ی... تو حت تیآبرو

 یاحمق م یدست و پا چلفت کیبدبخت... تو مثل 

... تو اوردیخواهد سرت ب یم ییهر بال یهر کس ینینش

 و نی...بنشیفیضع یلی... خیلیتارا خ یاحمق یلیخ

را هم تحمل کن... به  اذیت و آزار تیها یبدبخت کنار

... با دهمیفشار م شیبازوها یرا تو مینفرت ناخون ها

 هیگر

 :کنمیم التماس

 !... ولم کنرمیم یبرو عقب برو گمشو دارم م -

ترم  یپر هوسش عصب ینفس ها یشنود... صدا ینم

 :کندیم

خوشگل  ر،یبفرستم واسه ام میریبگ یسلف یخوایم -

 !بسوزه

به  ایفهمم امشب دن یم خوردیام م ینیالکل که به ب یبو

 ...دهیاخرش رس

 !ستیبرو گمشو عقب تو حالت خوب ن -

 ...خوبم عروسکم... خوبم -



 لب که مدام ریز

 ادمیرا  میها ی... تمام بدبختریام یآخ سوخت کندیم تکرار

 ..سوزدیخودم م یسرتاپا ریام ی.. جادیآ یم

از خود اتش  مرد نیاز جنس آتش است.. ا شیدستها

 ی بانهیهق هق تلخ و غر انی... مطانیاست... خود ش

 سکوت و وحشت انیخودم... م

 انیعص یروزها نیشوم ا یتمام اتفاق ها انی... مشب

 ... با تمام قدرت نداشته امزنمیزده... گلدان را چنگ م

بود  ستالیُخرد شدن گلدان کر ی... صدازنمیسرش م یتو

 شل شی..دستهادانمینم طانیش یجمجه  ای

 یشانیپ یاورد.. خون تو یسرش را باال م جی... گشودیم

 وحشت زده نگاهش یچشم هاکند... با  یاش شره م

دستم مانده... آرمان  یاز گلدان هنوز تو هیتک کی...کنمیم

 ی...روشومی... با هق هق بلند مرودیعقب م جیگ

کشد... کف  ی... دستش را پشت سرش مندینش یم کاناپه

 اورد ... دست پر یم شیچشم ها یدستش را جلو



عق بزنم... ناباور عقب  شودیخونش باعث م از

 رهیصورتم خ ی... نگاهش روشودیم دیسف شی...لبهارومیم

 یم

لرزم...  یزند... م یکاناپه م ی...سرش را به پشتماند

 نیزم یگلدان از دستم رو ی کهیلرزد...ت یم میسرتا پا

 یسکوت را م نیبا زم برخوردشیافتد..صدا یم

 ...رومیشکند...جلو م

 ...آرمان -

 یدرشت عرق رو ی... دانه هادهیصورتش پر رنگ

 یم شیپلکها ی... خون تا روخوردیصورتش سر م

 ...زدیر

کشم...  یرا بارها مردم و هنوز زنده ام... نفس م امشب

 یی.. اما صدازندی... لب مخوردیدارد رقم م ریامشب تقد

سمت باال  شیچشم ها... مردمک شودیدهانش خارج نم از

 یافتد... قفسه  یهم م یرو شی...پلک هارودیم

 نیخانه... از ا نیافتد... خدا از ا یاش از حرکت م نهیس

 لرزانم را ی... دستهارودیدل ... م نی... از ا ارهیس



 :رمیگ یم میمشتها یشرتش را تو ی.. تبرمیم سمتش

آرمان؟ آرمان چشمات و باز کن... تو رو خدا پاشو...  -

 !آرمان غلط کردم

 دهیخواب مرد امشب همه با هم نیو زمان و خدا و ا نیزم

 :زنم یرا خواب برده... مرا غم...داد م ایاند... دن

 آرمان؟ -

... انگار دهیبرم... قلبش خواب یاش م نهیرا سمت س گوشم

 از یخبر چیه نهیس نیا یسالهاست نزده.. تو

.. عقب تر... رومی... عقب مشومی.. بلند مستین یزندگ

 را میدستها خورمیپشت سرم که م واریعقب تر... به د

... هق کنمی...شوکه نگاهش مرمیگ یدهانم م یجلو

... رمیم یلرزم..م یبارم..م ی... مزنمی... زار مزنمیم

 شوکه و

 

نبض،  کینفس،  کی دی... به امرومیجان باز سمتش م یب

 برسانمش... اما مارستانیتا به ب ات،ینشانه از ح کی



... دهیخورد... آرمان خواب یسرم م یمثل پتک تو قتیحق

 فمی... ککنمیم هیها بلند بلند گر وانهیابد...مثل دتا 

... نگاه اخر را به رومی...سمت در مزنمیچنگ م را

 یاندازم... مانده تا باور کنم زندگ یام م یزندگ رانگریو

 را از

... با تی... با خرینفر گرفته ام... با ندانم کار کی

 ابانی... تمام کوچه را.. خزنمیم رونیحماقت.. از خانه ب

 ...را

وحشتم را دو چندان کرده،  یکیدوم... سکوت و تار یم

 و کنمی... خدا خدا مستین یو نفس زنمینفس نفس م

 یو بغض زمیر یو اشک م زنمی... هق مستین ییخدا

 رسم... چشم ینم ییو به جا دومی... مشودیشکسته نم

... نفس نفس زنان شودیآرمان دور نم ریبندم و تصو یم

 ...زنمی... عق مدهمیم هیدرخت تک به ستم،یا یم

زبر  یاورم، دستم را به تنه  یمعده ام را باال م اتیمحتو

 ! ..شومیو بلند م رمیگ یو زخمت درخت م



 یپرتم، معلقم، تو جم،یقدرت وزنم را ندارد، گ میپاها

 ...گردم یروم و بر م یرا م ریمس کیبا هق هق  ابانیخ

کشم و  یم یبلند نی... ه خوردیشانه ام م یرو یدست

 :کندیجوان نگاهم م یگردم... زن یبرم

 خانوم؟ یخوب -

 یادهایاز فر میگلو شود،یمن معنا نم یدر زندگ گرید خوب

 از خودم یی... صدازنمیلب م کند،ینزده درد م

 یم نیماش شوم،یحرف رد م ی... از کنارش بشنومینم

 حس و حال یرسانم، ب یو خودم را به خانه م رمیگ

 یزنگ م یدستم را رو شوم،یم ادهیو پ دهمیرا م پولش

 تر نینگران مامان بغضم را سنگ یگذارم... صدا

 :کندیم

 تو!؟ ییتارا کجا -

مامان وحشتزده نگاهم  شومیوارد خانه که م زند،یرا م در

 :کندیم

 ؟یلرز یچت شده تارا؟ چرا م -



 :زنمیخشک شده... سخت لب م ریمثل کو دهانم

 

 !خو..خوبم -

 فمی.. کنمینش یم رسمیکه م یمبل نی... به اولرودیم عقب

 :ندینش یو کنارم م ردیگ یرا م

 هم ازت خبر نداشت؟ نیرحسیکه ام یکجا بود -

 یفرشاد چه غلط یامشب آدم کشتم؟ من امشب خانه  من

 سرم یکردم؟ من امشب چه ها کردم؟ تو یم

 ...است.. هر لحظه منتظر انفجارم یساعت بمب

 !بزنتارا حرف  -

حلقم  یبارد... تو یآتش م میچشم ها... از کنمیم نگاهش

 ...جوشد یسرب داغ م

 !خوامیآب م -

را  می... زانوهارودیو سمت آشپزخانه م شودیبلند م نگران

 است.. ترس دارد روح نیام سنگ نهی... سکنمیبغل م



از سرم کم  شهیهم یبرد... شر آرمان را برا یاز تنم م را

 تارا ؟یدیتارا به کجا رس ؟یاحتر نیکردم...به هم

.. حالش ردیگ یرا سمتم م وانیمامان ل ؟یفهمیم یکرد قتل

 یرا م وانی.. لستی.. حالم خوب نستیخوب ن

 :خورمیاب م یو کم رمیگ

 ؟یشد یجور نیامشب؟ چرا ا یتارا کجا بود -

 ... خوردیکمرم سر م ی رهیاز ت عرق

 

که تماس گرفتم اونم نگران شد ، برم زنگ بزنم  ریبا ام -

 !یبگم اومد

.. چه دیگو یچه م فهممی... و نمنیزده ام به زم زل

 نی.. طناب دار را از همسوزدی.. تنم مثل کوره مشنومیم

چشم ... شومیدارم... بلند م یو حس خفگ نمیب یم لحظه

 و رمیگیم واری... دستم را به درودیم یاهیس میها

سرم  یخوابم پتو را رو یتخت م یرو شومیاتاق م وارد

 ... مامانزنمیو زار م رمیگ یکشم...دستم را گاز م یم



 ...زندیرا کنار م پتو

 دختر؟ نصف جون شدم چته تارا؟ یزنیچرا حرف نم -

 !کشتمش -

 :کندینگاهم م جیگ

 ؟یچ -

 !دیکش یآرمان و کشتم... نفس نم -

 شومی... بلند مردیگ یرا م میو وحشت زده شانه ها ناباور

 :نمینش یمتحرک م یو مثل مرده 

 بچه! یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب -

 

 ...زدیر یجوشد.. م یم می... اشکهاکنمیم نگاهش

 ...من آدم کشتم مامان... امشب -

 !امام رضا ای -

و داد  دهدیرا تکان م ی... شانه هاکنمیم هی.. گرخندمیم

 "زندیم



 ؟ یکار کرد یدختر چ یتو کجا بود -

 :شودیو حرارت دارد بسته م یاز تب و داغ میچشم ها

 !جون ندارم -

 تو سرم؟ یختیر یتارا نخواب .. حرف بزن... چه خاک -

 !حس ندارم -

 تارا؟ -

 یمادر.. به رو ی.. به روایدن یبندم... به رو یم چشم

 شکسته انیمامان م ادیفر یشده... صدا ختهیخون ر

سرم... نفس  یتو چدیپ یآرمان م یگلدان و جمجمه  شدن

 نکهیندارم... و از همه سخت تر و جان سوز تر ا

 

.. خدا چشم بسته... خدا کندینگاه هم نم گرید تماشاگر

 نیا انیچمدانش را جمع کرده و رفته... خدا مرا م

 !...!غم رها کرده همه



خواب و  انیپر بغض و ملتمس مامان را م یصدا

 یهزار صدا انی... میکس یبرهوت ب انی... میداریب

 گنگ و

 یم یخون یو دستها یجفت چشم آب کی انی... منامفهوم

 :شنوم

بچم داره از  ایب زتیتو رو جون عز ایمامان فقط ب ریام -

 !کنم کاریچ دیبا دونمیحالم نم نیبا ا رهیدستم م

 :کند یرا باز م میچشم هااش  هیگر یصدا

مثل مرده  ستیکجا بوده رنگ تو صورتش ن دونمیمن نم -

 ...گهیها شده م

چشم ... شنومی.. زمزمه اش را سخت مدیگو یتر م آرام

 ... کابوس هاشودیتب دار و خسته ام باز و بسته م یها

 یخواب ارامش نداشته باش یتو یحت یندارند.. وقت یتمام

 کیعطر آشنا...  کیکارت تمام است...  یعنی

...  میبازو یو مردانه رو یدست قو کیآشنا...  یصدا

 نی... اکنمی... چشم باز مدهدیمرا از کابوس ها نجات م



 یداریب یرا تو نیرحسی... امنمیب یهم دارم خواب م بار

 ...دید کینزد نقدریا شودینم

 تو؟ یکجا بود شدهیتارا چ -

دارد...  تی... عطرش... واقعشیچشم ها... شیصدا

 :.پرسد ی... نگران و آشفته منمینش یناباور م

 مامانت؟ گهیم یبا توام.. چت شده ؟ چ -

 :زنمینشکسته لب م یاز بغض ها پر

 

 !کشتمش -

 ...کندیو گنگ نگاهم م جیگ

 و تارا؟ یک -

اش  نهیس ی... با مشت توشومیم یترکد... باران یم بغضم

 :کوبم یم

کردم که رفتم که  یتو که من قاط ریتو.. تقص ریتقص -

 !یلعنت یزدم که کشتم ... چرا باورم نکرد

 :کندیآرام و نگران نگاهم م ردیگ یرا م میدستها مچ



 شده؟یتارا اروم باش بگو چ -

 ! ...ارمان و کشتم -

 :شودیکنان وارد اتاق م نیف نیف مامان

 دیشا گهیم یچ نیپاشو برو بب ریجان ادرس بگ ریام -

 برسه مارستانیبه ب دیشده برو مامان شا یطرف زخم

 !تا خاک برسر نشدم برو

 :زندیرا چنگ م شیکالفه موها ریام

 

 بده ادرس و تارا... کجا برم ؟ -

 :کنمیپنهان م میرا با دستها صورتم

 !دمیمرده بود.. خودم د -

 :دیا یجلو م مامان

چه  نهینشده بره بب ری.. بگو تا دزمیعز یکنیاشتباه م دیشا -

 !خبره

 :کنمینگاهش م یباران یچشم ها با



 !امیخود..خودم م -

 یرا م مینگران بازو ریچرخد...ام ی... اتاق مشومیم بلند

 :ردیگ

 !تو استراحت کن رمیتارا بگو من کجا برم خودمم -

 ...رومیدر م سمت

 ..!امیب دی.. باامینه.. م -

 

 میشویکه م نی... سوار ماشدیآ یهمراهم م یو عصب آشفته

 .. نگاهش پر ازدهمی.. ادرس مرودیبا سرعت م

.. ی.. دلواپسی.. نگرانیباوراست.. پر از نا سوال

خرج  یپنهان شده... محبتها یها یدلشوره... مهربان

 نشده.. اما

 ..!آشنا ی...عطردهدیعطر زنانه م یبو یصندل نیا

در بسته  دنیبا د کندیفرشاد که ترمز م یخانه  یجلو

 کوبد و یهم در را م ریام شوم،یم ادهیمتعجب پ

 :دیا یسمتم م عیسر



 کدومه؟ -

 !و نبستممن در  -

 :دیگو یو م دیآ ی... سمتم مکندیاطرافش را نگاه م جیگ

 خونست؟ نیتو ا یجز آرمان ک -

 ...سخت یلی... خدهمیجواب م سخت

 !چکسیه -

 ..کندی.. و چه فکر ها که با خودش نمکندینگاهم م مات

 بزن زنگ و! -

 

 ینم یبرم اما پاسخ یلرزانم را سمت زنگ م دست

 ...میشنو

 !تو یبده گوش -

 م؟یگوش -

 :دیا یو آشفته جلو م خسته

 ؟یزنیم جی.. چرا گتیآره تارا گوش -



 !خونس نی.. تو امیگوش -

 رودیو عقب م زندیرا چنگ م شیهر دو دستش موها با

 یو دور خودش م کندیکالفه نفسش را فوت م

 :چرخد

 !نیرحسیدر و نبستم ام نیمن... من ا -

 کجاست؟ نجایا -

 !شتیپ ادیکه قرار بود ب ی... فرشاد... همون یخونه  -

 :دیگو یحوصله م یو ب کندینگاهم م یعصب

 

 ! ستیاالن جاش ن فیح -

 اورد یم رونیب بشیهمراهش را از ج تلفن

 !شمارش و ریبگ -

 :دهمیم هیتک واریاست... به د نیسنگ سرم

 !اون که نبود -

 :دیگو یم تند



توش  یجنازه ا مینیدر و باز کن بب نیا ادیب دیاالن با یول -

 !یتو توهم زد ایهست 

 :میگو یبلند م هیگر با

 !توهمنبود من کشتمش -

 :اورد یباال م میرا به عالمت تسل شیدستها

 باشه اروم باش! -

 

 :زدیر یم میبندم و اشکها یاندازم چشم م یم ریرا ز سرم

 !شمارش و تارا ریبگ -

فرشاد  یتا شماره  کنمی... فکر مرمیگ یاش را م یگوش

 ... شک دارم امارمیگ ی... شماره ماورمیرا به خاطر ب

 یرا با استرس به گوشم م ی... گوشرمیگ یم تماس

 پاسخگو یکس شومیچسبانم... هر چه منتظر م

قطع کنم که  خواهمیم کند،یمنتظر نگاهم م ری..امستین

 :شنومیفرشاد را م یصدا

 بله؟ -



 :زنمیبغض لب م پر

 !..یایب شهیفرشاد؟ م -

 وجدان؟ یتو ب یکرد کاریالمصب چ ییکجا ؟ییتارا تو -

 یمقابلم م ری... امنمینش یخورم... م یسر م وارید یرو

 :کندی..زمزمه مندینش

 تارا؟ شدیچ -

 :کشم ینفس م سخت

 مرده فرشاد؟ -

 

 زدینبود و بهم زنگ نم بشیتو ج تیکوفت یاگه اون گوش -

 !اره االن مرده بود

کشم... تلخ لبخند  یکشم... نفس م یکشم... نفس م یم نفس

 که دلم یزنده بودن کس ی.. برازنمیم

را  یگوش ریمرد اما نه به دست من... ام یم خواستیم

 ..خسته سرم را بهشودیکشد و بلند م یاز دستم م



... خدا از آن باال زنمی... به آسمان زل مدهمیم هیتک وارید

 !زندیلبخند م

نگاهش  د،یآ یو سمتم م کندیرا قطع م یگوش نیحس ریام

 :کشد ینفس راحت م کنم،یم

 !میپاشو، پاشو کشت -

 :خوردیسر م میگونه ها یرو میلرزد، اشکها یام م چانه

 کجا؟ -

 !با طرف یکرد کاریچ مینیبب میبر دیبا مارستان،یب -

 :زنمیاحمق ها لب م مثل

 !ترسم یم -

 :کنمیگونه ام حس م یخدا را رو ی بوسه

 

 !من هستم -

معصوم و  یچشم ها یتو زنمی... زل مدیآ یباال م نگاهم

 ...میشویم نیسوار ماش شومیپر سوالش... بلند م



 قیو نفس عم برمیم رونی.. سرم را بدهمیم نییرا پا شهیش

 ...کشم یم

 ؟ینصف شب یکردیم کاریفرشاد چ یخونه  -

 ...تارا.. لعنت به تو یبندم... خراب کرد یچشمم

 !شده بودم ونهید -

 :دیگو یم یو عصب تند

 !تو ینکن یچکاریه یشیم ونهیکن د یسع -

... آب دهانم را سخت قورت دهمیشالم م ریرا ز میموها

 :کنمی.. نگاهش مدهمیم

 یکنیجواب بدم باور م ؟یپرس یکه م یبهم اعتماد دار -

 ؟یپرس یکه م

.. زن من نصف شب شمیم رتمیغ یسوال نپرسم شرمنده  -

 ...بهیمرد غر هی یخونه 

 شدم... زنگ زدم آرمان که... ونهید دمتیبا آرزو که د -

 

 ...دهمیم هی... با ترس به در تککندیترمز م ابانیخ کنار



 ؟یکن یکه تالف -

 یو خال مینه... بخدا نه.. فقط خواستم حرص و عصبان -

 بگه ادبهتیکنم... خواستم بگم ب یکنم خودم و خال

 !...تویواقع

 :کندینم میرها یلعنت بغض

 ! ...خواستم بکشمش اصال -

 یگذارد و چانه اش را رو یرا دور فرمان م شیدستها

 :زندی... به روبه رو زل مشیدستها

 ؟یزد یبا چ ش؟یزد شدیچ -

 ..... بعدنمشی.. من ببمیاالن بر -

 :دیگو یم یبندد... عصب یم چشم

 تارا !؟ -

 ی... دلم برا سوزدیدلم م ی... دلم برارمیگ یرا گاز م لبم

 سن و ی.. دلم براسوزدیزده نشده ام م یلبخندها

 سوزد؟یچرا نم ری... دل امسوزدیکمم م سال

 



 ..... نه تو حالت خوبه نه ریام میاالن حرف نزن -

 زنهیخوب باشم؟ مادر زنم نصف شب زنگ م دیمن با -

 اومد با حال داغون.. بعد زنهی..بعد زنگ مستیزنت ن

من و  شیکجا کشت گمی.. میارمان و کشت یگیو م امیم

 که فقط تو عکس یفرشاد نام یجلو خونه  یاریم

.. یبا آرمان اونجا تنها بود یگی... بعد مدمشید تولدت

 ؟یحالم خوب باشه لعنت دی... من با شیبعدم زد

 :ردیگ یخودم آتش م یخودم برا دل

 !بدم که انقدر دیببخش -

 ...کندینگاهم م جیگ

 یکنه.. گلدون و برداشتم زدم تو تمیخواست اذ یم -

 !سرش

 شیچشم ها ی... برق عصبکندیو صامت نگاهم م ساکت

 اش... حالم را بدتر یشانیپ ی... نفس تندش.. عرق رو

و سخت  ریقدر د نیا تیاز شبها ی...خدا؟ چرا بعضکندیم

 گردد ی... برمکندیدستش را مشت م شود؟یصبح م



بندم..  یاز ترس چشم م کوبدی..در را مشودیم ادهیپ و

 ... سرش را رو به آسمانستدیا یم نیماش یجلو

لرزان  یکمک کن... با دستها نیحس ریام ی.. خداردیگیم

 سمتش شوم،یم ادهیکشم و پ یرا م رهیدستگ

 ..رومیم

 ر؟یام -

کنم با  کاریاون المصب... من چ شیپ یرفت یواسه چ -

 تو؟

 

 خوردیاندازم..تلفن همراهش زنگ م یم ریرا ز سرم

 :.دهدی...و جواب مرودیسمت در م

 !مارستانیب میریم مینترس مامان زندس دار -

.... - 

 !.. فعالدیچشم .. تارا خوبه نگران نباش -

 :دیگو یو خسته م کندیم قطع

 !میزنیسوار شو بعد حرف م -



 یلرزان و فکر ی... با پاها میرس یکه م مارستانیب به

 یرا برا انیجر ری... امرومیمشوش از پله ها باال م

 مارستانیتا اجازه ورود بدهند.. وارد ب دیگو یم نگهبان

 سمتمان دنمیو با د ستادهیفرشاد منتظر ا میشویکه م

 :دیآ یم

 ! فعال اطیبرو تو ح -

 :پرسد یم یجد ریام

 چطور حالش؟ -

 

 ...خانوادش رونیخانومت و ببر ب -

ناخوداگاه  شنومیآرزو را که م یو ناسزا هیگر یصدا

 ..نگهباندهدی... پرستار تذکر مرمیگ یرا م ریام یبازو

.. آرزو داد مییآ یم رونی.. همه بمیبرو رونیب دیگویم

 :زندیم

 آره؟ یکثافت بالخره کار خودت و کرد ی هیزنک -

 :دیگو یکالفه م فرشاد



 !خوبه حالشآرزو خانوم اروم تر .. خداروشکر  -

 ..دیآ یم سمتم

 !تو سر داداش من یزد یتو غلط کرد -

... الاقل ستمین مانیپش ی... از کارم ذره ازنمیم شخندین

 ..ستمیاالن ن

 ی... سنگ و زدم توخورهیسرش به سنگ نم دمید -

 !سرش

 :دهدیتذکر م ریام

 تارا؟! -

 

 :ستدیا یمقابلش م ری.. امکندیسمتم حمله م آرزو

 قانون نداره خانوم؟ مملکت مگه -

... متاسفم واست ارمیداره... تو راهه.. پدرش و در م -

 !بینا یبابت انتخابت آقا

... اما خودش و چرا... پس کنمینم دییمن کار تارا رو تا -

 !متاسف نباش



 یرا م می.. پروانه ها لبهاکنندیقلبم پرواز م یها تو پروانه

 یجد ی... آرزو مات به چهره زنمیکشند... لبخند م

 :دهدیادامه م ری...امکندینگاه م ریام

تارا چاره  یفهمیم یاز آقا داداشت پرس و جو کن کمیاگه  -

 !نداشته یا گهید ی

عه؟ اگه انقدر زنت حق داره چرا مثل سگ از خونت  -

 !رونیب شیانداخت

اورد ...  ی.. انگشت اشاره اش را باال مرودیجلو م ریام

 ...نمیب یآرزو م یچشم ها یترس را تو

هر زن و  نیاحترام خودت و نگه دار ارزو... دعوا ب -

 هم بود مقصرش برادر یهست..اگه دعوا و قهر یشوهر

. قبال واسه یگفتیم یا گهید یزای..تو قبال به من چتو

 شما شهینه تارا... چرا نم یارمان و کارش متاسف بود

 خت؟برادر و شنا خواهر

 :دیا یجلو م فرشاد

 



 به جون هم شماها؟ دیبسه چرا افتاد -

 یگذارد و حق به جانب م یدستش را به کمرش م آرزو

 :دیگو

بود رو تخت  فتادهین نیو مال نیاون موقع داداش من خون -

 .. پس خانومت قبال بهت گفته بودمارستانیب

 !جناب یداداش من بود هوم؟چه روشنفکر شد دوست

 یهم ادم م حرف ها... ستیفقط با اسلحه و چاقو ن قتل

 یم ریام ی نهیس یکشند...فرشاد کالفه دستش را رو

 :گذارد

.. ارمان رفت ستی.. حالش خوب نایشما کوتاه ب ریآقا ام -

 یو برگشت.. با اون سر و صورت خون ایاون دن

 !دیترس دشید

 :دیگویو طلبکار م یعصب آرزو

 یبرادر من تو خونه  شینصف شب پ یدیاز زنت پرس -

 !داشته؟ کرم از درخته کاریچ قشیرف



... با نفرت ردیگ یدستش را مقابلم م ری.. امرومیم سمتش

 :میگو یم

شوهر من  شینصف شب پ یقصه هست هیتو که ادم خوب -

 ؟یکردیم کاریچ

از آرمان و بزنه تا به خانواده ها  تیشکا دیرفتم بگم ق -

 من امشب یانواده خ نمیب ینرسه... اما االن م

 پس الزمه حاج خانمم بفهمه! فهمنیم

 

 :دیگو یکالفه م ریام

 !برو عقب تارا -

 :دیگو یبه آرزو م رو

نه  کنمیم نیینه رو من تع ایالزم مادرم بفهمه  نکهیا -

 نیآرزو.. ا یبرادرت باش هیشب کردمیشما...اصال فکر نم

 !تموم کن نجایو هم بحث

 یبارد دستم را م یکه از ان اتش م ییچشم هابا  ریام

 ریدست ام سیپل نیماش دنی... با درودیو عقب م ردیگ



 ییحرف ها.. و شک دارم خودش به دهمیمحکم فشار م را

 ..که به ارزو زد مطمئن باشد

 !نترس -

سمتم  ری... امروندیو فرشاد سمت سرگرد و مامورم آرزو

 ...کنمیلرزان نگاهش م یچشم هاگردد.. با  یبرم

 ! شهینم یزینترس تارا خب؟ چ -

 ...من -

و بازداشتگاه و زندان  ی... فکر کالنترزدیر یم میاشکها

 ..ردیگیصورتم را قاب م ریلرزاند...ام یتنم را م

 ارمینترس .. پات برس اونجا من سند م ستین یچیتارا ه -

 خب؟

 

 یرا م تیواقع ایکه نترسم  دهدیم یدلدار دانمینم

 ..باورم کرده ایاالن است  یبرا شیمهربان دانمی..نمدیگو

اورم...  یسرش سر در نم یتو یاز فکرها زیچ چیه

 .. آرزورودیعقب م ریام ندیا یمامور و سرگرد که سمتم م



 :کندی...سرگرد نگاهمان مکندینفرت نگاهم م با

 خانم تارا زارع؟ -

 :آرزو محکم باشم یچشم ها یجلو کنمیم یسع

 !بله -

 !دیدار ی.. شاکدیاریب فیبا ما تشر دیشما با -

و دستبند را سمتم  دیآ یمسن است جلو م یکه خانوم مامور

 اورم... دستنبد را به ی.. دستم را باال مردیگیم

 :رودیسمتش م ری... امزندیخودش بعد به دست من م دست

 امشب بازداشت نمونه؟ ارمیب قهیوث تونمیم -

 !یکالنتر دیاریب فیگذشته... فردا تشر یساعت ادار -

 :رودی... فرشاد سمتش مکندینگاهم م نهیدست به س آرزو

بنده خدا نصف شب نمونه  نیبده ا تیبگو آرمان رضا -

 اونجا!

 

کشد، آرزو  ی... مامور دستم را مکندیکالفه نگاهم م ریام

 :دیگو یبا حرص م



 !متاسفم -

صحبت و  یسمت آرزو برود برا خواهدیم ریام

کشم... سمتم  یو م رمیگیمرا  شی..بازوتیرضا

 ...تمامگرددیبرم

 :محکمباشم کنمیام را م یسع

رو  نایبه ا نکهیشب بازداشت موندن شرف داره به ا هی -

 !... من خوبم قربونت برم نترسیبزن

را که  ریام یچشم ها... برق نمیب یآرزو را که م سوختن

 و راننده شومیم نیسوار ماش شومی... دور منمیب یم

عذاب اور  یکس یو ب ییلحظه تنها نی... اکندیم حرکت

 ...!تر است

و نمور... تنها..پر از فکر.. پر از  کیاتاقک تار نیا یتو

 شده ام، نیزم ی رهیزده ام و خ هیتک واریترس.. به د

 یم ییتارا، کاش از تنها یکردیرا تحمل م ییتنها کاش

 کاش شب ،یشدیاما با فرشته هم خانه نم یمرد

 یکاش همه  ،یکرد یم رونیرا ب یآرمان لعنت تولدت

 با ایکاش دن ،یگفت یم نیرحسیگذشته ات را به ام



امشب مثل کوه  ریممنون که ام ایمهربان تر بود... خدا من

 ..شب بود خوب بود کیاگر قد  یپشتم بود.. حت

 واریکشم... سرم را به د یتنم م یبود...پتو را رو ایدن کی

 نیبندم، امشب سخت تر یچشم م دهم،یم هیتک

از  یپر خون آرمان لحظه ا یام بود، چهره  یزندگ شب

 میچشم ها... کم کم رودیکنار نم میچشم ها یجلو

 ...!رومیو به خواب م شودیم گرم

... کنمیپرم... چشم باز م یاز خواب م یزنانه ا یصدا با

 :کندیزن نگاهم م

 !یآزاد ایپاشو ب -

 

و  شومیبلند م کنم،یکشم، شالم را مرتب م یم قیعم نفس

 ...وارد اتاق سرگرد کهرومیم رونیهمراه مامور ب

نگران  ری... امندیآ یو آرش سمتم م نیرحسیام میشویم

 :کندینگاهم م

 ؟یخوب -



 یمرد م نیا یچشم هابه  یچقدر مهربان زنم،یم لبخند

 تو چشم ها نی.. ایمن باش یجا دی... باینیبب دی... بادیآ

 ...کندیم یعاشق زندگ را

 !خوبم -

 :کندیو آرش نگاهم م گرددیسمت سرگرد بر م ریام

 !که خواهرم یطرف و ترکوند یزد -

 :اندازم یم ری... سرم را زدیا ی... جلو مخندمیم تلخ

 ! تارا ییکله شق تر از من تو -

 :دیگو یو رو به هر دومان م دیا یسمتم م ریام

 !میبر -

 

فعال از  کندیم دیسرگرد تاک میکن یم یسه خداحافظ هر

 ...مییآ یم رونیب یشهر خارج نشوم... از کالنتر

 :ردیگ یرا سمت ارش م چیخسته سوئ ریام

 !نیتو بش -



 :کند یو نگاهم م ردیگیرا م چیسوئ آرش

 م؟یشهر چقدر عوض شده ما چقدر بزرگ شد یدید -

 :کوبد یم شیبا خنده به بازو ری... ام خندمیم

 !مسخره نیبرو بش -

 هیتک یصندل یسرش را به پشت ریام م،یشویسه سوار م هر

 :زنمی..سخت لب مدهدیم

 مامانم خوبه؟ -

 ..گرددیسمتم برم ریام

 !آره خوبه نگران نباش -

 :کندینگاهم م نهییاز آ آرش

 

طرف و ناکار  یزد یرفت یدیچون آرزو و ور دلش د -

 ؟یکرد

 :دهدیتوجه ادامه م یدهد ... آرش اما ب یتذکر م نیرحسیام

 ؟یدیقدر نامرد د نیو ا ریام -



رفتم  ینه... چون باورم نکرد خسته شدم... چون هر راه -

 بن بست بود خسته شدم... چون آرمان انقدر پست

 !دمینامرد بود بر و

 نیرحسیآرش رو به ام کند،یکالفه نفسش را فوت م ریام

 :پرسدیم

 کجا برم؟ -

 !خودمون یبرو خونه  -

بزنم  یحرف کنمیلب باز م کنم،یو متعجب نگاهش م گنگ

 خانه ترمز ی... آرش که جلوشومیاما منصرف م

 :دیگو یرو به آرش م ریام م،یشویم ادهیهر دو پ کندیم

 ! نجایا دیایب یشب با مامان و عاط -

را نگاه  ریام جی.. گکندیو حرکت م دهدیسر تکان م آرش

 رخ یتا حاال چه معجزه ا شبیاز د دانمیو نم کنمیم

 یبندد م ی... در را که ممیشویهر دو وارد خانه م داده،

 :دیگو

 



 !ادیدر ب یاز نگران ریتماس با مادرت بگ هی -

و شماره  رومیخسته سمت تلفن م رودیاتاق که م سمت

 ینگران مامان تو یصدا دهیبه دو بوق نرس رمیگیم

 :چدیپ یم گوشم

 ؟ییالو تارا تو -

 مامان... آره خوبم نگران نباش خب؟سالم  -

 نجا؟یا یومدیچرا ن -

 هیتک واری... سرم را به دکنمیاتاق نگاه م یدر بسته  به

 ...دهمیم

 !.. آوردم خونشدونمینم -

 !...... مراقب خودت باش مامان جانریکه خ شاالیا -

 !خدانگهدار دیچشم شما هم مراقب خودتون باش -

 !زمیخدافظ عز -

 ریام شوم،یگذارم... وارد اتاق م یم زیم یرا رو تلفن

 گرفته... با شیتخت نشسته و سرش را با دستها یرو

 آورد: یسرش را باال م دنمید



 

 !ریدوش بگ هیبرو  -

 :نمینش یم کنارش

 ه؟یچ شیمعن نجامیا نکهیا -

 ...نافذ ره،یخ ق،یعم کند،یم نگاهم

 !دهینم یبد یمعن -

 م؟یدیحرفام و؟ بخش یباور کرد -

 ..رودیو سمت پنجره م شودیم بلند

که شدم  نمیکه بردنت حالم خراب بود، سوار ماش شبید -

 !باز شد و فرشاد نشست کنارم نیدر ماش دمید

 هیتک واریگردد... به د ی... سمتم برمدهمیدقت گوش م با

 :زندیم

 !تالش کرد تا تو رو بهم ثابت کنه یلیحرفا زد، خ یلیخ -

 کشم... یم یراحت نفس

 



گذره اگه  یهمه به تارا سخت م نیگفت حاال که داره ا -

 با وجدانش دیهنوز سکوت کنه تا آخر عمر با

 شبید نکهیآرمانم گفت، از ا ی... از حرفا و نقشه هابجنگه

 من و آرزو رو کشونده سمتم که شیپ ادینزاشته ب

آرمان  دیکه در مورد تهد ییامایپ ی...حتیبهم شک کن تو

 !و نشونم داد شمیپ ادیبود که فرشاد ن

 :ندینش یو کنارم م دیآ یم سمتم

 ریگناه و تقص یذهنم ب یفرشاد باعث نشد تو تو یحرفا -

 و که قبول نیا یتارا... تو باهام صادق نبود یباش

 ؟یدار

 ...دهمیرا به عالمت مثبت تکان م سرم

... یبود که بهم وفادار بود نیکه آرومم کرد ا یزیتنها چ -

 ... خاص هنوز کابوس شباته و توکه اون شب 

 :زنمیادامه بدهد... سخت لب م تواندینم

 !ستیجرم من فقط دروغه... مجازاتش رفتنت ن -

 ...خنددی... خدا مخنددیم ای... دنزندیم لبخند



 یچند روزم که نبود نیبرم... هم تونمیمن اگه بخوامم نم -

 !کردیداشت خفم م نجایا واریدر و د

کشد  ی...دستم را مخندمیاشک م انی. م.خندمیبغض م انیم

 ...کشم یآغوشش... نفس م یتو شومی... پرت م

...  زنمیرا چنگ م راهنشی... پکشمی...نفس مکشمیم نفس

 .. محکم ترزدیر یم می.. اشکهاکنمیهق هق م

 :دهدیم فشارم

 

 !رو سرم شهینکن سقف خراب م هیگر -

 ! ...نبود یچکینبود... ه یچیه ینبود یوقت -

 !درکت نکردم دی... اونجور که بادونمیمنم تند رفتم م -

 ...کندیرا پاک م می... اشکهامییآ یم رونیآغوشش ب از

 !میاستراحت کن شب مهمون دار ریدوش بگ هیپاشو برو  -

 :دیگو یبلند شوم که م خواهمیم

واسش  خوامیخودمون بمونه... نم نیفرشاد ب یحرفا -

 !ادیب شیپ یمشکل



 !ینبود یانقدر دوست داشتنکاش تو  -

 ...زندیم لبخند

 !زیپاشو برو کم زبون بر -

 

 !به ته تهش دهیرس ایفکر کردم دن شبید -

 :دهمی... با بغض ادامه مکندینگاهم م رهیخ

 !دار یباال رهیفکر کردم سرم م -

به من؟  یکه آرزو و چسبوند یخودت فکر کرد شیپ یچ -

 انقد عشقم پوچ بود؟ فم؟یمن انقد ضع

 :میگو یبچه ها با بغض م مثل

 !آرزو جان یتو بهش گفته بود -

... بعد سرش را باال کندیگرده شده نگاهم م یچشم ها با

 یم شی... با حرص به بازوخنددیو بلند م ردیگیم

 :کوبم

 آرزو جان هان؟ یبهش گفت یواسه چ ؟یخندیم یبه چ -



 ...کندیخنده نگاهم م با

 تو؟ یآمار من و از کجا دار -

فکر  یخودش گفت... گفت تازه ازش تشکر کرد -

 بوده! مونیزندگ

 

گردنم و  ریرا ز شیاز دستها یکی شودیبلند م خنددیم

 دستم کندیگذارد و بلندم م یم میپاها ریرا ز یگرید

 :اندازم یبا حرص دور گردنش م را

 !بحث و عوض نکنا یالک -

 یم شیچشم ها ی... عشق را توکندیخندد ... نگاهم م یم

 ...نمیب

... اونا همش یدونیکه م دونمیتارا... م ییجان من تو -

 هنر یلیکنه.. من خ تتینقشه بود.. آرزو خواسته اذ

 !خانم از بغل اسمش برداشتم کردم

 ... خندمیم



فراموش  میبود... بهتره تالش کن یبد و سخت یروزا -

 !.میکن

 ؟یدیمن و بخش -

 :دیگو یو م رودیحمام م سمت

بعدم  ری... برو دوش بگیودم االن تو بغلم نبودب دهینبخش -

 ! بخواب کمی

که  کنمی... در حمام را باز مشومیاز آغوشش جدا م آرام

 :دیگو یم

 تارا؟ -

 

 :گردم یبرم

 ست؟یخدا تماشاگر ن یدید -

... خدا رودیم رونیو ب زندیچشمک م ری... امزنمیم لبخند

 ! ...محکم مرا در آغوشش گرفته

 کنم،یغذا را خاموش م ریز نمیچ یم زیم یها را رو وانیل

 یکشم... از امشب عاشق روزمرگ یم ینفس راحت



وارد  نیرحسیباشد...ام ریتکرار هستم فقط اگر ام و

 یبه ساعت مچ ینگاه کنمینگاهش م شودیآشپزخانه م

 :اندازد یم اش

 !شد مینکردن؟ساعت هشت و ن رید -

 !آرش کار داشته دیشا -

 :زندیلبخند م نیرحسیام خوردیخانه که م زنگ

 !اومدن -

دارم و از آشپزخانه  یرا برم وهیظرف م رودیکه م رونیب

 گذارم حاج یم زیم یظرف را که رو روم،یم رونیب

... اما جوابم کنمی... سالم مشوندیو آرش وارد خانه م خانم

 :پرسد یمتعجب م ریدهند، ام یرا سرد م

 شده؟ یزیچ -

 

و رو  ریدرهم و پر اخم حاج خانم دلم را ز صورت

 ریو حاج خانم سمت ام کندی... آرش کالفه نگاهم مکندیم



آرش به  رد،یگ یرا سمتش م یدیرود... پاکت سف یم

 :دیگو یبا احترام و آشوب م ری.. امدهدیم هیتک وارید

 مامان؟ نیا هیچ -

 :افتد یم شیشانه ها یاز سرش رو چادر

 !دستم دیرس نگاه کن... امروز -

 دنی... با دکندیپاکت را باز م ریروم.. ام یم ریام سمت

 عکس ها شود،یم یخال میپاها ریتولدم ز یعکسها

 یقلب کنمیبندد... حس م یلرزد.. چشم م یدستش م یتو

 ...ندارد انیتنم جر ی...خون توستیتنم ن یتو

 :زندیسخت و آرام لب م ری..امدیا یخانم سمتم م حاج

 مامان؟ -

و سرم را  ردیگ یاندازم، چانه ام را م یم ریرا ز سرم

 ..اورد یباال م

 ! خراب شد رو سرم ایبود که دن یبار دوم نیا -

 ...... خدا قلبمشودیبغض م میگلو تمام



 داریب گهیو صدا زدم و د یبود که حاج یبار اول صبح -

 نشد!

 

...حاج  دیآ یکشد... آرش سمتم م یسخت نفس م ریام

 :دیگو یخانم م

کنون گفت عروست  هیکه آرزو زنگ زد و گر شبید -

 فکر کردم نتونستم ربط یسر داداشم و شکونده هر چ

 !دو تا رو بفهمم شما

 :ردیگ یمادرش را م یهر دو بازو ارش

 !میحرف بزن نیبش ایمامان گفتم ب -

 :دیگو یم ریبه ام رو

 !کجا رفته رتشی... غنجاستیچرا پسرم ا فهمیاالن نم -

 :دیگو یاندازد و م یم نیزم یعکس ها را رو ریام

دارم، حرف دارم، زن من و قضاوت نکن  لیمن دل -

 !مامان

 ...شودیم اریش میگونه ها یرو میاشکها



اون  یخداست.. ول ینکردم مادر... قاض یمن قضاوت -

 یبهت گفتم م یکرد یکه تارا رو معرف یروز

آره خودش همه  یگفت ؟یچ یگفت ؟یکرد قیتحق ش؟یشناس

 و گفته! یچ

 

 :دیگو یم یعصب آرش

و  جانیه ستیاالن بحث نکن حالش خوب ن ریام -

 !واسش سمه تیعصبان

 :کند ی... آرش نگاهم مزندیرا چنگ م شیموها ریام

 !قرصاش و بخوره اریاب ب وانیل هی -

... مات و مبهوت... سمت جیحس و حال... گنگ و گ یب

 :رودیخانم اما سمت در م... حاح رومیآشپزخانه م

 !میآرش بر -

 :کندیگردم... نگاهم م ی.. برمستمیا یم

تو  رمیبپذ تونمیمن نم یپسرم کجا رفته ول رتیغ دونمینم -

 ...خونه هینصف شب تو  بهیبا مرد غر



 :دیگو یکالفه م ریام

 مامان؟ -

 :دیگو یم یعصب ریگردد و رو به ام یخانم برم حاج

 

 تو روم؟ یسیوا یخوایم ه؟یچ -

 دمیحق م سمیمن غلط بکنم وا سمیتو روتون وا خوامینم -

 ...با مزخرفات آرزو و اون عکسا

نکردم که  یریهمه سال واسه زن گرفتنت سختگ نیا -

 ...اخرش

 نیتر از ا می... اوضاع وخدیگو یلب استغفرهللا م ریز

 :دیگو یم ریست... امحرف ها

 ...بهتره ستین یمامان تارا دختر بد -

 :دیگو یم یعصب آرش

 ینیب ی.. بزار واسه بعد.. نمستیگفتم االن وقت بحث ن -

 ! حالش و



رود در  ی... آرش هم همراهش مرودیم رونیخانم ب حاج

 !..کوبدیرا م

در  یاش را رو یشانیرود و پ یسمت در م نیحس ریام

 ... بغضخوردیسر م وارید یگذارد، کمرم رو یم

 یمقابلم رو دیآ یسمتم م ریترکد... ام یام م یسرطان

 :ندینش یم شیپاها

 تارا جان؟ -

... درد دارم... قلبم ..روحم... وجودم .. درد زنمیم هق

 :کندیم

 

 !نگام کن -

... نگاهش غم کنمیاورم... نگاهش م یرا باال م سرم

دارد... غرورش مقابل مادر و برادرش شکست و باعث 

 و

 ...هستم یمن لعنت شیبان

 ...من ریام -



.. ختهیباهاش... مثل روز اول من بهم ر زنمیحرف م -

 !دلم زینکن عز هیاشتباه برداشت کرده... گر

 :زنمیم هق

 !..بدم یلیمن خ -

 :دیگو یو دلخور م نگران

 تارا؟ -

 :رود یم نفسم

 !رونیبدم که بابام ولم کرد انداختم ب -

 بغض دارد: شیصدا

 

 !ینجورینکن با خودت و من ا -

 :شمارش معکوس یرود رو یم قلبم

 !بدم که مامانم ولم کرد رفت -

 :ردیگ یرا قاب م صورتم

 تارا جانم؟ -



 ...دارم یسرم بمب ساعت یتو

 !بدم که فرشته فروختم -

.. تنم لرزان و خسته ام را در ندینش یم نیزم یرو

 :ردیگ یآغوشش م

داره که روش حساسه.. گفتم من حلش  یدیعقا هیمامانم  -

 ؟یکنیم هیفکرا چ نی... ا کنمیم

 :نالم یم رمیبغض نفس گ انیم

 !از بخشش نبود یچشماش نشون یتو -

 :دیگو یم یکالفه ا نچ

 

.. اون عکسا با اون سر و وضع دمیراستش بهش حق م -

 ...من

 !تارا بسه -

 :شودیم والیه درد

 ؟یدیبخش یمن و واسه چ گهیمامانت راست م -



و به جان  شودیم انهی... غم مور میآ یم رونیآغوشش ب از

 :افتد یمغزم م

 سوال؟ ریز یخانوادت برد شیو پ رتتیچرا غ -

 :دیگو یفک قفل شده اش م انیبندد ... از م یچشمم

 !خرابش نکن تارا -

 :شودیسرم منفجر م یتو یساعت بمب

 ریز یو آبروت واسه خاطر من دروغگو برد رتیغ -

تو خونت..  یو من راه داد یدیعکسا رو د نیسوال... ا

 تو

 !... تو آغوشتقلبت

 افتد... ی... از کار مشودیم یمتالش مغزم

 

 ؟یرتیغ یمگه ب -

 :زندیم داد

 !بسه -

 ...رودی... سمت در مشودیم بلند



 !نیشونم حاال بب یمن مادر اون دو تا رو به عزاشون م -

 کندیبلند شوم... در را باز م میاز جا دهدیفرصت نم یحت

 یکوبد سقف رو یرود... در را که م یم رونیو ب

 یقلبم را تو ی... کسشودیآوار م میاهایو رو یآرزوها تمام

 مغزم یتکه ها یرو ی... کسکندیمشتش مچاله م

... شومیوار مچاله م نیپارکت ها جن ی... رورودیم راه

 یبارم... م ی... مدهمیفشار م نیزم یرا رو میناخون ها

 ...شکنم

 خداااااا ؟؟ -

کنار  میچشم ها یاز جلو یمادرش لحظه ا یهاچشم 

 کنار ییجا اقتیل یگفت تو ب یم شیچشم ها... رودینم

و ما را  ریگفت تو را به خ یم شیچشم ها.. یندار پسرم

 ...!به سالمت

 فنیآ شوم،یحال بلند م یخسته و ب خوردیخانه که م زنگ

 ، در را زنمیمامان دکمه را م دنیبا د دارمیرا برم

 د،ییایب رونیاز آسانسور ب شومیکنم و منتظر م یم باز

 :شودیوارد خانه م یبا نگران دنمیبا د رسدیمامان که م



 

 کجان؟ هیتارا؟ بق شدهیچ -

 ...چکد یاول م اشک

 !یبا توام دختر نصف جونم کرد -

 :زدیر یدوم م اشک

 !یچیه -

 ...ردیگ یرا م میبازو

 باز؟ شدهیچ گمیدارم م -

 :زنمیلب م انیپا یب یحجم غم انیبغض م با

عکسام و رسوندن دست حاج خانم... بهش گفتن من سر  -

 ..باهاش تنها بودم شبیارمان و شکوندم.. گفتن د

 !گفتن مامان... فقط خدا ایچ گهید دونهیم خدا

 !خدا ای -

مامان  رمیگ یرا م ریام ی... شماره رومیتلفن م سمت

 پرسد: یقرار م یدلواپس و ب



 

 ر؟یکجاست ام -

 ...اول... بوق دوم... سوم بوق

 ! آرزو و ارمان شیرفته پ -

 ...چهارم... پنجم... ششم بوق

 بره؟ یگذاشت یواسه چ -

... نگران سالن کنمی... تلفن را قطع مستیپاسخگو ن یکس

 :دیا ی...مامان سمتم مزنمیرا قدم م

 !دنبالش تارا...کار نده دست خودش میلباس بپوش بر -

 مامان کجا؟کجا برم دنبالش  -

 ...کندیرا پاک م اشکم

 ! زنگ بزن به آرش -

... قلبم رمیگ یم می... سرم را با دستهانمینش یمبل م یرو

 ...افتد یدارد از نفس م

 اونه! شیمامانش حالش خوب نبود.. پ -



 

 !خدا خودت به دادمون برس یا -

... اما رمیگ یدارم... مجدد شماره اش را م یرا بر م تلفن

 ... دلشوره حالم را بدترستیر دسترس نبار د نیا

..مانتوام را دیآ یمامان همراهم م رومیسمت اتاق م کند،یم

 :کنمیتنم م

 کجا تارا؟ -

 !کجا برم دنبالش دونمی... نم دونمینم -

شده... با دستمال  اهیس میچشم ها یپا کنمیرا مرتب م شالم

 رونیخواهم ب یم کنم،یرا پاک م ختهیر یملهایر

 :دیگو یکه مامان م بروم

 ششونیزنگ بزن اگه پ یارزو که دار ایارمان  یشماره  -

 ؟یبر یخوایکجا م ی...نصف شبگنیباشه م

 !خورهیاز صداشون بهم م یحالم حت -

 خورد،یتلفن خانه زنگ م رودیم رهیدستگ یکه رو دستم

 و فیضع ی.. صدارومیگردم... سمت تلفن م یبرم



 :زدیر یدلم فرو م یتو یزیچ شنومیرا که م ریام سرد

وقت ندارم... فقط اجازه دادن اطالع بدم بهت  ادیتارا ز -

 ! شتیپ امی... نترس زود م

 نالم: ی... با درد مزندیم ادیبغض را فر شیصدا

 

 شده؟یچ -

 ! ...... نترس تارامیکالنتر -

 ...دهمیم هیتک واریحس به د یب

 ر؟یام یکرد کاریچ -

 ! ...برم تارا دیبا -

 :زنمیم داد

 ! ... جونم باال اومد... حرف بزن -

 ...ستین شیصدا یتو نفس

 !ارزو مرده -



آوارش  ری... قلبم زکندیم زشیام ر نهیس یکوه تو انگار

 ...نمینش ی... مشودیخم م میمانده... زانوها

 ش؟یکشت ؟تویگیم یچ ؟یچ یعنی -

 

 ...گوشم یتو چدیپ یم یگرید یمردانه  یصدا

 ! ...هدف اطالع به شما بود بیخانم نا ریشبتون بخ -

 :پرسم یم هیدلم با گر یدل دل زدن ها انیم

 یوگرنه م شدهیبدونم چ دیکجا؟ من با ؟یکدوم کالنتر -

 !رمیم

محل کارشون امشب حدود ساعت  یخانم آرزو مقصود -

 همسر شما صحنه حادثه حضور دن،یده به قتل رس

شدن،  ریبردارش به جرم قتل دستگ تیو بنا به شکا داشتن

 مراتب یمنتها دمیو بهتون م یآدرس کالنتر

 دیریپرونده قرار بگ انیتا در جر دیاریب فیصبح تشر فردا

! 



 دهدی... ادرس را که مکندیو دلواپس نگاهم م جیگ مامان

 افتد... بلند یاز دستم م ی... گوشکندیقطع م

 :ردیگ یرا م می... مامان بازوهاشومیم

 ر؟یگفت ام یتارا.. چ شدهیچ -

 !آرزو مرده -

جدا  میاز دستها شی.. دستهاکندیزده نگاهم م وحشت

 ..رومی... آشوب زده سمت در مرودی.. عقب مشودیم

... لرز تنم... میپاها یحس یتارا گفتن مامان ... ب یصدا

 نمی...سوار ماشستمیبا شودی... باعث نمایدن دنیچرخ

 ستادهیا یکالنتر یجلو مییا ی... به خودم که مشومیم

 :کندیو آشفته ام نگاه م سیام...سرباز به صورت خ

 

 مزاحمتون شده؟ یشده خانوم؟ کس یزیچ -

 :کنمی... التماس مکنمیم نگاهش

 !نمیکن من شوهرم و بب یکار هی -

 شوهرتون؟ -



 ...رومیحس سمت پله ها م یکشم... ب یرا جلوتر م شالم

 !بهت دنیمالقات نم یاالن اجازه  -

 شودیبلند م زی... مامور از پشت مشومیم یکالنتر وارد

 امرتون؟ -

حس  میپاها ریرا ز نی... زمستی... نور نستین هوا

 :کنمینم

 !نجاستیباهام تماس گرفتن گفتن شوهرم ا نجایاز ا -

 به جرم؟ -

 :زنندیها تمام حنجره ام را نوک م کالغ

 

 !مرده یکی... دونمینم -

 ! خانوم شهیاالن که نم -

در اتاق ته سالن که  کنم،یو پرت نگاهش م جیو گ ملتمس

 نیرحسی... مامور با امگرددینگاهم برم شودیباز م

 ی... مامور برمستدیا یم دنمی... با ددییا یم رونیاتاق ب از

 :کندیگردد و نگاهش م



 !اقا ایب -

انگار  ستمیا ی... جلوتر... جلوتر...مقابلش که مرومیم جلو

 نفس نفس انیام... م دهیرا دو یمسافت طوالن کی

 :میگو یم میها زدن

 شده؟یچ -

 ...زندیم یدیبه سف شی... لبهادهیپر رنگش

 تارا جان؟ یچرا اومد -

 یلبخند ب کینفس راحت...  کیخدا امان بده ... قد  آخ

 ...درد

 ش؟یتو کشت -

 

 :کشد یدستش را م مامور

 ! داره برو تیآقا واسه من مسئول -

 :کنمیالتماس نگاهش م اب

 !... تو رو خداقهیفقط دو دق -



 یچشم ها ی... اشک تودیگو یم ینچ یلب ریز مامور

 :زندیبرق م ریام

 !و نکشتم یبرو خونه تو...من کس شهیدرست م -

 :دیآ یجان سوز باال م یبا درد نفسم

 ؟یینجایپس چرا ا -

درد دارد... غم دارد... زجر دارد... غرور  شیصدا

 ...ندارد

 هیعل ی... چون همه چکنهیحرف مو باور نم یچون کس -

 ! نمون... برو نجایمن..برو تارا.. برو ا

 شوندیکشد از کنارم که رد م یحرف دستش را م یب مامور

 ی.. م زنمیرا چنگ م گرشیگردم و دست د یبرم

 :دهدی... مامور تذکر م کندی... نگاهم نمستدیا

 

 !مجبورم مامور خبر کنم رونیب یخانوم نر -

 :دیگو یبغض نشکسته اش م انیم ریام

 !برو تارا... فقط مامانم نفهمه -



ته سالن را  یکشد ... پله ها یم رونیرا از دستم ب دستش

 ... دستم راشودیخارج م دمیروند از د یم نییکه پا

 یرا خفه کنم... از کالنتر میتا صدا رمیگ یدهانم م یجلو

 اول سقوط یهمان پله  ی... اما رومیا یم رونیب

از کنارم رد  یگذارم..کس ی... سرم را به نرده ها مکنمیم

 به کفش زنمی... زل مستدیا ی... اما مقابلم مشودیم

آشنا  یاورم... عطر یاش... سرم را باال م یمشک یها

 یاورم.. آب یام...سرم را باالتر م ینیب یتو چدیپ یم

به خون نشسته...  شیچشم هااست...  یطوفان شیها

 ... با ترس بلندشانی... داغان و پر ختهیبهم ر شیموها

... ترس کنمیشده اش نگاه م یچیباند پ یشانی... به پشومیم

 ی... حس خفگ چدیپ یدور گردنم م والیمثل ه

 ...دارم

 !یشدن و تجربه نکرد وهیفقط ب ایدن نیتو ا -

 ...سوزدیام م نهیس

 !یکنیتجربه م یاونم به زود -



کند... سمتش  ی... و کاش خدا کاررمیم ی.. و مرودیم و

 ی... مقابلش مکندیرا باز م نشیدوم... در ماش یم

 ...ستمیا

 تو رو خدا تو بگو... ! شده؟یآرمان؟ آرزو چ -

 

 :چسبد یم نیگذارد کمرم به ماش یم میرا دور گلو دستش

 نکهیا ته؟یسر تو... حال ریداره ز یبدبخت یهر چ یهر ک -

 یرختخوابش تو یامشب خواهر من به جا

مونده تا بفهمم چه  ؟یفهمیم ییمقصرش تو سردخونس

 قرار باهاتون ی... مونده تا بفهم دیسرم اورد ییبال

 !کنم کاریچ

 ...زنمیدارم... دستش را چنگ م یخفگ حس

 !گفت اون نکشته ریام -

 !گوه خورد ریام -

 نی... سوار ماشزندیدارد و کنارم م یرا بر م دستش

 :دارمی.. در را نگه مشودیم



 !شدهیبگو فقط بگو چ -

کردم ... درست  دایخواهر مو پ یبگم... جنازه  یچ -

 !سرش بود یت باالعوضیکه اون شوهر  دمیرس یوقت

 :کشم یهوار م هیگر با

ارزو .. ستیقاتل ن ری... نقشس... امدیجد یدروغه .. باز -

 نمرده!

 

 دهدیکند گاز م نیبه من و در باز ماش یتوجه ا نکهیا بدون

 .. دستم با ضرب از در جداکندیو حرکت م

 ی.. رورومیکشد... عقب م یم ری... تمام دستم تشودیم

 نکهی... باور انمینش یم یکالنتر یجدول ها رو به رو

 ریجدال نابرابر مرده باشد سخت است... غ نیدر ا آرزو

 نکهیقاتل باشد...باور ا ریام نکهیاست... باور ا ممکن

و  شومی... درد دارد... درد.. بلند مامدهیبه من ن یخوشبخت

 چرخانم...از یرا م ئچی... سوشومیم نیسوار ماش

.. حرکت کنمی... دوباره امتحان مشودیحسم رها م یب دست

 یام.. خدا روزمرگ رهی.. مات به روبه رو خکنمیم



 یبدبخت یعنی یتکرار یرا برگردان... روزها ها

 ای... خداستیکاف نیآرامش هست... و هم یعنی... دهینرس

 نیا

حس  یسخت را بگذران... سرگردان و ب یروزها

 تماس یتلفن همراه هم ندارم تا با کس یحت کنمیم یرانندگ

خانه که  یکنم... جلو یچه غلط دیبا دانمینم ی... حترمیبگ

 کوچه یمامان دلواپس با آرش تو کنمیترمز م

و در را  دیا یسمتم م یعصب دنمیاند.. ارش با د ستادهیا

 :شومیم ادهی..پکندیباز م

 مامانت؟ گهیم یچ ر؟یتو؟کو ام ییکجا -

را  اینگاهم دن کند،یم دشی... نگاهم ناامکنمیم نگاهش

 یسرش... نگاهم حجم دلواپس یرو کندیخراب م

 :چکد ی..همزمان با حرفش اشکم مکندیم ادتریرا ز شیها

 تارا؟ شدهیچ -

عظمت سقف سر من  نی.. آسمان با ارمیگ یرا باال م سرم

 ست؟ین دنیبلع یهوا برا یاست و ذره ا



رفت گفت مادرشون و به عزاشون  یداشت م یوقت -

 !شونهیم

 ...شودیتر م کینزد

 ؟یحرف بزن المصب ... کجا بود -

 

 !مادرشون به عزا نشسته -

... مامان کنمی... نگاهش مردیگ یم نیرا به ماش دستش

 :زنمی... بدحال لب مدیآ یجلو م

 !بازداشت بود... به جرم قتل ریام یرفتم کالنتر -

 یم نیحس ایلب  ریکوبد و ز یبه صورتش م مامان

 :کنمی... نگاهش مزندیپلک م جی...آرش اما مات و گدیگو

 !ستمیگفت من قاتل ن -

 :زندیجان لب م یب

 مرده؟ یک -

 !آرزو -



... سرش را با دهدیم هیتک نی... به ماشسوزدیم میگلو

 ...ردیگ یم شیدستها

 !یوا -

 :رومیم جلو

 گفت اون نکشتتش! -

 

 !یوا یا -

 انیکشنده... م یلحظه ها نیا انی.. مرمیبغض نفس گ با

 :میگو یرفته و مرده... به زور جان کندن م یآرزوها

نبود کار  ریکشتشون... اگه کار ام یخودش گفت م یول -

 بود؟ یک

 :دیگو یم هیبا گر مامان

 !ادم بکش تارا تونهینم نیحس ریام -

 :رومیشده... سمتش م رهینا معلوم خ یبه نقطه ا آرش

 قاتل باشه مگه نه؟ تونهینم ری.. امگهیمامانم راست م -

 ...بارد یآتش م شیچشم ها... از کندیم نگاهم



با اون حالش نره؟  یبره؟چرا جلوشو نگرفت یچرا گذاشت -

 تارا؟ یکن یدرست زندگ یخوایم یکِ 

به صورتش  یزخم زبان... کالفه دست نی... اولهیکنا نیاول

 ...اندازم یم ریکشد سرم را ز یم

 نگران نباش ! ستیقاتل ن ریام -

 

که قلبم مچاله  دیگو یحس و حال و نامطمئن م یقدر ب آن

 :شودیم

گفت که دق  کنمیهمش فکر م یو گفت... ول نیاونم هم -

 !نکنم

 :زندیم میروم... صدا یدر م سمت

 !؟یادرس کالنتر -

 !شینیبب زارنیاالن نم -

... مامان دلواپس به حال دیا یتر و پر اشوب تر جلو م تند

 :کندیبد آرش نگاه م

 تارا؟ یکدوم کالنتر -



 :میگو یدهم و م یحوصله ادرس م یب

 ...رمیفردا م -

 :اورد یباال م تیاشاره اش را با عصبان انگشت

 ؟یدی... فهم یکنینم یکار چیتارا... ه یریجا نم چیتو ه -

 رسد: یدارد به قلبم م شیچشم ها آتش

 

 !یحرف بزن ینجوریبا من ا یحق ندار -

 ..ردیگ یرا م میبازو مامان

 !تارا -

 :کندیتر نگاهم م یعصب آرش

رو ترمز  یبزن تیاز زندگ ییجاها هی ییوقتا هیخوبه  -

 نفس با عقل خودت جلو هی... خوبه ینفس نر هیخوبه 

 !ینر

 یحال منم قد حال بدحالت بد آرش... حال و حوصله  -

 برسه که نجایندارم... من نخواستم به ا هیگوشه کنا



 !گفتم یو بهت نم یاون شب شمال همه چ خواستمیم اگه

 :دیگو یرو به ازش م مامان

و  ی.. االن هر دوتون عصبایسرم شما کوتاه بآقا ارش پ -

 !دی.. حرمتا رو نگه داردیشوکه ا

گردد و قدم زنان  ی... برمزندیرا چنگ م شیموها آرش

 .. دستم را ازکنمیرا پاک م می...اشکهارودیعقب تر م

سنگ شده اند و  میکشم...بغض ها یم رونیمامان ب دست

 ...راه نفسم را بند اورده اند

 دونمیمنه؟ باشه .. خودم م ریتقص نایا یهمه  -

 ؟یاریبه روم م یواسه چ گهیاصال...د

 

 ...دیا یجلو م شانی.. پرستدیا یم یعصب

 یکنیفکر م یبه جرم قتل بازداشتگاه و تو دار نیرحسیام -

 نفر هی؟  اوردمیو ن یو به روت اوردم چ یمن چ

 زنم؟یحرف م یمن چه جور یکنیو تو فکر م مرده

 !ارزو و نکشته ریام -



 یادم هم م شانیحرف هادو برادر اگر بخواهند با  نیا

 :کشند

 از کجا معلوم؟ -

دارم خودم را گول  یو من سع دیگو یم ییخدا یا مامان

 :بزنم

 !نقشس دینمرده ...شا دیاصال شا -

روم... سوار  ی.. دنبالشم مرودیم نشیسمت ماش آرش

 :رمیگ یدر را م شودیکه م نیماش

 !مامانت نفهمهگفت  -

 !فهمهینم -

 داریب گریکف... بخوابم و د نیجا.. هم نیهم خواهدیم دلم

 هم نشوم...

 

 !ریبگ لیواسش وک -

 !رمیگ یم -

 :کنمیبغض نگاهش م پر



 ...یعنیمن نبود...  ریتقص -

 !تارا اجازه بده برم ستیمن حالم خوب ن -

 ی رهی... خکندیبندد..حرکت م ی... در را مرومیم عقب

 یرا م میمانده ام...مامان بازوها نشیماش یچراغ ها

 ...گردم ی.. برمردیگ

 !شهیدرست م می... برزمیتو خونه عز میبر -

و اخرش  شودیدرست م ندیگو یکه م ییآدمها ی همه

 ... وارد خانهونندی... به ما مدشودیدرست هم نم

... شیهرم نفس ها ی... بنیرحسیام یب ی.. خانه شومیم

 ماند؟ وارد شودیعطرش... مگر م یلبخندش.. ب یب

 یگذارم و م یبالشتش م ی... سرم را روشومیم اتاقمان

 ...سوزاندیرا م تیاز آدمها سرتا پا یبارم...نبودن بعض

 ادشی یو گاه رودیم یکی... رودیم یجور کی یکس هر

 و باعث رودیم یکی... یتلخ لبخند بزن شودیباعث م

 یاز سر دلتنگ یو لبخند یخاطراتش کن ادی یگاه شودیم

 که رودیم کی ی.. گاهیبزن تانیخاطرها ینیریو ش



 !...!.. نه تلخنیری... نه شیلبخند بزن یتوانینم گرید

آرش که از  زنم،یقدم م یقرار یرا با ب یکالنتر راهرو

 را به عهده گرفته ریکه وکالت ام یاتاق همراه مرد مسن

 :دیگو یروم... ارش ارام م یسمتشان م ندیآ یم رونیب

 

برو بزار کارا رو  شینیبب شهیبرو خونه تارا.. االن نم -

 !میببر شیپ

 !حرف بزنم نیرحسیبا ام دیمن با -

 :دیگو یکند و رو به مرد م یم یکالفه پوف ارش

 !خدمتتون رسمیمن م دییکاشف شما بفرما یآقا -

 :دیگو یو رو به من م دهدیتکان م یسر

 ! شهیگناه باشه حتما ازاد م یدخترم اگه ب نگران نباش -

 :دیگو یآرش با ارامش م رودیم یوقت

 نیا ینکن تارا...پدر خودت و در اورد یانقدر خودخور -

 ...باشه؟هیبه چ یچ نمیمدت.. بزار بب

 مگه نه؟ ستیقاتل ن ریام -



لرزد... صورتم  ی... چانه ام مکندینگاهم م قیو عم رهیخ

 ...شودیم سیخ

نباشه؟ امروز  ادی... مگه من بدم مزمهیبرادرمه... عز -

 دادسرا... بزار.. رهیپرونده م

 

 :میگو یبهت و بغض م با

 زندون؟ رهیم -

 :کشد یدور دهانش م یدست کالفه

 جهیبه نت میتارا... اگه زودتر بتون شهیروند قانون نیا -

 !شهینم دهیبه اونجاهام کش میبرس

 ؟یچه طور -

 :دیگو یم خسته

 کنمیفقط ازت خواهش م دمیم حیبرگردم واست توض -

 کن خب؟ یبزار کارا بره جلو... صبور

 ....نمینش یم یصندل یحال رو ی.. برومیم عقب

 شد؟ یجور نیچرا ا -



 :دینشن یم کنارم

 !شهیدرست م -

 

 :شومیم رهیرو به رو خ به

 یحس و حال زندگ گهید یوقت شه؟یدرست م یک ؟یکِ  -

 خوشش یقرار رو یک ینبود؟ زندگ یینبود؟ ارزو

 بهم نشون بده ارش!؟ و

 :زندیم واریرا به د سرش

 رمی... به امهیخوب و کار بلد یلیخ لیکاشف وک -

 ...یمطمئنم..ول

ترس را  شیچشم ها ی.. توکنمیگردم... نگاهش م یبرم

 :نمیب یم

کرده باشه و از ترس  یکار ریترسم ام ینگرانم تارا... م -

 !نگه

... دلم از جا کنده کنمی... مات نگاهش مزنمینم پلک

 :شودیم



 ...آرزو و ریممکنه ام یعنی -

 :دهدیرا تکان م شیپا یعصب

آرزو  دهید دهیرفته محل کار ارزو...ارمان که رس ریام -

 ...ریمرده... ام

 :زنمیلب م سخت

 

 مرده؟ یچه جور -

 یهلش دادن.. دعوا و بحث بود... سرش خورده به لبه  -

 ..زیم

 ..ستمیا یم

 دعوا و بحث؟ -

 :کشد ینفس م نیاندازد.. سنگ یم ریرا ز سرش

 ی... ولدونمیبوده... نم دمیآره... قتل عمد نبود... شا -

 ! ...و خبر کرده سیپل دهیبوده... آرمان که رس یریدرگ

 ...ستدیگذارم... کاش نزند... کاش با یقلبم م یرا رو دستم



 !گفت اون نکشته ریام -

 :زندیلب م استرس پر

 ! ...ثابت شه دیمگه به حرف؟ با -

 : شودیم بلند

... تو هیبه چ یچ نمی... بزار برم ببششهیپ لشیفعال وک -

 ! گمیشد بهت م یهم برو هر خبر

 

 ... قاتل دیشا ست؟ین گهید یاز کس یمدرک چیه -

 ! ... بروستیتارا ن ستین -

را چنگ  میحس و حال گلو یرود... و ب یم و

 توانمی... نمرومیم رونیب ی...نفس ندارم... از کالنترزنمیم

 رمیبپذ

 گری... دکشدینفس نم یلعنت نیزم نیا یرو گرید آرزو

 ... غم ها..دردنمینش یپله ها م ی... همان جا روستین

 یزندگ ی شهیر ری... غصه ها... پنهان شده اند زها

 با تبر به جانم افتاده... بند بند یکس کنمیام..حس م



قاتل  ری...اگر امشودیو از هم جدا م شودیم دهیکش وجودم

 بهتر...به یبه فردا شودیارزو باشد باز هم م

 بود؟ دواریام دهینرس یها یخوشبخت

از  مهیعاطفه که سراس دنیکه با د شومیبلند م خواهمیم

 دودیکنان م هیو گر شودیم ادهیرضا پ نیماش

گردم و  یدنبال حاج خانم م میچشم ها... با زندیم خشکم

 :دیا یسمتم م دنمی... عاطفه با دستمیا ی..مستین

 سالم!؟ -

 :زندینفرت لب م دیشا یو حت یاز ناراحت پر

تو سرمون؟ مامانم  یختیر یچه خاک شده؟یداداشم کو؟ چ -

 !کنهیبفهمه دق م

 ؟یایگفت ب یک -

 :کندیاللم م شیچشم ها تیعصبان برق

 

کنسل شد همه  دفعهیو  میکه خونت دعوت بود شبیاز د -

 یایب خوادیمامانم گفت نم یمشکوکه.. وقت یچ



... هیخبر دمیگفتم چرا و نگفت فهم یو ه ریام ی خونه

 ؟یبا هالو طرف یفکر کرد

 :زنمیاز طرز صحبت کردنش لب م ناباور

 عاطفه؟ -

و بهم گفت... االنم به مامانت گفتم همه  یمامانم همه چ -

 ... خواستم با داداشم حرف بزنمدونمیو م یچ

 چشیخاموش بود اون قدر پاپ شمیگوش ستیخونه ن گفت

 !نجاستیشدم تا گفت ا

... دهمی... با بغض جواب مکندیسالم م رسدیکه م رضا

 :دیگو یم یعاطفه اما عصب

 باشه؟ نجایبه جرم قتل ا دیچرا داداش من با -

 ..بخدا من -

 :کندیپاک م ختهیرا نر شیاشکها

مدت  نیکه ازت ا یاون شهیتارا.... باورم نم شهیباورم نم -

 !نقاب بود هی دمید

 :دهدیتذکر م رضا



 عاطفه جان؟ -

 

... اماده رمیگ یاندازم... لبم را گاز م یم ریرا ز سرم

 هر چه حق و ناحق است بشنوم... حق دارند... من شومیم

 مانیز پشاما با شودیکجا... از کنارم رد م نیرحسیو ام کجا

 :گرددیبرم

 !مو هم از سرش کم نشه تارا هیدعا کن  -

 :دیآ یمانده ام ، رضا جلو م رهیرفتنش خ به

 شما؟ یخوب -

روزها  نیکشم، ا یخجالت م کنم،یگردم، نگاهش م یبرم

 یروزها روزها نیکشم... ا یاز عالم و ادم خجالت م

 ...ستین من

 د؟یممنون شما خوب -

 ... من تا نیبرو تو ماش یندار نیالحمدهللا، اگه ماش -

 !هست ممنون..بااجازه نینه... ماش -



... نمینش یپشت فرمان م روم،یم نیحرف سمت ماش یب

 ریگذارم... تصو یفرمان م یسر دردناکم را رو

 یکنار نم میچشم ها یاز جلو یارزو لحظه ا یچشم ها

 حال سر بلند یب شودیکه باز م نیرود... در ماش

و  دهدیم هیتک یصندل یسرش را به پشت ... آرشکنمیم

 و با استرس دهمیم هیبندد.. به در تک یچشم م

 :کنمیم نگاهش

 

 شده؟یچ -

... آرش دیا یم رونیب یکه از کالنتر نمیب یرا م کاشف

 :زندیبدون حرکت لب م

 !اعتراف کرد -

 ...زندیسخت م قلبم

 ؟یگیم ی..چیچ ؟یب..به چ ؟یچ -

هم  هیهمه مان شب یچشم هاروزها  نی... اکندیم نگاهم

 ...خسته..شوکه نگاهشیحس..پوچ...خال یشده...ب



 :کنمیم

اون شب زنگ زد آرزو  گهیم ری..امدسیچیتارا اوضاع پ -

 تا باهاش حرف بزنه دعوا کنه... ارزو گفته

 ..رفته اونجا رمی..امسرکارشه

 ...سوزدیم میچشم ها

آرزو  گهیبود داد زده حرف زده م یگفت عصب ریام -

 ...کرده شیعصب شتریب

 ... کجا... ؟ییکجا خدا

 کشته؟ ریام -

 

 ...خورند یها تمام مغزم را م انهیمور

زدتش  ینیفقط هلش داده..  گهی... مدونمینم ینینه..  -

 !کنار

... زانو ی... شهری.. کوچه ایابانیخ یبروم تو شودینم

 است..؟ ادیز میمردم غم ها میبزنم... کمک بخواهم... بگو

 ...دیبگو تانیشما به خدا میبگو شودینم د؟یکن کمک



 :دهدیگردنش را ماساژ م آرش

 یتر کرده... گفته تو رو م یو عصب ریآرزو فقط ام -

 ..... بعدکنهیکشه.. گفته شرت و کم م

 یادیپر از فر میدرد گرفته... گلو می... گلوکندیم سکوت

 ...خفه شده است یها

 ؟یبعد چ -

 ..و سمت خودش بکشونه ریخواسته امبعد ارزو  -

 ...فهممی... راحت منظورش را مدهدیادامه م سخت

 خواسته بره بغلش... -

 ..زنمی... ناباور پلک مکندیم یپوف کالفه

 

نخواسته بکشتش... فقط از خودش دورش  گهیم ریام -

 !کرده

 ..به من گفت شبیپس چرا د -

گفت بهت ...االنم یش تیاذ نیببشتر از ا خواستهینم -

 !شهینم ی... ولمینگ



... صورتم را با زدیر یم میشکند.. اشکها یم بغضم

 ...کنمیپنهان م میدستها

... بزار ی... محکم باشیپشتش باش دیتارا؟ االن با -

 ! ..داشته باشه...قتل عمد نبود که یدلخوش

 ؟یثابت شه... چه جور یچه جور -

بده...  حیشب قتل و توض دیبرنش محل قتل... با یدارن م -

 !نترس شهیدرست م

 ...کنمیم نگاهش

... زهیر یبهم م نتتیحال بب نیبا ا ریتو برو خونه... ام -

 !یبرو فکر کنه خبر ندار

بعد تو  دنشیواسه د شهیمن دلم داره از جاش کنده م -

 ...یگیم

 :دیگو یم خسته

 

دنبال مدرک  دیگوش بده.. با کنمیتارا ازت خواهش م -

 ! ...قتل عمد نبود میاثبات کن دی... بامیباش



و عاطفه را با صورت  گردمیبر م شودیکه باز م نیماش در

 :نمیب یم سیخ

 ! نییپا ایب -

 شومیم ادهیحرف پ ی... بشودیم ادهیگردد و پ یبرم ارش

 :کنمیو نگاهش م

 داداشم؟ یبا زندگ یکرد کاریتارا چ -

 ...ردیگ یرا م شیو بازو رسدیم آرش

 !طرف خواهر من نیا اینداره ب یعاطفه تارا گناه -

 :دهد یادامه م هیگر با

 ریام ؟یفهمی... منجاستیداداش من به جرم قتل ا -

 !رسهیبه مورچه نم نازارشیحس

 یندارم... جز شرمندگ یاندازم..حرف یم ریرا ز سرم

 یرو به رضا م ردیگ یرا م شیندارم..ارش بازو یزیچ

 :دیگو

 ببرش! ای... بنجایا یاریب نویگفت ا یک -

 



 :کندیتر نگاهم م یعصب

 !برو نیتارا تو هم بش -

 یو ب جیبرد.. و من گ یعاطفه را همراه خودش م رضا

 یرا که از کالنتر ری... امدهمیم هیتک نیحس به ماش

 :دییآ یبروم آرش جلو م خواهمیاورند م یم رونیب

 !تارا جان برو بزار فکرش از طرف تو اروم باشه -

 :چکد یم اشکم

 شهیگفته من نفهمم... مگه م خودی.. چرا برم؟ برمینم -

 نفهمم؟

 شیرا برا نی.. مامور در ماشرودیکشد و عقب م یم یپوف

 :زنمیم شیسوار شود که صدا خواهدیم کندیباز م

 ن؟یرحسیام -

 :کند یزمزمه م دنمیگردد و با د یبرم

 تارا؟ -

 ...رمینبارم... نبازم... نم کنمیم یروم... سع یم جلو

 



 ؟یخوب -

 یهم دلگرم تیوضع نیدر ا ی... لبخندش حتزندیم لبخند

 :دهد یم

 !نزنه ی... به ارش گفته بودم حرفزمیخوبم عز -

 بم؟یمگه من غر -

... پر از ی... پر از دلتنگقی... عمکنمیم نگاهش

 لمیتحو یگریلبخند د ری... امدهدیغم...سرگرد تذکر م

 و دهدیم

 یحالم را بدتر م نیماش ریآژ ی... صداشودیم سوار

 ..خسته وشودیشل م میزانوها شوندیدور م یکند...وقت

 :دیآ ی...ارش جلو مدهمیم هیبه درخت تک داغان

.. گمیشد م یبرو.. خبر ریبرو خونه تارا.. جان ام -

 !... برورمیگیخودمپ

 !...رودیم سیپل نیو همراه ماش رودیم نشیسمت ماش و

و  جی.. گ دیآ یمامان نگران سمتم م رسمیخانه که م به

 وارد اتاق خواهمی... ممیگو یخسته.. تمام ماجرا را م



 یبه مامان م ی... نگاهخوردیکه تلفن خانه زنگ م شوم

 یصدا دهمی... جواب که مرومیاندازم و سمت تلفن م

 :گوشم یتو چدیپ یم عاطفه

از خونواده  یکی ترسمیترسم مامان بفهمه ... م یتارا...م -

 ..آرزو زنگ بزنه بهش ی

 ...هیگر ریز زندیم

 

تارا؟باور  یکرد کاری... تو چکنهیاگه بفهمه سکته م -

 !خاکه ریز میمیقد قیرف کنمینم

 شود؟یعوض م یزیچ هیگر ریهم بزنم ز من

... بایخاله ز ی... خونه  رازیبرم ش یبا رضا مامان و م -

 بفهمه یزیچ خواهمیشده... نم یکشتم خودم و تا راض

 ! ...حواست و جمع کن پس

 ...ردیگ یاش شدت م هیگر

 یو اوضاعش بهم خبر بده... اونجا از ب ریفقط از ام -

 !دق نکنم یخبر



 ...نیساکتم... همچنان زل زده اند به زم همچنان

 تارا؟ یشنویم -

حالت از اسمت هم بهم  یکه حت یباش دهیبه کجا رس دیبا

 بخورد؟

 !که سکوت کردم هیعاطفه جان... از شرمندگ شنومیم -

 ...پر از بغض است شیکشد... صدا یم قیعم نفس

 و مطمئنم! نی... امیریمیم ریهممون بدون ام -

 

 :زنمینفس لب م یب

 !گرده یبرم -

 !رسهیبه اخرش م ایاگه برنگرده دن -

گذارم...  یم زیم یرا رو ی... پر بغض گوشکندیقطع م و

 یتخت م ی... روشومیشترکمان موارد اتاق خواب م

 :شودی... مامان وارد اتاق م نمینش

 تارا جان؟ -



 کابوس تموم بشه؟ نیقرار ا یک -

عالم را هم ببارم باز هم  یروزها اگر تمام بغض ها نیا

 ...شومیسبک نم

 زم؟یعز ارمیواست ب یخوریم یزیچ -

 :سرش یرو شومیخراب م باز

و شوهرت  تیواسه زندگ شتریکاش واسه خاطر من ب -

 !مامان یدیجنگ یم

 ی... کاش برود... کاش اجازه ندهد خستگندینش یم کنارم

 بزنم: ادیفر نیاز ا شتریام را ب

 

...کاش بابا انقدر یگذاشت یواسه بابا وقت م شتریکاش ب -

 !بد نبود

 ...درد دارد... نفسم نفس ندارد نفسش

 تارا؟ -

 :گردمیبر م سمتش

 !بهم مامان ختمیخانواده رو ر هی -



 ...برمن یگونه اش... وا یچکد رو یم اشکش

باور  ی... به جرم قتل بازداشت... چه جورنیرحسیام -

 کنم؟

 :چکد یم اشکم

من و به عنوان عروسشون  گهیعاطفه و حاج خانم د -

 !قبول ندارن مامان

 ...زدیر ی... اشک خودش مکندیرا پاک م اشکم

 بود ؟ ادیز نیخانواده خواستم ا هی ایدن یاز همه  -

 دلم نه! زینه عز -

 

... تمام قلبم را بغض کندی... تمام وجودم درد مکندیم بغلم

 ..ها محاصره کرده اند

ادم  هی کننینباشم و همه فکر م یمن جون کندم ادم بد -

 !فمیکث

 :کندیرا نوازش م کمرم

 !یلیدرد داره مامان خ یلیخ نیا -



 نیاز ا شتریاروم باش دخترم من و ب زمیعز یتو گل -

 !زجانیعز شهیدرست م شهیشرمنده نکن تارا... درست م

رسد...  یبه آخرش نم ای... دنشومی... الل مکنمیم سکوت

 را هم اگر از دمیروزها ام نیگردد... ا یبرم ریام

 ...!!بدهم کارم تمام است دست

چشم  شود،ی.. آرش خسته وارد خانه مکنمیرا باز م در

 هم دیقرمز شده، شا یو خستگ یخواب یاز ب شیها

 یکرده... با مامان سالم و احوال پرس هیبرادرش گر یبرا

 ی... هراسان کنارش مرودیمبل وا م یو رو کندیم

 :نمینش

 شده؟یچ یگیآرش م -

 :دهدیرا فشار م شیچشم هاانگشت شصت و اشاره  با

 

 فیکردن.. تعر یدفتر آرزو... صحنه رو بارساز میرفت -

 گناهه.. منتها ینبود که ثابت کنه ب یمدرک چیکرد... ه



رو پرونده  میمزاحمتاشون و بزار انیجر دیگفت با کاشف

 آرزو هم یامایاحتماال به نفعمون خواهد بود... پ

 !یتو به باد داد یتو که گوش سندش

 ؟یامیچه پ -

.. سرش کندیرا دراز م شیکشد.. پاها یم نییرا پا خودش

 :بندد یچشم م نهی.. دست به سدهدیم هیرا تک

 !دیعاشقانه... تهشم تهد یامایپ -

 ..زنمیم خی

 !میاونجا وصل بود االن مدرک داشت نیالبته که اگه دورب -

آرش خودش را باال  دیآ یم رونیشربت ب وانیبا ل مامان

 :زندی.. مامان لبخند مندینش یکشد و صاف م یم

خسته  یلیرو اتاق بخواب خراحت باش پسرم... پاشو ب -

 !یا

 !چشم ممنون -

 دانمی.. مشودیو وارد اتاق م دیگو یم یبا اجازه  مامان

 روزها رو به راه نینبود تا ا یآرامش دانمیدرد دارد..م



 ... خوردیاز شربت را م ی.. آرش کمشود

 

 خراب بود؟ نشیدورب -

 !ضبط نشده یزیچ -

 :کندیگذارد.. نگاهم م یم زیم یرا رو وانیل

... حالشون ریمامان و عاطفه رو به دل نگ یحرفا -

 !کن یصبور شهیداغونه... بزار بگذره حل م

 ...خواهند از جان من یها چه م بغض

 !حق دارن -

و اجازه  ریز یمثل ترسوا سرت و بنداز نکهیندارن... ا -

 !بارت کنن افتخار نداره تارا خوانیم یهر چ یبد

 :زدیر یم اشکم

 !جون دفاع ندارم گهیمن د -

 :کنمی... نگاهش مدیگو یم یکالفه ا نچ

 ر؟یکجاست االن ام -



 زندان! -

 

 ...زندیرا چنگ م شیرود... موها یخودش م نفس

از  شتریب یحت دیبودمش... شا دهیحال ند نیا یتا حاال تو -

 ..!.ادم ناراحت باشه هیخودش از مردن 

 :کنمیاورم و نگاهش م ی... سرم را باال مشودیم بلند

 ؟یریچرا م -

کار دارم... فقط اون  یبرم خونه بخوابم .. فردا کل -

 !اریعکساتو ب

 کدوم عکسا؟ -

 :زندیلب م سخت

 !ک مامان اورد ییتولدت.. همونا -

 ...اون عکسا -

.. ستین یتارا.. وضعت مناسب نبود.. اما چاره ا دونمیم -

 !مدرک... برو



 ی... پاکت عکس ها را برمرومیحرف سمت کانتر م یب

 :زنمی... تلخ لبخند مرمیگ یدارم..پاکت را سمتش م

 

... من با سند خونه دهیکارمون به کجا رس نیبب -

 تون یآزادم...شوهرم به جرم قتل زندان... دوست خانوادگ

 ...شده فوت

گذارد... سرم را  یچانه ام م ری.. پاکت را زدیآ یم جلو

 :اورم یبا خجالت باال م

 ی... ولمیسرزنشت کنم... هممون اشتباه دار خوامینم -

 یزیچ هی دیبازشه.. شا یراه هی دیتارا.. با دروغ شا

 ؟یفهمی.. اما موقته.. مادیبه دست ب یزیچ هی دیشه.. شا حل

 ی.. تار مشودیم سیخ میچشم هالرزد..  یم میها مردمک

 :نمیب

 !فهممیم -

 یتالش مو بکنم تا شوهرت هر چ یهمه  دمیقول م -

 ...تو هم بجنگ.. واسه برگشتنشتیزودتر برگرده پ



 تیرفته بجنگ... واسه برگشتن خوشبخت یاعتمادا

 ..تماشاگر یکنیکه صداش م یبجنگ... و بدون همون

 !اگه تماشات نکنه کارت تمومه یحت

 ...اندازم یم ری.. سرم را زبردیرا عقب م پاکت

پشت  نیحالت نش نی..با استیمانت که ن.. مانجایبمون هم -

 !فرمون

 ...کندینگاهم م دیترد با

 !خوابمیکاناپه م نیرو هم اریبالشت ب هیپس  -

 

 ..نه... برو اتاق -

 :کندیرا قطع م حرفم

 !اری.. برو بالشت بخوابمیمن اتاق مشترک شما نم -

 ...نجایآخه ا -

 :دیگو یم کالفه

 !برو تعارف نکن -



اورم...  یو بالشت و پتو را م شومیحرف وارد اتاق م یب

 ...ردیگ یاز دستم م

 ارش؟ -

 :گذارد یکاناپه م یرا رو بالشت

 جانم؟ -

 نم؟یو بب ریفردا ام شهیم -

 گردد... یبرم

 

صحبت کنم... اگه وقت مالقات دادن  دی... بادونمینم -

 !چشم

 :کنمینگاهش م میگو یم یلب ممنون ریز

 ؟یمن اصال حواسم نبود شام خورد یوا -

 :زندیم لبخند

 !برو بخواب رمیخوردم..س یزیچ هی -

 !ری... شب بخیخوب بخواب -



 !ریشبت بخ -

.. رودینفسم باز م رسمیدر اتاق که م یگردم... جلو یبرم

 انیشب عص نیآشوب ا انی... مستین ریام

 یبرد مرا... بر م یم ینفس یتا مرز ب ی...دلتنگزده

 ی... دستش را رودهیکاناپه دراز کش یگردم..آرش رو

 ..اندازد یم ریام ادیمرا  شیچشم هاگذاشته...  شیچشم ها

 آرش؟ -

 :کندیدارد و نگاهم م یرا بر م دستش

 

 !هنوز یینجایتو که ا -

 :ردیگ ی... قلبم درد مدهمیرا قورت م بغضم

 !ستمین یبه مامانت بگو من آدم بد -

 :ندینش یو م شودیم بلند

 تارا؟ -

 !جا برسه نیبگو خواست خودم نبود به ا -



 :کندی... نگران نگاهم مدیا ی... جلو مشودیم بلند

...برو شهی.. درست مادیب ری... بزار امشهیدرست م -

 ! بخواب

 ! خوشحالم اگه پدر ندارم برادر دارم -

 :زندیم لبخند

 کنهیروز چشماش و درست باز م هیمن مطمئنم بابات  -

 !دهیهزار باز زجرش م یو نبودنت روز

 درد دارد... درد... ؟؟یا دهیبه حال تلخ خند تا

 

 !ریشب بخ -

... دهمیم هیبندم... به در تک ی... در را مشومیاتاق م وارد

سمت  ...ستین یاست... آغوش یتخت خال نیسمت چپ ا

 یدستم م یو رو دارمیروم... عطرش را برم یم زیم

 آه ی... دلتنگزمیر



 یتخت م ی... روزدیر ی... مشودی... اشک مشودیم

کشم... و لعنت به تو تارا..  یخوابم... بالشتش را بو م

 لعنت

... لعنت به تو یتر کرد یرا عصب ریتو که آن شب ام به

 ..!... لعنتیهمه اتفاق تلخ هست نیا یکه باعث و بان

نشسته ام که  یمنتظر مرد یخال زیاتاق پشت م یتو

 و شودیدرداور... در باز م بینبودنش درداور است..عج

... شومی... بلند مشودیوارد اتاق م نیحس ریهمراه ام مامور

 خسته اش یچشم ها...کندیم زشیدلم ر یکوه تو

هم آرامش دارد... مامور دستبند را از دستش جدا  هنوز

 :دیا یجلو م نیرحسی... امرودیم رونیو ب کندیم

 احوال تارا خانوم؟ -

چشم  انیتا نبارم... تا م کنمیکمر شکسته... جان م بغضم

 نکنم.. جلو قیرا تزر یدیناام دوارشیآرام و ام یها

 :ردیگی... صورتم را قاب م دیا یم

 خانومم؟ یخوب -



 نیمقابل ا شودی... مگر مدیبغض را نبار نیا شودیم مگر

 ؟یمرد تمام ضعفت را زانو نزن

 ن؟یرحسیام -

 همه ارامش را از کجا آورده... نی... ازندیم لبخند

 

 !داره نیدورب نجایا زمیعز نیبش -

.. خواهدیها... من دلم آغوش م نی... به دوربنجایبه ا لعنت

 ...نمینش یم زیپشت م

 مامانت خوبه؟ -

 ن؟یرحسیام -

 :ردیگ یم زیم یرا رو دستم

 !زمیعز شهیدرست م -

 :گذارم یدستش م یام را رو یشانیپ

 !کم اوردم -

 :زندیاش لب م نهیس ینیسنگ انیم



 !من هستم -

 نالم: یم رمیبغض نفس گ انیم

 

 !دمیبر -

 !من هستم -

اورم و نگاهش  یکشم.. خدا قلبم... سرم را باال م یم آه

 یچشم ها ی رهیلرزد... خ یم می... مردمک هاکنمیم

 :دیگویام م یباران

 !نترس تارا جانم نترس -

 :رود یم میگلو ری... تا ززدیر یم میاشکها

 !اون شب و واسم بگو -

 ...بندد ی..چمدان مشیاز لبها شیچشم هااز  آرامش

 !من آدم نکشتم تارا... تو باور کن حداقل -

 ...!یواسم بگ خوامی... فقط مکنمیمن باور م -

 :زندیلب م نی... غمگزندیرا چنگ م شیموها



گرفتم.. جواب داد..  ... شمارش ورونیاز خونه که زدم ب -

 ... پر از غرور...روزیخندون... پ

 

 :دهدیم رونیرا سخت ب نفسش

حقش و بزارم کف  خوامیگفتم م نمشیبب خوامیگفتم م -

 شما خواهر و برادر گندش و در گهیدستش گفتم د

 ونی.. گفت منمتیبب خوادی... منم دلم مای.. گفت بدیاورد

 یخستگ دنتیو پرونده د یهمه کار و روزمرگ نیا

دفتر کارم.. پشت فرمون نشستم و با  ای... بکنهیدر م مو

 هیکه خودم واسش کرا ییسرعت رفتم همون جا

.. از زدمیبودم... وارد اتاقش که شدم نفس نفس م کرده

 اون ساختمون و با خودش خواستیدلم م تیعصبان

کارش  زیبزنم.. اما ارزو با لبخند با عشوه از پشت م شیات

 :بلند شد و اومد سمتم

 !کنهیحالمو خوب م دنتیجان... چقدر د ریام -

 :کردم و با نفرت گفتم نگاش



 !زنهیحال من و بهم م یول -

 ی قهی... دستش و اورد و دیبه زور خند یخورد ول جا

 ..لباس مو صاف کرد

 ..اون دختر ارزش نداره خودت و بخاطرش -

 !خفه شو -

 :دیبار یم ییوقاحت و پررو شچشم هااومد از  جلوتر

 نداشته؟ یارتباطداداش من با زنت  یتو باور کرد -

 

 ...تر شدم ی... عصبدیخند

پشه  هیآرمان به  یبهتره بدون یدرسته داداش خودمه ول -

 اون ی... بعد تو باور کردکنهیماده هم رحم نم

 بهش دست نزده؟ شب

 راهنیپ ی... بلند.. پر عشوه ... اومد جلو با دکمه دیخند

 :کرد و ادامه داد یباز

 !رهی... بزار بره بابا...بزار بره بمقیهر چه ال قیخال -

 :دمیغر یفک قفل شدم عصب نیب از



... یواسه مادرم عوض یعکسا رو فرستاد یبه چه حق -

 ؟

 تو رو نداره بفهم اقتیکار خودت و راحت کردم... اون ل -

! 

 :دیها خند ونهیو از لباسم کنار زدم... مثل د دستش

 !گناه داره برادر، دست نزن به من -

 :کردیترم م یخنده اش عصب ی... صدادیخند بازم

.. آرمانم تو راهه با هم به میبا هم قهوه بخور نیبش ایب -

 !میرس یتفاهم م

 

 :زدم داد

 یهست اصال ؟ چ تیمن حال یبه زندگ دیتفاهم؟ گوه زد -

 ؟یتو هپروت یزد

 ...انداخت گردنم... دستاش و دیخند بازم

 ! کهیمن دوست دارم مرت -

 دستاش و از خودم جدا کردم یعصب



وقت نشناختمت ارزو  چی... هخورهیمن حالم ازت بهت م -

 واسه مادر من عکس یوقت... تو غلط کرد چیه

 !وونیح یفرستاد

که هر  فیزن کث هی... تارا نیاون چشماتو باز کن بب -

 ...هیروز با 

 :واریو گرفتم... زدمش به د گلوش

خودت و اون  قیال یحرف دهنتو بفهم آشغال.. هر چ -

 ! برادرته بار زن من نکن

 :دیخند یخون سرد م هنوز

 داره... ! قتی... اما حقادیدرد م رتتیباورش سخته... غ -

 

.. هم تو هم اون یهست یروان یعقده ا هیتو  نکهیا قتیحق -

 !برادرت

تم و برداشتم و انگشت اشاره مو نگام کرد... دس یجد

 :جلوش باال اوردم

 ...کنمیم یمن کار -



 ...لبش کیهوا گرفت و برد نزد یمو تو انگشت

و داره پس  اقتتیمثل تارا ل ی... اگه زنریمن عاشقتم ام -

 ! ...قتمیال شتریب یلیمن خ

 ...تر شد کیبکشم اما نزد رونیدستم و از دستش ب خواستم

 ...... برو گمشومیعصب یمن به حد کافبرو کنار ارزو  -

کار و  نیمن ا ای رونیبندازش ب تیخودت از زندگ ای -

 !عشقم کنمیم

 :و گرفتم و از خودم دورش کردم بازوهاش

 ؟یچه جور یدونیم -

 :و داغون نگاش کردم یعصب

 و شهیرد م ابونیروز داره از خ هیمثال  -

 

 :دستام گرفتم و فشار دادم نیو ب چونش

 !بره یغلط نیفکرت سمت همچ یحت یخوریگوه متو  -

 :نمیتو س دیکوب محکم



 ...نامردولم کن به خاطر اون  -

دستاش و از خودم جدا کردم  یشد.. فقط عصب یچ دمینفهم

 ... بازفتادیزدمش کنار ن یو زدمش عقب... وقت

مو گرفت  قهیسمتم و حمله کنه اومد و محکم  ادیب خواست

 بار نیا کردم اما اباز دستاش و از خودم جد

کرد و  ریگ زیم یکفشش شکست و پاش به لبه  ی پاشنه

 ...کارش زیم یافتاد... پشت سرش خورد به لبه 

 ...خواستم ینم من

 ی... خسته اه مدهمیگوش م شیحرف هاو شوکه به  ناباور

 ..باکندیپنهان م شیکشد... صورتش را با دستها

 :میگو یم بغض

 !من ریتقص -

 ...کند یم نگاهم

 !مزخرف نگو -

 :زندی... قلبم سخت مسوزدی... دلم مسوزدیام م نهیس

 



اگه  کردمیترت نم یفقط دردسرم... اگه اون شب عصب -

 شمی... هم االن ارزو زنده بود هم تو پشدمینم ونهید

 !یبود

 ...دار یباال رهینکن تارا... نترس... سرم نم هیگر -

 :نالم یم

 !؟ریام -

 !ادم نکشتم... اتفاق بود یبلده... من عمدکاشف کارش و  -

 :زندیاندازم..لبخند م یم میشانه ها یرا رو چادر

 !ادیچادر بهت م -

 :خندم یم تلخ

 !ببخش که فقط واست دردسرم -

 ... چرت و پرت نگو... از مامانم چه خبر؟ یمیتو زندگ -

 

 :کنمیرا پاک م اشکم

 !خبر فعال ی... برازیبا عاطفه رفتن ش -



 !خداروشکر -

 یسمتش برم مانی... نگاه هر دوشودیوارد اتاق م مامور

 :گردد

 !وقتتون تمومه... پاشو آقا -

... ساک کوچک را میشوی... بلند مکندینگاهم م نیرحسیام

 :رمیگ یسمتش م

 !هیلباس و خوراک کمی -

و ساک را  زندی...دستبند را به دستش مدیا یجلو م مامور

 :زندیگرم لبخند م ری.. امردیگ یهم از من م

خوب تو  یدستت درد نکنه... غصه نخور روزا -

 !راهه..برو به سالمت

 ...ندارد نانیدانم خودش به حرفش اطم یم و

 ؟یفردا دادگاه دار -

 

 !ایتو ن یاره ول -

 :رومیم جلو



 ...بگم ارمان دیبا امیب دی... باشهینم -

برو  ای... نیدار یفشار عصب ی... به حد کافایتارا ن -

 !خانومم.. به سالمت

 ی... دلتنگشومیدلتنگش م رودیم رونیمامور که ب همراه

 کشد... غم به یبرطرف نشده اصال... غم دارد مرا م

 ! ...دهیرس استخوان

روزها که  نی.. ایبه شدت لعنت یروزها نیروزها... ا نیا

 چشم ببندم خواهدیندارد...دلم م یگذرد ... تمام ینم

 زیرو به راه باشد... همه چ زیهمه چ کنمیباز م یوقت و

 !نیرحسیام یعنیهم 

و همراهش به  کنمیآرش مقاومت م یبرابر مخالفتها در

 هم از آمدنم نیرحسیام دانمیم روم،یدادگاه م

خانه بمانم و فکر کنم  یتو توانمیاما نم شودینم خوشحال

 ریدادگاه منتظر آمدن ام یافتد...تو یم یچه اتفاق

ندارد..  ی...دلشوره تماممیارزو هست یو خانواده  نیحس

 ... ته سالنشومیبلند م شنومیمادرش را که م یصدا



و  یمقصود یهمراه آقا یکنان با لباس سرتا پا مشک هیگر

 ... آرش همستمیا ی.. مندیآ یآرمان سمتمان م

... کندیرو م روی.. کاشف پرونده اش را زستدیا یم کنار

 ..دیا یسمتم م دنمیمادر آرزو با د

 !...کنه.. خدا ازتون نگذره لتونیخدا ذل -

 ی...بازوکندی... آرمان با نفرت نگاهم مسوزدیم قلبم

 :کنمی.. ارام زمزمه مردیگ یمادرش را م

 !گمیم تیتسل -

 

 :نالد یجگرسوزش م یها هیگر انیم

 گمیم تیسر خاک شوهرت و تسل امیم گهیمنم چند روز د -

 داغت سرد نمیبب شهیدلت اروم م نمی... بب

 ...گرده یبرم زتیعز نمیبب شهیم

 یقرمزش دست زنش را م یچشم هابا  یمقصود یاقا

 :دیگو یلرزد... آرش م ی.. تنم مردیگ

 !اون طرف میبر ایب -



 :محکم باشم کنمیم یسع اما

... شما که یدخترتون و نکشته خانوم مقصود نیرحسیام -

 ...اون فقط.. تشیشناسیهمه سال م نیبعد ا گهید

تکانم  هیو با گر ردیگیرا م می.. بازوهاکندیحمله م سمتم

 ...کوبند یسرم طبل م ی... تودهدیم

خاکش کردن... شوهرتو  روزیمن مرده... د یارزو -

 ..کشته

کشد و رو  ی.. ارش دستم را مردیگ یمادرش را م آرمان

 :دیگو یم یبه خانم مقصود

رفتار درست  نیاما ا دیداغ دار دونمیمادر جان م -

 ...نداره ی...تارا گناهستین

 :دیگو یبا نفرت م ارمان

 

 ... سر ریز هیبدبخت یهر چ -

 :اورد یو انگشت اشاره اش را باال م رودیجلو م آرش

 !تو ساکت شو -



 :دیگو یم یعصب یمقصود یاقا

 ! که قانون حلش کنه دی... اومددیعقب بس کن دییایب -

کشد... مامور در اتاق  یدستم را م یکالفه و عصب ارش

 :کندیرا باز م

 !یو مقصود بینا یخانواده  -

... نمینش یها م یصندل یو رو میشویوارد اتاق م همه

 است.. مرد جوان یکاشف مشغول صحبت با قاض

 لیوک کنمیکه حس م کندیبا ارمان صحبت م یگرید

 :دیگو یانهاست...ارش کنار گوشم م

نصب  میگوش یخط تو سوزوندم... تلگرام تو تو روزید -

 الیارمان هست با خ یامایپ انیکردم.. دادگاه در جر

 !از خودت دفاع کن راحت

و مامور  شودی... در باز مکنمیاز استرس نگاهش م پر

 خواهم بلند ی... مشودیوارد دادگاه م نیرحسیهمراه ام

 کشد: یارش دستم را م شوم

 



از خودش تمرکز داشته باشه  بزار واسه دفاع نیبش -

 ! ...تارا

... کنمی... نگاهش مکنمی... نگاهش منمینش یحرف م یب

 گود یچشم ها ی... پادهی... رنگش پرشومینم ریس

..صورتش اصالح نشده... من اگر سرتاپا اشک شوم افتاده

 ..شودیبلند م یندارد...خانم مقصود یبغض تمام نیا

 ...کندیم نینفر شیزجه کردنش ها انیم

نامسلمون؟ ما با هم نون و نمک  یتونست یچه جور -

 ... کجاست مادرت... کجاست حاج اقا؟ کجانمیخورد

 ؟یپرپر کرد یدسته گلمو چه طور ننیبب

اندازد..  یم ریبندد... سرش را ز یچشم م نیحس ریام

 :دهد یتذکر م یقاض

 !لطفا دینظم دادگاه و بهم نزن -

پشت  نیرحسیبرد... ام یم یمادرش را سمت صندل ارمان

 ...شودیو رو م ری... دلم و روده ام زستدیا یم زیم

 :دیگو یم یکاشف رو به قاض یاقا



 !کنمیو شروع م اتمیبا اجازه شما من دفاع -

 :دیگو یو کاشف م دیگو یم دییبفرما یقاض

چند  یارمان مقصود یکه ارائه دادم اقا یطبق مدارک -

 .. باشدنیمزاحم همسر موکل من م یروز متوال

بوده که  نشونیب یقبال ارتباط و قول و قرار نکهیا ییادعا

 آقا هم نیا یاهایتمام پ نتیری... پستیطور ن نیا

 پرونده هست... ! یتو

 

 :دیگو یم یزند و جد یرا به چشم م نکشیع یقاض

 یبا قتل خانم ارزو مقصود یها ارتباط نیجناب کاشف ا -

 داره؟

 :رودیم نیحس ریام زیسمت م کاشف

مزاحمت  نی... اکنمیربطش و عرض م دیاگه اجازه بد -

 ها و جنجال ها باعث شده موکل من اون موقع شب

ها  نی.. اادیب شیپ یلفظ یریکار مقتول بره ک درگ دفتر

 ...نداشتن یهم بودن ... دشمن یخانوادگ یدوستها



اون مشغول کار بودن  یکه مقتول تو یصاحب دفتر یحت

 هستند و نجایشده ا هیو با کمک موکل من کرا

 !کندیحرف من و اعالم م یدرست

 یکه پشت سر من نشسته م یبه مرد مسن یاشاره ا کاشف

 و مرد از جا بلند دیگو یم دییبفرما یکند.. قاض

 :شودیم

با من تماس گرفتن و دنبال  شیچند وقت پ ریواال آقا ام -

 امرزیخداب نیهم یبودن واسه وکالت... برا یدفتر

 !یمقصود خانم

.. کاشف ادامه ندینش یمرد م دهدویتکان م یسر یقاض

 ...دهدیم

 نکهیاز قبل وجود نداشته تا ا یو دشمن تیقصد و ن چیه -

 !رسهیاقا به خواهرشون هم م نیآ یمزاحمتها

 :شودیبلند م یعصب آرمان

 



هر من چرت و پرت حرف دهنت و بفهم... پشت سر خوا -

 ..نکن فیرد

 :ستدیا یآرزو م لی.. وکدهدیتدکر م یقاض

خانواده آسونه.. مدرکش  نیا یاثبات دشمن یقاض یآقا -

 !..هنوز هست

شده اش اشاره  یچیو به سر باندپ رودیسمت ارمان م به

 ی... اشک توکندینگاهم م نیرحسی...امکندیم

 ..چرخد یم میچشم ها

 یمنزل دوست موکل بنده سه شنبه حوالخانوم تارا زارع  -

 اورده.. و شونیبال رو سر ا نیا میو ن ازدهیساعت 

 یخانم با پا نیبود ا یو مزاحمت دیاگر زور و تهد خب

 هم تشیشکا ی...برگه رفتیموکل من نم شیخودش پ

ثابت  نکهیا یپرونده هست که البته موکل بنده برا یرو

 داده که تیرضا صینداشته بعد از ترخ یکنه دشمن

 !پرونده هست ی مهیضم اونم

 :دیگو یبار کاشف م نی...ازندیم خی میرگها یتو خون



شکستن  لیدل دییخودش رفته... بفرما یبه فرض که با پا -

 بود؟ یسر موکلتون از طرف خانم زارع چ

... دهمی.. اب دهانم را سخت قورت مکندینگاهم م یقاض

 ...شده ریمثل کو میگلو

 !زارع؟سرکار خانم  -

 ... خدا؟؟ستمیا یم

 

اونجا  یتیاون موقع شب به چه قصد و ن دیبد حیتوض -

 !دیبود

 :اندازم یم ری... سرم را زکنمیرا مشت م میدستها

 ... ارزو -

 ری.. دارم ززدیریمادرش روح و روانم را بهم م ی هیگر

 :شومیله م یهمه فشار عصب نیا

و به  نیرحسیباهام تماس گرفت چند بار... که.. که ام -

 ...رتشیگ یو از من م ارهیدست م

 :زندیداد م هیبا گر مادرش



 ...پشت سر دختر من نامرد یخفه شو دختره  -

 یاندازد و لبش را گاز م یم ریسرش را ز ریام

 به شیکند انگشتها یرا محکم مشت م شی...دستهاردیگ

 یکند...قاض ی.. خودش را سخت کنترل مزندیم یدیسف

 :زند یم زیم یچکش را رو

از دادگاه  دیزی... نظم و بهم بردمیبار اخر تذکر م یبرا -

 !دیاخراج

بارد..  یو م ردیگ یدهانش م یرا جلو شیروسر مادرش

 :کندینگاهم م یجد یقاض

 !دیادامه بد -

 

من اون شب قرار بود با فرشاد... صاحب همون خونه  -

 آرمان ... دروغه و یشوهرم تا بهش بگه حرفا شیبرمپ

کرده  دیباهاش نداشتم.. اما آرمان فرشاد و تهد یارتباط من

 نیماش یبود.. من اون شب که رفتم ارزو و تو

 !و با ارمان تماس گرفتم ختمی.. بهم ردمید شوهرم



 ل؟یبه چه دل -

برداره..  میخواستم باهاش حرف بزنم دست از سر زندگ -

 و تیخواستم ازش بخوام خودش به شوهرم واقع

 ... یبگم ارزو و از شوهرم دور کنه.. ول.. خواستم بگه

 شیپ حرف ها نیاست... سخت تر از مردن زدن ا سخت

 من یاست..جا نیرحسیگناه ام یمعصوم و ب یچشم ها

 :دهدیادامه م کاشف

خانم زارع ادامه دادن  یبرا یببخشبد جناب قاض -

 نشده بلکه یراض یسخته... اونشب نه تنها ارمان مقصود

 !داشته اذیت و آزار قصد

گذارد و سرش را با  یم زیم یرا رو شیآرنج ها ریام

 :غرد ی... آرمان مزدیر ی.. اشکم مردیگیم شیدستها

 ...!پشت دروغ و تهمت هی نایا -

 :دهدیادامه م یتوجه و جد یب کاشف

 یبا گلدون شهیدفاع از خودش مجبور م یخانم زارع برا -

 اقا بزنه تا دست از سرش نیکه دم دستش به سر ا



 کیاما  کنهی... بعد اون اتفاق از ترس فرار مبرداره

 یگرده که خوشبختانه اقا یساعت بعد با شوهرش بر م

 برده بودند!.. مارستانیو به ب شونیا نیمت فرشاد

 

 :دیگو یاندازد و م یگذار به جمع م ینگاه یقاض

 ستن؟یننیمت یاقا -

 !یقاض یآقا انیقرار بود ب -

 !دیادامه بد -

هنوز سرش  نیرحسی... امنمینش یم یصندل یحس رو یب

 ..خوردیدارد وجودم را م ی... نگران اوردهیرا باال ن

 :دهدیادامه م کاشف

که گفته شاهد  نیفرشاد مت یآقا نیموکل من با شهادت هم -

 خانومش و آرمان نبود دعوا نیب یزیبوده چ

اما  کننیم ی... آشتکنهیو با خانم زارع تموم م یریدرگ و

 یتولد که تو یدرست همون شب مقتول عکس ها



رسونه و باز همه  یهست به دست مادر موکلم م پرونده

 از نیرحسی.. و خب اون شب امزهیریبهم م یچ

 !محل کار مقتول رهیم تیعصبان شدت

خودش  نیزم ی رهیجان سوزش خ یها هیگر انیم مادرش

 :دیگو یو م دهدیرا تکان م

 !کشت بچمو رفت پرپر کرد دسته گل مورفت  -

 :دیگو یم نیرحسیرو به ام یقاض

 !بینا یاقا دیکن فیاون شب و کامل تعر -

 

جان  شیچشم ها یآورد ... دلم برا یسرش را باال م ریام

 !..دهدیم

کرده بود را  فیمن تعر یکه برا ییزهایچ یهمه  ریام

 شلحظه ها زودتر تمام شود.. کا نی... کاش ادیگو یم

که قدرش  کنواختیو  یتکرار یبه همان روزها برگردم

 دانستم یرا نم

 :پرسد یم یقاض ...



 ؟یچرا هلش داد -

نفسش  ی.. عصبدهدیهم فشار م یرا رو شیچشم ها ریام

 :کندیرا فوت م

 !شدیچون داشت از حد خودش خارج م -

 !بده حیواضح تر توض -

 :زندیلب م خسته

 ...خواست یدستاش و انداخته بود گردنم م -

 ...زندیو داد م شودیبلند م آرمان

 ...یعوض ی کهیمرت -

 یرا م شیو پدرش جلو لیکند.. وک یحمله م سمتش

 :دیگو یم یارمان عصب دهدیتذکر م ی...قاضرندیگ

 

.. واسه وونیآشعال ح ارهیزده کشته حرفم واسش در م -

 !نزن یخودت هر زر یگناه یاثبات ب

 :گذارد یم زیم یرا رو نکشیع یقاض

 !کنم رونتیمجبورم از دادگاه ب یادامه بد یمقصود یآقا -



 :دهدیادامه م نیرحسیو ام شودیساکت م ارمان

کارم  نیکه از خودم جداش کنم... ا نشیمن فقط زدم تو س -

 !اومد سمتم یبار عصب نیکردم.. اما ا

 یاست م یریاش مش یلیآرزو که متوجه شدم فام لیوک

 :دیگو

 !یبار محکم تر هولش داد نیو ا -

و فرشاد با گفتن  شودی.. در باز مکندیم ننگاهشیحس ریام

 یها م یاز صندل یکی یو رو شودیبا اجازه وارد م

 :دیگو یسخت م نیحس ری...امندینش

کفشش  یهلش دادم فقط رفت عقب اما پاشنه  یوقت -

 !شکست تعادلش و از دست داد و افتاد

بد عالم  یکند.. بلند بلند... تمام حس ها یم هیگر مادرش

 یم یرو به قاض یریمش یرا دارم.. تمامش را...آقا

 :دیگو

 

 و بگم!؟ اتمیاجازه هست بنده هم دفاعا -



 !دییبفرما -

 :ستدیا یم زشیو کنار م رودیم نیحس ریسمت ام یریمش

 یلیجناب کاشف و موکلشون.. خ یبا توجه به صحبتها -

 نیوخصومت به وجود اومده ب یدشمن شهیراحت م

چند نفر و متوجه شد.. جناب کاشف اشاره کردن که  نیا

 با حال بد بینا نیرحسیام یاون شب موکلشون آقا

 تیسراغ مقتول رفته.. پس مسلما با قصد و ن یعصب و

 بیدوستانه نرفته... همون طور که خود جناب نا

ه قتل بوده و بعد متاسفانه ب یلفظ یکردن اول دعوا فیتعر

 !دهیرس

 :دیگو یبار م نی.. کاشف ارمیگ یلبم را به دندان م پوست

بود اگر  ینبود ... اگه قرار به قتل و ادم کش یقتل عمد -

 که متوجه یکارا بود همون روز نیموکل من اهل ا

 نیا شدیم یارمان مقصود یآقا یماجراها و مزاحمتها ی

 !دادیکار و انجام م

 :شودیبار ارمان بلند م نیا



مگه انجام نداد؟ در حد مرگ من و کتک زد... اگه  -

 !کشت جناب یبرادرش نبود قطعا منم م

کاشف  شودیو وقاحتش حالم خراب م ییهمه پررو نیا از

 :شودینم میتسل

اون زد و خوردم نباشه؟ تو با ناموسش قرار  یتوقع داشت -

 !یمدار گذاشت

 

 :دیگو یو م دهدیدستش تکان م یپرونده را تو یریمش

 دیدار یقتل قتل عمد نبود مدرک نیا نکهیاثبات ا یبرا -

 جناب کاشف؟

با کف  نیرحسی... خدا کمک کن... امشودیم سکوت

 آرش مضطرب دهدیرا فشار م شیچشم ها شیدستها

 :دهدی... کاشف پاسخ مدهدیرا تکان م شیپا

قتل سراغ  ینبود.. که اگه برا یو قصد قبل تین چیه -

 یبریکشنده همراهت م ی لهیوس هیقطعا  یبر یکس

شب قتل پاک  یضبط شده  لمیمتاسفانه ف یدست خال نه

 شده..و با توجه یدستکار نیدورب یعنی نیشده... ا



اونجا  یا گهید یکس یاون شب جز ارمان مقصود نکهیا به

 کار و نداشته مضنون اول نینرفته و فرصت ا

 !یمقصود جناب

 شودی... بلند مکنمی..ناباور نگاهش مردیگ یگر م آرمان

جناب.. من با اون حال  یگیچرا چرت و پرت م -

 یو م یلمیخواهرم اون وسط چه ف یداغونم..با جنازه 

پاک کنم؟ اون شب قرار بود من برم  ایچک کنم  تونستم

 ..آرزو بهم گفته بود باهام کار داره شیپ

 :شنومیمردانه اش را م یصدا بغض

 ی... من وقتلیآقا فرصت فرار نداشت جناب وک نیا -

 ...زدیسر خواهرم نشسته بود و صداش م یباال دمیرس

فقط دعوا  کردمیبود... وحشت کرده بودم... فکر م دهیترس

 شو گرفتم داد و دعوا قهیبوده...  یو کتک کار

 !زنهینم دمی... اما نبضش و که گرفتم دکردم

 :دیگو یکالفه م نیرحسیام

 



اگه زندس  نیواسه بعد بب ینگفتم دعوا رو بزارمن  -

 ...اگه قتل عمد بود مارستان؟یب مشیببر

 :غرد یم آرمان

 !ینه نگفت -

نفسش را فوت  یبندم.. آرش خسته و عصب یم چشم

 :.زندیم شخندین ری... امکندیم

 ؟یبا دروغات به کجا برس یخوایم -

 :دهدیادامه م یرو به قاض آرمان

 یکه فرار نکنه ببرمش تو نیامجبور شدم واسه  -

 ! ...و امبوالنس برسه سیو در و قفل کنم تا پل ییدستشو

 :دیگو یبار محکم تر م نیا کاشف

 یو پاک کرد لمیف سیپل دنیاون فرصت تا رس یو تو -

 از اونجا که یکه مقصر نبود... ول یدیچون د

دردسر بزرگ واسش درست  هی یخواست یداشت یدشمن

 تو کارت گهیمن م قاتیکه تحق نطوری... و ایکن



هاست و کار باهاش و  نیدورب نیهم یو راه انداز نصب

 !یخوب بلد یلیخ

 :دیگو یتر م یعصب آرما

 

من داغدار و عزادارم باز به من تهمت  میشاک نجایمن ا -

 نیهمچ نهیچون من کارم ا شهینم لید؟دلیزنیم

مشکل  نایکرده باشم.. ارزو قبال گفته بود اون دورب یکار

 !داره

ثابت شدست جناب  نیشده ا یدستکار نایاما دورب -

 !...یمقصود

 :دیگو یبار م نیا یریمش

امکان  یزیچ نیموکل من همچ یروح طیبا توجه به شرا -

 !ینداره جناب قاض

 :دیگو یو م کندیو رو م ریپرونده ها را ز یقاض

 نیشب حادثه پاک شده... دورب لمیاما گزارش اومده که ف -

 و لمیاون ف ییکسا ای ینداشته پس کس یکلمش



فرصت و  نیا سیپل دنیعمد پاک کردن... و شما تا رس به

 !دیداشت

دستش را به  یخواهد اعتراض کند که قاض یم آرمان

 :دیگو یاورد و رو به فرشاد م یعالمت سکوت باال م

 !دییشما بفرما -

آرمان لب  یو در مقابل نگاه برزخ شودیبلند م فرشاد

 :زندیم

خانم زارع و  یهستم..اومدم تا حرفا نیبنده فرشاد مت -

 !کنم دییو تا لشونیوک

 :دیگو یپرسد و در اخر م یرا م شیسوال ها یقاض

 

شب حادثه  یها لمیالزم در مورد حذف ف قاتیتا تحق -

 یارمان مقصود یبشه و از مضنون اول آقا لیتکم

 !کنمیبشه ختم جلسه رو اعالم م ییبازجو

و  ردیگ یم شیو صورتش را با دستها شودیخمم ارش

 نیرحسی.. مامور سمت امکندینفسش را فوت م



 ...رومیو سمتش م شومی..بلند مرودیم

 ر؟یام -

 :زندیدستبند را به دستش م مامور

 اخه؟ هیچه حال نیا ؟یخانوم اینگفتم ن -

 ...به بغض... لعنت به اشک... لعنت به ضعف لعنت

 !... تا آخر عمر منتظرم شمیپ یایخوبم... منتظرم ب -

 ...کشد ی.. مامور دستش را مزندیم لبخند

 ! .. برو خونه... بروزدلمیبرو عز -

رود آرش را مشغول صحبت با  یمامور که م همراه

 یم رونی... از دادگاه برومی... سمتش منمیب یکاشف م

همراه آرش خسته و نابود سوار  رودی.. کاشف که ممیرو

 :میگو ی..پر از بغض و دلشوره م.میشویم نیماش

 

 رو پاک کرده؟ لمایف یچرا بهم نگفته بود -

که ثابت  یبهت... تنها مدرک دهیخبر بد رس یبه حد کاف -

 یتارا... مدرک لمیعمد بود همون ف ریکنه قتل غ



حواسم به اون ارمان کثافت  دی.. بایمدرک چی... همیندار

 !باشه

 :بارم یگذارم و م یم میپاها یو سرم را رو شومیم خم

 ! شهیتارا؟ درست م -

.. انگشتش خوردی... تلفن همراهش زنگ مکنمیم نگاهش

 :گذارد یاش م ینیب یرا رو

 !حاج خانوم -

 ...شومی... الل مکنمیم سکوت

 د؟یسالم مامان خوب هست -

.... - 

 !.. گفتم اگه کارام روبه راه بشه هنوز که نشدهامیم -

... - 

 

 :دهدیم نییرا پا شهیش کالفه

خوبه.. خواست زنگ بزنه  رمیخوبه.. ام ینه همه چ -

 باهاتون صحبت کنه دیبرگشت دیگفتم بزاره اروم ش



 !هم نگرانتونه یلیکه خ وگرنه

... - 

 نی... ادهدی... کالفه و خسته گوش م کنمیم نگاهش

 ...قرار است تمام شود یک ریرحم و نفس گ یب یروزها

 ها خدا؟ یبعد از سخت یها یآسان کجاست

بعد  میبد حیو واستون توض زیهمه چ دیمامانم اجازه بد -

 !... چشمدیشما بگ یهر چ

.... - 

 !حتما خدافظ -

 :کندیو نگاهم م کنمیرا قطع م یگوش

 !شهینگران نباش پاک کن اشکات و ... درست م -

 :میگو یو پر بغض م خسته

 من...! ریتقص یمنه.. همه چ ریهمش تقص -

 

 :نالم یکوبم و م یم میپاها یمشت رو با



 !...لعنت به من لعنت به من -

 :ردیگ یرا م میبازو

 !تارا تارا جان... اروم باش دختر خوب -

 ...شیچشم ها... کنمیم نگاهش

 چیکنم!؟ه کاریکنم... چ کاریچ ادیسرش ب ییاگه بال -

 !ستیارمان ن هیعل یمدرک

 :شودیم سیخ شیچشم ها

 !... آروم باشزارمی... من نم شهینم یچیه -

و  کندی... ارش حرکت مدهمیم رونیپر بغضم را ب نفس

 :ردیگ یاب را سمتمم یبطر

 !آب بخور کمی -

خشک  یخورم... گلو یآب م یو کم رمیگ یرا م یبطر

 را پاک سمیخ ی... پلکهاشودیتازه م یشده ام کم

بندم...  یخسته ام را م میچشم ها... زنمی... پلک مکنمیم

 ...سوزدی... بد مسوزدیام م یخودم و زندگ یو دلم برا

 



 !نگو یزی...به مادرتم چشهینگران نباش حل م -

 :زنمیحال لب م یب

 !باشه -

 نهیحال و روزتو بب نیا ریبرو خونه استراحت کن... ام -

 !شهیبدتر م

را سخت  دنینفس کش میها ی... حجم دلواپسکنمیم سکوت

 !...سخت یلیکرده... خ

شوم  ادهیخواهم پ یکند م یخانه ترمز م یکه جلو آرش

 :دیگو یکه م

 تارا؟ -

تمام استرس  انی... مکنمینگاهش م نیگردم و غمگ یبرم

 :زندیلب م شیو دل آشوب ها

... بهت قول میشیگرده.. باز دور هم جمع م یبرم ریام -

 !دمیم

 :زنمی.. تلخند مزندیم ادیرا فر یچارگیاما ب شیچشم ها

 طور! نیحتما هم -



 

 ..... امان از تظاهرها... امان از خودت نبودن هاتظاهر

 !برو به سالمت -

 یم دیکل رودی.. آرش که مشومیم ادهیو پ کنمیم یخداحافظ

 شومیوارد آسانسور م کنمیاندازم و در را باز م

 خکوبمیداد زدن مامان م یرسم... صدا یدر که م یجلو

 :کند یم

االن  ؟یحال دخترت و بپرس یگ زدهه االن؟ االن زن -

 پدر؟ گنیجهان؟ به تو هم م

 شانیو دعواها مانیزندگ یبندم... تمام روزها یم چشم

 و وارد خانه کنمی... در را باز مشودیم یاداوری

و باز  دهدیدست چپش را ماساژ م هی... مامان با گرشومیم

 :زندیم ادیفر

به  دی... برو به زنت برس.. برستیبه تو مربوط ن -

 !دیجهنم... خدا ازتون نگذره که بچمو اواره کرد

 :کندیزمزمه م دنمید با



 !تارا؟ -

گوشم  یبابا تو ی... صدارمیگ یرا م ی... گوشرومیم جلو

 :چدیپ یم

...تو ادیکه اصال بهت نم ارینمونه رو در ن یمادرا یادا -

 ایاون ور دن یبر یکردیولش نم یاگه فکر بچت بود

 و حال! عشق

 

... خسته لب زندیجانم م مهیهزار سوزن به قلبم ن یکس

 :زنمیم

 د؟یداشت یکار -

 :کندیاز دردم کم نم شیصدا بهت

 تارا؟ -

اسمت هم حالت بد شود... کاش اسمم را هم  دنیاز شن شده

 ...کردم یعوض م

 بله؟ -

 آدم کشته؟ شده؟یشوهرت چ -



و دستش را ماساژ  ندینش یم یصندل یحال رو یب مامان

 ...دهدیم

 مگه مهمه؟ -

 !کنم یبتونم کمک دی.. بگو شاستین هیاالن وقت گوشه کنا -

 ...سوزدی... قلبم مزنمیم شخندین

 

زارع... وقت بهت  یبه کمک شما ندارم آقا یازیمن ن -

 گهی... دیوقت نبود چی.. در واقع هیداشتم نبود ازین

بره  ادمی... بزار ایسراغم ن گهیمن زنگ نزن ... د به

 ..یستیدارمت و ن

 !یستین نیفکر کنم بابا ندارم واسه هم بزار

جانسوز مامان  یها هیگر انیشکستن غرورش را م یصدا

 ...شنومیم

 ...دونمیتارا من م -

 !خدانگهدار -

 ..رومی.. سمت مامان مکنمیرا قطع م یگوش



 ؟یخوب -

 !تارا سوزهی... قلبم مسوزهی... دلم مسوزهیم نمیس -

 کدچ یم اشکم

مشت ادم خالفکار...  هی ونیشوهر دسته گلت تو زندون م -

 !ماست ری.. همشم تقصادیازمون برنم یکار

 :زدیر یباز م کنمیرا پاک م اشکم

 ؟یقرصات و خورد -

 

 ...کندیم نگاهم

 بود؟ یچ یقاض یرا شد؟یچ -

 !شهیجلسه بعد مشخص م -

 :زنمیم خی شیدستها ی... از سردردیگ یرا م میدستها

 عمد بود؟ ریثابت شد قتل غ -

... سوزدیاند... فقط م ختهیر دیاس یزندگ نیا یرو انگار

 ..سوزاندیفقط م



 !خستم یلی... خکمی... من برم بخوابم شهیثابت م -

 ؟یچه جور -

 ...شومیم بلند

 !... فکرش و نکندونمینم -

... نبودن کنمی... در را باز مرومیاتاق خوابمان م سمت

 ... نبودنرودیچشمم م یو تو شودیخار م ریام

 یارام نم یمسکن چیکه با ه یدرد دارد... درد نیرحسیام

 بندم... یکشم و چشم م یتخت دراز م ی... روردیگ

 

ام... فقط مانده با  دهیروز را با چشم باز کابوس د تمام

 تلفن را که ی...صدانمیچشم بسته هم کابوس ها را بب

 یعسل یرا از رو یگوش کنمیدستم را دراز م شنومیم

 :دهمیدارم و جواب م یبرم

 بله؟ -

 :کندیعاطفه بند دلم را پاره م انیگر یصدا

 اره ؟ کننیداداشم و اعدام م -



 :زندیبار داد م نی... انیو مات زل زده ام به زم ساکت

 آره تارا؟ -

 :میگو ی... هول و دستپاچه ممییآ یخودم م به

 ...ینی شهینه.. نه عاطفه.. آزاد م -

... هم تو هم دیگی... جفتتون دروغ میگیدروغ م -

 .آرش..اخ اگه مامانم بفهمه... اگه بفهمه پسرش

 ...دهدیامانم نم هی... گردهدیامانش نم هیگر

 !میکنیم دایمدرک پ -

 

 ؟یپاک نشده... چه جور لمای..مگه اون فیچه جور -

 میتا بتوانم حرف بزنم... گلو کنمیرا با زبان تر م میلبها

 ...شده ریشده... کو خشک

 !بشه شیزیچ زارمی... نم زارمیعاطفه من نم -

 :کشد یاش را باال م ینی... بسوزاندیقلبم را م شخندشین



تو تارا.. دعا کن بتونم مامانم  ریتقص اشیبدبخت یهمه  -

 گند تو نفهمه وگرنه نی... دعا کن انجایو نگه دارم ا

 !ارهیاخر عمرش اسمت و نم تا

روزها بار چندم هست که  نیا دانمی... و نمکندیقطع م و

 جانم را... که زخم یکشن تن ب ی... که مرمیم یم

شکنند قلب تکه تکه  یروح سرگردانم را... که م زنندیم

 نام و یجهنم ب نیشده ام را... خدا مرا ببر از ا

 !نمیآتش را هم بب سوزمیکه اگر م یی... ببر جانشانت

را  یو گوش شومیپرم... بلند م یتلفن از جا م یصدا با

 :دارم یبرم

 بله؟ -

 :کشم ینفس راحت م شنومیآرش را که م یصدا

... میفاتحه به آرزو بدهکار باش کیفکر کردم قد خوندن  -

 ؟یایم

 

 :چدیپ یم میمثل مار دور گلو بغض



 ...اون با اون کاراش -

و ارزوهاش نبود  یبود خاک شدن جوون یحقش هر چ -

 !تارا

 : دهمیمشتم فشار م یرا تو میموها

 !آره نبود -

 دنبالت؟ امیب -

 ...رمیهم س دنیکشم... از نفس کش یم نفس

 !ایب -

 رونیاز اتاق ب شومی... آماده که مشومی... بلند مکنمیم قطع

 ....مامان مشغول درست کردن غذا استرومیم

 ؟یریبود زنگ زد؟ کجا م یک -

 !گردمیبرم ییجا هیبا ارش تا  رمیم -

 :کندیرا کم م رشیگذارد و ز یقابلمه را م در

 

 !نجایا ادیبگو شام ب -



 یکانتر م یرو نیحس ریقاب عکس ام یدستم را رو پشت

 : کشم

 چشم...حالت بهتره؟ -

فکر خودت باش... رنگ توصورتت  کمیخوبم مادر...  -

 !ستین

بوسم و با گفتن  یصورت مامان را م زنندیرا که م زنگ

 به چهره شومیکه م نی... سوار ماشرومیم رونیچشم ب

 :کنمیارش نگاه م ی ختهیبهم ر ی

 ؟یخوب -

 :کند یم حرکت

 !دهینرس ییبا آرمان به جا ییتارا کاشف گفت بازجو -

 :میگو ی... پر از استرس مدهمیم هیدر تک به

 آزادش کردن؟ ینی -

 :چدیپ یو م زندیم راهنما

 



که  ستین ینشده بود که آزادش کنن ... مدرک ریدستگ -

 کار اونه... فقط گفت نیدورب یثابت کنه دستکار

 !نیصادر کردن هم بیمنع تعق دستور

 یم شخونیپ ی... سرم را روکنمیرا کالفه فوت م نفسم

 :نالم یگذارم و م

قتل عمد نبود ارش... چه  میثابت کن یپس چه جور -

 ؟یجور

 :نالد یتر از من م خسته

 !تارا دونمی... نمدونمینم -

 :پرسم یو م کنمیکند اطرافم را نگاه م یکه م ترمز

 کجا دفن شده ؟ یدونیم -

 !نییپا ایآره کاشف گفت بهم... ب -

 یعقب برم ی..دسته گل را از صندلشومیم ادهیپ همراهش

 :کندیدارد و نگاهم م

 که؟ یخوب -



بارد... کوالک  یکشم... درونم برف م یم قیعم نفس

 شده...

 

 !خوبم -

 :دیآ یم جلو

بفهمن ما هم از مرگ  دینه... اما با ایهست  یکس دونمیمن -

 نیا میبفهمن نخواست دی... بامیدخترشون ناراحت

 یقصه گناه نیا ی... پدر و مادرش که داغدار شدن توبشه

 !ندارن

 دانمی... نمکنمیم دییرا تا شیحرف هاو  دهمیرا تکان م سرم

 میرس ی...به قبر آرزو که ممیاز عاطفه بگو یک

 ری... قلبم برف گستمیا ی... منمیب یو پدرش را م مادر

 :شودیم

 !تارا محکم باش -

 !من و نداره دنیمادرش چشم د -

 !کنهیبفهمه اشتباه م دی... باایب -



آمدن  نجایا لیاز دال یکی کنمیچرا حس م دانمی... نمدانمینم

 یبرا دیبعدها با دیاست که شا نیآرش ا

وزنه  می... انگار به پاهامیها پرپر بزن نیا یجلو تیرضا

 ...ستدیا یم دنمانی...پدرش با درومیبسته اند... جلو م

... کندیپاک م ختهینر شیچشم ها ریرا از ز شیاشکها

 قرمز یچشم ها دنیاورد... با د یمادرش سرش را باال م

... گل را کندی.. آرش سالم مکندیخسته اش دلم سقوط م و

 :ردیگ یم یمقصود یسمت آقا

ما  دیدونیعمو نادر... خودتون خوب م گمیم تیتسل -

 ... خدا خودش شاهد کهمیبود یمیقد یدوستا

 شه! یطور نیمایخواستینم

 

 :زنمی... سخت لب مردیگ یگل را م یمقصود یآقا

 !گمیم تیسالم... تسل -

 ...شده یخاک شی... لباس هاستدیا یم مادرش

 د؟یاومد یواسه چ -



 :دیگو یآرام و با احترام م آرش

 ... یول رهید کمی دونمی..متیواسه عرض تسل میاومد -

 روتونم کمنشده شماها؟ -

 :رودیجلو م یمقصود یآقا

 !امیمستانه جان.. برو منم م نیبرو توماش -

 ...بارد یم

 !..نایدخترمون و کشتن نادر..ا نایا-

 

 :دیگو یم ریسر به ز آرش

دادگاه... مگه ماجرا  یتو دیخودتون که شاهد اتفاقا بود -

 ..... پسر شمادیدیرو نشن

 :کندیرا کالفه فوت م نفسش

... فقط اومدم بگم مارو ومدمیحرفا ن نیمن واسه زدن ا -

 ... آرزو خانم مثلدیبدون کیتو غمتون شر

نکرده... شما  یکار نیرحسیبود.. بخدا قسم ام خواهرمون

 خواب و ی... االن از ناراحتتشیشناس یکه م



 !نداره خوراک

 :دیگو یبه مستانه خانم م رو

که فکر  یو هرچ یتفاوت یب لشیدل ستیاگه مامانم ن -

 ..بفهمه خوامی.. نمرازی..فرستادمش شستین دیکنیم

 !ارهیخبر نداره... قلبش طاقت نم یچیاز ه اون

 نیسمت ماش هی... مستانه خانم با گرشوندیآرام م یکم

 :زندیلب م یمقصود ی.. آقارودیم

...ممنون که شهیوقت سر به راه نشد و نم جیمن ه پسر -

 تا ثابت نشه دختر من و برادرت نکشته یول دیاومد

دلم و صاف کنم باهاتون... دختر من هر خبط و  تونمینم

 !نبود نیکرد مجازاتش ا ییخطا

شکند... کمرش  ی... بغض مردانه اش مکندیقبراشاره م به

 زنش یهاچشم  ی... انگار تا االن جلوشودیخم م

 یگذارد و شانه ها یقبر م یبود..سرش را رو محکم

 شیو دستها رودی... آرش جلو مخوردیمردانه اش تکان م

 گذارد: یم شیشانه ها یرو را



 

 شتریب ینجوریعمو نادر... روح ارزو ا دیآروم باش -

 !کشهیعذاب م

 ی... دلم برادهمیم هی... به درخت تکزدیر یممیاشکها

 ... خدا خودتردیم ی..مسوزدیم ...ردیگ یم نمردیا

 ! ...صبربده

و از مامان تشکر  شودیشام بلند م زیاز پشت م آرش

 ام یشانیخسته پ رودیم رونی... از آشپزخانه که بکندیم

 :کندیمامان دلواپس نگاهم م دهمیماساژ م را

 حالت خوبه تارا؟ -

 کنمیو همان طور که بشقاب ها را جمع م کنمیم نگاهش

 :میگو یم

 !خوبم مامان نگران نباش -

 رونیگذارم و ب یم ییظرفشو نکیها را داخل س بشقاب

 :... آرش مشغول صحبت با تلفن استرومیم

 اخه!؟ یایب یکجا پاش ینگران یخودیمامان چرا ب -



 :رمیگ یرا با استرس به دندان م لبم

 ی... بمون خونه نماجراهایاز ا ختهیبهم ر کمیخوبه فقط  -

 !حالت بهتر بشه کمیخاله 

 ندینش یکاناپه م یکشد و رو یبه صورتش م یدست کالفه

: 

 

 ! ... مامان... الو -

 :کندی... نگاهم مکندیرا قطع م یگوش یو عصب خسته

 کنم؟ کاریو چ یکینیا -

 گردن؟ یدارن برم -

 :کندیرا فوت م نفس

زنگ  هیمدت  نیا گهی.. منیرحسینگران ام گهیآره... م -

 !دیگ یهست به من نم یخبر هی گهیبهم نزده.. م

 :داردیو ارش کتش را برم میگو یم ییلب وا ریز

 ؟یندار یمن برم... کار -



 !بمون -

 :دیگو یپوشد و م یرا م کتش

 کار دارم... مراقب خودت باش! -

 

 :دیگو یو م رودیآشپزخانه م سمت

 !..خانم دیبا اجازتون ناه -

 : دیآ یم رونیب مامان

 !ینخورد یپسرم... چاچه زود  -

 !شده کار دارم... با اجازه رمید یمرس -

 ی..مامان سمت اتاق مرودیم رونیو ب کندیم یخداحافظ

 :دیگو یرود و م

 !ریبخوابم شبت بخ رمیتارا جان منم م -

 !ریشب بخ -

 ی.. گوشه شومیو وارد اتاق م کنمیها را خاموش م چراغ

 تلفن که... کنمی... خودم را بغل مکنمیتخت کز م



و جواب  مییا یم رونیب الیاز فکر و خ خوردیم زنگ

 :دهمیم

 بله؟ -

 نه؟ یهست یتیبد وضع یتو -

 

لب  جیکشم... گ ی... نفس نمخورمی... تکان نمزنمینم پلک

 :زنمیم

 !تو؟ -

رو..  هی... گفته بودم ول کن اون مرتکایگفته بودم کوتاه ب -

 !برسه کیبار یگفته بودم نزار کار به جاها

 :میگو یاز بغض و نفرت م پر

 !خواهر خودت و به کشتن داد کیبار یجاها -

 :زندیخالص را م ریت

 !نترس دهیشوهر تو رو هم م -

 وال؟یه میاز جون من و زندگ یخوایم یتو چ -



 :دیگو یم یحس و جد یب

 !میحرف بزن دی... باگمیکه م یآدرس نیبه ا ایفردا ب -

گناهه  یب نیرحسیام یدونیندارم... تو م یمن با تو حرف -

 ی... چرا نگفت یو پاک کرد لمیکه اون ف یدونیم

 دار! یگناه سرش بره باال یب هی یخوایدادگاه چرا م تو

 

 ...فهممیم شیصدا یو انتقام را تو نهیک

االن داغدار م تارا... مخم داغه... قلبم داغه... بهتره سر  -

 !... باهات حرف دارمیایو ب یبه سرم نزار

 :زنمیرا چنگ م میموها

 ی... آرمان بس کن تو رو به هر کگهید یدار کارمیچ -

 بس کن .. خودت خسته یپرست یکه م یو هر چ

 ؟ینشد

 !یخواهرمم ازم گرفت -

 :زنم یلب م شیبهت بغض صدا انیم

 ...تولدمو یبا ارزو داشتم... اون عکسا کاریمن؟ من چ -



ن و سر م یعکسا رو فرستاد چون تو آشغال زد -

 !... درست مثل قلبمیشکست

 :کنمیپاک م ختهیرا نر اشکم

 ...چون امیجا نم چی.. من هدستیفا یحرفا ب نیا -

 دار! یتا سر شوهرت بره باال نیپس بش -

 

 :زنمیو خسته لب م جیگ

 تو سرته؟ یچ -

 :خندد یم شیحال یو ب یخستگ انیم

 !ماجرا انیکامل تو... پا ینابود -

 شومی...بلند مشنومیتند و منتظرش را م ینفس ها یصدا

 :میگو ی... پر از استرس مزنمیو اتاق را قدم م

 آرمان؟ یدار کاریبا من چ -

.. کندیم حی..دارد تفرکندیم یبا روح و روان من باز دارد

 ...بُرد یزده ام را سر م غمایدارد روح 



 ..االن کجام؟ سر قبر آرزو یدونیتارا.. م -

 :خندد یبغض نشکسته اش م انیم

 !شهیمرده... اصال باورم نم شهیراستش باورم نم -

 ...زندیر یم میاشکها

 ترسه هوم؟ یم نجایموقع شب حتما تنها ا نیا -

 

 ...رمیگ یدهانم م یرا جلو دستم

 ؟ینیب یتارا... م دیکار به کجا رس -

 ...دهمیو ساکت فقط گوش م الل

و  نیافتاده کف زم دمیدفتر کارش و د دمیرس یوقت -

 ی... مثل وقتسادی... قلبم وا زنهیشوهرت داره صداش م

و از اون خونه  یفرشته بهم گفت شوهر کرد که

 !سادی..اون موقع هم قلبم وایرفت

 :زنمیم واریحسم را به د یو تن ب ستمیا یم

بعدش  نکهی... نه ایریبم نکهی... نه اسادهیتا حاال قلبت وا -

 ی... اما نه مثل سابق... دکورزنهینزنه... م گهید



 ! ...شهیتند و کند نم یاتفاق چیاز ه گهی.. دزنهیم

... بگو تو دادگاه... یدونیآرزو و نکشته... خودت م ریام -

 ...تو رو خدا تورو به روح ارزو قسم

 :غرد یاز خشم م پر

 !ببند دهنتو -

 نامرد؟ یو پاک کرد لمیچرا ف -

 

.. بعد روشن شدن .شنومیرا م شیقدم زدن ها یصدا

 ...نیماش

 ست؟یکه معلومه ن لشیدل -

 :خورمیسر م وارید یرو

... رمیم یباهام... االن بگو... دارم م یدار کاریفردا چ -

 !جون ندارم آرمان گهید

 ...دستمه یفلش تو هیاالن  -

 ...دیآ یباال م انیدر م یکی نفسم



 !کنهیشوهرت و صادر م یفلش حکم ازاد نیهم -

 ...ستینفس هوا ن کی... قد زنمیرا چنگ م میگلو

 !نشدنت... تو دستامه وهیشوهرتو... حکم ب یحکم ازاد -

 :رمیگ یرا با تمام توانم گاز م لبم

 !...تارا خوامتینم گهید -

 بندم... یم چشم

 

 ! ...خورهیاز جفتتون حالم بهم م -

 :کندیدهانم حالم را بدتر م ی...طعم خون تودیآ یخون م لبم

و در قفل کردم باز  ییدستشو یشوهرتو که انداختم تو -

 ...بود ستادهیرفتم سراغ آرزو...قلبش مثل قلب من ا

 !نزد گهیبود که واسه اون د نیفرقش ا منتها

 :کندیبزنم اما خفه ام م یتا حرف کنمیباز م لب

 یچ نمیبلند شدم بب زشیم یرو تورینگام که افتاد به مان -

 ..زشیکشته... نشستم پشت م یشده و چه طور



 لمی... فختیر ی... اشکام مدیلرز یزده بود... م خی دستام

 !اشکم بند اومد دمیو که د

کشم... هوا  ی... نفس مکنمی... پنجره را باز مشومیم بلند

 ...بلعم یرا م

... اما قتیکرده بود بره بغل شوهر عت یسع یلیارزو خ -

 رو نایشوهرت خرش نشده بود... ا

 !اشکم بند اومد دمید که

 :دهمیدستم فشار م یرا تو تلفن

دادگاه راست گفت... اون فقط ارزو و هل  یتو ریام -

 هیکفشش شکست و تعادلش و  یداد.. آرزو اما پاشنه 

 !از دست داد گهید بار

 ...کنمیم جان

 

 ...اون فلش -

بود و بعد پاکش  زشیکه رو م یفلش یتو ختمیو ر لمیف -

 !کردم



 ...بارم یم

لحظه زد به مخم... تو همون فاصله  کیفکر فقط  نیا -

 و آمبوالنس... اثر انگشتمم پاک سیهمزنگ زدم پل

 !کردم

 ...آرمان... من -

 :کندیرا قطع م حرفم

... بزار االن بگم... شبا... نصفه شبا...  یگیراست م -

 ...شترهیفاز حرف زدن و دل شکستن و نابود کردن ب

 ...زنمیمآسمان زل  یاهیس به

 گمیم ایهند لمیتارا.. فکر نکن مثل ف خوامتینم گهید -

 !شوهرت و یزنم شو تا نجات بد ریطالق بگ

...خدا خودت رحم دهمیرا لب پنجره فشار م میها ناخون

 کن...

 

...دو تا ی...دو تا راه دارخوامتینم گهینه... من د -

 دلم خنک خوامیآبروت کنم..م یب خوامیجواب... من فقط م



تارا چون من  ستی... تهشم مهم نرمیانتقام بگ خوامی...مشه

 !ته خطم

مغزم  یرا تو ری...تکنمیلرز م ییهوا یو ب ینفس یب انیم

 :کندیم کیشکل

 یشیساعت... م کیروز...  کی... قد شمیپ یایفردا م -

 مال من... تجربت که کردم.. استفاده مو که بردم..با

 !یریم شمیفلش از پ همون

.. کندی... گلدان سقوط مخوردیم زیم یبه گلدان رو دستم

 شکسته شدنش یسرم صدا ی... توشودیهزار تکه م

 :شنومیآرمان را م ی... صدارمیگ ی... گوشم را مچدیپ یم

 !رونیپنجره بندازم ب نیفلش و از هم ایمنتظرت باشم  -

ها... ماتم زده  جیها.. گ وانهی.. مثل د شودیاتاق باز م در

 یگردم.. مامان خواب الود و نگران سمتم م یها..برم

 ...کنمیرا قطع م ی... گوشدیآ

 تارا؟ شدهیچ -

 ...زدن سخت شده حرف



 !دستم خورد -

 ... کاش برود...دیآ یم جلو

 

 ؟یزدیحرف م یحالت خوبه؟ با ک -

 :میگو یم یعصب

 !تنها باشم خوامیلطفا... م رونیب دیبر -

 ای..." کندیم دایس پسرم هزار بار انعکا یآرمان تو حرف

 ی"... دست مامان رورونیپنجره بندازم ب نیاز هم

 :ندینش یم میبازو

 تارا؟ -

 :نالم یو دلواپس م نگران

... یخوبم... برو... برو بخواب... برو همون جا که بود -

 !برو فقط

 رونی... برودی... نگران و دلواپس عقب مجیو گ مات

 ...رمیگ یکوبم... شماره اش را م ی... در را مرودیم



 یزنگ زد ری... دیرو من قطع کرد یگوش یاشتباه کرد -

 !رونیانداختمش ب

 :میگو یو با بغض م دارمیرا با هر دو دستم نگه م یگوش

 !ینکن...بسه بسه لعنت تمیاذ -

 

 :میگو ی... از سکوتش کالفه تر مکندیم سکوت

 !خوامیمن اون فلش وم -

برنده شده...من اما  یعنیکه بخندد  والیخندد... ه یم

 :میگو یکنم فقط م یقرار است چه غلط دانمینم

 !خوامیاون فلش و م یمتیبه هر ق -

 ...لرزاند یقهقهه اش دلم را م یصدا

 ....ندازه تو صورتت یآزاد بشه که تف م -

 :رمیگیگاز م میهجوم اشکها انیرا م لبم

 !رونیندازتت ب یبعدم مثل سگ م -

 :خنددیبارم...م یم



 الیتو و۹مونه...فردا صبح ساعت   یخب زنده م یول -

 ... بهم رونیب امیاز خونه ب ادیز تونمیمنتظرم... من نم

 !اینکن مشکوک ترشن... فقط ب یپس کار مشکوکن

... نمینش یها گوشه اتاق م وانهی... مثل دکندیقطع م و

 ...شومیم نیزم ی رهی... خکنمیرا بغل م میزانوها

 ی... امشب نمشودی.. امشب تمام نمشودیصبح نم امشب

 است... امشب اتش شده و ایگذرد... امشب اخر دن

 

گذارم.. به  یم واری... سرم را به دمیبه جان زندگ افتاده

 تار مو از سرت کم کیگذارم  یشده نم یمتیهر ق

 ...نیحس ریام شود

 تارا؟ تارا جان؟ -

و آشفته نگاهش  جیو گ کنمیپرم.. چشم باز م یجا م از

 :کنمیم

 مامان جان؟ یدیخواب نجایچرا ا -



لرزاند... مثل  یتنم را م شبید ادیو  مییا یخودم م به

 :ستدیا یپرم و مامان نگران م یها از جا م وانهید

 ساعت... ساعت چند مامان؟ -

 ...شده تارا یچ -

... ده شومیم رهیخ وارید یو به ساعت رو دومیم رونیب

 و صورتم را شومیم ییمانده به نُه...وارد دستشو قهیدق

بغض  نیا خواهمی... نم زنمیو پشت هم اب م مدام

 ..ستی... االن وقت شکستن نستیبترکد..االن وقتش ن

 شومی... وارد اتاق مکندیهراسان و نگران نگاهم م مامان

 ی... شالم را روزنمیرنگم را چنگ م یو مانتو مشک

 یرا برم نیماش چیاندازم... سوئ یام م ختهیبهم ر یموها

 :ستدیا یدارد... مقابلم م

 ؟یریم یتارا جان چت شده اخه... کجا دار -

 

وجود داشته  ی... اگه بعدگمیشده بعد واست م رمیمامان د -

 !باشه



 :ردیگ یرا م میخواهم رد شوم بازوها یم

 شب؟ید یزدیحرف م یچت شده دختر؟ حرف بزن با ک -

 ...به نُه قهی... پنج دقمکنیساعت نگاه م به

 !شهیم ری.. درهیبرم.. د دیبا -

.. صورت کنمیرها م شیرا از حصار دستها میبازوها

 ...رومی... سمت در مکنمیو نگرانش را نگاه م یعصب

 تارا ؟ -

 :برم یرا باال م میگردم و دستها یبرم

... جون رفتمیشدم... باختن و پذ میمامان... تسل ممیمن تسل -

 !ندارم گهیندارم... د دنیجنگ

 :کندیو تلخ زمزمه م سخت

 چت شده؟ -

 ...زندیر یصورتم م یو رو خورندیقل م میاشکها

 



تارا جان مامان گوش بده... حاج خانم برگشته..آرش  -

 ...گفت

 ...... زمان ندارمزنمیم داد

به حاج خانم بگو فکر عروس باشه... من پسرش و ازاد  -

 !کنمیم

 ...ندیا یسمتم م دیخانه مثل اشباح سف یوارهاید

 چت شده؟ یگیم یچ -

.. رومی... وا مزنمیم خی... کنمیگردم و در را باز م یبرم

 ...کنمیو گنگ نگاهش م جی.. گشودینفسم حبس م

 چه خبره تارا؟ -

 ...ندارم... حس و حال ندارم زمان

 !برو کنار ارش -

 ...دیا یم جلو

ماجرا و  ازیتا پ ریس ییدوتا میمامانم برگشته.. اومدم بر -

 کشش ندارم واسه حاج خانم گهید ری.. اممیبگ



دنبالت.. بعد االن برم  امیبده.. به مادرت گفتم م حیتوض

 کنار؟کجا ؟

 

 ..کشم یم نفس

 !کار دارم -

 یبندد...عصب ی... در را مرومی... عقب مدیا یم جلوتر

 ...... حرف بزن تارا.. حرف بزنکنمیساعت را نگاه م

دنبال عروس  دیکه تهش مامان من با یدار یچه کار -

 باشه؟

و دستش را پشت  ردیگ یلبش را گاز م شانیپر مامان

 :اندازم یم ری...سرم را ززندیم گرشیدست د

 خدا حرف بزن... چه خبره تارا؟ یمحض رضا -

 یچرخد و م یم میچشم ها یتو می... اشکهاکنمیم نگاهش

 :کنمیپاکش م ختهیچرخد... نر

 !اعدام بشه برو عقب ریام خوامیمن نم -

 :زند یاش م نهیدستش را به س یعصب



 !حرف بزن باز چه خبره تارا؟خوام؟یمگه من م -

 یمرد شیپ ؟یروی... تارا؟ کجا مرمیگ یرا م میها گوش

 طور نیبه ا ریرو کرد؟ ام رویرا ز تیکه تمام زندگ

تارا  کند؟یاست؟ خودت وجدانت قبول م یماندن راض زنده

 :کنمی... ناتوان زمزمه مایبه خودت ب

 

 !گمی... مگمیواست م -

 :زندیلب م نگران

 شده؟یبگو چ -

 !یو نجات بد ریفقط قول بده قول بده ام گمیم -

 :زندیلب م کالفه

 !ی... بگو لعنتدمیقول م -

 !زنگ زد شبید -

 :دیا یم جلوتر

 ؟یک -



 :را به خودت سپردم رمیام خدا

فلش...  یتو ختهیو خودش پاک کرده... ر لمیآرمان... ف -

 گفت...

 

... سکوتم باعث کندیو نفس نفس زنان نگاهم م منتظر

 :داد بزنم شودیم

 گفت؟ یچ -

 فلش و بهت بدم و شوهرت ازاد بشه یخوایگفت... اگه م -

... 

 :پرسد یم یافتد... ارش عصب یبه شماره م نفسم

 خب؟ -

 یفته و پس داده...توبارها جانم را گر لیروزها عزارئ نیا

 :زنمیو پر خشمش زل م یعصب یچشم ها

 ...و ششیبرم پ دیگفت..با -

کوبد...آرش دستش را مشت  یصورتش م یتو مامان

 :غرد یم نیصورتم نزند...خشمگ یتا تو کندیم



 یبر یکه شال و کاله کرد یتارا... احمق یاحمق یلیخ -

 ...و

 :نالم یم میها یتمام شدن صبور انیم

تو  میترسم... فقط تنهام... فقط تنها کوه زندگ یفقط ممن  -

 و از دست بدم ری.... من اگه امغیت ریزندون و ز

 کنم... کاریچ دیبا دونمیارش.. من نم رمیم یم

 

 :کنمیرا کالفه فوت م نفس

بکنم... خوب شد که  یچه غلط خوامیم فهممیخودمم نم -

 !یاومد

 :پرسد یم یعصب

 کجا قرار گذاشت؟ -

 !شهیرمیلواسون...ساعت نه... داره د یالیو -

 :ردیگ یانگشت اشاره اش را باال م دواریتهد

جواب  ینه به تلفن یریم یینه جا یمون یمامانت م شیپ -

 تارا؟ یدیفهم یدیم



 ..من -

 :زندیم داد

 ؟یدیفهم -

 :کنمیزمزمه م ردیگ یتن لرزانم را در اغوش م مامان

 آره! -

 

کوبد...  یو در را م رودیم رونیاشوب و هراسان ب پر

 کنمیبارم... و خدا خدا م ینالم... م یآغوش مامان م انیم

 !به من ببخشد گریبار د کیرا  ریقصه خدا ام نیا ته

تمام  یسروته.. جنجال ها یب یشورش فکرها انیم

قرار قدم  یزجر اور... خانه را ب ی..غصه هاینشدن

 ...زنمیم

... به حاج کنمیبه آرش فکر م کنمیفکر م نیرحسیام به

 یدفن شده... به ارزوها یخانم به ارمان... به آرزو

دست  یخبر یب یچند ساعت است تو دانمیشده... نم دفن

 یشربت را سمتم م وانی...مامان لزنمیو پا م



 :.ردیگ

 !بخور مامان... فشارت افتاده کمیتارا جان  -

بکشد باز  ...سرزنشش کنم... گله کنم... آهکنمیم نگاهش

 یشربت را م وانید؟؟لیا یسراغم نم یهم خوشبخت

 یارش را م یو شماره  کنمیرا تر م میلبها ی... کمرمیگ

 را شیذهنم صدا یو شلوغ اهویه انی... مرمیگ

 :شنومیم

 بله؟ -

گذارم...مامان نگران نگاهم  یم زیم یرا رو وانیل هول

 :کندیم

 شد؟یارش چ -

االن بردنش ...  نی..همسیپلبه کاشف خبر دادم.. بعدم  -

 !نترس سیپل شیفلش پ

 ... نفس راحت...قیکشم... نفس عم یم نفس

 

 !خدا شکرت یوا -



 :خنده دارد یرگه ها شیصدا

 کتک شما سرجاشه...فقط تارا؟ -

 :زنمی... لبخند مردیگ یم شیدستها نیدستم را ب مامان

 جانم؟ -

... یباهاش حرف بزن دیمامانم... با شیبرو خونمون... پ -

 !برو تا برسم

 :زنمیو با استرس لب م مردد

 !!تونمیترسم... نم یم -

نگو... خبر  یزیچ انشیو جر ریتارا... فقط از ام یتونیم -

 !بگم امینداره هنوز..بزار خودم ب

 ...... من ششیبرم پ ریبزار با ام -

 :کندیرا فوت م نفسش

 

اومد از بابت مامان  ریام خوامیآخه تو؟م یترسیم یاز چ -

 !راحت باشه.. برو نترس الشیخ



.. لبخند ردیگ یم شیدستها نیزده ام را ب خیدست  مامان

 : به آرش بدهم یچه جواب دانمیو نم زنمیم

 !امیبرم... برو منم کارم تموم شد م دیمن با -

گذارم ... مامان  یم زیم یرا رو ی... گوشکندیقطع م و

 :پرسد ینگران م

 تارا؟ گرفتنش؟ شدیچ -

... بغلم زندیحلقه م شیچشم ها ی... اشک توخندمیم

 :کند ی... زمزمه مکندیم

 !شکرت... خدا شکرت ایخدا -

 یسرم م ی... شالم را رو مییآ یم رونیآغوشش ب از

 ...اندازم

 !برم دیمامان با -

 ؟ یکجا باز بر -

 دارم... یرا برم چمیو سوئ فیک

 



و بهش  یهمه چ خوامیبا حاج خانم حرف بزنم م خوامیم -

 از الشیازاد شد خ نیرحسیام یوقت خوامیبگم.. م

 !مادرش راحت باشه بابت

 !امیپس صبر کن منم اماده شم ب -

 :زنمیم شیکالفه صدا رودیاتاق م سمت

 شما کجا مامان؟ -

 :دیگو یم شانیگردد و شرمنده و پر یبرم

شده...  نیو روز بچم ا نکردم که حال یبگم مادر امیم -

 از شوهر نامردم امیکنم مادر... م دییحرفات و تا امیم

هم پاک و خانوم  یلیبگم تا باور کنه دختر من خ واسش

 !نتونن ایلیخ دیمونده ... شا

... تلخ زمزمه زدیر یچکد... دلم م ی..اشکش مرومیم جلو

 :کنمیم

 مامان؟ -

 :زندیبغض لب م با



دلت  فهممینم یکنیفکر م ست؟ین المیخ نیع یکنیفکر م -

 دم؟یبهت حق نم یکنیباهام صاف نشده؟ فکر م

 تا حاج خانم باور کنه! امیکشم؟ من م ینم عذاب

 

و وارد  کندیبزنم اما اشکش را پاک م یحرف کنمیباز م لب

 یو چشم م دهمیم هیتک واری... به دشودیاتاق م

 میرو یم رونیحرف ب یب دیا یم رونی... از اتاق که ببندم

 ... با استرس پوست لبم رامیشویم نیو سوار ماش

 :دیگو یکه م رمیگ یدندان م به

 !باهاش میزنیحرف م زمینگران نباش عز-

 !لطفا دیبهش نگ دونهینم نیرحسیام انیاز جر یزیچ -

 شهیبهش؟مگه م یبگ یخوایم یکجاست چ دیاگه پرس -

 نکرده چند وقت یازش پنهون کرد؟ اون که کار

 !..شهیهم که آزاد م گهید

 :میگو یم خسته



من  گهیم یجور هی ادی... ارش گفت خودش مدونمینم -

 !نزنم یحرف

 ی... به خانه کندیو سکوت م دیگو یلب م ریز یا باشه

 ادهیو هر دو پ کنمیترمز م میرس یحاج خانم که م

 یصدا زنمیکشم و زنگ را م یم قی... نفس عممیشیم

 ...شنومیرا م ایپر دنیدو

 ...!اومدم -

اش لبخند  یو دوست داشتن نیریش یتصور چهره  از

 :دیگویبا ذوق م دنمیو با د کندی... در را باز مزنمیم

 تارا؟؟ ییزندا -

 

 ...کنمیبغلش م شومیم شودخمیتر م قیعم لبخندم

 زم؟یعز یخوب ییسالم عشق زندا -

 کجاست پس؟ ییبله خوبم دا -

 :دیگو یو رو به مامان م دییآ یم رونیآغوشم ب از

 ! سالم -



عاطفه را  یکه صدا دهدیبا لبخند جوابش را م مامان

 که سمتمان نمیب یو م رمیگ ی... سرم را باال ممیشنویم

 !دیآ یم

 !تنهاست بدو یمامان شیمامان برو پ ایپر -

 :رومیجلوتر م رودیحرف م یب ایپر

 !سالم عاطفه جون -

 :زندیو سخت لب م سرد

 سالم! -

 

 :دیگو یکند و م یهم سالم م مامان

با حاج خانم حرف  خواستمیدخترم اگه امکانش هست م -

 ! بزنم

 :دیگو یبا احترام م عاطفه

جوابش و  یدونم چ ینم گهیبگم... من که د یواال چ -

 و رهیگیو م ریام یشماره  میاومد یبدم... از وقت



 ...بگم امیخاموشه...آرشم گفت صبر کن خودم ب شیگوش

! 

 :رودیجلو م مامان

 اجازه هست من باهاشون صحبت کنم؟ -

 :دیگو یم ناچار

 !دیی...بفرمادیدار اریاخت -

همراهش بروم که  خواهمی.. مرودیسمت پله ها م مامان

 :دیگو یم

 شه؟یازاد م نیرحسیتارا؟ ارش راست گفت؟ ام -

 اندازم: یم ریزده سرم را ز خجالت

 

 !آره -

 :شنومیرا م شیخواهم بروم که صدا یبندم و م یرا م در

 تارا؟ -

 :کنمیگردم و نگاهش م ی... برمستمیا یم



 ...اگه مامان بفهمه آرزو مرده یدونیم ؟یاومد یواسه چ -

 یمن اومدم از خودم دفاع کنم... اومدم بگم دختر بد -

 خانواده هی...نبودم... من فقط خانواده نداشتم ستمین

 !ستیرنیمن و ام ریتو... فوت ارزو تقص مثل

 :دیا یم جلو

 ؟یچ تیپنهون کار -

 قد گناهش تاوان دادم.. ندادم؟ -

 :دیگو یم کالفه

 یغلط... از وقت یدرست چ یچ دونمینم گهی... ددونمینم -

 یغلط چ یچ دونمینم گهید دمیو فهم انیجر

 !درست

 

 ..ستدیا یاز کنارم رد شود اما م خواهدیم

 که؟ یدونی... مستیمامانم حالش خوب ن -

 :دهمیو پر دردم را به عالمت مثبت تکان م نیسنگ سرِ 



 ! ...دیپس مراعاتشو بکن -

... مامان کنار حاج خانم مشغول میشویدو وارد خانه م هر

 ...از استرس زندیصحبت هستند.. قلبم سخت م

 !سالم مامان جون -

و نگرانش حالم را بدتر  ی.. صورت جدشودیم بلند

 :اندازم یم ریسرم را ز دیآ ی...جلو مکندیم

 کجاست تارا؟ رمیام -

... از خجالت زدیر یم شیاز لحن آرام و پر از نگران دلم

 :زنمینگاه کنم...لب م شیچشم ها یتو توانمینم

 ...مامان من اومدم -

 ..کنمیلزر م شیدستها ی... از سردردیگ یام را م چانه

 

 پسرم حالش خوبه تارا؟ -

 :دهدیم یقرار یب خودش جواب خودش را با بعد

 نجایاره خب... معلومه که خوبه ... خوب نبود که تو ا -

 ی... واسه دفاع از خودت نمی.. سرپا نبودینبود



 ... نه؟یاومد

 :زنمیلب م شیچشم هاقرار تر از  یب

واسه  دیقدر نگران نباش نیخوبه مامان ا نیرحسیام -

 ...... من اومدم کهستیقلبتون خوب ن

زنگ به من نزده؟ چرا  هیپسر؟ چرا  نیپس کجاست ا-

 گفتم بهت که انقد ازم یمگه من چ نجا؟یا ادینم

 شده هان؟ دلخور

 :ردیگ یرا م شیبازوها عاطفه

 !...انقدر حرص نخور شهیحالت بد م نیبش ایمامان جان ب -

 :دیگو یکه مامان م ندینش یم یصندل یقرار رو یب

و واستون بگم..  یمن همه چ دیحاج خانم اگه اجازه بد -

 ...فقط با خودتون تنها صحبت کنم خوامیاما م

 بگم! میاز خودم و زندگ دیبا کممی

 

.. رودیم رونیحرف ب یو ب کندیمامان را نگاه م عاطفه

 اطیح یصندل یو هر دو رو رومیمن هم همراهش م



 یم میپاها یو رو دییا یم رونیهم ب ای... پرمینینش یم

 :زنمیدستش زل م یعروسک تو یچشم هابه  ندینش

 خونمون؟ یومدین گهیچرا د ییزندا -

 :زنمیلبخند م تلخ

 !گلم امینشد ب -

 :ردیگ یمچ دستش را م عاطفه

 !و یینکن زندا تیاذ نجایا ایب -

 ! نداره یکار -

 :دیگو یکالفه و آشفته م عاطفه

نگران مامانم باشم...  دونمیبه هم... نم ختهیر یهمه چ -

 باشم تونیباشم... نگران تو و زندگ نیرحسینگران ام

فکر خودم و مشکالتم باشم... کم اوردم ... هنوزم ...

 !شوکم

 :میگو یم ارام

 



 یفقط من و قضاوت نکن... من و تو یکنیم یهر کار -

 !تصورت خراب نکن

 :دیگو یزند و م یرا پشت گوشش م شیموها ایپر

 اد؟ینم ریام ییدا -

 قی... نفس عمکندیچشمش پاک م ریاشکش را از ز عاطفه

 :زنمیکشم ... لب م یم

 !ادیزود م یلی... خادیم -

 :دیگو یو م شودیجا بلند م از

 !ارش اومد ییاخ جون دا -

گردد... ارش خسته اما با  یبرم یسمت در ورود نگاهم

 .. همراه عاطفه بلنددیا یحال بهتر سمتمان م

 !...!میرو یو با عجله سمتش م میشویم

و  میستیا ی.. م دیا یو سمتمان م کندیرا بغل م ایرپ ارش

 .. قبل از من عاطفه عجول ومیکن یسالم م

 :زندیلب م شانیپر

 !گذشت داداش ریبگو به خ -



 ..زندیلک م رمیلبخند ام ی... دلم برازندیلبخند م آرش

 

 ؟ییچه رنگ و رو نی... ادیگذشت آروم باش ریبه خ -

 :کندیم نگاهم

 ؟یحرفاتو زد -

 :میگو یم ریزده و سر به ز خجالت

 !نگفتم هنوز یزی... من چزننیدارن با مامانم حرف م -

 :دیگو یگذارد و م یم نیرا زم ایپر

از زبون  خوامیو بگم... نم ریام انیبهتره منم برم جر -

 تموم شد رفت ازاد دیمادرت بشنوه... شماهام اروم باش

 !میرو پرداخت کن هید دیکاشف گفت احتماال فقط با شهیم

 :دیگو یبرود که عاطفه م خواهدیم

تو چرا  فهممیچه خبره.. نم دونمی... نم جمیمن هنوز گ -

 !یقدر اروم نیا

 :دیگو یم یو جد دیا یجلو م آرش



برادرم ثابت  یگناه یبود که ب یمن واسه زمان ینااروم -

 نشده بود، االن چرا نااروم باشم؟

 

 :دهدیجواب م یعصب عاطفه

..اون قدرم میبوده که ازش خبر نداشت زایچ یلیچون خ -

 یمیادم... فوت قد هیبه فوت  دهیمهم بوده که رس

 !دوستمون ارش نیتر

 :دیگو یتا بروم اما ارش کالفه م رمیگ یرا م ایپر دست

 !بمون تارا -

 :کندیرا نگاه م ایپر مهربان

 !تا ما حرفامون تموم بشه ییکن دا یبرو باز -

رود..  یو پله ها را باال م دیگو یلب م ریز یچشم ایپر

 :دیگو یارش ارام تر م

و اشتباهات خودش فوت  یبخاطر کج فهم تیمیدوست قد -

 !نگفتش یشد نه تارا و حرفا



وقت نداشتم خودشم خوب  چیمن با تارا مشکل ندارم... ه -

 ...یبود ول زیچقدر واسم عز دونهیم

 یم شیموها یال یاندازم... ارش دست یم ریرا ز سرم

 :کشد

که  ریمشکل داشته باشه ام دیکه با یاون ؟یچ یول -

 نداره عاطفه! ینداره... به ما ربط

 

از  یبه مامان ربط داره نداره؟ وقت یبه من اره ول -

 ...تارا حرف یعکسا

تمام  یک حرف ها ای... خدامیگلو خیچسبد ب یم بغض

 :دیگو ی...ارش کالفه مشودیم

 عاطفه تو چت شده؟ -

 :دیگو یحوصله م یبغض و ب با

داداشم  یزندگ دفعهی ست؟یسخت گذشته بهم.. معلوم ن -

 ...ممکنه اعدام بشه دمیفهم دفعهیرفت رو هوا... 

 ...ارمان قبال دمیفهم دفعهی



 ...رومی... جلو م دیگو یم یکالفه ا نچ

 عاطفه؟ -

 ...کندیم نگاهم

 ینقش باز ی؟ ه دمیکش یچ رازیش یمن تو یدونیتارا م -

 که یکردم مامان نفهمه در حال یسع یکردم ه

 نایا یهمه  لیمردم... دل یم یو دور یخبر یاز ب داشتم

 ...یپنهون کار

 :زندیبار کالفه داد م نیا آرش

 

 !عاطفه بسه -

پله ها را  دیو با گفتن ببخش کندیاشکش را پاک م عاطفه

 و سمتم کندیرود... ارش نفسش را فوت م یباال م

 :دیا یم

 ریبه ام یلیسخت گذشته بهش... خ کمی.. ریبه دل نگ -

 !شهیحل م نتشیکه... بب یدونیوابستس م

 :زنمیلب م رمینفس گ یبغض ها انیم



 !...حق دارهدونمیم -

 !باال ایچرت نگو ب -

... مامان رومی... همراهش مرودیحرف پله ها را باال م یب

 :دیا یم رونیپف کرده و قرمز از اتاق ب یچشم هابا 

 ریالزم و زدم بهشون تارا ... برم قرصام د یحرفا -

 !... خدافظشهیم

 ؟یکرد هیچرا گر -

 نفس ندارد: شیصدا

 

حاج خانم... االن تورو  شینامردت گفتم...برو پ یاز بابا -

 یبود که ازم برم ی... تنها کارنهیب یم گهیجور د هی

 !اومد

 نییکند و پله ها را پا یم یعاطفه و ارش خداحافظ از

 و از خانه دهدیاما جواب نم زنمیم شی... صدارودیم

... حاج خانوم میشوی... هر سه وارد اتاق مرودیم رونیب

 مبل عصل کرده و سرش را یدست راستش را رو



 :دیگو ی...آرش نگران مگرفته

 مامان جان؟ -

 یسرش را باال م نیخانم با صورت درهم و غمگ حاج

 :کندیو تلخ زمزمه م اورد... سخت

 ؟یقرار بگ یکجاست؟ ک رمیام -

 خب؟ یاروم باش یقول بد دی... فقط باگمیاالن م نیهم -

 :دیگو یافتد م یکه به من م نگاهش

 !تارا بگه خوامیم -

 :دیگو یم ی... جدکنمیبرق گرفته ها نگاهش م مثل

 تارا! نیبش ایب -

 

 ی... همه دور هم مکندیکالفه نفسش را فوت م آرش

 ...دهمی..اب دهانم را سخت قورت ممینینش

 ... خونمون و دیکه شما اومد یراستش.. اون شب -

کند...چشم  یاداوریآن شب را  خواهدیدلش نم یحت انگار

 :دیگو یبندد و م یم



 خب؟ -

... کاش خودش ادامه دهد.. اما او هم کنمیآرش نگاه م به

 :کندیمنتظر نگاهم م

 !رفت سراغ ارزو نیرحسیام دیبعدش که رفت -

 کنمیکند...جان م ینگاه ناباورش بند دلم را پاره م زیت برق

 ...میدل دل کردن ها انیم

 !اون شب آرزو...فوت شد -

امام رضا لبش  ایزند و با گفتن  یصورتش م یتو محکم

 زیم یاب را از رو وانی... عاطفه لردیگ یرا گاز م

ادامه ... ارش ردیگ یدارد و با بغض سمتش م یبرم

 :دهدیم

 ...نیرحسیآروم باش مامان... اتفاق بود ام -

 پرسد: یم یجیو گ ینفس یب با

 

 کشته؟ ریام -



کرده پاشنه کفشش شکسته خورده  رینه... خودش پاش گ -

 !نکشته... قصدشم نداشته ری.. امنیزم

 ..ردیگ یچکد دلم آتش م یکه م اشکش

 پس کجاست بچم؟ -

 !حاال شهیداره ازاد م یکار قانون یسر هی -

 :زند یقرار و آشفته اتاق را قدم م ی... بشودیم بلند

فوت شده... دفن  یارزو طفلک د؟یگیچرا االن به من م -

 د؟یگ یشده... االن م

 :دهدیرا ماساژ م شیو شانه ها رودیسمتش م عاطفه

... ستیمامان آروم باش تو رو خدا واسه قلبت خوب ن -

 !اوضاع خوب نبود میبگ شدینم

 یکوبد و م یم یدر پ یپ گرشیدستش پشت دست د با

 :دیگو

 گهیبود؟ حاج نادر نم یمعرفت یچه ب گهیاالن مستانه نم -

 ... نگفت تیتسل هیو حاج خانم  میدیداغ بچه د

 !اوردیخودش ن یبچش وسط و باز به رو یپا گنینم



 

 گرشیدست د یتا رو رمیگ یو دستش را م رومیم جلو

 :نزند

 میگفت میحال شما رو هم گفت میو گفت یمامان ما همه چ -

 من دارم دینکن ینجوری... تو رو خدا ادیخبر یب

 !از خجالت شمیم اب

 ی.. هزار معنفهممی... نگاهش را نمکندیم نگاهم

اش را تن  یو مانتو مشک رودیم یدارد...سمت چوب لباس

 یم

 :پرسد یارش کالفه م زند

 کجا مامان کجا؟ -

خدا اصال به  یحاج نادر... بعدم سرخاک ... ا یخونه  -

 ! خدا یبگم اسم اون دخترو... ا ادیزبونم نم

 ...شکند یم نشیو بغض سنگ ندینش یمبل م یرو



 یو عصب ریمن نادون... اگه اون شب ام ریتقص -

سراغ ارزو االن اون دختر  رفتینم ری... اگه امکردمینم

 نهیس

 !نبود قبرستون

... ارش سرش را کندیرود و بغلش م یسمتش م عاطفه

 بندم... از خودم سخت یو چشم م زندیم واریبه د

 :دیگو یو م شودی... حاج خانم بلند مشومیم زاریو ب دیناام

 !آرش من و ببر منزل حاج نادر -

 یچادرش را رو کندیرا پاک م شیطور که اشکها همان

 رونیقبل از ب رودیاندازد و سمت در م یسرش م

 :دیگو یم رفتن

 

 !امیتارا بمون تا ب -

 یگردد حال مساعد یآرزو برم یخانم که از خانه  حاج

 که میپف کرده و قرمز شده...صدا شیچشم هاندارد.. 



کم کم آرام  شیحرف هااما با  رمیگیدلشوره م زندیم

 شک کند رشیبه انتخاب ام خواهدینم دیگو ی...مشومیم

با  یمادرت حق داشته نتواند به زندگ دیگو ی... مدیگویم

 پدرت ادامه بدهد اما اشتباه کرده تو را با همان پدر

دست آرمان و  ی چهیباز رهیفهم دیگو یگذاشته...م تنها

 و من فکر دیگو یو م دیگو یخواهرش شده ام... م

مرا باز مثل سابق نگاه کند.. دوست داشته  شودیم کنمیم

 .دخترم صدا کند..؟باشد...تارا جان صدا بزند..

..ساعت کنمیم یخداحافظوشودیکه تمام م مانیحرف ها

 شب است حاج خانم۸  کینزد

 :دیگو یم

 !ارش بره دنبال مادرت گمیبمون م -

 ...خانواده است نیخون ا یتو ی... مهربانزنمیم لبخند

خوب نبود... شما هم به استراحت  ادیممنون... حالش ز -

 !دیدار اجیاحت

 یپوشد م یو همان طور که کتش را م شودیبلند م آرش

 :دیگو



 !منتظرم نیمن تو ماش -

 :زنمیم شیبرود که صدا خواهدیم

 آرش؟ -

 

 :میگو یگردد و م یبرم

 !ی... مرسرمیاوردم... خودم م نیمن ماش -

کار دارم تو رو هم  رونیو بزار بمونه... من ب نیماش -

 !رسونمیم

...  رودیم رونیاز من باشد ب یمنتظر حرف نکهیبدون ا و

 ... بوسم یرا م ایو پر کنمیم یبا حاج خانم خداحافظ

 دیبه چادر نماز سف نمیب یعاطفه را م رومیکه م رونیب

 :زنمیو لبخند م کنمیرنگش نگاه م

 !خدافظ عاطفه جون -

.. ردیگ یرا م میبروم که بازو نییخواهم از پله ها پا یم

 :کنمیگردم و نگاهش م یبرم

 !دوست من بود نیآرزو بهتر -



 :رمیگ یرا گاز م لبم

 تویدرکش سخت باشه... اون خواسته زندگ دیشا دونمیم -

 از تونمیوجود نم نی.. اما با افهممیبهم... م زهیبر

 ! بود نیرحسیناراحت نباشم... اون عاشق ام مردنش

 :میگو یم کالفه

 

نبودم  یراض یمنم از مردنش ناراحتم... منم به مرگ کس -

 !عاطفه

 :زندیم تلخند

روزا حالم خوب  نی... ببخش اگه تند رفتم... ادونمیم -

 ! ...ستین

 !...خدافظری...شب بخیتو حق داشت -

... سوار رومیم رونیو از خانه ب رومیم نییها را پا پله

 یبندم ارش سرش را از رو ی... در را که مشومیم نیماش

 :کنمینگاهش م... کندیو حرکت م کندیبلند م فرمان

 شده ؟ یزیچ -



 :کندیم نگاهم

ارمان باهات تماس  دونهینم رینه... فقط خواستم بگم ام -

 !گرفته باز

 :دهمیم هیدر تک به

 بدونه؟ ستیقرار ن -

 

 !..نه... بزار تموم شه -

 ی... اما برمکنمیرا نگاه م رونیو ب کنمیسکوت م یکم

 :میگو یگردم و م

 !دروغ بگم بهش خوامینم گهید -

 :گهیو سرد م تند

 !و نگو انیمن نگفتم دروغ بگو تارا... گفتم جر -

 داره؟ یچه فرق -

 :دیگو یکند... کالفه و آشفته م یترمز م ابانیخ کنار



 یکنیچرا دهن من و باز م ؟یکنیمورد م یچرا بحث ب -

 تارا؟

 ...کنمیو ناباور نگاهش م جیگ

 .ارش؟ یزنیحرف م ینجوریچرا ا -

داشتم... آه  یو بدبخت یریامروز درگ یچون به حد کاف -

 معلم یشبه بش هی خوادی... نمدمیشن نیو ناله و نفر

 که منتظر تلنگرم تارا! می.. انقدر ازت عصباخالق

 

 کردم مگه؟ کاریچ ؟یا یعصب یواسه چ -

 یو جد دهدیرا باال م شهی... شکندینفسش را فوت م کالفه

 :گردد یسمتم برم

 یپنهون کار یخوایهوم؟ م یدروغ نگ ریبه ام یخوایم -

 یبگ یقرار چ نمیاره؟ خب بگو بب گهید ینکن

 یبر یو خواست یبا آرمان قرار گذاشت یقرار بگ واسش؟

 زهیجا زنه؟یواست دست م ی؟فکر کرد الشیو

 خره؟یم



 :کنمیو دلخور نگاهش م یعصب

انداختن  هیبودم... تک یتو چه وضع ینیبب یمن نبود یجا -

 قرار زخم ینداره... مسخره کردن نداره... تا ک

 بشنوم؟ زبون

 :ردیگ یرا م میشوم که بازو ادهیپ خواهمیم

معلوم  دمیرس یاگه امروز نم یفکر کرد چیتارا ... ه -

 ؟یبزن ینبود باز چه گند

 ...برم خواستمی... من نمیکوفت الیرفتم تو اون و یمن نم -

 :خوردیبرم رتشیغ به

 ینداره زندگ ی... ادامه نده... به من ربطهیه... کافبس -

 جنجال نیا یخوایبود بگم اگه م فمیخودتونه... وظ

 دنیفلش و فهم انیو کاشف جر سیفقط بگو پل بخوابه

 نفهمه! یزیچ ری...منم سپردم به کاشف که امنیهم

 

باشد با سرعت حرکت  یگریمنتظر حرف د نکهیبدون ا و

 دیباشد... حق دارد بگو یعصبان... حق دارد کندیم



پر  کندیخانه که ترمز م یبهتر است... جلو مینزن یحرف

 :زنمیشده... لب م رهیبه مقابل خ یاخم و جد

عجوالنم..  می... هم بابت صبح و تصمخوامیمعذرت م -

 ...هم

 ...بندم ی.. دهانم را مکندیم نگاهم

نکن تارا... تند رفتم ببخش... امروز روز  یچوب کار -

 !بود واسم یسخت

 یتو یاندازم و همان طور که با حلقه  یم ریرا ز سرم

 :کنمیو زمزمه م کنمیم یدستم باز

 نگفت؟ یزیچ گهیآرمان... د -

 :زندیو سرد لب م سخت

... رفت به درک... رفت میازش حرف بزن خوامینم گهید -

 ...بود یمستانه خانم شاکاب خنک شو بخوره.. امروز 

 یب نیرحسیام دهیبود... فهم یگند زده و باز شاک پسرش

 تیرضا میبود... توقع داره بر یگناهه و باز شاک

 !رونیب ادیدردونش ب میبد



 ؟یگفت یتو چ -

و  ینداره... قاض یخصوص یگفتم جرمش فقط شاک -

 ... برو شبالشیخ یداده... ب بیدادگاه و با حرفاش فر

 !ریبخ

 

 :میگو یاندازم و م یشانه ام م یرا رو فمیک

سخت  یبعد از مدت ها غم و غصه و روزا خوامیم -

 ... دستریواسه برگشت ام رمی... جشن بگرمیبگ یمهمون

 ؟یکنیکمکم م تنهام

 :زند یدلگرم کننده م لبخند

 !بعدش چشم شهیازاد م یک نمیاره حتما... بزار بب -

 :دیگو یشوم که م ادهیپ خواهمیو م کنمیم تشکر

به  یزینشو ... از اونم چ ریعاطفه هم دلگ یاز حرفا -

 ! ستیتو دلش ن یزینگو.... عاطفه چ ریام

 :میگو یو م کنمیرا باز م در

 !ری... شب بخی...ممنون بابت همه چدونمیم -



 !ریشبت بخ -

مامان مشغول صحبت با تلفن است...  شومیخانه که م وارد

 یو قطع م کندیمکالمه اش را کوتاه م دنمیبا د

 :کند

 سالم! -

 

 :دیا یم سمتم

 ... حل شد؟زمیسالم عز -

 د؟یزد یحرف م یبله ممنون... با ک -

 !با پدر بزرگت... سالم تو رسوند -

 :زنمیو تلخ لب م هیکنا با

 مونده؟ ادشیمن و  -

 :میگو یحوصله م یدفاع کند که ب خواهدیم

 !ریبخوابم شبت بخ رمیخستم مامان م یلیمن خ -



 خوردیبندم که باز تلفن زنگ م یدر را م شومیاتاق م وارد

 :دارمیرا برم یگوش

 بله؟ -

 

 تارا؟ -

با  شنومیحال و ناالن و پر بغضش را که م یب یصدا

 :کنمیانزجار زمزمه م

 ؟یاریاسمم و ب شهیهنوز روت م -

مثل گرگ بهم حمله کردند... تارا تو رو  یعوض یکثافتا -

 ...تو هیقران بزار برم تو خونت.. اونجا که خال

 !دمیچشم و رو تر از تو ند یفرشته پست تر و ب -

 :زدیر ی... دلم مزندیم زار

... ابونایخواب ندارم... سرگردونم تو کوچه خ یمن جا -

 که ارمان بهم داده بود و ازم ی... پولکننیبهم رحم نم

..غلط کردم...تارا جون  وونیح یکثافتا نیهم گرفتن

 !بهم پناه بده رتیام



فراموش کنم چه  توانمیاما نم شودیبد م شیها هیاز گر حالم

 ..سرم اورده ییبالها

 ! ...... الاقل فقط چند شبکنمیتارا... خواهش م -

 :میگو یم کالفه

 

؟ فرشته قبال ثابت  ی... چه جور شهیروت م یچه جور -

 سال کی یندازه قبال ا ومدهیبهت ن یخوب یکرد

کف دستم...  یپناه دادم و تو حق مو خوب گذاشت بهت

 بهم زنگ زنگ نزن گهیتر بود... د قیفرشاد از تو رف

 !میشناس یوقت نم چیکن ه فکر

با هم بودنمان  یروزها یداور ایرا با بغض و  یگوش

 گذارم و یبالشت م یو سر دردناکم را رو کنمیقطع م

 !...و آمدنش فکر کنم نیرحسیبه ام کنمیم یسع

 یرا پشت گوش م میپرم ...موها یتلفن از جا م یصدا با

 و جواب کنمیم دایرا پ یاندازم و با چشم بسته گوش

 :دهمیم



 بله؟ -

 !عیسر ایدرم... ب یجلو گهید قهیده دق -

بد... به اتفاق  یدلشوره ها عادت کرده ام..به خبرها به

 :نمینش یتخت م یتلخ.. رو یها

 شده آرش؟ یچ -

 ...کشم یخنده دارد... نفس م یرگه ها شیصدا

 ! استقبال میریم مینترس دار -

 یپرم و دور خودم م یم نییتخت پا یذوق از رو با

 :چرخم

 آزاد شد؟ -

 

 !...چشمتم روشنکمیآره... بدو تارا... نزد -

ها  یقرار ی... از ته دل.. تمام دلشوره ها و بخندمیم

 ...بندند یچمدان م

 !اومدم -



و صورتم را  شومیم ییوارد دستشو عی... سرکنمیم قطع

 پوشم که مامان وارد اتاق ی.. لباس مزنمیآب م

 :شودیم

 ؟یکجا به سالمت -

 :کنمیو محکم بغلش م رومیخنده سمتش م با

 !ادیعشقم داره م -

 شی... صدادهدیخندد... محکم به خودش فشارم م یم

 بغض دارد

 !یبه شاد شهیهم چشمت روشن مامان جان... -

 :بوسم یصورتش را م شنومیزنگ را که م یصدا

 ممنون من برم ارش اومد... ! -

 

را باز  نیرسانم... در ماش یم نییخودم را به پا عیسر

 و به حاج خانم و ارش نمینش یعقب م یو صندل کنمیم

دهند به دسته  یجوابم را م یهر دو به گرم کنمیم سالم

 ... دلزنمیو لبخند م کنمینگاه م یصندل یگل رو



آورد ... دلش پرواز  ی...دلم دارد پر در مستیدلم ن یتو

 ..خواهدیخرج نشده م یخواهد..دلش عاشقانه ها یم

...حال دلم خوب است... از خواهدیبغل جانانه م کی دلش

 ناب... از آن خوب یآن خوب بودن ها

... قهقه یاز ته دلت لبخند بزن یتوان یها که م بودن

 ... به لبخندیکودک لبخند بزن کی... به نگاه معصوم یبزن

... حالم خوب است... یلبخند بزن هیهمسا رمردیپ نیریش

 تاوان ها را پس داده ام... مجازات ها را شده

ام... و  ختهیها را رد کرده ام... اشک ها را ر ی..سختام

 و کنار گوشم زندیو لبخند م کندیخدا دارد نگاهم م

 !ها تمام شد یسخت ...کندیم زمزمه

 نیو پشت ا شودیکنده م شیدلم از جا کندیکه ترمز م ارش

 یم ادهی... هر سه پکندیپرواز م وارهایدر و د

... چند میستیا ی.. منتظر و رو به رو در زندان ممیشو

 با ساک نیرحسیو قامت ام شودیبعد در باز م قهیدق

... با دیآ یم رونیکه ب نمیب یدستش را م یتو کوچک

 ...رودی... حاج خانم سمتش مزندیلبخند م دنمانید



آغوشش ضعف  ی... دلم براکندیرا باز م شیدستها

... عطر چادرش را کندی... محکم مادرش را بغل مرودیم

 بو

 گری... همدرودی.. آرش جلو مزدیر یکشد... اشکم م یم

 و زندیدو بار پشتش م ری... امرندیگ یرا در آغوش م

 :دیگو یم

 !داداشمخلص  -

 یلک زده بود... دسته گل را تو شیصدا یکه دلم برا اخ

 :دیگو ی... ارش با خنده مدهمیدستم فشار م

 !که کشت من و ابیزنت و در -

... حاج خانم و ارش سمت  دیا یم رونیآغوشش ب از

 یو گل را سمتش م رومیروند... جلو م یم نیماش

 :زنمی...لب مرمیگ

 سالم! -

 



...گل را با دستش زدیر یم یر دلتنگام از زو یلعنت اشک

 ...زندیعقب م

 زم؟یعز یتو هست یوقت کاریچ خوامیگل م -

...عطر تنش را بو کندیتعارف... بغلم م یخجالت .. ب یب

 روند... از یها از دلم م ی...دلتنگزنمیکشم... هق م یم

صورتش را با  ی...تک تک اجزامییآ یم رونیب آغوشش

 ...میچشم ها یزده تو ... زلکنمینگاه م یدلتنگ

 ! ...تارا دمیانگار دوباره بهت رس -

 :زنمیم تلخند

کنم... بدون ترس از  یدلشوره زندگ یب تونمیمن تازه م -

 !دست دادنت

 :شنومیآرش را م یصدا

 دیعمر ور دل هم هی میبر دییایبهم... بابا ب دنیرس نایباز ا -

! 

 یعقب م یصندل یرو ریو همراه ام دمیخند یدو م هر

 :شکنم یسکوت را م نمینش



 یمهمون خوامیما مامان جون... م یخونه  دییایامشب ب -

 !رمیبگ

  @sayeroshan 

 

 یخـفـگـ, ],۱۳,۱ ۹:۷[

 و چهار ستیپست_صدو ب#

 :دهدیکشد و لم م یم نییخودش را پا یکم ریام

 !که خانوم.. زندون بودم ومدمیاز حج ن -

 :کنمیاخم نگاهش م با

 !یگناه اونجا بود یعشقم... ب ینکردخالف که  -

 :کندینگاه م ابانیبه خ شهیگرداند و از ش یرا برم سرش

 نیا یرفتم سراغش االن رو یاگه اون شب نم یاره ول -

 !دیکش ینفس م یکوفت نیزم

 : دیگو یلب استغفرهللا م ری... حاج خانم زکنمیم سکوت

 !تارا جان میایباشه م -



 ری... امزنمیخوب که باز تاراجان شده ام... لبخند م چه

 :کندیم ننگاهمیحس

 بدون من خوش گذشت!؟ نمیخب بگو بب -

 

لحظه زجراور  هی یبدون تو اصال نگذشت.. زمان تو -

 !متوقف شده بود

 !جانم یا -

نگاهم  نهییگذارم.. ارش از ا یشانه اش م یرا رو سرم

 :دهلک ز شیها یشوخ ی... دلم براکندیم

مامان ؟ انگار نه انگار جوون عذب  ینیب یواه واه م -

 !نجاینشسته ا

 :میگو یخندم و م یم

 البد؟ ییجوون عذب تو -

 !نه پس حاج خانوم -

خندد... حاج خانم  یبلند م ریو ام رمیگ یرا گاز م لبم

 :دیگو یو با خنده م کندینگاهش م



 !یپدر صلوات -

و  کنندیم یارش ومامان خداحافظ میرس یخانه که م به

 گردند... وارد یشب با عاطفه و رضا برم ندیگو یم

.. مامان چدیپ یام م ینیب یاسپند تو یبو میشویکه م خانه

 ری... اسپند را دور سر امدیآ یبه استقبالمان م

 چرخاند یم

 !یسالم مادر خوش اومد -

 

 :دیگو یبا خنده م ریام

 !کشمیمامان واال خجالت م هیکارا چ نیا -

دشمنت خجالت بکشه مادر برو استراحت کن تامن  -

 !صبحانه تو اماده کنم

و  رومیهمراهش م رودیو سمت اتاق م دیگو یم یچشم

 را باز راهنشیپ یدکمه ها خواهدیبندم م یدر را م

را باز  شیگذارد با خنده دستها یکه نگاه منتظرم نم کندیم

 آغوشش یو تو رومیبا شوق سمتش م کندیم



 :شومیم حل

خانومت  ی.. ممنون که اجازه دادمیدیممنون که بخش -

 !بمونم

 !تموم شده.. بهش فکر نکن... بزار فراموش شه ایسخت -

 !چشم -

 :دیگو یم طنتیش با

 نه المصب؟ ایمن حمومم و برم  یبر یکنیدل م -

 

 :زندیم ینیری... لبخند شکنمیبا عشق نگاهش م خندمیم

 ینی یو بخون ینیبب یدوست داشتن و از نگاه کس یوقت -

 !یخوشبخت

 ؟یتو خوشبخت -

 !اره گهیچشمات م -

 نیقلبش بهتر یگذارم... صدا یاش م نهیس یرا رو سرم

 :دیگو یم طنتی... با شاستیدن یسمفون



 !گهیم گمید زیچ هیچشمات  -

 :خندمیم

 هوم؟ -

و  امیاز خجالت خودم و خودت درب دهیاز راه نرس گهیم -

 !رمیبگ دیحضور مادر زن و ند

 گذارم یاش م نهیس یو چانه ام را رو کنمیرا بلند م سرم

: 

 !.برو که هزار تا کار دارم ایبچه پررو... ب -

 :دیگو یگردد و م یاما برم رودیحمام م سمت

 

 ؟یاریحلقمو م -

و  دارمیروم حلقه اش را برم یم فمیو سمت ک خندمیم

 ...اورد یرا سمتم م... دست چپش  رومیسمتش م

 :خنددی... مبرمیانگشتت م یرا تو حلقه

 !نوه هات جبران کنم یعروس شاالیا -

 !کندیام را آغاز م یو خدا فصل خوشبخت خندمیم



 یلباس دخترانه  دنیکه با د چدیپ یمطب دکتر م سمت

 :میگو یبا ذوق م یصورت

 !رینگه دار.. ام ریام -

 ؟یدرد دار ؟یشده؟خوبیچ -

 :میگو یو م خندمیم بلند

 !ادیم ایاره بچت داره سه ماهه دن -

 زهرمارچته پس؟ -

 :میگو یخنده م با

 

 !عه گمیخب نگه دار م -

..سمت میشویم ادهی...هر دو پ کندیترمز م ابانیخ کنار

 به لباس نیتری... از ودیآ ی...همراهم مرومیمغازه م

 :کنمیم اشاره

 !چه نازه نیبب -

 :خنددیم



 !فهیضع شهیم رید یو سونو دار تو نوبت دکتر -

 :کوبم یم شیبه بازو محکم

 !میبر مشیزود بخر میداداشته... بر فهیضع -

 :دهدیخنده سرش را تکان م با

 !از دست تو -

 ی... فروشنده که لباس را ممیشویدو وارد مغازه م هر

 :میگو یو م رمیگ یاورد با ذوق باال م

 نگاه کن ! ریام -

 

 :دهد یم زیاش را به م هیتک

 !شهیناز م نیقربون شکلش برم که تو ا -

خندد  یم کنمیاورم و با اخم نگاهش م یم نییرا پا لباس

 :دیگو یو م

 قربون تو برم؟ یگیم یعنی -

 :کنمیخندد ... همچنان نگاهش م یفروشنده م زن



 ! که خورهیلباس به تو نم نیخب ا -

 یکه خنده ام را کنترل کنم... باز م رمیگ یرا گاز م لبم

 :دیگو

 !ممنوع یحسود -

 یم نیو باز هر دو سوار ماش کندیلباس را حساب م پول

 :زنمیلب م کندی... حرکت که ممیشو

 ن؟یرحسیام -

 جون دلم؟ -

 

رفت...  ادمیخدا رو  ایسخت ی... من تویگفتیتو راست م -

 ایرفت بعد سخت ادمیبهش گفتم تماشاگر... 

 !مثل تو و دخترمه ی... داشتن عشقهی... خوشبختهیآسون

 . ردیگ یرا م دستم

... خدا ستین ریوقت د چیبه خدا ه دیواسه توکل و ام -

 !...حواسش به همه هست



.. دهمیم هیتک ی... سرم را به صندلکنمیخدا را حس م لبخند

 لباس نیهم یبندم... دخترم را تو یچشم م

را کنارش...  نیرحسی.. و من و امکنمیتصور م یصورت

 ..میخند یم

 یم ادمی... و حتما میکش ینقشه م ندهیآ ی... برامیخوشبخت

 یبدهم صداقت و روراست ادیماند به دخترم 

 یزیاگه باعث شود چ یحت ردیرا از او بگ یزیاگر چ یحت

 ییاز دروغ دور اوردبهتریرا به دست ن یکس ای

 دیرا به ام شیزندگ یها رانهیدهم و یم ادشی... است

 و شهیهم دهمیم ادشیساختن دوباره با دروغ نسازد... 

بماند مثل پدرش مرد باشد با  ادشیجا توکل کند... و  همه

 که متوقف نی... ماششیها یتمام دخترانگ

چشم باز  ندینش یشانه ام م یکه رو ری... دست ام شودیم

 :کنمیو نگاهش م کنمیم

 ا؟یرو یتو یرفت -

 یرفته... غصه ها یتمام دلشوره ها انیو م زنمیم لبخند

 یها یفراموش شده... خوشبخت ی... دردهادهیخواب



 :زنم یراه... لب م در

سه  یزندگ ایدخترمونه... رو ای... روییتو ایرو -

 ! ...نفرمونه

 :زندیهم لبخند م او

 پس؟ ایرو میاسمش و بزار -

 

 !هنوز سه ماهشه امونیاهوم... رو -

 ...برد یرا م نمیدل و د لبخندش

 ! هزار ساله شه شاالیا -

 یدخترم روزها یخدا از آن باال با لبخند برا دانمیم و

 ! ...زندیرقمم یقشنگ

 .انیپا

 

 

 سپاس و درود به شما عزیزان!



 


