
 



 



سم هللا الرحمن الرحیمب  

 

 

 مقدمه: 

ن یم چکد اشکانت چو گوی شکرین از صدف چشمانت به زمی 

ن یم . زند و جالل و عظمت مرا از فلک به زمی  .  

دنشیند و قلبم با بازیگوشی به تالطم یملرزی به جانم یم ن خی    

ی خود آیم تا طبع و رسشتت را دربارهرندانه به حدیث یم

ن سخنان تلخت را به تنم یم بدانم، اما تو چو  . زنن یم زهرآگی   

اشکانت چو مرواریدهای نقره فام به زیبانی بر صورتت نقش 

. آید زند و قلبم بیش از قبل به درد یمیم   

گرفتی و ای کاش گاه احساساتم را به مالعبه نیمکاش هیچ

کردم؛ زیرا همانند قمار گاه من سخن به مهرت باز نیمهیچ

 عالوه بر خویش 
 
. ام را باختمتمام قلبم، احساسات پاکم و زندگ  

 

: خالصه  



شه شتی که قراره پرسی که توی یه شب زندگیش زیر و رو یم

رسنوشت دو نفر رو عوض کنه، تقدیر مسیحا شونزده ساله و 

سپهراد هجده سالمون اتفاقانی که این دوتا نوجوون رو رس 

راده و ی متقابل سپهده، مسیحانی که نقطهراهم قرار یم

اتفاقانی که مثل یه پازل قراره بهم وصل شن اتفاقانی که بوی 

... دن بوی انتقام و خشمخون یم   

 

_هیجانن   ژانر: عاشقانه_ معمانی

 

تفاوتم رو به آسمون دوختم  ی آسمون نگاه نی با غرش دوباره

ی نصیبم نشد، بدی شب ن های که جز سیایه شب چی 

شد. با تلو تلو خوردن زمستون بود چون زود هوا تاریک یم

ام فرمون رو توی دستم فشار دادم، ازش پیاده شدم  دوچرخه

اش افتاد و آه از نهادم بلند شد، با که نگاهم به چرخ پنچر شده

حرص دستی توی موهام کشیدم و لگدی نثار چرخش کردم. 

های دوچرخه گرفتم و بهسمت خونه راه دستم رو به دسته

شه ساکت بود و غی  از صدای مون مثل همیکوچه.  افتادم

ن  . یومد ای نیمهای خیابون اصیل صدای دیگهماشی   



بهنزدیک در کوچیک و از رنگ و رو افتاده ی با ی رسیدم و ضن

 پا بهش زدم که در کامل باز شد! پوفن کشیدم و رسی به عنوان

خواد درست  تاسف تکون دادم. آخرش بابا این در رو گ یم

هاش شکسته بود کوچییک که موزاییکی  از چندتا پله. کنه

ن رفتم و در حیاط رو بستم. غی  از نور ضعیف چراغ زرد  پایی 

رنگ کوچه که توی حیاط تابیده بود روشنانی دیگه به چشم 

! نگاه متعجبم رسید گمونم باز المپ حیاط سوخته بود نیم

ه موند، امکان نداشت جانی روی چراغ های خاموش خونه خی 

نگن! رسی تکون دادم و برای توجیح خودم زیر برن و به من 

: لب گفتم  

! حاال شاید یهونی شده_   

ام رو پشت در قرار ای باال انداختم و دوچرخهبا بیخیایل شونه

دادم و به سمت حوض رفتم. شی  آب رو تا آخر باز کردم و 

. شلنگ رو به دهنم نزدیک کردم تا کیم آب بخورم  

ه گوشم رسید ابروهام باال های آرویم که بهقبا صدای هق

ن رها کردم و به رسعت از جام  پریدن، شلنگ آب رو روی زمی 

ن یم یومد حوض رو دور زدم و پاشدم. انگار صدا از توی زیرزمی 

ن  ن چشم دوختم که چندتا پله پایی  ی  تر جثهاز باال به زیرزمی 



بار ی یککوچییک توی خودش فرو رفته بود و هرچند ثانیه

. شد بلند یم هقشصدای هق  

ن رفتم و با  دستم رو روی دیوار گذاشتم و آروم به سمت پایی 

. مالیمت صدا زدمش  

؟_  وین! تونی
رسر  

هاش رسش رو باال آورد، تو اون فضای نیمه تاریک برق اشک

. خوردند روی صورت بلوریش به چشم یم  

های  با دیدنم از جاش بلند شد و با دو به سمتم اومد و دست

اش تو فضا حلقه کرد. صدای بلند گریه کمرم  کوچیکش رو دور 

ن  تر از  پیچید. دستم رو روی موهای بلند و پریشونش که تا پایی 

: رسیدند کشیدم و با نگرانن گفتمکمرش یم  

، اتفافی افتاده؟را گریه یم_ چ کتن  

 کنار پاش   جوابم رو نداد که از خودم دورش کردم،
 

با کالفیک

. زانو زدم  

 تو توی این کن بگو ببینم چ  و دقیقه گریه ن_ د
ً
شده، اصال

؟کتن تارییک چیکار یم  

 گفتم
 

: جوابم رو نداد که تکونن بهش دادم و با دلهره و کالفیک  

. وین! چیشده حرف بزن_ رس   



اش رو سمت در اتاق  دماغش رو باال کشید و انگشت اشاره

: اش بریده بریده گفتگرفت و با لحن بچگانه  

. یاد از رسش.. داره خون یمجا...عمو بهرام.. اون_   

: های گرد شده نگاهش کردم که باگریه ادامه داد با چشم  

. هم صورتش همش خونیه امانن _ م  

 رسوین، یعتن چ  داری چ  یم_ 
 
؟! گ  

: هقی زد و با بغض گفت  

! خودم دیدمخدا دروغ نیمبه_  . گم داداشی  

ن بلند شدم و پسش زدم که با گریه دستم  به رسعت از روی زمی 

. رو گرفت  

! ترسم، تروخدا نرو داداشی من یم_   

هاش رو با انگشت شستم پاک  روی صورتش خم شدم و اشک

. کردم  

ن قربونت اشک_  یام، جا منتظرم باش االن یمهات برم تو همی 

؟  باشه آبجی

هام زل زد. دماغش رو باال کشید و با نگاه نم دارش توی چشم

: پیشونیش رو بوسیدم و گفتم  



. یامدیگه! االن یمگریه نکن _    

فقط با بغض بهم چشم دوخت، لبخندی بهش زدم و نگاهم 

ن رد شدم و بعد از دور رو ازش گرفتم. از کنار پله های زیر زمی 

های کوتاه ایوان باال رفتم. های لرزون از پلهزدن حوض با پا 

حالت تهوع شدیدی بهم دست داد ترس و نگرانن به جونم 

هرخنه کرده بود. دستم رو  ی فلزی گذاشتم و به روی دستگی 

ن کشیدمش صدای باز شدن در توی اون سکوت  سمت پایی 

ن صدای ناقوس مرگ بود. آب دهنم رو با ترس  ترسناک عی 

قورت دادم و وارد خونه شدم همه جا تاریک بود و فقط 

رسید با اضطراب دستم رو های آرویم به گوش یمصدای ناله

ز برق رو پیدا کنم با پیدا کردن روی دیوار کشیدم تا بتونم پری

پریز برق دستم رو روش کشیدم که نور زرد رنگ المپ تو فضا 

اتاق پخش شد نگاه لرزونم رو به اطراف اتاق نشیمن دوختم  

. رو پاهام سست شد های روبهکه با دیدن صحنه  

ی کنم. با  دستم رو به دیوار گرفتم تا از افتادنم جلوگی 

شدم زبونم بنده اومده های گرد شده فقط به چشم روبه رو خی 

ی بگم، نفسبود و نیم ن ن شده بودن، با تونستم چی  هام سنگی 

های باز آقا بهرام که به سقف دوخته ترس نگاهم رو از چشم

شده بود و تموم صورت و بدنش توی خون غوطه ور بود  

ه شدم که غرق خون توی خودش  ن خی  گرفتم و به مامان سیمی 



ی کوتایه بار نالهفقط هرچند لحظه یکبود و  مچاله شده

کرد. تعجب، کنجکاوی و ترس یک باره تموم وجودم رو  یم

جا چه اتفافی افتاده و ترس از گرفت. کنجکاوی از این که این

ون هدایت   ی آقا بهرام. نفسدیدن جنازه سنگینم رو به بی 

های حلقه زده تو کردم و نگاهم رو به مامان دوختم. اشک

ی محو ازش داشته باشم. با شد یه هالهم باعث یمهاچشم

هام رو پاک کردم و به سمتش رفتم، کنارش پشت دست اشک

. زانو زدم و با بغض صداش زدم  

! صدام رو یم - ن شنوی؟مامان سیمی   

های عسلیش رو باز کرد و دوباره بست. ای چشمبرای لحظه

: دستم رو روی صورت خونیش کشیدم و با گریه گفتم  

ی بگو م_  ن . امان تو رو خدا یه چی   

. جوابم رو نداد که دوباره تکونش دادم  

. مامان پاشو ترو موال بگو چیشده! مامان باتوام تروخدا _   

بازم جوابم رو نداد، نگاهم رو به صورت و بدنش دوختم. زخم 

ای از خون کل خییل عمیقی روی پیشونیش بود و باریکه

های تنش پاره شده صورتش رو در برگرفته بود؛ تمام لباس

خیی جا چهبودن و رد کمربند روی بدنش خودنمانی یم کرد. این

بود؟! نگاه رسگردونم رو دور تا دور اتاق پذیرانی چرخوندم تا 



ها کز  شاید متوجه جریان شم که چشمم به بابا افتاد، کنار مبل

ن تو گوشه ای مخقن نشسته بود و نگاهش کرده بود و روی زمی 

ی آقا بهرام دوخته بود. به رسعت از رسجام پاشدم  رو به جنازه

ام رو روی دیوار  ی رسم گیج رفت. دست خونن که برای لحظه

ن رسم با صدای گرفته گفتم : گذاشتم و بدون توجه به گیج رفیی  

ه؟ چرا مامان اینبابا تو بگو این_  جوریه چه بالنی جا چه خیی

! رس آقا بهرام اومده  

 نگاهم نکرد، با ت
ً
لو تلو خوردن خودم رو به سمتش اصال

هاش تا مچ خونن بود و رسوندم و روبه روش زانو زدم دست

ن افتاده   که آغشته به خون بود کنارش روی زمی 
 
چاقوی بزرگ

 های بابا و ترس نگاهم رو به چشم بود زبونم بند اومد. با نگرانن 

. دوختم  

ها... کا...کار بابا... چ...چ...چه اتفا...فی افتاده... نگو که...این -

. شماست  

. هام زل زد وسوایل پرسید با نگایه خنتی تو چشم  

سپهراد، بهرام رو من کشتم؟_   

ن پرت شدم. لب هام باز و بسته حس یم کردم از بلندی به پایی 

ن نداشتم. با چشمیم های ناباورم تک شد ویل حرفن برای گفیی

تک اجزای صورت بابا رو از نظر گذروندم. موهای جو  



دمیش به صورت آشفته رو پیشونیش ریخته شد بود و گن

ام هام رو گونهتر از قبل بود. اشکفروغایش نی های قهوهچشم

. داد لب زدمراه افتادن و با بغضن که گلوم رو فشار یم  

! کار کردید؟بابا...شما...چ  _   

ای از اشک تو هام دوخت هالهبرگشت نگاهش رو به چشم

شد ها مهربون بود مگه یمد این چشمزد. چقهاش برق یمچشم

ن کاری بزنه، صاحب این چهره ی مهربون دست به همچی 

باورش سخت بود. خییل سخت! دستش رو روی صورتم  

: اش گفتکشید و با صدای شکسته  

؟سپهراد! بابا! چرا گریه یم_  کتن  

. هام رو پاک کردمبا پشت دست اشک  

... بابا چرا _   

 میون حرفم پر 
 

. هام تو دستاش گرفتید و شونهبا دستپاچیک  

. پاشو! پاشو سپهراد برو زنگ بزن به اورژانس -  

های مزاحم جلوی دیدم رو تار کرده بودن پلیک زدم که اشک

های نی هام رسازیر شدن که بابا دوباره با دستروی گونه

جونش به عقب هلم داد و با داد بلندی که نشون حال خرابش 

: بود گفت  



! پاشو دیگه_   

مییل دستم رو روی کقن مبل گذاشتم و با کمکش بلند نی  با 

هام گوشی رو از تو جیب کاپشنم برداشتم شدم. با لرزش دست

قدر ترسیده بودم که به ی اورژانس رو گرفتم، اونو شماره

سختی تونستم بهشون بفهمونم که موضوع چیه و آدرس  

کجاست. با قطع کردن تماس گوشی رو روی مبل پرت کردم 

هام رو روی زد. چشمی خون اتاق حالم رو داشت بهم یمبو 

هم فشار دادم و از ترس اینکه دوباره نگاهم به جنازه نیفته به 

سمت در رفتم و از نشیمن خارج شدم. نگاهم به رسوین افتاد  

ها نشسته بود و تو خودش فرو رفته بود. لرزش غی  که روی پله

ن  زد. با چند قدم بلند یمام تو ذوق فاصله طبییع بدنش از همی 

ام رو یومد. کاپشن مشیکخودم رو بهش رسوندم سوز رسدی یم

های کوچیکش انداختم که رسش از تنم در آورد و روی شونه

: رو باال آورد و با بغض و لکنت گفت  

دا...داشی ...مام...مان رو... دی...دیدی؟_   

های کوچیکش بدون توجه به سوالش کنارش نشستم و دست

: های عجیبش گفتمحالت تو مشتم گرفتم و با نگرانن از اینرو   

؟_  خونی  

. هقی کرد و با بغض تو بغلم خزید   



. مم...من...یم...ت..ترسم_   

. به آرویم روی موهاش رو نوازش کردم  

س_  . قربونت برم من پیشتم، نیی  

. هقی کرد که ادامه دادم  

! ر رو کرد؟کادونن باباچرا اینشده؟! یمدونن چ  رسوین! تو یم_   

: مکتی کردم و دوباره گفتم  

؟تو یم_  ! دونن  

هاشم قطع شد! فکر و خیال سکوت کرد حتی صدای سکسکه

مثل خوره به جونم افتاده بود و کنجکاوی امونم رو بریده بود. 

رو بهش دوختم، رسش رو   با صدای ضعیف رسوین نگاهم

. بیشیی از قبل تو آغوشم مخقن کرد   

. ید عمو بهرام اومد تو و بابانی که رفت_   

ه شدم . با کنجکاوی به روبه رو خی   

! خب؟_   

. رسش رو بلند کرد و دماغش رو با پشت دست پاک کرد   

ون عمو بهرام یمهمیشه که شما یم_  . یاد رید بی   



. سمتش برگشتم و با صدای ناخودآگاه اخم ن هام توی هم رفیی

 بلندی گفتم
ً
: نسبتا  

ن چرا یم - ی بهم نگفته بودی؟یومد؟ تو تا حاال چرا چی   

هاش رو ورچید و با بغض بریده ترسیده از صدای بلندم لب

: بریده گفت  

مامانن گ...گفت به...بهتون ن...نگم، گ...گفت... اگه نگم _ 

. خرهها...یمام... از اون...عرو...سک خوشکل... بزرگوا..واسه  

ه شدم. اینبا تعجب و کیم اخم به چهره جا ی رسوین خی 

های درست فکر کنم بود؟ چرا هرچ  یمخیی چه ن خواستم به چی 

رسید؟ ریخته به نظر یم چ  مثل یه پازل بهمشد؟ چرا همهنیم

 این به کنار بابا بابا که با آقا بهرام رابطه
ً
ی خونی داشت. اصال

ن آدیم نبود. حتی آزارش به یه خودش هیچ وقت همچی 

ی این حرف بود رسید. همیشه آروم و کمهم نیممورچه ن . یه چی 

س شدید وسط درست به نظر نیم تر از قبل رساغم رسید! اسیی

ی دنیا دستمه، ترین مسئلهکردم سختاومد. حس یم

کردم گنگ و ای که گنگ بود؛ شایدم من حس یممسئله

ه ی کمرم حس کردم. از این نامفهومه. عرق رسدی رو روی تی 

ه تمام وجودم فکر بدنم ناخودآگاه به لرزش در اومد لرزشی ک

ام قرار گرفت رو به لرزه در آورد. با حس دستی که روی شونه



ام. که نگاهم به چند مرد افتاد که با ترسیده از جام پریده

ن وارد حیاط یم شدن با تعجب نگاهشون کردم که برانکارد داشیی

ام برداشت و با همون لحن رسوین دستش رو از روی شونه

: بغض دارش گفت  

! من در رو باز کردم،ای... ایندا... داد_  ها مامان رو خوب اشی

؟یم... یم ن کین  

بدون جواب دادن به سوالش از رسجام بلند شدم. سمتشون 

ن شون کردم. از پلهرفتم و به داخل راهنمانی  های ایوان باال رفیی

جون ی آقا بهرام و تن نیمهو وارد سالن شدن با دیدن جنازه

ن  وع کردن نبض و عالئم  مامان به رسعت سمتشون رفیی و رسی

س گوشه ای ایستادم و حیاتیشون رو چک کردن. با اسیی

ه شدم سیع یم ی آقا بهرام کردم نگاهم به جنازهبهشون خی 

داد و های بازش تو مغزم جولون یمنیوفته. هنوز آثار چشم

 جوون با اخم های باعث ترس بیش ازحدم یم
ً
شد. مردی نسبتا

های پهنش جوری توی هم گره توهمش سمتم برگشت ابرو 

روبه روم   ها نبود. خورده بودن که باز کردنش به این راحتی 

های منتظرم هاش رو از هم باز کرد و رو به چشمایستاد و لب

: با لحن خشیک گفت  

! مرده_   



تمام کور سوی امیدم در یک لحظه دود شد رفت هوا! 

ردم انگار کخواستم باور کنم! حس یمدونستم مرده ویل نیمیم

شه. مرده....مرده...مردهصداش تو رسم اکو یم  

: گفتو بعد صدای بابا که یم  

کشتمبهرام رو من کشتم...بهرام رو من کشتم...من _ . 

هام رو تار کرد. دستم ی چشمچند قدم عقب رفتم اشک دیده

رو روی دیوار گذاشتم و بغضم قورت دادم. صدای بابا و این 

ن آونگ تو رسم کرد. با یم پیچید و حالم رو بدتر یم مرد عی 

صدای دوباره اون مرد نگاهم رو بهش دوختم. طرز نگاهش 

های خونی نبود! با  واسم آزار دهنده بود. انگار نویدبخش خیی

اش لرزی به تنم افتاد و با های گره کردهی اخمدیدن دوباره

: ترس نگاهم رو بهش دوختم که گفت  

یم، واسه تا زمانن که پلیس نیاد ما _  ی حق نداریم جنازه رو بیی

یمما مسئولیت داره! خودمون با پلیس تماس یم . گی   

خوران کنار دیوار رسر کاری جز تکون دادن رسم نداشتم، تلوتلو 

ن رو یم دیدم؛ اما انگار صدانی به گوشم خوردم. همه چی 

شدن. رسید و افکار گنگ و نی پایانم یه تو رسم اکو یمنیم

بابا دوختم که باالی رس مامان دو زانو نشسته بود  نگاهم رو به

 بابا رو با خودشون کرد. اگه پلیس یمو گریه یم
ً
یومد حتما



آلود های اشکگاه رسم کردم و با چشمبردن. دستم رو تکیهیم

ه شدم. نیمبهی رو به صحنه دونستم ازگ گله کنم، رو خی 

قن تو ذهنم رژه سواالت مختل رو مقرص بدونم. دونستم گنیم

ن مغزم رو یمیم ن خوره داشیی خوردن سواالنی که از رفت که عی 

 من و ترسیدم. جوابجوابشون یم
 
های که ممکنه بود زندگ

یاد کردم نفسم باال نیمرسوین رو به کیل تغیی  بده. حس یم

آور بود. با کمک دیوار از دیگه تحمل اون فضا واسم خفقان

در عقب گرد کردم که با دیدن  رسجام بلند شدم و به سمت

های گرد شده رسوین که جلوی در وایستاده بود و با چشم

کرد جاخوردم. طرز نگاهش غریب بود فقط مامان رو نگاه یم

بینه. سمتش قدم برداشتم، دستم رو جوری که انگار بار اوله یم

کردم عقب گرد  اش گذاشتم و درحایل که وادارش یمروی شونه

: ایل گفتمحکنه با نی   

ون منتظر باش؟_  چرا اومدی داخل؟ مگه من بهت نگفتم بی   

ی نگفت و صورتش رو دوباره به سمت مامان برگردوند.  ن چی 

خواستم بیشیی از این دستش رو کشیدم تا تندتر راه بیاد نیم

ی آخر که از دیدمون محو شدن اذیت شه؛ ویل تا لحظه

ود! چرا ام عجیب بچشمش رو صحنه بود. حرکاتش واسه

کرد؟ مگه قبلش مامان رو ندیده بود؟ جوری نگاه یمداشت این

ن شدم و سمتش برگشتم. شی  آب به سمت حوض رفتم نیم خی 



باز رو توی دستم گرفتم. مشتم رو پر از آب کردم و به نیمه

ن کشداری   روی صورتش پاشیدم که از رسدی شدید آب هی 

. کرد و از جاش پرید   

: کردم گفتمشی  آب رو محکم یمبا نگرانن در حایل که   

؟_  رسوین! خونی  

فقط نگاهم کرد دیگه نه بغض تو صورتش بود و نه حتی 

! دار هاش نمچشم  

هام رو داد دستتبا صدای آژیر پلیس که خیی از اومدنشون یم

شدم. دستمایل رو از از روی بازوهاش برداشتم و از رسجام بلند 

ون آوردم . جیبم بی   

خوری تا من جا هم تکون نیماین ن. از صورتت رو خشک ک -

! بیام. باشه  

. به تکون دادن رسش اکتفا کرد که به سمت در حیاط رفتم  

------------------------------ 

 

ی دوختم. صدای داد و هواری  نگاهم رو به رستارس راهرو کالنیی

کرد با فحاشی کردن و  مردی که خواستار حقش بود و سیع یم

مرد  ه. کیم اونروبه کتک زدن پی  ورتر  روش حقش رو ازش بگی 



های چند دخیی و پرس جوون که رس و وضع صدای التماس

ن و خواهش یم هاشون تماس کردن تا با خانوادهنامناستی داشیی

ن. روی صندیل  که نشسته بودیم جابهنگی 
 

ن رنیک جا های سیی

اش رو بازوم شدم. نگاهم رو به رسوین دوختم، گردن کج شده

های خشک شده رو داد. اشک از خواب رفتنش رو یمخیی 

های خشکشیدش، و موهای خرمای آشفته تو صورتش، لب

دادن. دستی به صورت صورتش همه نشون یه روز بد رو یم

ن لب هام خارج شد. تو یه مظلومش کشیدم و آیه رسد از بی 

شب کل زندگیمون دود شد رفت هوا! مامان رو بیمارستان 

اقا بهرام رو رسدخونه. من و رسوین و بابام رم  منتقل کردن و 

ی از بابا نبود   که اومده بودیم خیی
ی. از زمانن آوردن کالنیی

دونم کجا بردنش؛ ویل هیچ حس خونی نسبت به این نیم

ی مادریم خیی جوری به خانوادهدونستم چهقضایا نداشتم. نیم

بقیه رو  بدم به غی  از خاله سحر که باهاش گایه رابطه داشتیم

هم که فقط یه مادر بزرگ تا به حال ندیده بودم. خانواده پدری

اش بود. با داشتم که یک سال پیش فوت کرده و بابام تنها بچه

ی افکارم پاره صدا کردن رسباز که کنارمون وایستاده بود رشته

ن شد، نگایه بهش انداختم که پلیک زد و با اون چشم های سیی

: ه شد و با لهجه شمالیش گفتهام خی  رنگش تو چشم  

ن چندباره دارم صدات یم_  . زنم! برو داخل جناب رسگرد گفیی  



رسی تکون دادم و نگاهم رو به اتکیت مشیک که به لباسش 

هومن  »وصل بود دوختم و اسمش رو زیر لب تکرار کردم 

  «کافن 

ی_  . خواهرتم با خودت بیی  

آرویم  به  ای گفتم و چندبار رسوین رو تکون داد وباشه

صداش زدم. بعد از چند از چند ثانیه کوتاه ازهم جداشد و 

های خوابالوش رو باز کرد و با گیجی نگایه به اطراف چشم

وع به   های کوچیکشای کشید و با مشتانداخت. خمیازه رسی

. هاش کرد مالیدن چشم  

ی تو صورتش رو کنار زدم و از روی صندیل بلند موهای آشفته

توی دستم گرفتم و وادار به ایستادنش   شدم دست رسوین رو 

داد دنبالم قدم کردم. با گیجی که اثر خواب بودنش رو یم

ترسیدم بعد از دیدن برداشت و هیج  نگفت از این سکوتش یم

، نه اشیک،  مامان تو اون وضع ناخوداگاه ساکت شد. نه بغضن

. این سکوت یهویش من رو یم . ترسوند و نه حتی داد زدنن  

به به در زدم و بعد از شنیدن  با رسیدن به اتاق چند ضن

. بفرمایید وارد شدیم  

ی که نگاهم رو به خودش درگی  کرد عکس قاب  ن ن چی  اولی 

ن رنگ اتاق بود. نگاهم رو از شده ی امام خمیتن روی دیوار سیی



قاب چونی گرفتم و وارد اتاق شدیم، رسبازی که همراهمون بود 

ن  در رو  «مری با من نداریدا»سالم نظایم کرد و بعد از گفیی

 مسن با چهره
ً
ی آروم که ته ریش بست. نگاهم به مردی نسبتا

 داشت و روی صندیل راحتی نشسته بود کشیده 
 

سفید رنیک

هاش رو توی هم گره شده بودن و با دقت به ما شد. دست

ه شده بود  . خی   

ای به شیش سالیم کردم که رسش رو تکون داد و با دست اشاره

ن و ای که روبههای قهوهتا صندیل روی هم قرار داشیی

 چونی شیشه
ن . ای بود کرد وسطشون می    

ترین روی نزدیک به دست رسوین رو توی دستم فشار دادم و 

ن و رسامیک ن رسگرد نشستم. نگاهم رو به زمی  های صندیل به می 

سفید دوختم. صدای بم دار جناب رسگرد که مخاطبم قرار 

. داده بود به گوشم رسید   

: به سمتش برگشتم که با مالیمت گفت  

ه بریم رس اصل مطلبدونم خستهیم_  . ای پرسم، پس بهیی  

هاش نگاه کردم که از رسجاش بلند بدون حرف منتظر به چشم

 بزرگ چونی رو دور زد و روبه رومون روی صندیل
ن  شد. می 

. نشست  



نگاهش رو به رسوین دوخت که تو خودش مچاله شده بود و 

ه شده بود  فقط با ترس . بهش خی   

ن ظرف شیشه ای لبخندی به روش پاشید و از روی می 

ها رو برداشت و جلوی روی رسوین گرفت، با مهربونن شکالت

. های داخل ظرف کرد ی به شکالتاشاره  

م_  . بردار دخیی  

ای مظلومش های تیلهرسوین نگایه به من انداخت و با چشم

تش رو سمت ظرف ازهم اجازه گرفت. رسی تکون دادم که دس

برد. یه دونه شکالت برداشت و اون رو توی مشتش نگه 

. داشت  

 

 "زمان حال"

با صدای رسوین از فکر خارج شدم. انگاری اسمم رو صدا زده 

ن نشسته و  بود. نگاهم رو بهش دوختم. دو زانو روی زمی 

تر از هاش درخشانصورتش رو کج کرده بود. عسیل چشم

داد. هاش رو یماشک توی چشم همیشه بود و این نشون برق

هاش لبخند تلجن به روش پاشیدم که پلیک زد و اشک از چشم

های بلوریش رسازیر شد. دستم رو سمت صورتش روی گونه

. ام مهار کردمی اشکش رو با انگشت اشارهدراز کردم و قطره   



سیع کردم لحنم شاد باشه تا خواهر کوچولوم از این بیشیی غم 

به . ای به نوک دماغش زدمزده نشه. ضن  

. ها فسقیل! قرار بود یه چای به من بدی_   

به  محکم به پیشونیش وارد کرد؛ و مثل برق از جاش ضن
ً
ی نسبتا

خونه ن که    رفت و در همون حال با لکنتی  پرید و به سمت آشی 

: براش از اون سانحه به جای مونده بود گفت  

ذاری یموای! دا...داداش مگ... مگه حو...حواس یم... _ 

. ی آدمواسه  

تعجب رو مهمون صورتم کردم و با لحتن که نشون از تعجبم 

: داد گفتمرو یم  

! کار داشتم؟آخه بچه پرو من باتو چ  _   

یتن رس داد و شونهخنده ای باال انداخت. از پشت محو ی شی 

ن رسوین   تماشاش شدم جای مامان و بابا خایل بود که ببی 

ه قد کشیده، و االن خانیم همه بزرگ شدکوچولوشون این

ی خودش. اندام الغرش با اون موهای بلند صافش  شده واسه

که االن بافته بود، من رو یاد مامان انداخت و دوباره فکرم رو 

. به شیش سال قبل برد   

 



« سال قبل شیش »  

ی آقا جون وایستادم. یک با حایل خراب جلوی درخروچی خونه

ن مجوز و گهفته بود که از مرگ مامان یم ذشت و بعد از گرفیی

ی دفن داده بودن، تشخیص مرگ از طرف پزشیک قانونن اجازه

جارو پارچه سیاه و پیام هم روز تشیع جنازش بود. همهو امروز 

تسلیت زده بودن. دست رسوین رو محکم توی دستم فشار 

ه شدم و با دادم و با التماس به چشم های مشیک دانی پژمان خی 

: داد گفتمرو فشار یمبغضن که گلوم   

! توروخدا بذار بریم داخل! اجازه بدید آخرین بار مامانم _  دانی

. کنمرو ببینم ترو موال! این کار رو با ما نکن ازت خواهش یم  

روم ایستاد. اخیم رو مهمون ابروهای کلفتش کرد و روبه

بود من یه پرس هیجده ساله هیکلش دو برابر من بود؛ بایدم یم

بهبودم ویل  ام وارد  ی به شونهاون یه مرد چهل و پنج ساله! ضن

اش رو به عنوان کرد که کیم به عقب پرت شدم. انگشت اشاره

. تهدید تکون داد   

ن جوجه تو توله_  انی که خواهر زادهی همون بابای حرومببی 

ستون. بهش بگو تا پژمان ی گلم رو فرستاد سینهدسته ی قیی

خوام کنت نیست. االنم هری نیمرست رو باالی دار نبینه ول  

. حال خانجون با دیدن شماها بدتر شه  



انگار سطل آب رسد روی رسم خایل شد تنم به لرزه در اومد و 

هام حلقه بست. سیع کردم آخرین تالشم رو  اشک توی چشم

جا برم. من تونستم بدون خدافظن از مامانم از اینکنم. من نیم

مونن بودم که همیشه پرسش بودم، من سپهرادش بودم ه

ندارم! من باید گفت وقتی یه پرس مهربون مثل تو دارم غیم یم

. مامان رو یم دیدم  

: عزمم رو جزم کردم و با التماس گفتم  

تو روخدا بذارید بریم داخل، بذارید برای آخرین بار مامانم _ 

. رو بیینم  

ن به هق هق افتاده هام نی مهابا روی صورتم یماشک ریخیی

انگار کالفه شده بود و شایدهم دلش به حال زارم سوخته بودم. 

. ای کرد بود. با خشم دندون قروچه  

تا ده دقیقه دیگه از غسال خونه میارنش، اون موقع بیاید _ 

! ببینش  

: مکث کوتایه کرد و دوباره ادامه داد   

هم از جلوی خونه من گمشو! آقاجون بیاد ببینتتون رسی االن_ 

. شهبه پا یم  



هام رو پاک کردم و دست رسوین با پشت دست اشکحرف نی 

هاش گود رفته به صورت نداشت و پای چشم رو کشیدم، رنگ

رفت. نگران به دستش زد و با قدم شل راه یمبود به کبودی یم

های کوچیک کاج ورتر کنار درختچهفشاری وارد کردم و کیم اون

. ها نباشموایستادم تا توی دید مهمون  

 با کشیده شد
 
مون از گذشته فاصله  ن قاب عکس خانوادگ

گرفتم. نگاهم به رسوین کشیده شد، قاب عکس چونی رو از 

توی دستم کشیده بود و االن خودش زل زده بود به عکس 

ی چهار نفرمون، آخرین عکیس که با مامان و بابا رس سفره

ن گرفته بودیم. آخرین عکیس که لبخند رویهفت های لب سی 

کرد. انگار بعد از اون زمان لبخند زدنم مانی یممون خودنهمه

شد و برای هر لبخند باید تاوان مون جرم محسوب یمواسه

دادیم. با حس سنگیتن نگاهم رسش رو بلند  سختی رو پس یم

ه شد، هالهکرد و توی چشم هاش رو ای از غم چشمهام خی 

: اسی  کرده بود. با لحتن که قلبم رو به درد آورد گفت  

. بابا  مان با.. شد اگه... حاال ما... مایم... یم ... چ  چ_ 

بودن؟ ک...کنارمون...   

بغضش رو قورت داد و با حرست آیه کشید. نیم خواستم 

هاش بیشیی از این ناراحتیش رو ببینم، قاب رو از توی دست



ن بلند یم شدم برای عوض  خارج کردم. در حایل که از روی زمی 

: کردن بحث گفتم  

! و فردا مدرسه نداری؟ برو بخواب دیر وقتهمگه ت_   

ی نشیمن گذاشتم و سمتش برگشتم. قاب رو روی تنها طاقچه

ن زانو زده بود و با انگشت  نگایه بهش انداختم که روی زمی 

کشید. اش روی فرش قرمز رنگ خطوط نامفهویم یماشاره

کردم؛ ویل ذهنم برای آروم کردنش یاری حالش رو درک یم

اراده اسمش رو صدا زدم که رسش رو بلند کرد و کرد. نی نیم

ن نداشتم، دیگه اون دخیی  ه شد، حتی حرفن برای گفیی بهم خی 

ام نبود که بخوام با چهارتا حرف بیخود  ی هشت سالهبچه

گولش بزنم و آرومش کنم، بزرگ شده بود و از من سوال 

دونستم ی مرگ مامان و بابا و من نیمداشت؛ سوال درباره

ن به اون زمان واسهچه ام مثل جوری بهش بفهمونم که برگشیی

ام کشیدم و دهن باز  های خشکیدهمردنه! زبونم رو روی لب

ی دردناکم رو براش بازگو کنم؛ ویل انگاری کردم که گذشته

 هم دوخته شده بودن. تمام صحنههام بهلب
 
ها و تصاویر زندگ

کردن؛ م عبور یمپر فراز و نشیبم مثل یه فیلم از جلوی چشم

ویل زبونم برای گفتنشون عاجز بود. انگار هنوز آمادگیش رو 

نداشتم تا برای رسوین از اتفاقات گذشته بگم. نفس حبس 

ون فرستادم و با قدمشده های بلند به سمت ام رو بی 



خونه ن ی نشیمن قرار داشت رفتم مون که گوشهی کوچیکآشی 

م رو خفه کنم. سنگیتن تا با خوردن یه لیوان آب عطش درونی

ای کردم؛ ویل توجهنگاه منتظر رسوین رو روی خودم حس یم

های فلزی سفید ای از توی کابینتبهش نکردم. یه لیوان شیشه

رنگ برداشتم و شی  آب رو باز کردم و بعد از پر کردن لیوان، 

بستم آب رو رس کشیدم تا شاید از رسی در حایل که شی  رو یم

 و کینهاین احساس دلتن
 

ی وجودم رو گرفته ی قدییم که همهیک

روی من بود خالص بشم. سمت رسوین برگشتم که االن روبه

کرد. نگاهم رو ازش گرفتم و به اپن تکیه داده بود و نگاهم یم

. لیوان رو روی سینک گذاشتم  

. ی یه وقت دیگهاالن وقتش نیست رسوین، بذار واسه_   

اض های مبهوتش رد شو از جلوی چشم دم. صدای اعیی

ش که مکرر غر یم ن . زد به گوشم رسید آمی   

، تا ک...گ یم... یم ت...  - خوای ا... ازم مم...مخقن کن..کتن

خ... خسته شدم ب...به خ... خدا. ت..تمومش ک...کن س... 

! سپهراد   

ی  ای بهش نکردم و به سمت تنها اتاق خواب خونهتوجه

 اجاره کرده بکوچیک
 
دونست به ودم رفتم. نیممون که به تازگ

ی بفهمه و این همیشه پیگی  خاطر خودشه که نیم ن خوام چی 



هم شد بهکرد و باعث یمبودنش بیشیی از قبل عصبیم یم

کردم و تنها ام دوری یماش از گذشتهبریزم؛ چون من همه

کشوند تا رس از رسوین بود که من رو دوباره به اون منجالب یم

ن اون راز در بیاره. د ر کمد دیواری چونی رو باز کردم. با برداشیی

ن پهنشون کردم. طاق باز روی تشک دراز   تشک و پتو روی زمی 

هام قرار دادم. عالوه بر کشیدم و ساعدم رو روی چشم

 زیادم، افکار نی 
 

دانن و رس و تهم توی مغزم جولون یمخستیک

هام حروم شه. نفسم رو به شدن خواب به چشمباعث یم

ون فر  ی راست چرخیدم که نگاهم به رسوین  ستادم و به پهلو بی 

ونه ن رنگش که خودم توی کشیده شد. روی تخت دخیی ی سیی

های تولیدی ساخته بودم، نشسته بود و داشت کتاب

هاش یماش رو تو کولهمدرسه ام ذاشت. با دیدن نگاه خی 

ون فرستاد  . نفسش رو آه مانند بی   

خوای... تا ک... گ ازم پنهون  دونم... دیگه... یم... یمنیم_ 

. کتن   

ن به چشم ن نداشتم و فقط با نگایه غمگی  هاش حرفن برای گفیی

ه شدم. چند وقتیه که خییل پیگی  این مسئله شده و من  خی 

ش از کجا نشات یمدونم این حساسیتنیم ههای اخی  . گی 

یگفت همهحیس بهم یم ها رسوین زیر رس دنیا، ی این پیگی 

بچهدوست صمیم ن یه یش بود. یه دخیی ی فضول که با گفیی



کرد. نگاهم رو دوباره رسی خزعبالت رسوین رو تحریک یم

بهش دوختم که از روی تخت بلند شد و به سمت المپ رفت 

ی زمزمه کرد. با «شب بخی  »و بعد از خاموش کردنش زیر لب 

 بهم غلبه کرد. تموم افکارم 
 

خاموش شدن المپ، انگار خستیک

. هام رو در برگرفتم و خواب، چشمرو پس زد  

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

ی گوشی  با صدای بلند آالرم از جام پریدم و ترسیده به صفحه

ه شدمکه خاموش و روشن یم ون شد خی  . نفسم رو کالفه بی 

خراشش رو قطع کردم. نگاهم فرستادم و با حرص صدای گوش

ل همیشه زودتر از من به سمت تخت رسوین کشیده شده. مث

ای کشیدم و نگاهم رو به ساعت بیدار شده بود. خمیازه

 که هدیه
 

ی ی مسیحا به رسوین واسهدیواری صورنی رنیک

ای از غم روی تولدش بود، دوختم. با یادآوری مسیحا هاله

ن بار طرح محوی از چشم هاش قلبم نشست و برای هزارمی 

ام فرار  ز گذشتهخواستم اتوی ذهنم نقش بست. هرچ  یم

چ  دوباره و دوباره شدم و همهکنم، انگار بیشیی بهش نزدیک یم

شدن و انگار بیشیی از قبل توی این باتالق فرو آوری یمبهم یاد 

رفتم. خسته بودم، خسته از این بار سنگیتن که روی یم

ام دردناک شده بود؛ اما هیچ واسه هام بود. دیگه تحملششونه

رسید. با صدای رسوین  نی از دستش به ذهنم نیمرایه برای رها



زد، از فکرخارج شدم و نگاهم رو بهش که اسمم رو صدا یم

دوختم که به چهارچوب در تکیه داده بود. نفسم رو آه مانند 

ه بود   ون فرستادم. ساعت از هفت صبح گذشته بود بهیی به بی 

شدم. سیع کردم مثل همیشه خط بزنم رو  کم کم آماده یم

ام ای واسهای که جز درد نقش دیگهام؛ گذشتهشتهگذ

ای که االن شده بود فقط حرست و آه رسد! از نداشت؛ گذشته

روی تشک بلند شدم. خم شدم تا رختخواب رو جمع کنم که 

رسوین با عجله سمتم اومد و با لحتن که کم از غر زدن 

: نداشت، گفت  

م. شما زودتر کنخواد... دا... داداش، خودم جمع یمنیم_ 

. آماده شو، به خدا دی... دیرم شد   

های حرف به سمت رسویس حرکت کردم تا قبل از نق زدننی 

ام رو بستم و خونههای بلوز چهار شم. دکمه بیشیی رسوین آماده

هام رو شلوارم رو با شلوار کار نخودی رنگم عوض کردم. دست

ا کیم ایم کشیدم ترس هم توی موهای قهوه چند بار پشت

مرتب شن. سوییچ پرایدم رو از تو جیب کتم که به چوب 

لباش آویزون بود برداشتم .نگاه کوتایه به آینه انداختم و 

زمانن که خیالم بابت مرتتی موهام راحت شد از اتاق خارج 

: شدم و در همون حال گفتم  



ن رسی    ع بیا رسوین من یم_  . رم پایی   

خ ن  بلند رسوین از توی آشی 
ً
. ونه بلند شد صدای نسبتا  

...خوری؟داداش... مگه... ص... صبحونه نیم_   

ن نه کوتایه کفش تم قدیمیم رو برداشتم و از با گفیی های اسی 

ون اومدم. دستم رو روی نردهای رسد فلزی گذاشتم و  خونه بی 

ن روونه شدم. با دیدن سمیه خانم که کنار در  به سمت پایی 

ن در با کلید بود واحدشون وایستاده بود و در حال بازکرد

ن خودم لبلبخندی روی هام نشست. من رو یاد مامان سیمی 

ی چادر سفید رنگش رو هانی که گوشهنداخت؛ یاد اون وقتیم

هانی که با نگاه مهربونش گرفت. یاد همون وقتبه دندون یم

کرد. آیه کشیدم و با صدای بلندی رایه مدرسه یم من رو 

ن زندگیم رو به  سالم کردم تا پس بزنم افکاری رو که داشیی

. بردنسمت تبایه یم  

هاش نشست و به سمتم برگشت و با دیدنم لبخندی رو لب

های گوشتیش به رخ کشید. اش رو روی لپچال عمیق گونه

ای رنگش داد تا خاک احتمالیش رو تکونن به چادر رسمه

: بتکونه و در همون حال گفت  

. سالم مادر صبح بخی  _   



ن همیشه مادر گف شد لرزوند و باعث یمهاش ته دلم رو یمیی

غباری از غم روی قلبم بشینه. وقتی سکوتم رو دید قدیم 

نزدیکم شد و نون بربری تازیه که بخار داغش به هوا بلند شده 

. بود رو به سمتم گرفت  

. داغه داغه یه تیکه بردار پرس _   

: لبخندی به مهربونیش زدم و با مالیمت گفتم  

. تون من برم دیرم شدهونه خوردم. با اجازهنه ممنون، صبح_   

: از کنارش عبور کردم که گفت  

. باشه پرسم خدا به همرات_   

در رو باز کردم و با خداحافظن کوتایه خارج شدم. از خییس 

شد فهمید دیشب بارون باریده. ای کاش آسفالت کوچه یم

جانی که شنیدم؛ ویل از اونالاقل دیشب صدای بارون رو یم

ون دید نداریم و ای نداره هیچهیج پنجره خونه وقت به بی 

همیشه از دیدن برف و بارون محرومیم. تعلل رو جایز 

ندونستم و با کشیدن چند نفس عمیق، هوای بهاری تازه رو به 

هام فرستادم، به سمت پراید سفیدم که دقیقا جلوی در ریه

ه بودم خونه پارک بود رفتم. پارسال با کیل قرض و قوله تونست

بخرمش. هنوزم که هنوزه نتونسته بودم حتی نییم از پولش رو 

بدم. در رو باز کردم و پشت فرمون نشستم و با روشن کردن 



ن منتظر اومدن رسوین شدم. بعد از چند دقیقه با رسعت  ماشی 

در ورودی قرمز رنگ آپارتمان قدییم رو بست و در حایل که دو 

ن نداخاش رو روی دوشش یمبند کوله ت با عجله سمت ماشی 

ن رو راه انداختم  اومد و سوار شد. نگاهم رو ازش گرفتم و ماشی 

شدم  زدم و وارد خیابون اصیل یمدر حایل که از کوچه دور یم

: گفتم  

امروز چه امتحانن داری؟_   

. کتاب علومش رو که از قبل توی دستش بود باال آورد   

. علوم_   

ن  ی نگفتم که مشغول خوندن شد. ماشی  ن رو جلوی در  چی 

مدرسه نگه داشتم و نگاهم رو به رسوین که با عجله کتابش رو 

ن زیپ   نداخت دوختم. هماش یمتوی کوله زمان با بسیی

ن خارج شد. بندهای کوله  کیفش اش در رو باز کرد و از ماشی 

رو روی دوشش انداخت و درحایل که دستش روی در بود تا در 

: رو ببنده گفت  

. ب...برم دی...دیگه خ... خدافظ دا... داداشی من_   

. کیم خم شدم تا بهیی بتونم صورتش رو ببینم  

پول الزم نداری فسقیل؟ -  



. مشکیش رو جلو کشید  لبخندی زد و مقعنه  

. د... دستت درد ن... نکنه یه خو... رده دارم_   

تکون دادم که در رو بست و با 《باشه》رسی به معنای

مدرسه حرکت کرد.  خداحافظن زیر لب به سمت در ورودی

نگایه به در بزرگ و آنی رنگ مدرسه انداختم، خلونی اطراف 

داد باز مثل همیشه دیر رسوندمش! نگاهم رو به سه نشون یم

ن زدم دوستکه حدس یم  تا دخیی بچه های رسوین هسیی

دوختم. جلوی در منتظرش وایستاده بودن و بالفاصله بعد از 

کت کردن. رسوین قبل رسیدن رسوین به سمت در ورودی حر 

از ورود به مدرسه به سمتم برگشت و با تکون دادن دستش به 

هاش وارد شد. نگاهم رو از ی خداحافظن همراه دوستنشونه

ستان  تابلوی بزرگ مدرسه که درشت نوشته شده بود }دبی 

انه ن رو به حرکت در آوردم. دخیی ی توحید{گرفتم و ماشی 

ن از چندتا خیابون ی زیادی تا کارگاه نبود فاصله و با گذشیی

ای آقا حمید خودم رو رسوندم. ماشینم رو کنار پژوی نقره

ن به سمت  رسکارگر تولیدی پارک کردم و بعد از قفل کردن ماشی 

در زنگ زده و بزرگ کارگاه که نیمه باز بود راه افتادم. صدای 

ن فاصله هم به گوش یم رسید، با هر واق واق سگ از همی 

شد. تر یمشدم صداش بلندتر و واضحر نزدیک یمقدیم که به د

های در با جهش ناگهانن در رو به جلو هل دادم که صدای لوال 



سگ به سمتم باهم ترکیب شد. با ترس قدیم به عقب 

برداشتم و نگاهم رو به رکس دوختم. نفس پر اضطرابم رو به 

ون فرستادم. اگه قالده  اماش بسته نبود مطمئنا تیکه پارهبی 

کرد. هیکل درشت مشکیش با اون دهن باز و بزاق آویزونش یم

های بلند از  ی مچاله پوفن بکشم و با قدمباعث شد با قیافه

سال هنوز این سگ نتونسته کنارش رد شدم. بعد گذشت یک

شد. ور یمبود با من کنار بیاد و با هربار دیدنم به سمتم حمله

ن فاصله هم گوش خراش بود.  صدای بلند ابزارآالت از همی 

وارد سالن اصیل شدم، هرکس رسگرم کارش بود. آقا حمید با 

دیدنم دستی تکون داد و اشاره کرد سمتش برم. از کنار 

های درحال ساخت رد شدم و به سمتش  های چونی مبلبدنه

ن به بدنه . ی صندیل بود رفتمکه درحال فوم بسیی  

طوری پرس؟چه_   

کشیدم و سیع کردم کمکش  نییم از فوم رو به سمت خودم  

. کنم  

. سالم آقا، خداروشکر _   

ی کوب رو توی دستش گرفت و سیع کرد فوم رو به بدنه رویه

. بچسبونه  

، کاری پیش اومده بود؟_  دیشب با عجله رفتی  



ذهنم کشیده شد به شب قبل، قرار بود یه رس برم بیمارستان  

بونن که ماشینم ترمز برید و باعث شد تمام وقتم ضفش شه. ز 

: های خشکیدم کشیدم و با لحتن آرویم گفتمروی لب  

خواستم یه رس برم بیمارستان پیش دانیال؛ ویل نه آقا یم_ 

. نشد   

ه شد چشم های مشکیش در رسش رو بلند کرد و به صورتم خی 

داد؛ ابهتی  اش یمحصار ابروهای کلفتش ابهت خایص به چهره

 و حایم بودنش رو به رخ یم
 

. د کشیکه مردونیک  

؟ - مگه تو هنوز پیش دانیال نرفتی  

: دستی به گردنم کشیدم و با خجالت گفتم  

. نه آقا، وقت نکردم_   

ه شد. طاقت نگاه  دست از کار کشید و با جدیت بهم خی 

. جدیش رو نداشتم و رسم رو به زیر انداختم  

. فوم اطرافش رو بزن بعد بیا دفیی باهات کار دارم_   

. با این که سنش زیاد نبود؛ م رد شد های بلند از کنار و با قدم

شد هیچ کس اش بود باعث یمو ابهتی که تو چهره ویل جذبه

ی کوب با تموم کردن کار، رویه نتونه روی حرفش حرف بزنه. 

ن پرت کردم و به سمت دفیی رفتم. آقا حمید روی  رو روی زمی 



صندیل پالستییک آنی رنگ نشسته بود و یه رسی فیش و فاکتور 

ن جلوش ریخته بودن. این روی قدر مشغول حساب و کتاب می 

 متوجه
ً
من نشده بود. پوفن کشیدم و نگاهم رو  بود که اصال

رستارس اتاق کشوندم. رو دیوارهای اتاق کیل عکس مبل و 

ی تولیدی و جواز رسویس خواب بود. کیم اون ورتر هم پروانه

بهتاسیسش روی دیوار خودنمانی یم ن اکرد. با پام ضن ی به زمی 

. وارد کردم که باعث شد آقا حمید رسش رو بلند کنه  

ا اومدی پرس؟_    

. های خایل کرد و ادامه داد اشاره به صندیل  

ن _  . پس چرا وایستادی؟ بیا بشی   

. بدون حرف به سمت صندیل رفتم و روش نشستم  

. خب، منتظرم_   

: با کنجکاوی نگایه بهش انداختم که خودش گفت  

. دونمدی سپهراد، فکر نکن نیمکار نیم  چند وقته دل به_   

های بلندش بود ادامه مکتی کرد و درحایل که دستش به سیبیل

. داد   

ی دارم شاید بتونه کارت رو _  ن مشکلت اگه پوله بگو، یه کم چی 

. راه بندازه  



. هام رو توی هم کشیدم و از رسجام بلند شد اخم  

. نه آقا حمید دستتون درد نکنه مشکلم پول نیست_   

. هام کشیدم و ادامه دادمزبونن روی لب  

. از شما به ما زیاد رسیده، توقیع ندارم لطف کردید _   

ن با  ای «اجازه»بدون این که اجازه حرف زدن بهش بدم، با گفیی

های مکررش از اتاق خارج شدم و بدون توجه به صدا کردن

. سمت کارگاه نجاری رفتم  

ام رو آروم کنه. تونست ذهن آشفتهاالن فقط کار کردن یم

ذاشت هرکس به درسته که دستم تنگ بود؛ ویل غرورم نیم

ن که بهم بدون هیچ  خودش اجازه بده و بهم کمک کنه. همی 

 از چوب . تکیهای کار داده بود، ازش ممنون بودمتجربه
 
ی بزرگ

ی رفتم و بعد از زدن عینک  ن رو برداشتم و به سمت اره رو می 

. مخصوص مشغول به کار شدم  

به ام برخورد کرد، به عقب برگشتم و با ای که به شونهبا ضن

ای به اره کرد که دیدن کاوه رسی به معنا چیه تکون دادم، اشاره

خاموشش کنم. صورتم رو سمت اره بزرگ برگردوندم و دکمه 

ه  قرمزی که زیرش بود رو خاموش کردم و دوباره به کاوه خی 

. شدم که بهم زل زده بود   



؟از کار نی _  کارم کردی که بهم زل بزنن  

. مکتی کردم و دوباره ادامه دادم  

. خب حرفت رو بزن_   

ی لبش رو خاروند و با اون صدای کلفتش که نشون تازه گوشه

: داد گفتبه بلوغ رسیدنش رو یم  

؟گ یم_   ری پیش دنن  

نگاهم رو به پشت رسش روی دیوار سیمانن سوق دادم و با 

: و گفتم ای به ساعت کردمچشم اشاره  

. رماالن که ساعت دو، ناهار بخورم یم_   

ای کشید و دستاش رو تو جیب شلوار ورزشی مشکیش  خمیازه

ن گفتای به ظرف یککرد و با اشاره : بار مرصف غذا رو می   

ن گذاشتم، بخور تا رسد نشده_  . غذات رو روی می   

رسی تکون دادم که خارج شد. عینک کار رو در آوردم و روی 

ن فلزی ی کارگاه بود پرت کردم و به سمت روشونی که گوشه می 

ن اومدم و با   ن دست و صورتم به سمت می  رفتم. بعد از شسیی

ها همه رسگرم  کشیدن صندیل فلزی روش نشستم. بچه

کارشون بودن و این قسمت خلوت تر بود چون فقط من 

تونستم با این دستگاه کار کنم. نگاهم کشیده شده سمت یم



ر شده که باید همشون رو تا آخر هفته تحویل های تلنباچوب

ن یم ای زیر لب در ظرف «بسم هللا»دادم. پوفن کشیدم و با گفیی

غذا رو باز کردم و مشغول خوردن شدم. بعد از تموم شدن 

ن  غذام ظرفش رو توی سطل زباله پرت کردم، باید قبل از رفیی

هام رو عوض رفتم خونه و لباسبه بیمارستان یه رس یم

های تلنبار شده انداختم ی چوبای حوالهکردم. نگاه دیگهیم

موندم تا بتونم همه رو برش بدم. از امشب باید اضافه کاری یم

سالن تراشکاری خارج شدم و به سمت اتاق آقا حمید قدم 

خواستم. من مدیون برداشتم؛ باید به خاطر رفتارم ازش عذر یم

دب بود. وارد اتاق شدم، این مرد بودم و رفتارم واقعا دور از ا

مشغول حرف زدن با محمد ییک از کارگرها بود. با دیدنم نیم 

: نگایه نثارم کرد و دوباره به سمت محمد برگشت و گفت  

! پس فهمیدی چیکار کتن دیگه؟_    

محمد رسش رو تکون داد که آقا حمید در جوابش با تهدید  

: گفت  

؟ ه_  ن قدرم که رچهمحمد نبینم کیفیت کار اومده باشه پایی 

ی  ین کیفیت رو تحویل مشیی رسمون شلوغ باشه باید بهیی

 بدیدم، فهمیدی؟

. محمد دستش رو روی چشمش قرار داد   



. چشم آقا خیالتون راحت_   

ن با اجازهآقا حمید "خوبه ای ای" زیر لب گفت که محمد با گفیی

ام وارد کرد و به سمتم اومد. با لبخند مهربونن فشاری به شونه

م رد شد. با خارج شدن محمد نگایه به آقا حمید از کنار 

ن فلزی   رو توی کشوی می 
انداختم، داشت کاغذهای اضافن

 به زیر انداختم که صداش توی  یم
 
مندگ ذاشت. رسم رو با رسی

. گوشم پیچید   

خوای سپهراد، اتفافی افتاده؟یمچ   -  

: دستی به پشت گردنم کشیدم و با من من گفتم  

ه... او _  ن ... مدمنه آقا، چی   

انگار از من من کردنم به ستوه اومد چون با صدای بلندی  

: گفت  

؟قدر من من یمحرفت رو بزن چرا این_  کتن  

مندهای کشیدنفس کالفه : ای گفتم و با لحن آروم و رسی  

منده خییل تند رفتم_  . اومدم ازتون عذر خوایه کنم، رسی  

ه شد، سکوتش باعث شد رسم رو   دست از کار کشید و بهم خی 

م که با لبخند خایص گفت : باال بگی   



نیازی به عذر خوایه نبود پرس! من اخالقت رو میشناسم، _ 

. گفتمقدر رک یمنباید این  

. حرفن نزدم که برای عوض کردن بحث ادامه داد   

خواستی بری بیمارستان؟مگه نیم_    

م_  . چرا آقا اگه اجازه بدید اومدم ازتون مرخض بگی   

: ییک مشکیش کرد و گفتنگایه به ساعت رسام  

مشکیل نداره فقط تا شیش و هفت خودت برسون، _ 

. ها زیادهسفارش  

. چشم آقا، با اجازتون_   

__------_------___ 

 

ن رو جلوی در بیمارستان نگه داشتم نزدیک وقت  ماشی 

شد فهمید. مالقات بود و این رو از شلوغن اطراف به خونی یم

م وقتم توی ترافیک هدر نگایه به ساعت مچیم انداختم تما

هام رو عوض  رفت طوری که حتی نتونستم برم خونه تا لباس

ی هم  کنم. کیم به سمت جلو خم شدم و از توی داشبورد اسی 

ن پیاده شدم و   بوی عرق بدم. از ماشی 
رو برداشتم تا الاقل کمیی

به سمت ورودی اصیل بیمارستان راه افتادم. از این بیمارستان 



 خاطره
ً
ی خوشی نداشتم، تمام اتفاقات اون شب کذانی ااصال

شدن و من رو دوباره هام رد یممثل یه نوار فیلم از جلوی چشم

. در افکار چند سال پیش غرق کردن  

 

 «شیش سال قبل»

به همراه رسوین وارد بیمارستان شدیم، ساعت از سه صبح  

شد. وارد آلود دنبالم کشیده یمحرف خوابگذشته و رسوین نی 

انتظار شدیم، نگاهم رو به اطراف چرخوندم که چشمم  سالن

ن دست هاش گرفته بود و به خاله سحر افتاد رسش رو مابی 

ن نشسته بود. متعجب از حالتش دست رسوین رو   روی زمی 

های بلند خودم رو بهشون رسوندم آقا مازیار کشیدم و با قدم

. با دیدنمون نگاه غمگیتن نثارمون کرد   

شده؟کنید چ  کار یما چ  جسالم، شما این_   

های به خون خاله رسش رو بلند کرد که با دیدن چشم

. اش قلبم به تپش افتاد نشسته  

ی شده؟ خ... _  ن خاله چی   

. ناغافل بلند زیر گریه زد، با ترس کنار پاش زانو زدم  

؟شده چرا گریه یمخاله سحر! چ  _  کتن  



 به کاپشنم زد و با ناله گفت
 

: چنیک  

ن رفت! تنهامون گذاشت خاک به رسمون_  ! شد سپهراد، سیمی   

. با ناباوری به نفس نفس افتادم  

؟یم خ... خاله چ... چ  _   یعتن چ 
 
! گ  

. کرد جوابم رو نداد و فقط شیون و ناله یم  

گه؟آقا مازیار خاله سحر چ  یم_   

. رسش رو به زیر انداخت و زیر لب متاسفیم گفت  

... یم_  او...اون حتی نگاهم   گید شما! مامانم زنده بود! چ 

! شه حالش خوب بود به قرآنکرد... م... مگه یم  

: با ناباوری از جام پریدم و با داد گفتم  

 کنم، من باور نیمزنید من باور نیمدارید دروغ یم_ 
ً
کنم! اصال

. گید آخهره چ  یمتو کتم نیم  

با عجله خودم رو به ایستگاه پرستاری رسوندم و رو به پرستار  

: گفتم  

ن مرادی چطوره؟_   بگید حال سیمی 
ً
! خانم لطفا   

. پرستار نگاه بدی بهم انداخت، کیم با سیستم ور رفت  

، فامیلیش رو بگید؟_  ن چ  سیمی   



ن مرادی_  . مرادی، سیمی   

ام ی کوتاه نگایه به صورت رنگ پریدهبعد از چند ثانیه

: انداخت و با تاسف گفت  

. است گم فوت شده توی رسدخونهتسلیت یم -  

ن یه غده ی صداش باعث شد جا بخورم با بغضن که عی 

: داد گفتمرسطانن گلوم رو فشار یم  

! ف... فوت شد؟! مطمئنید؟_   

. با ناراحتی رسی تکون داد   

ن دووم بیارن متاسفمبله به دلیل خون_  ! ریزی داخیل نتونسیی  

کردم دیگه دلییل برای تنها امیدم رو از دست دادم، حس یم

ی زندگیم کیس که همه رم! مامانم پشتوانهزنده موندن ندا

جوره باهام بود! آخه االن چه چه جوری دلش اومد تنهام 

شه! بذاره! چه جوری تونست پشتم رو خایل کنه! باورم نیم

ن و نگاهم به خاله سحر افتاد که هام روی گونهاشک هام ریخیی

زد به سمتش رفت که با رسوین رو توی بغلش گرفته و زجه یم

دنم رسوین رو رها کرد کنارش زانو زدم که رسم رو توی دی

. آغوشش گرفت  

! سپهراد دیدی چه خایک به رسمون شد خاله_   



اش حلقه کردم و با  بغضم شکسته شد و دستم رو دور شونه

: گریه گفتم  

کنم مامانم تنهامون گذاشته کنم! باور نیمخاله باور نیم_ 

! دا بگید دروغهباشه، بگید کابوسه یه کابوس تلخ تروخ  

: دستش رو روی موهام کشید و با زجه گفت  

دیدم ای کاش مردم و نی مادری شما رو نیمای کاش من یم_ 

. دیدمهای شما دوتا رو نیممردم اشکمن یم  

کردم خودم رو قوی هام بیشیی شد؛ ویل سیع یمشدت اشک

هام رو به دندون گرفتم و از بغل خاله خارج نشون بدم لب

دست صورتم رو پاک کردم و به رسوین که شوکه فقط  شدم با 

ه شدم. با صدای آژیر آمبوالنس از فکر خارج  نگاهمون کرد خی 

شدم و با گیجی نگایه به اطراف انداختم! آیه کشیدم و به 

راهم ادامه دادم وسط بیمارستان به فکر فرو رفته بودم! گ از 

ن دونست همشدم خدا یمها راحت یمرسی این کابوس شون داشیی

ن دادن طوری که حس یمروحم رو آزار یم روزها از پا کردم همی 

. یام. نفیس گرفتم و رو به ایستگاه پرستاری وایستادمدر یم  

! سالم وقت بخی  دانیال درخش کدوم بخشه؟_   

. ی سفیدش کشید نیم نگایه بهم کرد و دستی به مقنعه  



. امروز مرخص شدن_   

شه مرخص شده باشه مگه یم با تعجب ابرونی باال انداختم

آخه! تشکری کردم و از بیمارستان خارج شدم گوشیم رو از 

توی جیبم برداشتم و به عرفان زنگ زدم که صداش توی  

. گوشم پیچید   

! جون داداش؟_   

 

! گم عرفان مگه دانیال مرخص شده؟یم_   

! دونم واال مگه مرخص شده؟نیم_   

ن چشم .  رو باز کردمهام رو توی کاسه چرخوندم و در ماشی   

! کنم؟! آره پرستار گفت مرخص شدهپس من ترگ یم_   

! ا جدی خوبه پس_    

ی نگفتم که صداش دوباره بلند شد  ن . چی   

دیگه؟!  میگم ست  االن میانی کارگاه_   

ن شدم و در حایل که استارت یم : زدم با حرص گفتمسوار ماشی   

ست  و زهرمار مگه نگفتم اسمم رو مخفف نکن خوشم _ 

! یاد نیم  



ونهخنده : ای گفتی بلندی رس داد و با لحن دخیی  

؟وای سپهراد عشقم! چرا عصتی یم_  ! شی دلیی  

. با خنده دستی به پیشونیم کشیدم  

! شو عرفانآدم_   

! اوخ اوخ ست  قطع کن که آقا حمید اومد _   

گوشی رو قطع کردم و روی داشبورد پرتش کردم. اوف این برسی 

بگم مخفف نکن این اسم   چقدر بهشآدم بشو نیست هر 

ن رو راه انداختم و به کوفتی من رو تو گوشش که نیم ره! ماشی 

از وقتم هدر رفت آخرشم قدرم سمت کارگاه راه افتادم این

! باید آدرس خونه م  هیج  به هیج  دانیال رو از آقا حمید بگی 

. تا با عرفان یه رس بریم  

ن رو رس جای قبلش  پارک کردم. با رسیدن به کارگاه ماشی 

کردم بعد از قفل کردن درحایل که موزییک رو زیر لب زمزمه یم

های بلند به سمت در کارگاه راه افتادم که صدانی به  درها با قدم

. ای از تپش وایستهگوشم رسید و باعث شد قلبم برای لحظه  

! سپهراد _   



کردم مثل همیشه توهم زدم که دستش روی کمرم قرار  حس یم

ز تنم جدا شد که دوباره با همون صدای ملیحش  روح ا گرفت. 

: گفت  

! سپهراد، منم_   

با ناباوری به سمتش برگشتم که با دیدن صورت بهت زدم 

. لبخندی زد و رسش رو کج کرد   

! قدر عوض شدیچه_   

: آب دهنم رو قورت دادم و زیر لب گفتم  

؟_  ! مسیحا! خودنی  

یتن زد و قدیم به سمتم اومد  . لبخند شی   

! ودمماهوم، خ_   

دستم رو به سمت صورتش دراز کردم و به آرویم نوازشش  

. کردم  

! شهباورم نیم_   

هام رو توی هم کشیدم با ناز چند بار پلک زد که ناخودآگاه اخم

: و با خشم گفتم  

! خوای؟جا چ  یمتو این_   



. با بهت نگایه بهم انداخت  

! سپهراد _   

! بازی جدیدته؟_   

؟یم سپهراد چ  _ 
 
! گ  

. ن که عقب گرد کنم، قدیم به عقب برداشتمبدون ای  

! که بودی  جانی برگرد همون_   

. هاش رو از هم فاصله داد با بهت لب  

؟یم خاطر تو اومدم، معلومه داری چ   مم...من به_ 
 
! گ  

! جانی که تا حاال بودیواضح گفتم! برو همون_   

تو هنوز اون شیش سال قبل رو فراموش نکردی؟ سپهراد _ 

 کردم اون زمان
 

. تموم شد من بچه بودم یه بچیک  

. پوزخندی زدم و قدیم به عقب برداشتم  

! گم برو همونجانی که بودیچون فراموشت کردم یم_   

. قدیم به سمتم برداشت  

... سپهراد! من عوض شدم! دیگه اون مسیحا قبل نیستم من_   

: بهش پشت کردم و با رسدترین لحن گفتم   



! رو ندارم دخیی خانمهای شما من وقت شنیدن حرف_   

. رو وایستاد با دو خودش رو بهم رسوند و روبه  

سپهراد من توی این شهر درندشت هیچکس رو جز تو ندارم _ 

جوری پسم بزنن وقتی که بهت ذاره اینچه جوری وجدانت یم

! احتیاج دارم  

ایش غرق های شیشهنگاهم رو به صورتش دوختم، چشم

ه بود  . لعنت به این دل من که اشک بود و با بغض بهم خی 

طاقت یه قطره اشکش رو نداشت! با حرص پوفن کشیدم و 

ن رو زدم . ریموت در ماشی   

، منم االن یم_  ن ن بشی  . یامبرو تو ماشی   

های بلند به سمت داخل راه افتادم. رسی تکون داد و با قدم

شم! هاش سست یملعنت به من که هنوز با دیدن چشم

ایط رهام کرد پس من االن مسیحا چهارسال پیش تو بد ترین رسی

! چطور قبولش کردم! لعنت به من و عشق نادرستم  

 

 "چهار سال قبل"

. هاش رو توی دستم گرفتمآروم دست  

خوای کجا بری؟مسیحا من دوستت دارم آخه یم_   



. هاش رو پس کشید و به سمت چمدونش رفتبا حرص دست  

یجده سالم اه! سپهراد بس کن تو هنوز بیست سالته و من ه_ 

 بفهم! بعدشم من این 
ً
پس واسه عاشق شدن زودیم لطفا

 کردم کیل سختی کشیدم، من از 
 
دوسایل که باهاتون زندگ

 جنس تو خواهرت نیستم سپهراد بفهم! من نیم
 
تونم یه زندگ

معمویل داشته باشم چون من از اول تو ناز و نعمت بزرگ 

 کردن سختهام اینشدم واسه
 
! جور زندگ  

. تم برگشت و ادامه داد به سم  

ذاره آب توی دلم تکون بخوره آرین دوستم داره! گفته نیم_ 

دم من واسه تو ساخته نشدم سپهراد درسمم همونجا ادامه یم

 درکم کن
ً
. لطفا  

خورد و فقط با با هر حرفش قلبم بیشیی و بیشیی از قبل ترک یم

ه شدمهای شیشهلبخند تلجن به چشم . ایش خی   

ن سپهر _  ! اد تو مگه دوستم نداری؟ببی    

: حرفن نزدم که خودش دوباره گفت  

 آرزوی خوشبختی منو هم _ 
ً
وقتی دوستم داری مطمئنا

داری؟! سپهراد بدون من اگه با آرین برم پاریس خوشبخت 

رسم. من آدیم نیستم که بتونم تو شم چون به رویاهام یمیم



ن سپهراد ا   کنم و جیکم در نیاد ببی 
 
گه تو این فالکت زندگ

 با 
ً
 نکبتی عادت دارید من ندارم! لطفا

 
رسوین به این زندگ

! حرفات مانع من نشو   

: هام رو توی جیبم فرستادم و با لبخند گفتمدست  

! مواظب خودت باشی _   

. موهاش رو پشت گوشش فرستاد و لبخندی زد   

! مرش سپهراد، مرش_   

  صلهی تاریکم فاام قرار گرفت از گذشتهبا دستی که روی شونه

گرفتم و محکم به زمان حال پرت شدم. دستی به پیشونیم  

ه شدمکشیدم و به چهره . ی خندون عرفان خی   

کجانی عاشق دو ساعت تموم به فحشت کشیدم؛ ویل انگار  _  

! شنویکر شدی نیم  

. ام پس زدمبا بد عنقی دستش رو از روی شونه  

 ندارماه عرفان ولم کن حوصله_ 
ً
. ی تو ییک رو اصال  

ون توجه به حالت عرفان به سمت اتاق آقا حمید راه افتادم بد

: با دیدنم ابرونی باال انداخت که نی معطیل گفتم  

 _ !
ً
سالم آقا من یه مشکل پیش اومده باید برم خونه حتما

. تونم امروز تا دیر وقت بمونمنیم  



امون بده دو دقیقه پرس! چ  شده اتفافی افتاده؟_   

. دستی به گردنم کشیدم  

ی نشده؛ ویل واجبه باید برم_  ن . نه آقا چی   

. با تردید نگایه به صورتم انداخت  

 فردا زودتر بیانی سفارشات زیادن_ 
ً
. باشه برو؛ اما حتما  

. قدیم به عقب برداشتم  

 خداحافظتون_ 
ً
. چشم، فعال  

 بلند به سمت منتظر حرفن از جانبش نشدم و با گام
ً
های نسبتا

ون راه افتادم توی تمام مدت  رسیدنم ذهنم درگی  مسیحانی بی 

بود که سیع داشتم ردش رو از توی زندگیم پاک کنم؛ اما وجود 

هام رو توی هم  دوبارش قلبم رو به بازی در آورده بود. اخم

کشیدم و سوار شدم، با دیدنم کیم توی جاش تکون خورد و 

اش فرستاد. بدون نیم نگایه بهش آینه جیبیش رو توی کوله

ن رو راه ان . داختم که به حرف اومد ماشی   

؟قدر ساکت شدی؟! نیم چه_ 
 

ی بیک ن ! خوای چی   

. با رسدترین لحتن که از خودم رساغ داشتم جوابش رو دادم  

! من با تو حرفن ندارم_   



کردم؛ ویل سنگیتن نگاهش رو به خونی روی خودم حس یم

. سیع کردم اهمیتی بهش ندم  

! د ویل من حسانی دلم واسه تو رسوین تنگ شده بو _   

اش کردم  هام نشست نیم نگایه حوالهبا پوزخندی که کنج لب

. هاش رو برچید و با لحن آرویم ادامه داد که لب  

! اما فکرش رو نیم_  کردم، این طوری باهام برخورد کتن

! کردم با دیدنم کیل ذوق زده و خوشحال شی احساس یم  

. ای کردمناخودآگایه تک خنده مسخره  

کتن باهام؟یمخوشحال شم؟ داری شوچن  _  

: تگفا ناباوری پلک زد و با کنجکاوی  ب  

! منظورت چیه سپهراد؟_   

ن خانم اعتماد شما واسه من چهار سال پیش مردی! _   ببی 

همون زمانن که مردونه دوساِل تموم پات بودم؛ ویل من رو به 

! خاطراتتم با رفتنت از ذهنم حذف  اون بچه سوسول فروختی

م با دیدنت ذوق زده شم و بخوام بینشد. االنم دلییل نیم

. جهالت چند سال قبل رو ادامه بدم  

های مبهوتش کردم و با لحن تند تری ادامه نیم نگایه به چشم

. دادم  



کنم نه از رس عشقه نه از رس وظیفه کمیک هم که بهت یم_  

دونم توی این دنیا هیچکیس فقط فقط از روی ترحمه که یم

 !رو جز من نداری

های بلوریش روی صورتش نقش اشک بغضش شکست و 

. فشاری به فرمون وارد کردم که با بغض و صدای لرزون   ن بسیی

: گفت  

! خوام پیاده شمدار یمنگه_   

توجه به راهم ادامه نگایه به صورت ملتهبش انداختم و نی 

. دادم که با دادی که زد یه تا از ابروهام باال پریدن  

! شمخوام پیاده گم نگه دار یمبهت یم_   

. اهمیتی بهش ندادم که دستش رو روی داشبورد کوبید   

! ات رو د نگه دار این ابو قراضه_   

. هام رو توی هم کشیدماخم  

! به زور سوار این ابوقراضه نشدی که _  ن صدات رو بیار پایی 

یاری منم ناز کشیدن بلد نیستم پس االن کویل بازی در یم

فهم شد  ن رسجات شی  ! ساکت بشی   

: ازی گفتبا گریه و لجب  

ن کوفتیت رو خوام، نیمنیم_  ! خوام نگه دار این ماشی   



. نی اراده به سمتش برگشتم  

؟! بری _  ن اون پرسه آرین پیدا کتن  عی 
که باز بری یه بچه قرنی

 و بعد چندسال دوباره بیانی رساغ من؟
! دورهاتو باهاش بزنن  

ن دست : گفت   هاش مخقن کرد و با گریهصورتش رو مابی   

 مردی؛ اما روزگار تو رو هم نامرد کرد کردم فکر یم_ 
ً
ن قبال . عی   

ای  های مظلومانههام رو توی هم کشیدم که با هق هقاخم

: گفت  

ذاری و همش هنوز یه ساعت نشده داری منت رسم یم_ 

م یم خوام یه دقیقه دیگه توی ماشینت بمونم! کتن نیمتحقی 

. خوام پیاده شمنگه دار یم  

. هام رو حفظ کردمخمدستی به پیشونیم کشید و ا  

ات قدر مرد هستم که روی کارهای گذشتهمن هنوز این_ 

ه تو ییک حرف از نامردی نزنن  ! چشم پوشی کنم! پس بهیی  

ن رو جلوی در نگه داشتم . ماشی   

من هیچ منتی رست نذاشتم جز یادآوری حقایق گذشته _ 

! فهمیدی؟  

ه شد و با لحن مظلدماغش رو باال کشید، به چشم ویم  هام خی 

: گفت  



ن نیش عقرب یم_  مونه، کیل حرف بارم  زبونت تلخ شده! عی 

 روشن کردن حقایق بود؟کردی آخر یم
 
! گ  

. جوابش رو ندادم که ادامه داد   

های من بچه بودم، فقط هجده سال داشتم! گول حرف_ 

 پشیمونم
ً
ین آرین رو خوردم! االنم واقعا . شی   

. اش کردمبا پوزخند نگایه حواله  

! کنه الیک پشیمون نباشتو دردی رو دوا نیمپشیمونن _   

ن پیاده شدم و بدون توجه بهش به سمت در رفتم  از ماشی 

یک خودم رو صدای کوبیده شدن در جلو توی گوشم پیچید. ال

با در مشغول نشون دادم تا نفهمه منتظرشم که به سمتم بیاد! 

هاش رو حس قدر گذشته بود؛ اما صدای قدمدونم چهنیم

م با اخم رس برگردوندم، با دیدنش که خالف جهتم کردنیم

هکرد چشمحرکت یم ی دیوونه هام از تعجب گرد شد. دخیی

زنه با حرص به هاش موج یملجباز! هنوز همون غرور تو چشم

. سمتش قدم برداشتم و خودم رو بهش رسوندم  

! خانم اعتماد _   

ه شد  . با اکراه به سمتم برگشت و با بغض بهم خی   



، طعنهچیه آ_  ی مونده  ای، کنایهقای حکییم؟! حرفن ن ای چی 

؟! بفرما آماده شنیدنشم ! که نگفتی  

. پوفن کشیدم و دستی به گردنم کشیدم  

! چرت نگو بیا بریم خونه خوبیت نداره وسط خیابون_   

. با بغض پوزخندی زد   

 بهت خونه دادم تا _ 
 

باهات بیام که منت رسم بذاری آره؟ بیک

؟آواره خیابون . خوامخوام آقای حکییم نیمنیم ها نیسی  

پوفن کشیدم و با حرص دستم رو دور مچش حلقه کردم. با 

دست چپم چمدونش رو از کنارش برداشتم و بدون مالیمت با 

. های بلند به سمت در راه افتادمقدم  

خوام باهات بیام! مگه باتو نیستم بریم نیمولم کن کجا یم_ 

! ولم کن  

باز کرده بودم به جلو هل دادم و  در ساختمون رو که از قبل

بدون توجه به غرولندهای مسیحا به همراه خودم داخل  

. کشیدمش  

تونم از پس خوام باهات بیام ولم کن خودم یمفهیم نیمنیم_ 

. خودم بر بیام  

: ها باال رفتم که با صدا بلندی گفتاهمیتی بهش ندادم و از پله  



ه ولم کن دیگه! نیم_ 
َ
م چه قدر تو زبون خوام باهات بیاا

! نفهیم  

های درهم و هل زده نگایه به در خونه سمیه خانم با اخم

انداختم تا مبادا صدای مسیحا رو شنیده باشه. نگاهم رو به 

ن دندون های صورتش برگردوندم، کیم روش خم شدم و از بی 

. چفت شده غریدم   

 خوام برم راهخوام برم یمقدرم یمالل شو بیی صدات رو! این_ 

جون! خییل ... ننداز! تو به من خییل بدهکاری دخیی  

با ترس آب دهنش رو قورت داد که پوزخندی نثارش کردم و به 

ب محکم به در کوبیدم  راهم دادم. جلو در ایستادم و چند ضن

ی عبوس من و رسوین با لبخند در رو باز کرد که با دیدن قیافه

ب مسیحا رو ی رنگ پریده مسیحا ابروهاش پرید. با تعجچهره

حوصله پسش زدم و وارد شدم. وسط کرد که نی برانداز یم

نشیمن ایستادم و دست مسیحا رو رها کردم درحایل که به 

: رفتم گفتمسمت اتاق یم  

! کنه یه چای واسه من بریز رسوین رسم درد یم_    

ن در یهو توی چمدون مسیحا رو گوشه ی اتاق گذاشتم و با بسیی
ن به عقب برگشته بود؛ اما با این خودم شکستم! انگار هم ه چی 



تفاوت که دیگه نه من اون سپهراد آروم بود و نه مسیحا اون 
! ای قبلدخیی افاده  

 (شش سال قبل)

که بهش وارد شده بود تمام تنش به شدت   از شدت شوگ

از اون یخیی  گهیگچ شده بود و د  یدیصورتش به سف د یلرز یم  

. دستم گرفتم یزوش رو تو با . به آرویمنبود  صورنی  یهالب  

! ؟خونی  حا یمس _ 

. داد  لرزونش رو تکونن  یهالب  

... عتن یمن  ی! مامان باباکنمب...باو..باور نیم _ 

. کمرش حرکت دادم  یوار دستم رو رو  نوازش  

  یدخودت رو عذاب یم یدار  یجور نیکن، ا  هیگر   حا یمس_

! کن  هیگر   

. و چونش رو روش گذاشت د یزانوهاش رو تو بغلش کش  

خانوادمونه!  همه واسه بدنام کردن ها نیا کنمباور نیم من_ 

 اهل ا یمامان بابا
ً
ن یها نحرف نیمن اصال . سیی  

 آره تو درست یم_  
 
مامان بابات بر  شه،حل یم همه چ   گ

  تا وقتی  باشی  یقو  د یتو با ویل شه؛درست یم . همه چ  گردنیم



هام اون حا یمس یسیخودت وا یپا یرو  د یبا گردنکه بر یم

ن ین رایصن  . پارک کز کتن  یتو گوشه سیی  

: گفت  شد و با لحن خنتی  هی  رو بلند کرد و به صورتم خ رسش  

 کجا بمونم؟ یمن امشب چه جور  
ً
! بدونشون رس کنم اصال _ 

بهش وارد  یشدم، شوک بد هی  صورتش خ یتک تک اجزا به

اش خوند! از چهره شد یم هنوز غرور رو به خونی  شده بود؛ ویل

ا نیا یتو  حتی  اتفاق کوتاه باعث شده بود همه  هیکه   طیرسی

ن چ  یارو از دست داده بدن؛ اما بازم حاظر نبود قطره شونی 

که   دومایه نیا یکه مبادا غرورش لطمه بخوره تو   زهیاشک بر 

رفتارش رو بفهمم! غرور   تونستمیم به خونی  شناختمشیم

مه که ه  یکه داشت به شدت اون رو باال برده بودن طور   کاذنی 

ن چ چیه د،یددست خودش یم ر یرو ز  و  ومدهیبه چشمش ن یی 

 یپا یدادواسه اش انجام یم که از رس مهربونن   یهرکار 

دم و با حواس یهام کشرو لب . زبونن کرد ثبت یم اتفهیوظ

شدم که داشت تند تند شماره چند نفر رو  هی  جمع بهش خ

نداختم باال ا نی جوون ابرو یالو مرد یصدا دنیچیبا پ گرفتیم

. شدم هی  و بهش خ  

. خونتون امیب خوامیم نی کجا  ؟الو کوروش خونی   _ 

   با 
 

. د یکش  شیشونیبه پ دستی  کالفیک  



داره خونه مون رو پلمپ کردن و مامان بابام و  قتیآره حق_  

بهم  هم رفتم؛ ویل یرو بازداشت کردن تا کالنیی  د یعمو سع

. اجازه ندادن برم داخل  

ه یرو  تکونن  ن . ورد و لبش رو به دندون گرفتپارک خ یهاسیی  

 یقرار اون کارها دنشیزنگ زدم و رفتم د به کامرانن  گهیآره د_ 

. هی  مامان بابام رو به عهده بگ  

. غرور رسش رو بلند کرد و ادامه داد  با   

بابامه  لیخور دم خونمون بوده! وک هی  چندساله سگ ج_  

 نیا الیخی! االن بزنمیم ششیکارهاش رو جور کنه وگرنه آت  د یبا

و  به خاله هستی  بمونم هرچ   شتونیپ امیب د ییها کجاحرف

! دنجواب نیم زنمزنگ یم د یحم نی دا  

ن هم فرو یم یتو  هاش هر لحظهکرد و اخم  مکتی  غضب و  رفیی

صورتش  یاز تک تک اعضا شد یم رو به خونی  تیعصبان

. د یفهم  

! مگه مامان بابام قاتلن؟! که مامورا د؟یترسیم چ   عتن ی_ 

! نبال منم باشند  

ن زم یحرص مشتش رو رو  با  : و با داد گفت د یکوب  ی   



 که یم  یکوروش ببند دهنت رو تو گوه خورد_  
 
اختالس   گ

 هرگ
ً
من اختالس کردن گوه  یمامان بابا گهکه یم  کردن، اصال

! خوردن  

. رو عقب فرستاد  شیحرص کاله هود با   

مون ! تو هخورهخفه شو رذل ترسو حالم از همتون بهم یم_  

قرون دورم موس موس  هیکه واسه   ! همونن ؟یروز یآدم د

! یام شاخ درآورداالن واسه کرد یم  

. د یبه صورتش کش دستی  تیعصبان با   

من بود که  ینکن، همون بابا د یشو کوروش من رو تهد خفه_ 

آقا   می! از اسب افتادد یار یاش دم در بشما رو باال آورد تا واسه

  ستمین حا ی! مسمیگرداره بر یمدوب میوفتادیکوروش از اصل ن

ن که بزنم تو دهن شما گدا گودال تا ع . د یزالو بهمون نچسب ی   

: به صورتش داد و با خشم گفت تن یچ  

! خالهپرس  رسهها نیمحرف نیدهنت رو قد قوارت به ا ند یبب_   

 یرو رو  شیحرص تماس رو قطع کرد و با تمام قدرتش گوش با 

ن زم و  رفتاز کوره در یم . اخالقش دستم بود، زود د یکوب  ی 

 یرو  . زبونن کرد طرف مقابلش رو به غلط کردن وادار یم

. آب رو باز کردم یو در بطر  د یهام کشلب  



! آروم شی  یآب بخور  کمی ا یب  _ 

. خشم دستم رو پس زد  با   

! ممنون خورمنیم  _ 

که   از آب رو خوردم و درحایل یاتوجه بهش خودم جرعه بدون

: تمگف  کردمهام رو پاک یملب  

 بابانی  ! نگران مامانحا؟یمس هیچ تیاالن تو مشکل اساس_  

؟! نگران نباش وقتی   انتیکه اطراف  نی هابابت حرف ن  گفیی

... انیب  

: گفت  تیو عصبان د یحرفم پر  ونیم  

 هیهام مسدود شده و همه حساب کهنینه نگران خودمم! ا_  

 همه از ترس جرات ندارن من رو بذارن کهنیقرون پول ندارم! ا

ن یمشکل ن ها نیشدم! ا ها ابونیآواره خ کهنیخونشون! ا  سیی

! ؟عتن ی  

. باال آوردم میهام رو به عنوان تسلدست  

! شی یم باشه خب چرا عصتی  _ 

 کیم  . نثارم کرد و با قهر صورتش رو برگردوند  یاچشم غره

: گفتم  د یشدم و با ترد ترشکینزد  



ن چ یخواخب یم_   ت که خانواد  کن! اوم... تا وقتی   ی 

. من و خواهرم شیپ ا یب گردنبریم  

سکوتش باعث  . بهم انداخت به سمتم برگشت و با اکراه نگایه

. شم هی  خ شیاشهیش یهاشد به چشم  

! ؟ترشنکنه از من یم هیچ _ 

. هاش رو کج کردبا پوزخند لب  

! ستمیکه از تو مطمئنم از خودم ن  قدر نیاز تو؟! ا _ 

! ؟یدار  د یترد پس واسه چ   _ 

: نداد که گفتمجوابم رو   

ن بب_   نیرو با من و رسو  مدنی  یایب اگه بخوایه حا یمس ی 

رو هم بدون  نیچشم! نوکرتم هستم! ا یقدمت رو  بگذرونن 

! بزرگ نشدم که چشمم هرز بره یرس سفره   

. انداختم و دوباره ادامه دادم ر یکردم، رسم رو به ز   مکتی   

ن  هرز _   تو  نیام شه اکه قراره مهمون خونه  واسه کیس رفیی

ف یمستیمرام من ن گاهت   هیمردونه تک دم! بهت قول رسی

! که بخوایه  باشم تا وقتی   

از کنارم  حا یآب رو مس یکه بطر   دمیهام کشلب یرو  زبونن 

. برداشت  



ربزه تو رو هم  انمیواسه اطراف_   نم و جر متاسفم، الاقل جر

! ندارن  

ن چ  یرخ جذابش دوختم، موها مینگفتم و نگاهم رو به ن یی 

 صورتش پخش شده بودن یاش رو شفتهروشن آ
 

 . برجستیک

 آنی  یهابلندش، چشم یهامژه اش،دهیکش  هاش، چونهلب

فوق  اشافهیفرشته؟! ق هی ا یانسان بود  هی نی! اشیاشهیش

 گاهن یتو  رو حتی  که هرکیس  یبود طور  بندهیالعاده جذاب و فر 

 رخش بود و افکار  می! نگاهم به نکرد اولم به خودش جذب یم

بان قلبم به  د ی. با تپش شددنیکشرسک یم نی رسکشم هرجا ضن

 امنهیخودش رو به قفسه س یعیطب ی  خودم اومدم، به طور غ

تو  قلبم گذاشتم، لعنتی  ی! دستم رو نامحسوس رو د یکوبیم

از جا  میایمیقد ا ینوک زنگ گوشی  یچه مرگته! با صدا گهید

 بمیج یرو تو دستم  عی    طناب افکار ازهم پاره شد و رس  دم،یپر 

 دنیبا د کرد یم نی صفحه خودنما یفرو بردم. اسم عرفان رو 

اسمش ناخودآگاه اظطراب تموم وجودم رو گرفت! تماس رو 

. د یچیپ عرفان تو گوشی  یوصل کردم که صدا  

! تو؟ هستی  یکدوم گور   عویصن  ست   _ 

س قورت دادم.  آب دهنم رو با اسیی

؟خوبه نی! رسو شده؟یچ عرفان _ 



ن چقرار بود  مگه_   نیکه ا  نی شه؟! آره خوبه فقط بگو کجا یی 

؟ها هی  گبهونت رو یم یلیبچه خ  

. رها کردم ونی  راحت به ب الینفسم رو با خ  

! رسگرمش کن کمی امیاالن یم _ 

. دیغر  پرحرص تو گوشی   

. نگاه به ساعت بنداز هیقدر رسگرمش کنم! چه _ 

 ششیپ گهید کمینوکرتم  امیچشم چشم غر نزن االن یم_  

. باش  

! ایب عی    خب فقط رس  لهی! خعویصن  _ 

: گفتم  زدم و با چرب زبونن  یلبخند  

. امیفداتم داداش عرفان االن یم _ 

؟یر یم _ 

: رخش انداختم و گفتم میبه ن نگایه  

دم، االنم د نیچون رسو  میبر  گهید آره_   ر یرو به عرفان سی 

! وقته  

؟چند سالش هست خواهرت _ 

. ن زم یاز رو  دوشم انداختم یام رو رو بلند شدم و کوله ی   



! حاال شینیبیم _ 

: شد که گفتم هی  به صورتم خ د یبا ترد  

ن باش از ؟شب رو تو پارک بگذرونن  یخوایم هیچ_  ! مطمی 

. ستیپارک بدتر ن  

. از جاش بلند شد د یو باترد د یبه صورتش کش دستی   

 

_------_------_ 

« حال زمان » 

و به  امدهیام نشست از جا پر شونه یکه رو   حس دستی  با 

ن ب قن یاخم ظر  حا یمس دنیقب برگشتم. با دع ابروهام نشست   ی 

: درنگ گفت که خودش نی   

! صدات زدم؛ اما حواست نبود یلیخ _ 

 رسم رو تکون دادم که دوباره به حرف اومد.

تو و  یهامحیلنی  تونمبمونم، نیم جا نیا تونممن نیم سپهراد _ 

... رو تحمل کنم! غرورم بهم نیرسو   

. شدم هی  خزدم و بهش  یپوزخند  

! ن غرورم، غرورم! تو چ ؟یمهم تر از غرورت دار  ی  _ 



. هم قرار داد یهاش رو رو چشم  

اس، سپهراد تو قلبت از دستم زخم خورده ستین نیا حرف_ 

  خوامپس منم نیم باهم خوب برخورد کتن  تونن نیم میبخواه

تحمل   تونمکه پشت بندش منت باشه رو نیم  کمکت رو. کمیک

! کنم   

. و ادامه داد د یکش  شیشونیبه پ دستی   

 درست یم تو _ 
 
ازش  تونممنه! من نیم تیغرور من الو  گ

! تونمدست بکشم نیم  

. نشستم نیتخت رسو  یزدم و رو  یپوزخند  

ن بب_  قدر درد داره، مهم دلم چه ستیخانم اعتماد مهم ن ی 

 دنتیکه با د  اسنهیهام هنوز تازن، مهم اون کرد زخم ستین

ن ع به جونم! و  کشهیم شیکرده اونه که آت  رسباز  غده چرگ ی 

 یدق
ً
! نفرت نه،یکه بهت دارم هم  تنها حیس قا   

 جا خورده بهم نگاه کرد که ادامه دادم:

  یا! غرور مسخرهخودتیاز خودت نه نفرت از غرور ب نفرت_ 

! بلکه خود منم عوض کرد  میکه نه تنها زندگ  

گلوش   بکیبه صورتش داد، از شدت بغض س تن یبغض چ با 

ن باال پا : و با پوزخند گفتم ستادمیروش وا. روبهشد یم یی   



! یبدهکار  بهت که گفتم تو بهم ،یی  آبغوره بگ ستین الزم_ 

... بدهکار   

 از کنارش رد شدم و در همون حال گفتم:

! ایهات رو عوض کن بلباس _ 

 یکه عم  نیرو بستم و با اخم به سمت رسو  در 
ً
تو فکر بود  قا

. رفتم  

! ؟گفتی   حا یبه مس چ   _ 

. هاش رو درشت کردبا تعجب چشم  

! ؟چ   _ 

که تو گذشته افتاده مربوط به من و   ! هر اتفافی نیرسو _ 

! یدخالت بد  تو خودت رو ستیالزم ن حاستیمس  

: گفتم  تیزد که با جد پلیک  

 مدنی  حا یمس ،کتن به بعد درست و دوستانه رفتار یم نیا از _ 

؟یدیدلخور شه فهم خوامرو مهمونه ماست نیم  

. هاش رو کج کردلب ناراحتی  با   

... حایآخه داداش، مس _ 



مربوطه پس  که شده به من و خودش  که گفتم هر چ    بهت_ 

به بعدم خوب و درست باهاش رفتار  نیتو دخالت نکن از ا

. یبه حرفم گوش بد دوارمیام ،کتن یم  

تکون داد که با لرزش   یکاسه چرخوند و رس   یرو تو  هاشچشم

رو  گرفتم. گوشی   نینگاهم رو از رسو شلوارم  بیج یتو  میگوش

باال  نی ابرو شماره ناشناش دنیبرداشتم، با د بمیج یاز تو 

: گفت  نیانداختم که رسو   

؟هیمگه ک داداشی  یدجواب نیم چرا  _ 

 یطور که نگاهم به اعداد رو باال انداختم و همون یاشونه

: صفحه بود گفتم  

است  پرچونه عرفانه د یشا شناسم؛اش رو نیمشماره دونمنیم_ 

. تو برو به کارت برس   

  یرو رو  ازم فاصله گرفت، گوشی  نیقطع شدن تماس رسو  با 

برداشتم که دوباره   کانیی رها کردم و به سمت عقب قدیم

وع به لرز  میگوش برداشتمش و تماس  د یکرد. بدون ترد  دنیرسی

. رو وصل کردم  

 _الو!

. امیپشت خط باعث شد با اخم دوباره به حرف ب سکوت  



! د؟ییلو، بفرماا _ 

 رو شدم، عصتی دوباره با همون سکوت محنت وار روبه اما 

: هام رو تو کاسه چرخوندم و گفتمچشم  

! ؟یی  خفه خون بگ یزنگ زد _ 

 از پشت گوشی  کیرسام یرو  شدن صندیل دهیکش  یصدا

 یخشن مرد یبدم، صدا میشونیبه پ تن یباعث شد با انزجار چ

. د یچیتو گوشم پ انسایلیم  

! ود پدر مادر باال رست ادبم ازت گرفته پرسانگار نب _ 

لحظه از کار افتادن، نفسم بند  هی یتنم برا یهاعصب تمایم

رو  هیکر   یصدا نی! من اد یپر  اومد و پلک چپم عصتی 

 خواست! خشونت همه وجودم رو گرفت، دلم یمشناختمیم

ا  اما  نیهست رو بارش کنم؛ اما! لعنت به ا قشیکه ال   نی نارسن

ا یهرادم، تو ها! من سپ  حتی  شهحرمت بزرگیی رس یم ظیهر رسی

! پژمان باشه نی اگه اون بزرگیی قراره دا   

 می  بگ یاکردم نفس تازه  هم قرار دادم و سیع یرو رو  هامچشم

که اخرشم   نی بودم صدا دهیصدا رو نشن نیشش سال بود که ا

! بار لمس کنم نیآخر  ینذاشت صورت مادرم رو برا  

! ن  امپرس  یجا خورد شد یچ ؟ی  _ 



. صداش به خودم اومدم دنیبا شن  

! نی سالم خان دا _ 

 _خوبه، شناختی !

: گفتم  هیو با کنا دمیبه دماغم کش دستی   

! بشناسم دمیمهربونم رو با نی دا _ 

. اش گوشم رو نوازش دادخصمانه یصدا  

 چیتو گوشت فرو کن من ه نمیبچه جون ا ستمیتو ن نی دا من_ 

! تبا تو ندارم و نخواهم داش تی یآشنا   

. دمیهم ساب یهام رو رو دندون  

با من  شهنیم لمیپس دل د،یباهم ندار  تی یآشنا چیه وقتی _ 

! د یی  تماس بگ  

! ن پرس ام ار یجوش ن کار دارمت  ،ی  _ 

! ندارم یمن با شما کار  نهیمهم ا _ 

 چون بالحتن  ؛زمیاعصابش رو بهم بر  متونسته بود انگار 

: غضبناک و مغرورانه گفت  

تو رو در حد خودم و  عتن یت کار دارم باها گمبهت یم وقتی _ 

تو مفلوک واسه من، حاج  ستیام پس الزم نام دونستهخانواده



بچه گدا! تو هنوز واسه من توله  یبردار  افهیپژمان دانشور ق

ن همون ام  ام رو تو اوج جوونن که خواهر فرشته  یاحروم زده ی 

ستون کرد  . روونه قیی  

.   تیبا عصبان
 

تو موهام زدم چنیک  

! د؟یبارم کن هیو تک هیکنا  د یسال زنگ زد شیش بعد  _ 

 یتا باهات درست حرف بزنم! بابا ستی یآدم ن خودت_ 

... آشغالتم  

. دمیحرفش پر  ونیم تیبا حرص و عصبان  

امتون واجبه؛ ویل د یکه بزرگیی   کنممالحضه یم یه_  انگار  احیی

! د یهاست که متوجه شحرف نیشما عقلتون ناقص تر از ا

تر بود مرد  یلیخ شهبود از شما که ادعات یم من هرچ   یبابا

! حاج آقا دانشور   

رو با تمام   گوشی   تیرو قطع کردم و از شدت عصبان تماس

ن قدرتم به زم خونه کوب ی  ن . دمیآشی   

 لعنت بهت لعنت!

؟شده... چ  ... دا...داداشی سپهراد  _ 



دوختم، باز  نیرسو  یرو به صورت نگران و هل زده نگاهم

 از قبل کرده بود به آرویم شیی یو بترسش شدت لکنتش ر 

. دستش رو گرفتم  

! آروم باش زم،ینشده عز  ج  یه _ 

 بدون توجه به من با ترس گفت:

! پ...پژمان بود؟ نی دا...دا _ 

خاطرات تلخ   ترسه،قدر از اون پس فطرت یمچه دونستمیم

خواهر کوچولوم خارج نشده  گذشته هنوز از ذهن فندفی 

 یهانم تا آرامش رو به چشمبز  یکردم لبخند  بودند. سیع

. خوشگلش برگردونم   

 خو...خودش بود س... سپهراد؟!
ً
 _وا...واقعا

بغلش کردم و به آرویم دمیرو به سمت خودم کش هاشدست .  

! کوچولو من، تو آروم باش  ستیمهم ن _ 

. قرار داد امنهیس یرسش رو رو   

! ترسمم...من یم ...داداشی دا  _ 

: ردم و گفتمموهاش رو نوازش ک به آرویم  



 ن،یرسو  می! ما عوض شد؟ترشداداشت مرده که تو یم مگه_ 

تر از پژمان که جا خودش گنده نی دا م،یبزرگ شد م،یکرد  یی  تغ

من؟فرشته یدیبکنه! فهم یما رو وادار به کار  تونهاونم نیم  

هاش رو دور  دست یگفت و حلقه  یادهیکش  آلود اهویم بغض

هام جا لب یعسل رو  تن یی  شبه  یکرد. لبخند  شیی یکمرم ب

به خانواده  ازشیخوش کرد، خواهر کوچولو من که تو اوج ن

جفت  هیو رسم رو باال آوردم که نگام با  دمیکش  تنها بود! آیه

اش رو به در هیکه تک  در حایل حا یشد. مس تالفی  نی ایامواج در 

بود. حسادت،  هی  خ نیداده بود با بغض و حرست به من و رسو 

 
 

. زد موج یم یاشهیش یاون دو گو  یو افسوس تو  غم ،دلتنیک

زد و به  ! پلیکجا نیبودن جز ا نی بود اما افکارش هرجا هی  به ما خ

شد. قلبم به تالطم افتاد،  یهاش جار اشک از چشم آرویم

قطره اشکش رو هم  هیتحمل  تی نفسم بند اومد! مِن لعن

 . نگاهش بغض آلودش رو از ما گرفت و به رسعت با نداشتم

ن در ماب ن بسیی  چهار چوبش محو شد. آشفته و عصتی  ی 

ازم فاصله گرفت،  نیهم قرار دادم که رسو  یهام رو رو چشم

. د یام رو بوسو نرم گونه د یبه صورتم پاش یلبخند  

. مرش دوستت دارم داداشی  _ 



که با لبخند   دمیرو بوس شیشونیزدم و نرم پ یمحو  لبخند 

. نگاهم رو به عقب برداشت و ازم فاصله گرفت قدیم

 
 

 دونستم! یمکردمیم ناخودآگاه به در دوختم، احساس خفیک

قلب  یشده بود رو  یدرد نیو ا ستیخوب ن حا یحال مس

به سمت اتاق  و ی  ام رو جمع کردم و با تمام قوا و ن! ارادهاهمیس

رو مهمون  هم که شده اخیم یسی یکردم نما  قدم برداشتم. سیع

به هی یام کنم. تو چهره و بدون  مدیبه در کوب یاحرکت ضن

ن زم یکه رو   حا یمس دنیاجازه وارد شدم، با د نشسته بود  ی 

 یبود و موها زونی. شالش دور گردنش آو ختیقلبم فرو ر 

رو  بودن. با تعجب زبونن  زونیشلخته اطرافش آو  شیطال

. شدم هی  قرمزش خ یهاو به چشم دمیکش  هاملب  

! ؟کتن یم هیگر   یتو چرا دار  _ 

ن یر پشت رسهم یم ار و وونهید هاشاشک دستش رو با  خیی

: سمت دراز کرد و با اون لحن بغض آلودش گفت تیمظلوم  

 _منم بغل کن!

: هام از تعجب گرد شد و با بهت گفتمچشم  

!  یم چ  
 
؟یشد وونهیدخیی د گ _ 

و با  ختیهاش فرو ر گونه  یرو  یشیی یبا شدت ب هاشاشک

: بغض گفت  



 کهنیبود؛ با اطاها همدمم  شدمناراحت یم وقتی  شهیهم_ 

اون  ویل نه؛یهام رو بباشک کیس  شدمنیم رایصن  وقتچیه

! د یفهمحالم رو یم شهیهم  

. و دستش رو دور زانوهاش حلقه کرد  د یرو باال کش دماغش  

 امنهیقلبم تو س ،یرو بغل کرد نیرسو  یجور اون دمید وقتی _ 

 که پنج ساله  داداشی  اد یطاها افتادم،  اد یمچاله شد! ناخودآگاه 

نتونستم برم رس خاکش!  بار هیمن  ویل گذره؛از مرگش یم

خاک شد. شدت  بیتو کشور غر  بانهیکه غر   نی طاها

هوا  یاذره یبرا گهیکه د  یشد طور  شیی یو ب شیی یهاش باشک

رو متحمل شده بود! مرگ  یادیز  یدردها حا ی. مسکند جون یم

ه رو داشتم که بش نیپدر مادر و تنها برادرش، من الاقل رسو 

... تنها  یتنها بود تنها حا یآروم جونم؛ اما مس  

لحظه  یبسته شدن در برا یام، صداو در رو بسته د یکش  آیه

به سمتش  اراده قدیم شد. نی  بیاش ترکمعصومانه یهاهیبا گر 

حرف به آغوش   حرکت نی  هی یبرداشتم، کنارش زانو زدم و تو 

مشامم  ی. دوباره همون عطر تن مست کنندش تو دمیکش

 یکه مدهوش وجودش شده بودم. برا  و دوباره متن  د یچیپ

هام رو دور کمرش دست یبند اومد، حلقه اشهیگر   یالحظه

تو   قا یتر کردم و به خودم چسبوندمش. صورتش دقمحکم



هاش ها و هرم گرم نفسگردنم قرار داشت، هق هق  یگود

پر از   یگرفته بود. صدا  ینفسم رو به باز  یاهر لحظه یبرا

. گوشم رو نوازش داد   اشهیگال   

همه زجرم!  نیبود که مستحق ا مگه گناه من چ   سپهراد _ 

رو هم من بدم؟ گرانید یتقاص کارها د یمگه با   

کرده که دوباره با   سیهاش تموم گردنم رو خاشک یسیخ

. د یاش نالگرفته  یهمون صدا  

اعدام بابام و مرگ طاها کم بود که سکته مامانم اضافه _  

خداهم  ه حتی ک روحمکالبد نی   هیمن  کنمفک یم شد! گایه

ام رو خانوده یکه تک تک اعضا  نی م مشکل داره! خدااباه

سهم من  کوفتی   یایدن نیاز ا عتن یناجوانمردانه ازم گرفت. 

ندارم؟رو  یآرامش ابد هیمن حق  عتن ی! دنه؟یفقط زجر کش  

ن چندم یبرا  رو قطع کرد و  هاشهیگال   اشهیبلند گر  یبار صدا ی 

: دوباره با هق هق گفت  

ام فرستاده تا با کمکش رو خدا واسه نیآر  کردمیم فکر _ 

اما امان از  دم؛یکش   که  یهاهمه سختی  یرسپوش بذارم رو 

که بدتر از مرگ   که ساز مخالف زد! رسنوشتی   یروزگار 

ام در نظر گرفته بود و از عمد همشون رو آروم ام واسهخانواده

عاشق  قدر که اون  تن یآر  کردمم نیم! فکرشد یام چآروم واسه



پسم بزنه و از خونه  بیکشور غر   یتو  یجور بود اون شهیپ

. کنه  ونمی  ب  

 تر د یشد یهاهیرو دور گردنم حلقه کرد و با گر  هاشدست

. ادامه داد   

 یقدر تو چه دونن نیم دم،یکشمن چ   دونن سپهراد نیم_  

ستوران  ر  یتا دو و سه شب تو  د یغرق بودم. هر شب با سختی 

  شستمظرف یم کیل
 

ن زم یرو  و آخرشم از شدت خستیک غش  ی 

 د یکردم که تقاص همشون رو با  مگه من چه گنایه کردم،یم

تو بود   یهمه تاوان دل شکسته ها نیا کردمفکر یم بدم. گایه

تی 
ر
لف
ُ
اف زاده که مجبور بودم از کله سحر تا بوق سگ ک  یهاارسی

ن رو بکنم که باهم ع  ی. درسته با پاکردند یمآشغال برخورد  ی 

ن شدم؛ ویل خودم رایصن  زجر   یلیواسه برگشتنم خ به رفیی

ن سخته ب یلی. خدمیکش که همه   گله کفتار صفت باشی   هی ی 

ن ع ن م ر یز سخته هرشب  یلیطعمه بهت چشم دارن! خ ی  بار  ی 

نزنه  یابهت لطمه لتیتا صاحبکار مست و پات شی  مخقن 

ر د ر زخمم، پر ردم، من پر ن ع ها نیردم! همه اسپهراد من مر  هی ی 

 نیگلوم فقط انباشته شدن. سخته با همه ا  یتو  غده چرگ

و  یهنوز قو  کردمیم که رسم اومد سیع  نی و بال همه بدبختی 

کنم! من اگه   حفظغرورم رو  کردمیم محکم باشم! سیع

چون از  ستمین ج  یتو ه شیعالم و آدم مغرور باشم پ یواسه



ن چ شناختی یم هک  حا یاون مس  هی روحتن نی  هینمونده جز  یی 

. دهیآدم زجر کش   

کمرش رو نوازش   هاش به درد اومد به آرویماز شدت رنج قلبم

ترشه، با هر حرف و بغض صداش، قلب آروم د یتا شا کردمیم

که   یمنم سخت بود! دخیی  ی. براشد یم لیمنم به هزار تکه تبد

 
 
زجر   قدر نیملکه براش بسازم ا هیمثل  آرزو داشتم زندگ

وارد   یزخم خورده باشه. به کمرش فشار  قدر نیباشه و ا دهیکش

: کردم و با آرامش گفتم  

! آروم باش!  _بسه دخیی

بعد چند  آروم باشم وقتی  تونمیم یآروم باشم؟! چه جور _  

که چندسال امونم رو   یارس باز کرده، غده غده لعنتی  نیسال ا

. بود  دهیبر   

 ونی  فسم رو آه مانند بهم قرار دادم و ن یرو رو  هامچشم

. فرستادم  

 تونمبکشم، نیم تونمنیم گهید امدهیام، بر خسته سپهراد _ 

  تن یِ زنده بمونم تا حاال چند بار تا لب مرگم اما فقط به خاطر دِ 

. االنم که اومدم زدمنیم که به تو داشتم دست به خودکیسی 

چون در  میکنم ببخش  یکار   خواستمسمتت فقط فقط یم

 ویل ؛یکرد  نی کردم، تو به من اون همه خو  ینامرد یلیحقت خ



تو من  مهیقلب یکردم؟! من االن فقط آرزو   کار من باهات چ  

  نیراحت ا الیتا بتونم با خ رو ببخیسی 
 
رو تموم   مینکبت زندگ

. کنم، تا بتونم با آرامش مرگ رو قبول کنم  

:   دمیهاش پر حرف ونیم
 

گفتم  و با کالفیک  

 ج  یه م،یزنموردش حرف یم بعد در  حا یبس کن مس سیه_ 

! هیکاف  گهینگو د  

ام قرار شونه یگردنم جا به جا کرد و رو   یگود  یرو تو  رسش

. داد   

احساس  آروم باشم وقتی  تونمیم یباشم؟! چه طور  آروم_ 

! می  رهام کردن تا به حال خودم بم ا یهمه دن وقتی  کنم،یم پوچ  

کالبد   هیروحمم جون داده، من فقط  وقته که من حتی  یلیخ

... اطرافش فقط فقط شناوره یایدن یکه تو   یکالبد  م،یخال  

هاش و نفس د یلرز تمام بدنش به شدت یم هیشدت گر  از 

هم تنم رو لباس یاز رو  تنش حتی  نامنظم شده بود داغن 

: کمرش رو نوازش کردم و گفتم  . به آرویمسوزند یم  

! هیکاف  زم،یآروم باش عز  حا ی! مسسیه _ 

و هر  د یچیپاتاق یم یتو  اشهیه با گال شد بیترک یهاهقهق

 گهیقدر گذشته بود؛ اما دچه دونمنیم شد لحظه کمیی و کمیی یم



تکونش  هاش دور گردنم شل تر شده بودن به آرویمدست حتی 

. هی  دستم قرار بگ یکردم تا رسش رو   هیدادم، دستم رو تک

 یهالب هبش،و ملت سیخ یهانگاهم به صورتش افتاد پلک

که همه صورتش رو   رد اشیک اشدهیو صورت رنگ پر  دهیخشک

  شونن یکه از شدت عرق به پ  نی در بر گرفته بودن. موها

 حا یمس کردمفکر یم شهیبودند. من هم دهیکوتاهش چسب

 
 
  یپرس  کردمفکر یم ه،یرو که انتخاب کرد فوق العاده عال زندگ

لبخند رو  کردمیم الیخ قشه،یاومد و عشقم رو برد ال  هو یکه 

 یتا حدود کردم،اما انگار اشتباه یم ه؛ی  گازش نیم وقتچیه

دخیی مورد  یبود چه جور  میکه ادعا عاشق  مقرص منم، متن 

دم! حال بد االن مس ام رو به راحتی عالقه  حا یبه دستش سی 

کردن و   ها بدون من قلبش رو زخیمجز من نداره، اون یمقرص 

ن االن به هم تک قسم تقاص تک  مناکشن یهاپلک ی 

تاوان زجرهاش رو  د یبا می  گهاش رو ازش یمچشم یدهایمروار 

رساغت! تو  امییم یمختار به زود نیآر  یبده منتظر باش آقا

باز شد  خودم بودم که در به آرویم دنیعالم خط و نشون کش

ن غمگ یو چهره . شد  انیچهار چوب در نما یتو  نیرسو  ی   

! ن؟یجانم رسو  _ 

چه  نی. ادمیرو شن حا یمس... م... یهاحر.. حرف یهمه_ 

زد؟... یمکه یم   ب... بود نی هاحرف  



. هم قرار دادم یهام رو رو چشم  

تو االن تختت رو مرتب   میزنجان بعد حرف یم نیرسو  باشه_ 

. کن  

 ر یدستم رو ز  رسعت خودش رو به تخت رسوند، به آرویم به

ن پاش انداختم و بلندش کردم. دستش آروم به همراه شالش ب  ی 

ن زم . هوا معلق شد  و  ی    

گردنم قرار    یگود  یکه رسش تو   دمشیبه سمت باال کش کیم

تخت  یرو  میگرفت. لبم رو به شدت به دندون گرفتم و مال 

انداختم و ازش  فشیتن نح یپتو رو رو  متیقرارش دادم، با مال 

 حا ینگاهش رو به مس زونیآو  یافهیبا ق نیفاصله گرفتم. رسو 

. دوخته بود   

شهیم دار یاالن ب ن،یو رس  ونی  ب میبر  ا یب . _ 

. از تخت فاصله گرفت نهیرسش رو تکون داد و با طمان  

 

**** 

« بک به گذشته فلش » 

" حایمس " 

 



رو  میپشت دستم گرفت و با ذوق بند کوله یرو تو  کالسورم

 یمیجا کردم. به سمت سپهراد که با لبخند مال دوشم جابه یرو 

. زدم برگشتم و با ناز چرچن  کرد برندازم یم  

 _چه طور شدم، خوبه ؟

کرد و از چارچوب در فاصله گرفت و   تر قیرو عم لبخندش

. ستاد یروم ابهرو  قیدق  

_! زمیعز  یعروسک شد _ 

رس دادم.  یدلم آب شد و ذوق زده خنده یقند تو  فشیتعر  از 

موهام رو  متیدستش رو آروم به سمت صورتم آورد وبا مال 

: فرستاد و گفت میمقنعه مشک ر یز   

! ن ع یشد االن درست فرشته، خانیم هی ی  _ 

. ام رو نوازش کرد زدم که با آرامش گونه نی دندون نما لبخند   

 خوب شدم قدر نیسپهر ا یوا
ً
س دارم، واقعا ؟اسیی _ 

حرف دستش رو دور کمرم حلقه کرد و با  کرد و نی   قن یظر  اخم

. افتمآروم وادارم کرد عقب عقب راه نی  یهاقدم  

؟منو  یبر ِا سپهر کجا یم  _ 

با من حرف نباشه ا یما بش . _ 



که   دمیکوب  اشنهیتو س مشتی  کردم و به آرویم  تصنیع اخم

 ینهیآ یو با لبخند وادارم کرد به عقب برگردم. از تو  ستاد یا

نگاهم رو بهش دوختم که آروم دستش رو دورم حلقه کرد  یقد

. ام قرار داد شونه یاش رو رو و چونه  

ن شو! بب هی  خ نهیخانم! به پرنسس تو آ حا یمس_   قدر چه ی 

ن بب باست،یز  قدر جذاب شده! چه مانتو ساده مشیک نیا یتو  ی 

س دار  نیا دنیاالن هنوزم با د ؟یفرشته اسیی  

. ام کاشتگونه  یرو  یازدم که بوسه یزده لبخند خجالت  

. نشه رتیروز اول دانشگاه د میبر  ا یمن! ب خانیم _ 

 هی  نشگاه خبا لبخند به رس در دا شدن از تاکیس ادهیبعد از پ

. شدم  

! شهام، باورم نیمزده جانیه یلیخ یوا _ 

: به دستم داد و گفت یفشار  سپهراد به آرویم  

 یرو دار  اقتشیو ل یدیزحمت کش یلیبودن خ جا نیتو واسه ا -

. زمیعز   

. بهم زد یبه سمتش برگشتم که لبخند  

. باشم ممنونم ازت جا نیکمک تو باعث شد من ا _ 

: فتگ  طنتیزد و با ش یلبخند  



که دلم   یشد مظلوم و دوست داشتتن  قدر نیلحظه ا هی_ 

 شهنیم فیح چندتا بوس و گاز مهمونت کنم؛ ویل هی خواد یم

! ببوسمت جا نیا  

. دیهام از شدت تعجب گرد کردم که با خنده لپم رو کشچشم  

 تو چرا  یبر  ذارمتیوگرنه نم حا یبرو مس ا یب_ 
ً
دانشگاه؟! اصال

! ؟یخوشکل شد قدر نیامروز ا  

. از بازوش گرفتم یز یبا حرص نشگون ر   

 _سپهراد! خجالت بکش!

. به جلو هلم داد کرد و به آرویم  یاخنده  

حرص نخور گوجه شدن بهت  کنم،یم برو شوچن  ا یب_ 

. ها اد ینیم  

. زد و نرم هلم داد نثارش کردم که چشمیک یاچشم غره  

! خدا به همراهت زمیبرو عز  _ 

تکون دادم. با  خداحافظن  زدم و دستم رو به عنوان یلبخند

تر تپش قلبم باال  داشتمکه به سمت جلو بر یم  هر قدیم

ام رو مشت کردم و نگاهم رو به کرده   عرق یهادست رفت،یم

 شد من باورم نیم یدوختم! خدا رس در دانشکده علوم پزشیک

بودم؟! با ذوق لبم رو به  بهشتی  د یاالن من دانشجو شه عتن ی



  داشتم، احساش تی یشدم. احساس عج دندون گرفتم و وارد 

 یلمسش نکرده بودم. دخیی پرسها وقتچیکه تا به حال ه

غرق  هاما یرو  نیی  ش یایو من تو دن شدناز کنارم رد یم یادیز 

دوشم جا به جا کردم و با ذوق وصف  یام رو رو بودم. کوله

بود و همه  ومدهین یوارد کالس شدم. هنوز استاد ناشدنن 

بودن. رسم رو   گهیکنده درحال حرف زدن باهم ددانشجوها پرا 

ن باال آوردم و با غرور به سمت اول کیم قدم  خایل صندیل ی 

نظرم رو جلب کرد نی برداشتم که صدا  

! رو انگار عروسکه یکی نیها ااوه بچه _ 

! هیاوها چه داف _ 

! جونم اخماش رو یا _ 

 یرو  نشونیسنگ یهاشد و بدون توجه به نگاه تر ظیغل اخمم

ن نشستم. همچ یلصند ن نیم یاهرزه یهاآدم ی  حال  تونسیی

ن پس اهم شون  اتیبه چرند تی یخوب امروز من رو خراب کین

اطراف  پام گذاشتم، با نگاه نامحسوش یام رو رو ندادم و کوله

با  ا ی. بعضمیشدیم یو پنج نفر  ستیحدود ب دمییرو پا

مشغول  جانیبا ه ا یو بعض کردنرو کنکاش یم هیبق طنتیش

جام تکون خوردم که با  یتو  بودن. کیم لشونیرتب کردن وسام

 م یوارد شدن استاد که مرد
ً
بود صاف رسجام  انسالینسبتا



کالس رو گرفت که استاد با   یباره سکوت همه هیام. نشسته

ن م یچرمش رو  فیقرار دادن ک : تگف  نی با خوش رو ی   

حالتون خوب باشه، ضمن  دوارمیسالم و عرض ادب ام_ 

و ورود به  تیبابت موفق ز یعز  انیخدمت شما دانشجو  کیتیی 

و با  شناش بیهستم استاد آس ی! صفو پزشیک میعرصه عظ

ن اول . جلسه در خدمتونم ی   

  یپرس 
 
ن ماب با احساس خوشمزگ  و با نی  د یاستاد پر  یهاحرف ی 

: گفت  نمیک  

؟نه ا ی د یاهل نمره دادنم هست د یاول بگ استاد  _ 

ن کردن و ب  د ییبا خنده حرفش رو تا دوستاش  یاهمهمه هیبق ی 

به تیافتاد. استاد با جد ن م یرو  یاضن : زد و رو بهش گفت ی   

 نی  نی! استمیعنوان اهل مزاح ن چیمن به ه_ 
 
االنتم به  مزگ

و  ذارمیم تیمعارفه و آشنا یاوله پا که جلسه  نیعنوان ا

! تکرار نشه وقتچیه گهید دوارمیام  

: تاد گفتکالس دوباره تو سکوت فرو رفت که اس  

اول خودتون  فیاز رد شیی یب تیبه عنوان آشنا سیاز تدر  قبل_ 

. د یکن  رو معرفن   

: که سمت چپ نشسته بود کرد و گفت  یاشاره به دخیی   



؟خانم د ییبفرما شما  _ 

: جاش تکون خورد و با اضطراب گفت یتو  دخیی کیم  

! فروغن  هیسالم هد _ 

وع کردن به معرفن  بیرو تکون داد و به ترت رسش  همه رسی

. خودشون  

سکوت همه جارو فرا گرفت، استاد رسش رو  یالحظه یبرا

گل    شیکه اول کالس احساس خوشمزگ  یبلند کرد و رو به پرس 

: کرده بود گفت  

االن اتفاق  ؟یکردیم قبل که خوب بلبل زبونن  یقهیدق چند  -

؟یافتاده که ساکت شد خایص  

: گفت  ادنی زد و با نی  یپرس پوزخند  

! ؟یو بود؟ صف چ   لتیفام _ 

که با همون لحن   د یهم کش یهاش رو تو اخم استاد 

. اش ادامه داد مغرورانه  

 یم_ 
ً
با  یدهستم، که به خودت اجازه یم من گ دونن تو اصال

. من حرف بزنن   

. ن م یهاش رو رو استاد دست به جلو خم شد قرار داد و کیم ی   



ن بب_  کالس منه و   جا نیا باش؛ ویل یخوایم آقا پرس! هرکیس ی 

! ؟یدیمن! فهم ینشجو تو دا  

. دیکش  شیطال یتو موها زد و دستی  یپوزخند  

...  استاد! پرس ف نیمن آر 
ً
مختارم جناب مثال _ 

 استاد با خشم دستش رو به عنوان سکوت باال آورد.

ست؟! کاره  و چ   هی! مگه من بهت گفتم بگو پدرت کسیه_ 

با  مختار! بار آخرتم باشه که بخوایه ینداره آقا تی یبرام اهم

خودت رسپوش  یپدرت رو کارها گاهیوءاستفاده از اسم و جاس

 من فرفی  یاز شما واسه کدومچیکالس منه و ه  جا نی. ایبذار 

. رو تو گوشت فرو کن نینداره ا  

باعث شد نگاهم رو به صورت ملتهبش بدوزم،  نیآر  سکوت

 یهم گره خورده که استاد صفو  یتو  د یدرهمش شد یهااخم

. کنه  تا خودش رو معرفن  کرد اشاره   شیبه پرس کنار   

 

__----_---_----__---- 

ن خسته نباش  میتموم شدن تا با  از   یدیکالس استاد با گفیی

ن   یام رو تو کالس خارج شد، جزوه دستم گرفتم و با برداشیی

محکم بهم  یاراه افتادم که تنه ام به سمت در خروچی کوله



  خورد و باعث شد به جلو پرت شم! حرص تموم وجودم رو 

که بهم تنه زده بود   گرفت، با خشم به سمت شخض

که با   دادند تنم بهم دستور یم یهاتک تک سلول ام،هبرگشت

حصار  یام رو تو گوشش بکوبم. بند کوله  یتمام قدرت تو 

: دمیصورتش غر  یو با خشم تو  هام حبس کردمانگشت  

! چه وضع راه رفتنه نی! ا؟یمگه کور  _ 

 آنی  یهاو از نظر گذروند، چشمرستا پام ر  ینگاه هوسباز  با 

ترس رو به تنت  یبود و جور  طانن یرنگش رستارس از عناض ش

وار خودش رو به قفسه  وونهیکه قلبت د  کرد یم ر یرساز 

. د یکوبیم  

! خورده هیتر اوه اوه مادمازل آروم _ 

عطر  یقدم عقب رفتم از بو  هیو  دمیهم کش یرو تو  هاماخم

با  داد،بهم دست یم فقط احساس حالت تهوع شیشکالت

. عقب گرد کردم که دنبالم اومد  تیعصبان  

! بود؟! اعتماد؟ چ   تیلیفام _ 

. بهش نکردم که دوباره به حرف اومد یاتوجه  

! امصورتت آشناست واسه شناسمتیم کنماحساس یم _ 

 با حرص به سمتش برگشتم.



. مختار یآقا کتن اشتباه یم _ 

. تی یتر بآروم ،اوه اوه چه عصتی  _ 

. کردم و با تاسف ازش فاصله گرفتم  یادون قروچهدن  

! ستایوا یر کجا یم  یه یه _ 

خودش رو به من رسوند و با غرولند   ستادم،یبا اکراه رسجام ا

: گفت  

! ؟کتن یم زود قایط قدر نیتو! چرا ا هستی  یعجب کله خر  _ 

ابروش رو خاروند و با  یشدم که گوشه هی  نفرت بهش خ با 

: آرامش گفت  

سلف باهات حرف دارم دخیی  میبر  ا یگاهم نکن بن یجور نیا_ 

! اعتماد  یآقا  

احساس  چیشدم. ه هی  خ شیطانیش یهاتعجب به چشم با 

. که خودش ادامه داد   کرد رو بهم القا نیم خونی   

. فرق کرده یلیات خچهره شینسبت به چند سال پ _ 

! چرا من بود گ  نیقدم به عقب رفتم، ا هیکردم و   اخیم

! شناختمشنیم  

؟شناشمن رو از کجا یم هستی  گ  و ت _ 



. کرد  سینازکش رو خ یهابا نوک زبونش لب  

. ادینیم ادتیکه من رو   ات فاصله گرفتی از گذشته یلیانگار خ _ 

. هم قرار دادم یهام رو رو با حرص چشم  

ن بب_  هات رو دارم نه اعصابش رو آقا پرس من نه وقت حرف ی 

ن پس درست، بب ن اگه شناختم ک  درست! خودت رو معرفن  ی 

! بسالمت نشناختمت بازم به سالمت  

ن ع ،یهنوزم قلدر  نمیبنه یم_  ها غرور تو همون وقت ی 

غرور   نیا شکنمیم نمیخب من آر  ویل زنه؛هات موج یمچشم

! کاذبت رو   

. هم فشار دادم یهام رو رو دندون تیبا عصبان  

 _ببند دهنت رو!

. ه دادادام یکرد و با لحن مرموز   یامستانه یخنده  

! وز کرده بود 
ر
ور د

ُ
بعدش؟ ا یطاها قبل از اعدام بابات ا _ 

محکم به  حرکت با جزوه یو تو  دمیهم ساب یرو رو  هامدندون

. عقب هلش دادم  

ن زورت هم یاوه همه اوه ؟بود جوجه کوچولو  ی  _ 

؟آشغال هستی  دهنت رو تو گ ببند  _ 



 کنار ابروش رو خاروند و ازم فاصله گرفت.

. ادییم ادتیمن رو  ما حتبهش فکر کن  _ 

شده بودن همه  هام کشدار و عصتی شدت حرص نفس از 

. با کرد ذوقم کور شده بود و اعصابم رو به شدت متشنج یم

مانتوم کردم، اسم  بیج یدستم رو تو  میزنگ گوش یصدا

 حتی  ویل کرد؛یم نی خودنما میگوش  یسپهراد رو صفحه

  لنتیسا یرو رو  سپهراد رو هم نداشتم! گوشی  یحوصله

به سمت  ختهیبهم ر  بلند و اعصانی  یهامگذاشتم و با قد

ن دوم . افتادم کالسم راه  ی   

که    افتاد، لبخند کجی  نیکالس شدم که نگاهم به صورت آر   وارد 

باعث شد دستم رو با  کرد یم نی نماهاش خود لب یگوشه

ام کرد که با خشم نفس حواله حرص مشت کنم، چشمیک

بود،  گ  نیرها کردم. ا صندیل یرو رو و خودم  دمیکش  قی یعم

. لعنت بهش! لعنت ارمیب ادشیبه  تونمنیم ا یخدا  

 یهانازکش، چشم یهالب ش،یگندم  استخوونن  صورت

  نیا ا ی! خداشیطال یرنگ شده یموها ش،یطانیش حالتنی 

مغزم  ی! انتهاارمش؟یب اد یبه  تونستمچرا نیم بود گ

واضح نبود که  ج  یاما ه د یرسبه نظر یم یمه آلود یهاصحنه

. هیک  ضیآدم مر  نیبتونم حدس بزنم ا  



! داد کالس تمام روحم رو آزار یم  انیاش تا پاآزار دهنده نگاه

ل  شد یم تر هی  اش هر لحظه درمقابلم تچهره و قدرت کنیی

هم  یهام رو رو . با خشم دندونکرد یم تر فیاعصابم رو ضع

وع به نت بردار  دمیساب حواسم جمع بشه؛  د یاکردم تا ش  یو رسی

... اما انگار امکانش نبود   

  دمیکش  میشونیبه پ دستی 
 

 و خواب و با خستیک
 
به  نگایه آلودگ

کالسمم باالخره تموم   نیساعتم انداختم دو ظهر بود و آخر 

دانشگاه رد شدم که نگاهم به سپهراد افتاد   یشد. از در ورود

عت رس  دنمیدر با ذوق بهم چشم دوخت بود. با د یکه جلو 

.. ستاد یرو اکرد و روبه  شیی یهاش رو بقدم  

 من! خسته نباشی  دهیسالم سالم خانم خوشگل رنگ پر _ 

. نفیس  

. نثارش کنم یکردم لبخند  سیع  

. ندارم راه برم ینا ام که حتی خسته قدر نیسپهر ا یوا _ 

دستش   یدوشم برداشت و تو  یرو از رو  فمیک  آرویم به

. گرفت  

 که حسانی   نستا یرسپا وا نیاز ا شیی یب زمیعز  میبر  ا یپس ب_ 

. یاخسته  



ن رو بهش دوختم که جلوتر از من راه افتاد، ع نگاهم ها بابا  ی 

 هیمثل  که فقط دوسال از من بزرگیی بود؛ ویل  نیبا ا موند یم

. یخطا بر  یاذره ذاشتمواظبت بود که نیم یبابا نمونه جور    

ا شیحام تیشخص  کنارت بود   ظیرو دوست داشتم تو هر رسی

ن و هم  یرو دارم که هنوز تو  یکیکه الاقل   کرد خوشحالم یم ی 

. حد و مرز دوستم داره نی  یایدن نیا  

؟نی ایب یخواخانما شما نیم خانم _ 

خودم رو بهش  یکردم و با قدم بلند  یاتک خنده جی یگ  با 

به رسوندم. به آرویم . زد  میشونیبه پ یاضن  

.  
 

   خستیک
 

قل خانمفس زنن یم جیروت فشار آورده، گ گرسنیک _ 

. ن زم یو با پاهام رو رو  دمیورچ لب دمیکش  ی   

! گشنمه  حسانی  ها گفتی   یوا _ 

: گفت  کرد که روشنش یم  سوار موتور شد و درحایل  

. ن چ هی میر االن یم ضعف نکتن  یواست تا بخور  خرمیم یی  _ 

و خواستم جوابش رو بدم که با  دمیهام کشلب یرو  زبونن 

 ی. سوار فرار د یرسم پر برق از  ابونیاون طرف خ نیآر  دنید

  یابدون سقف نقره
 

هام! به چشم قیبود و نگاهش دق رنیک

ن اش رو از همخباثت چهره  به خونی  تونستمفاصله هم یم ی 



 ناباور  یهاهوا تکون داد و جلو چشم یحس کنم دستش رو تو 

ن آف ماش کیت هیمن با  . رو از جا کند  ی   

شدم، با  هی  خ شیخال یشد و با بهت به جا حسبدنم نی  تمام

دادم و به  یی  که به بازوم اومد جهت نگاهم رو تغ  یفشار 

. انداختم سپهراد نگایه سوایل یهاچشم  

؟زمیجان! حواست کجاست عز  حا یمس _ 

: زدم و هل زده گفتم یلبخند جی یبا گ  

ن هان! چ_  ن لحظه حواسم پرت شد، تو چ هی ج  یه ج  یه ی    یی 

! ؟گفتی   

؟کتن یم گفتم سوار شو، کجا رو نگاه  گهید آره _ 

فرستادم، دستم رو حصار بازوش کردم و پشت  ونی  رو ب نفسم

. ترِک موتور نشستم که ادامه داد  یرسش رو   

آشنا  ی  با مس امروز موتور عرفان رو گرفتم، گفتم روز اویل_ 

 هی د یشا دنبالت؛ ویل امیخودم نوکرتم هر روز م کهنیبا ا ،شی 

. نی ایب نی الزم شه تنها یروز   

 نزدم و  حرفن 
 

هام رو دور شکمش حلقه  دست از شدت خستیک

پرسه  نیکمرش قرار دادم. ا  یکردم و سمت چپ صورتم رو رو 

 ک خواستیم چ  
ً
 هیکارها چ  نیقصدش از ا هیاز جونم! اصال



و نگاهم رو به  دمیکش  آیه شدمتر یم جیو گ جیفقط داشتم گ

. میشدکاج دوختم که با رسعت از کنارشون رد یم  یهادرخت  

ن چ حا یمس ر ساکتی قدچه_  از روز اول  ج  یشده؟ چرا ه یی 

 دانشگاهت نیم
 
 خوب بود دوست داشتی ؟گ

ً
؟! اصال  

ده شده حواسش به همه چ نهیس یتو  قلبم ن فرسی هست و از   ی 

 یرو  یلبخند د یفهمرو یم نیحالت صورتم ا نیتر  کیکوچ

: گفتم  میهام نشست و مال لب  

. کتن یم منت مهربونن  ممنونم سپهراد که نی  _ 

: بلند گفت نی کوچه عبور کرد، با خنده و صدا  یرسعت از تو  با   

؟مگه یها بلدحرف نیجان توام از ا یا _ 

دهدست یحلقه هم  یهام رو رو تر کردم و چشمهام رو فرسی

. قرار دادم  

بهت زده بگو تا دمار از  حرفن  افتاده؟ اگه کیس اتفافی  حا یمس_ 

. ارمیروزگارش در ب  

: خالف حالتم گفتمهام رو کج کردم و بر لب  

حرف زدن  یام حوصلهخسته کمهیفقط  وونه،ینه بابا د_ 

. ندارم  

! کم صیی کن  هیخونه،  میر االن یم زمیباشه عز  _ 



ن چ  رو دوختم، به آرویم شیپ کینگفتم و نگاهم رو به تراف یی 

ن از ماب ن ماش ی  موتور رو نگه  کبانی   یکه جلو   میعبور کرد ها ی 

ن انگهوس یداشت بو   کباب هو   ی 
 

 شیب ش از رسم برد و گرسنیک

که موتور رو به    دمیبو کش قیکرد عم  د یاز حدم رو تشد

به رس در و  و شم. نگاهم ر  ادهیپارک کرد و باعث شد پ یاگوشه

اض گفتم کبانی   یبرجسته یتابلو  : دوختم و با اعیی  

! خب؟ یستادیوا جا نیاه سپهراد چرا ا _ 

تا  د یکشش یمتو موها که دستی   شد و درحایل ادهیموتور پ از 

: مرتب شه گفت  

. یبخور  چ   هیآوردم  گهید یخب گرسنه بود _ 

زد و با عجله  نی تعجب نگاهش کردم که لبخند دندون نما با 

. ادامه داد   

. کباب هوش از رسم برد  یبو  گهید میبر  ا یب _ 

: گفتم  از جام تکون نخوردم و با بدعنقی   

  جا نیتو خونه تنهاست بعد ما ا نیرسو  ایلیخیقدر تو بچه_ 

فکرش رو  م،ی! بعدشم پولش رو از کجا بدم؟یکباب بخور 

؟ینکرد  

: گفت  و با لحن مظلویم د یبه گردنش کش دستی   



. ضعف کتن  میتا خونه بر  دمیات بود، ترسخب گرسنه _ 

. به ابروهام دادم که دوباره به حرف اومد تن یاز لحنش چ  

ن خب بب_   خونه  میبر  میی  بگ د یهست نداره اگه رایصن  یکار   ی 

؟اهوم موافقی  م،یرهم بخور دو   

 زد رو باد یم دها یکوب  که تند تند کباب  رو به پرس جوونن  نگاهم

: گفتم  دهیورچ یهادوختم و با لب   

! نه؟ شهیم یلیپولش خ _ 

ن به سمتم اومدم و دستم رو ماب سپهراد  هاش قرار حصار پنجه ی 

. داد   

. بده ملکه من، نگران پولشم نباش فداتشم تو اوگ _ 

نثارم کرد  زدم و رسم رو تکون دادم که چشمیک یندلبخ مچهین

: و گفت  

. لد صیی کتن  قهیپس تا تو دو دق اومدم یمن جر _ 

ن چ  ینگفتم که مثل فرفره ازم فاصله گرفت. وارد مغازه یی 

 شلوغ کبانی 
ً
 امفاصله نیآور کباب از اضعف یشد. بو  نسبتا

 درش کلی. نگاهم رو به هکرد یم د یاشتهام رو تشد
ً
ت و قد نسبتا

همسن و  یبلند سپهراد دوختم. نسبت به سنش از همه

ها عرصه انواعکار کردن تو   د،یرستر به نظر یمساالش درشت



رو لبم نشستم و  یکرده بود. لبخند  دهیورز  رو حسانی  کلشیه

نگاهم رو ازش گرفتم.  میمحو حرکاتش بودم که با لرزش گوش

  ونی  رو ب میمانتوم فرو کردم و گوش بیج یدستم رو تو 

خود  میگوش  یصفحه شکسته یرو  . شماره ناشناشدمیکش

بدم، تماس رو  میشونیبه پ تن یو باعث شد چ کرد یم نی نما

. وصل کردم د یبدون ترد   

؟د ییبفرما الو، _ 

هام گره  باعث شد اخم طرف مقابل از پشت گوشی  سکوت

: گفتم  کور بخورن و با بدعنقی   

. امرتون د،ییبفرما _ 

... وت و سکوتو دوباره سک  

: گفتم  یبلندتر  یزدم و با صدا با حرص چرچن   

؟یی  بگ مونن الل یزد زنگ _ 

! داشته باش مادمازل تیشخص کمیاوه اوه  _ 

قلبم از  د یچیگوشم پ  یکه تو   نی مرموز و آشنا یتن صدا با 

رو تحت فشار قرار داد و  امنهیس یقفسه جانیشدت ه

. شدن د ینامنظم تشد یهانفس  

؟هنوز  نشناختی جوجه کوچولو  شد یچ _ 



. مشتم گرفتم یمانتوم رو تو  یگوشه  

! ؟یدار از جونم، چرا دست از رسم بر نیم یخوایم تو چ   _ 

. گوشم به آواز در اومد  یو خندونش تو  میمال  یصدا  

! تر، آرومیی آروم تی یاوه ب _ 

. ادامه داد یکرد و با مرموز   طانن یش خنده  

 د یبا من نیسی کامل مال   و تا وقتی  هانن  خواممن تو رو یم_ 

. تحملم کتن   

 یاز بهت فرو رفتم. خدا باره تو منجالنی  کی کردمیم احساس

قصدش فقط آزار  ا ی! زده بود به رسش گفتیم پرس چ   نیمن ا

! دادن من بود   

کردن   در مخقن  که سیع  رو به دندون گرفتم و با لحتن  لبم

: لرزشش داشتم گفتم  

 نیت از اتو رسته؟ منظور  چ   ه؟یکارها چ  نیقصدت از ا_ 

هان؟ هیچ اتیچرند  

... ! به موقعزمیعز  فهیمخودت به موقع یم _ 

عرق  شیصداش قلبم به لرزش در آورد و از لحن موذ تن

 یکمرم نشست که تماس رو قطع کرد. ترس تو   هی  ت یرو  یرسد

 یوارهایهام به رقص در اومد و با بغض که به دتک تک سلول



من به  ا یشدم خدا هی  رو خبه روبه نداختام چنگ یمحنجره

دا شد. یاز کجا پ روانن  نیمشکالت غرق بودم، ا اندازه کافن 

شاد سپهراد گوشم رو  یفرستادم که صدا ونی  نفسم رو ب

. نوازش داد   

. نکرده خیتا غذا  بی  سوارشو خانیم _ 

و با هل   د یلبش ماس یروح به سمتش برگشتم که لبخند رو  نی 

: گفت  

ن ! چحا؟یمس ؟شده یی  _ 

 _نه!

. شد  هی  به صورتم خ قیبه حرفم سمتم اومد و دق تیاهم نبدو   

ن چ زد؟ کیس بهت حرفن  کیس ؟گفت  ی  _ 

رو  امختهیداشتم افکار بهم ر  تکون و سیع به حالت منقن  یرس 

. به حرف اومد  سامون بدم که دوباره با نگرانن   

ن چ اگه ؟دهینشده تو چرا رنگت پر  یی  _ 

. دمیشبه صورتم ک زدم و هل زده دستی  لبخند تصنیع  

؟دهینه من کجا رنگم پر  ... نهمن _ 



ازش به سمت موتور رفتم،  عیی یشد که رس  هی  بهم خ مشکوک

به  دهیبمونم مورد بازخواست قرارم م گهید کمیاگه  دونستمیم

شد که به رسعت   هی  سمتم اومد و با نگاه مشکوک به صورتم خ

: گفتم  

! ستمیوا تونمنیم گهیخونه که د میسپهر زودتر بر  یوا _ 

رو دستم داد و موتور رو روشن   غذا  د یسف کیپالست حرفنی 

سکوت کنه آخرش  کنهیم هروقت که سیع دونستمکرد. یم

اف کنم که چ    یرس  نیا ویل شده؛توقع داره خودم اعیی

 د ینبا کردمبا دفعات قبل فرق داره حس یم کردماحساس یم

. کنم  خودم بتونم حلش د یبذارم با ونیرو با سپهراد درم انیجر   

سکوت گذاشت و تا آخر  یتو  میکه تا خونه اومد  یی  مس کل

. ناهارم سپهراد حرف نزد   

که شده   به هر منوایل نیاز اون روز گذشته بود و آر  یروز  چند 

 تی یاهم چیاما من بهش ه نه؛یبود قصد داشت من رو بب

 گاهشگاه و نی   یها. مزاحمتاش بعد کالس، تماسدادمنیم

بهم  یجزوها ی. خودم رو رو زد هم یمداشت حالم رو ب گهید

. ذهنم دمهم قرار دا یهام رو کف اتاق رها کردم و چشم  ختهیر 

موجود اضافه باعث تنش  نیبود، وجود ا ختهیآشفته و بهم ر 

میب بودم که ادعا  دهیپرسه رو کجا د نیشده بود! خدا ا شیی



 میگوش  امکیبلند پ ی! با صداشناسهیم داشت من رو به خونی 

. افکارم پاره شد و با اکراه رسم رو بلند کردم یرشته  

 یرو از کنارم برداشت و با باز کردن صفحه عرق رسد میگوش

هام به شماره افتاد و با بهت به کمرم نشست. نفس  یهی  ت یرو 

ن حاو  لب مرورش کردم و  ر یشدم. چندبار ز  هی  خ امکیپ یمیی

ب از دستم افتاد  در آخر گوشی  . با ضن  

 یجلو  نیو با دو از اتاق خارج شدم، رسو  دمیزده از جام پر  هل

اش بود. رسگردون کارتون مورد عالقه  یمشغول تماشا یو نی 

: گفتم  د یلرز که یم  نی زدم و با صدا چرچن   

؟! ... سپهراد کو نیرسو  _ 

اطراف اتاق سه در  یبه سمتم برگشت و با کنجکاو  هیطمان با 

: و در همون حال گفت د ییچهار رو پا  

. .دونم... آ... آچی .. اوم... نیم _ 

ن رو از ماب میاتاق برگشتم و گوش یعجله دوباره تو  با    ی 

هام باعث . لرزش نامحسوس دستدمیکش  ونی  هام بکتاب

رو کنار   کنم. گوشی   دا یسپهراد رو پ یشمار  شد تا به سختی 

 .گوشمم قرار دادم



س نیم _) ک مورد نظر در دسیی  تماس  باشد مشیی
ً
 بعدا

ً
لطفا

دیی  بگ .) 

س نبود با بغض دوباره  ا خدا چرا گوشی خد یوا در دسیی

رو شدم. نحس روبه یباز با همون صدا شمارش رو گرفتم ویل

س چرچن  بلند  میزنگ گوش یدور خودم زدم که صدا با اسیی

. کرد یم نی خودنما میناشناس رو صفحه گوش یشد، شماره

 فیظر  یبدون اتالف وقت تماس رو وصل کردم که صدا

. د یچیپ گوشم  یتو  یدخیی   

. ی  سالم وقت بخ _ 

. س لب هام رو از هم باز کردمبا اسیی  

؟شما  _ 

به  نی آقا م،ی  گتماس یم مارستانیاز ب_  رو آوردن که بر اثر ضن

... چاقو مصدوم شده  

. د یرو رسم آوار شد و با بغض وسط حرفش پر  ا یدن  

! حالش چه طوره؟ د یحالش... بگ _ 

: گفت  نهیطمان کرد و با   کوتاه مکتی   هیچند ثان یبرا یپرستار   

... ه لطف کن هوشنی  ن بهیی انیپ مارستانیب د یایب د یهسیی امیی _ 



ن زم یرو  من  یاز دستم افتاد. خدا رس خوردم و گوشی  ی 

 هیصورتم حرکت کردن با  یرو  مهابا هام نی بود؟ اشک هوشیب

و  دمیکش  ونی  و مانتو شالم رو از تو کمد ب دمیجهش از جام پر 

بودن و با  دهیم امونم رو بر هاهق. هقبه رسعت تنم کردم

 نیو حرکت کنم به سمت رس  تونستمبدنم نیم د یلرزش شد

: گفتم  هیرفتم و با گر   

. میبر  د یپاشو با نیرسو  _ 

تعجب به سمتم برگشت و با نگاه بهت زده از رسجاش بلند  با 

لب  ر یکه ز   درحایل دم،یشد. بهش امون ندادم و دستش رو کش

. راه افتادم ونی  ت بو به سم کردمغرولند یم هیبا گر    

 ا یخدا دادم،یم نیجواب رسو  چ   ومد یرس سپهراد یم نی بال اگه

. تحمل از دست دادن داداشش رو نداره گهید نیرسو    

به رسعت خودم رو ازش  هیبعد از دادن کرا تاکیس ستادنیوا با 

تمام  نی. رسو دمیرو کش نیپرت کردم و با دو، دست رسو  ونی  ب

. کرد قط با بهت به من نگاه یممدت سکوت کرده بود و ف

و  عبور کنم که نگهبان با بد عنقی  یاز کنار در ورود خواستمیم

: گفت  یبلند یصدا  

. داخل برگرد میذار هارو نیمبچه ،یبر خانم بچه رو کجا یم _ 

: گفتم  یانداختم و با لحن زار  نیبه صورت مظلوم رسو  نگایه  



! مش د یتروخدا بذار  م،یدار  ضیما داخل مر  بیی _ 

. رو گرفت نیمچ دست رسو  سمتمون اومد و به آرویم به  

. جون تو برو داخل من حواسم بهش هست شهنیم دخیی _ 

: و با بغض گفتم دمیبه صورتم کش دستی  با نگرانن   

.   کنمازتون خواهش یم_ 
 
مش د یبذار  د یکن  بزرگ بیی  

با ترحم بهمون انداخت و با اشاره چشم بهم گفت وارد  نگایه

. دمیپاشدم و با نگاه نگرون اطراف رو یم شم. وارد سالن اصیل  

... دا... داداش س  ضه؟یمر  ... گگ  حا یمس آ... آچی _ 

 سپهراد... حالش خوبه؟

 یپرستار  ها ستگاهیبلند به سمت ا یهاتوجه بهش با قدم بدون

. دمیرو کش نیدست رسو  یراه افتادم و به تند  

. گهی...دیبگو... د حا ی... مم...مسآچی  _ 

: تکون داد و با بغض گفتم یرس  تابانهنی   

. خورده هیبهت، فقط صیی کن  زمیعز  گمیم _ 

. ستادمیوا یپرستار  ستگاهیجوابش نشدم و رو به ا منتظر   

... ن  د یسالم ببخش به من زنگ زدن گفیی _ 

: ن ب   و با نی  د یحرفم پر  ی 
 
نثارم کرد و گفت نگایه حوصلیک  



؟مارتونیب اسم _ 

. یمیسپهراد، سپهراد حک _ 

وع ن و بعد از چند ثان تمسیکرد با س  رسی : دوباره گفت هیور رفیی  

. شهیم وارد بخش عمویم د یایبه هوش ب ه،یکاور یبخش ر  _ 

. س نگاهم رو به صورت خنتی  دوختم هاشبا اسیی  

ن چاقو خورده االن خوبه حالش ؟چطوره، گفیی _ 

: گفت  و با بد اخالفی  د یاش کشرنگ شده یبه موها دستی   

س  اد یهوش بشما! بذار به  یدار  خانم چه توقیع_  بعد بی 

. نه ا یخوبه   

. هم فرو رفت و بغضم رو فرو خوردم یهام تو اخم  

. دیبدون د یخب با د یشما پرستار  _ 

! جا؟نیشماست ا مار یمگه فقط ب _ 

ها رو که پرونده  حرص صورتش رو برگردوند و درحایل با 

. ادامه داد  کرد جا یمجابه  

! آخه فکر نی  قدر نیقدر توقعات مردم باال رفته، آدم اچه _ 

س امونم رو بر  حالم  یهم حا یو مس دهیبد بود، اسیی
 

نبودم  شیک

. نگاه ستیطرز حرف زدن ن نیا دادموگرنه بهش نشون یم



ن آم ی  تحق  یکه صدا  دمیرو کش نینثارش کردم و دست رسو  یی 

. متوقفم کرد و باعث شد به عقب برگردم یمرد   

! لحظه هیخانم  _ 

 سیمامور پل هیخوردم.  جا  دنشونیسمتشون برگشتم که با د به

رو به  شیکم پشت جو گندم  یکه موها  با مرد الغر اندایم

ن  سیپل یمامورها دنیسمت عقب شونه کرده بود. با د میی

هام چشم یکه عرص بهم ارسال شده بود جلو   ایمیپ د یتهد

 گاهمن ستادنیرو انقش بست. بدنم به لرزش در اومد که روبه

با ترس سالم کردم که در درگردش و در همون حال  نشونیب

: جوابم گفت  

؟خانم حکمتی  سالم، _ 

مثبت  یدوختم و رسم رو به نشونه سیرو به مامور پل نگاهم

. تکون دادم  

.  همراه من ب
ً
چند سوال ازتون دارم د یایلطفا _ 

: وارد کردم و هل زده گفتم نیبه دست رسو  یبا ترس فشار   

! ؟سوال؟ چه سوایل _ 

. گمیم بهتون د ییایشما همراهمون ب _ 



هام به حرکت در اومد و با تک تک سلول یتو  اضطراب

. وا رفته پشت رسشون حرکت کردم یهاقدم  

س باعث شده بود  ستادن،یا تیجمع اهو یدورتر از ه کیم اسیی

به  چیه کردمیم سیع ویل اد؛یهمه درونم از ترس به لرزه در ب

فرستادم و دهن  ونی  . نامحسوس نفسم رو بارمیخودم ن یرو 

: گفت  سیبزنم اما مامور پل ز کردم که حرفن با  

. میی  گوقتتون نیم اد یز  د،ینگران نباش _ 

. تکون دادم که ادامه داد یرس   

؟د یخواهرش هست ه؟یچ با سپهراد حکمتی  نسبتتون _ 

. کردم  سیرو با نوک زبون خ امدهیخشک یهالب  

! میلیفام ست،ینه برادرم ن _ 

؟نداره یبزرگیی  ا یمادر  پدر، _ 

. رو فشار دادم نیدست رسو   

 _نه متاسفانه فوت شدن.

! ه؟یشغلش چ _ 

. کنهلباس کار یم کیبوت هی یتو  _ 

. شد  هی  به حرکاتم خ قیباال انداخت و دق نی ابرو  



؟د ینداشت که با کیس  شخض خصومت _ 

قدر گلوم رو گرفت، سپهراد بدبخت خیی نداشت چه  خیب بغض

به هم فشار دادم و رسم رو  یهام رو رو دشمن داره. لب

. تکون دادم منقن  ینشونه  

. کار نداره  با کیس چوقتینه سپهراد ه _ 

. هاتونباشه ممنون بابت پاسخ _ 

. دمیپرس د یشدم و با ترد کیبهشون نزد قدیم  

؟د یمشکوک شما به شخص خایص د یببخش _ 

: شد و گفت هی  باال انداخت و با شک به صورتم خ نی ابرو  

. میکنیم داشونیان شاهلل پ ویل ی  خ _ 

. گفتم «یاان شاهلل»لب  ر یرو از داخل گاز و ز لبم   

 

_-------__--------__------- 

 

 اشدهیسپهراد مرتب کرد و به صورت رنگ پر  یرو رو  ملحفه

 یشدم سه روزه که به خاطر وخامت زخمش هنوز بسیی  هی  خ

کاش هرچه زودتر خوب شه!   یبود. دلم به حال بدش گرفت ا



کالمش تنگ   طنتیش ش،هاهاش، مهربونن دلم واسه خنده

سکوت اتاق رو  میزنگ گوش یکه صدا  دمیکش  شده بود. آیه

ن م یرو از رو  میشکست. گوش شماره  دنیبرداشتم که با د ی 

. کمرم نشست  هی  ت یرو  یآشنا قلبم به تپش افتاد و عرق رسد  

جاش خورد به  یتو  سپهراد تکونن  ،گوشی   یشدت صدا از 

از اتاق خارج  گوشی   یو با قطع کردن صدا دمیرسعت از جا پر 

بلند به  یهاکه با قدم  شدم. تماس رو وصل کردم و درحایل

تماس رو وصل کردم و با  رفتمیم مارستانیسمت محوطه ب

: گفتم  تیعصبان  

! ؟یخوااز جونم یم ! چ  ؟زنن زنگ یم یه هیچ _ 

. دیچیگوشم پ  یشادش تو  یخنده یصدا  

. توپت پره خانیم یلی! انگار خاوه اوه چه عصتی  _ 

 یبود رس سپهراد آورد نی چه بال نیخفه شو فقط خفه شو! ا_ 

! ها؟  

 گهیتاوانش تا د همنیا یومدیرس قرار، ن ا یبهت که گفتم ب_ 

! حرف من حرف بزنن  یرو  ینخوا  

فرستادم  ونی  نشستم و نفسم رو کالفه ب مکتین یحرص رو  با 

: گفتم  یو با لحن زار   



! هستی  یچه جونور  گهیتو د _ 

: گفت  د و با لحن ترسنایککر   طانن یش یخنده  

. کوچولو  هنوز جا داره که منو بشناش _ 

. دمیبغض به اطراف گلوم چنگ انداخت و با خشم غر   

هام به ارواح خاک بابام دستم بهت برسه خرخره تو با دندون_ 

. جومیم  

هام رو هاش دستشدت خنده  خنده از ر یو بلند زد ز  مستانه

: محکم مشت کردم و با حرص گفتم  

! ر  نحست رو آشغال ی صداِبیی _ 

. باره قطع کرد  هیرو  اشخنده  

! پس حد خودت رو ستمیمهربون ن شهیجوجو من هم یه_ 

. بدون  

ن دآمیلحن تهد از  : دادم و با خشم گفتم میشونیبه پ تن یچ شی   

! وونیح ،وونن یح هی ستی یتو آدم ن _ 

س،  هی  رو خرو قطع کردم و به روبه تماس شدم. ترس، اسیی

و  زد تنم موج یم یهاتک تک سلول یو خشم تو  تیعصبان



گلوم مانور   یکه داشت تو   غده رسطانن  هیبغض شده بود 

. رو بچشم انگار قرار نبود من طعم خوشبختی  داد یم  

 

« حال زمان » 

 "سپهراد"

خونه گذاشتم سکوت خونه نشون  یرو تو  دها یخر  سهیک ن آشی 

 یامتحان برنگشته بود. کیی  یهنوز هم از جلسه نیرسو  داد یم

به در بسته اتاق انداختم  گاز قرار دادم و نگایه  یشعله یرو رو 

خواب ناز  یخانم هنوز تو  حا یساعت ده صبح بود و انگار مس

راه  یو به سمت نی  نانتکون دادم و غرولند ک یرس  برد به رس یم

 حا یو خوابالو مس ختهیبهم ر  یافهیافتادم که در اتاق باز شد، ق

رو به اپن دادم و به صورتش  امهیصورتم نقش بست. تک یجلو 

 یهاشدم. موهاش آشفته دورش رها شده بودن و چشم هی  خ

 و به تنش کش قوش د یکش  یاازهیباز بود. خم مهیخوشکل ن

: گفتم  یلبخند مچهیتاسف تکون و با ن نبه عنوا یداد که رس   

 _ساعت خواب خانم خرسه!

که زد   یعن یصدام انگار توقع نداشت چون چنان ج دنیشن با 

 یافهیخونه به لرزه در اومدن. با ق یوارهایحس کردم همه د

: گوشم گذاشت که با ترس گفت  یدرهم دستم رو رو   



! ن چرا ع میترسوند یوا خب شی جن ظاهر یم ی  _ 

. اش کردمحواله باال انداختم و نگاه چت   نی ابرو  

! ه خوابم رو پروندکتن نگاه یم یجور نیخب چرا ا هیچ
َ
ی. ا _ 

 یاگردنش داد و صورتش رو برگردوند که خندهبه   یناز قر  با 

. هام نشستلب یرو   

رفت که من  بهداشتی  سیتوجه به من به سمت رسو  بدون

خونه برگشتم ن . دوباره سمت آشی   

ن خامه و مربا در رو بستم.  خچالی در  رو باز کردم و با برداشیی

از قبال  نیکه رسو   نی سفره کوچولو یدستم رو رو  لیوسا

ن دو بشقاب رس سفره گذ   انداخته بود اشتم و با برداشیی

. نشستم   

به سمت  کرد صورتش رو پاک یم نشیکه با آست  درحایل حا یمس

: اومد و گفت  

! ؟یاومد گ _ 

: گفتم  به صورتش انداختم و با بد اخالفی  نگایه  

وع کن.  _اول سالم بده بعد سوال جوابت رو رسی

: و با حرص گفت د یهاش رو ورچلب  



؟یداوم حاال، سالم! گ خب _ 

! ن هم شیرب  ع پ هی ی  _ 

شد. از  هی  کج کرد و به صورتم خ  گفت، رسش رو کیم  آهانن 

  دمیکش  پوفن  اشهی  نگاه خ
 

: گفتم  و با کالفیک  

؟باز  کتن نگاهم یم یجور نیچرا ا حا یمس هیچ _ 

 یتر کرد. تو هاش رو مظلومچشم هی  نگاهش رو بگ کهنیا بدون

ه کل عوض اخالقش ب دمیبود فهم شمونیکه پ  مایه هی نیا

از اون  گهیکه د  یداده بود طور  شیی  روزگار تغ یشده انگار جد

 مغرور خیی 
فرشته مهربون. چندبار  هینبود و شده بود  یدخیی

ش گر  یهاپلک زدم و نگاهم رو از چشم  یلقمه رو تو  فتم،دلیی

  دهنم گذاشتم و در همون حال با نی 
 
: گفتم  حوصلیک  

؟کتن نگاهم یم یجور نیچرا ا حا یمس _ 

اسمم رو  دهیکش  شیساختگ تیو با مظلوم د یرو ورچ هاشبل

ام رو رسجاش از لقمه یمیو نباال انداختم  نی صدا زد. ابرو

. برگردوندم  

ن چ کتن نگرانم یم یدار  ؟شده یی  _ 

کرد. کالفه موهام رو   یرو غنچه کرد و نوچ کشدار  هاشلب

. عقب فرستادم  



! ؟یار یدر یم یدار  هیها چادا  نیخب پس ا _ 

کرد با تعجب به   تر کیو خودش رو بهم نزد د یرو کنار کش سفره

رسش رو کج کرد و دوباره به  بودم که به آرویم هی  حرکاتش خ

. شد هی  هام خچشم  

! ن چ تتی  ؟خونی  حا یمس ؟یکه ندار   یی  _ 

. شد تر کیکه جوابم رو بده بهم نزد  نیبدون ا  

؟سپهراد  _ 

ت شدم، آب دهنم رو قور  اشی  نازش و لحن گ یهاچشم محو 

: گفتم  متیدادم و با مال   

 _جانم.

که زانوهاش با زانوهام مماس شده   ینشست طور  ترمکینزد

 پلیک تیصورتم بخش کرد و با مظلوم یبود. نفس گرمش رو 

بان قلبم اوج گرفته بود دستم رو مشت کردم تا خطا  نی زد. ضن

 آورد و رسش رو بلند کرد آنی  کیازم رس نزنه. صورتش رو نزد

ار از کف یرو به تالطم در آورد. داشتم اخت هاش قلبمچشم

ب و زور آب دهنم رو قورت دادم دادمیم . با هزار ضن  

؟تو دخیی  کتن یم ینجور یافتاده چرا ا اتفافی  حا یمس _ 



ن به سمتم خ گهید زانوم گذاشت و کیم یرو رو  هاشدست  ی 

قرار داد.  میمیی یلیم کیفاصله  یبرداشت و صورتش رو تو 

ن هام بچشم . نفس زد هاش نازش دو دو یمچشم انوسیاق ی 

 ستاد یصورتم فوت کرد، قلبم از تپش وا یاش رو تو حبس شده

 یرو رو  شیشونیکردم تمرکزم رو از دست ندم که پ  سیع

وار  وونهیقرار داد. حرارت بدنم اوج گرفت و قلبم د میشونیپ

فرو رفتم؛  قیعم یاخلسه یتو  د یکوبخودش رو به قفسه یم

اطرات گذشته رو داشت آروم آروم حذف که خ  یاخلسه

ن هزارم یو برا کردمیم  یهاش رو تو چشم دفعه رنگ آنی  ی 

. داد قرار یم میزندگ  

ن هاش چاز ساحل آروم چشم ی  غ هامچشم  یرو  یی 

اف یم د یبا نه،یبب تونستنیم  نیا دنیکش  یبرا یخدا کردماعیی

 یاشهیو ش نی بایز  نیوقت به خرج داده تا به ا یلیخ ا یدر 

هاش رو دور گردنم تنگ کرد دست یخلقشون کرده بود. حلقه

 رشپام رها کرد. ناخودآگاه دستم رو دور کم یو خودش رو رو 

بان   یحلقه کردم طور   باهام مماس شد. ضن
ً
که بدنش کامال

گردنش فرو کردم   یاراده رسم رو تو گود قلبم اوج گرفت و نی 

 نیرسو رسفه  یکه با صدا  میخودمون بود یحال هوا یتو 

به من و  باال رفته نگایه یبا ابروها نی. رسو میدیهردو از جا پر 



با  داد رو به اپن یم اشهیکه تک  انداخت و در حایل حا یمس

: خنده داشت گفت هیکه ته ما  نی صدا  

. شدم... یمها، وگرنه عمه یمخوبه... به مو... موقع اومدم _ 

 یو موها آورد از شدت خجالت رسش رو باال نیم حا یمس

کردم تا   یاصورتش افتاده بودن. رسفه یخوشکلش آشفته رو 

: گفتم  صدام صاف شه و با بد خلقی   

ن چ اهیم شی که یم  نی وارد جا نگرفتی  اد ی ؟کتن   یی  _ 

. رو گرد کرد شیالهیت یهاچشم  

که ب... بلندگو دستم نبود... تا از دم   داداشی  د ی... ببخشب_ 

. ج... جار بزنم یورود  

ادامه  طنتیکرد و با ش  یناز  ردم که خندهنثارش ک یاغره چشم

. داد   

ن ش... شما راحت باش گهید رمم...من یم_  ک...    یبه ادامه ی 

. د یکارتون برس  

رس داد و با  یبلند یحرص اسمش رو صدا زدم که قهقهه با 

. چشمک ازمون فاصله گرفت  

ن فقط رسالت داشت تا ع نیرسو  انگار  محل وسط  خروس نی  ی 

 حا ینگاهم رو به مس چشیم ر یشه. ز  عشق و حالمون ظاهر 



 ر یو آروم رس به ز  رفتناخنش ور یم یدوختم که با گوشه

. نشسته بود   

: و با من من گفتم دمیبه گردنم کش دستی   

؟حا یمس اممم، _ 

 یهاگونه  یشد، قرمز  هی  رو باال آورد و بهم صورتم خ رسش

 ه،ی  نامحسوس کنج لبم جا بگ یباعث شد لبخند شیانار 

با  شدمکه از رسجام بلند یم  فرستادم و درحایل ونی  نفسم رو ب

: گفتم  مونن یپش  

. خواممعذرت یم _ 

بزنه که با  بازش داد و خواست حرفن  مهین یهابه لب تکونن 

سکوت کرد نگاهم رو ازش گرفتم و خودم رو به   میگوش  یصدا

. اپن بود رسوندم یکه رو   میگوش   

ور خوردن. نفسم رو هام گره کپژمان اخم نی دا یشماره دنید با 

فرستادم و با وصل کردن تماس خودم رو به تراس  ونی  ب

تنم احساس  یرو تا آخر رو  حا ینگاه مس تن یرسوندم. سنگ

. کردمیم  

 _بله!

. سالم پرسجون کیعل _ 



: گفتم  یلیم بستم و با نی  یالحظه یهام رو با حرص براچشم  

 _سالم حاج آقا دانشور.

 شیشگیهم یمون لحن دستور و دوباره با ه د یحرفم پر  ونیم

: گفت  د یبدون ترد  

! ن پرس ام نمتیبب د یبا ی  _ 

 حرص رستا پام رو گرفت.

به من و  ربظ چیام هنامه تیاون وص نمتون،یب خواممن نیم_ 

 
ً
. خواهرم نداره دست از رسمون بردار لطفا  

. دیچیگوشم پ  یاش تو نفس کالفه  

ن بب_  تاق مش و نه حتی  اد یبچه جون، من نه ازت خوشم یم ی 

یدنتم... د  

: و با حرص گفتم دمیحرفش پر  ونیم  

!  مزاحم وقت من نش
ً
حاج آقا دانشور د یپس لطفا _ 

ن پا ا یبار تو عمرت به حرفم گوش بده، ب هی_  من دم در  یی 

. رو در رو باهات حرف بزنم بفهم د یاتم باخونه  



دست  خواستچرا نیم ا یخدا دم،یکش  میشونیبه پ دستی  کالفه

رو اعصاب باشه آخه!  تونستقدر یمآدم چه هیاز رسم برداره! 

. دمیماهه با خشم غر  هی نیتموم کردن بحث ا یبرا  

. امیاالن یم _ 

 هیرفتم،  یراست به سمت در ورود هیتراس خارج شدم و  از 

ن بهم زنگ م قی یماه که به هر طر   نی از خاله سحر گرفته تا دا ننی 

 نیو من و رس  د ینامه پدر بزرگم با تیپژمان! چون طبق وص

رو باز کنه  نامه اصیل تیاجازه داشته باشه وص لیتا وک میباش

به خاطر پول هر  کهخاندان دانشور   یمعضل برا هیشده  نیو ا

ن تا پا تو اون خونه  رو رایصن  نیطور شده من و رسو  نحس  یکین

. میبذار   

 

ن ها پاپله از  رفتم و در رو باز کردم. وارد کوچه شدم و نگاهم  یی 

 مشیک یتارایو  هی یچه چرخوندم که نگاهم رو رو دورتا دور کو 

از پشت  پژمان پشت فرمون حتی  نی درشت دا کلیجلب شد ه

بلند به  یها. با قدمزد ذوق یم یتو  همیدود یهاشهیش

ن سمت شاگرد رو پا یشهیسمتش رفتم که ش . نگاهم رو داد  یی 

 دمشیدماه بار دوم بود که یم نیا یبه صورتش دوختم تو 

شکسته شده بود. کت و  یلیسال قبل خ شینسبت به ش



درشتش  کلیه تیرنگ که تنش بود کامال ف شلوار مارک مشیک

 رو به عقب فرستاده و با نگایه شیجو گندم یشده بود، موها

. بود  هی  بهم خ خنتی    

 صیتشخ تونستمیم شیااز نگاه قهوه رو به خونی  نهیو ک نفرت

و با پوزخند  شلوارم فرو کردم  بیج یهام رو تو بدم. دست

: گفتم  کجی   

؟من برم د،یندار  یباهام کار  انگار  _ 

: گفت  یدستور  و با لحتن  د یهم کش یهاش رو تو اخم  

 _سوار شو!

. ن هم شنومیم جا ی  _ 

. پرس ار یدر ن یسوارشو بچه باز  _ 

 
 

  با کالفیک
 

تو موهام زدم و با اکراه سوار شدم بدون اتالف  چنیک

ن وقت ماش زدم و  ه من حرفن ن ی  رو راه انداخت. تو طول مس ی 

. سکوت گذشت یمدت تو  یزبون باز کرد و همه نی دا نه حتی   

: گفت  شینگه داشت و با همون لحن خنث یبرج بلند یجلو   

اون ازم خواست  امرزهیآقاجون خدا ب لیوک یدیوح وشیدار _ 

. حرف داره یرس  هیباهات  ششیپ ارمتیب  



 شدم که به سمتم هی  خ رخشمیباال انداختم و به ن نی ابرو

. برگشت و ادامه داد   

ن برو پا کتن چرا من رو نگاه یم_  ن طبقه س گه،ید یی  واحد  دهی 

. شیو ش ستیب  

: گفتم  د یباال انداختم و با ترد نی با تعجب ابرو  

؟د یایشما همراهم نیم مگه _ 

 _نه!

 

_--------_---------_-------- 

 

 یهمه فکرها نیا دادن،رسم جولون یم یآشفته تو  افکارم

ن ع بیغر  بیعج ن مغزم رو یم ی  . رسگردون خوردنخوره داشیی

! ا یکنم خدا  کار کنم برم نرم چ    کار چ   دونستمبودم نیم   

ن باز کردم و وارد شدم طن د یخونه رو با کل در  بلند  یخندها ی 

 یسکوت هم نیو رسو  حا یمس
 

. شکستخونه رو یم شیک

 یوقت بود صدا یلیکنج لبم نشست خ  یناخودآگاه لبخند

هاشم ناز خنده بودم. حتی  دهیرو نشن حا یمس یهاقهقهه



ن داشت درست ع درست  اورد یصداش قلبت رو به لرزه در یم ی 

! زلزله هیمثل   

؟یدا... داداش اومد اِ  _ 

 به سمتش برگشتم رسم رو تکون دادم و نی  نیرسو  یصدا با 

  یفاصله یرفتم و تو  ونیز یبه سمت تلو  یاحرف اضافه چیه

ن زم یازش رو  کیم . نشستم ی   

؟افتاده اتفافی ... ات _ 

به  یو نه تکون دادم و با روشن کردن نی  رو به معتن  رسم

. تهش خاتمه دادمرسو  سواالت نی   

...دن_ 
ر
برم؟  شه....یمیم استیداداش ف... فردا شب تولد د

! ام م...مهمهواسه یلیخ ا یتروخدا... نگو نه دن  

ن ب حا یبزنم؛ اما مس رو ازهم فاصله دادم که حرفن  هاملب  ی 

. د یپر حرفم   

! هایدار  همیمیصم یهادوست یِا نگفته بود _ 

برگشت و با  حا یمملو از محبت به سمت مس یافهیبا ق نیرسو 

: ذوق گفت  

! ن ع هیچق.... چقدر دخیی خوب دونن نیم حا یم...مس یوا_   ی 

. امواسه مونهخ... خواهر یم  



اش جلوش نقش زد انگار خاطرات گذشته یلبخند محو  حا یمس

: حال گفتزدن و در همون   

که ادعا   نی هاقیرف نیبود از ا اد یباور نکن، منم دورم ز  اد یز _ 

ن  ن مثل خواهرن؛ اما همشون تنهام گذاشیی . داشیی  

. باال انداخت که ادامه داد  نی ابرو نیرسو   

کردم تنهام؛   حس یم شهیمن هم شلوغ بود ویل شهیدورم هم_ 

متوجه  کسچیداشتم ه اجیکه بهشون احت شب وقتی  هیاما 

 تنهام  دمیباور رس نیو من به انشد 
ً
! که واقعا  

دوختم که متفکر به صورت  نیرو به صورت رسو  نگاهم

. شده بود  هی  خ حا یمس  

دورش شلوغ بود پر از  یلیخ گفتدرست یم حا یمس

تلنگر بهش بود تا  هیرنگارنگ انگار اون اتفاق  یهادوست

! از خودش نداره ی  رو غ چکسیمتوجه شه ه  

که فاز گنگ بودن   نی هارو، دخیی بچه شپیآوردم اک اد ی به

ن و یم ن داشیی هر طور شده به اثبات به رسونن که  خواسیی

! شاخن  

 

 



« سال قبل شیبک به ش فلش » 

« هجده ساله سپهراد  » 

 

کاپشنم لمس    مخقن  بیج یروان گردان رو تو  یهاقرص بسته

  یتو  حا یمس حیمل یرو زدم که صدا فونیآ یکردم و دکمه

به  امجنبهقلبم نی  دمیشنکه صداش رو یمهربار   د یچیگوشم پ

انگار   کردمحرف زدن گم یم یو زبونم رو برا افتاد تالطم یم

. دنیکشامواج صداش از ذهنم پر یم دنیکلمات با شن  

. تون آوردمسالم، خانم اعتماد بسته _ 

! باال ا یب اوگ _ 

گوشم زنگ خورد.   یباز شدن در بود که تو  یبعد صدا و 

در بود گذاشتم و آروم  یکه رو   یی  د رس شنما یدستم رو رو 

رو به جلو هل دادم. تا حاال به خونه در بزرگ و سلطنتی 

پارک بود.  یبودم و همه قرارهامون تو  ومدهیشون نخونه

س و دل آشوبه   یاسیی
 
داشتم. آب دهنم رو قورت دادم و  بزرگ

ن در وارد ح . شدم لشیطو  اطیبا بسیی   

ن ع  ببیعج نی هانما با آب ده سلطنتی العافوق موند قرص یم هی ی 

فرشته که حالت آباژور  یهابا مجسمه ی  کل طول مس  بیغر 



  ی  دوتا ش یدر ورود یشده بود و جلو  دهیبودن پوش
 

قرار  سنیک

. داشت   

 یلیم جور واجور به مشامم فرستادم و با نی  یهاخوش گل یبو 

 کیموز  یخونه باز بود و صدا یها باال رفتم. در وروداز پله

در آوردن   یجا بخش شده بود. تعلل داشتم برارسسام آور همه

تو گوشم  حا یمس یکنم که صدا  کار چ   دونستمهام نیمکفش

. د یچیپ  

! داخل ا یب یار یهاتو در بکفش  ستیالزم ن _ 

بود، متعجب  ستادهیرو بهش دوختم که انتها راهرو وا نگاهم

. ازم فاصله گرفت حرف اضافه بودم که نی  هی  بهش خ  

ن چ د یرسش جمع کرده بود و با اون تاپ سف یرو باال هاشمو   ی 

العاده خوشگل شده بود. که به تنش فوق  دار و شورتک یل

س وارد خونه شدم و نگاهم گره خورد به  حرفنی  با اسیی

. ومد یدر یم نشونیاز ب یکه با هر قدمم نور   شیطال یهاپارکت

دخیی  ا شدم که نگاهم به چهارت رسش وارد سالن اصیلپشت

با تعجب باال  نی . ابروکردناندازم یمبر  هی  افتاد که با نگاه خ

. به سمتم برگشت حا یخفه شد. مس کیموز  یانداختم که صدا  

؟اوگ ارم،یها من برم باال پولت رو ببده بچه هارو اون _ 



که دو   ج  یمارپ یهاتکون دادم که از کنارم رد شد و از پله یرس 

ن باال  منیطرف نش  بمیها رو از جقرص یرفت. بستهقرار داشیی

ن م یدر آوردم و رو  نگاهشون باعث  تن یقرار دادم. سنگ ی 

سم یم    شد اسیی
 

که   شونیکیموهام زدم که  یتو  کالفه چنیک

: داشت گفت قن یظر  یصدا  

! ن آقا پرس خب بش یه نی چرا رسپا گهید ی  _ 

: گفت  شونگهید یکیدهن باز کردم تا تشکر کنم که   

. ن بش اد ییم حا یتا مس گهراست یم ا یآره پر  ی  _ 

 _نه ممنون راحتم.

کرد و   یبلند یبود خنده شونیکه موهاش اطرافش پر   شونیکی

: گفت  طنتیبا ش  

! ن که بش  متیخور نیم خب ی  _ 

بت رو از رو  استیاسمش پر  دمیکه فهم  یدخیی  ن م یجام رسی  ی 

: برداشت و در همون حالت با خنده گفت  

. میر قصد تجاوز بهش دا کنهفکر یم ماهک! طفیل _ 

 رسو نی  یهاهاشون اوج گرفت، کالفه از حرفخنده یصدا

هاشون مبل سه نفره نشستم. که باز با حرف یتهشون رو 

ن رو اعصاب نداشته ورتمهی  حا یمن! کاش زودتر مس یرفیی



رو بهم القا  یحس بد نشونیبودن ب رفتم،تا من یم ومد ییم

 امرون پ یرو  افکار خودم غوطه ور بودم که دستی  ی. تو کرد یم

شد به  دهینشست. با تعجب رسم رو بلند کردم که نگاهم کش

رون پام تکون  یکه آروم آروم دستش رو رو   ا یپر  نگاه مشیک

: گفت  طنتیو با ش داد یم  

! آقا پرس اسمت رو نگفتی  _ 

که با تلفن   درحایل حا یکه مس  دمیهم کش یرو تو  هاماخم

ن ها پااز پله زد حرف یم شد که  خکوبیاومد. نگاهش به من م یی 

ن ماب . و ماهک نشسته بودم ا یپر  ی    

ن از حدقه در اومد و نگاهش ب هاشچشم ما سه تا در گردش  ی 

مسار  ن رسم رو پا یبود. با رسی شون خنده یانداختم که صدا یی 

. د یچیتو فضا پ  

!  یکرد  دا یرو از کجا پ نیهست ا میجان چه خجالت یا

حا؟یمس _ 

ها بلند شد و ماهک با  یخنده یصدا   یبلند یخنده دخیی

کگفت  

! خفه شو ا یپر  _ 



   با 
 

  کالفیک
 

ن خ میموهام زدم و ن یتو  چنیک  نشونیشدم تا از ب ی 

. مانع شد  ا یدست پر  هو یپاشم که   

ن بش ؟خوشگله کجا  ی  _ 

 نثار مابقی  از شدت تعجب گرد شد که چشمیک هامچشم

: گفت  طنتیها کرد و باشدخیی   

. ن ؟ بشها مگه نه بچه میها باهات کار دار حاال  حاال  گهید ی  _ 

که   حا یرو با حرص بستم و بدون توجه بهش به مس هامچشم

: گفتم  زد حرف یم بود و با گوشی  ستاد یها واپله یرو   

؟من برم د یندار  یاعتماد اگه کار  خانم _ 

 . رسم رو باال آورد  کرد و به آرویم  کیی یخودش رو بهم نزد ا یپر 

م داد هم قرار دادم که به عقب هل یهام رو با حرص رو چشم

: و با ناز گفت  

 مونیپش دمقول یم گه،یخورده د هیعجله بمون  نیکجا با ا_ 

! نیسی   

ن بود با حرص پس زدم و از ب امنهیس یرو که رو  دستش  ی 

: ام گفتمچفت شده یهادندون  



 اتونیمسخره باز  نیا یدستت رو بکش! من نه حوصله یه_ 

ه بر  رو دارم و نه حتی  ودته از که مثل خ  یکیبا  یوقتش رو بهیی

. کتن   ها شوچن  نیا  

: گفت  یو با اغوا گر  د یاش کشکوتاه پرسونه  یبه موها دستی   

! نگهت دارم که خودتم باورت نشه اوم یجور ی یخوایم _ 

زدم و تا خواستم جوابش رو بدم که دستش رو دور   یپوزخند

هام از پام انداخت. چشم یکرد و خودش رو رو   گردنم حلقه

کرد و با   کیرو به صورتم نزدشدت تعجب گرد شد که رسش 

: گفت  طنتیش  

_! من چشماش رو! انگار عسله یخدا _ 

. آورد  تر کیکردم که رسش رو نزد  اخیم  

 _جوون بخورمشون!

: ن با حرص از ب دمیهام غر دندون ی   

جون!  _برو اون ور دخیی

. دیصورتم کش یبا نوازش دستش رو رو   

؟نرم اگه _ 



توقعش رو از رسجام بلند شدم که چون  حرص ناگهانن  با 

ن زم ینداشت و با باسن محکم رو  . افتاد  ی   

 واسه_ 
ً
ه واقعا و عزت نفس  تیشخص کمیات متاسفم، بهیی

! داشته باشی   

 یهاهنه به بهت و نه خند  یاشد که توجه هی  خشم بهم خ با 

. ناباورشون رد شدم یهاچشم یرو لبشون کردم و از جلو   

 

 "زمان حال"

. زنمت یمصدا تو... یه نی ... کجاک  داداش، _ 

 نیو رسو  حا یرو با تعجب تکون دادم و نگاهم رو به مس رسم

. دوختم  

؟شدهچ   هیچ _ 

. هاش رو پوکر کج کردلب نیرسو   

 االن یم میزن... یمدو سا...ساعته صدات یم_ 
 
! شده؟یچ... چ گ  

. دمیکش  میشونیبه پ دستی  جی یبا گ  

ن فکر بودم، چ تو  ؟گفتی   یی  _ 

: اض لب و با اخم گفت د یهاش رو ورچبا اعیی  



 ید... اجازه یماستیِا داداش! گ... گفتم فردا شب تولد دن_ 

 برم؟

. کنج ابروهام جا خوش کرد  اخیم  

 _حاال تا فرداشب.

! چ   عتن یِا دا... داداش  _ 

. ن چ باهات حرف بزنم د ینگو با یی  _ 

! افتاده داداش؟ ات... اتفافی  _ 

 نگاهم رو به صورتش دوختم.

ن بب_  ن همه چ نیرسو  ی  ن فقط تا آخر ب گم؛یم رو بهت ی  حرفم  ی 

! نی    

 رسش رو تکون داد که به حرف اومدم.

! که  دونن یرو خودت م نیپژمان برگشته، ا نی دا _ 

. کرد که ادامه دادم  یاهوم کشدار   

 یرس  هی زد بهم زنگ یم یه نی بود که دا شیماه پ هیحدود _ 

نامه آقاجون گفت که بدون حضور  تیوص یها دربارهحرف

. ستیباز شدنش ن من و تو امکان  



به من و تو ... داره چرا آقاجون  چه ربظ ها نیخ... خب ا_ 

خواسته؟ یجور نیا  

ن آقاجون چ یاز خواسته قیدق_  امروز با  ویل دونم؛نیم یی 

 یلیآقاجون خ گفتبود. یم تن یحرف زدم. مرد مت لشیوک

پژمان اون برخورد رو با ما  نی دا دهیفهم ناراحت بوده وقتی 

کنه؛ اما با مخالفت   دامونیقصد داشته پ یار داشته. چندب

 د یبا کرده  تیقبل از مرگش وص . ویلشهرو یمروبه هیبق د یشد

ن تا بتونن اون وص  دامونیپ هیبق ن  تیکین  هینامه رو باز کین

. دونستهیم ونیخودش رو مد نی جورا  

ن به هم نی ...پس داپ ؟زد زنگ یم خاطر بود که... یه ی  _ 

ن آره به هم_  باز  نامهتیوص نی... و امشبمم اخاطر بود. و  ی 

. باغ آقاجون میبر  د یو من و تو با شهیم  

 رنگ نگاهش به ترس آلوده شد.

. س... سپهراد امیمم... من نیم _ 

. دمیخودم رو به سمتش کش کیم  

 گهید ویل نشون؛یبب یکه دوست ندار   یخواهر  کنمدرکت یم_ 

ل  مجبور شدم قبو  یسیرو دروا یقربونت برم من تو  میمجبور 

. کنم  



من  برو؛ ویل یی  از من نخواه، ت... تو م امیمم... من نیم -

. رمنیم  

: گفتم  متیو با مال  دمیبه موهاش کش دستی   

  بهشون ندارم؛ ویل منم حس خونی  زمیعز  کنممن درکت یم_ 

. که شده  هیکار   

. و از رسجاش بلند شد د یخودش رو عقب کش  

مم...مجبورم   تونن توام... نیم امیس...سپهراد مم... من نیم_ 

. کتن   

اسمش رو صدا زدم که  یو با لحن زار  دمیبه صورتم کش دستی 

  با حرص قدم
 

موهام  یتو  برداشت و به سمت اتاق رفت. چنیک

. شم هی  باعث شد بهش خ حا یزدم که صدا مس  

. هیفرار  تیاز خانواده مادر  نیچرا رسو  _ 

! قبله یهامال سال _ 

ن چ هیقبله؛ اما  یهامال سال دونمیم_   یجور نیبوده که ا یی 

حد ازشون متنفر  نیگذاشته تا در ا  ی  تاث نیرسو  هیروح یرو 

. باشه  

ن رو پا رسم  گفتمداشتم که بگم! یم چ   گفتم،یمانداختم چ   یی 

ن بر خانواده مادرمون آرزوش رو تا ابد  یرس جنازه میام نذاشیی



ن و با حرست حتی  نهیس یرو  ن تو  جفتمون گذاشیی نذاشیی

از  زدمهارو یمحرف نیا نی ! با چه رومیشمجلس ختمش با

خورده  ور به ما گره ک شونیکه االن زندگ  پستی  یهاآدم

ن که ع  نی . آدماگفتمیم ندادن  تیبهمون اهم آشغال حتی  ی 

من  یهاالتماس توجه نکردن و حتی  نیرسو  یهاهیبه گر  حتی 

! نداشت تیشون اهمواسه  

: گفتم  حا یو رو به مس دمیکش  آیه  

؟به اومدنش کتن  و رایصن  حرف بزنن  نیو با رس  شهیم _ 

: به خودش کرد و با تعجب گفت یااشاره  

 _من؟! من حرف بزنم؟!

. کتن   شیو راض حرف بزنن  شمآره ممنون یم _ 

  یاباشه حدقه چرخوند و با دودیل یهاش رو تو چشم د یترد با 

. گفت  

 

_----__-------_-------__----- 

 

پن نشسته بود و داشته با  یدوختم که رو  حا یرو به مس نگاهم
ُ
ا

. کرد یم یهاش باز ناخن  



! دخیی  یتو چرا هنوز آماده نشد _ 

. ن رسش رو پا نگاهش رو به صورتم دوخت و کیم آورد یی   

 بگم من گکه چ    امیمن ب ه،یجمعتون خانوادگ_ 
ً
هستم   ! اصال

. مونممن تنها یم د یکه ِهلک ِهلک پاشدم اومدم. شما بر   

 هیرو دو طرف رون پاش قرار دادم و هام رفتم و دستم کشینزد

. حصار تنم نگهش داشتم یتو  میمستق ی  غ نی جورا  

 _ناراحتی !

: ن رو درشت کرد و با چ شیآب یهاچشم دادن صورتش گفت ی   

؟باشم، به خاطر چ   ناراحت _ 

: اض گفتهام رو دور پاش تنگحلقه دست تر کردم که با اعیی  

 خیسنگ رو  وقتی مثل اون  رسه،یم نیِا سپهر نکن االن رسو _ 

! ما یشیم  

و  د یکوب  امنهیس یتو  که مشتی   دمشیبه سمت خودم کش کیم

اض گفت : با اعیی  

! نکن گمیم یشد وونهیسپهر د _ 

آروم  یگردنش فرو کردم و بوسه  یتوجه بهش رسم رو تو  بدون

باعث  شمیدور  عطر تنش! حتی  یبهش زدم. تشنه بودم؛ تشنه



بودم،  ش عصبانن نشده بود، فراموشش کنم فقط از دست

 رو به خاموش شدن بود که االن شعله  تمیعصبان
ً
. اش کامال  

! اومد نیور رسو سپهر برو اون _ 

. دیکش  یاخفه غیاز گردنش گرفتم که ج یکردم و گاز   نوچ    

 _سپهراد!

اش گرفتم که دوباره از گونه یو نرم گاز  دمیخنده عقب کش با 

  . بلند  غشیج یصدا

! ن ع روز ی! دوونهیتو چته د هایابولهل بود ی  _ 

رو دور انگشتم  زونشیآو  یاز موها یکردم و تکه  یخنده تک

. دمیچیپ  

 یجلوم طناز  یومدیخودت بود امروز صبح نیم ی  تقص_ 

! خانم یکردنیم  

: گفت  شد و به آرویم هی  هام خکرد و به چشم  مکتی   

. همون سپهراد قبل یخداروشکر که دوباره شد_   

. دیرو بوسام زدم که نرم گونه یلبخند  

 هیازت جدا نشم. جدا شدن ازت  وقتچیه گهید دمقول یم_ 

. تکرارش کنم خوامنیم حتی  گهیاشتباه محض بود که د  



 یتو  هام نشست و به آرویمناخواسته کنج لب یلبخند

. کاشتم  شیشونیصورتش خم شدم و بوسه رو پ  

. راحت ازت دست نکشم وقتچیه دممنم قول یم_   

. چسبوند  میشونیرو به پ شیشونیزد و پ یلبخند  

ن رنگ چشمات درست مثل اول_  هنوزم  دمتیکه د  یبار  ی 

رهنفسم رو یم ! بر  

: گفت  طنتیکرد و با ش  یناز  یخنده  

؟ادتهیاولمون که نوبر بود،  دار یسپهر د یوا_   

خجالت و   ! منظورشهیچ دونستمیمنظورش رو م قیدق

رو باال  حاظر نبودم رسم اول حتی  دار ید یبود که تو  میر یز رسبه

: گرفتم و با خنده گفتم  ! نوک دماغش رو گاز آرویممی  بگ  

! بود لعنتی  یروز  ادمه،چهیمعلومه  _ 

 

 "فلش بک به گذشته"

. زمیتو رسم بر  بعد من چه خایک نم،ی  عرفان نگ _ 

: ام کرد و گفتحواله نگاه چت    



 رهیم شهبهش تموم یم یدیم یبر زر نزن چند ورق قرصه، یم_ 

! یی  گیم پولت رو  نی اییم  

. هاش گرفتدست یزدم که بازوهام رو تو  پلیک د یبا ترد  

ن بب_  دو زدن تا از سگ یسپهر داداش، مگه تو خسته نشد ی 

! قرون دوهزار  هینصف شب واسه   

 رسم رو تکون دادم که ادامه داد.

رست رو بذار کنار پولش خوبه ا_ 
ر
 نیقربون دهنت پس ت

ه اش مهم واسه لهیت هیهاست که ماام از اون بچه پولدار دخیی

! تموم یی  گپولش رو یم یدیهارو بهش مقرص یر . یمستین  

: گفتم  و به آرویم دمیبه پشت گردنم کش دستی   

عرفان! اگه من رو مامورها به جرم  نهیترس من فقط رسو _ 

من از  کنهدق یم نیرسو  نی  گردان بگحمل مواد و قرص روان

. اد ییمبدش  منتاز پول نی  وگرنه گ ترسمیم نیا  

. ام داد به شونه یفشار   

 اد یدستت ب پویل هیکار کن   چندمایه هیداداشم غمت نباشه _ 

. مگه مغز خر میکنشه، ولش یم دا یکار درست درمون پ  هی

فقط چند وقته  میسابقه دار کن الیک خودمون الیک میخورد

. نگران نباش  



: به جلو هلم داد و دوباره گفت کیم  

! کنهیم قایط نباشی  نهیبب اد یبرو اون ب ا یاالنم ب _ 

. ستادمیرسجام وا یبا حالت زار   

!  چ   دونمعرفان من نیم
ً
بگو گهیبار د هی ا یکنم ب  کار واقعا _ 

. ستادیام کرد و روبه روم واحواله نگاه چت    

! 
 

 _حقا که خنیک

: به حالت صورتم گفت توجهباال انداختم که نی  نی ابرو  

ها آخر کنار فوارهجا  همون یر یم ؟یدیپارک بنفشه رو که د_ 

که رست   کنهبهت نگاه یم هی  اومد فقط خ وقتی  ستی یمیپارک وا

راست برو  هیبذار و  صندیل یرو رو  رو تکون بده و امانتی 

ن جنس یم ارو یخود  اصیل ابونیسمت خ رس  اد یبعد برداشیی

... پول رو یم ابونیخ  

. دمیحرفش پر  ونیم  

. ه رو از کجا بشناسم اص نیا عرفان من  دخیی
ً
ال _ 

. دیساب یهاش رو رو با حرص دندون  

! گمیم الل شی  قهیتو دو دق _ 

: به که با درد گفت  دمیوسط دو کتفش کوب یاضن  



پارک زنگ  یات رو داره قبل از اومدنت تو ! شمارهوحیسی _ 

ن م . نهی   

هام رو کج کردم که به زور من رو سمت موتورش لب دو دیل با 

. هل داد   

! ه، ست  
َ
رو اعصابم یر یم یدار  گهیبرو د ا یب ا _ 

که سوار موتور   بهش انداختم ودرحایل نگایه دلواپیس با 

: گفتم  شدمیم  

. باشه نیام افتاد حواست به رسو واسه عرفان! اگه اتفافی  _ 

: ام کرد و با حرص گفتحواله یاچشم غره  

چهارتا  یخوایم شهنیم تیچیمن نده ه لیبرو رسی تحو  ا یب_ 

ن فقط! قاچاق کوکائ یقرص بیی  . کتن نیمکه   ی   

 هام نشست که چپیکلب یرو  یالحن پر حرصش خنده از 

. نگاهم کرد   

! ها یتا اون رس شهر بر  یخواشد، یم ر ید گهیبرو د ا یب_   

. هوا تکون داد  یلب کردم که دستش رو تو  ر یز  خدافظن   

 



بلند  یهاپارک ممنوع قرار دادم و با قدم یرو کنار تابلو  موتور 

قدر رو به اطراف چرخوندم. چه وارد پارک شدم. نگاه رسگردونم

آخه ساعت دو ظهر تابستون  بود خلوت یم دمیخلوت بود! با

پارک؟ ومد ییم اوج گرما کدوم آدم عاقیل نیا یتو   

 ا ی. خدادمیغرق عرقم کش شونن یبه پ و دستی  دمیکش  پوفن 

بزنم که  یدست به کار  د یشدم که با می  قدر بدبخت و حقچه

ن ازش متنفرم! آخه هم شم و دست مردم  بود سافی  مونده ی 

 
 

 یتو موهام زدم. کم سگ دو زدم کار  مواد بدم. با حرص چنیک

  گل فروشی   یتو   ! از کارج  یه شد؟یچ نبود که نکنم؛ ویل

 حتی  ؟کردن. اما آخرش چ    یگرفته تا واکس زدن و کارگر 

به  نیرسو  یخرج مدرسه گهیاجاره خونه رو بدم د تونمنیم

! خود  یجا  

 میگوش  یهوا پروندم که نوا یتو  یلگد یر خو حرص و خود  با 

 ناشناش یاش دوختم که شمارهبلند شد. نگاهم رو به صفحه

 یتماس رو وصل کردم که صدا کرد یم نی صفحه خود نما یرو 

ونه . گوشم زنگ خورد   یتو  یادخیی  

 _الو...

. کردم  یاهل زده رسفه  

 _سالم خانم...



. بود؟ اه لعنت بهت عرفان چ   لشیفام  

! حامیمس _ 

؟مگه اسمه حا یمس  

؟آره گهید یاومد _ 

: گفتم  جی ینگاهم رو اطراف چرخوندم و با گ  

. بله اومدم عتن یها آره  _ 

! شیشگیهم یبذار جا عی    پس رس  اوگ _ 

  با 
 

 یهم یجا نیا کردمداشتم فکر یم خنیک
 

کجاست که با   شیک

. ستاد یقلبم از تپش ا ومد یکه به سمتم یم  یدخیی  هی دنید

ته بود و من محو تماشاش بودم که قدر گذشچه دونمنیم

. زنگ خورد  میدوباره گوش  

؟جانم _ 

! بابا من اومدم چرا نبودن؟ یا _ 

: به زدم و با بهت گفتم میشونیبه پ یاضن  

ن شما هم ا _   د یببخش ؟ستادهیکه کناره فواره وا  یامانتو قرمزه ی 

. ذارمشونیم امیرفت االن یم ادمی  

. دیچیگوشم پ  یاش تو پوف کالفه  



ن بب_   مکتیاون ن یمن وقت اضافه ندارم! بیی بذارشون رو  ی 

. دارمبرش یم رمسمت راستت من یم  

و با  دمیکش  که امون بده تماس رو قطع کرده. پوفن   نیا بدون

س دوباره به  بلند خودم رو به صندیل یهاقدم رسوندم. اسیی

 یهارو نامحسوس رو قرص یهام رخنه کرد. بستهجون سلول

م فاصله گرفتم و خودم رو به موتور گذاشتم و آرو   صندیل

 تینها هندار  ام واضح بود ستن از اون فاصله رسوندم. حتی 

هاشون آزاد بچه قدر نیا دار هیما یهاخانواده پونزده سال! وقتی 

ن سن دست به همچ نیا یکه تو   ذارنیم ما  بزنن. یه غلظ ی 

  یبا جونمونم باز  د یکه واسه نون شب با  ها چارهیبدبخت ب

ما  هاستنیو امثال ا نیواسه ا شهیعشق و حال هم ! میکن

. میکن  شون حمایلکه فقط واسه  میساخته شد  

 دنشیو صورتم رو برگردوندم که با د دمیکش  یدار حرص آیه

ن . شلوار جدنیابروهام باال پر    آنی  ی 
 

هاش رو تا زده که پاچه  رنیک

که تا اواسط رونش   کوتایه  یلیبود با مانتو جلو باز گشاد وخ

که فقط دور    که به تن داشت، شایل  یدیتاپ سف د یرسیم

. رنگ شلوارش هب بود ودر آخر کاله کاپ یل زونیگردنش آو    

 یکوتاه بلوند که رو   یشد به صورتش، موها دهیکش  نگاهم

رنگ!  آنی  یاشهیش یهاهاش رها شده بودن و چشمشونه



و  زد هاش برق یممثل چشم د یتو نور خورش دشیپوست سف

. بودم هی  ا بهت بهش خمن فقط ب  

ن آدم ا یفرشته بود  هی نیا ؟اد ی   

وت در ب شیصورت یهالب حرکت و  امیهم باعث نشد از هی 

. د یچرخصورت نازش یم یبود که تو  دمیبد د یفقط نگاه ند  

  . صورتم تکون داد یدستش رو جلو   

! زنمادارم باهات حرف یم نی کجا  یه _ 

 انداخت ر یرسم رو ز  دم،یپشت گردنم کش دستی 
 
مندگ   م و با رسی

: گفتم  

. حواسم پرت شد خوامعذر یم _ 

: نازک کرد و دوباره با همون لحنش گفت پشت چشیم  

! تو ها ستیعرفانم حالش خوش ن نیا ،جی یقدر گچه گهیتو د_ 

. کرده  دا یاز کجا پ گهیرو د  

. کردم که دوباره ادامه داد  بهم برخورد و اخیم  

 هی ا یبانک پولت رو بدم عابر  هی میباهام بر  ا یپول نقد ندارم، ب_ 

. شماره کارت بده پولت رو بزنم  

 _االن کارت ندارم متاسفانه.



. بهت بدم ینقد میهمراهم بر  ا یب پس اوگ _ 

: ن نگاهم رو از زم نگرفتم و در همون حال گفتم ی   

. ن نه خب چ شممزاحمتون نیم ی  _ 

. ن ب ن من اون پا یی  باال با من حرف بزن ی  رست رو بگ ستمین یی  _ 

: م و در جوابش گفتمکرد  اخیم  

. ترمراحت یطور نیمن ا _ 

 تونمهام نگاه کنه وگرنه نیممخاطبم تو چشم د ی! باستمیمن ن_ 

. حرف بزنم  

هاش هوش از رسم رفت. رنگ چشم دنیرو بلند کرد و با د رسم

تو اوج  امجنبهاما هنوز دل نی  گفتم؛چ   شد،چ   دونمنیم

باهاش نرم و  داد یم و بر خالف عقلم که همش دستور  د یکوبیم

 هیاحمق بودم قبول کردم همراهش شم.  یلیکه خ  نی جااز اون

ن ماش ت قرمز که حتی  ی  نفس  دونستمیماسمشم رو هم ن اسی 

 هامهیرو به ر  متشیعطر گرون ق نیی  ش یو بو  دمیکش  قی یعم

. کردم  هیهد  

دستش که با اون الک  کیبار  یهاشد به انگشت دهیکش  نگاهم

پوست  یدیفرمون با سف ایهیبودند. س بسته نیقرمز آذ

! یدستش، چه تضاد دلیی   



قرار نبود آروم  د یشد یهامن که از شدت تپش جنبهقلب نی  و 

قلب   نیاالن ا داشتی  بدبختی چه مرگته کم گهی. سپهر تو دهی  بگ

 یا. خجالت بکش پرس! مگه تو رس سفرههی  گآروم نیم میکوفت

. شته باشی که به ناموس مردم چشم دا  یبزرگ شد  

. شدم هی  خ ونی  فرستادم و به ب ونی  رو ب نفسم   

 نیدو سه سال از ا تیدلم گرفت به حال خودم من نها دوباره

! اون کجا من کجا  دخیی بزرگیی بودم؛ ویل  

رو  جور همه چ   د یماهه شدم مرد خونه و با شیکه ش  متن 

بابا تا اجاره خونه و خرج  یهابکشم از دادن قرض قوله

ن رضا . سگنیرسو  اعدام نکردن  یبرا تیدو زدن واسه گرفیی

ن بابا و داغ سنگ . خاک ر یرفت ز  گناهکه نی   یمادر  ی   

 
ً
 نی  نیا واقعا

سن  نیا یکه تو   کجا و من کجا! اونن   دغدغهدخیی

  د یکه با  و متن  خورهروان گردن یم تفنتن 
 
رو  غم و غصه زندگ

. بخورم  

 حا یدن مسش ادهیخودم غرق بود که متوجه پ یایتو دن قدر نیا

! اسمه؟ نیا نی ! خداحا ینشدم. مس  

مثل اون  پشیبود مثل خودش و ت هر حال اسم خفتن  به

! زد هاش موج یمغرورش که تو چشم  



 دهینرس هنوز به سن قانونن  داشت مغرور باشه وقتی  حقم

ن همچ سپهراد  . یهشهپاشه معلومه که مغرور یم ر یز  عروسیک ی 

 نیهجده سال که ا نیا ات دنیبر  بدبخت که نافت رو با بدبختی 

 
 
 دوارمیبه من نشون نداد فقط ام خوشی  یرو  کوفتی   زندگ

و  شممن با خوب باشه. مامان که رفت؛ ویل آخرش همه چ  

 یگوشه  کنهکه از مرگ مامان داره دق یم  نی و بابا نیرسو 

! زندون  

ن  با  . هام از حدقه در اومد مشت تراوال چشم هیقرار گرفیی  

ن اشرو تکون دادم که م رسم . نگه داشت ابونیرو کنار خ ی   

 _ممنون ازتون.

. گرفتازم فاصله  کافیت هیاعتنا تکون داد و با  رسش رو نی   

 

 (زمان حال)

 

اولمون   دار یعقب، به همون د میگشتکاش بر یم  یسپهر! ا_ 

هام نگاه  زدن به چشم موقع حرف یحاضن نبود که تو حتی 

. کتن   

 موهاش رو نرم پشت گوشش فرستادم.



 میتونرو که یم ندهیآ عقب؛ ویل میبرگرد میتونته نیمدرس_ 

ان کن ! خانیم میجیی  

. داد هیام تکرسش رو به شونه  

؟سپهر  شهیم چ   آخرش _ 

همه  کنمتموم یم گفتمداشتم که بگم! یم چ   گفتم؟یمچ  

 رو چ  
 
که آرامش   نی جا هی میر برات و باهام یم سازمیم . زندگ

 دم،یترساما یم م؛یراموش کنف هارو که بدبختی   نی باشه، جا

هام بمونه. نفسم رو نتونم مردونه رو حرف دمیترسیم

کمرش    سقو  یفرستاد و نرم دستم رو رو  ونی  نامحسوس ب

. دمیکش  

. فقط خوب باشه دوارمیبهش فکر نکن، ام _ 

. ن چ گردنم فوت کرد  ینگفت و نفسش رو تو گود یی   

 م، هر خونه بر  نیاز ا گهید د ی... مم...من بایجد یجد_ 

م؟ی  مچتون رو بگ امی... بد یطر...طرفش با  

که با   میو هردو به سمتش برگشت میدیاز جا پر  نیرسو  یصدا با 

. بود  هی  بهمون خ طنتیش  

. ادامه داد  با لحن شوچن  نیکرد که رسو   کوتایه  یخنده حا یمس  

! نمیکن بب  ا یح ؟یخندیم به چ...چ   _ 



دستم  نشونیب از بحث حوصلهبلندتر شدم. نی  حا یمس یخنده

انداختم و آروم به سمت خودم   حا یرو دور حلقه کمر مس

پن پا دمشیکش
ُ
ن و مجبورش کردم از ا . اد یب یی   

. آماده شو یبحث کردن زود یبرو به جا ا یب حا یمس _ 

. به سمتم برگشت کیم  دهیورچ یهابا لب  

. آخه که چ    امیسپهراد! من ب _ 

. بدو آماده شو غر نزن خانیم _ 

. ت اتاق خواب راه افتادبه اجبار به سم  

 

_-------__------_--------___ 

 

ن ماش س و  نیرو کنار در عمارت پارک کردم. رسو  ی  با اسیی

. جلوتر ازشون راه بود  هی  رو خبا بهت به کاخ روبه حا یمس

 باره باز شد و نگهبان کیرنگش  د یافتادم که در بزرگ و سف

: جلو در گفت  

ل خودتونبه  د یخوش اومد کیسالم آقا کوچ_  ن . مین  



ها به سمت  رو به معتن  رسم سالم تکون دادم و به همراه دخیی

. میعمارت راه افتاد در اصیل  

 د یکه عمارت سف  یمثل گذشته بود، باغ دو هزار میی  هنوزم

وسط باغ قرار گرفته بود. اطراف پر بود از  شیشاهنشاه

جارو پر  همه یبهار  یهاو عطر خوش گل وهیم یهادرخت

که در خونه باز   میمرمر باال رفت د یسف یها. از پلهکرده بودند 

. شد   

ن که با د قن یرد هماهنگ   دنمیاز خدمه دو طرف قرار داشیی

ن  . گفیی  

. دیخوش اومد کیسالم آقا کوچ _ 

کردم و نگاهم رو نامحسوس تو خونه چرخوندم   کوتایه  سالم

 چشم ونشیهنوز دکوراس
ً
 د ی. رنگ سفو دلنواز بود  ی  گمثل قبال

ن اطراف هنوزم چ یمیقد یبا تابلوها نی و طال از ابهت  یی 

ن عمارت چ  عمارت دل خوشی  نیکم نکرده بود؛ اما من از ا  یی 

بدن تا پدرم اعدام  تیرضا کردمکه التماس یم  نداشتم وقتی 

نفرشون زحمت به خودش نداد و در آخر  هی حتی  نشه؛ ویل

 یخاکش کردم همه آدما بانهیو تنها و غر اعدام شد! خودم تک

! دل من رو سوزنده بودن نوغ هیعمارت به  نیا  



 چ   دونستمنیم کردم،خودم حس یم ینگاه همه رو رو  تن یسنگ

ها دوختم بعد نگاهم رو به تک تک صورت گذرهتو رسشون یم

تر و شکسته ی  قدر پکرده بودند، چه  یی  قدر تغسال چه شیاز ش

که   ایهگیلب به همشون دادم و به جا ر یز  شده بودند. سالیم

 حرفن  بود کیس کمحا  یکرد نشستم. سکوت بد  نی خدمه راهنما

خونه و آدماش نفرت  نیهم نداشتند که بزنن از ا حرفن  زد،نیم

اگه خودمم  . حتی داد خونم جولون یم یکه تو   نفرنی  داشتم. 

نفرت با خون و  نیاز نفرتم کم کنم، ا تونستمنیم خواستمیم

ن جون من عج . شده بود  ی    

بودم که  هی  کف خ  یهاپام انداختم و به پارکت یو رو ر  پام

. آورد و آروم کنار گوشم لب زد  کیرسش رو نزد حا یمس  

ن همچ ینگفته بود چرا  ؟داشتی  بابابزرگ خرپویل ی  _ 

لبم نشست که  یرو  یلفظ خرپول و لحن کنجکاوش لبخند از 

. که دوباره ادامه داد   دمیهام کشبه لب دستی   

؟بد نگاه یم قدر نیچرا ا ها نیا نی سپهر خدا_  ن ن چ طلتی  کین  یی 

 ازت دارن؟

. میزن! بعد حرف یمسیه _ 

؟یآورد بهیچرا غر  هیخودمون جمع _ 



 هی  رسم رو بلند کردم و به صورت مغرورش خ نی دا یصدا با 

: گفتم  متیشدم و با مال   

. ستین بهیغر  _ 

. هاش نشستلب یرو  یپوزخند  

. دهزن یم پدر گ نکنه زنته؟! آخه به تو نی  هیچ _ 

. رو حفظ کنم میکردم خونرسد  سیع  

ن به بابام توه د یبخواه گهیبار د هی_  به خاک جفتشون  د یکن  ی 

. کنار   ذارمهارو یمقسم حرمت  

. جا شدجاش جابه یبا حرص تو   

 یم_ 
ً
ن واسه هم ؟یبر  یخوایم ،یبخور  چه گویه یخوامثال  ی 

 ی! تو هنوز بچهونی  ب یهر  م؟یدورت برداشته که الزمت دار 

ن همون ام و  میکه خواهر دسته گلم رو بهش داد  گدا گدویل  ی 

. پرپرش کرد   

:  
 

گفت  به صورتش زد و با ناراحتی  خاله سحر چنیک  

.  یم چ   یپژمان بس کن، دار 
 

رهاالن یم یک _ 

ن تخم ترکه اون ام نمیا گمیبه درک بذار بره، مگه دروغ م_   ی 

. استحروم زاده  



ام بلند کرده بودم چون با حرص از رس ج  یصبور  یادیز  انگار 

. ستادند یهمزمان باهام ا همنیو رسو  حا یشدم که مس  

 شده؛ ویل نیعمارت نفر  نیبه ا امیب خواستممن از اولم نیم_ 

از همتون  یجور یقبول کردم وگرنه  د یکه کرد  یخواهش تمناها

بدبختم  ی! بابانمتونیام ببلحظه کی ستمیمتنفرم که حاضن ن

کرده    یر حق تو چه کار د دونمنیم کوتاست؛ ویل  ا یدستش از دن

... قدر نیکه ا  

. د یخشم وسط حرفم پر  با   

تو  صفتنی  یببند دهنت رو واسه من نطق نکن، بابا_ 

ن بدبخت بود؟ اون مردک ه ش شیآت ی  ! بباره به قیی  

: به سمتش رفتم و با داد گفتم پر حریص یهابا قدم  

که احت رام س  رت   ی  یت و  ص ف ت! نی   گهیِد س  اک  ت ش  و د_ 

خزعبالت ت رو؛  تا تم وم کتن   رمیگیخ ون م  خ ف ه یه  ش ه،یم ن

! شهبس ته نیم ها آسونن  نیاما انگار دهن تو به ا  

و خانمش    از شدت تعجب گرد شد، به خاله سحر هاشچشم

: گفت  یکرد و با ناباور   بودند نگایه ستادهیکه کنارش ا  

... صفت به من گفت نی  نیاالن با من بود؟ ا نیا _ 



بلند  یور شد که صدابه سمتم حمله امیتا به خودم ب و 

دیچیپ منیخانجون تو نش . 

! هچه جا نیا خیی _ 

 نی طال د یها مرمر سفپله یشد که رو  دهیبه سمتش کش نگاهم

. کمرش  ستادهیا ن بود. دو خدمه زن دو طرفش قرار داشیی

 پا مشیکهنوز از ابهتش کم نشده. رستا  شده بود؛ ویل دهیخم

. کرد یم نی نماهاش خود دست یتو  نی طال یو عصا بود  دهیپوش

 ینگاهش دق
ً
 هی  پام خبه رستا  تن یب ز یو با ر  کرد من رو کنکاش یم قا

. شده بود   

عصا خانجون که  یاز صدا ی  همه جا رو گرفته بود و غ سکوت

. د یرسبه گوش نیم نی نوا کرد ها برخورد یمبه پارکت  

تر تش االن واضحپژمان رسوند. صور  نی رو به من و دا خودش

  ایهیبرف بود با شال س یدیکه به سف  نی بود. موها دمیمقابل د

پر از چروک و  بود، صورنی  دهیمجعدش کش یموها یکه رو 

. هاش قرار داشتچشم یکه رو   یمیضخ نیکیع  

. ستادمیتکون به خودم دادم و صاف رسجام وا  

: گفت  نی نگاهش رو از من گرفت و با خشم رو به دا  

! یار یمن صدات رو باال یم یدم که تو خونهمن هنوز نمر  _ 



. درهم به حرف اومد یهابا اخم نی دا  

 مشیپرسه پاش رو از گل نیا خانجون؛ ویل خواممعذرت یم_ 

... یها! حرفکنهتر یمدراز   

. سکوت باال آورد دستش رو به معتن   

ن چساکت شو پژمان! همه_   ستیالزم ن دم،یرو خودم شن ی 

ح بد . یرسی  

. وباره به من دوختنگاهش رو د  

الم تاکام حرف  د یگفت، نبا  ندادن بزرگیی هرچ   اد یبهت _ 

ام واجبه؟ اد ی ؟بزنن  ندادن که احیی  

. ن رسم رو پا ن انداختم و به زم یی  شدم هی  خ ی   

ن پا یرست رو بنداز  کهنیا نی به جا - منده شی  یی  رو  و رسی

ن میرفتارت کار کن تا تن س ! بدبخت تو گور نلرزه ی   

. برگردوند نی اصورتش رو سمت د  

 کهیت یهاش رو بست به احدکه چشم  یتا روز  د یحاج حم_ 

طعنه بار نکرد، االن تو پرس بزرگش، به خواهر زاده خودت، به 

ن میس ادگار ی  شی! ش؟کیسی خجالت نیم ؟زنن زخم زبون یم ی 

ما رو از  شاز یتو اوج ن نم،یبب ساله که بزرگ شدنش رو نذاشتی 

مرگته االن باز چه یمحروم کرد دنشید ! 



: ن تن صداش رو پا نی دا آورد و گفت تر یی   

از ما زده  د یبه خاطر خودش بود خانجون! با ها نیا یهمه_ 

. شد یم  

ن هاش ببزده شه، تو چشم د یپژمان؟ االنم با االن چ  _  تنفر از  ی 

! چه مرگته گهیاالن د زنهتکمون موج یمتک  

به خاطر خودمون بوده؟!  چ   شدم،متوجه نیم هاشونحرف

از  ج  یکردم که ه  ی  گ  منجالب نادونن  هیوسط  کردمس یمح

! کنمرو درک نیم انمیاطراف یهاحرف  

. دمیو خانجون پر  نی بحث دا ونیم  

؟چ   عتن ی شم،منظورتون نیم متوجه _ 

 نگاهشون به من معطوف شد که ادامه دادم.

! ه؟ جا نیا چه خیی _ 

ن سحر ب خاله . من و خانجون قرار گرفت و بازوم رو چنگ زد  ی   

. ن بش ست،ین یخیی  چیه زمیسپهراد عز  ی  _ 

. دمیکش  ونی  بازوم رو محکم از دست خاله ب  

! ه جا نیبدونم ا د یمن با د،یولم کن چه خیی _ 

. دوختم نی نگاهم رو به دا  



! دیمنتظرم تا بهم بگ _ 

: شد و گفت هی  به خانجون خ د یبا ترد نی دا  

! بدونه؟ د یبا ؟آخرش که چ   _ 

مبل  یکه رو   درحایلحرف صدر مجلس رفت و  نی  خانجون

: گفت  نشستتک نفره یم سلطنتی   

. ن بش پرس تا بهت بگم ی  _ 

مبل نشست که  یهم رو  نی به پا بود که دا نی دلم بلبشو یتو 

: خانجون گفت  

! برگرد رسجات پرس ،ستی یرو من واروبه گ  یخواتا یم _ 

ن مبل سه نفره ب یحرف رو  بدون نشستم که  نیو رسو  حا یمس ی 

. به حرف اومد   

ن چ مخوایم_  ن رو بهت بگم که ع یهای  درسته، پس تا  قتیحق ی 

. نی  وسط حرفم هام رو گوش بده و یهآخر حرف  

و در همون حال  د یکش  انداخت و آیه نیبه رسو  نگایه مین

. ادامه داد   

ن ام_  جواد. از  نی محل بود، پرس کربال یهااز کاسب یکیپرس  ی 

 
 

بود. آروم  طنتیش و ن   د یجنبیرس و گوشش م همون بچیک

ن میرار نداشت؛ اما سق بود.   حرفآروم و نی  یلیبرعکسش خ ی 



ن میس ومد ییم شیکم پ ن همه چ شهیبزنه، هم حرفن  ی   یرو تو  ی 

ن . امختیر دلش یم  شهیو هم ود گرمابه گلستون پژمان ب  قیرف ی 

 میمون باز شد. کر به خونه میکر   یپا کهنیباهام بودن. تا ا

. شهمامانت یم یعمو   

ن صداش رو پا تن : گفت  و به آرویم آورد  یی   

! ن بهرامه، بهرامم که ام یبابا میکر  کشتش  ی  _ 

. تنم نشست که ادامه داد یتو  لرزشی   

ن میوقتا ساون _  بهرام  یهفده سالش بود، اما عموش برا ی 

مامانت  شیکرد. انگار بهرام از سن کمیی دلش پ  شیخواستگار 

 یام پارهبهیی از برادر زاده گ  گفتبود. آقاجونت قبول کرد، یم

مم یم . گهتر بهش نیماز گل نازک دونهتنمه، وجودمه، قدر دخیی

من و آقاجونت،   شیپ ومد چند شب قبل از عقدش بود که ا

. گشهید یکیقبول کنه زن  تونهنیم ه،ی  گفت دلش گ  

ن گلوش نشست رسش روپا  یتو  بغض  یانداخت و کناره یی 

. شالش رو به دست گرفت  

ن میباد کتک گرفت؛ اما س ام رو بهالمروت بچه د یحاج حم_   ی 

 شه،یم مونهیآبرو  باعث نی  کرد فکر یم نگفت. حاچی  ج  یه

عقب؛  میتنش انداخت یهایلیز  یهارو به خاطر زخم عروش

و دوباره آقا جونت با کمربند  هی  اما دوباره اومد و گفت دلش گ



عقب  میرو ننداز  وشاگه عر  کرد فکر یم افتاد به جونش. حاچی 

ن میس شیطورم شد روز عروس! همونکنهیم یر دخیی کا نیا با  ی 

ن ام که به تن داشت و   یفرار کرد! بهرام موند و کت و شلوار  ی 

ن شد ب ختهیکه از ما ر   نی آبرو  خیسنگ رو  هیو همسا لیفام ی 

. میشد  

من فکرشم  یخدا دن،یشدت تعجب ابروهام باال پر  از 

! ازدواج کردن یجور نیکه مامان بابام ا  کردمنیم  

؟شد  . بعدش چ...چ  .. ب _ 

بود دوختم، با   دهیسوال رو پرس نیکه ا  نیرو به رسو  نگاهم

. نگاهش به صورت خانجون بود  یکنجکاو   

ن آقاجونت زم_  رو کرد،  ر یکرد، همه تهران رو ز   یکیو زمان رو  ی 

ن میجا به پا گذاشت تا سهمه کنه؛ اما نبودن که   دا یرو پ ی 

 یهاطعنه کهیت خت،یبهم ر  مینبودن! رابطه آقا جونت با کر 

  شیی یب هیدر و همسا یهاپچپچ ل،یفام
 
 باعث رس افکندگ

ه دونه پرسش کجا ی دونستجوادم نیم نی کربال  . حتی شدنیم

ن ها خودشونم یمرفته، چون اون و  یخواستگار  انیاگه ب دونسیی

روز  هیماه گذشت . هشتشنوننیبذارن جواب رد م شیپا پ

بود  آقاجونت عصتی  ،دنشونیخیی آوردن اطراف کرج د

ن میتنهاش بذارم س دمیترسیم  هیرو بکشه! باهاش اومدم، تو  ی 



ن ام ن،اتاق گرفته بود هیمحله درب داغون  حجره  هی یتو  ی 

ن میو س کرد یم یشاگرد فرش فروشی  خونه!  اطیخ هی یتو  ی 

ها عقد کرده بودن، شکمش جلو بود و اون موقع مشیدید وقتی 

آقا  وقتی  شد،بود، باورمون نیمماهه سپهراد رو حامله هفت

ن میجونت س رسش آوار شد.  یرو  ا یدن د یاون وضع د یرو تو  ی 

ش رو اون ش با اون شکم بر اومده  ،کیلتوقع نداشت دخیی

. نهیبب  

 یااش گرفت، جرعهآب رو از دست خدمه وانیو ل د یکش  آیه

. ازش رو خورد و دوباره به حرف اومد   

ن میس - از  حرفن  ا یبره و  دنشید به رو عاق کرد، گفت هرگ ی 

ن میس  ی. حقم داشت، آبرو بخشمشخونه بزنه نیم نیا یتو  ی 

ن چندساله چ   شبه جمعش کرد. آنی  هینبود که بشه دوباره  یی 

نبود. به خاطر  که رفته برگشتتن   نی بود، آبرو ختهیکه ر 

. میاز اون محل اومد لیو فام هیدر همسا یهاحرف  

کرد و بعد از خوردن رو به   کیهاش نزدرو به لب وانیل دوباره

: من گفت  

 نرم بهش رس نزنم، هر چ   تونستم! نیمیاومد ا یکه تو به دن_  

ن میبود س  ینداشت که از بچه دار  ام بود و هنوز ستن بچه ی 

 هی کهنیبه آقاجونت گفتم بهم اجازه نداد. تا ا بفهمه. هرچ  



ن میس دنیروز بهرام اومد خونه گفت رفته به د اشم و بچه ی 

. آقاجونت باور هپرسه که اسمش رو سپهراد گذاشت هی هدید

که بهرام رفته باشه به   کردمباور نیم چکدوممونیه کرد،نیم

ن میس دنید  ازش نداره؛ ویل یانهیک  چیاما خودش گفت ه ؛ی 

. کردممن باور نیم  

و بعد ادعا  د یبخشرو یم یکی بود به سختی  یتوز  نهیآدم ک بهرام

ن میبه س یاداشت عالقه ن یهمه م نکهینداشته با ا ی   دونسیی

ن میبهرام خاطر س ! خواد یم یلیرو خ ی   

. شدم هی  زدم و به خانجون خ یپوزخند  

ن و هم_  کرد و بعد   کیساده من نزد یخودش رو به بابا یجور ی 

طرف مخ  نیبابام رو جلب کرد. بعدم از ا از چندسال توجه

مال  امگهیتا مامانم باهاش بره و از طرف د زد زنش رو یم

. د یمنالش رو باال کش  

. ن ب تن یخانجون چ ابروهاش افتاد ی   

؟پرس  زنن حرف یم چ   از  _ 

! ؟دونن شما نیم عتن ی _ 

. جاش تکون خورد یتو  عصتی   

 _درست حرفت رو بزن!



ن   د یندون شهیم مگه اکت داشیی ؟که آقا بهرام و بابام باهم رسی _ 

. شد هی  بدون حرف بهم خ  

رو  همه چ   وقتی  زنن؛یم یساز کارگاه مبل  هیبابام با کمکش _ 

اکت داده  یکه برا  پویل یبعد چندسال اندازه افتهروال یم رسی

از بابام به عنوان قرض  شیی یمقدار ب هیبود به اضافه سودش و 

 یرس  هی دنیانجام معامله و خر  ی. بعدشم بابام رو براهی  گیم

 یتقر  ادمهیچوب فرستاد گرجستان، 
ً
رو خونه  بابام دومایه با

آقا بهرام کارگاه رو فروخته بود و به اسم  حوایل نیا یه تو نبود ک

 ز   یآدم قرض کرده طور  بابام از کیل
ً
. میبار رفت ر یکه کامال  

: پژمان گفت نی با تعجب نثارم کرد و رو به دا نگایه خانجون  

! ؟دونستی پژمان تو یم _ 

با  مثبت تکون داد و خانجون یرسش رو به نشونه نی دا

. اشاره کرد تا ادامه بدمدرهم بهم  یهااخم  

 فهمهو یم ختهیبهم ر  چ  همه نهیبیم گردهبابام بر یم وقتی _ 

و در  ومد یرو خونه ن یازده چند هفته مونیبه زندگ شیبهرام آت

. نهیببهرام رو یم کهنیتا ا گشتهبه در دنبال بهرام یم  

هم گره خورد و دستم رو محکم مشت کردم که  یتو  هاماخم

: خانجون گفت  



! ؟یخب ادامه بده، چرا سکوت کرد _ 

. دمیلب نال ر یز  نگاهم رو به صورتش دوختم و به آرویم  

ن به اون زمان غ_  ن از عذاب چ ی  رفیی ! من نداره یبرا یی   

. رنگ محبت گرفت نگاهش  

ن ب_  به خورد شیی یب نیهمه ماجرا تو و رسو  نیا ی   د،یاز همه ضن

  د،یدیرو چش یپدر و مادر  درد نی 
 
و  د یروندرو گذ سختی  زندگ

! مقرصه جا نیا گفت گ  شهنیم قیدق  

 یرو  لذت بخیسی  تر مشت کردم، که گریمرو محکم دستم

  متیکه با مال   حا یمس نیی  ش یدستم نشست و بعد صدا

: گفت  

ه تمومش کتن  شیسپهرادم االن که حرفش پ_  و  اومده، بهیی

  همه چ  
 

 نی اون همه غصه و زجر که به تنها ستی. بس نرو بیک

رو   لهیپ نیا وقتشه بشکتن  زم،ی! االن وقتشه عز ؟یتحملش کرد

. ارهیکه داره روز به روز از پا درت یم  

برگشت به اون روزها فقط جونم رو  حا،ینخواه از من مس_ 

. هی  گیم   

. هام کردهاش رو قفل انگشتانگشت  



حرف بزن سپهر! من باهاتم فدات شم، بگو و تمومش کن _ 

. تن کتحملش یم یکه چند ساله دار   یزجر   

زد  پلیک نانیخوشگلش دوختم که با اطم یهارو به چشم نگاهم

: دوباره گفت شیملح یو با اون لحن و صدا  

ه تموم   کنه،روح خودت رو آزاد یم که االن بزنن   هر حرفن _  بهیی

تموم شده، امروز وقتشه،  شیسال پ شیرو که ش داستانن  کتن 

ن هات رو بزن همه چحرف ن چ چیرو بگو و از ه ی  س  ی   ها نیانیی

وع کن به گفتنش ،رو قلبت تا آروم شی  رسپوشی  شهیم . رسی  

کردم و نگاه   ونی  ب یگرفتم، نفسم رو حواله  حا یرو از مس نگاهم

ن رو به زم امهی  خ به خاطرات  د یدوختم و ذهنم بود که پرکش ی 

. تلخ گذشته  

 

 "فلش بک به گذشته"

 ور  نیسگ دو زده بودم و ا قدر نیا دادم،عرق یم یبو  حسانی 

به  . دستی عرق شده بود  سیاون ور رفته بودم که رستا پام خ

. بهم کرد  یاکه رسباز اشاره  دمیکوتاهم کش  یموها  

. برو داخل ا یب _ 



وارد اتاق شدم و نگاهم رو به رستارسش دوختم، اتاق  حرفنی 

 بزرگ نمور که 
ً
ن م هینسبتا وسطش قرار  یفلز  و صندیل ی 

ظر اومدن بابا نشستم و منت صندیل یحرف رو  داشت. نی 

ه زده بود، از وقتی   یشدم. بغض تو  مامان فوت شده  گلوم چنیی

 یرو ! رسم رو نهیرو بب نیرسو  ا یمن  خواستنیم بابا حتی 

ن زم یرو  نی شدن دمپا دهیکش  یهام گذاشتم که صدادست  ی 

بابا غم عالم  دنی. رسم رو بلند کردم که با دد یچیگوشم پ  یتو 

ب از رسجا هیقلبم نشست.  یتو  روش م بلند شدم و روبهضن

. زد اون لباس زندان گشاد زار یم یتو  اشدهی. اندام تکستادمیوا

 شهیهم یاز اون چهره گهیو زرد بود و د دهیرنگ صورتش پر 

. هام لبالب از اشک پر شد . چشمنبود  یمهربون خیی   

 _ب...بابا!

. ب تو   د یهاش لرز لب بغلش انداختم یکه خودم رو با ضن  

و فقط  هی  بغلش بگ یمن رو تو  تونستد نیمطر دستبنخا  به

و  د یرسم قرار داد. بغضم امونم رو بر  یصورتش رو رو 

. صورتم نقش زدند  یهام رو اشک  

. کنهیم تانی یب نیمالقاتت، رسو  میایب خواستی بابا چرا نیم _ 



 یشد اشک حدقه هی  فاصله گرفت و با غم به صورتم خ ازم

عالم رو به جونم هاش رو پر کرده بود و صداش غم چشم

. ختیر   

! خوبه؟ نیسپهراد؟ رسو  یالغر شد قدر نیچرا ا _ 

. ن رسم رو پا هام رو پاک کرداشک متیانداختم که با مال  یی   

. یمرد شد گهیپرسم تو د _ 

 نگاهم رو به صورتش دوختم.

؟مالقاتت میایب ذاشتی نیم چرا  _ 

نشست و درهمون حال با لحن  صندیل یکنارم رد شد و رو   از 

: گفت  تن یغمگ  

 د یوقت نخواه چیه گهید دمیترسیم دم،یترساز واکنشتون یم_ 

. د یآخر مرگم نبخش یروزها نیو من رو ا د ینیمن رو بب  

: گفتمیادورگه یروش نشستم و با صدابهرو   

تو  میرو دار  از تو گ ی  غ نیآخه من رسو  ه،یچه حرف نیبابا ا_ 

! ا یدن نیا  

هاش گونه  یرو هاش شد و ناخودآگاه اشک هی  صورتم خ به

. شد  ر یرساز   



ن میمن عاشق س دونستی تو خودت یم_  رو هم  ا یبودم، دن ی 

. دادماش نیملحظه هیواسه   

ه زد. دست  یمجدد تو  بغض  دهیکش  ی  به زنج یهاگلوم چنیی

. هام گرفتمدست یاش رو تو   

! آخه؟ یآورد مونیبال رو رس زندگ نیبابا چرا ا _ 

 دمیشننیم میچیه دمیدنیم ج  یمن کور شدم سپهراد، ه_ 

. خورد بهرام بود که تو گوشم زنگ یم یهافقط فقط حرف  

. اش نشستند گونه  یهاش دوباره رو زد که اشک بغض پلیک با   

رو به  یزد که هر مرد نی هاکرد حرف  میشدم، عصب عصتی  -

 تونستمناموس من بود نیم یهاش درباره. حرفد یکشیم شیآت

. دست خودمم نبود  نمیساکت بش  

. شد هی  م به صورت منقبضش خنگاه  

! بهتون گفت بابا؟ مگه بهرام چ   _ 

 یاون رو  اره،یدر یم یرو از پا یکه هر مرد  نی هاحرف_ 

ن چ یضعف من دست گذاشت رو  ینقطه که حساس   یی 

 مونیپش یابودم. بهرام دودمانم رو به باد داد و از کشتنش ذره

. ستمین  

. ن زدم که رسش رو ماب بهت زده پلیک قرار دادهاش دست ی   



عمر به زنم چشم داشت، نمک خورد و نمکدون  هیالمروت _ 

! شکست  

! تا منم بفهمم؟ د یبگ شهیم چ   عتن یبابا  _ 

. اش رو به صورتم دوختنگاه به خون نشسته  

 یخونه یکه پاش رو تو   بهرام عاشق مامانت بود و از وقتی _ 

لوح من احمق ساده ویل رفت؛من گذاشت چشمش هرز یم

بهرام رو خدا فرستاده تا  کردمباور کنم. فکر یم خواستمنیم

واسه مشکالتم بشه؛ اما اون نوزده سال تمام  حالیل د یشا

ن منتظر فرصت بود تا من رو زم ! بزنه و مخ زنم رو بزنه ی   

. کرد و با بغض ادامه داد   هاش صورتش رو مخقن دست با   

ن میآخ لعنت به من! س_  اکتم، ساز مخالف  ی  از روز اول رسی

مون ملعون به خونه نیا ینکنم دوست نداره پا گفتیم . زد یم

ن میس گناهنی  کردم! آخرشم قربانن   کار من ابله چ   باز شه؛ ویل  ی 

من  خوایهادهیو ز  یاتوجهبهرام و نی  یبود که وسط هرزه باز 

. جونش رو داد   

... عتن یبابا  _ 

. دینال یو با لحن زار  د یوسط حرفم پر   



 ج  یاومدم ه وقتی  م،یزندگ چوب حراج زده بود به کهیمرت_ 

در دنبالش گشتم، مشت طلبکار! دربه هینداشتم، من بودم 

  بشیتعق دمشیخودش رو گم و گور کرده بود؛ اما باالخره د

. مون درآورد کردم که رس از خونه  

و فکش هر  شدنیم هاش تداغچشم یها جلو صحنه انگار 

! تر منقبض لحظه  

 

----------___--------------__------------- 

 

" ن میفلش بک به روز قتل بهرام و س ی  " 

 (شش سال قبل)

که   یعیوس یو با لبخند د یبراقش کش به کت مشیک دستی  بهرام

به یلبانش جا یبر رو  به در زد. در دلش  یاخوش کرده بود ضن

ن بود و ام ختهیغوغا بود، باالخره زهرش را ر  بخت برگشته را  ی 

رض فرو برده ب در منجالنی 
ر
ن میود. االن فقط ساز ق که   ماند یم ی 

از  شیی یب شیطانیبه اجبار قصد بردنش را داشت. لبخند ش حتی 

به به در زد که در توسط  گر ید یقبل شکل گرفت و چند ضن

دورش رها شده بودن  نی بایباز شد. موهاش به طرز ز  نیرسو 



کم سهم او بود ا نیا . لبخندش را حفظ  برد یم د یراهم با نیدخیی

 .کرد

! ست؟مامانت خونه نی عمو سالم _ 

وارد شد.  حرفبه رسش داد که بهرام نی  کودکانه تکانن   نیرسو 

و نشاط  نی بایز  با وجود عرص زمستانن  خانه حتی  یمیقد اطیح

. قبلش را حفظ کرده بود   

ن میاجازه دهد س نیبه رسو  نکهیبدون ا بهرام را از آمدنش خیی   ی 

ن  ی  خودش مس نیبه رسو  کند با دادن شکالنی  خانه را از رس  آشی 

. وارد شد  گرفت و به آرایم  

ن میس ن  ی  ن ه بود و بهرام با نگایه یپشت به او مشغول آشی   ی 

. کرد یاو را کنکاش م اندام  

 پوستش هارمونن  یدیکه به تن داشت با سف  جذب مشیک تاپ

بسته شده  بلندش دم استی  نی طال یکرده بود. موها  دا یپ نی بایز 

. نرمک نرمک به کرد یم نی خودنما شیهاشانه یبود و رو 

لحظه دستانش را دور شکم  کیگام برداشت و در   شیسو 

ن میس کیبار  . گردنش فرو کرد   یحلقه کرد و رسش را در گود ی   

ن میس که در   نی ناآشنا یجا خورده نگاهش به دستان و عطر  ی 

ماند. نفسش به شماره افتاد که  هی  بود خ دهیچیمشامش پ

. خورد بهرام در گوشش زنگ  یعاشقانه ینجوا  



صحنه رو داشتم؟! من باشم  نیا یقدر آرزو من چه دونن یم_ 

ن که واسه  نی خونه و تو هی و تو باشی  منم از  ،کتن یم یام آشی 

م کل زندگمتی  و آروم تو بغلم بگ امیپشت ب رو بده؛  می. حاضن

. حس رو دوباره تجربه کنم نیا ویل  

. ادامه داد یو با خمار  د یدر گردنش کش نفیس  

حق من  د ی! تو بادهبهشت یم یر تنت بو اومممم، عط_ 

ن نه اون ام یبودیم ن همه چ نی  ی  ! ی   

ن میس داد تا از حصار آن کفتار انسان نما دور  کلشیبه ه تکانن  ی 

که نجاست تن بهرام او   د یترسبغض داشت یم شیشود، صدا

مرد که او را  نیکه ا  د یگنجراهم گرفتار کند، هنوز در باورش نیم

. م باشد در آغوش گرفته بهرا  

 یم چ  _ 
 
 تو ا گ

ً
! ؟یخوا یم چ   جا نیبهرام ولم کن، اصال  

 ز یناگر  یحلقه اشدهیترس یبه او و صدا توجهنی  بهرام

. تر از قبل کرد و با حرست به حرف آمد دستانش را سفت  

ن میس_  و خودت  ستیعشق مال االن ن نیا خوامت،من یم ی 

تو  نی که نی   یها. مال همون وقتشهیوقت پ یلیمال خ دونن یم

جا من اون زد شونه یم د یرو تو نور خورش تیطال  یموها وونیا

 خوامشدم من به خاطر تو ازدواج نکردم و االن فقط یم تی  اس

! مال خود خود من ،مال خودم باشی   



ن میس یهاتکان و  سوزاند را یم شیشدت گرفته بود، بغض گلو  ی 

. ند کردیم تن یصورتش نقش آفر  یحرف بر رو  نی  شیهااشک  

 گهیمن شوهر دارم من د ولم کن عویصن  یاوونهیبهرام تو د_ 

. اممادر دوتا بچه  

  یو با خمار  د یپوست گردنش کش یهاش را بر رو لب بهرام

: گفت  

ازش  تونهچاه کندم که حاال حاال نیم هیواسه اون شوهرت _ 

  تیلیب ا یهاتم رو تخم چشمم، تو با من راه ببچه ونی  ب اد یب

 یو دفعه میبر رو با خودمون یم نیرسو  هیگرفتم واسه ترک

! دنبال سپهراد  امییم یبعد  

چه  گفتچه یم مردک روانن  نیشد ا دهیباره بر  کی نفسش

. داد نیم کنده بود دلش گواه خونی   نشیام یبرا چایه  

! ن با ام ؟یرسش آورد نی نامرد، چه بال یکرد  کار یچ ی  _ 

ن میگوش س  یالله شهوت و  را به دندان گرفت و به آرایم ی 

. زمزمه کرد   

 یام تشنه! تشنها یبهت به وقتش، فقط باهام االن راه ب گمیم_ 

خودت فقط باهام باش  یموهات، تشنه عطر  یتنت، تشنه

. زمیر رو به پات یم ا یدن  



درشت  کلیهق هق افتاده بود توان مقابله با او را نداشت ه به

ن میاش باعث شد سبهرام و قدرت مردانه ر بغلش د را به آرایم ی 

چسباند و در گوشش زمزمه   وار یجا کند. آرام او را به دبهجا 

. کرد   

ات واسه ینکن من هر کار  هیدر و بالهات به رسم تو گر _ 

. کنمیم  

و... ولم کن نامرد! ترو خدا دست از رسم بردار من _ 

! خوامتنیم   

. را در گردنش فرو کرد  شیهابا جنون دندان بهرام  

منتظر  قدر نی! اد یبا نی من رو بخوا د یمگه دست توهه؟! با -

. شم مونیحرف تو پش هینبودم که االن با   

. بود دهیدردناکش امانش رو بر  یهاهیگر   

مگه من گفتم  خورهولم کن آشغال من حالم ازت بهم یم -

! منتظرم باش؟  

ن میبه رنگ طال س سوانیاز گ یابا خشونت طره بهرام را در  ی 

. مشت گرفت  

بفهم مال من،  تو مال متن  ست،ین میها حالحرف نیمن ا_ 

. به زور  حتی  برمتشده یم  



ن میتعلل لباس س یاهیبدون ثان و  درنده در  وانن یرا چون ح ی 

ن او را به زم شیوانیح یو با خو  د یتنش در  . زد  ی   

ن میزد و مستانه تن س مهیخ شیرو  بر  . د یبوسیو م د ییبو را یم ی 

ن میس یهامکرر و زجه یهاتالش حتی  را حالش  همی 

ن چ کیعوض کند. اکنون فقط ذهنش  توانستنیم را فرمان  ی 

 الشیسال در خ انیکه سال  ! آنهم تصاحب جسیمداد یم

 ردنشگ  یگرفته بود. رسش را در گود  ار یوارنه او را در اختنوازش

 یجا یدر جا یگر یپس د یکیرا  نشیآتش یهافرو کرد و بوسه

هر یم . قلبش د یکش  اشآشفته سوانیگ  انیم . نفیسزد بدنش مر

تمام  ا یگو   د یکوبیم اشنهیس یخود را به قفسه وار وونهید

جمع شده بودن.  نشیمیس نی طال سوانیمعطرات جهان در گ

که   و زنن  د او باش ستیا نی  وقفهزمان نی  خواستدلش یم

لمس  یدر عطش وجودش جان داده بود. دستانش برا انیسال

ن میتن س ون فقط تصاحبش اکن به لرزه در آمده بودند؛ ویل ی 

و خود را  برد به رس یم شیخو  مهم بود. بهرام در عالم رسمستی 

که ناگاه به عقب    د یدیم تر کیو نزد کیهر لحظه به هدفش نزد

ن شد. متعجب به ام دهیکش جا چه  نی! او اد ش هی  خ ی 

! خواست؟یم  

... دیتو...تو که االن با _ 



ن ام نگال  را در چ اهنشی  پ قهیآغشته به خون  با چشمانن  ی 

. گرفت  

االن دست مامورا بودم آره؟  د یپس فطرت ها؟ با من چ  _ 

. با زن من خوش خوشانت باشه نجا یتوام ا  

ن امان ام نی  یهانعره ن میخانه را به لرز در آورده بود. س ی    ی 

بر تن  را به در داد و با دست حفایطن  اشهیکشان کشان تک

کلمات   ا یگو   اش قرار داد. بهرام در بهت فرو رفته بود برهنه مهین

که مورد   د یچرخاو را ترک کرده بودند زبانش در دهان نیم

بات مشت ن ام در ن   ن   یهاضن . قرار گرفت ی    

! کثافت رذل  ،تو به زن من چشم داشتی  ناموسنی  _ 

ن میباز کرد و نگاهش به س دهان  شد اگر غرق شدنن  دهیکش  ی 

ن میس د یدر کار است با . هم همراهش باشد  ی   

ن م نکن، همزنم زن قدر نیا - با  که رفتی   یاز روز  زن جنابعایل ی 

! من در ارتباطه   

ن چشمان ام ن از شدت بهت گرد شد و دستانش به زم ی   ی 

. افتادند   

. ن آره ام نمیمیخان، من چند ساله که با س ی  _ 

ن میرا به س شیطانیش نگاه . خورد تکان یم شیهادوخت که لب ی   



 نهونن قدر پبگو چه ،یمگه نه عشقم، بهش بگو ازش متنفر _ 

 نیواسه ا هامونمیاز عشق باز  بگو خانیم م،یرابطه داشت

. حمال بگو دورت بگردم کهیمرت  

. ن میس زد پلیک یبرخاست و با ناباور  یاز جا ی   

 یم چ  _ 
 
 دروغ یم یبهرام چرا دار  گ

 
س ا گ  هیچ ها نیاز خدا بیی

 یم
 
؟گ  

ن میخودش را به س بهرام کرد و نوازش وار دستش را بر    کینزد ی 

. د یش کشاگونه  

ه همه چ د یعشقم االن که موقع عشق حالمون رس_  ن بهیی رو  ی 

! عسلم ستیکردن ن  یباز  لمیبه ف یاز ین میبهش بگ  

ه زده در گلو  بغض ن میس یچنیی شد  ر یرساز  شیهاگونه  یبر رو  ی 

. با تمام قدرت دست بهرام را پس زد   

 یم ور آشغال معلومه چ  اون گمشو 
 
؟گ _ 

ن را به ام نگاهش ن آتش کبود و چشمانن   ا صورنی دوخت که ب ی   ی 

. بود  هی  دو خ نیبه ا  

ن ام_  من  گهیداره دروغ م نیبه خدا به جون سپهراد و رسو  ی 

 
ً
... اصال  

. کرد  لیبه سمت باال متما را اندگ شیبهرام ابروها  



ه خانیم_ 
َ
بالفرض که من دارم دروغ  ؟کتن انکار یم یچرا دار  ،ا

ن ام یه ویل گم؛یم ن تو بب ی  بود  دهیواسه من پوش لباس رو  نیا ی 

. شیرو پوست بلور  میچون من گفتم عاشق رنگ مشک  

ن میبرهنه س مهیو ن یانگاه به اندام ترکه نیتر طانن یش با   هی  خ ی 

. شد   

ن ام_  ن که بدنش ع  دونن یم ی  ز  د یسف د یبلوره، سف ی   آدم عر
ً
اصال

تنشه که من رو  ی. اون بلور زنهیم یرو تنش کبود وقتی  کنهیم

مرد ما به عشق و  اون عطر تنش اوف نذاشتی  کرد   اشوونهید

ن ع هو ی میحالمون برس . یدیمحل رس خروس نی  ی   

ن ام در  درن  ن   یهاحمله ور شد و با مشت شیبا خشم به سو  ی 

. د یدهان بهرام کوب  

... شو کثافتخفه ناموس،ببند دهنت نی  _ 

قرار داشت و اکنون  تیدست خودش نبود خشم الو  حالش

دانست  آتش در بر گرفته بود نیم یهالهرا چون شع شیرستا پا

اش بود که در صورت و گره کرده  یهافقط مشت کند چه یم

ن میدر حصار دستان س شی. بازو رفتدهان بهرام فرو یم قرار   ی 

. گرفت  

! ن ام ن ولش کن، ام شیجان کشت ی  رد ی  تروخدا ولش کن مر _ 



ن ام   ی 
 
ن میبرخاست و در مقابل س یاز جا زخیم چون گرگ  ی 

ن میصورت س دنید یقدش از او بلندتر بود و برا ستاد،یا  د یبا ی 

و  زد عشق را موج نیم گر ی! نگاهش دشد خم یم شهیهم یمقدار 

که آغشته به زهر خشم شده   فقط نفرت بود و نفرت! نفرنی 

ن میسو به سمت  د یهم ساب یرا به رو  شیهابود. دندان قدم  ی 

. برداشت  

نه؟ یدوستش دار  یلی! انگار خ؟کتن یم میاالن ازش طرفدار _   

ن میس و  رفتعقب یم یقدم به قدم به سو  ترسان به آرایم ی 

ن ام . شد تر یم کیبه او نزد ی   

ن ام_  بعد  عتن یمن زنتم  زد،دروغ یم نیبه جون سپهراد و رسو  ی 

  ستیاز ب
 
! ؟یحرفم رو قبول ندار  سال زندگ  

ن میس ن و تنش مبحوس گشت که ام وار ید انیم ی  با لحن  ی 

. مد به حرف آ ترسنایک  

 یچه جور  گهیموقع عشق و حال مچت رو گرفتم د وقتی _ 

. حرفت رو قبول داشته باشم تونمیم  

 یبا رسعت رو  شیهابه شماره افتاده بود و اشک نفسش

. زدند صورتش نقش یم  



ن ام_  اومد تو  هو یباور کن اون خودش  گم،به خدا راست یم ی 

... خون  

به با  به خون  آغشته شیهاحرف د یکه در دهانش کوب  یاضن

. شدند   

 یکار   هی خوامیم ار،ی! اسم خدا رو رو زبون نجست نسیه_ 

نی  اس مثل زنه هرزه شه واسه هرچ   باهات کنم که درس عیی

! تو   

 نی  یهاو اشک دهیچشمانش، نفس بر  نن النه شده در نن  ترس

ن چ چی! هشیامانش، مرد غرق خشم رو به رو  انتظار  خونی  ی 

ن میس ... د یکشرا نیم ی   

در نطفه خاموش   ادشیشدن و فر  دهیکش  بارهکی شیموها

. گشت  

! ا  دمبهت نشون یم هیچ انتیخ یکه رسن _ 

. دیچیپ شیبغض در گلو   

. ن موهام، ام نی آ نکردم انتیمن خ ی  _ 

ب او رو به جلو پرت کرد، خوردن رسش به لبه با  سنگ  یضن

ن ! امشیشانیپ یاز خون در کناره یکهیمصادف شد با بار   ی 

در  شیهاغیامان ج نی  یکرد، صدا  کیدخود را به نز  انهیوحش



ن که حصار دستان ام  د یچیفضا پ دور گردنش حلقه شد.  ی 

 
 

ن زنن  قصدش خفیک  هو هم شیجوان ش،یبود که نوجوان و کشیی

و نفرت در تک تک  تی  بود! خشم، غ ختهیاو ر  یرا پا شییدار 

ن ور بود و چشمانش جز ابهام چتنش غوطه یهاسلول را  یی 

ن می. سد یدنیم  یشهیال جان کندن بود که نگاهش به شدرح ی 

گره خورد دستش را دراز کرد و با   یطاقچه یگوشه  یمربا

ن و کوب ن به رس ام دنشیبرداشیی ن . تا امد جانش را نجات دا ی  به  ی 

گام برداشت تا با سحر تماس   منینش یبا دو به سو  د یایخود ب

. د ی  بگ  

 

ن ام برخاست، خشمش دو برابر از  یجوش خروشان از جا ی 

اش را پوشانده چهره تیعصبان کیتار  یهاقبل شده بود و پرده

خانه یبودند نگاهش به چاقو  ن  کیگره خورد و در   یآشی 

خانه را  یهاستون شیهاآن را برداشت. نعره آنن  میتصم

کش  تیاهم یاذره شیبرا و حتی  لرزانند یم  با نداشت که دخیی

ادرش شده که چاقو به دست قصد جان م هی  خ یبهت به پدر 

. را کرده  

ن زم ر یدوان دوان خود را به ز  دهیترس نیرسو   د یترسرساند، یم ی 

. شده بود  شی  گ  بانیو بغض گر  د یلرز و یم  



ن میس  یبا لرزش مشهود دستانش قصد داشت تا شماره ی 

بر اثر  منینداشت. در نش از او حایم ی  که غ  د ی  خواهرش را بگ

بات لگد ام ن ضن چهار چوب  انیتنومندش م کلیباز شد و ه ی 

ن شد. با ترس نگاهش به چاقو در دستان ام انیدر نما  هی  خ ی 

. از دستش رها شد  کبارهی ماند و گوشی   

! ن ... امایم دستت؟ هی.... چاو... اون چ   ی  _ 

لبانش خارج  انیبنده آمده بود و کلمات ناقص از م زبانش

. شدند یم   

  ستیبعد از ب خوامیم_ 
 
ن اول یبرا سال زندگ بار دست روت  ی 

. بلند کنم  

! ن ام ان کرد یها کار ترو جون بچه ی  نکن که بعد نشه جیی _ 

. ن ام شدیم کیقدم به قدم به اون نزد ی   

! به نظرت؟ هیچ انتیتقاص خ _ 

ن میس ن زم یبر رو  ی   شیگلو   یوارهایکه به د  وا رفت و با بغضن  ی 

: گفت  انداختچنگ یم  

ن ام_   یم چ   ی 
 
من که  شناشیآخه! تو که منو م هیچ انتیخ گ

. کنم  انتیبهت خ د یچرا با دمیام بر به خاطر تو از خانواده  

 با غضب کنارش زانو زد.



! رفتار نکن انگار من نفهمم میجور  هینگو  ج  ی! هسیه _ 

ن میبراشفته س سوانیتمام قدرتش گ با  را در حصار  ی 

پرت   منیقرار داد و او را کشان کشان وسط نش شیهادست

ن میس یدهدرمان یهاغیج کرد. کر شده بود حتی  هم او را به  ی 

. د یچی! کمربندش را دور دستش پاورد یخود نیم  

 خوام! یمهیبه من چ انتیبهت نشون بدم تقاص خ خوامیم_ 

ساله از برگ   ستیرو بهت نشون بدم تا حاال ب میسگ یاون رو 

تقاص   خوامشد آخرش! االن یم نیگل بهت نازکیی نگفتم ا

. میادم و سادگتقاص اعتم می  گناهت رو خودم ازت بگ  

ن میس بات کمربند با تمام  ی  با ترس در خود فرو رفت که ضن

ن . انگار امآمد قدرت بر رس صورتش فرود یم کر شده بود،   ی 

لبخندش  یرا که برا تن یمیس یهازجه د یشننیم گر یانگار د

. بزند  یحاضن بود دست به هرکار   

ن میس اماننی  یهاهیو گر  غیج باعث شد بهرام کشان کشان  ی 

شد به جسم  دهیبرساند. نگاهش با بهت کش منید را به نشخو 

! لعنت به او چه کرده بود؟! گناهنی  غرقه در خون زنن  جاننی 

. دانستبلبشو یم نیخود را مقرص ا  

ن را به ام خود  که داشت او را به عقب    رساند و با تمام قدرنی  ی 

. د یکش  



. ورنیا ا ی! بشیکشت  روانن  کهیمرت _ 

ن ام برگشت که  شیبهرام به خود امد به سو  یانگار با صدا ی 

: بهرام گفت  

حرص تو رو  خواستمکثافت من دروغ زدم، من فقط یم_ 

ن به خدا فقط قصدم هم ارمیدرب . بود  ی   

. ن ام دیبا تمام قدرت بر دهانش کوب مشتی  ی   

 _ببند دهنت رو انگار من کور بودم.

. ن ام یبهرام خون دهانش را به سو  تف کرد ی   

! من ؟شناشزنت رو نیم عتن یتو  تیالک تی  تف به غ_ 

بدبخت دست از پا خطا نکرد  نیا ویل امییم چندساله که یه

. یرو به حد رسوند یتف بهت که نامرد  

. ن ام که داشت بهرام را به عقب هل داد  نی با تمام قوا ی   

 کثافت هرزه تو به زن من چشم داشتی   کلتیتف به ه -

ن من چ یخوایم بهت نگم؟ یی   

. ن زم یکه بر رو   بهرام در حایل افتاد به حرف آمد ی   

ن میچون س - ارزشش رو  حتی  اقتیلحق من بود که تو نی  ی 

بهش اعتماد داشته  تونن نیم که حتی   پستی  قدر نیا دونن نیم



 قدر نیکه ا  یبهش ثابت کنم مرد خواستممن فقط یم باشی 

! بهش اعتماد نداره پشتشه حتی   

ن در مقابل چشمان ام ا یدن ن چ کیفقط تار گشت، اکنون  ی  را  ی 

ن دهان گشاد بهرام که قصد نداشت  خواستیم آن هم بسیی

 گفتیم زد یم اد یبردارد. بهرام عشق را فر  شیگو   اوهیدست از 

ن میس اقتیاو ل ن و ام گفتیم گفترا نداشته یم ی  را بدتر از  ی 

ن قبل خشمگ . کرد یم ی   

تا به خودش آمد دستان غرق  چه شد، چه کرد؛ ویل ندانست

ر مقابل چشمانش جان گرفت و نگاهش گره خورد در خونش د

بات چاقو بهرام فرو  ینهیبار در گلو و س نیکه چند  نی به ضن

. رفته بودند   

_--------------__------------__ 

ن بغضم بشم.  امنهیس یرو تو  نفسم حبس کردم تا مانع شکسیی

. شکستیم نیرسو  ز یر  یهاهقسکوت سالن رو فقط هق

  هم فشار دادم تا بتونم حتی  یمام قدرت رو هام رو با تدندون

پژمان باعث شد  نی دا نی که صدا  امیهم که شده به خودم ب کیم

. شم هی  بهش خ  

ن بگو اون ام بفرما مادر من! بعد یه_  زاده تو قتل حروم ی 

ن میس . ی  بگ لینداشته، تحو  یکار   ی   



حقم داشت  زد،یم یبه قرمز  تیاز شدت عصبان اشچهره

ن د. رسم رو پااش راحت نبو واسه انداختم که خانجون با  یی 

: گفت  متیمال   

رده حرف نزن دستش از ا_  ن   ا یدن نیپشت رس مر کوتاهه، مطمی 

ن همچ خواستنیم وقتچیباش اونم ه رس زن و  نی بال ی 

. ارهیب شیزندگ  

. خورد جاش تکونن  یتو  تیبا عصبان نی دا  

تون رو  از دستی  کهیاون مرت د یباور کن د یخواهچرا نیم_    دخیی

روونه  محرومتون کرد بعد تو اوج جوونن  دنشیکشت! اول از د

ستونش کرد  . قیی  

. فرستاد ونی  خانجون نفسش رو ب  

. ادینفسم باال نیم کنهقلبم درد یم گه،یپژمان تموم کن د _ 

به خانجون از جاش بلند شد و رو به  توجهغرولند کنان نی  نی دا

: گفت  نیمن و رسو   

رکه هامنیا_ 
ر
شما و  دونمفطرتن من نیمون پسهم یهاتخمه ت

و  منیر بد ها نی. اد یها رو خواستنحس ها نیآقاجون چرا دوباره ا

ن به پا یم شیبد قدمن هر جا برن آت . ندازنو فتنه یم کین  



ن خ میو ن دمیهام رو سابدندون تیعصبان با  شدم تا جوابش  ی 

: رو بدم که خانجون گفت  

ها چه بچه نیمن آخه ادخیی  یهاادگار ی ها نیبس کن پژمان! ا_ 

ن جز ا یتو  دخالتی  بودن. تو چرا  قربانن  کهنیاون ماجرا داشیی

! ؟باهاشون دشمتن   

... ن مادر من اون ام بفهیم یخواتو نیم پدر نی  ی  _ 

:  بلند یبا حرص از جام بلند شدم و با صدا
ً
گفتم  ینسبتا  

امتون واجب؛ ویل_  ! د یکه خودتون نگهش دار   تا وقتی  احیی

نگو! بعدش جناب  یه گهیبود شما مرد باش د چ  من هر  یبابا

که شده خودت رو   امقهیواسه چند دق حاج آقا دانشور، حتی 

روش که توقعش رو بهصحنه رو  هیخونه با  اد یبذار جاش، ب

! د؟یکنیم کار که دودمانش رو به باد داده چ    ینداره با مرد

 واکنش شما کمیی از بابا
ً
بارم   نیآخر  یبرا ستیمن ن یمطمئنا

. د یکه شده تمومش کن  

 نی هاش رو از هم فاصله داد که خدمه با صدالب تیعصبان با 

: رو به خانجون گفت یبلند  

آوردن اجازه  فیآقا ترسی بزرگ لیوک ،یدیوح یخانم! آقا_ 

! د؟یدورود یم  



 شییکه عصا طال   و درحایل د یبه صورتش کش دستی  خانجون

: گفت  داشترو ثابت نگه یم  

! معطلش کن فقط قبلش کیم اد،یآره بهش بگو ب _ 

. شهچشم خانم اطاعت یم _ 

رو آورده  یدیکه خیی اومدن وح  زنن  یرو از خدمه نگاهم

. شدم هی  بودگرفتم و به خانجون خ  

ه تمومش کن_  باره حرف  نیبعد دوباره در ا د یموضوع رو بهیی

. میزنیم  

به  یادیخانجون که شباهت ز  یهارو به چشم نگاهم

: گفتم  داشت دوختم و با پوزخند تلجن  مامان یهاچشم  

ن از حد بهمون توه شیب ست،یما ن یجا یگهید جا نیا_  شده  ی 

. خانم دانشور   

: گفتم  هیهام رو کج کردم و با کنالب  

. گهید میکنزحمت رو کم یم نی رایممنون بابت پذ _ 

. کردم  حا یو مس نیبا چشم به رسو  یااشاره  

. دیبلند ش حا یمس ن،یرسو  _ 



 یباال انداخت و عصاش رو رو  نی ابرو تیبا عصبان خانجون

ن زم . د یکوب  ی   

 نیپات رو از ا یکه من نگفتم حق ندار   سپهراد! تا زمانن _ 

تو منم و به عنوان بزرگیی  و ویص می! تنها قیبذار  ونی  خونه ب

ن کارم دارم. پس بش  نیاجازه ا . رسجات پرس  ی   

خانجون  آلود اخم یحبس کردم و به چهره نهیس یرو تو  نفسم

 تو ذاتم نبود، وگرنه به راحتی  ادنی که نی   فیشدم ح هی  خ

امان از احساساتم   بدون توجه به حرفش برم؛ ویل تونستمیم

ن که نیم ایمروم نی روبه زنی  به پ خواسیی ن   احیی . کین  

 

ن گره کرده به زم  یهااولم نشستم و با اخم یرسجا شدم.  هی  خ ی 

که با ورود   زد یمن حرفن  چکسیسکوت همه جا رو گرفته و ه

. از جام بلند شدم یدیوح  

. خودش رو خم کرد  و کیم ستاد یخانجون وا یرو روبه  

 _سالم عرض شد خانم دانشور.

 تیفقط به تکون دادن رسش اکتفا کرد و بدون اهم خانجون

شد. دستم رو به سمتش دراز کردم که  هی  رو خبهش به روبه

. بهش داد  آرویم یفشار   



. یکه اومد  یکرد  کار درستی   نمت،یبخوشحال شدم که یم _ 

 نی نزدم که دستم رو رها کرد و بعد از دست دادن با دا حرفن 

. به خانجون نشست کیمبل نزد یرو   

 د یکه گفته بود  نی خانم دانشور طبق گفته و دستور شما کارها_ 

. انجام شد   

دوباره به حرف  یدیگفت که وح  یالب خوبه ر یز  خانجون

. اومد   

! م؟نامه رو بخون تیوص _ 

 فیک  یدیمثبت تکون داد که وح رسش رو به معتن  خانجون

ن پوشه  یتو  رنگنی  یچرمش رو از کنارش برداشت و با برداشیی

. جاش تکون خورد   

! ن د گه؟یهمه هسیی _ 

: و در جوابش گفت د یبه موهاش کش دستی  نی دا  

داشت  فقط خواهرم سحر تماس واجتی  میبله همه هست_ 

. اد یاالن یم  

. میشضورشون یمخب منتظر ح یلیخ _ 

پاکت مهر موم  یرو که تو  یانامه یدینزد که وح حرفن  کیس

شده بود از پوشه خارج کرد، سکوت محوطه باعث شد نگاه  



 نی شد به زن دا دهیرو به صورت همه بدوزم. نگاهم کش میکل

 جوون تو  پژمان که با صورنی 
ً
پژمان حرف  نی گوش دا  ینسبتا

شده و  سش با پوست بوتاکابرجسته پروتز شده یها. لبزد یم

 به وجود آورده بود که حتی  یناهنجار  بیبلوندش ترک یموها

هفده  یاورتر دوتا دخیی بچهنداشت. اون نی بایهم ز  یاذره

قصد  هجده ساله نگاهشون رو به من دوخته بود و حتی 

ن ذره . از دماغ عمیل یانداشیی ن ل کین و صورت   نگاهشون رو کنیی

پژمانه و  نی دا دخیی دایبود که بفهمه آن کار سختی   یکی یدهیکش

مستانه دخیی خاله سحره. نگاهم رو ازشون   شیدخیی تپل کنار 

 شکسته ار یآقا ماز  یگرفتم و به چهره
ً
تر شده دوختم که نسبتا

و با  خورد بغلش وول یم یبود، پرس بچه دو سه ساله تو 

. نگاهم رو ازش گرفتم و به کرد یم یهاش باز با دست طنتیش

هم  یدرهمش تو  یهاعبوس خانجون دوختم. اخم یهچهر 

. زد پرسه یم الیوهم و خ ا یدن یبود و به شدت تو   

. دوتا نیتو دهن ا زنمیم رمخدا االن یمسپهر به  _ 

گردنم خم   یتو  دوختم که با حرص کیم حا یمتعجبم به مس نگاه

. زد شده بود و داشت حرف یم  

!  رو یم گ
 
؟گ _ 



 گاهیفشار داد. و با چشم به جا هم یهاش رو حرص دندون با 

. زد  یااشاره دا یمستانه و آ  

ن هم_  ن دوتا ه ی  ن که ع  ی   گهیم طونهیکفتار بهت زل زدن، ش  ی 

ن همچ  هی  بهت خ یه ینجور یهاشون که ابرم بزنم تو چشم ی 

! نشن  

. به دستش دادم یفشار  کردم و به آرویم  یتک خنده  

، مهم منم که  خوانیم ها هرچ  اون_  ن نگاهم به نگاه کین

 ا یدر  نیاز ا ی  غ تونماگه بخوامم نیم زده. حتی  چشمات قفیل

ن نگاهت چ طوفانن  . نمیبب یی   

خودش رو به  گهید هاش نشست و کیملب یرو  تن یی  ش لبخند 

. کرد   کیمن نزد  

که چندسال ازش دور   سپهراد! بودنت آرامشه، آرامیسی  _

که از   میو من عاشق کلمات یدبودم. تو با حرفات بهم اعتماد یم

ن ب . شهلبات خارج یم ی   

. زدم یلبخند طنتیش با   

! ؟ستی ی! ن؟عاشق خودم چ   _ 

و با  از بازوم برد و کامال خودش رو بهم چسبوند  یز یر  نشگون

: آروم گفت طونن یش یخنده  



. وونتمیمن د گهیگذشته د  از عاشقی  _ 

! ؟یاز عواقبشم خیی دار  کتن یم یدلیی  قدر نیا _ 

ن کرد و چ  یناز  یخنده ما رو به  یدیوح ینگفت که صدا یی 

. خودمون آورد   

 د یخب با اجازتون خانم دانشور، فقط اگه مالحضه کن_ 

ن وص د ینیبیم نامه رو آقاسپهراد باز کنه و  تیحاج آقا خواسیی

. بخونه  

جاش  یبا خشم تو  نی به همه انداختم که دا تعجب نگایه با 

. تکون خورد   

الزم نکرده  ه،یمگه ک نینامه رو بخونه ا تیوص چ   عتن ی_ 

. خونمخودم یم د یبد  

: گفت  ظن یرو باالتر آورد و با اخم غل نکشیع د یوح  

، ا شونیا د یپاکت نامه ذکر شده که با یرو _  ن  نیباز کین

. می  گیم دهیحرفتون روهم نشن  

: رو به خانجون گفت عصتی  نی دا  

. پرسه نامه رو باز کنه نیکه ا  چ   عتن یبگو  چ   هیشما _   

. اش کردحواله نگایه میخانجون ن  



! ش؟یپا بذار  ر یز  یخواآقاجونته، نکنه یم یخواسته _ 

به سمتم اومد و پاکت  یدیکه وح  د یکش  نفس پر حریص نی دا

لب کردم و نگاهم رو به پاکت  ر یز  یرو به دستم داد تشکر 

 درشت نوشته بود  سینو دوختم که با روان یاقهوه
ً
. قرمز نسبتا   

( و خوانده شود سپهراد باز  زمیعز  یبه دست نوه ) 

پاکت رو باز کردم، تنها برگ   و به آرویم د یتا از ابرو باال پر  هی

بان قلبم اوج گرفت بود    نی کاغذ که توش بود رو برداشتم. ضن

ن نامه عطر دلنش یکه با باز کردن تا  یتو  بخیسی و آرامش ی 

. د یچیمشامم پ  

ن ثابت موند، جوهر آنی  یهانوشته یرو  میکل  نگاه  میی

و  جون همهآقا  قیکاغذ و خط نستعل  یدیسف با  سینو روان

 دنشیلحظه دوباره د هی یهمه باعث شدن تا دلم پر بکشه برا

عطر  االن حتی  به ما محبت نداشت؛ ویل وقتچیه نکهیبا ا

. نداختیم ادشیکاغذ من رو   یتو  دهیچیپ  

! دیهست منتظر چ   گه،ید د یبخون _ 

ش کردم و صورت کنجکاو  یحواله نگایه مین یدیوح یصدا با 

. شدم هی  صفحه خ یحرف دوباره به رقص کلمات رو  نی   

تعایلیبسمه _»  



انیدو عالم پروردگار جهان یکتایبا نام  کنمیم آغاز   

لم، از ماه من یو درود به تک تک اعضا سالم ن ام تا دردانه ی  مین

! نیدلبندم سپهراد و رسو  یهاو نوه زمیسحر و پژمان عز   

 د یرا بگشا نامهتیده بودم سپهراد وصذکر کر  کهنیاز ا دانمیم

ن خواهان بودم او اول ویل د؛یو متعجب شده باش انی  ح د یشا  ی 

در  دانمکلمات را بخواند. یم  شیخو  یدهیباشد که با د ینفر 

ها محبت به آن یاذره را روا داشتم و حتی  حقشان کوتایه

را از دور داشتم.  شانیواها هسال نیا یدر همه نکردم؛ ویل

خود خواهانم حق  یبه نوبه حد ندارد؛ ویل میهاکوتایه  دانمیم

ن اکنون ب میهاگفته  د یبه اتمام برسانم شا شانیرا برا یپدر   تانی 

ثابت قدم بوده و به  شیمن بر عمل خو  ویل اندازد؛تفرقه نی 

شما را قبول ندارم چون تا حد االمکان تا   تی ینارضا یلیدل چیه

ن از همه چ ی  منقرار داده ام. ماه ارتانیترا در اخ ها نیکنون بهیی   ی 

است اوست که  میخوب زندگ یتمام کارها اطالع دارد و بانن 

به  ارتیراه راست را در مقابلم قرار داد و بعد از من تمام اخت

ن همه چ ی  و ماه من یدیوح یدست اوست. آقا را با  ی 

به گر یتا د کنند یم انیب تانیکامل برا  حاتیتوض
ر
ه ب یاشک و ش

که کردم   نی ایتمام وصا کنمبار ذکر یم نیآخر  یو برا اد یوجود ن

گونه که ذکر  در صحت و سالمت کامل بوده و خواهانم همان

ن از طرف  ر یو ز  ام انجام شود هرگونه نافرمانن کرده پا گذاشیی



بوده، پس از شما  ی  من و ماه من تی یهرکدامتان موجب نارضا

و با جان دل به   د یپا نگذار  ر یفرزندانم خواهانم حرفم را به ز 

دیو شادکام باش وز ی  همانا که پ د ی  گوش گ  

قیمن هللا التوف و   

دانشور د یحم حاج » 

تموم شدن نامه رسم رو بلند کردم و به صورت متعجب همه  با 

  هی  خ
 

. میکردرو نگاه یم گر ید هم شدم که با حالت گنیک  

 نیآقاجون منظورش از ا ؟هستی  چ   انیخانجون شما در جر _ 

! بود؟ ها چ  حرف  

 یپژمان باعث شد خانجون عصاش رو رو  نی دا عصتی  لحن

ن زم ... بکوبه و  ی   

ن پا ار یپژمان صدات رو ب_   یدیوح ی! صیی کن خود آقایی 

. دهیم حیتوض  

به حرف  یدیخورد که وح جاش تکونن  یبا حرص تو  نی دا

. اومد   

. خانم دانشور یبا اجازه _ 

 شیفیک  یک از تو مدر  کیل  یدیتکون داد که وح یرس  خانجون

: حال گفت و در همون د یکش  ونی  ب  



آقا دانشور که مدارکشم موجوده  حاج یطبق فرموده_ 

قسمت  هیشده  میبه سه دنگ تقس شیلوازم آرا یکارخونه

ن آقا سپهراد و سوم یدنگ برا هیسحر خانم و آقا پژمان  یبرا  ی 

 نشو یدنگ متعلق به خانم دانشور که به خواسته خودشونم ا

. زنندنگشون رو به نام آقا سپهراد یم  

داد بلند زد و با  نی تعجب نگاهم رو به خانجون دوختم که دا با 

. از رسجاش بلند شد  تیعصبان  

... پرسه غربتی  نیچه وضعشه ا نیا چ   عتن ی _ 

: ن زم یخانجون عصاش رو رو  و با هشدار گفت د یکوب  ی   

ن پژمان! بش_  تموم  یدیوح یآقا یهارسجات هنوز حرف ی 

. نشده  

  نی دا
 

اض چنیک : موهاش زد که خانجون دوباره گفت یتو  با اعیی  

! ن بش ستمیمگه من با تو ن گمبهت یم ی  _ 

که   د یمبل کوب یکنان خودش رو رو با خشم و غرولند  نی دا

. دوباره به حرف اومد  یدیوح  

ن ب یمیرامرس به صورت ن ال یو و  وهیباغ م_  سحر خانم آقا  ی 

به آقا  النیگ  ها ال یو  غو با  شده میخانم تقس نیپژمان و رسو 

. رسهسپهراد و خانم دانشور یم  



  نفیس یدیاز شدت تعجب گرد شده بود که وح هامچشم

. گرفت  

عمارت با خانم دانشور  یبه بعد تو  نیآقا سپهراد موظفه از ا_ 

 
 
ل متعلق بهشونه و  یمیکنه و ن  زندگ ن آپارتمان که در  کیاز مین

. اهدا شده هیی  ونک به خ  

بهت فرو رفته  یل خونه رو گرفت بود و همه تو ک  سکوت

نقش  میشونیپ یرو  نه! اخیم ا یباور کنم  تونستمبودن. نیم

اض باز کردم که دا  تیپژمان به عصبان نی بست و دهن به اعیی

 
 

. تو موهاش زد  چنیک  

! من واسه اون کارخونه ؟چ   عتن یخانجون  گفتیم چ   نیا -

پرسه الدنگ؟! آره!   نیاش بشه اسگ دو زدم تا همه کاره

رو رواله من برم به  هاش مال من بود االن که همه چ  زحمت

 درک؟

خود آقاجونت بوده تو حق  یخواسته نیبس کن پژمان ا_ 

اض کتن  یندار  ! اعیی  

سمت کج   هیزد و صورتش رو به  یبا خشم پوزخند نی دا زن

. کرد   



تون فرار کرد االن بچه_   ،هاش شدن نور چشیمخوبه واال دخیی

مال شوهر بدبخت من بود اون وقت  ا یهمه کارهاتون و بدبخت

 که ها نیبه ا همه چ   د یبا
ً
! برسه؟! واقعا  

 یتو  درهم تکونن  یهاسحر که تا حاال سکوت بود با اخم خاله

: گفت  جاش خورد و بد عنقی   

از اموال  شیی یب یمین د یچرا با ستیکه انصاف ن  نیا چ   عتن ی_ 

ن میس یهاآقاجون برسه به بچه که طبق قانون چون   نیو ا ی 

ن میس چرا  هی  گتعلق نیم ارنی  چیقبل آقاجون مرده بهش ه ی 

... ! اگهها نیاموالش رو بده به ا د یپس آقاجون با  

ن زم یعصاش رو رو  تیبا عصبان خانجون . د یکوب  ی   

مونده و  ! هنوز حرفن د یادامه بد د یخوبه خوبه خجالت نکش_ 

! د یتعارف نکن د یبگ د ینگفت   

. کرد و باخشم ادامه داد  ار یه ماز ب یاشاره  

ن تو چ_  کن   توام بگو! توام خودت رو خایل ار یماز  نگفتی  یی 

! ونهمتو دلت ب نذار حرفن   

. انداخت که خانجون با تاسف ادامه داد  ر یرسش رو ز  ار یماز  آقا   



ن تک_  از صدقه  د یدار  تکون متاسفم، شما هرچ  واسه داشیی

گذره بعد بخاطر ب قهیپنج دق د یبذار  دهیهمون حاج حم یرس 

ن پول ع . د یافتدسگ و گربه به جون هم نی  ی   

 

 چ   عتن ی! د یکرده آقاجون قبول کن  انصافن جان خب نی مامان_ 

به سپهراد  النیگ  باغال یکارخونه با عمارت و و   شیی ینصف ب د یبا

پژمان  د؟یاوردی! مارو که از رس راه نها؟میهاشبرسه ماهم بچه

ن سنگ یرهاچند سال که همه کا گهدرست یم کارخونه رو   ی 

! دوششه االن انصافه آخه  

. ن زم یخانجون عصاش رو رو  دیکوب  ی   

ن ها همبس کن سحر! شما _  تون از پول تن یهااالنشم لباس ی 

رو داشته به شما  ارشیآقاجونته! مال و اموال خودش بوده اخت

ن تع د ینداره که بخواه ربظ ن هم د یکن  فیتکل یی  که   میارث ی 

. کردهلطف   دهیبهتون رس  

انداخت که خانجون دوباره رو  ر یسحر با اخم رسش رو ز  خاله

: پژمان و خاله سحر گفت نی به دا  

که   االرنی نامه و سهم تیهرکدوم از شما دونفر که با وص_ 

ن مشکل داره هم دهیبهش رس درضمن  ون،ی  بره ب تونهاالن یم ی 

ن هرکدومتون به ا ونی  ب . د یخواهنیم که ارنی   معتن  نیرفیی  



.   نی دا
 

موهاش زد یتو  باحرص چنیک  

قبول کنم  د یبا میچه نباش میباش چه رایصن  عتن یحرفتون  نیا_ 

! آره؟  

 دمیخواهنیم د یبمون د یاجبارتون نکرده، بخواه کیس_ 

. بسالمت  

وع کرد پاش رو تکون دادن که از رس جام بلند  نی دا با حرص رسی

ن که ب  ظن یشدم و با اخم غل ابروهام جا خوش کرد بود نگاه به  ی 

. همشون انداختم  

نامتونم که باز شد  تیوص م،یکنبا اجازتون زحمت رو کم یم_ 

. د یندار  یبا ما کار  گهید  

: با پوزخند گفت نی باال انداخت که دا نی خانجون ابرو  

  یخوااالن مثال یم_ 
 

ن چ بیک ! آره؟ یخوااموال نیم نیاز ا یی   

. هام نقش بستلب یرو  هام رو کج کردم و پوزخند تلجن لب  

 د یداشتم نبود از یکه بهتون ن  خودتون زمانن  لتون ارزونن اموا_ 

. بهتون ندارم یاز ین امیاز پس خودم بر ب تونماالن که یم  

: گفت  یو با ناباور  د یوسط حرفم پر  یدیوح  

! از ارث محرومن میمابق د یکه شما قبول نکن  تا زمانن  ویل _ 



 فشیک  یکاغذ از تو   هینگاهم رو بهش دوختم که  یناباور  با 

: ت و در همون حال گفتبرداش  

رو قبول  تونهیکه شما ارث  طبق گفته خود حاج آقا تا زمانن _ 

. رسهنیم ها ارنی وارث به مابقی  د ینکن  

. خونه به لرزه در اومد  یهازد که ستون یبا خشم داد نی دا  

! چ   عتن ی! آخه ؟یچه مسخره باز  گهید نیا _ 

 _بس کن پژمان!

همش  نا یخانجون! ابس کنم و آروم باشم  تونمطور یمچه_ 

کارتون فقط و   نیاهانت به من و سحره، شما و آقاجون با ا

. د یکرد  ی  فقط مارو حق  

 _پژمان! تمومش کن.

و  حا یبه بحثشون رو به مس تیزد که بدون اهم یپوزخند نی دا

: گفتم  نیرسو   

. گهیوقته د ر یها ددخیی  د یپاش _ 

ها . تند میاز عمارت خارج شد خداحافظن  بدون به تر از دخیی

. قدم برداشت دمیسمت پرا  

ن روشن کردن ماش با  ، تو  نیو رسو  حا یمس ی  ن طول  یهم نشسیی

از  ی  غ نی و صدا زد نیم حرفن  چکسیه م،یکه حرکت کرد  ی  مس



ن ف ن ف ی  با آرامش   حا یکه مس  د یرسبه گوش نیم نیکردن رسو   ی 

: گفت  

! ؟سپهر! خونی  _ 

. دستم قرار داشت دوختم ینگاهم رو به دستش که رو  جی یبا گ  

! ن هان! چ ؟گفتی   یی  _ 

! زم؟یحالت خوبه عز  گمیم _ 

 یهام پنهون کردم و رو حصار انگشت یدستش رو تو  آرویم به

. قرارش دادم دنده  

. خوبم میآره خانوم _ 

! سپهر؟ داغن  قدر نیچرا ا _ 

ن ماش رسعت . شدم هی  مقابلم خ ایهیکردم و به س  شیی یرو ب ی   

ن چ_  . کنهیم درد  د یخوردم چون رسمم شدانگار رسما  ستین یی   

ن ماش یخوایم_  هوا بخور بعد دوباره راه  کمیدار، رو نگه ی 

. میافتنی   

. کشهتهران طول یم میتا برس زمینه عز  _ 

ن تکون داد و چ یرس  نگرانن  با  به  نهینگفت. نگاهم رو از آ یی 

ن ماش یشهیدوختم، رسش رو به ش نیرسو  ر یتصو  داده و  هیتک ی 



حالش رو بعد از  تونستمیم . بود  هی  خ ونی  غم زده به ب با حالتی 

از دستم بر  یکار   چیه ها درک کنم؛ ویلاون حرف دنیشن

موضوع!  نیومد با ایخودش کنار یم د یبا نی. رسو ومد ینیم

رو هضم کنه و بفرسته گوشه   هیقض تونستیم د یخودش با

! مغزش یهاگوشه  

 

------------------- 

 

م رسک افکار  چوب بودم؛ ویل یهاکهیت دنیبر  مشغول

ن ماب دنیکشیم پژمان و  نی دا ی! صداشبید یهاحرف ی 

 کردمگوشم زنگ خورد انگار تازه داشتم درک یم  یخانجون تو 

. بودم دهیشن بود و چ   شدهچ    

( از ما زده  د یبه خاطر خودش بود خانجون! با ها نیا یهمه_ 

. شد یم  

ن هاش ببزده شه، تو چشم د یپژمان؟ االنم با االن چ  _  تنفر از  ی 

! چه مرگته گهیاالن د زنهتکمون موج یمتک ) 

به خاطر خودم بود، چرا جواب سوالم رو ندادن؟! دوباره  چ  

ن چ هیذهنم مرور کردم.  یها رو تو تمام حرف  جا نیا یی 



ن چ هی د،یلنگیم تو  ومد یحرف جور در نیم وسط با مابقی  نیا یی 

خودم غرق بودم که دست دو طرف پهلوم قرار   الیعالم فکر خ

م . گرفت و باعث شد از جا بی   

تا بنا   ششیکه ن  حا یمس دنیخشم به عقب برگشتم که با د با 

! کرد؟یم کار چ   نجا یا نیگوش باز بود جا خوردم ا   

رو خاموش کردم و با بهت و اخم به سمتش برگشتم که  دستگاه

: گفت  تن یی  ش یبا ذوق و خنده  

! زیسوپرا _ 

. شدم هی  خوشکلش خ پیشد و به ظاهر و ت تر ظیهام غلاخم  

 ا نیا
ً
؟کتن یم کار چ   جا نیچه وضعشه؟ اصال _ 

. زد پلیک یبرخورد رو نداشت چون با ناباور  نیانگار توقع ا  

ن حرص دستش رو گرفتم و از ب با  ن کارگرها که ع  تیجمع ی   چ   ی 

هم  یهام رو رو بهش زل زده بودن رد شدم با حرص دندون

. دمیفشار دادم و با خشم غر   

! ل به صاحاب رو جلوتربکش اون شا _ 

ن چ وع کرد موها هینگفت و با  یی  شال  ر ینازش رو ز  یدست رسی

دستش رو  تیو با عصبان ستادمیفرستادن. تو محوطه کارگاه وا

. رها کردم  



ن که ع  ناموسمشت نی  هیوسط  کتن یم چه غلظ جا نیا_    ی 

! هان یاومد یپاشد چه رس وضیع نیکفتار بهت زل زدن، ا  

: و با من من گفت د یکش  هاشلب یرو  زبونن   

... ن چ خب... خب ی  _ 

.  
 

تو موهام زدم با خشم چنیک  

ن ع حا یمس_  با من   ؟کتن یم چه غلظ جا نیآدم حرف بزن ا ی 

 یرس و شکل پاشد نیبا ا یکرد  خود یب یزدزنگ یم کار داشتی 

. یاومد  

:  بلند حرفن 
ً
گفتم  ینزد که با داد نسبتا  

 نی ایب و پاشی رو! مگه من مردم که ت پاک کن اون رژ کوفتی _ 

. وضعت نیهم با ا نیهمه مرد ا نیوسط ا  

ن رو با بغض پا رسش . انداخت که ته دلم به لرزش در اومد  یی   

: گفتم  یتر فرستادم و با لحن آروم ونی  نفسم رو ب  

 یتو چرا پاشد ومد یخودم یم یزدزنگ یم زمنیخب عز _ 

. رذل یهاآدم نیوسط ا یاومد  

. کردم  کینزد که خودم رو بهش نزد حرفن   

! بگو چ   هیباال الاقل  ی  رست رو بگ _ 



شد. نگاهم  هی  به صورتم خ ظن یرو بلند کرد و با اخم غل رسش

 یهالب یرس خورد به رو  دشیخط چشم کش یهااز چشم

ن  یتو  دتر یهام شد! اخمشیانار  . هم فرو رفیی  

! آخه عروش یرژت رو پاک کن، مگه اومد _ 

صورتش رو  چت  فرستاد و با نگاه  ونی  رو با حرص ب نفسش

. برگردوند   

ن ! بب؟کتن چرا چپ چپ نگاه یم_   یاومد خب با چه وضیع ی 

از چهار طرف  وقتی  یدیپوشرو هم نیم میی پارچه مین نیا

. چاک داره  

به  یاکاسه چرخوند که اشاره  یهاش رو تو چشم حرفنی 

. شالش کردم  

! ونهی  همه موهات ب چه وضع شال رس کردنه وقتی  نیآخه ا_ 

ن ب یاومد یوضع پاشد نیا ابعدشم ب مشت سگ صفت   هی ی 

. دادنکه با نگاهشون قورتت یم  

 غلط کردم  ی  رو مخم! کم گ یر یم یسپهر دار _ 
ً
بده خب، اصال

. اومدم ولم کن االن  

. هام از شدت تعجب گرد شدچشم  



 یموها ظیغل شیآرا نیمن رو مختم! بعد اون وقت تو با ا_ 

! ؟ستی یرو مخ من ن شونتیافشون پر   

. ستش به عنوان برو بابا تکون داد و ازم فاصله گرفتد  

! خانم کجا؟ نمیبب سا یوا _ 

. ستون! خ کنم  زتیسوپرا خواستمرسم یم ی  قیی _ 

رو بهش رسوندم و دستم رو دور گردنش انداختم و به  خودم

 شوچن 
ً
: گفتم  خودم چسبوندمش و با لحن نسبتا  

ستون رس قیی من؟! دورتم یم یر یم_   چ   زتیسوپرا  گردمقیی

! بود حاال خانیم  

ن رو با حرص از دور گردنش باز کرد و به سمت ماش دستم  ی 

با  نهیدست به س داد رو به کاپوت یم اشهیکه تک  رفت و درحایل

. اخم صورتش رو برگردوند   

! ن بب حا یمس ؟یمن رو! قهر کرد ی  _ 

. گهیپاشو برو رسکارت د یمگه تو کار ندار  _ 

رتش رو سمت خودم صو  متیو با مال  ستادمیوا روشروبه

. برگردوندم  



 مونهیم خانوم آدم باهاش قهر باشه آخه حواش وقتی _ 

فکر و  وقتی  مونهیم واسش که بره رسکار؟! نه تو بگو حواش

! هاشهچشم شیذکرت پ  

خم شدم و  نی هویهاش نقش بست که لب یرو  جیمل لبخند 

. رو لبش زدم و ازش فاصله گرفتم یابوسه عی    رس   

. بود چ   زتیحاال بگو سوپرا رماتم یمخنده قربون _ 

. دیکوب  امنهیس یتو  ام کرد و با حرص مشتی حواله نگاه چت    

! زشته نهیبیم یکیسپهر  یاوونهید یلیخ _ 

از موهاش  یاانداختم که طرهباال  یاکردم و شونه  یاخنده تک

: گفت  وصف نشدنن  یرو کنار زد و با شاد  

! شهکردم باورت یم  دا یسپهر کار پ یوا _ 

. ن  یهام تو اخم یبا بهت و ناباور  هم رفیی  

! ؟چ   _ 

واسه مطب دندون  منیسی  هیکه   دمید آگیه هی شیچند روز پ_ 

خوبه! امروز  یلیسپهراد حقوقشم خ ی. واخواستیم پزشیک

ن از فردا برم رسکار  . رفتم قبولم کردن گفیی  

: گفتم  هم فرو رفت و با بدعنقی  یتو  د یهام شداخم  



. گهید گفتی االنم نیم _ 

. ن سپهراد! خب بب کنم  زتیسوپرا خواستمیم ی  _ 

: کردم و با پوزخند گفتم  یامسخره یخنده  

. ن شدم بب ز یسوپرا یلیخ یوا ی  _ 

! ه؟یخب... خب... االن مشکلت چ _ 

. خودم تا بوق سگ کار نهیرسکار، مشکل من ا یبر  خوامنیم_ 

. یتو بر  خوامنیم ویل کنم؛یم  

. دهم گره خور  یتو  تر د یهاش شداخم  

خودم که  یمن رو بد تی یکه تو پول تو ج  شه! نیم؟چ   عتن ی_ 

. ستمیفلج ن  

! دمیم فمهیام نرم وظچشمم کور دنده _ 

وابسته تو باشم، تو که تا آخر  تونمیم سپهراد آخه من تا گ_ 

 یمنم بد که خرچی   ستین اتفهیعمر وظ
 
 ندهیو آ . توام زندگ

. یخودت رو دار   

... تو ا یرو منظورت  نفهمممن نیم ا ی _ 

:   د یوسط حرفم پر 
 

گفت  و با کالفیک  



 ادامه نده، تو حتی _ 
ً
  نیمن رس ا نباشی  میراض تمومش کن لطفا

 جلو دارم نباش رمکار یم
ً
. پس خواهشا  

: گفتم  هیهام نشست و با کنالب یرو  یپوزخند  

موقع  شمیهات آشناست انگار چند سال پقدر حرفهه! چه_ 

. یکرد  بار تکرارشون هیرفتنت به فرانسه   

هاش رو از هم فاصله داد تا نگاهش عوض شد و لب رنگ

: بزنه که گفتم حرفن   

 یمدارکم رو بردارم، الزم نکرده رس ظهر  چی    صیی کن برم سو _ 

. خونه یتنها بر   

و نه من  زد یم حرفن  حا یسکوت گذشت نه مس یتو  ی  مس تمام

ن ا  یبرا حرفن  ن داشتم. انگار جفتمونم قصد شکسیی  نیگفیی

ن . ماشمینداشت سکوت نحس رو  در نگه داشتم که  یرو جلو  ی 

به سمتش رفتم   موتیشد. بعد از زدن ر  ادهیحرف پ نی  حا یمس

 د یبود و داشت دنبال کل شیفیک  یکه جلو در رسش تو 

. گشتیم  

. ستایدارم وا د یمن کل _ 



بزنه که نگاهش به پشت رسم گره  رو بلند کرد تا حرفن  رسش

به عقب برگشتم که . با تعجب د یخورد و حرف تو دهنش ماس

. د یتا ابروم باال پر  هی  

! ندادن؟ اد یسالم کردن رو به شما  _ 

: به خودم دادم و با بهت گفتم جا خورده تکونن   

! جا؟ نیسالم، شما؟ ا _ 

! تعجب داره؟ قدر نیا _ 

:  
 

موهام زدم و گفتم یتو  چنیک  

 یطب خب
ً
؟متعجب شد  د یبا عتا _ 

. به تعجب نداره باهات حرف داشتم یاز ین _ 

. به عقب برداشت در رو باز کرد و قدیم حا یمس  

. داخل خانم دانشور د ییبفرما _ 

کرد و از کنارمون رد شد. با   حا یحواله صورت مس ینگا مین

پشت رسش از  جا نیخانجون اومده ا کهنیتعجب و بهت از ا

چند  حا ی. مسستاد یوا کیها باال رفتم که کنار در واحد کوچپله

به به در خانجون  دنیباز کرد و با د در رو  نیزد که رسو   ضن

. بغلش کرد  حرکت هی یبود که خانجون تو  هی  بهت زده بهش خ  



. یدرو هم یم نمیمیس یبو  حتی  _ 

افتادن که خانجون  یاش به باز گونه  یرو  نیرسو  یهااشک

زد و با لبخند  شیشونیبه پ یاازش فاصله گرفت بوسه

. کرد براندازش یم نامحسوش  

: دم و رو به خانجون گفتمبه جلو هل دا در رو کیم  

. ستیواسه شما خوب ن اد یز  ستادنیداخل وا د ییبفرما _ 

دست خانجون رو رها کنه به داخل  کهنیبدون ا نیرسو 

  ربیع هی میبود هی  خ گهیکرد. همه تو سکوت بهم د  شییراهنما

 اوردهیبه زبون ن حرفن  چیو هنوز ه گذشتکه از اومدنشون یم

 حا ی. مسکرد رو نوازش یم نیوار دست رسو بود و فقط نوازش

. رو مقابلش قرار داد  یچا وانیل  

. نوش جان د ییبفرما _ 

از  کیم  یبا فاصله حا یبه عنوان تشکر تکون داد که مس یرس 

. خانجون کنارش نشست  

جون؟!  _چند سالته دخیی

. حواله من کرد نگایه مین حا یمس  

 _من متولد...

. تمتولد نخواس خی    چندسالته ازت که تار  دمیازت پرس _ 



: کرد و گفت  یناباور  یتک خنده حا یمس  

! و دو سالمه ستیب _ 

. ام رو داشتمتا بچهمن همسن تو بودم هر سه _ 

 گهیاالن د کردنخب خانوم دانشور اون زمان زود ازدواج یم_ 

. پنج سال و ش به ش دهیسن ازدواج رس  

. فرق کرده همه چ   گهیاالن د _ 

. کرد و دوباره ادامه داد   مکتی   

! ؟خونن یم چ   ؟نی دانشجو _ 

. ن با حرست رسش رو پا حا یمس انداخت یی   

نخوندم انرصاف  شیی یترم ب هیبودم؛ اما  پزشیک یدانشجو _ 

. دادم  

ن انرصاف؟! همچ_   گهیانرصاف د یقبول شد عایل یرشته ی 

 چرا؟

ن ت یهالبم نشست که از چشم یرو  یپوزخند ناخودآگاه ن بی   ی 

. دور نموند  حا یخانجون و مس  

بهش فکر نکن  وقتچیمهم بوده ه یلیفت خانرصا لیاگه دل_ 

. ات برشبه خواسته کن دوباره بتونن   در عوض سیع  



ن رسش رو پا حا یمس انداخت که خانجون دوباره به حرف  یی 

 .اومد

! خونده شده؟ نتونیب تمیمحرم غهیص _ 

: به من انداخت و با من من گفت با بهت نگایه حا یمس  

... ن خب... چ ما هی  _ 

 چند ساله  دونمیم_ 
 
پژمان از طرف حاج  کتن یم با سپهراد زندگ

حواسش به سپهراد باشه  شهیداشت از دور هم فهیوظ د یحم

  ویل دونم؛از اتفاق خانوادتم یم حتی 
 
 شما چند وقته باهم زندگ

ه ب د یدخیی پرس جوون د یکنیم باشه که به   تی یمحرم هی نتونیبهیی

. د ینش دهیگناه کش  

: رد و رو به من گفتک  یاکه خانجون رسفه  مینزد حرفن   

 _ 
 
اگه خواهان هم  ویل ست؛یخودتونه به من مربوط ن زندگ

ه زودتر اقدام کن د یاگهید . د یبهیی  

ن انداختم که رسش رو پا حا یبه مس نگایه انداخت بود و با  یی 

. فرستادم ونی  هاش ور رفت نفسم رو بانگشت  

   تا زمانن  رو دوست دارم؛ ویل حا یمن مس_ 
 
 که خودش آمادگ

... تونمباشه که نیمنداشته   

. دیحرفم پر  ونیباال انداخت و با حرص م نی خانجون ابرو  



  حا یمس_ 
 
جنم داشته  کمی د یآخه؟! تو با خواد یم چه آمادگ

! آخه؟ یدخیی دار  نیبه ا کار چ   کتن   یازش خواستگار  باشی   

رس  یبلند یخنده نیکه رسو   د یبه گردنم کش خورده دستی  جا 

. داد   

داداش من؟! توقع  نیقدر خنگه اچه تن یبخ... خانجون یم_ 

از من  ام گس... سپهر من آماده یبگه وا حا یداره م... مس

. کتن یم یخواستگار   

ن دلنش یصدا مسکوت  شهیهم یهمه تو فضا یهاقهقهه ی 

هام جا هرچند محو رو لب یو باعث شد لبخند د یچیخونه پ

. خوش کنه  

 _ 
 
 تر راحت عتن یخونه  نیا یتو  جا نیکردن ا  زندگ

 
کردن   از زندگ

زنه؟ی  با من پ  

 با نگایه . شدم هی  خانجون جا خوردم و بهش خ نی هویاز سوال 

. و رو کرد  ر یهمه خونه رو ز  خنتی   

! فهمم؟منظورتون رو نیم _ 

! ؟یرو قبول نکرد د یحاج حم هیچرا ارث _ 

. دمیکش  امدهیخشک یهالب یرو  زبونن   

. بهش ندارم یاز یچون ن  



که متعلق به خودته   ز سهیم! چرا ا؟کتن لج یم یچرا دار _ 

. زنن و پسش یم کتن یم یدور   

. دمیام کشآشفته یبه موها کردم و دستی   یکشدار   نوچ  

خودم  یپا یخودم رو  خوامبار منت باشم، یم ر یز  خوامنیم_ 

. به ترحم ندارم یاز ین ستمیوا  

اون سهم مادرته! مثل سهم سحر  کنهبه تو ترحم نیم کیس_ 

 نیا متعلق بهشه پس ترحیم نهیمیمثل سهم پژمان. اون حق س

. پرس  ستیوسط ن  

 نیکه به من و رسو   پس چرا سهم االرنی  ستین اگه ترحیم_ 

پژمانه؟ نی از خاله سحر و دا شیی یب رسهیم  

. هم قرار داد  یهاش رو رو چشم یالحظه یبرا خانجون  

مال منال استفاده  نیسال که دارن از ا نیپژمان و سحر چند_ 

،یم ن کت صادرات وادرات زده! نیم هیپژمان  حتی  کین که   شهرسی

. باشه یکیاستفاده نکرد  وقتچیحق اون دوتا با مادر تو که ه  

 سکوت کردم که دوباره خودش به حرف اومد.

ه قبول کتن  ده،یند سختی  شیمادرت کم تو زندگ_  تا هم  بهیی

ن میس د یو هم شا رو شاد کتن  د یدل من و حاج حم  از ما رایصن  ی 

 نیا ویل ؛باشی  بار کیس ر یز  یخواکه نیم  دمباشه. بهت حق یم



پس  یمحتمل شد یادیز  یهاثروت حق توهه و تو سختی 

مادرت  مرگاموالم قبل از  نی. اهاستنیاز ا شیی یب اقتتیل

ن میچون س شدن؛ ویل میتقس گفت به همون   فوت کرد حاچی  ی 

اش رو جربزه دونمچون یم کنممنوال قبل به سپهراد واگذار یم

. داره  

ن نزدم و رسم رو پا رفن ح ن انداختم. ب یی  کرده بودم   ی  گ  دورایه ی 

ن به هم ا یقبول کنم  دونستمنیم برم. از  شیقبل پ یقهیطر  ی 

غرورم اجازه  عوض شه و از طرفن  میزندگ تونستیم طرفن 

که خانجون دوباره به حرف   دمینامحسوس پوف کش داد نیم

. اومد   

. اد یب شیپ و ناعدالتی شه  مالیوسط حق شما دوتا پا نینذار ا_ 

ن پژمان هم ست دستش آتو نده. قبول کن دنبال بهونه شیجور ی 

. خرسند شه ا یو بذار روح آقاجونتم اون دن  

که خانجون    دمیفرش کش یرو  هام خطوط فریصن انگشت با 

: گفت  

! ؟کتن   کار چ   یخواسپهراد یم هیاالن چ متیتصم _ 

ن رو باال گرفتم و به صورت پر از چ رسم . شدم هی  کش خو چرو  ی   

. االن ندارم یمیتصم چیهام رو بکنم، هفکر  د یبا _ 



ام یم یی  که بگ  یمیهر تصم_  که   در صورنی  ذارممن بهش احیی

. یبهم بد میفقط جواب منطق  

کرد از رسجاش بلند شه و در   سیع نزدم که به آرویم حرفن 

: همون حال گفت  

  ا هنیزودتر از ا د یبا یدیفکرات رو بکن وح عیی یهرچه رس _ 

. نقل انتقال سندهارو انجام بده یکارا  

 نیرفتم تا بتونم با کمک رسو  کشیبه حرفش نزد تیاهم بدون

ن زم یاز رو  : گفت  نیبلندش کنم که رسو  ی   

! خب امشبه رو د؟یر خانجون ش... شما االن کجا یم  یوا_ 

. شمونیپ د یبمون  

. ادیپژمانته امشب یم نی برم آرمان پرس دا د یبا زمینه عز  _ 

:   و با ناراحتی  د یهاش رو ورچلب نیرسو 
 

گفت  ساختیک  

! دمش؟یند شبیآرمان خان ک...کجا بود که من د نیعه! ا_   

انداخت و به خودش  نیدستش رو دور شونه رسو  خانجون

. کرد   کشینزد  

. چون پرسه جوالق امروز تازه از نروژ اومد بود  شیدیند_   

 _اوها! د...داداشمون چه باکالسه!



حرکت  هی یزد و تو  نیف رسو لبخند محو به حر  خانجون

. کاشت  اشقهیکنار شق  یابوسه  

ن همه کارات درست ع_  هات  چشم طنتیبه جز ش نه،یمیس ی 

. که بابات رفته  

تو  انداخت که خانجون به آرویم ر یرسش رو به ز  نیرسو 

. د یآغوشش کش  

کم نگفتم که بغض کتن _  شم تو برام  ادآور یفقط خواستم  ،دخیی

ن میس هی . دلم ز یجون تازه گرفته عز  نمیمیس انگار  یادوباره ی   

که راه نفسش   به دست خانجون زد و با بغضن  یابوسه نیرسو 

: رو تنگ کرده بود گفت  

. میدار  از یبه وجودتون ن د،یبهمون رس بزن شهیهم _ 

ازم  یاذره ذارمنیم زکم،یدور رست بگردم چشم عز  الیه_ 

. امنازدونه یی  فاصله بگ  

شدم به  هی  خ یحسود ت و کیمو با به دمیبه گردنم کش دستی 

ن محبت آم یصحنه  شهیها همکاش محبت  نیخانجون و رسو  ی 

ن هم ن خالص و پاک بود. کاش عشق به هم قدر ی  حد ساده و  ی 

ن و همه چ میکه مقرص خودمون  فیح بود؛ ویل ا یر نی  رو بزرگ  ی 

. میکنتر یمبزرگ  



 

__--------__-‐---------__-----------__ 

" حایمس " 

با دستمال مرتبش   و به آرویم دمیلبم کش یز رو رو لب قرم رژ 

ترگل  ر یفاصله گرفتم و نگاهم رو به تصو  نهیاز آ کردم. کیم

قد  نهیآ یاخمو و بد عنق سپهر تو  یورگلم دوختم که چهره

. علم کرد   

! ان شاهلل؟ گهید عروش یر یم یدار  _ 

چرخوندم و به سمتش برگشتم که  کاسه  یرو تو  هامچشم

. از چهار چوب در گرفت و به سمتم اومد  رو  اشهیتک  

!  یم حا یمس
ً
ن با هم یخواواقعا ون؟ی  وضع ب ی  _ 

مقنعه  ر یموهام رو ز  متیکه با مال   دمیکش  حرص پوفن  با 

. فرستاد   

چهرت  نی بایجز من از ز  کیس  خواممن، نیم ز یخانم من، عز _ 

صورت  یخواآخ قربونت برم. چرا یم کتن چرا لج یم نهیرو بب

 فی! ح؟کتن   مخقن  نی ایمیمواد ش نیشت امعصومت رو پ

به  ها نیبا زدن ا ی! چرا قصد دار ست؟ینازت ن یچهره

. زدلمیآخه عز  ها و دردهات رو پنهون کتن صورتت غم  



: گفتم  دستش رو پس زدم و با بد اخالفی   

 که یم  ستین ینجور یا چمیه_ 
 
که کور    متعصتی  هی! تو فقط گ

. بنشونن  حرفت رو به کرش یخواکورانه یم  

که عقب عقب به   زد، دستم رو رها کرد و در حایل تلجن  لبخند 

: سمت در رفت گفت  

ن چ گهیخب من د هلیخ_  شه،  تیکه باعث ناراحت  گمنیم یی 

پوششت رو  ار یاخت دونم. یمزمیعز  هر طور که خودت راحتی 

مردم ما هنوز به اون  ویل اد؛یبهت م بپوشی  و تو هرچ   یدار 

اش خیی با لباس موردعالقهد هی وقتی  دنیسطح شعور نرس

ن یبب ن هزارتا انگ بهش م ین  ا یمهم ح ستیحجاب مالک ن ننی 

ن با نگاهشون بهت آزار برسونن هم خواممن نیم نگاهته ویل ! ی   

شدم.  هی  خ شیخال یکج کردم و به جا  رو با ناراحتی  هاملب

زدم   چرچن  نهیو به سمت آ دمیکش  تند رفتم باز! پوفن  یانگار 

به  شد. بلوز مردانه کوتایه تالفی  نهیتو آ رمیکه نگاهم به تصو 

ن شلوار ج رنگ مشیک ام که آشفته یو در آخر موها جن یزاپ  ی 

 ظیغل شیبودن، از آرا ههام رها شدشونه یام رو مقنعه ر یز 

ن صورتمم بهیی بود چ وضع  نیا گفتنگم. سپهر راست یم یی 

ن به ب لباس به سمت کمد  ناگهانن  میتصم هی ینبود! تو  ونی  رفیی

 یمانتو بلندتر عوض کردم، موها هیرفتم و مانتوم رو با 



و  هیکش ساده بستم و با پاک کردن سا  هیام رو توسط آشفته

به  تیبا رضا تونستمشدم. االن یم هی  خ رمیرژم دوباره به تصو 

داشتم خودم رو پشت  چرا سیع دونمنگاه کنم. نیم رمیتصو 

 یجور اگه اون مکردکنم، حس یم  مخقن  شیاز آرا یخروار 

احساساتم رو از صورتم  تونهنیم کنم کیس  شیآرا انهیوحش

وحشت داشتم و همه  هی ا یترس و  هی ا،یفوب هیبفهمه. انگار 

. منحوسم یبه گذشته گشتبر یم ها نیا  

. ن منتظرته پا گهسپهراد یم حا،یم... مس برو تر عی    رس   یی  _ 

: ن م یرو از رو  میدوش فیک برداشتم و گفتم ی   

و یم بهش_  مزاحمش  ست،ین یکی هامونی  . مسرمبگو با میی

. شمنیم  

. به رستاپام انداخت با تعجب نگایه نیرسو   

 _د... دعواتون شده؟!

 _نه!

! ؟یر پ... پس چرا باهاش نیم _ 

 هی  شکاکش خ یهااش قرار دادم و به چشمشونه یرو رو  دستم

. شدم  



 نیا ی. سپهر تو ستین یکی هامونی  گفتم که مس  زمیعز _ 

ه خودش دوساعت طول  وغن شل من رو تا اون رس شهر بیی

و رس  کشه،یم . ترهعی    با میی  

  یرو  یاتکون داد که بوسه یو رس  د یهاش رو ورچلب نیرسو 

. اش کاشتمگونه  

ن به چ مواظب خودت باشی _  . خوشگلم دست نزنن  میی   

ام  شونه یآروم تو  رس داد و مشتی  یبلند یخنده نیرسو 

. د یکوب  

. گرفتی   یمادر برو حس م...  ا یب_   

از  که آچن   دمیرو کش زونشیآو  یهایاز چیی  یاطره خنده با 

ن ماب . هاش خارج شد لب ی   

. به برق و گازم دست نزنن  ن،یرسو  مواظب خودت باشی  _ 

از چهارچوب در  یبلند یام کرد که با قهقههحواله چت   نگاه

ن پا یکیها رو دوتا فاصله گرفتم. پله  همیرفتم که نگاهم به در ن یی 

رو شدن باهاش روبه یسپهراد گره خورد. رو  دهیورز  کلیباز و ه

ِخرم  خیب مونن یبد حرف زده بود و االن پش یلیرو نداشتم، خ

به سمت جلو هل دادم که به  و در ر  بود. به آرویم دهیچسب

. به رستا پام انداخت سمتم برگشت و با تعجب نگایه  



ن بزنه به سمت ماش که حرفن   نیا بدون د و در همون راه افتا ی 

: حال گفت  

. شد ر یسوارشو د ا یب _ 

: گفتم  د یوارد کردم و با ترد فمیک  یبه دسته یفشار   

... من خواماوم... سپهراد... من معذرت یم _ 

ن که سوار ماش  رو از من گرفت و درحایل نگاهش : گفت  شد یم ی   

پس به  یخودت، پوششت و طرز رفتارت رو دار  ار یتو اخت_ 

 و نی  جا یکنم که ب  عذر خوایه د ین بام زمیعز  ستیمن مربوط ن

. بدون من فقط نگرانتم ویل دمیم ی  بهت گ لیدل  

. داد کج کردم که ادامه  هام رو با ناراحتی لب  

. سوار شو برسونمت ا یب _ 

. د یام کشساده مقنعه یبه لبه انداختم و دستی  ر یرو به ز  رسم  

. و یم من رو برسونن  یتا بخوا شهیم رتیتو د رم،با میی _ 

: مخالفت گفت یاتکون داد و بدون ذره یرس   

 _باشه مواظب خودت باشی .

 یمحض به چهره رو بلند کردم، با تعجب و ناراحتی  رسم

ن که سوار ماش  هاشخنتی    شد شدم. هنوز باورم نیم هی  شد خ ی 



باره تموم  کیکه با رسعت از کنارم رد شد، تعجب و حرص 

کردم.   بشیوجودم رو گرفت با خشم چند فحش آبدار نص

رد ! الاقل یمعویصن  شعور،یب یپرسه برسونتم. از  نی جا هیتا  مر

بلند  یهاو با قدم دمیهم ساب یهام رو رو شدت حرص دندون

. گرفتم  شیروم رو در پروبه میمستق یی  مس  

___---------------___------- 

 

  دمیبه مانتوم کش دستی 
 
که روش   و نگاهم رو از تابلو بزرگ

به  یحک شده گرفتم. روز اول کار « اطلس ساختمان پزشکان»

و و تراف شلوغن  خودم،یب یهاخاطر حرص خوردن  کیمیی

ن سنگ هام رو به دندون گرفتم کرده بودم. لب  ر یساعت د مین ی 

. و وارد ساختمون شدم  

ن دلنش یمطبوع سالن با بو  خنیک خوشبو کننده  یهایاسی   ی 

کوتاه   یهاا قدم. بهی  رستا پام رو فرا بگ یعیباعث شد آرامش بد

بود  کیبرج ش هیبه سمت آسانسور رفتم. مطبش طبقه هفتم 

 یچون از بودن تو  اورد؛یبه شدت حرصم رو در یم نیو ا

 هی  خ رمیتصو و به  دمیکش  آسانسور به شدت متنفر بودم. پوفن 

رو  فمیخوردم ک یدیآسانسور تکون شد ستادنیشدم که با وا

 قیعم یهانفس دنیشکردم با ک  دوشم انداختم و سیع یرو 



سم رو کم کنم. در ن وارد  باز واحد باعث شد به آرویم مهیاسیی

 دنمیبود که با د لشیدر حال جمع کردن وسا شم. خانم صادفی 

. هاش جا خوش کرد لب یرو  یلبخند  

! ؟یکرد  ر یساعت که د مین زمیسالم عز  _ 

.  
 
مندگ شدم کیلبم رو به دندون گرفتم و بهش نزد با رسی  

. بود  کیتراف یلیخ امیب مجبور شدم با تاکیس خوامعذر یم_   

  یهاش رو تو از پوشه یتعداد
 
قرار داد و با لبخند   باکس بزرگ

: گفت  

م امروز زود ترسی  یگلم خود آقا  ستین یمورد_  آوردن،  فیدکیی

. دادم حیواست توض روز ینحو کارم که د  

ن اش از منزدم که به همراه جعبه حرفن  . فاصله گرفت ی   

. ن م نمیشما ا نیا زمیخب عز  موفق باشی  دوارمیکارت، ام  ی  _ 

ن ک  دمیبه روش پاش یلبخند به سمت در راه  فشیکه با برداشیی

. افتاد   

ن بر  یبره بهت بگم که آقا ادمی نکهیقبل از ا_   یدکیی خواسیی

. ینره حتما بر  ادتیدارن بعد  مار یاالن ب نکهیو ا ششونیپ  

. دیاها چشم ممنون که گفت _ 



وارد سالن شدم و نگاهم رو  صادفی کردن خانم   خداحافظن  با 

 بزرگ با دو دست مبلمان ش
ً
 کیرستارسش دوختم. سالن نسبتا

رنگ که  آنی  مخقن  یبه همراه نورها نی طال یوار یکاغذ د  ،فندفی 

 یبایز  یهااهیرستارس سالن رو فرا گرفته بودن و در آخر گ

گرفته بود.   قرار  نی بایسمت چپ به طرز ز  یپتوس که در گوشه

 بینص دکیی باهام کار داره حواس پرنی  یکه آقا  نیا یآور اد یبا 

ن خودم کردن و به سمت م ن م هیکارم رفتم.   ی  که صدر   چونی  ی 

 صندیل یرو روش گذاشت و رو  فمیسالن قرار گرفته بود، ک

جام  یتو  از اتاق کیم نشستم که باز شدن در و خروج خانیم

: گفت  باشیز  یبا اون تن صدا و تکون خوردم. به سمتم اومد   

فقط  د یسیهفته بعد بنو  یرو واسه یزحمت نوبت بعد نی _ 

دکیی وقت دارن؟ یآقا یچه روز  د ینیبب  

: زدم و رو بهش گفتم تند تند دفیی رو ورق  

! دارند، خوبه؟ دوشنبه بعدظهر وقت خایل _ 

. جمایل هستی  د،یسیپس اسمم رو بنو  اوگ _ 

مانتوم  به  از رسجام بلند شدم دستی  خارج شدن خانم جمایل با 

س به سمت در رفتم. د دمیکش که اومده بودم   روز یو با اسیی

س رستاپام رو گرفته بود.  فقط خانم صادفی  بودن و االن اسیی

با  یو قراره چه برخورد هیدکیی چه آدم یآقا نیا دونستمنیم



س بد  هر چ   من داشته باشه؛ ویل دامن   یکه بود االن اسیی

به می  گ ن بفرما  به در زدم که با  یاشده. ضن در رو باز   د ییگفیی

 جوونن 
ً
بود   ستادهیوا تیونیپشت به من کنار  کردم. مرد نسبتا

  گان آنی 
 

  شیرو به نما اشدهیورز  کلیکه به تن داشت ه  رنیک

و با  دمیکش  امدهیخشک یهالب یرو  گذاشته بودم. زبونن 

: بود گفتم مشهود صدام  یکه تو   اضطرانی   

. خدمتون امیب د یسالم، گفته بود _ 

 آنی  یدو گو  یکه نگاهم تو   د،یپا چرخ یپاشنه یآرامش رو  با 

. هاش منجمد شد چشم  

داخل  د ییبفرما کنماعتماد خواهش یم حا یبه خانم مسبه_ 

! مادمازل  

. زد پلیک یبا ناباور   

 _تو!

. رفت شیکرد و به سمت صندل  جذانی  یتک خنده  

! بانو؟ من چ   _ 

بودم مثل  دهیکه کش  ینفس نفس افتاده بودم، تمام زجرها به

  شد هام رد یمچشم یاز جلو  لمیف هینوار 
 
 با درموندگ

. در رو فشار دادم یهی  دستگ  



  هیباز از جونم؟! چرا سا یخوایم چ  _ 
 
  شومت از رس زندگ

چرا گم  هستی  آشغال دنبال چ   یتو  شهمن کم نیم کوفتی 

آخه؟ شی نیم  

. رو از تنش در آورد پزشیکگان دندان  

! ... چرا جوش یماوه اوه بانو، آروم آخه؟ یار ییی _ 

ه زده تو  بغض زار بزنم؛ اما دلم  کرد گلوم وادارم یم  یچنیی

مونده غرورم  بافی  یهاکهیت طانیش نیا یجلو  خواستنیم

. ستادمیروش وابشکنه. با صالبت به سمتش رفتم و روبه  

 مگه تو رشته؟چرا دوباره برگشتی _ 
ً
 ات دندون پزشیک! اصال

! دته؟یجد ینکنه باز  یخوایم چ   جا نیبود؟ ا  

. شد هی  رسش رو بلند کرد و به صورتم خ یبلند یبا خنده  

ن ت گایه  اد یخوشم یم نه،یآها هم_   هی فهیمو یم یی  گ! یمیی 

! تو راهه د یجد یباز    

. تر شد و آرومیی ادامه داد کینزد کیم  

تو و اون پرسه سپهراد  شیقبل کاراکیی اصل یکه مثل رس   یباز _ 

. هستی   

لم خارج شده بود   خشیم با  رو  دشیسف اهنی  پ یقهیکه از کنیی

. مشتم گرفتم یتو   



فکر  نیا خوره،فکرشم نکن مثل اون دفعه گول حرفات رو یم_ 

که قراره بشم عروسکت و به هر سازت   ار یرو از رست در ب

. ستمیساده لوح قبل ن حا یاون مس گهیبرقصم من د  

: دستم قرار داد و با لبخند گفت یدستش رو رو   

 هی خواد و دلم یم شی یم تر خواستتن  یلیخ شی یم عصتی  وقتی _ 

ن مارت ابونیکه تو خ  ببوسمت درست مثل وقتی  ی  دل س  ر یز  ی 

! حا؟یمس ادتهی! میزدها قدم یمشکوفه  

ن مشتم گرفتم و از ب یتو  شیی یرو ب اشقهی عصتی   یهادندون ی 

. دمیچفت شدم غر   

 هی. من بافن یم هیخزعبالت چ نیا نیشو آر  شو، خفهخفه_ 

ن کردم باهات اومدم که ع  غلظ کاش قلم پام   مونم،یسگ پش ی 

مرد  قدر نیا ،جربزه نداشتی  قدر نیا وونی. تو حشکستیم

تو آشغال  ،تنها گذاشتی  بیکه من رو تو کشور غر   ینبود

  شیکه من رو قربان  با سپهراد داشتی  صفت مگه چه دشمتن 

! ها؟ یکرد  

. رو دستم زد یاشد بوسهزد و خم  جیدوباره لبخند مل  

. ان یم ویل ؛از دستم عصتی  دونممن! یم بیاوه ب کنمجیی _ 

. دمیبا خشم دستم رو پس کش  



؟از جونم یخوایمچ   چه مرگته عویصن  تو  _ 

! رو تیخودت رو، زندگ _ 

. فشار دادم یهام رو رو با حرص چشم  

ها!  ی! پس چرا اومدرانیا یبر گرد گهید خواستی تو که نیم_ 

؟خاک تنفر داشتی  نیا تو که از   

ن شلوار ج بیج یرو تو  هاشدست فرستاد و با  شیخاکسیی  ی 

: اش گفتاون لبخند منجزر کننده  

 یبرگشتم واسه انتقام ناتمومم! برگشتم نابود شدن دوباره_ 

ن تو شکست؛ ویل نم،یسپهراد رو بب االن خورد شدن  اون با رفیی

! نتونه رسپا شه گهیکه د  یطور  خوامرو یم  

. به عقب برداشتم شد و با ترس قدیم دهیبر  نفسم  

کرده    یآخه؟! مگه سپهراد بهت چه بد یخوایمتو ازش چ  _ 

! ؟یدیآزارش م یجور نیکه ا  

 بدون جواب دادن به سوالم گفت:

بابا بزرگش بخشنده شده مال  ده،یرس نی به نون و نوا دمیشن_ 

! بهش دهیبخش  

ا رو تو از کجا دار  نیا_   چ نی ! نکنه به پا؟یخیی
ن ! ؟گذاشتی   یی    



: گفت  کرد و با رس خوشی   یبلند یخنده  

ن ازت! ت اد یخوشم م_   مثل اون پرسه ببو گالنی  یی  گزود یم یی 

! ستی ین  

. کردم که ادامه داد  اخیم  

! انه؟یحاال قبول کرده  _ 

. نثار صورت کنجکاوش کردم یپوزخند  

! که هنوز قبول نکرده؟  بدونن  د یبا شهتو که ادعات یم _ 

. هاش رو کج کردد و لبدا تکونن  یرس   

بدجور باهاش  گهیخوبه! به نفع شه که قبول نکنه چون د_ 

! شمشاخ به شاخ یم  

 گهید امقهیدق هیمن  خواه کثافتی آدم خود  هیازت متنفرم، تو _ 

. مونمخراب شده نیم نیا یتو   

  شیرو پر کرد و با اون لبخند وحش نمونیکوتاه ب  یفاصله

: گفت  

ازم  یاذره دماجازه رو بهت نیم نی! من اتی یب_  Noاوه اوه، 

... کینزد ک،ینزد ک،ی! نزدباشی  کیبهم نزد د ی. تو بادور شی   



به  قدیم شد صورتم بخش یم یگرمش که رو   یهاهرم نفس از 

. عقب برداشتم  

 جا نیا قهیدق هیمن رو  ! فکرشم نکن بتونن ام؟وونهیمگه د_ 

! ینگهدار   

: اومد و آروم کنار گوشم گفت ترمکینزد  

رو  نیکردن سپهراده، تو که ا  ستیرس به ن نموندن تو به معتن _ 

؟هانن  یخوا! یمیخوانیم  

با  داد،قدرتمندش فشار یم یهاچنگال یگلوم رو تو   بغض

: گفتم  لرزونن  یصدا  

 اتفافی  نیتر کی! به خدا کوچآدم رذیل هیازت متنفرم، تو _ 

ن همه چ یهام رو رو چشم افتهواسش نی  من و بعد با  بندمیم ی 

. طرفن   

 اشانهیوحش یهاکه از قهقهه  یخنده طور  ر یزد ز  بلند 

. مطب به لرزه در اومد  یهاوارهید  

. زهر ترک شدم سختی  د یچه تهد یبا... تو طرفم؟! وا _ 

. انگشتم رو تکون دادم د یو با تهد دمیهم کش یهام رو تو اخم  

ن بب_  هر  یخوامسخره کن، یم یخوابخند، یم یخوا! یمنیآر  ی 

ن تار مو از سپهراد کم شه زم هی ؛ ویلکن  غلظ  یو زمان رو رو  ی 



پس به نفعته  کنمیم دونن ! خودت یمکنمرست خراب یم

. دست از پا خطا نکتن   

. شد  هی  به صورتم خ تیرو قورت داد و با جد اشخنده  

! یط هیحرفت به  قبوله رسی _ 

! یط ؟چه رسی _ 

وع کرد دورم  بیج یرو تو  هاشدست شلوارش فرو کرد و رسی

. زدن قدم  

طش ساده_   نی ایب خوامکه من یم  تا وقتی  خوامس، ازت یمرسی

. کنمکه بخوام یم  یهر کار  رسکارت و اگه قبول نکتن   

از  ویل سوزه؛ی! دلم واست م؟بدبختی  یاعقده هی دونستی یم_ 

. ستی یو ترحمم ن یدلسوز  قیال  دونمیم طرفن   

هاش جاخوش کرد و با همون لبخند  لب یرو  طانن یش لبخند 

: گفت  

 یم_ 
ً
 آره؟! ویل کتن   من رو عصتی  ها حرفنیبا ا یخوامثال

بخواد به  یزود نیکه به ا  ستین کیس  نیآر  یبدون کور خوند

 حمال نی  هی یهاحرف
. پدر مادر واکنش نشون بده دخیی  

. هام رو مشت کردمدست تیبا عصبان  



ن ننه بابات ک ستیکه معلوم ن  عویصن  نی پدر مادر تو نی _  که   ی 

! یآشغال شد نیا  

. کرد و دستش رو تو هوا تکون داد  یتک خنده  

باهم کار  یلیها ما هنوز خ! حاال حاال ار یخب جوش ن لیخ_ 

. میدار   

اگه قدرتش رو داشتم  دم،یهم ساب یهام رو رو حرص دندون با 

 
ً
. آوردم دخلش رو یم یجور  هیمطمئنا  

برو  قتل من رو بکیسی  یبا نگاهت نقشه خواد حاال نیم_ 

. انییم ضا یر رسکارت االن م  

 یاش کردم و عقب گرد کردم که نگاهم به تابلو حواله چت   نگاه

هام لب یرو  قی یرو به رو دوخته شده. ناخودآگاه پوزخند عم

. شدم لیبه سمتش متما شکل گرفت و کیم  

ترم  دونستمکه من یم  نی عه! تخصص دهان و دندان؟! تا جا_ 

ها کالس  و به خاطر نمراتت و بهم زدن نظم یبود پزشیک کی

اونم با  تو خط دندون پزشیک رفتی  هو یطور ! چهیاخراج شد

 االن تخصص دار  نیا
ً
! ؟یسن که مثال  

: گفت  یو با لبخند مرموز  د یاش کشرنگ شده یبه موها دستی   



دستت همه جا بند باشه  وقتی  ،کله گنده باشی   هیپرس  وقتی _ 

! یکار چیه تی یواست نشده نداره ب یکار   چیه  

. هام آوردمبه دندون یبا حرص فشار   

 زحمت چه ؟یکرد  مالینفر حق چند نفر رو پا هیتو  دونن یم_ 

 یزالو که دار  هی! تو خودت ینفر رو که تالش کردن هدر داد

! برش تیطانیش یهاتا به خواسته میکیخون همه رو م  

: لبش رو با شست پاک کرد و گفت یگوشه  الیخیب  

! ان ارترسک یبر  تونن تموم شد یم تیاگه سخین _ 

ام واسه یابوسه طنتیاش کردم که با شحواله چت   نگاه

. ازش رو برگردونم فرستاد که باعث شد عصتی   

 نیا ا یرفتم. خدا و به سمت صندیل دمیکنان در رو کوب  غرولند 

قرار بود رنگ  ! من گیبود که دوباره گرفتارم کرد چه عذانی 

 یرو  و رسم رو  دمیکش  قیآخه! چند نفس عم نمیآرامش رو بب

ن م که   سایل ش،یسال پ نیبه چند د یگذاشتم که ذهنم پر کش  ی 

... دخیی بچه چهارده پونزده ساله بودم هی  

 

بک به گذشته فلش » »  



تاب  یهم فشار دادم و خودم رو رو  یهام رو حرص لب با 

. پرت کردم میلکسیر   

! ام؟یمن ن شهمامان حاال نیم _ 

 وارشدستش  یهام رو تو که داشت لباس  درحایل مامان

: گفت  کرد یم  

. نی ایب د یبا شهنیم می  نخ _ 

اض لب با  با  طوش رسافون عروسیک هیکه   دمیهام رو ورچاعیی

ن ج هیو  د یسف رسافونن  ر یز  تخت گذاشت.  یرو  طوش ی 

ن نگاهش رو ب ن شال ساده طوششال ی   هام دوخت و با برداشیی

: رنگ رو بهم گفت  

! ن مامان بب حیمس نه؟ اد یشاله بهشون یم نیا ی  _ 

: گفتم  یاز جام بلند شدم و با لحن زار   

 توقع نداشته باش من همچ_ 
ً
ن مامان خواهشا  پیت ی 

ونه ! بزنم یادخیی  

ن به جفت کفش عروسیک چت   نگاه  حواله کردم و با برداشیی

: گفت  کرد یم نی ناز روش خودنما ونیپاپ هیکه   طوش  

آماده شو! گفته باشما،  ا یب ی  دوش بگ هینق نزن بچه، برو _ 

 یباشه رژ  میمال  یلیخ یاگرم کرد ،کتن   شیآرا اد یز  ستیم نالزم



ن هم که م  ی 
لبات رو  هو ی نمیباشه نب صورنی  ا ی نی هلو تینها نن

. بنفش ا ی کتن   مشیک  

 یافهیکه مامان بدون توجه به من و ق  دمیکش  یاکالفه  پوف

. از اتاق خارج شد  زونمیآو   

و  زد مامان از نوع درست رفتار کردن حرف یم ی  مدت مس تمام

گوش    یزهیهاش رو آو عبوس حرف یافهیمن مجبور بودم با ق

ن کنم. بابا ماش نگه  یآقا معابد یالیرو کنار در بزرگ و  ی 

: داشت و در همون حال گفت  

 چیباشه، حوصله بحث باهاش به ه ومدهین خدا کنه همتی _ 

. وجه ندارم  

 میرو تنظ شیو چادر مشک د یشالش کش یبه لبه دستی  مامان

بود   هی  خ نهیآ یتو  رشیمون حال که نگاهش به تصو و در ه

: گفت  

سمت  شیبکش کن  سیع د یتو با یبه اون دار  کار چ   زمیعز _ 

ن که همه چ  دونن خودمون یم   ی 
 

. به اون داره بستیک  

که   ظن یغل و با اخم د یکش  شیجو گندم یبه موها دستی  بابا 

ن ب : ابروهاش جا خوش کرد بود گفت ی   

! مردک ستیآخه آدم ن _ 



. زمیآخه عز  چ   عتن ی هیهمت بهروز! مهره اصیلعه  _ 

. ن پا میبر  ا یحاال ب میکنیم شیکار   هیبعد  یی  _ 

 هی  شدن مامان بابا خ ادهیو به پ  کج کردم  رو با ناراحتی  هاملب

: شدم که طاها با لبخند گفت  

 کنمها، درکت یمغرق شده باشه میخواهر  یهاکشتی   نمینب_ 

. میور مجب گهید ویل ه؛یاجمع کسل کننده  

ن نزدم که دستم رو گرفت و همراه خودش از ماش حرفن   ی 

 کی  جی  ج یبه اطراف انداختم صدا نگایهمیکرد. ن  امادهیپ

درشت درشت  ز یر  یهاسنگ یهامون رو شده با قدم بیترک

. قدم به قدم شکستسکوت محوطه عمارت رو یم

 طیبودند و مح ستادهیا دهیورز  یهاکلیبا ه یهانگهبان

که مامان به زور   ی. چادر دادننشون یم تر اکو خوفناطراف ر 

ن زم یرسم داده بود رو   یحوصله و من حتی  شد یم دهیکش  ی 

که   میشد . وارد ساختمون اصیلجمع کردنش رو هم نداشتم

 و همرسش با لبخند به سمتمون اومد. به آرویم یمعابد یآقا

اون کت  یشدم. تو  هی  کردم و به صورت زهرا خانم خ  سالیم

 درشتی  د یسف یهاکه گل  یاو چادر رسمه یارسمهشلوار 

حجابش رو  یطور  نکهیبا ا د یرستر به نظر یمداشت جوون



! ونیحفظ کرده بود که انگار قرار بود بره وسط مجلس آقا

: که طاها دستم رو رها کرد و با لبخند گفت  دمیکش  پوفن   

. برادر ز یحواست به خودت باشه عز  _ 

بزنم که ازم فاصله گرفت و به همراه  بهش یکردم لبخند سیع

قدر راه افتاد. چه ونیبه سمت سالن آقا یمعابد یبابا و آقا

بشم که   که مجبور بودم آدیم  ها مهمونن  نیاز ا ومد یبدم یم

 باهاش در تضادم. تو 
ً
خودم در حال  الیوهم و خ ا یدن یکامال

ن   یزهرا خانم رو  دستدست و پا زدن بودم که با قرار گرفیی

. دمیام از جا پر نهشو   

. جان خانم و بزرگ شده حا یهزار هللا اکیی چه مس یوا _ 

شد که   هی  زد و با محبت به صورتم خ جیلبخند مل مامان

: گفتم  

. دیممنون شما لطف دار  _ 

پاره کردن باالخره اجازه دادن تا وارد  کهیتعارف ت از کیل بعد 

  سلطنتی  یهای. لوسیی میعمارت ش
 
 ونز یکه از سقف آو   بزرگ

ن بود اول ن چ ی  . نگاهم کرد یم هی  رو خ یانندهیبود که نگاه هر ب یی 

و حجاب   ها با چادر مشیکرو به اطراف چرخوندم، تمام خانم

نشسته بودند. از بدو ورودم  سلطنتی  یهامبل یکامل رو 

 
 

گلوم   یتو  تن یبهم دست داد و بغض سنگ د یشد احساس خفیک



ه زده بود. رو  که هر   تم و با نگایهمبل نشس نیتر کینزد یچنیی

شدم. از دست مامان  هی  خ هیبه بق شد تر یمو مات لحظه مات

  ها روبوشتک خانمبا تک کردمدر رفته بودم وگرنه مجبورم یم

من  یچونه ام قرار دادم خدا ر یو دستم رو ز  دمیکش  کنم. پوفن 

ن نداشت انگار! خسته و کالفه نگاهم رو  نیا زمانم قصد رفیی

به سمت  ناگهانن  میتصم هی یراف چرخوندم و تو دوباره به اط

 قیآالچ هی. از اول وردمون به عمارت نگاهم به در راه افتادم

بگذرونم تا  رو وقتم  تونستماونجا بهیی یم د یافتاده بود الاقل شا

ها رد شدم و و مجمع کسل کننده. از پشت محافظ طیمح نیا

  د یبزرگ سف قیرسوندم. آالچ قیخودم رو به آالچ
 

که   رنیک

حصار  یبود و از چند طرف تو  زونیازش آو  یکیلوسیی کوچ

ن قرار داشت. بو  یهاچکیپ ن دلنش یسیی شب بو  یهاگل  ی 

ن دلنش شد رسارس محوطه رو فرا گرفته بودن و باعث یم از  تر ی 

تخت نشستم و چادرم رو کنارم   یباشه. رو  یاگهید یهرجا

ه از مح  شد بود و یم آور داخلخفقان طیگذاشتم. الاقل بهیی

رو از  می. گوشد یتا نفس درست درمون کشجا چند سوا از اون

هام شد.  برداشتم و وارد گروه چت دوست میدست فیک  یتو 

ن هام رو تگوش  زد که با تلفن حرف   یپرس  یکه با صدا . کردم  ی   

! بگو چ   هیخوشگلم  _ 



ن زم یرو  یهابا خش خش برگ صداش شده بود و  بیترک ی 

ن . از تخت پاگنیم همم چ  تونستم واضح بف نیم اومدم و  یی 

ازم به  فاصله کیم یکه تو   یبه سمت پرس  میارضا کنجکاو  یبرا

 الغر و قد  کهیدرخت رسو ت
ً
داده بود قدم برداشتم. نسبتا

 فداشت و مشغول حرف زدن با تلفن بود. از طرز حر  یبلند

ه و حدسش  هیکه مخاطبش   شد زدنش مشخص یم دخیی

ن همچ  تن یهام رو با انزجار چباشه. لب سخت نبود که رلش ی 

: دادم که گفت  

 یجور نیحرف بزن من ا گهیکم د  هیمن عاشق صداتم،  هانن _ 

. ازت دل بکنم تونمنیم  

دهنم قرار دادم تا از  یرو کج کرد و دستم رو جلو  هامچشم

 تونستقدر یمآدم چه هیکنم.   یی  جلوگ اوق زدن احتمایل

ن هم د یرسنیم به گوش گهیچندش باشه آخه! صداش د  ی 

از پشت درخت گردنم رو کج کنم که با  باعث شد به آرویم

 خواستمشد تازه یم فیبابا! ح یمواجه شدم ا شیخال یجا

ها بفرستم چه بچه ازش پر کنم و واسه گهید سیو  دتا چن

! خرشانس بود طرف  

کردم و با   کیها فرستاده بودم کلکه واسه بچه  یسیو  یرو 

. شدم هی  خ صفحه گوشی  به نی نمالبخند دندون  



من با صدات جون  است،یتو صدات واسه من دن تی یب_ 

. می  گیم  

! چندش کهیزدم، مرت به دماغم دادم و اوفی  تن یچ  

؟جرمه هیکه ضبط صدا بدون اجازه طرف مقابل   دونن یم _ 

و به عقب برگشتم که نگاهم  دمیهمون پرسه از جا پر  یصدا با 

. گره خورد   جن ی یبه دو گو   

؟ها  یکرد  و یمن رو س یصدا جازه گبا ا تو  _ 

. دیرو از دستم کش زدم که با تمام قوا گوشی  جا خورده پلیک  

! آره؟ هات کتن من رو سوژه دوست یخوایم _ 

. صورتم کردم چاشتن  دادش به خودم اومدم و اخیم یصدا از   

. رو بده میگوش _ 

. شد هی  رسش رو بلند و به صورتم خ  

 تو یم ؟کتن   چه غلظ یخوااگه ندم یم_ 
ً
 میمن ک دونن اصال

؟کتن من بلند یم یاون وقت صدات رو واسه  

ن ازم قرار داشت و هم کیم  یفاصله یتو  صورتش باعث شد  ی 

به . اش بزنمبه شونه یابا خشم ضن  

! منو پس بده باش فقط گوشی  یخواکه یم  یهر خر  _ 



زد که با حرص ادامه  پلیک یو با ناباور  د یتا از ابروش باال پر  هی

. دادم  

. گهیرو بده د میگوش  ؟یشنو نیم _ 

ام رو حرکت چونه هی یو تو  د یهم ساب یرو رو  هاشدندون

. مشتش گرفت یتو   

! ها؟ یخورد چه گیه _ 

 یتو  قیاز نور آالچ یاشدم، رده هی  هاش خچشم یپروا تو  نی 

 کرده بود؛ ویل  جاد یرو ا هاش افتاده بود و برق ترسنایکچشم

عمق فاجعه!  عتن ی ه فوکویلجوج نیبودم ترس از ا حا یمن مس

: هام نشوندم و گفتملب یرو  یپوزخند  

مورد  یانگار غذا ندارم؛ ویل یبه گوه خور  یامن که عالقه_ 

! توهه یعالقه  

شد، منتظر واکنشش  هی  و به صورتم خ دنیباال پر  ابروهاش

: بودم که با پوزخند گفت  

. از جلو چشمام گمشو اوردمیرست در ن نی تا بال _ 

ام بود پس زدم و با غرور  و دستش رو که چونه کردم  اخیم

: گفتم  

!  یم
ً
؟کتن   چه غلظ یخوااگه نرم مثال _ 



 ازم فاصله گرفت و با خشم گفت:

! می  که حالت رو نگ  ستمین نیآر  _ 

: گفتم  هیکردم و با کنا  یاتک خنده  

! ن هم نیتا آر  خورهیم انا یآر  شیی یاالنشم بهت ب ی  _ 

 یتو  میگ خوردن گوشبزنه که با زن حرص خواست حرفن  با 

 یشد به عکس خندون طاها که رو  دهیدستش نگاهش کش

دستش   یرو از تو  . گوشی کرد یم نی خودنما شیصفحه نما

 یاچشم غره کردمکه تماس رو وصل یم  و درحایل دمیکش

. نثارش کردم  

 _جانم طاها.

؟تو دخیی  نی کجا _ 

! ن هم دور ورا، چطور مگه؟ ی  _ 

. ایب عی    رس  ما یر یم میدار  _ 

؟د! مگه ساعت چندهزو  چه _ 

. انگار که بهت خوش گذشته اسازدهیساعت  _ 

: گفتم  دوختم و با لبخند کجی  نیعبوس آر  افهینگاهم رو به ق  

. بگذره بهم عایل نقد یا کردمخوب بود فکرشم نیم یلیآره خ _ 



! ؟ینبودم که به زور اومد عجب! تو همونن  _ 

: کردم که طاها گفت  یاتک خنده  

. خورهداره حرص یم مامان گهید ا یب حیمس _ 

. راه افتادم قیو به سمت آالچ دمیکش  پوفن   

. زنن چرا غر یم گهیاومدم د _ 

ن ک تماس  قیو چادرم از آالچ فیرو قطع کردم و با برداشیی

. کرد افتاد که با حرص تماشام یم نیخارج شدم تا نگاهم به آر 

: از لحنش گفتم د یچادر رو باالجبار رسم کردم و به تقل  

حرص  ،تی یب شهاعث چروک شدن پوست یمب اد یحرص ز _ 

. جون نخور هانن   

! کنمآدمت یم _ 

کردم و پشت رسش راه   یابدون حرف از کنارم گذشت، خنده و 

مامان بابا و خانم  دنی. با دستاد یا یافتادم که کنار در ورود

کنار همون مرد   نی. آر دمیهام رسعت بخشبه قدم جوونن  یآقا

زدم و کنار مامان  یداخت پوزخندان ر یو رسش رو به ز  ستاد یوا

نثارم کرد و با حرص کنار گوشم   یاکه چشم غره  ستادمیوا

: گفت  

... مگه بهت نگفتم یکجا رفته بود _ 



: و با نق زدن گفتم دمیوسط حرفش پر   

! نرفته بودم که نی مامان ول کن تروخدا! جا _ 

همون خانم  یداد که با صدا شیشونیبه پ تن یو چ دمیکش  پوفن 

. میبرگشتبه سمتش   

تونه؟!  _خانم اعتماد، دخیی

. مه زمیره عز آ دخیی _ 

 نگاهش رو بهم دوخت و با لبخند گفت:

؟گلم  خونی  _ 

نازکش  یهاو لب صورت استخوونن  ش،یخی یهاچشم رنگ

باال  نی بود داشت ابرو ستاد یکه کنارش ا  تن یبا آر  تی یعج یتشابه

. کردم لبخند بزنم  انداختم و سیع  

 _ممنونم خانِم ...

. زمیعز  د یم بگو ناهبه _ 

. کردم  نیبه آر  یازدم و اشاره لبخند زورگ  

 _پرستونن؟!

به چهره قناص  یافتهیمملو از عشق زد و با نگاه ش یلبخند

. شد  هی  خ نیآر   



االن دوباره برگشته  ازم دور بود؛ ویل آره نازم، پرسمه مدنی _ 

. شمونمیپ   

:   طانن یلبخند ش
 

گفتم  زدم و با لحن ناراحت ساختیک  

. تونن خواما عذر یم یوا یا اما من فکر کردم دخیی _ 

  با 
 

بلندش که تا  یبه موها یااشاره مصنوغ دستپاچیک

. بودن کردم و ادامه دادم ختهیرسشونه ر   

 من متوجه نشدم! چند لحظه پ خوامعذر یم_ 
ً
 شمیواقعا

. میهم اختالط کرد باهاشون آشنا شدم کیم  

نگاهم رو به هاش پاک شد که لب یخورده لبخند از رو  جا 

: گفتم  دوختم و با بد جنیس نیآر   

! نیآقا آر  خوام،خانم؟! اوه عذر یم انا یمگه نه آر  _ 

خانم  د یشدن که ناه هی  همه با بهت بهم خ مدت کوتایه یبرا

: فرار کردن از اون جو رو به شوهرش گفت یبرا  

. میبر  گهید ستیبهیی ن زمیعز  _ 

 _چشم خانمم.

 دستش رو رو به بابا دراز کرد.



به ادامه  یشاهلل فردا حضور ان دنتونیخوشحال شدم از د -

. میرسبحثمون یم  

. شاهلل در خدمتونمان _ 

کنار گوشم    نیتعارف از کنارمون رد شدن که آر  از کیل بعد 

: گفت  

دخیی دکیی اعتماد!  شکونمهات رو یمغرور چشم یروز  هی_ 

. کار رو نکنم  نیاگه ا ستمین نیآر   

:    یخنده
 
گفتم  کردم و با مسخرگ  

... جون انا یحله آر  _ 

. به ن که به م  یابا ضن خورد رسم رو بلند کردم ی   

! ن آقا مینوبت ترم خوام،سالم عذر یم ؟ یداشتم، هسیی دکیی _ 

  ششیرو ماساژ دادم و نگاهم رو از صورت مملو از آرا میشونیپ

. گرفتم  

! ، فام زمیسالم عز  ن فتون؟یرسی  لیبله هسیی _ 

ن کاو کاوش. هفته قبل اوم  ا یکاوش، ناد_  ندارن و  زولیدم، گفیی

. امروز بهم وقت دادن یبرا  

. االن گمدکیی یم یبه آقا د یشما منتظر باش اوگ _ 



ن رو تکون داد که از پشت م رسش بلند شدم و به سمت در  ی 

به به در کوب . و درو باز کردم دمیرفتم، چند ضن  

. ، خانم کاوش اومدن یآقا دکیی _ 

: مرموزش گفت و با اون نگاه د یهاش کشرو لب زبونن   

. کن هانن   شیراهنما _ 

: ه گفتم یهام با حرص رو لب هم فشار دادم و رو به دخیی  

. داخل د ییبفرما _ 

 

___----------------__-------------__ 

 

  لمیوسا
 

از ساختمون  وصف ناشدنن  رو جمع کردم و با خستیک

زدم. ساعت از نه شب گذشته بود و مجبور بودم با  ونی  ب

منتظر  ابونیو کنار خ دمیکش  میشونیبه پ برم. دستی  تاکیس

تو  جا نیدنبالم از ا اد یتا ب زدمکاش به سپهراد زنگ یم  ستادم،یوا

خودم  ی. تو حال و هوابدم تاکیس هیکرا  د یبا اون رس شهر کیل

. رسم رو بلند  دمیاز جا پر  تن یماش یانهیبودم که با ترمز ناش

شد به چهره  د یشبارش کنم که نگاهم ک چار یکردم تا چهارتا ل

. کرد که با اون لبخند کجش نگاهم یم  نیآر   



شده  نتیماش یهاچرخ ر یز  ،یعقل ندار  ا ی ستی یآدم ن ا یتو _ 

! کهیبودم مرت  

در همون حال    کرد و خم شد تا در رو باز کنه و  یاخنده تک

: گفت  

. میی زبونتم فعاله شیش یاهنوز که زنده _ 

شده اشاره کرد و ادامه اش کردم که به در باز حواله چت   نگاه

. داد   

. ن بش ا یب رسونمتیم ی  _ 

. ستون برم ستمیحاضن ن حتی  یکیمن با تو  قیی _ 

ن ماش جا نیوقت شب ا نیلج نکن ا_   اد ینیم تی  گ  ی 

. که سوار شو   خورمتنیم  

نه  گفتراست یم ابروهام جا خوش کرد، عویصن  ونیم اخیم

ن تنها ماش بود پس در  باال  یلیخ اشمهیبلکه کرا ومد ینیم ی  گ  ی 

ن سوار شدم. چ یلیم کمال نی  ن نگفت و ماش یی  رو راه انداخت  ی 

ن تنها چ نمونیسکوت ب بود که من رو به آرامش دعوت  یی 

امان  من آروم بودم؛ ویل زد که حرف نیم  تا زمانن  نی. آر کرد یم

. شد که اون دهن گشادش باز یم  از وقتی   

. شده دهیپرسه تا کجا کش نیات با ارابطه حا؟یمس گمیم_   



: گفتم  که نگاهش کنم با لحن حق به جانتی   نیبدون ا  

! فهیمنداره یم به تو ربظ _ 

ن ع هیاز ثان یبهم انداخت و در کرس  نگایه ناباور   ها وونهید ی 

وع کرد به خند  یهاشدم، قهقهه هی  . با تعجب بهش خدنیرسی

منم ناخودآگاه به خنده باز  یهاتا لب شد باعث یم انشیوحش

یل حتی  گهیشه، د هام نداشتم. دستم رو خنده یرو  منم کنیی

خنده موج  وشکه که هنوز ت  یدهنم گذاشتم و با صدا یجلو 

: گفتم  زد یم  

! ن چ گهیاه بس کن د هم نبود که یخنده دار  ی  _ 

 با خنده دستش رو بلند کرد و در همون حال گفت:

. مینزن منو! تسل باشه هانن  _ 

ت مخالفش ندادم و صورتم رو جه شیبه مزه پرون تی یاهم

از  یمیاالن من کنار مسبب ن شهبرگردوندم. عه! باورم نیم

 یهاخنده یبه صدا وار وونهید ینجور ینشستم و ا امیبدبخت

. خندمنحسش یم  

شدم،  هی  خ ونی  به عنوان تاسف تکون دادم و به ب یرس 

: گفتم  نیمحلمون بود که رو به آر  یکاینزد  

. ن هم نهیبا تو بب سپهراد من رو  خوامنگهدار نیم جا ی  _ 



: گفت  یکرد و با لحن مرموز   طانن یش یتک خنده  

 نه،یدوست دارم بب یلیمن خ ازت زده شه؟! ویل ترشیم_ 

واکنشش رو بگم؟ یخوایم  

. هم فشار دادم یهام رو با حرص لب  

! ؟خفه شی  شهیم _ 

ن کرد و ماش  یاخنده نگه داشت دستم رو  ابونیخ یرو گوشه ی 

: رو باز کنم که گفترسوندم تا در  هی  به دستگ  

. دخیی دکیی اعتماد نمتیب فردام یم _ 

ادامه  شهینفرت به سمتش برگشتم که با همون لبخند کر  با 

. داد   

. یمیقد قیرف نمتیبیم یبه سپهراد سالم برسون بگو به زود _ 

ن نفرت انگ تونهقدر یمآدم چه هی _ باشه آخه؟! ازت متنفرم  ی 

. نیآر   

: ن از ماش زد و گفت جیند ملشدم که لبخ ادهیپ ی   

. یدیمنم دوست دارم ل _ 

به صورتش نگاه   کهنیتمام قوام در رو محکم بستم و بدون ا با 

کاش   ،نداره عویصن  . تعادل روانن کنم سمت خونه راه افتادم



. نفسم ارمیدمار از روزگارش در ب تونستمتوانش رو داشتم تا یم

رص تو موهاش فرستادم که نگاهم به سپهر افتاد با ح ونی  رو ب

 نیشده! ا وونهیبود. د ستادهیو پشت به من ا د یکشدست یم

شیآخه؟ نزد کرد یم کار یموقع شب تو کوچه چ رفتم و به  کیی

. صداش کرد  آرویم  

! ؟کتن یم کار چ   جا نیافتاده ا سپهراد؟! اتفافی  _ 

. صدام به رسعت سمتم برگشت دنیبا شن  

! ده؟یچرا رنگت پر  سپهر خونی  _ 

! بود ها یگور   تا حاال کدوم _ 

اش نعره یزدم که دوباره صدا بلندش پلیک یخورده از صدا جا 

. بلند شد   

ستون بود یشنو مگه نیم_  ها؟ چرا اون   یبا توام؟! کدوم قیی

؟ید رو جواب نیم کوفتی   گوشی   

 با ترس آب دهنم رو قورت دادم.

 _م...من خو...

  یدرست حرفت رو بزن! نگاه به اون ساعت کرد_ 
ً
اصال

! چنده؟ دونن یم  

. داخل میبر  ا یب کنینگامون م ها هیسپهر زشته همسا _ 



. مینزد ستادیازم ا فاصله کیم یاومد و تو  کیی  

تو االن جواب من رو بده تا حاال کجا  ها هیهمسا یگور بابا_ 

ها؟یبود  

ن تا اومدم ماش د یبه خدا کارم طول کش_  شد.   ر ید می  بگ ی 

 ند لنتیرو سا ممیگوش
ً
. یکه زنگ زد  دمیبود اصال  

هاش هنوز تو صورت مملو از اخم از قبل شده بود؛ ویل تر آروم

. کردنیم نی غضبش خودنما  

اون   از عرص تا حاال چندبار بهت زنگ زدم، وقتی  دونن یم_ 

آدرس از اون  هی حتی  وقتی  یدیصاحب رو جواب نم نی  گوشی 

شهر درندشت  نیا یندارم که بدونم کجا تیمحل کار کوفت

 مس هستی 
ً
جز  چیکیچرا ه خود خوایه قدر نیچرا ا تو  حا یاصال

 من نخوام تو کا تیات اهمخودت واسه
ً
  د یبا کتن   ر نداره. اصال

ام نرم چشمم کور دنده گمیم وقتی  نم،یرو بب یپدر  کدوم نی 

  خودم هستم هرچ  
 

چرا  کنمهر طور شده جور یم یو بخوا بیک

. کتن یم یلجباز   

   با 
 

. دوختمکردم و نگاهم رو به صورتش   نوچ   کالفیک  

رس خونه اول چرا دوباره کار کردن من رو  سپهر چرا باز رفتی _ 

؟یبهونه کرد  



رست  گمبهت یم ،فهیمکه نگرانت شدنم نیم  نهیمشکل تو ا_ 
ر
د

رست درمون ب هیرو ادامه بده برو دانشگاه 
ر
نه  یار یرشته د

که   نهیاز ا هی  گکه حرصم یم  نهیمن از ا منیسی  بیسی  یبر  کهنیا

. یدنیم تیهام اهمچون به حرف زهیر اعصابم بهم یم  

وع یم اگه مشکلت درس خوندنمه اوگ_  به خوندن؛  کنمرسی

. خودم باشه نه وابسته به تو  بیدستم تو ج خواممن یم ویل  

 ابونینور زرد رنگ خ ر یکه ز   د یموهاش کش یتو  حرص دستی  با 

درهم رسش رو  یهااز طال شباهت داشت با اخم یاکهیبه ت

: د و گفتآور  تر کینزد   

 ؛کتن یم یلجباز  ا ی فهیمیم دونمنیم ،فهیمچرا نیم حا یمس_ 

 عتن ی ام مهیمواسه عتن ی زنمبهت یم حرفن  هیدارم  وقتی  ویل

ام نرم، چشمم کور دنده گمیم بفهم وقتی  حا یدوستت دارم، مس

پس  نمیبیم میزندگ کیرسی  ام،ندهیتو رو به عنوان همرسآ عتن ی

تو من رو  کهنیمگه ا اتم واسهکن  یمنه هرکار  فهیوظ

! یخوانیم  

. شدم هی  و با تعجب بهش خ دنیباال پر  ابروهام  

 دوستم دار  فمیتکل_ 
ً
ن ع ا ی یرو روشن کن ثابت کن واقعا  ی 

. یدیم میباز  یدفعه قبل دار    

! ؟یشد وونهیسپهر بس کن د _ 



نه! جوابش  ا ی یبدونم دوستم دار  خوامشدم، یم وونهیآره د_ 

. اسکلمه  هی  

: گفتم  دستش رو گرفتم و به آرویم متیبا مال   

. میزنداخل بعد حرف یم میبر  ا یسپهراد زشته ب _ 

. فاصله گرفت زد و ازم قدیم لبخند تلجن   

 یهامن ساده لوح بازم گول چشم ال،یعه! من خوش خ_ 

گذشته رو فراموش کردم   رو خوردم باز احمقانه تلجن  تیوحش

خام تو فقط  الیاما خ ؛مال متن  گهید یرس نیکردم ا  الیو خ

که احمقانه هنوز دوستت   و متن  افتی من یم اد ی ا یموقع سخت

. دارم  

 یم سپهر معلومه چ  _ 
 
و  یام رو چماق کرد! چرا کار گذشته؟گ

 هی د یکنتو رسم؟! انگار خودتون خطا نیم شیزنهر دفعه یم

  اتفافی 
 

ن کردم االن هروقت چ  افتاد بچیک رو  نیا تو یه شهیم یی 

! تو صورت من شیکوبیم   

. ستادمیروش وابه سمتش رفتم و روبه  

فکر  یجور نیسپهر من رو نگاه، من دوستت ندارم؟! تو ا_ 

رساغ تو؟  امییم کنمیم ی  هر وقت تو ِگل گ کتن فکر یم ؟کتن یم



اون   شهیم که هر چ    منو شناختی  یجور نیآره سپهر؟ تو ا

. یار یرو به روم م کوفتی   یگذشته  

. کسته شد ناخواسته ش بغضم  

از تو  قلبم رو شکست ویل حرف بارم کرد، هرکیس هر کیس_ 

تو روهم عوض کرده چون با   ا یدن نیتوقع نداشتم، اما انگار ا

ن چ نیتر کوچک  یدو با حرفات عذابم یم یذار رسم منت یم ی 

. مونمنیم جا نیا امقهیدق هی گهیمن د  

فتادم بلند به سمت خونه راه ا یهابهش زدم و با قدم یاتنه

یلاشک هق  یرو  هام پشت رسهم راه افتاده بودن و کنیی

من به  ذاره،رسم منت یم یه شهیم هام نداشتم. هرچ  هق

االن  ویل امیکنار ب  روانن  نیخاطرش حاضن شدم با اون آر 

اون  ذاشتمدوست نداشتم که یم یتو دوسم ندار  گهبرگشته یم

. ارهیرست ب نی هر بال کهیمرت   

. دستم به عقب پرت شدمشدن  دهیبا کش  

؟ستی ینمیوا کنمصدات یم هرچ   چرا  _ 

تر هاش خارج کنم که محکمکردم دستم رو از حصار پنجه  سیع

. از قبل گرفت و من رو به خودش چسبوند   

حایمس یدبه حرفام گوش نیم چرا ؟ _ 



 _ولم کن!

. ستادیدستش دور بازوم حلقه کرد و چفت تنم ا  

که االن ولت    دمیکش  مگه واسه به دست آوردنت کم زجر _ 

  کنم؟

شنهیمن رو به س محکم چسبوند و کنار گوشم با لحن  ستیی

: گفت  خشتن   

ن تو جات هم_  بشنوم که  امگهیبار د هیتو بغل من،  جاست،ی 

ن رو پ . تو هم رهوقت کالهامون یماون بکیسی  شیحرف رفیی  

: آشکار گفتم به خودم دادم با حرص و بغضن  تکونن   

 که هروقت دوسم داشته باشی   ستمینولم کن من عروسک تو _ 

. گوشه  هی پرتم کتن  باشم و هروقت ازم زده شی  ارتیدر اخت  

گفتم،   چ   هیشدم  به خاک مامان بابام عصتی  حا یمس_ 

. المصب نگرانت بودم حق بده بهم  

  ستیتوام بار اولت ن ،زنهحرف دلش رو یم تیآدم تو عصبان_ 

. زنن بهم رسکوفت یم که یه  

. ها باال رفتماز پله یو به تند دمیکش  ونی  ش برو از دست بازوم  

به صورت ملتهبم  با تعجب نگایه نیاتاق شدم که رسو  وارد 

: گفت  انداخت و با نگرانن   



ن ... چچ   کتن یم هیچر.... چرا گر  حا یمس حا،یمس.. مس_   یی 

. شده  

  یبغض دار  یهام رو پاک کردم و با صداپشت دست اشک با 

: گفتم  

. ن چ نیبرو کنار رسو  ستین یی  _ 

 ر یکنارش رد شدم که پشت رسم راه افتاد. چمدونم رو از ز   از 

. و به سمت کمد لباس راه افتادم دمیکش  ونی  تخت ب  

! ؟کتن یم کار چ...چ   یدار  حا یمس _ 

. چمدون چپوندم یهام رو تو لباس نیتوجه به رسو  بدون  

 شدهیبگو، داداش چ چ   هیت... تروخدا  شدهی...چچ  _ 

. ارهیدر م یباز  وونهید... یچرا داره د حا یمس  

. کرد   خودش و کمد زندانن  ونیبه سمتم اومد و من رو م سپهراد   

! ؟کتن یم کار چ   یدار  _ 

 یکردم پسش بزنم که بازوهام رو تو   توجه بهش سیع بدون

. هاش قرار داد دست یحصار ناعادالنه  

. زنمبا تو دارم حرف یم _ 

. به خودم دادم تا دستش از دورم رها شه تکونن   



. کن برو اون ور  ولم _ 

 _رست رو بلند کن!

 آرومش خ دمیرو باال کش نگاهم
ً
. شدم هی  و به صورت مثال  

! خانم؟ حا یمس کتن شال و کاله یم یکجا دار  _ 

! جانیاز ا ی  غ نی هرجا _ 

 حیرو ترج نی که هرجا  گذرهبهت بد یم قدر نیا عتن یعه! _ 

! ؟یدیم  

 با خشم به عقب هلش دادم.

منت   ر یکه ز   نیبه ا ارزهدن یمشدن و هرزه ش نی اره هرجا_ 

آلونک تو که شب رو صبح کنم،  نیارزه به ا باشم. یم کیس

. خورمدارم پول تنم رو یم دونمحداقل یم  

: گفت  یو با داد بلند د یمحکم من رو به کمد کوب  

! ؟یخ  ورد یچ ه گ وه   _ 

. هام رو محکم بستمداد بلندش چشم یاز صدا  

! یخورد چه گویه مگیم  س ت میم  گ ه ب ات و ن  _ 

 _سپهر داد نزن دارم حرف حق...



که تو دهنم خورد با تعجب نگاهم رو به سپهراد دوختم   یلیس با 

. دهنم گذاشتم یدستم رو رو  یو ناباور   

و اون آره!  نیخواب ا ر یز  که بیسی   یآره! بر  که هرزه شی   یبر _ 

 چرا بق؟یخوارو یم نیا
ً
 ابابونن یهرزه خ هیخودم مثل  هی! اصال

 بهت خانویم وقتی  خواد،دلت یم وقتی  کنم،ات برخورد یمباه

. که آلونک کنمهرزه بر خورد یم هیخودم باهات مثل  ومدهین

! آره یتو کمه پول تنت رو بخور  یامن واسه ملکه  

. دیزدم که مشتش رو به در کمد کوب با بغض پلیک  

   دادموگرنه بهت نشون یم ستمینامرد ن فیح_ 
 
که   که هرزگ

ن بب گه،یزش چه حس داره! بار دا یپر یم بار  گمدارم یم حا یمس ی 

ن بشنوم همچ گهید  کنماون وقت ضمانت نیم بزنن  یزر  ی 

! یدیات بذارم فهمزنده  

ب رها کرد که به جلو پرت شدم و دوباره با  بازوم رو با ضن

: گفت  د یتهد  

. ونی  ب یکه از خونه بر   شکنمفردام قلم پاتو یم _ 

بلند اتاق رو ترک   یهابه کمد با قدم دنمینزدم که با کوب حرفن 

که   د یام چکگونه  یهام رو کرد. اشک حلقه زده تو چشم

. خودش رو بهم رسوند  نیرسو   



! شدهیچ نمی! دستت رو بردار بب؟خونی  حا یمس _ 

 غده چرگ هیرو پس زدم و خودم به سمت تخت رفتم  دستش

ن هم داد گلوم جولون یم  یتو  ن هم کیس  بود، نی  ی  ن  ی  بود نداشیی

ن در و مادر همپ   تی  تحق داد به خودش اجازه یم بود هرکیس ی 

سکوت   یغرورت رو بشکنه و تو مجبور بود داد کنه اجازه یم

جا دم و اونیرسم کش یو پتو رو رو  دمیجام دراز کش ی. تو کتن 

و  نی و تنها د یبود که بغض پنهون گلوم خودش رو به رخ کش

بود منم رو با تمام وجود به روم آورد درسته  میکسنی 

ها حقم نبود همون حرف نیا نزدم؛ ویل درستی  یهاحرف

ن دهنم کافن   یلیس ! بود واسه بسیی  

 

-------_--------____----- 

 

  «سپهراد»

 نهیتو آ رمیرسوندم و نگاهم رو به تصو  سیرو به رسو  خودم

. دوختم  

رو نشون  تیمردونگ یجور نیسپهراد! ا یکرد  تو چه غلظ_ 

مرام تو دست رو دخیی بلند   یگه تو تف بهت نامرد! م یداد



بود که  نی هاحرف چه نیپرس ا یکرد  کردن بود؟ چه غلظ

. یبهش زد  

 
 

 ونی  ام زدم و با حرص نفسم رو بآشفته یتو موها چنیک

پشت غرور کاذبش  حا یمس اوردم،یاز دلش در یم د یفرستادم با

بدجور به  دونمداشت مِن نامرد با کارم یم شهیش به نازگ دیل

هر طور که شده  د یرور و وجودش خدشه وارد کردم و االن باغ

ان یم نگاهم افتاد به  هخارج شدم ک سی. از رسو کردمبود جیی

. شده بود  هی  بهم خ که با نگرانن   نیرسو   

: کتن نگاهم یم ینجور یچرا ا نیرسو  هیچ _ 

. دا.. داداش  تند رفتی  یلیخ _ 

! دخیی  نمک نپاش رو زخمم گهیتو د دونم،خودم یم نیرسو  _ 

  دستش سیع یهارو کج کرد و با فشار دادن انگشت هاشلب

سش رو مهار کنه و در همون حال گفت : کرد اسیی  

! ؟یار یاز دل... دلش در ب یخواداداش، االن یم گمیم_   

  کالفه
 

. به موهام زدم و نگاهم رو به در بسته اتاق دوختم چنیک  

. دونمنیم _ 

نا... نار یلیاالن خ از طرفن  حا یم... مس داداشی _   



و رابطتون  هی  رساغش ممکنه دوباره بحثتون بگ یاگه بر  ناراحته

 هیبه  از ی...ناالن نن  گهیاز طرف د بدتر از ق... قبل شه؛ ویل

هاشو باهاش باشه، اشک اشیکه تو حال بد  داره کیس حایم

نگو  ج  یگفت ه  میهرچ ششیپاک کنه به نظرم االن برو پ

زودم آروم  ا قش تنده؛ امکه اخال  دونن ... یمدرکش کن یم

. شهیم  

غبار   یهاحصار چشم یحرف نگاهم به در بود و ذهنم تو  نی 

 هی نی! لبم رو به دندون گرفتم که رسو حا یگرفته از اشک مس

. دوباره به حرف اومد   به سمتم گرفت وانیل  

بتم بیی واسه وانیل هی نیداداش ا ا یب_  کن تو    اش، س...سیعرسی

. اره طفیلگناه د  گهید نی ایکوتاه ب  

هاش دوختم که رسش رو کج کرد و با نگاه رو به چشم نگاهم

رو ازش گرفت و  دستی  شیشد. پ هی  مملو از خواهشش بهم خ

 نیبه سمت اتاق راه افتادم، رسو  حرفن  نیتر بدون کوچک

 د یداشت با از ین وانهیپشت هیاالن به  حا یمس گفتدرست یم

دلم  شهیهمو  شمیمن در هر حال حام کردمبهش ثابت یم

در رو  . وارد اتاق شدم و به آرویمکشهوجودش پر یم واسه

. بستم   



بود  دهیچیکه دور خودش پ  نی پتو ر یاز ز  فشیضع یهاهقهق

رسزنش وار لبم رو به دندون   کرد گوشم رو نوازش یم  به خونی 

ا نثار خودم کردم. با قدم شمرده خودم  یهاگرفتم و چند نارسن

گذاشتم، انگار   پاتختی  یرو رو  نوایرو به تخت رسوندم و ل

 یهق هااز هق یخیی  حتی  گهیوجودم رو حس کرد بود چون د

اش هم نبود. رو تخت نشستم و به جسم مچاله شده فشیضع

ن جن ی. طور شدم هی  خ خودش فرو رفته بود که  یتو  وار ی 

 یبغل کردنش ضعف رفت. لبخند یدلم برا یالحظه

. هام نشستلب یناخواسته رو   

. فسقل فهممیهات منفس یاز صدا یدار یب دونم! یما حیمس_   

: گفتم  متیبازوش گذاشتم و با مال  یدستم رو رو   

تند رفتم دستم  دونمخانمم، یم با من حرف بزنن  یخوانیم_ 

 شناشو یم دونن یبشکنه که خورد تو صورت ماهت، خودتم م

 که عصتی   امان از وقتی  ویل رم؛از کوره در یم ر ید دونن من رو یم

قبول کن  نه منم مقرصم ویل ستم،یمن مقرص ن گمشم. نیم

. زمیعز  ینزد حرف درستی  حا یمس  

ن م یرو از رو  وانیکردم و ل  مکتی  بت  یابرداشتم و جرعه ی  از رسی

. رو خوردم  



ن بب_  تو رو مقرص بدونم! فقط  جا نیا ومدمیمن ن خانیم ی 

ا چ   هیاومدم بهت   طیرو ثابت کنم که در هر حال، در هر رسی

ن م  وقتی  حتی  ن که داشیی  یکه اومد  وقتی  تو قیی حتی  اشتنمی 

وجه  چیمنِه سپهراد به ه رو بفهیم چ   هیرس خاکم  نشستی 

که تا   نن بدو خوامیم دمو راحت از دستت نیم گذرمازت نیم

فقط  کوبهو قلبم یم کنمحست یم تا وقتی  کشمنفس یم وقتی 

 شمنیم ی  س دنتیکه با د  نی ! تونی تو لشمیداره اون دل لیدل هی

رو رسم آوار  ا یلحظه قهر کردنت دن هی یبرا که حتی   نی تو

ذهنم ساختم با  یکه تو   یا. پس بهم حق بده فرشتهشهیم

ن نداشت واسه هم رنی یمغا چیحرفات ه لم از دست دادم ی   کنیی

. منو  ببخیسی  دوارمیفرشته کوچولو ام خواممعذرت یم  

: گرفته گفت  یرو رسش کاشتم که با صدا یاشدم و بوسه خم  

بسکه زبون  یار یبا حرف زدنات قلبم رو به لرزه در یم شهیهم_ 

. یباز   

لبم نشست که پتو رو عقب زد و با اخم  یرو  یلبخند

 یلبخند محو گوشه تونستمشد. یم هی  بهم خ مصنوغ

گره کرده و   یهااخم یدلم ضعف رفت برا نم،یهاش رو ببلب

هام جاخوش  لب یرو  طونن یاش! لبخند شغنچه شده یهالب

. زدم مهیحرکت روش خ هی یکرد و تو   



و بدون توجه  نمیرو بب تیاشک یهامن چطور تونستم چشم_ 

 عصبان
ً
چشم  هیثان هیواسه  ه،یامرگ لحظه تیرد شم، واقعا

ن رو همه چ یبندیم و فقط خودت مهم  تیمهم زندگ یای 

ن یر  که خود نامردم بانن   خوام. معذرت یمشی یم اشکات  خیی

. شدم  

. هاش نرمک نرمک محو شداخم  

 نیآقا از ا ی  نخ بخشتم،من یم یز یر زبون یم قدر نیفکر نکن ا_ 

ا ن . ستیخیی  

 گاههیانداختم و دستم رو تک فشیتن نح یام رو لش رو تنه مین

ازم قرار داشت و  کیم  یفاصله یرسم کردم، صورت نازش تو 

ن هم وجودش از ته دل خداروشکر کنم.  یباعث شد برا ی 

ِ  مینش نبض زندگبود
 
به  لیتبد شیپ وقت یلیکه خ  بود، زندگ

. خاکسیی شده بود   

! گهیاز رو برو د گمبهت نیم ج  یه سپهر یه _ 

 شد یم یمواقع که جد سپهر گفتناش بودم چون بعضن  عاشق

و االن انگار دل خودشم رضا بود تا  گفتاسم کامل رو یم

  یابوسه یمنثارش کردم و به آرو  نی ببخشتم. لبخند دندون نما

: کنج لبش کاشتم و در همون حال گفتم  

. تا از رو برم دمتیبگو بخش _ 



و با حرص   د یکش  موهام فرو کرد و به آرویم یرو تو  دستش

: گفت  

. کنم  کارتیچ گهید نی پرررو _ 

! میفسقل دمیبخش عتن ی نیآخ دخیی موهام! حاال ا _ 

! ؟ام گذاشتی واسه میاگهیلوس مگه راه د _ 

. اش زدمرو چونه یابوسه به آرویم کردم و   یاتک خنده  

! م می  من قربونتم م دلیی _ 

. بخوابم خوامپاشو یم ز یزبون نر  قدر نیبسه بسه ا _ 

ن چشمام کنار گوشش   خودم  کنارش لش کردم و با بسیی
ً
رو کامال

: گفتم  

! خانیم بخوانی  ذارمبدون من که نیم _ 

. ادیم نیاالن رسو  نمیسپهر! پاشو بب _ 

اضا بدون گردنش فرو کردم و   یتش رسم رو تو گودتوجه به اعیی

ن چشم : هام گفتمبا بسیی  

! ن چ گهیمن خوابم د شنومنیم یی  _ 

: بازوم گفت یتو  مشتی  دنیکرد و با کوب  آرویم یخنده  

. لجباز وونهید _ 



 

  «دو ماه بعد »

دهنش چپوند و در  یبا عجله لقمه خامه و عسل رو تو  نیرسو 

: همون حال گفت  

. گهیم... من برم د اد ی... یماالن یم قاسیم ی! آ... آقا یوا _ 

که لقمه رو به   صورتش کرد و در حایل چاشتن  اخیم خانجون

: با رسزنش گفت گرفتسمتش یم  

ن من موندم تو که ع_  ن  یاز یچه ن تی یچوب کیی  ی  به باشگاه رفیی

! آخه بچه یدار   

ها با گردش رو درشت کرد و مثل بچه  یهاچشم نیرسو 

اض پاش رو رو  ن زم یاعیی . د یکوب  ی   

! چرا؟ گهیا... خا...خانجون، شما د _ 

: آب پرتقال رو جلوش گذاشت و با حرص گفت وانیل خانجون  

چهارتا جفتک درست  بخور الاقل بتونن  قدر،نیحرف نزن ا_ 

. اونجا  بزنن   

که فنجون رو رسجاش بر   کردم و در حایل  یاخنده تک

: گفتم  نیرو به رسو  گردوندمیم  



ن عجله نکن بش_  ات رو بخورم خودم دم نهدرست صبحو  ی 

. ستین قاسیم یبه آقا یاز ین کنمیم اتادهیباشگاه پ  

وع کرد به لقمه درست کردن و در همون حال   خانجون رسی

: گفت  

. ن بش نیرسو  گهراست یم رسوندتمادر، خود سپهراد یم ی  _ 

دهنش  یرو پشت رسهم تو ها از خدا خواسته لقمه نیرسو 

. داد  به عنوان مثبت تکون یچپوند و رس   

 قاسیم یدمت...گرم داداش من رو از ش..رسی آقا_ 

. یداد  نجات  

اش باد کرده یهامهمون صورتش کردم که با اون لپ یلبخند

که اومده   شده بود. خداروشکر از مدنی  شهیتر از همبانمک

هاش  لب یازرو  یالحظه یبرا یخانجون لبخند شیپ میبود

ن بودم چون درست خانجو  ونیرو مد نیکنار نرفته بود و من ا

 تونستمیممن ن وقتچیکه ه  اش، نقیسی مادر واسه هیشده بود 

. کنم  فاشیخوب ا  

. ! سالم عرض کردمنی آقا سپهراد کجا _ 

: گفت  طنتیبا ش حا یزدم که مس پلیک جیگ  

! شازده؟ یکردیم ی  مجدد، کجا ِس سالم _ 



. به صورت شادابش زدم یلبخند  

. م پرت شده بودحواس کمی ج  یخانم، ه ی  سالم صبح بخ _ 

 نشستکه یم  و درحایل د یرو عقب کش میکنار   صندیل حا یمس

: رو به خانجون با خنده گفت  

! بنظرتون؟ ستیتو فکر مشکوک ن رهخانجون سپهر یم_   

! حاال؟ یکردفکر یم آره سپهراد مادر؟! به گ _ 

ظرف برداشتم و با خباثت   یرو از تو  یاز نون بربر  یاکهیت

: گفتم  

 یرو از ترش حا یمس گ  کردماشتم فکر یمآره خانجون د_ 
 
در  دگ

. مون کرد خفه شیترش یبو  گهید ارمیب  

ادغام  نیخانجون و رسو  یکه با خنده  حا یمس ناگهانن  غیج با 

به  امدهیشده بود از جا پر  که تو بازوم خورد با اخم   یاکه با ضن

. نگاهم رو بهش دوختم  

؟زنن چرا یم دهیورپر  _ 

. ن ا همنگو سپهر وگرنه ب ج  یه زنمتچاقو یم ی  _ 

: هام رو گرد کردم و رو به خانجون گفتمچشم ترس مصنوغ با   



رو  نیهنوز من ا یخواشما یم ،ی  بگ لیبفرما خانجون تحو _ 

. کشهام چاقو یمنشده واسه ج  یه می  بگ  

 _سپه          ر!

!  تسل زمیعز  اوگ
ً
نزن غیفقط تو ج میمن اصال _ 

ن چاکرد و با گذا  یاتک خنده خانجون   حا یمس یجلو  یشیی

: گفت  

م دار  کار یسپهراد چ_  بذار  یار یرو در یم غشیج یه یبه دخیی

. اش رو بخورهصبحونه  

تون دارم آخه! خودش هم کار یمن چ_   غیج غیج شهیبه دخیی

. کنهیم  

هام رو با خنده بهم شد لب حا یکه از جانبه مس  نگاه چت   با 

دم و با لحتن  یرو  : شت گفتمخنده دا ها هیکه ته ما  هم فرسی  

 من ج_ 
ً
بعدشم  ،شما ملکه سکونی  غوامیج غیچشم بابا اصال

زنم  ویل ؛بزنن  غیج یخواخانم گفته باشم االن یم حا یمس

! من حوصله ندارم ا یزدن ندار  غیحق ج گهید یشد  

: و رو به خانجون گفت د یتو کتفم کوب با حرص مشتی  حا یمس  

 د یبگ چ   هیخودتون  میایخانجون من از پس شازدتون بر نیم_ 

. کنمساکت شه وگرنه به روش خودم ساکتش یم  



! گهید هیجان روش ساکت کردنت عمل یا _ 

 یبه سمتم برگشت که خانجون با لبخندها اخم تصنیع با 

: خاصش گفت  

بچه  نیسپهراد مادر، توام کم رس به رس ا گه،ید هیها کافبچه_ 

. بذار کم حرصش بده  

! کردم آخه؟  کارشعه! خانجون من چ   _ 

به طور جد با  خوامیم هیمدت جدا از بحث شوچن  حاال _ 

االن همه کنار هم  کهنیبهیی از ا جفتتون حرف بزنم و چ  

. اومد  شیو حرفش پ میهست  

: به خودم گرفتم و رو به خانجون گفتم یجد یافهیق  

 _در چه مورد؟!

مدت که اسناد به اسم  نیو ا د یشما چند ساله که باهم_ 

ه ب  میمن تصمکردند   دا یسپهراد انتقال پ  نیاز ا شیی یگرفتم بهیی

زب و مجرد نگرد  نیپس ا د یدوست دار  گرو یشما که هم د د،یعر

. ستیوجه درست ن چیبه ه یهمه انتظار و دور   

. میکن  کار خب چ   ویل حه؛یحرفتون صح _ 

  هی یرو برا گر یهم د د یشما فقط به من بگ_ 
 
دوست  عمر زندگ

. من یبه عهده د یرو بذار  اشهیبق د یدار   



که نگاهم   و با درحایل دمیکش  امدهیخشک یهالب یرو  بونن ز 

ن به م : بود گفتم ی   

ن میبعد مامان س_  که   میشد همه دارا حا یمس ن،یو رسو  ی 

رنگ من  مشیک ا یدن یشم، تو  کشیرسی  ا یبا دن خواستمنیم

  د یسف کهیبار  هی حا یمس
 
تلخ و سختم رو  نور بود که زندگ

به عالم و  خوامیم ویل دونه؛تر کرد خودشم یمام راحتواسه

ن  پستره ام از خودمم مهمدخیی واسه نیآدمم بفهمونم ا مطمی 

م زندگ متی یمن به هر ق . باهاش گره بخوره میحاضن  

دستم گذاشتم و با  یزد و دستش رو رو  یلبخند خانجون

: گفت  نوازش به آرویم  

. دور رست بگردم الیه _ 

ن که با خجالت به زم  حا یرو به مس نگاهش ده بود ش هی  خ ی 

. دوخت و ادامه داد   

م نظر تو چ حا یمس - ن ام ع! توام واسهه؟یجان دخیی سپهراد  ی 

 یتو  هرچ   خوامپس بدون من بدت رو نیم زکمیعز  مونن یم

. دلته بگو   

  یکه با انگشتا  بهم انداخت و در حایل نگایه مین حا یمس

: گفت  کرد یم یباز  اشدهیکش  



هراد بود و االن تنها سپ میزندگ منم بعد از خانوادم تنها حایم_ 

م شما . د یشما بگ خانجون هر چ   د ییبزرگیی  

  ونی  ب اش رو حوایلزد و نفس حبس شده یلبخند خانجون

: دراز کرد و گفت حا یدستش رو به سمت مس کرد به آرویم  

. جان مادر دستت رو بده حا یمس _ 

ن دستش تو دست خانجون، لبخند  با  لبش  یرو  یگذاشیی

هم قرار داد و با  یمون رو رو دستا متیجارش شد و با مال 

: لبخند گفت  

م یم حا یمس_  هاست حرف نیاز ا شیی یب اقتتیل دونمجان دخیی

کنم؛ اما بدون   ینحو ازت خواستگار  نیبه بهیی  د یکه با  دونمیم

تون هم جشن واسه نیبهیی  یتا با برگذار  کنمرو یم میتمام سع

ن میروح س ن و ام ی  . شاد شه هم روح پدر مادرت ی    

گره کردمون گذاشت و با   یهادست یدستش رو رو  نخانجو 

. ادامه داد  ذوق وصف نشدنن   

. قربونتون برم د یان شاهلل خوشبخت ش _ 

. به دستش زدم یارسم رو خم کردم و بوسه  

مادر رو حس  هیبعد از چند سال دوباره دارم تازه وجود _ 

. د یممنون که هست کنمیم  



هاش قلبم رو به چشم یمهربونش با اشک حلقه زده تو  لبخند 

خمارش  یهاغرورم تو چشم یهارده حتی  گهیلرزه در آورد د

. بود  میزندگ یزن فرشته نیا شد نیم دهید  

. دیدقدر دل و قلوه یمچ...چه گهیبسه د یوا _ 

که با لبخند نظاره گرمون بود   نیشده به رسو  دهیکش  نگاهمون

  نیبه رس رسو  دستی  دنیخانجون دستمون رو رها کرد و با کش

: گفت  

. نکن یحسود گهیوروجک د _ 

. دیهاش رو ورچلب  

! گهیخانجونم آخه منم هستم د _ 

: کرد که با حرص گفتم  یاخانجون تک خنده  

 رمیمنم د نمیات رو ببنکن جوجه، بخور صبحونه یحسود_ 

. شد   

 

__-------__-------_ 

« حایمس »  



ها! باتوام حرف بزن. چرا خفه  گهیم چ   پیاون کل حا یمس_ 

اون   حرفاش دروغ؛ ویل هی! بقبگو ِد لعنتی  چ   هی تی خون گرف

؟چ   پیکل  

 تونستمنیم حرفن  چیو ه شد باز و بسته یم مثل مایه هاملب

. ارمیبه زبون ب  

که   دشی. بلوز سفستاد یسمتم اومد و رو به روم وا به

ن آست اش و رو تا آرنج باال آورده بود کروات کج شل شده هاشی 

که دم   ت  یاز اون پرس خوشت گهید نامرتبش! حتی  یموها

 عسیل یهانبود چشم یدنبالم اومده بود خیی  شگاهیآرا

 دونستممنم نیم حتی  ویل ه؛یپر از حرف بود پر از گال  شیاقهوه

! هو ی شد یچ   

! گهیکابوسه بگو د  هی ها نیبگو، بگو ا چ   هی حا یمس _ 

تر و مات رو مات رشیغرق اشکم هر لحظه تصو  یهاچشم

. ختیکه باالخره زهر خودش رو ر   نیه آر . لعنت بکرد یم  

که زد باعث   یدستش گرفت و با داد یخشم بازوم رو تو  با 

. هم قرار بدم یهام رو رو شد چشم  

. گرفتی   مونن بگو چرا الل چ   هیبزن خب  حرفن  هی _ 

. افتادن که با داد ادامه داد یصورتم به باز  یهام رو اشک  



ن نکن ع هیگر   گمنکن، بهت یم هیگر _    نیحرف بزن بگو اآدم  ی 

ن ع هیچ پیکل ! بده بهم حیآدم توض ی   

. بهم داد به هق هق افتاده بودم که تکونن   

 هی ت؟ی  غنی  هی ،یفرض کرد تو من رو چ   حا یمس_ 

ن پست که ع هی! ناموس؟نی  برف کرده آره  ر یکبک رسش رو ز   ی 

پرسه  نیهربار با ا یفکر کرد من رو شناختی  یجور  نیتو ا

به کارت ندارم؛  یهم من احمقم کار  یرو  یز یناموس دزد بر 

دفعه  نیا ستیقبل ن یرس  گهیدفعه د نیا یاشتباه کرد ویل

! زنمیم شیجا آت هیخودم و خودت رو  زنمیم شتیآت  

ب رو  محکم مبل پرت شدم چند  یبه عقب هلم دادم که با ضن

: با بغض گفت قدم ازم فاصله گرفت و بعد از مکث کوتایه  

با آبرومون مگه من  یکرد  کار یچ مون،یبا زندگ یکرد  کار یتو چ_ 

! ات کم گذاشتم آخه لعنتی واسه چ    

  هاشهیصداش، گال  بغض
 
 یلحنش قلبم رو تو  و درموندگ

. انداختمش یقفسه مچاله کرد آخ مرد من! من به چه روز   

 یهاهیهق هق افتاده بودم، صورتم رو با دستم پوشندم، گر  به

ن بلندم تنها چ   یبرا هی. گر د یچیپفضا یم یبود که تو  یی 
 
که   زندگ

. بار دوم خراب شده بود  یبرا نیبه دست آر   



ن فقط ع کنهدوام نیم یدرد ها هیگر   نیا_  آدم حرف بزن  ی 

پرسه سگ صفت وسط  نیکه ا  شد ی! فقط بگو چیدیفهم

وسط سفره عقد اومد اون خزعبالت رو   ،یمجلس نامزد

ن ب یجور اون وقتی  شمگفت. دارم منفجر یم همه سنگ رو  ی 

رو  میچوب حراج زد به آبروم و زندگ یجور اون شدم وقتی  خی

. نابود کرد   

. به خدا ستمیسپ...سپهر... م...من مقرص ن...ن _ 

. دستش گرفت یام رو تو سمتم اومد و محکم چونه به  

  خوامفقط یم خواممن مقرص نیم_ 
 

ن هم هیچ انیجر  بیک ! از ی 

. اول تا آخر مو به مو   

شدم که  هی  خ شیبه صورت عصب اشیک یهاچشم با 

. و با تمام قوا صورتم رو پس زد  د یهم ساب یهاش رو رو دندون  

. ن گولم م  شهیهات که هملعنت به چشم ننی  _ 

هام رو که زد باعث شد از ترس دست  یزدم که با داد هقی 

. هام بذارمگوش  یرو   

! ! بیی صدات رو فقط حرف بزنگهید خفه شو د _ 

دهنم بذارم و  یتنم باعث شد دستم رو رو  اماننی  لرزش

. گلوم رو خفه کنم  یبغض نهان تو  صدا نی   



 _منتظرم، بگو!

 

« بک به شب عقد فلش » 

« کل  یدانا »  

به خود دوخت، اندامش در آن لباس  یقد ینهیرا در آ نگاهش

ن آست د یرسبه نظر یم تر دهیرنگ کش آنی  پرنسیس و  یتور  یهای 

  شیالبه رنگ ط یاش و در آخر موهاکار شده  قهیلباس با  پقن 

به کل  میمال  شیبسته بود. آرا نیدرشت آذ یکه با فرها

را دو چندان کرده بود در  شییبایداده بود و ز  یی  اش را تغچهره

! ار یامروز روز وصال بود، وصال  د یگنجباورش نیم  

 ش،یآرا گنیم نی! به ایشد تیغرق خوشگل نمیبم.. یم_ 

! ل... لولو به هلو به به لیتبد  

از آن  طنتیوخته شد، با آن نگاه که شد نیبه رسو  نگاهش

داد. به لطف چند متخصص   لشیتحو  یبود لبخند ر یرساز 

را  نیتا حدود لکنت زبانش درمان شده بود و ا گفتار درمانن 

. خانجون بود  ونیمد  

! من لولوم نکبت؟ نیرسو  یشور یب یلیخ _ 



 لباس گلبیهرس داد و با تکان دادن خودش آن یبلند یخنده

شده بود به  همانند عروسک بارنی  د،ینش چرخدر ت عروسیک

! با یهمان اندازه شکننده و ز   

! ن از هم د یبا خب ارمیدرب یاالن خواهر شوهر باز  ی  _ 

ن نثارش کرد و خواست چ یاچشم غره حا یمس اما با  د؛یبگو  یی 

 یقلبش برا داد که آمدن سپهراد را خیی یم  شگر یآرا یصدا

روز  نیها منتظر اسالسپهراد که  ویل ستاد یاز تپش ا یالحظه

اش حساس مردانه یزهیفروکش کرده بود و غر  جانشیبود، ه

بر  شیهاتیحساس نیتمام ا دانستفعال شده بود یم مهین

کرده بود.   افتیکه اول صبح در   کوتایه  امیبه چند پ گشتیم

ن پ از  کلمانی   یکه حاو   ایمینقش بست، پ دگانشید یجلو  امیمیی

  افتیانتقام را از آن در  به خونی  شد یمکه   جنس تنفر بود کلمانی 

. کرد   

[  گهید تهیسالم شادوماد، احوالت؟! امشب شب نامزد

ه قبل از ا ه خر شی  کهنیدرسته؟! عه! بهیی هرزه  یو اون دخیی

در  تن یی  ش یندهیآ یبه حرف من خوب گوش بد یی  رو بگ

... خام اون دخیی نشو  ستیانتظارت ن ]  

اما  زد؛به دور رسش چرخ یم ا یدن ا یگو   امیاز خواندن آن پ بعد 

. کرد   افتیدوم را در  امینشان ندهد که دوباره پ کرد توجیه  سیع  



[ ات بد تموم واسه یمن رو گوش بد یهاحرف یاگه نخوا

. بدتر از مرگ ننه بابات بد حتی  یلیخ شه،یم ] 

 چه  داند نیم د یچه بگو  دانستنیم د یامانش را بر  دلشوره
ً
اصال

! قرار گرفته شیاهایدخیی رو  یرو روبهشد و اکنون چگونه   

 یقلبش را به باز  شهیکه هم  رسد بهشتی  یحهیبا را یدخیی 

رس   کیچشمانش گره خورد  یاشهینگاهش در ش گرفت،یم

ک بلند  حس غرور را به جانش  نیتر بود و اگردن از دخیی

  د یبخشیم
 

گرفت دستش را به سمت   لبخندش رنگ پررنیک

. را لمس کرد  فشیصورت لط یمدراز کرد و به آرا حا یمس  

ن ع ،یقدر خوشگل شدچه_  . لباس آسمونن  یفرشته تو  هی ی   

 شهیانداخت هم ر یزد و رسش را به ز  یلبخند حا یمس

ن هم  شیهاو لب یانار  شیهاگونه  فاتشیبود با تعر  گونهی 

رسخ شده از خجالت  یفرشته نی. چگونه اشدند یم دهیبرچ

! هرزه باشد  توانستیم  

به  لیمچاله شد و لبخندش تبد نهیس یدر قفسه قلبش

! تلخ گشت یتلخند  

رنگ را به سمتش گرفت و با خم  و آنی  د یسف یبهار  یهاگل

گاه عاشقان کاشت! قبله  شیشانیوسط پ یاشدنش بوسه

. کرد که وجود را رسشار از محبت یم  عطقن  ینقطه  



 شد،یم دهیپاش شانیکه رو   یهابا نقل غیِکل و ج  یصدا

! یر از شادرسشا یصداها  

در دست گرفت و بعد از به تن  را به نریم حا یدست مس سپهراد 

. خارج شدن شگاهیدادن شنلش از آرا  

ن رسش را از ب  طنتیگرفت و با ش  یدر عقب جا نیرسو  دو  ی 

. به جلو آورد  صندیل  

رادست امشب، ن ستیامشب چه شب_   یناین ینایشب مر

. نا  ینا ینانا  

گل را به   یکه دسته  ر حایلرس داد و د یبلند یاخنده حا یمس

: گفت  د یکوبیم نیرس رسو   

. تتی  بگ اد یآرمانه خر شه امشب ب نیتا ا نیشو رسو  آدم_   

 یکه دستش را رو   حالت غش به خود داد و درحایل نیرسو 

: گفت  گذاشتقلبش یم  

. المصب اوف اوف کلشینگو ه حا یاوف مس _ 

در  کهیاو با خنده د یگل در رسش کوب  یدوباره با دسته حا یمس

: نشسته بود گفت شیهالب  

جفتمون به فاک  شنوهیم اد یکن دخیی االن سپهراد یم  ا یح_ 

. ما یر یم  



اش را خورد و با زد که با آمدن سپهراد خنده یاقهقهه نیرسو 

 ر یکه از شدت خنده به اشک افتاده بود رسش را به ز   نگایه

. انداخت  

؟طونا یش د یخندیم چ   به _ 

. ن داداش چ ج  یه نبود یی  _ 

بحث را  با زدن چشمیک نیکرد که رسو   یاتک خنده حا یمس

. چاند یپ  

و سکوت  نیرسو  گاهگاه و نی   یهانی گو  اوهیبا  ی  مس تمام

که نگاهش به   در حایل حا یسپهراد گذشت مس یسابقهنی 

رنگش بود سپهراد را  د یو سف شده آنی  طراچ یهاناخن

. مخاطب قرار داد   

! ن سپهر! چ ؟یاختهیشفته و بهم ر آ قدر نیشده چرا ا یی  _ 

. کنج لبانش جا خوش کرد  لبخند مصنوغ  

. ن چ خوبم ستین یی  _ 

کس جز خودش   چیکه پشتش هزاران درد بود و ه  خوبیم

شد و در  ارشیهوش شیاعالن گوش ی! با صدادانستنیم

را باز کرد همان  که حواسش به جلو بود صفحه گوشی   حایل

! یمجاز  یاکانت ناشناس با شماره  



[ ! منتظر عواقبشم باش، ؟یکار خودت رو کرد  که آخر 

! پرسجون زنهیم نتیعواقبش بد زم ] 

 یدر دهانش نشسته بود. برا خشک و طعم گیس لبانش

ن چندم هست و چه  کرد که چه کیس  پیتا شیبرا بار متوایل ی 

اما انگار آن شخص قصد نداشت خود را  خواهد؛از جانش یم

. کند   معرفن    

ن به عمارت ماش دنیرس با   شیداماد هیلندکروزش را که هد ی 

ن ماش نیبود به داخل برد. خانجون ا داد  هیرا امروز به او هد ی 

  یاهیهد زد نور برق یم ر یماتش در ز  که رنگ مشیک  یاهیبود هد

. که حکم مادر را داشت  نی گرانبها از طرف بانو  

ن ماش با  ن نگهداشیی رو به همه که  خارج شد و با لبخند تلجن  ی 

  یانداخت و در راه باز کرد. صدا ند نگایهمنتظر عروس بود

 دانست. نیمشد در رسش اکو یم تیجمع یو همهمه غیِکل، ج

قدر موفق هست که خود را شاد نشان دهد؛ اما در دلش چه

. برپا بود  نی بلبشو  

عقد نگاهش را به دخیی بغل  یرس سفره ینهیآ ر یتصو  در 

را  حکم همرسش گر ید قی یکه تا دقا  یدستش دوخت، دخیی 

 اتیانداخت بود و با دقت به آ ر یرسش را به ز  حا یداشت. مس

ن اسی یسوره نورانن    ایمیپ ام،یپ نیآمد آخر  ادشیبود. به  هی  خ ی 



اضطراب  با و  د ی. نفسش بر اد یهشدار به حساب نیم گر یکه د

ن پ  آورد در یم نهیقلبش را از س امیعرقش را پاک کرد میی

س را بچه دانستنیم . انداخته جانش یمکند و فقط اسیی  

[ آره؟ پس منتظر من باش شادوماد یدوست دار  یکه باز  !] 

  شیزندگ یلحظه نیکه در بهیی   ثیبر آن شخص خب لعنت

بار دوم خطبه را  یکامش را تلخ کرد بود عاقد داشت برا

. و سپهراد در افکار نابسمانش غوطه ور بود  خواند یم  

، نفر شکسته شد  کیدست زدن  یمجلس با صدا سکوت

نفسش  شیرو شخص روبه دنیبا د حا یعاقد سکوت کرد و مس

. به شماره افتاد   

تعجب به مرد  در هم و اندگ یهازد و با اخم پلیک سپهراد 

او را از  توانستمگر یم ستیک  دانستشد، یم هی  خ شیرو بهرو 

د  اد ی ! بیی  

در خانه بر  دهیچیها پپچ پچ یبه همهمه افتاد بود صدا مجلس

. انداختهراد خط یماعصاب سپ یرو   

 دوست دخیی آدم اون رو واسهاوه اوه چه_ 
ً
 یقدر بده واقعا

! عقدش دعوت نکنه  

. کرد و با لحن مضحکش رو به همه ادامه داد   یخنده  



 شد دوس دخیی من بود، واسه من دوال راست یم شبیتا د_ 

شده نه؟ یاعجب زمونه گهید یکیزن  شهاالن داره یم  

در پچ پچ  شد بلند یم شیکه از جا  رحایلناباور سپهراد د یصدا

. د یرسبه گوش یم فیضع گرانیو پوزخند د  

!  یم یدار  هیخزعبالت چ نیا
 
؟گ _ 

 شیازش ن یخوایم گهیچندبار د سوزهدلم واسه ات یم آچن _ 

! شیو ببخش یبخور   

! گه؟یم چ   نیا حا یمس _ 

بر  حا یناالن و درمانده سپهراد باعث شد اشکان مس یصدا

بغض دارش در فضا  یشوند صدا ر یرساز  شیاهگونه  یرو 

. د یچیپ  

...   گهسپهراد! به قرآن به خاک مامان بابام دروغ یم
ً
من اصال _ 

 گذاشتمگر یم یخو  وانیح طانیش کی گر یبود د نیآر 

زد و  یپوزخند د یسخن بگو  شیگناه  اش در برابرش از نی طعمه

  که همه را خطاب قرار داد بود با لحن حق به جانتی   یبا صدا

: گفت  

مطب من التماس   یومدیمگه تو ن ،هستی  یعه! عجب دخیی _ 

دخیی  نیالناس ا ها یببخشمت. بابا ا بذارمت گفتی  یکرد



شد باهام  رایصن  م،یعشق من بود عاشق هم بود شیچندسال پ

اونجا که رفت به کل خودش رو فراموش کرد  فرانسه؛ ویل اد یب

و   ها البز تو کا د یکه ازم باردار بود سقط کرد هرشب با  یابچه

 ر یهرشب کارش شده بود ز  کردمجمعش یم سیپار  نوها یکاز 

. به کل گم گور شد  نکهیو اون تا ا نیخواب ا  

و سپهراد ادامه  حا یزد و دربرابر چشمان ناباور مس یپوزخند

. داد   

مندس ببخشمش و من  داشیبعد چند سال پ_  شد گفت رسی

 دمشیکه نسبت بهش داشتم بخش  یمیعشق قد اد یاحمقم به 

ا یخانم ادا نمیبیرسخرمن داد و االن م یهاوعده  یدخیی

 شبیرو در آورده و نشست رس سفره عقد! عه تا د بینج

! االن ها؛ ویلهاش واسه من بود عشقم عشقماش عشوه  

: رو به سپهراد گفت هیزد و با کنا یشخندین  

برو  هیمال خوب نوش جونت داداش هر چند که بده ویل_ 

. حالش رو بیی   

که به خودش   چگونه خودش را به او رساند؛ اما وقتی  ستندان

فرود  نیبود که در صورت آر  درن  ن   یهاآمد فقط مشت

ا ی. رو آمد یم نثارش  نی شکمش نشسته بود و با هر مشت نارسن

. کرد یم  



و در هر   کرد تقال یم دن،ینفر با تمام قوا او را به عقب کش چند 

! نینثار آر  کلمه فحیسی   

ن تمام توان او را به زم با  خواستیم دلش بزند و با دندان  ی 

. اش را بدرد حنجره  

 ها وونهیبا ترس و پچ پچ به سپهراد که اکنون همانند د همه

شدن، خود را از دست سه مرد نجات داد و با  هی  شده بود خ

. زد  اد یفر  کردند یم شیبلند رو به همه که تماشا یادیفر   

. نباشه نجا یا چکسی! هونی  ! همه بونی  ب د یگمش _ 

 نیچند ینشست آبرو  شیشانیپ یبر رو  اخیم خانجون

 گر یکه د  یبود آبرو  ختهیر  کیتار  یقهیاش در چند دقساله

. داشته باشد  توانستنیم   

ن حرف همه نامربوط از سالن خارج شدن و  یهابا گفیی

شان  ها بدرقهاز آن لحظه با عذر خوایه نیها تا آخر خدمه

. کردند   

ن ب بحث مانهنی  نید دوباره باال گرفت، آر و سپهرا نیآر  ی   رسی

. خواند فاحشه رذل یم کیو او را  د یکوبرا یم حا یمس  



بزند چرا  هقی  حا یباعث شد مس نیآر  وحیسی  یقهقهه

دهانش  د یچرخاز خود دفاع کند چرا زبانش نیم توانستنیم

. د یدچشمانش یم تلخ شده بود و مرگ را در حوایل  

 شیکه در رسارس خانه صدا  ت  یبا پخش کل چشد؛ ویل د ینفهم

ن زم یو ناگاه بر رو  د ینفسش بر  د یچیپ . سقوط کرد  ی   

خودش بود در مطب  »دوخت.  شگر ینگاهش را به نما حا یمس

 یقهیکه   گره کرده و طلبکار درحایل  یهابا اخم نیآر  کوفتی 

شد بود، ناگاه عوض کردن  هی  را در چنگ گرفته و به او خ نیآر 

متضاد و قرار دادن  آرامیسی  به لی! خشمش تبدنیجبهه آر 

گرفته   را که دستش   درحایل نی! آر حا یدست مس یدستش بر رو 

و کلماتش که روح را از  عاشق واقیع کیبود زبان گشود همانند 

. تنش خارج کرد   

 هی خواد و دلم یم شی یم تر خواستتن  یلیخ شی یم عصتی  وقتی _ 

ن مارت ابونیکه تو خ  ببوسمت درست مثل وقتی  ی  دل س م قد ی 

. حا یمس ادتهی میزدیم »  

 یهاصحنه ستینگر خورده بود با بهت به صفحه یم جا 

در  گر یکه به گونه د  یهاحرف ،یتکرار  یهاعاشقانه! با حرف

هنوز به  ویل د یچرخیبه دور رسش م ا یبود دن دهیمطبش شن

. بود  هی  صفحه خ  



« آرام  یدستش نشست و دوباره صدا یکه بر رو   یابوسه

! نهفته بود  تیطانیمملو از شکه   نی ! صدانیآر   

ان یم ویل ؛از دستم عصتی  دونممن! یم تی یاوه ب_  . کنمجیی »  

 یشده بود همانند خار  هی  ناباور سپهراد که به صفحه خ نگاه

 دهیکش  ر یبه تصو  نیکه آر   گونهنیدر جانش فرو رفت به خدا ا

! بود نبود    

د، عاشقانه ختم شو  یبوسه کیکه انگار قرار است به   یکینزد

از  بود که حتی  کینزد حا یبه مس ر یدر تصو  نیآر  نقدر یا

. از شدت مشت کردن شد یم خیتصورش مو بر تن سپهراد س

را  نیدستش تمام عضالتش منقبض شده بود چرا فک آر 

هنوز  حا یپرس چه داشت که مس نی! مگر اشکست؟نیم

 د یجد یابه خود فرستاد که صحنه لعنتی  ود اش بدلبسته

مستانه در اتاقک خفقان  یهاخنده یرفت صدامقابلش قرار گ

ن آور ماش قهقهه نزده بود  گونهنیا چگاهیتا کنون ه حا ی! مسی 

ن بودش. چ دهیگونه شاد و خندان ند  نیا در دلش تکان  یی 

. د یچیخانه پ یدر فضا حا یمس یخورد! صدا  

. ن هم نهیسپهراد من رو با تو بب خوامنگهدار نیم جا ی  _ 

بود که از  شتی  یبرا نیوش کرد پس ابر لبانش جا خ یپوزخند

در   شیبند شود و دخیی آرزوها توانستنیم نی جا شدت نگرانن 



که   نامرن   یی  . و در آخر تبرد خندان برس یم گر ید یکنار مرد

دوست  یراست به سمت قلب سپهراد فرود آمد صدا کی

 مشیبا لحن مال  نیآر  حیکه جانش را گرفته بود. لبخند مل  داریم

. د یکه جان سپهراد را به آتش کش  شب و سختن  یکیدر تار   

. یدیمنم دوستت دارم ل _ 

 یواضح به چهره یبا پوزخند نیاستپ شد و اکنون آر  لمیف

. شد  هی  شکست خورده سپهراد خ  

هنوز بهت ثابت   ا ی طرفن  یاتهیبا چه عفر  یدیفهم شد یچ_ 

! کنم؟  

نفرت و خشم تمام تنش را محاضه کرده بود  بغض،

  نیبلند رو به آر  یادیهم فشار داد و با فر  یرو  را  شیهادندان

: گفت  

! ات رو نفرستادم، فقط گمشوتا جنازه ونی  گمشو ب _ 

. تکان داد  یرس  یزد و با خونرسد یپوزخند نیآر   

که   یاونم از دخیی  یخورد ینارو بد قیرف یحق دار _ 

! ابونن یهرزه خ هی هینجور یا حا یرو بفهم ذات مس نی! اعاشقیسی 

ذات  نیا کرد،یم انتیبهت خ گهید یکیودم با اگه منم نب حتی 

 نیخب ا ویل کنه؛نیم شی  س یکیسگ ولگرده تنوع طلبه و  هی



رو  تمن که بد ی  بگ میبار درست تصم هیمرد باش  یرس 

. خوامنیم  

تلخ سپهراد به  یهاو حرف هیبرنده بود رسشار کنا لحنش

 از او اکنون د یخود را عقب کش نیور شد که آر سمتش حمله

سیم چفت  یهااس از دنداناز چشمان به خون نشسته د،ییی

 نیشده و رگ برجسته گردنش همه و همه واهمه را در دل آر 

. نشاند یم   

. کردم  تتیمن فقط نصح یار یپرس چه زود جوش یم یه _ 

با خودش که تعارف  کرد خونرسد به نظر برسد؛ ویل  سیع

سینداشت، م رسش  نی بزند سپهراد بال یگر یاگر حرف د د ییی

. اورد یب   

. رذل پس فطرت ونی  رو نخواستم گمشو ب تتیمن نصح_   

. باال آورد میدستانش را به عنوان تسل نیآر   

. رمخودم یم اوگ اوگ _ 

 

« حال زمان »  

  «سپهراد»

. دوختم حا یمس رو به صورت اشیک نگاهم  



 خیی  امیبه خدا به ارواح خاک طاها که دن -
ً
بود، من اصال

 رفتمکه یم  نی فقط هرجا نه،یمال ا نداشتم اون مطب کوفتی 

ن منم دنبال کار بودم واسه هم دم،یدرو یم شیآگه . رفتم ی   

تو اون خراب شده  نه،یمطب آر  یدیفهم پس چرا وقتی _ 

! ها؟ یشد یموندگار   

. رو با پشت دست پاک کرد شیزد و صورت اشک هقی   

به خدا راست  کنهیم ستتیکرد، گفت تو رو رس به ن  دمیتهد_ 

. پهراد س گمیم  

شدم،  هی  کرد و به صورت غرق اشکش خ  یناباور  یخنده تک

هاش از غرور چشم حتی  گهیبخش شده بود و د ششیتمام آرا

! فیدخیی ضع هینبود انگار شده بود  یخیی   

 دروغ یم قدر نیچرا ا حا یمس_ 
 
پدر مگه با من چه  ! اون نی ؟گ

! داره؟ دشمتن   

 گمدت دارم یمبه خدا به جون خو  کتن چرا باور نیم لعنتی _ 

  کنهیم ستتیبرم رس به ن ششیخودش گفت، گفت اگه از پ

. انتقام ناتمومش یگفت برگشته واسه  



چرا ساکت  دم،یکش  گفتبه خزعبالتش که با بغض یم پوفن 

! به سمتم اومدم و د؟یکشهاش نیمچرا دست از دروغ شد نیم

. مشتش گرفت یرو تو  امقهی  

ن سپهر بب_  ها؟! دارم راستش رو  لعنتی  کتن منو چرا باور نیم ی 

  گم،یبهت م
ً
 مارستان،یب یافتاد ادتهی یچاقو خورد ادتهیاصال

. وادارم کرد برم رس قرارش یبود اون طور  نیاونجام کار آر   

که تا حاال ازم پنهون شده بود   شیچند سال پ قی یحقا دنیشن از 

رو  حا یتمام وجودم رو گرفت. محکم مس یالحظه ینفرت برا

ن دادم و از ب به عقب هل . امدهیام غر چفت شده یهادندون ی   

 یم چرا االن_ 
 
ن هان؟! چه چ گ رو ازم پنهون   یاگهید یهای 

 بهم نگفتی  یکرد  نی چه کارها یکرد
ً
. و تا االن اصال  

و من با خشم بهش  گرفتترس قدم به قدم ازم فاصله یم با 

. مشتم گرفتم ی. فکش رو محکم تو شدمیم کینزد  

! ن ه چهم پس اون نی  آره؟ گفتراست یم ی  _ 

 _س...سپهراد!

! ؟یدیترس ه؟یهان! چ هیچ _ 

بود و تنم مماس با تنش قرار داشت  دهیچسب وار یبه د کامل

 دادم،یم صیتنش تشخ یترس رو از تک تک اعضا



بان قلب و نفس نفس لرزون چشم یهامردمک هاش، ضن

فکر . شدماز قبل یم تر بلکه عصتی  کرد زدنش نه تنها آرومم نیم

  کهنیا
ً
لمسش کرده من رو تا مرز جنون  گهید یکیقبال

 یهاذهنم نقش بست حرف یتو  وار وونهید قی! حقاد یکشیم

ن چشمم رژه یم یانگار جلو  نیآر  ! ازش فاصله گرفتم و با رفیی

: خشم گفتم  

 نمونیب یهاحرمت نیاز ا شیی ینذار ب ونی  برو ب حا،یبرو مس_ 

. شکسته شه  

! آخه؟ کتن اور نیمسپهراد تو چته چرا ب _ 

. شدم هی  لرزونش خ یهابه مردمک قیزدم و دق یپوزخند  

 یم_ 
ً
 حا یباور کنم؟ مس تونمباور کنم، کدوم حرفات رو؟! اصال

ن هم تونمنیم که حتی   دروغ گفتی  قدر نیا االنش فرق راست و  ی 

آخه؟ یدار  یدروغ رو بفهمم، از من چه انتظار   

. دیهاش جوشاشک تو چشم  

ن تو به من هم اعتماد  عتن ی؟ قدر بود ی  _ 

.   عصتی 
 

موهام زدم یتو  چنیک  

داره اثبات  وقتی  گهیم یاونجور  اد ییم ناموسنی  هی وقتی _ 

حرفات رو باور   تونمیم یمن چه جور  یکه تو مقرص   کنهیم



ا نیکنم، بخوامم االن تو ا ن ب تونم،نیم طیرسی همه سنگ رو  ی 

 تونمر یمآبرو شدم چه طو  نی  شد چ   کردمفکر یم شدم چ   خی

. هاش گوش ندمبه حرف  

. هاش نشستلب یرو  یناخودآگاه پوزخند  

! شددوست داشتنت یم یفقط ادعا پس تو  _ 

. ن اخم ب شد که ادامه داد تر ظیابروهام غل ی   

هام حرف یخواو نیم تونن رس سوزن نیم هی یبه اندازه وقتی _ 

دوست  یرسوپا رو قبول دار  آدم نی  هیو حرف  رو باور کتن 

 یفقط دار  ،خودهیحس ب هیفقط  ستیتنت از ته دل نداش

. کتن وقتت رو هدر یم  

. حلقه کردم کشیبا خشم دستم رو دور گردن بار   

ن من م_   یفقط خفه شو خب! به دوست داشیی
 

 خود یحس ب یک

تو گذاشتم! کجا  الیخ یرو پا میو جوون که نوجوونن   متن 

بور و من مج زد تو گلوم جار یم که بغض لعنتی   نی شبا یبود

  یبودم تحملش کنم و تو معلوم نبود تو 
 

عشق  بغل کدوم سیک

من تنم همش رد  حا،ی. من زخم خوردم مسیکردیم یباز 

 خود یکه بهت دارم نگو ب  پس به حیس روزگاره لعنتی  یهازخم

ات  نگو که وقت هدر کنه آخه آشغال من که جونمم واسه

دلت تکون بخوره با هر  یکه نذاشتم آب تو   گذاشتم متن 



تو هر طور که  پشتت بودم خودم نرفتم دانشگاه؛ ویل بدبختی 

 گهیات دشده بود فرستادم من که از تمام خودم گذشتم واسه

 شد یم تیکه حال  کردمیم کار یکه نکردم. چ  کردمیم کار یچ د یبا

. من تو رو دوست دارم  

دستم   یبه گلوش دادم که دستش رو رو  یا گهید فشار 

و با تمام قدرت   کردمیم هیودم گال خودم ب یایدن یگذاشت، تو 

درونم  یهاها عقدهانگار بعد از سال دادمگلوش رو فشار یم

شدم و  به ِخرِخر افتاده بود که متوجه حا یرسباز کرده بود. مس

ن زم یافتاد، رو  هبه رسف وقفهبه رسعت ازش فاصله گرفتم، نی   ی 

. کرد گلوش بود رسفه یم  یکه دستش رو   زده بود و درحایلزانو 

خون و رنگ  یهاش کاسهبود. چشم هی  بهش خ جیمتعجب و گ

. کنارش زانو زدم و بازوش رو زد یم یپوستش به کبود یبلور 

. دستم گرفتم یتو   

؟خونی  حا یمس _ 

گوشم رد   خیانگار خطر از ب ویل شد؛یچ دونستمبودم نیم جیگ

. که حالش بهیی شد به حرف اومد   قهیشده بود. بعد از چند دق  

. رسم گذاشتی  شهیمنتتم هم یرو زد حرفات _ 



مچاله شد من داشتم  نهیاش قلبم تو سگرفته  یشدت صدا از 

. دستش رو دور گردنش انداخت و با باز  کردمیم چه غلظ

. آشنا از گردنش اون رو روبه روم قرار داد  یکردن گردنبد  

م بودم کلفتی  ادگار یتنها _   ر یکنم و ز   مادرمه تو غربت حاضن

نفروختمش فقط  کارم جون بدم؛ ویلصاحب یمشت و لگدها

ن چون تنها چ به  دمشبود که ازخانوادم داشتم؛ اما االن یم یی 

که   نی. ایام کردکه اون چند سال واسه  نی تو در برابر همه کارها

 یقدنیشونزده ساله ا دخیی  هی حایم یو شد یبهم رس پناه داد

 میدحساب ش نی  گهیکه بشه رسپوش همشون! االن د  ارزهیم

. یمیحک یآقا  

از جاش بلند  وار یمشتم گذاشت و با کمک د یرو تو  گردنبد 

شک حرکتش بودم که دامن لباسش رو گرفت و  یشد هنوز تو 

. و به سمتش برگشتم ستادمیراه افتاد، وا به سمت در خروچی   

که پول واسه   دونن به گردنبدت ندارم، خودتم یم یاز یمن ن_ 

... نداره تیمن اهم  

. ن و بسمتم برگشت  دیحرفم پر  ی   

 ا یو  بفروشی  یخوابندازش تو سطل آشغال یم یخوایم_ 

منتت  ر یز  نینداره من ببشیی از ا به من ربظ ینگهش دار 

. ارمیدومم ب دونستمنیم  



. ن نداشتم که خودش ادامه داد  یبرا حرفن  گفیی  

. ن موندنم فقط عزت نفس خودم رو از ب رماالنم یم برهیم ی  _ 

! ؟یر یم یکدوم گور   ،یر یم _ 

نشناسه منو! تا  که الاقل کیس  نی جا جا،نیاز ا ی  غ نی هرجا_ 

 یایدن نیتا به خودم بفهمونم تو ا ام،یبا خودم کنار ب کیم  د یشا

! بهم اعتماد نداره چیکیه وحیسی   

جام زهرمار به همون اندازه منجزر   هی زد به تلجن  یپوزخند

ن مس یکننده! دهنم خشک شده و مغزم برا  حا ینگه داشیی

 یرو  یناخودآگاه پوزخند د یکوبیم وار یش رو به در و دخود

. هام جا خوش کرد لب  

. گفتدرست یم نیآر  کتن ثابت یم یبا رفتنت انگار دار  _ 

که   عروسکم، عروسیک هیکه   کنمبا نرفتنم به خودم ثابت یم_ 

و بعد  یندار  یاعتماد چیکه بهش ه  تو دست توهه، عروسیک

. گوشه  هی کتن اگه دلت رو زده پرتش یم یاز باز   

. دیاش چکگونه  یهاش دوباره رو اشک  

باهاته کنارت بمونم  شهیسوظن که هم هیبا  تونممن نیم_ 

ا نیبا ا برمال شد؛ ویل تیواقع یروز  هی د یدرکم کن، شا  طیرسی



 نیاز ا شیی یات بتو و خانواده یکه نه تنها به آبرو   مونممن نیم

. لخ نگاهم کتن و ت یاعتماد خدشه وارد شه و نه با نگاه نی   

ن نداشتم که مس  یبرا حرفن  . محو شد  امدهید یاز جلو  حا یگفیی  

رسم  ر یشدم. بالشت رو ز  هی  حلقه زده تو فضا خ گار یدود س به

که بود  تا کردم و نگاهم رو به سقف مه آلود اتاق دوختم. مدنی 

ن شده بود هم میزندگ بودم و فقط  دهیبر  ا یاز همه دن ی 

فقط  هی  آروم بگ ن کوفتی عذاب وجدا نیا خواستمیم

بودم   باتالق هیانگار وسط  ویل ام؛یبا خودم کنار ب خواستمیم

 نیم داد قد نیم گهی. فکرم درفتمفرو یم شیی یکه روز به روز ب

 حا یمس کردمکه فکر یم  غلط! از شتی  درسته چ   دونستم چ  

ورق خورد تمام  گهید یجور  هی میرفت تمام زندگ ویل ره؛نیم

ور کردم؛ اما همش به در بسته رو هزار دفعه مر  مونمکالمه

  یها. رسکوفتکرد رسزنشم یم شته دلم هم خوردم و احساش

نگرانش  ! از طرفن برد داشت سمت جنون یم گهیکه من رو د

اما با  کرد؛یم کار یشهر درندشت داشت چ نیا یبودم االن تو 

ته دلم  ستین معمویل فیدخیی ضع هی حا یمس کهنیا یفکر 

برگردم  کهنیو بدون ا دمیکش  . با باز شدن در پوفن شد یم قرص

: با حرص گفتم  

! ستاین شیواسه نما اون در کوفتی  نیرسو  _ 



! جناب دمیشما رو شن یروز من صدا ستیچه عجب بعد ب _ 

سمت در برگشتم که نگاهم به قامت الغر عرفان دوخته  به

 یتو  یاتاق افتاده بود و با طلبکار  یتو  اشهیشده سا

بود. اوف خدا فقط عرفان رو کم  ستادهیرچوب در اچها

رس باز کرده بودم که االن  دنشیروزا از د نیا قدر نیداشتم، ا

 رو کردم جوابش   . سیعحرف زدن باهاشم رم نداشتم یرو  حتی 

با صالبتش  یهاقدم یندم که در اتاق رو بست از صدا

. درست رهبدم داره به سمت پنجره یم صیتشخ تونستمیم

و  د یرنگ رو کنار کش یامخمل قهوه یهاس زده بودم پردهحد

: گفت  یبا لحن رسزنش بار   

اتاق  نیا ،یکه واسه خودت درست کرد  هیچه حال و روز  نیا_ 

! ؟کتن یم کار یبا خودت چ یچرا پر از دوده، سپهراد دار    

یک تیرو ندادم و بدون اهم جوابش زدم که  گارمیبه س بهش پر

باره  کیکه   د یاز شدت نور خورشپنجره تراس رو باز کرد 

. کردم  ز یهام رو ر رستارس اتاق رو گرفت چشم  

! تو صورتمه د یاه ببند اون پنجره رو نور خورش _ 

اضم نداد و به سمتم اومد، با حرص چهار زانو  تی یاهم به اعیی

. بغلم گرفتم یرسجام نشستم و بالش رو تو   



 یکار   هی! البد ؟یکردیم جکتیر  زدمزنگ یم چرا هرچ  _ 

. زدمداشتم که زنگ یم  

مبل نشست و به صورتم  یروم رو بهرو ندادم که رو  جوابش

. شد  هی  خ  

 یسپهر تو دق_ 
ً
پونصد دفعه  ؟کتن یم تن یچه مرگته؟! چله نش قا

. ام کرد خواهرت کله یجور  هی اومدم ویل  

. و ادامه داد د یکش  پوفن   

ات مادر بزرگ و خاله تییسپهر بفهم کارخونه رو هواس دا_ 

ن که سهمشون رو از کارخونه  ر یختت رو ز بدب فشار گذاشیی

کت چ هی یاز اون ور برا آقا قاسیم خوان،یم  کیل  تن یرسی

کت ز  ر یسفارش دادن و االن مد حرفش زده  ر یفروش اون رسی

و نه اون  دهیجواب م قاسیم یتمام انبارها پرن و نه آقا

کت! سپهر بفهم همه چ    گار یس نشستی  جا نیبهم تو ا ختهیر  رسی

؟کتن ود یمد  

. باال انداختم نی تعجب ابرو با   

 یم چ   یعرفان؟! دار  چ   عتن ی_ 
 
پژمان و خاله سحرم  نی ! دا؟گ

! بفروشن؟ خوانیسهم کارخونه رو م  

. مادر بزرگت بخره خوانیاره و م _ 



! ن همچ نی هویچطور  ؟  یمیتصم ی  ن گرفیی _ 

، سپهراد همه  یلیرو فروشش خ ویل دونمنیم_  ن مصمم هسیی

که   یجور  نیا هیرخونه رو به ورشکستگبهم کا ختهیر  چ  

معلومه حدود سه ماه حقوق کارگرها رو هم ندادن و همه دارن 

اض یم ن اعیی ن داره ب یکیبگم انگار  نمیا کین کارگرها تفرقه   ی 

. ندازهیم  

 یمچ   یدار _ 
 
فر هفته قبل به من گفت  عرفان، کامرانن  گ

سه ماه  چ   عتن یفرستاد  شیشده و ف هیحقوق همه تسو 

؟حق ن وق نگرفیی  

! ه دونممنم نیم چه خیی _ 

  نیبده بابت ا حیتوض د یحرف بزنم، با فر با خود کامرانن  د یبا_ 

. کارش  

لبش  یرو  یپوزخند رو به مبل داد و در حایل اشهیتک عرفان

: گفت  کرد یم نی خودنما  

انگار آب شده  سیازش ن یخیی  چیزحمت نکش داداش! ه_ 

ن زم ر یرفته ز  . ی   

. مناباور چندبار پلک زد  

 یم چ   عرفان
 
؟ستین چ   عتن ی! ؟گ _ 



: گفت  ایلیخباال انداخت و با نی  یاشونه  

که بهت زنگ زد گفت از   یزده از روز  بشیاس که غهفته هی_ 

ناموس انگار  نی  کهیمرت ستیازش ن یخیی  چیه گهیهمون روز د

. اش بودهنقشه  

:  
 

موهام زدم که گفت یتو  آشفته چنیک  

ن مبهت به خاطر ه زدمزنگ یم یه_  بود؛ اما آقا اعتصاب   ی 

. کردن جواب ندادن  

بدون توجه به عرفان به سمت کمد لباس رفتم و  تیعصبان با 

ن ت تمیبا برداشیی به صدا  تی یزدم، اهم ونی  با عجله از اتاق ب رسی

 د یعرفان نکردم و خودم رو به خانجون رسوندم با یهازدن

 یشده و من االن دق یچقدر جد هیقض دمیفهمیم
ً
ار کجا قر   قا

. داشتم  

لون سلطنتی  یرو  خانجون ن  یبا صدا نیداده بود و رسو  هیتک رسی

. خوند رو یم بلند کتاب پرتقال خونن   

تیبه ت دستی  و خانجون رو صدا زدم به  دمیکش  میمشک رسی

. براندازم کرد  یامهیسمتم برگشت و با لبخند نصف ن  

ن چ هیباهاتون حرف بزنم خانجون، عرفان  د یبا_  گفت که   نی ای 

. شهنیمباورمم   



 اشاره به مبل کنارش کرد و گفت:

. ن بش ا یب زمیعز  ی  _ 

که خانجون اشاره کرد نشستم و بدون مقدمه    گایهیجا به

: گفتم  

واسه فروش،  د ی! چرا کارخونه رو گذاشته؟یچ انیخانجون جر _ 

پژمان و خاله سحر چرا پاشون تو کفش کردن که  نی دا

ست کارخونه داره ورشک  گهعرفان یم خوانسهمشون یم

. افتاده بود  مدت مگه چه اتفاقانی  نیا شه؟یم  

. و صاف رسجاش نشست د یبه موهاش کش دستی   

 کار رو اشتباه اومدم؛ ویل  یکجا  ا یاز منه  کوتایه  دونمنیم_ 

بود. اقساط  ومدهین شیاتفاق پ نیکه هست تا به حال ا  هرچ  

بانک عقب افتاده و اگه پرداخت نشه کارخونه به بانک تعلق 

 میو اگه کس رهبار نیم ر یز  یدار یخر  چیطرفم ه نیاز ا هی  گیم

. خوادشیم واقیع متیکمیی از ق  یلیقبول کنه خ  

! د؟یشما مگه وام برداشت _ 

وام پنجاه  هی گهیپژمان م وام نبودم؛ ویل انیمن در جر _ 

  شیرونق و افزا یآقاجونت از بانک گرفته برا یاردیلیم



 اقساط عقب ا  هیکارخونه و مدت
ً
فتادن تا االن که بانک که کامال

. فرستهاخطار یم  

. باال انداختم نی با تعجب ابرو  

؟وام خیی نداشته نیاز ا میدیوح عتن ی _ 

عرفان به  یتکون داد که با صدا منقن  به معتن  یرس  خانجون

 بیراحت س الیمبل لم داده بود و با خ یسمتش برگشتم، رو 

ن بود  حرف زدن با خانجو  ی  ذهنم درگ قدر نیا کند،پوست یم

 ونیو م دمیکش  حضورش نشده بودم. پوفن  یمتوجه که حتی 

: و روبه خانجون گفتم دمیحرف عرفان پر   

. ن همه چ دیشما نگران نباش کنم،رو حل یم ی  _ 

 نگاهم رو به سمت عرفان برگردوندم و ادامه دادم.

. کارت دارم  ینر  نی جا می  گمن تا دوش یم _  

 

*&&&&&&&&&&&&&&&* 

و با   میبود ختهیمدارک مهم رو وسط اتاق ر ها و پرونده تمام

ن که همه چ  میگشتیم یدنبال اسناد یدیکمک وح اثبات   و ی 

گم شده بودن از   بیکنه، اما انگار مدارک کارخونه به طرز عج



ن چ چیحقوق و ه یهایز یها تا وار پرونده گانن یبا به درد  ی 

. هی  نبود که بتونه دستمون رو بگ یبخور   

ن بب_  منضبط و  ار یج آقا دانشور آدم بسحا  ،یمیحک یآقا ی 

ن یر تک تک کارهاشون از قبل برنامه یم یبودن برا قی یدق  خیی

. نبود  شونیکار   یتو پروسه وقتچیه یاردیلیوام چند م نیا  

. شدم هی  و به چند کاغذ و اخطار دادگاه خ دمیکش  پوفن   

متوجه  د یها توجه کناخطارنامه نیاگه به ا یدیوح یآقا_ 

سال نود هفت پول   سال نود و چهاره که یط یوام برا د یشیم

  چیه گهیمدت د نیا یشده به حساب کارخونه و تو  ز یکامل وار 

 یتو  د یکه ذکر شده با  کدوم از اقساط داده نشده درحایل

. نبوده یخیی  چیه دوسال اقساط رو بدن؛ ویل  

 یتو  وقتچیه شونیکه من از آقا جونتون دارم ا  مدارگ یط_ 

نبود من حدود  ی  گیپ از وام نزد و حتی  حرفن  مدت حتی  نیا

ن بودم و از همه چ شونیا لیساله وک ازدهی . اطالع دارم ی   

خود خانم  حتی  ا یو  امرز یخداب یهابچه یدیوح یآقا گمیم_ 

ن ازشون؟ ار یدانشور وکالت اخت ! تام داشیی  

ن که متفکر به م  میسوال عرفان جفتمون به ستمش برگشت با   ی 

. بود  هی  روش خروبه  



...  یم عتن یعرفان  هینظورت چم
 
گ _ 

 نگاهش رو به سمتم برگردوند و محتاطانه گفت:

 یلیاالن خ نی هوی هیقض ندارم؛ ویل سپهراد منظور خایص_ 

! مشکوکه  

!  یمشکوک؟! دق
ً
کجاش مشکوکه؟  قا _ 

. کرد  کیمبل نزد یو خودش رو به لبه د یکش  پوفن   

ن بب_   مخالف توهه و ناراحت  نی سپهراد، دا ی 
ً
از پژمانت کامال

ده بود، خودت توجه کن  کهنیا آقاجونت کارخونه رو به تو سی 

 هو یقرض باال آورد  کارخونه کیل  هو یزد  بشیفر غ کامرانن   نی هوی

حرفش به نظرت همه  ر یسفارش داده بود زد ز  که کیل  اون آدیم

! ه؟یاتفاق ها نیا  

به  قی یپژمان از هر طر  دونستمکه یم  نی جااون از  قصدش ضن

من رو  قیطر  نیاز ا خواستالبد یم دم،یکش  فن زدن به منه پو

ن زم  میشم. از طرف خیخانجون سنگ رو  یبزنه تا جلو  ی 

کتش بد ز   خانجونم رو هم به بهونه ش رسی فشار گذاشته  ر یگسیی

! بهش شک کنم شد بود پس یم  

خود  حتی  ا یسحر خانم  ا یآقا پژمان  ،یدیوح یآقا د ینگفت_ 

؟ ار یخانم دانشور اخت ن تام داشیی  



: و گفت د یبه صورتش کش دستی  یدیوح  

رو  مدت وکالت تام حاچی  هیآقا پژمان  سحر خانم نه ویل_ 

، اون زمان حاج آقا به خاطر ب ن مجبور شدن  شونیمار یداشیی

که   تام به آقا پژمان دادن تا زمانن  ار یاخت هیبرن نروژ و اون زمان 

رو انجام بدن و  دولتی  یآقا پژمان تمام کارها گردنبر یم

ن م همبعدش . فسخ شد  مهکه اومدن اون وکالت نا  ی   

  تن یب ز یشد که عرفان با ر  شیی یو ب شیی ینسبت به قبل ب شکم

: گفت  

 _سال چند بود حاج آقا به پژمان خان وکالت تام دادن؟!

: چون گفت کرد انگار داشت کم کم به پژمان شک یم میدیوح  

 نود و چهار  ا یفکر کنم سال نود و سه  ویل ست؛ین ادمی قیدق_ 

. بود   

: زد و گفت یعرفان لبخند مرموز   

. مینظر داشته باش ر یپژمان خان رو ز  د یخودشه با _ 

 

*$$$$$$$$$$$$$* 

ن چ چیانگار ه ویل م؛یزدیم یبود که به هردر  دوماه قصد  ی 

. درست شدن نداشت   



دست از پا  ویل م؛ینظر داشت ر یپژمان رو ز  نی ماه بود که دا دو 

. بند نبود  نی جا خطا نکرده بود و هنوز دستمون به   

پر همه  یکارگرها، انبارها  یدادگاه، فشارها متوایل یاخطارها

. فشار باشم ر یاز قبل ز  شیی یدست به دست هم داده بودن تا ب  

انگار  ویل گشتم؛یم حا یداشتم همه جا رو دنبال مس میطرف از 

ن من رو ب حامیمس  کشینزد خواستمنیم . بلبشو رها کرده نیا ی 

ن بدونم حالش خوبه، فقط هم خواستمیم برم فقط از دور  ! ی    

اش شد، دلم واسه مچاله نهیس یقلبم تو  حا یمس یادآور ی با 

 یهاواسه خنده ش،یاشهیش یهاتنگ شده بود، واسه چشم

. کرد نگاهم یم طنتیکه با ش  یهاناز دارش واسه وقتی   

از  میگوش  یهام جاخوش کرد که با صدالب یرو  تلجن  لبخند 

. کرد یم نی صفحه خودنما یم، اسم عرفان رو فکر خارج شد

گوشم   یمضطرب عرفان تو  یتماس رو وصل کردم که صدا

. زنگ خورد   

 _الو سپهراد؟!

 _جانم، سالم.

که   آدرش نیخودت رو به ا عی    رس  سپهراد هرجا هستی _ 

. برسون فرستمات یمواسه  



. دمیهام کشلب یرو  نگران زبونن   

 _ اتفافی افتاده؟! 

. شدند انی  تو شم ال یو  هیپژمانت وارد  نی داو  فر کامرانن  _ 

:  
 

موهام زدم و با بهت گفتم یتو  چنیک  

 یم یجد_ 
 
چشم بر ندار اومدم. عرفان حواست باشه به  ؟گ

نامحسوس  انیب عی    هام خیی بده بگو رس از بچه گهیچندتا د

. اطراف رو بپان  

. اتواسه فرستمحله پس آدرس رو یم _ 

 یوارهایدوختم، د ال یو رنگ  رو به در بزرگ مشیک نگاهم

فاصله قابل  نیعمارت داخلم از ا بلند که حتی  نقدر یاطراف ا

 کیانداختم حدود  و به ساعتم نگایه دمیکش  نبود. پوفن  دنید

 اما نه کیس م؛یبود هی  بود که به در خ قهیساعت و چهل دق

. داخل رفته بود  کیس  اومده بود و نه حتی  ونی  ب  

. قه چرخوندمحد یهام رو تو چشم حوصلهنی   

؟فر بودن خود پژمان و کامرانن  عرفان تو مطمئتن  گمیم _ 

: به رولتش زد و با دهن پر گفت یگاز   

 نشیمعلوم خودشون بودن، تازه پژمان مگه ماش ا یزنیم حرفا _ 

؟ستین مشیک تارا یو   



: تکون دادم که گفت یرس   

. ن در از ماش یخودش بود، تازه جلو  گهیخو د شد ادهیپ ی  _ 

. رو خاروندم میشونیپ یدر دوختم و گوشهنگاهم رو به   

. میکن  یکار   هی د یبا شهنیم ینجور ینچ! ا _ 

دهنش چپوند و در همون  یرو درسته تو  گهیرولت د هی عرفان

: حال گفت  

بلنده  وارهاشید قدر نیآخه؟! المصب ا میکن  میتونیم کار چ  _ 

. انگار زندانه  

: شدم و گفتم هی  خ ال یبلند و  یوارهایبه د  

ن بب_  ن برم داخل، تو هم خوامفان من یمعر  ی   میبمون گوش جا ی 

از دوساعت  شیی یاگه ب کنمبار چک یم هی قهیرو هر ده دق

ازم  یخیی  یدید ویل دم؛بهت تکست یم ونی  ب امینتونستم ب

نتیو ا ستین رسم اومده اون  نی خاموشه بدون بال میگوش  نیی

؟یدیفهم زنن زنگ یم یدیوح یموقع به آقا  

رو  مونادشیاز ل یاکه جرعه  زد و در حایل پلیک ناباور  عرفان

: گفت  خورد یم  

!  که نیم  یجد
 
نه؟ گ _ 



 خوامعرفان! رسی ور نباف تو فقط حواست باشه، فقط یم_ 

ه که تا حاال باون داخل چه نمیبب . ومدنین ونی  خیی  

سه چهارتا  ها ال یتموم و  جا نی! ا؟یبابا سپهراد اسکول شد_ 

ن دورب . ما یر وخ یمبه چ نتی  گدارن یم ی   

. گذاشتم  لنتیسا یرو رو  میبهش ندادم و گوش تی یاهم  

رست در  نی بال هیتو  یر یم زنما با تو دارم حرف یم ابو یهو _ 

 اتطهیمن حوصله جواب پس دادن به اون خواهر سل ها ارنیم

. دهرو ندارم، الکردار آدم رو درسته قورت یم  

 خوامیمفقط  رمکه نیم  ی! انتحار ؟خفه شی  شهعرفان یم_ 

به خانجون ثابت کنم  می  چندتا عکس از پژمان سگ صفت بگ

ن رس هم ر یتمام اتفاقات ز  . پست فطرته ی   

! گهید ونی  ب اد یخو گاو صیی کن االن یم _ 

: نثارش کردم و با حرص گفتم یاچشم غره  

 ست،یازشون ن یخیی  چیه میدوساعته جلو در  وونیخب ح_ 

ه د یبا . برم داخل تا بفهمم چه خیی  

ن چ اد مطمئتن سپهر _  ن م ی   ستیکه ن  لمیف وونهی! بابا د؟ینزد یی 

. بفهم ارنیرست یم نی بال هی یر ! یمیبرگرد یبر   

: گفتم  متیاش گذاشتم و با مال شونه یدستم رو رو   



ن یکه ن  ا یعرفان داداش ماف_  االن اون تو پر باشه از اسلحه و  سیی

 رسو گوشی  هی رمراحت یم التیبمب هزار کوفت و زهرمار خ

. قربونت امییم عی    رس  دمآب یم  

. برو حواست به خودت باشه گه،یکنمت د  کار یچ _ 

ن گوشم فرو کردم و از ماش  یرو تو  رپادمیا شدم،  ادهیپ ی 

و سکوت اطراف  کرد یم نی وسط آسمون خودنما د یخورش

از خونش  ستیساعت دو ظهر حاضن ن چکسیه داد نشون یم

. خارج شه  

رفتم از  ال یه سمت و ب به اطراف انداختم و به آرویم نگایه

نداشت مجبور بودم از  جا نیجز ا راه خروچی  چیکه ه  نی جااون

. جلو در وارد شم  

ن ب از   راحت شد کیس المیخ وقتی  دمییدرختا اطراف رو پا ی 

به خاطر سنگ  ال یگاز باال رفتم، نما و   یهابه کمک لوله ستین

  که شده بود خودم رو باال   قی یتر بود؛ اما به هر طر مرمر سخت

جا رو در نظر  همه نشستم و به آرویم وار ید یلبه یرو  دمیکش

ن ورتر چندتا ماشاون گرفتم کیم که   کرد یم نی مدل باال خودنما ی 

ن پژمان بود که از هم مشیک یتارایو  یکی ذوق  یفاصله تو  ی 

! سا یات وافطرت خائن دارم واسه. پسزد یم  



ن دورب به  که  د یمدار بسته به صورت خودکار به سمتم چرخ ی 

که فقط در رو نشون   یبا پا رسش رو برگردوندم طور  آرویم

. بده   

به طور  وار ید یلبه یرو  فرستادم و به آرویم ونی  رو ب نفسم

. د یرسحداقل به چهار میی یم ها وارهینشسته راه افتادم ارتفاع د  

. دستم شد خارج یم خشک شده بود و نفسم به سختی  دهنم

ن پا یصدا نیتر کیون کوچگرفتم و بد  وار ید یرو به لبه  یی 

. دمیپر   

خورد و درد  چیدرشت پام پ یهاسنگ یخاطر افتادنم رو  به

شد و دستم از شدت درد مچاله امافهیق . د یچیتوش پ یدیشد

. پام بند کردم رو به مچ  

. هه لعنتی 
َ
ن هم ا رو کم داشتم ی  _ 

ن زم یاز رو  سختی  به گرفتم.   وار یبلند شدم و دستم رو به د ی 

. لبم شهیم شیی یدردش ب دارمکه بر یم  با هر قدیم مکردحس یم

االن چه  دادم. لعنتی  وار یرو به د امهیرو به دندون گرفتم و تک

فحش نثار عرفان   میوقت افتادن بود آخه! با حس لرزش گوش

تماس رو رد کردم و وارد صفحه  دمیکش  ونی  رو ب کردم و گوشی 

. چتمون شدم  

( داخل؟ رفتی  ست   شد یچ_  ) 



 بیج یرو تو  کردم و دوباره گوشی   پیتا اشواسه یا( آره)

. شلوارم فرو بردم  

 شد یم شیی ینفس نفس افتاده بودم و درد پام هر لحظه ب به

ن نگاهم رو به مچ پام دوختم که در هر عرض هم   قهیچند دق ی 

فر   نثار پژمان و کامرانن  ورم کرده بود. چندتا فحش ناموش کیل

هر طور شده  د یت بلند شدم بااز کنار درخ کردم و به آرویم

. رسوندمبود خودم رو به خونه یم  

. د یرستر به نظر یمکاج مرموز   یدرختا یالاز البه ال یو   

ن فرستادم و آروم از ب ونی  رو به ب نفسم درختا به سمتش راه  ی 

و  بیعج یهابا آب نما  به شدت سلطنتی  افتادم. عمارنی 

که   یبلند یهاتدرخ کردن،یم نی که اطرافش خود نما  تی یغر 

نفوذ   ال یو  اطیح ینتونه تو  یاذره د یباعث شده بودن خورش

االن چه  تی رو به درخت دادم، لعن امهیکنه. کشون کشون تک

ن بود آخه ! وقت شکسیی  

غرق عرقم رو با پشت دست پاک کرد و خودم رو به  میشونیپ

که اطراف عمارت رو    یبزرگ رستارس  یرسوندم. پنجرها ال یو 

اعث شد خودم رو بهش برسونم. پشت ستون پناه  گرفته بود ب

گرفتم و نگاهم رو از پنجره به داخل عمارت چرخوندم. به 



داخل سالن رو  شد یم ها به خونی از پنجره یکیباز بودن  لیدل

. نظر گرفت ر یز   

 ویل د؛یرسبه گوش یم هاشون به خونی حرف زدن یصدا

. گنیمقدر واضح نبود که بفهمم چ  اون  

کردم، پژمان به همراه    لیرو به سمت پنجره متما خودم کیم

رو  نینشسته بودن و ا زرشیک مبل سلطنتی  هی یرو  فر کامرانن 

 صیپژمان تونستم تشخ دهیورز  کلیفر و ه تاس کامرانن  یاز کله

. بدم  

 شد رو یم نیرو به روشون نشسته و ا واضح بود کیس قشنگ

 شیکمش ورنن  یهارنگش و کفش شلوار طوش یاز پاچه

. هاساز کله گنده یکیداد که فرد مقابلشون  صیتشخ  

به  دمیکش  پوفن  ام به عقب برگشتم به شونه یاکه با خوردن ضن

. حبس شد  امنهیس ینفس تو  کلیه یقو  گارد یدو باد دنیو با د  

ن شده دو طرف دست و بفهمم چ   امیبه خودم ب تا  هام رو گرفیی

. راه افتادن و کشون کشون به سمت در اصیل  

! دیولم کن کتن یم کار چ   یه یه _ 

بهم بدن من رو داخل بردن هنوز به  تی یکه اهم  نیا بدونن 

ب رو  ومدهیخودم ن ن زم یبودم که با ضن رهام کرد و باعث  ی 



ن زم یشد چهار دست و پا رو  . رسم رو بلند کردم تا افتمنی  ی 

. جا خوردم نی صورت آشنا دنیبهشون بزنم که با د یترسی   

موش کرده بودم و فقط با بهت به رو فرا دنیکش  نفس

. شدم هی  صورتش خ  

وت رفت خب ؟! توقع نداشتی ا یتو هی  _ 

اش، زده خی ! نگاه آنی نی شد به سمت صدا آشنا دهیکش  نگاهم

همه و  ش،یطانیشده بود، لبخند ش یاموهاش که االن قهوه

 یصداش تو  میشه به شب نامزد دهیهمه باعث شد فکرم کش

. شد رسم اکو یم   

ن که نگاهم ب  و با بهت درحایل دمیت برق از جام پر رسع به  ی 

: در چرخش بود گفتم نیو آر  حا یمس  

ه؟ تو! مس جا نیا_   کار چ   جا نی! شما باهم احا یچه خیی

د؟یکنیم  

. راستش انداخت یپا یچپش رو رو  یزد و پا یپوزخند نیآر   

! وقته منتظرتم؟ یلیخ یاومد ر یقدر دچه _ 

فقط  خواستدلم یم م،ی  بگ حا یاز مس تونستمرو نیم نگاهم

از صورتش کبود و  یاگوشه  کرد یم چه غلظ جا نیبدونم ا

به تن داشت. موهاش  یاو لباس خدمه دهیهاش خشکلب



ن بود و زم ختهیآشفته دورش ر   . حتی د یکشرو دستمال یم ی 

شد به  دهینگاهم کش هی  جرعت نداشت رسش رو باال بگ

! قرمز ملتهبش یهادست  

ارزش و کم بودم که حاضن بود در  نی  قدر نیاش امن واسه عتن ی

ا ! باشه نیکنار آر   طیهر صورت و رسی  

! هنوز باورت نشده که نامزد سابقته؟ هیچ _ 

 دنیو پوزخند پژمان به سمتشون برگشتم، با د نیآر  یصدا با 

رو  فر بهت زده شدم که وجود پژمان و کامرانن  قدر نیا حا یمس

. فراموش کرده بودم  

ه جا نیا دونستمبود و نیم هختیبهم ر  ذهنم ! چه خیی  

 میتر داشت عصتی  دمیشد گرنن یپام به عالوه رسدرد م درد 

. دمیکردم و با خشم غر   . دندون قروچ  کرد یم  

ن بب_  ه  جا نیا زنن زر یم ی  تا تموم  زنمتیم یجور  هی ا یچه خیی

. اد یدستم صداشون در ب ر یتنت ز  یاستخونا  

: زد و گفت عصتی  یقهقهه  

ه  یهاص اون مشتهنوز تقا_  قبل رو ازت نگرفتم، پس بهیی

! خفه شی   

. تکون داد یگذاشت و رس   شیشونیپ یدستش رو رو   



داد!  حا یهارو مساون مشت یرفته بود تقاص همه ادمیاوه _ 

. منم اون رو له کردم یتو منو زد  

. ور شدمحرکت به سمتش حمله هی یفکم منقبض شد و تو   

دست  یخور گوه یم  رسهپس فطرت رذل تو زورت به من نیم_ 

  یرو  اون دستی  شکنمیم کتن از خودتت بلند یم تر فیضع یرو 

. که ناموس من بلند شه  

ن که سیع گاردهاشیباد کردم خودم   محکم من رو از پشت گرفیی

: رو ازشون جدا کنم و با عربده گفتم  

. هیتا بهش نشون بدم، تا بفهمه عواقبش چ د یکثافتا ولم کن-   

ته _  و  دونن نیم ج  یآروم باش تو هنوز هاوه اوه چه خیی

ه که  جا نیا اگه بفهیم یار یدر یم یباز  وونهید یجور نیا چه خیی

! زنن خودت رو دار یم  

مبل بلند شد به سمتم اومد و  یکرد و از رو   یامسخره یخنده

شلوارش قرار داشت  بیج یهاش تو که دست  درحایل

. ستاد یروم اروبه  

! کنه؟یم کارهیچ جا نیا حا یمس بدونن  یکنجکاو نشد _ 

: و با خشم گفتم دمیهم ساب یهام رو رو دندون  



ن بعد یم گارهاتیباد نیفقط به ا_   فهیمبگو دستام رو ول کین

. ازت حرف بکشم تونمیم یچه جور   

: گفت  طانن یکرد و با لحن ش  یاخندهتک  

که   دونن از اتفاقات رو نیم نکن تو هنوز رس سوزنن  یقلدر  -

اکشنت رو واسه  یر  خواد دلم یم ،کتن یم جلز و ولز  ینجور یا

. ثبت کنم گمیکه بهت م  وقتی   

. و ادامه داد  گارداشیاز باد یکیرو برگردوند سمت  صورتش  

! ی  بگ لمیداوود هروقت که گفتم ازش ف _ 

به  یاکه اشاره  دمیهم ساب یهام رو رو حرص دندون با 

. هی  بگ لمیکرد تا ف  گاردشیباد  

! آره؟ گهیسمت سپهراد بود دسپهراد، ا دونن یم _ 

. به مکثش نکردم که خودش ادامه داد یاتوجه  

مثل  قا یشن، دق قربانن  هیبق یبه جا د یبا گرانیما د یایتو دن_ 

 قربانن  حا یچون مس حا،یمس گمچرا نیم دونن تو خواهرت! یم

غرور منو نشونه گرفت و منم قسم خوردم  یروز  هینبود، اون 

ن که چ  یطور کنم،   شی  خوار و حق د یبا از غرور نگاهش  یی 

 یدق نشیاالن بب مونهنیم
ً
. خواممن یم هک  هیطور همون قا  



هم فشار  یهام رو رو حرص دستم رو مشت کردم و دندون با 

. دادم  

! بدبختی  یاعقده هیها؟! تو  رسهیم االن بهت چ   _ 

. شد هی  هام خچشم یاومد و تو  کمینزد  

تونستم  نکهیز ا! قدرت، قدرت ارسه؟بهم یم چ   دونن یم_ 

  سختی  یلیخ حا یکشوندن مس  نجا یواسه ا نکهیلهش کنم، با ا

. دمیبه هدفم رس ویل دم؛یکش  

 _کثافت رذل!

 _اوه اوه! آروم باش پرسجون هنوز زوده واسه حرص خوردن!

احد  یبگو ولم کنه، به خدا کهیمرت نیبه ا یجرعت دار  نیآر _ 

. کنمیم اتکهیت کهیواحد با دندون ت  

: ردنم به شعف اومد و گفتحرص خو  از   

! دم؟یقدر برنامه چچه اتافهیق نیا دنیواسه د دونن یم _ 

. کردم که ادامه داد  یادندون قروچه  

فر در  رس از کار پژمان و کامرانن  یتو که اومده بود راستی _ 

! تو هچل؟ یخودت افتاد رفت؟! آچن  ادتیکه   شد یچ یار یب  

: و گفت د یکش  شیشونیبه پ دستی  مصنوغ ناراحتی  با    



 یلیچه بد شد خ هیات رو به ورشکستگکارخونه  دمیاوه شن -

ناراحت شدم، تمام قراردها فسخ شده و انبارهاتون پره درسته 

گه؟ید  

: فرستادم و گفتم ونی  نفسم رو با حرص ب  

  یخوایم چ  _ 
 

 تو  عویصن  بیک
ً
 یدرست حرفت رو بزن! اصال

! نی ماجرا یآشغال کجا  

باره  کیموهام فرو کرد و  یتو  سمتم اومد و دستش رو آروم به

صورتم   یو با نعره تو  د یبا تمام قدرت رسم رو به عقب کش

 :گفت

. ماجرا یماجرام جوجه! همه یمن همه _ 

مچاله شد و دوباره  امافهیرو ول کرد که از شدت درد ق موهام

وع کرد دورم چرخ . دنیرسی   

 برنامه قیقدر دقاون تونستیم نی پژمان به تنها یفکر کرد_ 

 کیدرزش نره؟ نه بچه جون من و پژمان رسی  یکه مو ال  نهیبچ

! میااون کارخونه  

. کردم و نگاهم رو به سمت پژمان چرخوندم  یاقروچه دندون  

 نیتا ا فشار گذاشتی  ر یتف به ذاتت نامرد! تو خانجون رو ز _ 

! بده؟ تیباز  روانن   



: و با خشم گفت د یپژمان از جاش پر   

درست ارثم رو  امرزمیخدا ناب یببند دهنت رو اگه اون بابا_ 

 دمیمن واسه اون کارخونه زحمت کش شد،نیم یجور نیا داد یم

؟یشد صاحب همه چ   دهیچرا تو از راه نرس  

 از شدت حرص به نفس نفس افتاده بودم... 

! ! همت      وند یهمتون پست فطرت آشغال _ 

. دوختم نینگاهم رو از پژمان گرفتم و به آر   

که االن واسه   یداره؟! خودت کم دار  اون کارخونه مگه چ  _ 

؟زنن یم یاون خراب شده خودت رو به هر در   

: خند گفت شیو با ن د یبه صورت صافش کش دستی   

ن واسه من نداره؛ اما زم ج  یاون کارخونه ه_   یزدن تو تو  ی 

 گفته بودم اگه ارث رو قبول نکتن   حا یمنه! من به مس تیالو 

. بهت نداشته باشم یممکنه کار   

  تو چ   شناسمتمن اصال نیم ناموسآخه نی _ 
 
من  از زندگ

. یخوایم  

 ی! از تخم ترکه اون باباخوامتون رو یمتک تک یمن نابود_ 

ن زم یاز شما رو  یاثر  د ینبا زادنی حروم . باشه ی   



وع کردم خودم رو تکون داد تا بتونم از  تیخشم و عصبان با  رسی

: رها شم و در همون حال گفتم گاردشیدست باد  

 یدار  کار فت، کث   افت ببند دهنت رو! به بابام چ  کث  ا_ 

. به من بگ      و  یخوایم ! من روبه روتم هرچ  یعوض           

تو باعث شد که شمام  یاز گور اون بود، بابا شا یچون همه آت_ 

. د یبسوز  ششیتو آت  

. خونه به لرزه در اومد یوارهایزدم که تمام د یداد عصتی   

ن ع افتهبه جون تو نی  شیآت_  ! آدم حرفت رو بزن حرویم ی   

. ستادیروم ازد و روبه یپوزخند  

 یکه بابا  بهرامم، همونن  یمن خواهر زاده م؟یمن ک دونن یم_ 

! تموم کشتش یتو با نامرد  

کرد و با   یی  به ابروهام دادم که حالت صورتش تغ تن یچ

ن غمگ : لحن ممکن گفت نیتر ی   

  ین رو تو دارم و م سمیاوت کردنام فکر یمخانواده وقتی _ 
 

 بچیک

  نیرها کردن ا
 
 ادمیبرگردوند،  بهرام بود که من رو به زندگ

حاذق  یهاتموم پزشک شیکه من رو پ  متوایل یهاسال رهنیم

ندارم. بهرام واسه  سمیبه همه اثبات کنه من اوت  جهان برد تا

ف تو همه نی  یبود؛ اما بابا ناچی  هی میزندگ رو   میزندگ یرسی



انجام بدم تا روح  تونستمکه یم  هیکار   نیتر کوچک  نیگرفت! ا

! بهرام به آرامش برسه  

. کردماز شدت تعجب و خشم دستم رو مشت   

 _ 
 
   دونن تو بود؛ اما یم اگه بهرام همه زندگ

 
مارو به گوه   که زندگ

! من یهمه اتفاقا بهرام بود نه بابا ! باعث و بانن د یکش  

درد  که از شدت  د یتو شکم کوب یاومد و با خشم لگد سمتم

. خم شدم نفسم حبس شد و کیم  

نون  هیتو رو به  اقتیلنی  یببند دهنت رو حروم زاده! بابا_ 

 تیقدر شما سگ صفتحقش بود؟! چه نیرسوند ا نی نوا

! آخه؟   

قرار   میشونیپ یرو  یمچاله شده بود و عرق رسد امافهیدرد ق از 

. گرفته بود   

و بهرام چوب هوس خودش رو خورد بفهم، اون چند سال ت_ 

خودش  ی  ما به مامان من چشم داشت مرگش تقص یخونه

. بود   

دهنم   یتو  حرکت مشتی  هی یسمتم اومد و تو  تیعصبان با 

. د یکوب  



بهرام عاشق  دونستمرو یم شو کثافت! من همه چ  خفه_ 

 تو بود! اون سال یمامان هرزه
 
. کرد یم ها با خاطراتش زندگ  

 یدهگذاشت و با لحن درمون  شیشونیپ یرو رو  دستش

: گفت  تن یغمگ  

کرد،   پیخوشت کیل  ادمه،یکه اومد خونه شما قشنگ   یروز  -

که من باهاش   ده سایل ینرفته! تو  ادمیلبخندش رو هنوز 

 
 
همه  گفتبودمش یم دهیخوشحال ند قدر نیا کردمیم زندگ

شدن؛ اما لعنت به  فیدرست شده، گفت کارهاش رد چ  

. اش برسهبابات که نذاشت! نذاشت بهرام به خواسته  

تف کردم و با  ونی  دهنم جمع شده بود رو ب یکه تو   خونن 

: گفتم  تیعصبان  

 هرزه هفت جد و آبادته، یم_ 
ً
رو اسم مامان من یخوااوال

 تو حال فتیدهن کث یی  بگ
ً
 یم چ   تهیرو آب بکش. دوما

 
! ؟گ

هوس باز به  کهیاون مرت ذاشتمامانم شوهر داشت یم

که از   خواسترو یم رام عویصن اش برسه؟! اگه اون بهخواسته

بهرام  اون گمبار هزارم یم ی! براکرد رس سفره عقد فرار نیم

هوس خودش سوخت  شیچوب هوس خودش رو خورد تو آت

! بفهم نفهم گهید چکسیخودش مقرصه نه ه  



سمتم اومد و دوباره موهام رو چنگ زد که باعث شد رسم  به

. به عقب بره  

 یهمشون نقشه دونستی آخه آشغال! یم دونن تو چه یم_ 

! نامردت یپژمان بود؟ واسه انتقام از اون بابا  

: به صورتم دادم که ادامه داد تن یاز شدت درد و بهت چ  

تنها   ویل دن،یغرق کردن بابات رو کش یپژمان با بهرام نقشه_ 

و تا االن  ومد یکه غرق شد بهرام بود؛ اما پژمان کوتاه ن  کیس

بهرام رو پر کرد. بعدشم فکر   خایل یمردونه باهام بود و جا

رس از کار ما  یکه بخوا  یشد یعدد قدر نیا گولیژ  یتو  یکرد

 ی  وام تقص دمیفهمعه چه ساده زود  ی! فکر کرد؟یدرآر 

! پژمانه  

ن . وع کرد راه رفیی  موهام رو ول کرد و رسی

نقشه بود،  ها نیا یهمه ،نی هاحرف نینچ! تو جوجه تر از ا_ 

! هشد دهیبرنامه از قبل چ هی   

 به سمتم برگشت و با پوزخند گفت:

! ؟اوم موافقی  ؟تن یبا چشم خودت بب هینظرت چ _ 

 یدیمنظورش نشده بودم که با ورود وح یمتوجه هنوز 

 ی! با ناباور خواست؟یم چ   جا نیا یدیوح دن،یابروهام باال پر 



دست داد و به سمت پژمان و   نیشدم که با آر  هی  بهش خ

! خیی بود؟چه  جا نیفر رفت ا کامرانن   

نشو االن قشنگ  جیگ  یندار  بیع ؟یجا خورد شد یچ آچن _ 

. تا ابهامات برطرف شه دمیم حیات توضواسه  

. ستاد یوا نیبود که کنار آر  یدینگاهم به وح جی یگ  با   

 کی هیپا لیوک یدیوح وشیدار  یآقا کنمیم معرفن _ 

. بنده خصویص لیو وک یدادگسیی   

. دوختم نینگاهم رو به صورت بشاش آر   

... که  نیتو؟! اما ا لیوک _ 

: و با پوزخند گفت د یحرفم پر  ونیم  

؟تو بود نه بابابزرگ لیوک _ 

 جوابش رو ندادم که با همون پوزخند گفت:

ن بب_   هینشد نداره! من به  ج  یکرد، ه  شهیم یبا پول هرکار  ی 

داشتم که تو و اون خانجونت بهش اعتماد کامل  از یآدم ن

  ستیمن و پژمان رو راست و ر  که بتونه کار   کیس  د،یداشته باش

. که مورد اعتماد شما بود   یدیبهیی از وح کنه و گ   

 یپا یراستش رو رو  یمبل نشست، پا یبرگشت و رو  رسجاش

. چپ انداخت  



  ادتهی_ 
 
 ی! دقیگرفته بود  فاز افرسدگ

ً
ن من هم قا  خواستمرو یم ی 

ن چون تو ع  نیبود و ا کرکس رذل حواست به همه چ    هی ی 

نقشه  هیبودم بد بود. پس  ختهیبرنامه ر  یلکه ک  واسه متن 

 دونستموسط چون یم دمیرو کش حا یمس یو پا دمیچ

نقطه ضعفه و منم  هیچون عشق  ،حساش یلیروش خ  تو

! ضعف آدما  یکه دست بذارم رو نقطه  نمیا قعاش  

. زد و ادامه داد طانن یلبخند ش  

بدم و چه  تیچه خوب تونستم باز  ادتهیشب عقدته رو _ 

تو  ! من بهت فرصت داده بودم؛ ویلیگول خوردراحت  

 به ف  یبود جیگ  قدر نیا
ً
که   یدینفهم توجه نداشتی  لمیکه اصال

! من و خوب اونجام باختی  یفتوشاپه و به مکثاش توجه نکرد

 شناختمخیی داشتم، تو روهم یم حا یمس از غرور و کله شقی 

 ا حیمس دونستمپس یم دهیاالن رستاپات شک و ترد دونستمیم

من  یمثبت برا نیپو  هی نیو ا ونی  ب زنهیم از اون خونه کوفتی 

به نفع من  جامنیرفت ا شیام پطبق نقشه بود چون همه چ  

! دستام یمهره تو  هیشد  حا یتموم شد و مس  

. به جلو خم شد زد و کیم یپوزخند  

تا با کمک  یباعث شد یرو رها کرده بود که همه چ    میمدت_ 

تو  اد یبابابزرگت ب یاز حساب سور  رد ایلیاون پنجاه م یدیوح



و  یبه نفع من بود! چون تو بود همه چ   نجامیحساب ما و ا

 حارمیمس یجنازه خواستمیعالمه قرض و قوله و تازه م هی

وع شد یهابفرستم که فضویل هیات هدواسه اون دوستت رسی ! 

. جا شدجاش جابه یتو  کردو کیم  اخیم  

 و هروز سیع کرد دخالت یم همه چ   یاحمق تو  یپرسه_ 

ن تو رو وسط بکش و ع یداشت پا داشت وسط  لیگیز  ی 

عه  دمی. تحت نظرش گرفتم که فهمکرد هام رشد یمبرنامه

ناخواسته به نفع من بود!  نیداره و ا طرف با خواهرت صنیم

مادرش لنگ دوزار بود و  یهیکل  وند یعمل پ یواسه میاز طرف

! نیاز ا بهیی  چ    

ن رو سمت م دستش مدلش رو  نیآخر  فونیآ ز کرد و گوشی درا ی 

ن م یاز رو  : گفت  برداشت و در همون حال با بدجنیس ی   

 وا_ 
ً
  دنشیمن که با شن اد،یبذارم حالت جا ب چ   هی سا یاصال

. دونمنیم گهیکردم، تو رو د  فیک  

ک و بهت بخاطر حقا با 
ر
زدم   پلیک  بودم دهیکه شن  تلجن  قیش

که از شدت    نی صدا روح رو از تنم جدا کرد.  نیرسو  یکه صدا

تر از من سست یاش پاهاهر کلمه دنیو با شن د یلرز یم هیگر 

. شد قبل یم  



« تو  ،یدرو جواب نیم میچرا گوش ؟نی تروخدا بگو کجا عرفان

 ج  یبا بار اول ه ام مگه نگفتی من حامله یکرد  کار یباهام چ

 اتهیپس چرا من باردارم! عرفان ترو جون مامان مرض شهنیم

. عرفان تروقرآن کشتمبده به خدا سپهراد بفهمه یمجوابم رو 

س  از  می  میم ارمجوابم رو بده من د یشنو رو یم هامسیو  اسیی

کنم   کار یبچه چ نیمن هنوز پونزده سالم نشده، من با ا عویصن 

 یکرد  کار یجوابم رو بده تو با آبروم چ کنمخواهش یم

... عرفان »  

و با بهت  د یچیپرسم یم یتو  نیدردناک رسو  یالتماسا یصدا

کرد و   یاتک خنده نینفس بکشم که آر  تونستمنیم حتی 

. رو به مبل داد  اشهیتک  

از  شیی ی! بهش بلتیگیز  قیرف نی! آهان اگفتم؟یمداشتم چ  _ 

ط هیدادم، اما به  خواسترو که یم پویل ! رسی   

. هم گره کرد  یهاش رو تو زد و دست چشمیک  

طمم آسون بود هم عشق و حال داشت _  هم پول! اونم رو رسی

و حامله کنه   هوا زد. قرار شد خواهرت رو بکشونه خونه خایل

برخورد   یجور  گهید بود! و از طرفن  که دمش گرم کارشم عایل

انجام داد و  عایل نمیکه ا  کنه که تو به پژمان شک کتن 

! نهخو  نیبود که تورو بکشونه به ا نیآخرش ا تیمامور   



. زد و از رسجاش بلند شد یپوزخند  

رس از کار من در  که بتونن   قدر باهوشی  نیا یتو فکر کرد_ 

! یی  از من آتو بگ نی ایکه بذارم ب  شهقدر رست یم نیا ا ی ؟یار یب

از قبل  جا نیاومدنت ا همه نقشه بود حتی  ها نینه بچه جون ا

. به نفع من شد  جامنیشده بود و ا دهیچ  

خون شده فکم  یبه قرمز  دونستماز شدت خشم یم هامچشم

منقبض شده بود و تمام عضالت بدنم به ذوق ذوق افتاده 

. بودن  

احد واحد  یبه خدا کشمتمن یم ناموس،کثافت نی _ 

سپهراد  کنمیم اتکهیت کهیت یدیگوه کش  میبه زندگ کشمت،یم

 کشمتخودم یم یبا دستا زمیخون تو آشغال رو نر  ستمین

! روانن  یاعقده هی یتو   

خونه رو به لرزه در آورده  یرهاوایتموم د امونمنی  یهانعره

. و از خشم به نفس نفس افتاده بودم زدمیم اد یبودن فر   

: گفت  زد و با خوشحایل یاقهقهه  

! صحنه بودم نیا دنیمنتظر د شیوقت پ یلیمن از خ _ 

: دورم زد و در همون حال گفت چرچن   



ه نیگفتم دور ا  ادته؟یمن بهت اخطار داده بودم، _   یدخیی

! خواستی یم یانگار تو خودت دلت باز  ویل هرزه رو خط بکش

. یمنم که عاشق باز   

که با   گاردشیدو باد ومند ی  به خودم دادم تا از دست ن تکونن 

. تموم قوا من رو گرفته بودن آزاد شم  

باهام  کارهارو نیا ی! چرا دار ؟لعنتی  یتو مگه عاشقش بود_ 

؟روانن  کتن یم  

: زد و گفت یپوزخند صدا دار   

فقط دنبال انتقامن و  یقو  یآدما فه،یضع یعشق مال آدما_ 

! نی  گنیم کشیک  یهاوقت شون رو با عشق  

ِ  از  : گفتم  حرص دستم رو مشت کردم و با پوزخند عصتی  

! فم؟یمن ضع کتن تو فکر یم _ 

ارت یم شیطانیچهره ش از  و با اون نگاه نافذش بدون  د یبار رسی

: گفت  د یترد  

! مطمئنم کنمفکر نیم _ 

من نامردم اگه تک تک تقاص کارهات  کتن عه! اما اشتباه یم_ 

. اونم به دست خودت می  رو ازت نگ  

. دورم زد باال انداخت و چرچن  نی ابرو  



ن بب_   یی  انتقام بگ خواستی کنم که یم  تتینصح هی خوامیم ی 

! موفق باشی   

شمرده ازم  یهاکرد و در همون حال که با قدم  کوتایه  مکث

. ادامه داد  شد دور یم  

ن عشقم اول گذره،یم شیانتقامه، از همه چ که دنبال  آدیم_   ی 

ن چ رد انتقایمدهیکه از دست م  هیی  هرچند  یبگذر  د یبا ! اگه مر

تر از  نیی  ش چون اون انتقامه حتی  یبگذر  د یسخت باشه با

. عشقه  

: باال انداختم و مشکوفانه گفتم نی ابرو  

! ه؟یحرف چ نیمنظورت از ا _ 

. شد هی  و با پوزخند بهش خ ستاد یوا حا یکنار مس  

؟یاز حرفم برداشت کرد تو چ   نهیا مهم _ 

؟تو اون رسته پس فطرت چ   _ 

تو  لگد محکیم هیاز ثان یکرد و در کرس   کوتایه  یخنده تک

. ام باال برهنعره یزد که باعث شد صدا حا یصورت مس  

رس  ا یب یخوایم نی ! هر بالعویصن  یبه اون دار  کار آشغال چ  _ 

! نداشته باش یبا اون کار  ار یمن ب  



 یرو تو  حا یمس یحرکت موها یپاش نشست و تو  یرو 

ام از شد، حنجره ر یتنم رساز  یمشتش گرفت. انگار آب داغ رو 

 تی یبه من اهم نیآر  ویل سوخت؛یم زدمکه یم  یادهایشدت فر 

و صورتش رو  د یچیرو دور دستش پ حا یمس ی. موهاداد نیم

ه خونه رو به لرزه در آورد ادهامیمقابل خودش قرار داد. فر 

 ی  کدوم روش تاث  چیه کردمکه نثارش یم  یهابودن، فحش

ن  . نداشیی  

! با توام لعنتی  ،یدار  کار یرساغ من با اون چ ا ینامرد ولش کن ب_   

 یی  و آروم بدون تغ کرد یم نی کنج لباش خودنما  کجی   پوزخند 

. به سمتم برگشت اشهیرو   

داره حالمو بهم  شیادیز  حرص زدنت رو دوست دارم؛ ویل نیا_ 

. هزنیم  

. نداشته باش حا یبا مس ی! کار نیخفه شو آر  _ 

ب ول کرد و از رسجاش بلند شد  موهاش . رو با ضن  

ن انتقام کمکت کنم! بب واسه خواستمفقط یم_  حذف شدن  ی 

! قیتو رو جلو بندازه بهش فکر کن رف تونهیم یلیخ حا یمس  

ن بهش بخوره بب گهیبار د هیببند دهنت رو تو دستت -  ی 

. کنمیم کارتیچ  



. شلوارش فرستاد  بیج یهاش رو تو کرد و دستا   یماخ  

. فهمیم نکن، تو هنوز تو دام متن  د یمن رو تهد_   

: گفتم  د یهم فشار دادم و ناخواسته با تهد یرو رو  هامدندون  

ن بب_  اما اگه انگشتت بار  ؛هرچ   ا ی د یتهد یذار اسمش رو یم ی 

ن بودنت رو تضم بهش بخوره زنده گهید ! فهیمیم کنمنیم ی   

 اهنمی  پ یقهیحرکت  هی یبه سمتم پا تند کرد و تو  تیعصبان با 

. رو گرفت  

! کار  نینکن، متنفرم از ا د یبهت گفتم من رو تهد _ 

رسدش دوختم،  یهابه چشم قیزدم و نگاهم رو دق یپوزخند

میانگار االن نوبت من بود تا رو اعصابش راه م و روانش رو  یی

. زمیبهم بر   

فقط حرف! تو   فهیم! یمفن تو فقط حر ،ستی ین یآخه عدد_ 

. کتن که فکر یم  نی از اون حرفا کیی یکوچ  

. بهم داد  و تکونن  د یهم ساب یرو رو  هاشدندون  

 _ببند دهنتو تا خودم نبستم!

. هاش زل زدمچشم عصتی  نن زدم و به نن  یپوزخند  



که پشت ماسک   یکی ،نی آدم ترسو هیتو  هیچ دونن یم -

 نیاز ا کیی یکوچ  یلیه خک  شده درحایل میقا شیخودبزرگ پندار 

! حرفاس  

. که در همون حال ادامه دادم  دمیتو دهنم کوب با خشم مشتی   

 ی  که دوتا قلچماق رو اج  یمرد بود قدر نینبود ا ینجور یاگه ا_ 

ن و ع محکم نگه دارن، پس فقط حرفن  قدر نیمنو ا نکتن  سگ  ی 

اگه دستام باز باشه  دونن یو م یچون جنم ندار  ترشاز من یم

. ذارمات نیمزنده  

خون شده بود و از شدت حرص فقط  یبه قرمز  چشماش

. د یسابهاش رو یمدندون  

  گ  دمبهت االن نشون یم ویل وفت؛یبهت گفتم با من در ن_ 

! بزرگ گ  کهیکوچ  

 حا یمنظورش رو بفهمم از من فاصله گرفت و به سمت مس تا 

ن که از پشت شلوارش چ  در حایل  و ستاد یرفت کنارش ا رو  یی 

: گفت  اد یبا فر  کرد ج یمخار   

االنم بهت  رو نداشتی  اقتشیتو ل من بهت فرصت دادم؛ ویل_ 

! شده پشت نقاب مخقن  گ  کنمثابت یم  



قرار  حا یرس مس یبود که رو  یکلت کمر   شدهیبفهمم چ تا 

 یداشت، دهنم از شدت تعجب خشک شده بود که صدا

... چد یرسارس سالن پ یتو   ادغام شد و ادمیبا فر  تی یمه  

 

« کل  یاناد »  

 
 

شد،  هی  زد و با حرص به خطوط کتاب خ شیدر موها چنیک

 یو هوارها غیج یقصد داشت تمرکزش را جمع کند؛ اما صدا

وناز رو  روند و رسر
َ
. با حرص  انداختمغزش خش یم یشاد ا

از اتاق خارج شد.  تیبغل زد و با عصبان ر یکتابش را به ز 

وناز و اروند با د  کوتاه  یالحظه یعبوس او برا یچهره دنیرسر

. ستادند یمبل ا یآرام بر رو   

ه که خونه رو گذاشت جا نیا_  رو رستون؟! رسوناز  د یچه خیی

 مبل مگه واسه باال پا؟یمگه تو مشق ندار 
ً
ن ! اصال دنه؟یپر  یی   

را در هم گره کرد و از مبل  شیهابا حالت قهر دست رسوناز 

ن پا . آمد  یی   

! هام نوشتممامان خانم، من که مشق _ 

 فیحر  وقتچیتر آورد، هرا باال  نکشیباال انداخت و ع نی ابرو

ک هفت ساله . نگاهش را از رسوناز شد اش نیمزبان دراز دخیی



 هی  نشسته بود خ شیاروند که آرام رسجا  زبان دراز گرفت و به

مواجش به  نی کوتاه طال  یانداخته و موها ر یشد. رسش را به ز 

 یلبخند گاهاخودآ صورت معصومش را قاب گرفت ن نی بایز 

غنج رفت، به  تشیمعصوم یلبش نشست. دلش برا یرو 

: گفت  د یکشکه او را به آغوش یم  و درحایل د یسمتش پرکش  

. فسقیل آرویم قدر نیقربونت برم که ا الیه _ 

اض رسوناز نگاهش را به چشمان طلبکارش  یصدا با  اعیی

. دوخت  

 من بچتما!
ً
 _مامان خانم مثال

ز دستانش را به کمرش زده و بر لبانش نشست، رسونا یلبخند

. بود  هی  با اخم به او خ  

. بغلم ا یخب حسود خانم توام ب لیخ _ 

: انه اش گفتصورتش را با حالت قهر برگرداند و با ناز دخیی  

 شیپ رمنموخام همون آقا اروند لوس رو بغل کن منم یم_ 

. اون منو بغل کنه جونمنی دا  

لذت به پا  جا خوش کرد و با  نیبر لبان رسو  یاخنده تک

ش که از او دور یم دنیکوب . گشت  هی  خ شد دخیی  

! ؟ یزل زد به چ   دخیی _ 



 گاهیشد به جا دهیتکان داد و نگاهش کش یرس  جی یبا گ نیرسو 

! اروند و رسوناز  خایل  

ن رساغ  ج  یه_  روند! اما انگار که رفیی
َ
خانجون، به رسوناز و ا

. سپهراد   

ار  را کن شینشست و عصا شیمبل کنار  یبر رو  خانجون

. گذاشت  

باال نرفته نداره  وارهیخدا حفظش کنه د طونهیش یلیرسوناز خ_ 

. بچه، انگار کپ خودته نیا  

اض گفت د یچیدر رستارس سالن پ نیرسو  یخنده : و با اعیی  

بچه آروم و رس به  میلینبودم من خ طونیخانجون، من که ش_ 

بال  طونیاوف اوف ش خورهبچه درسته منو یم نیبودم ا یر یز 

! زبونه رستاپا   

اش کرد و نگاهش را به صورت نوه  آرایم یتک خنده خانجون

 نشیاز آن دخیی بچه نوجوان نبود و رسو  یخیی  گر یدوخت د

صورت  با قاب مشیک یلیمستط نیکیبزرگ شده بود، ع

. کرد تر از قبل یماش را پختهرا در بر گرفته و چهره دشیسف  



تو  دا بمونن از عرفان ج یخوایم گهیقدر دمادر چه نیرسو _ 

ازش تا   یبچه هفت ساله دار  هی زم،یو دو سالته عز  ستیاالن ب

! ؟بگذرونن  ینجور یآخه ا یخوایم گ  

به فکر فرو رفت تمام  قیانداخت و عم ر یرسش را به ز  نیرسو 

شد،  اش با عرفان در جلو چشمش تداغرابطه یهاصحنه

شده با عشق در  بیبذر نهفته، نفرت ترک دانستهنوز یم

و دستانش را در هم گره  د یکش  ور است. آیهجودش غوطهو 

. زد   

نه ناز! فقط هنوز نتونستم   کنمیم یخانجون! من نه لجباز _ 

 که چند سال دم از عاشقی   ینتونستم قبول کنم پرس  ام،یکنار ب

ن   یخونه و به بها هیمن رو مست کنه و بکشونه تو  زد یم گرفیی

نتونستم هنوز با  ه،ی  من رو هدف بگ تیثیچندرغاز آبرو و ح

رو ندارم تا  شیآمادگ نوز و هنوز که ه امیکار عرفان کنار ب  نیا

. باهاش حرف بزنم  

رو هم  بچه نیا دهیند ی  خ نیقشنگم اونم مجبور بود، اون آر  -

خانم رس  هیاما نداد و باعث شد مرض دهداد گفت پول یم یباز 

ن الید . جونش رو از دست بده ی   

ن نبود عرفان با از ب م رایصن خانم هیخانجون، خود مرض_  بردن  ی 

ن ع تونستبخره، یم هیاش کلدخیی واسه هی یآبرو   گهید ا یلیخ ی 



اما انگار خود عرفان  ه؛ی  از شما قرض بگ حتی  ا یزحمت بکشه و 

! خواستهدلش یم  

: گفت  را بهم فشار داد و با ناراحتی  شیهالب خانجون  

ون به ا رسوناز هفت سالشه ،یدخیی دار  هی گهیآخه تو د_ 

. اندازه هیداره به  از یجفتتون ن  

! باباش شیهفته پ هیمنه  شیهفته پ هیرسوناز که  _  

 شهیهم دونن یم ؟دونن بچه یم نیتو از دل ا ویل زم؛یدرسته عز -

جان، مادر نذار  نی! رسو کنهقدر با حرست به اروند نگاه یمچه

رو به دوش بکشه اون به هردو   محبت پدر یبچه عقده نیا

. بچه رو نشکن نیداره دخیی قشنگم، دل ا از یهمزمان نشما   

 یلیخ گهیبهش فکر کنم آخه رسوناز د کنمیم چشم سیع_ 

. ستیام نبچه  

! ماینداشت بتیمامان خانم غ _ 

 نی بلند رسوناز که در آغوش سپهراد بود ابرو یبا صدا نیرسو 

: باال انداخت و با اخطار گفت  

. چه وضع حرف زدنه نیرسوناز ا _ 

ن ها پاکه از پله  درحایل سپهراد  در آغوشش   رسوناز آمد،یم یی 

: بود و با دست چپش دست کوچک اروند را گرفته بود گفت  



مو  بتیمامان خانمش، چرا غ گهام راست یمخواهر زاده_  دخیی

! شما  د یکنیم  

محکم نثار   یاسپهراد رس ذوق آمد و بوسه یاز طرفدار  رسوناز 

: فتگ  زبانن  نیی  اش کرد و با شگونه  

! گهید خودیم نی دا _ 

ن یکه از زبان ر   نیرسو  کش به ستوه آمده بود با  یهاخیی دخیی

: حرص رو به سپهراد گفت  

! ن بذار زم آخه؟ یدخیی گنده رو! چرا بغلش کرد ی  _ 

با ناز دستش را دور گردن سپهراد حلقه کرد و خود را به  رسوناز 

. او چسباند   

. ن پا امینموخام ب خودمه نی دا ،یی  _ 

و با خشم لوس  د یرا در هم کش شیهاص اخمبا حر  نیرسو 

اکنون  خواستقدر دلش یم. چهکرد را تحمل یم شیهایباز 

 را چاشتن  یلوس باز  قدر نیا گر یدر گوشش بنوازد تا بار د یلیس

. رفتارش نکند   

. خم شد  شیآرام خانجون کنار گوشش به سو  یصدا با   



ون چ چسبهبه سپهراد یم یبچه چه جور  نیا نیرسو  تن یبیم_ 

. بهش توجه کن تا بفهیم نهیبوجود عرفان رو کم رنگ یم

. بچه حرص نخور  هیاز رفتار  الیک قدمنیا  

. شد  هی  حرص به رسوناز خ و اندگ خنتی  با نگایه نیرسو   

  یهالگو  تمام
 

ن زم یبر رو  رنیک کرد و سپهراد   یم نی خودنما ی 

ن  انیم پرهان و رسوناز نشسته و با کمکشان مشغول ساخیی

. بود  نی لگو یهاسازه  

. مال من رو بذار نی دا نی نه اروند تو نکن، دا _ 

کش داشت خودش  و سیع زد با حسادت اروند را عقب یم دخیی

به رسوناز دوخت که  قیلگوها را به سپهراد دهد، نگاهش را دق

بود که در آغوش سپهراد نشسته بود.  هی  باحرست به اروند خ

نشست و با آن  شیپا یرسوناز به سمت سپهراد رفت و بر رو 

: اش گفتلحن معصوم کودکانه  

ن منو بب یسپهراد، لگوها نی ! دانی دا_  چه ناز تره مال منم  ی 

. بچسبون  

و  د یاش کشخواهرزاده نی بلند و خرما سوانیبه گ دستی  سپهراد 

: گفت  با مهربانن   

. گهید چسبونمجون صیی کن یم نی چشم دا _ 



که   رحایلاش را به سمت دهانش برد و دانگشت اشاره نیرسو 

 ی  با خ
 
چرا هر  برد ها زل زده بود در عالم اوهام به رس یمبه آن گ

عرفان را ببخشد انگار در دلش  توانستنیم خواستچه یم

بودند تا او را از وجود عرفان منع کند.  چاندهیپ اهیس یاپارچه

 یاما انگار برا ند؛یاو را بب خواستهنوز که هنوز بود دلش نیم

. داشت از یکش به وجود آن مرد نحفظ آرامش دخیی   

بلند  سوانیرا به صورت معصوم رسوناز دوخت. گ نگاهش

بلند و پوست به  یمژها  بادایم هی  ت یاچشمان قهوه ،نی خرما

از او و عرفان بود. ناخواسته  تی یاش ترکبرف، چهره یدیسف

 کیو دو سال سن مادر  ستیبر لبش نشست با ب یلبخند

 ر بود چون رسوناز د نیی  ش یحدود تا  نیدخیی هفت ساله و ا

که   گذاشته همان زمانن   یپا نیرسو  و کودگ نوجوانن  یایدن

مادر شدن  نیی  طعم ش هنوز پانزده سالش هم نشده بود؛ ویل

. د یرا چش  

 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

_-_-_-_ 

 



د و به آرایم قهوه ماگ ن ها پااز پله را در دستش فرسی رفت.  یی 

. ند یآرام در جانش بنش یرسد بهمن ماه باعث شد لرز  یهوا   

ن را به زم نگاهش آرام به  یهااز برف دوخت و با گام دهیپوش ی 

 یهاباغ رفت. سکوت باغ را فقط گام یانتها قیسمت آالچ

. نگاهش به همرسش افتاد  شکستها یمبرف یبر رو  شیمتوال

قرار  شیزانوها یرو تاپ بر تخت نشسته بود و لپ یکه بر رو 

ک کله ماندن از  مانو در ا شیی یآرامش ب یشق براداشت. دخیی

 یاروند و رسوناز حاضن شده بود در رسما ز یناگر  یرس صداها

. پناه آورد  اطیزمستان به ح   

! یدماغ قرمز  خسته نباشی  _ 

به  قیزد و نگاهش را دق یلبخند پر انرژ  دنشیبا د حا یمس

ن زم یرا در کنارش رو  چشمان سپهراد دوخت و لپ تاپ رها   ی 

. کرد   

! قرمز شده؟ یآقا، دماغم جد مرش _ 

به سمتش رفت و کنارش نشست، قهوه را به سمتش   سپهراد 

: گفت  تصنیع گرفت و با اخیم  

قرمز  یتوقع دار  رسما نشستی  نیا یتو  یدو ساعت اومد_ 

وگرنه رسما  ،اقل گرم شی شکالت داغ رو بخور ال  نینشه؟! ا

. یخور یم  



که نگاهش به   با لبخند ماگ را از او گرفت و در حایل حا یمس

: بخار هات چاکلت دوخت شده بود گفت  

از  کردمکم کم داشتم حس یم  گهید زم،یعز  مرش یوا-

. میزنیم خیدارم   درون  

تیصورتش کرد و بدون حرف سو  چاشتن  اخیم سپهراد   رسی

. را از تنش خارج کرد  شیمشک  

آخه!  یلجباز  قدر نیچرا ا یدینپوش میلباس درست حساب_ 

. دورت بگردم شی یم ضیمر   

به  تیو نگاهش را با مظلوم د یلبانش را ورچ با ناراحتی  حا یمس

. سپهراد دوخت گر خیصورت توب  

  نی تنها جا گهیواسم د ذارنها اعصاب نیمسپهرجان خب بچه_ 

ن که آرامش داره هم  یو نی  یوگرنه تو خونه صدا جاسی 

رسوناز و اروندم رو هواس  کر کننده  یهاغیج یآسمونه صدا

 مگه یم
ً
. کرد آخه  تمرکز  شهاصال  

رها تی یاهم سپهراد 
ر
 سیع  نداد و با اخم حا یامان مس نی  یبه غ

تیداشت تا سو  . را به تنش دهد  رسی  

. آخه خانم من یخور رسما یم ،ستی یبه فکر خودت که ن _ 



جان گرفت و نگاهش را به  حا یبر لبان مس نیی  ش یلبخند

تیسو  پیداشت ز  سیع سپهراد دوخت که را ببند رسی .  

 کرد و به آرایم  کیرا کنارش قرار داد، خود را به سپهراد نزد ماگ

از حد تنش  شیگردنش فرو کرد، حرارت ب  یرسش را در گود

گرما را به   حا یمس یگلگون شده از رسما  یهاباعث شد گونه

که در   و با مستی  د یدر گردنش کش قی یآغوش بکشد. نفس عم

. د یبود خود را به جانب او کش هدیچیجانش پ  

د و در  دستان سپهراد به دورش حلقه شد و او را به خود فرسی

: همان حال گفت  

! تو دونممن یم یزده من، اگه رسما بخور  خیدلیی خانم  _ 

ن در گردنش کرد و باعث شد چ یاخنده حا یمس ته دل  یی 

د  شیسپهراد را قلقلک دهد و او را ب . از قبل به خود فرسی  

 _سپهر!

؟دلم جان _ 

! ن چ شده؟ یی  _ 

. حبس گشت اشنهیتکان خورد و نفس در س اندگ سپهراد   

. ن هام، نه چ ستین یی  _ 



 شیعسل یارس بلند و نگاهش را به چشمان قهوه حا یمس

. دوخت  

ن هام نگاه کن و بگو چتو چشم قیسپهر دق_  . ستین یی   

  سپهراد 
 

  د یبه گردنش کش دستی  با کالفیک
 
: گفت  و با درماندگ  

زل  ینجور یا نگاهم نکن! المصب وقتی  یجور نیا حا یمس_ 

! دما کار دستمون یم  شمیم ار یاختنی  زنن یم  

بر لبانش جا خوش کرد و خود را باالتر   طانن یلبخند ش حا یمس

ن که م  طنتی یو با ش د یکش : کالمش بود گفت  بانی   

! ستا؟یبرادر واسه اروند بدم ن ا یخواهر  هی نیبهیی از ا چ  _ 

! ؟موافقی   

کرد و به   یاتک خنده حا یمس طنتیخورده از شجا  سپهراد 

: اش زد و در همان حال گفتبه گونه یگاز   آرایم  

! سمیم حا یمس ایوا بدم تو بهم تجاوز کن کمی یی _ 

کوچک   طیدر تمام مح حا یمس یمستانه یخنده یصدا

  یبر رو  اشیک و در همان حال که از شدت خنده د یچیپ قیآالچ

: شده بود گفت ر یاش رساز گونه  

! خواممگه بده؟! من بچه یم _ 



باعث شد تا لبخند  حا یمس بار طنتیخندان و لحن ش یچهره

خم شد و  شیبر رو  تر شود، اندگبر لبان سپهراد پر رنگ

. کنج لبانش کاشت  یابوسه  

. د یبر لبانش کش و زبانن  د یچیدر دهانش پ ناب بهشتی  یمزه  

صورت رسشار و به  دنیرسوناز هر دو از جا پر  ناگهانن  غیج با 

. شدن هی  او خ یشاد  

. دیدی... آخ جون ترسد یدیترس _ 

با  کرد که خود را از آغوش سپهراد دور یم  درحایل حا یمس

: گفت  یظاهر  و ترش مهربانن   

؟زمیمنو خرگوش خانم، اروند کو عز  یترسوند یوا _ 

جا کرد و دستانش را بر خود را جابه اخم کیم با اندگ سپهراد 

. گره زد   نهیس یرو   

  د یایشما نیم کنه،درست یم اروند داره آدم برفن  ،نی زن دا_ 

 کمکمون؟

: صورتش کرد و در همان حال گفت چاشتن  یلبخند حا یمس  

هم االن  نی چرا قشنگم، شما برو حواستم به اروند باشه منو دا_ 

. میکنیم یباهاتون باز  میایم  



ن چشم بلند  د یذوق زده دستانش را بهم کوب رسوناز  و با گفیی

. ها فاصله گرفتاز آن نی باال  

  یخواآقا سپهر نیم خب
 

؟شدهچ   بیک _ 

نگاه نافذش با  ر یاز ز  توانستسمتش برگشت، مگر یم به

 یسکوت رد شود! آن هم اکنون که با دستان گره کرد بر رو 

. منتظر به او چشم دوخته بود  اشنهیس  

! کرده  خودکیسی  روز یتو زندان د نیآر  _ 

از شدت  شیهاشد و لب بدنش سست یالحظه یبهت برا با 

با آن همه غرور، دبدبه و   نیآر  د،یشنیم تعجب باز ماند چ  

د؟یرس کبکبه کارش آخر به خودکیسی   

!  یم یجد
 
بهت گفت؟ سپهر گ گ _ 

که   و درحایل د یکش  اشدهیخشک یهابر لب زبانن  سپهراد 

: گفت  داد پشتش یم وار یرا به د اشهیتک  

کرده،   ودکیسی تو زندان خ شبیزنگ زد گفت د یمحمد_ 

 شونیکیداشته با چند ارازل که باعث قتل  یی  درگ هیاولش 

. کرده  خودکیسی  یتو انفراد شبمیشده د  

! ؟یچه جور  ؟یتو انفراد _ 



 ینگاهش را از صورت متعجب و چشمان گرده شده سپهراد 

ن که به زم  همرسش گرفت و درحایل : گفت  بود به آرایم هی  خ ی   

 یه شدن و رستا متوج دهیکوب  وار یرسش رو به د_ 
 
کردن   دگ

! درجا مرده  

 یچندبار  یو ناباور  جی یبدنش سست شده بود. با گ حا یمس

ن کرد یم انیب لب کلمات نامفهویم ر یپلک زد و ز   یبارهکی. گفیی

. به او وارد کرد  یسپهراد شوک بد  

آمد  ادشیسال قبل غوطه ور بود. به  نیدر چند افکارش

که تمامش با کتک   نی زهارو  کرد،که با حقارت به رس یم  نی روزها

تجاوز  یهااز ترس کابوس شیهابود و شب شیهای  و تحق

. داد و روحش را آزار یم گرفتجانش را یم  

کف سالن را دستمال   شیرو  یروز مجبور بود تا جلو  تمام

او  اماننی  یبا لگدها کرد رسش را بلند یم بکشد و اگر هرزگایه

 که به تلجن   یروزها را گذارنده بود  ی. چه روزهاشد مواجه یم

ذهنش به آن روزها   گاهچیسنگ بود کاش ه زهر و به سختی 

! کرد گذر نیم  

 افتهیخاتمه  که به تلجن   یآمد شب عقدش را عقد ادشی به

! نبود  نیجز آر  بود و مسببش کیس  



 نیچپانده و قصدش ا دستی  فیرا در ک لشیاز وسا اندگ فقط

را در  یچند روز  تخواسرا از سپهراد دور باشد. یم بود مدنی 

.. خانه بگذراند؛ اما مسافر    

را دگرگون کردن! لعنت  شیکه زندگ  نی به اما ها! اما ها لعنت

! آمده بود  خرانی  یکه فقط برا  نیبه آر   

 کرد،حس یم شیهاخنک آن شب را تک تک سلول یهوا حتی 

  اورد یبه زبان ن سختن  چکسیزد، اما ه ونی  که از خانه ب  زمانن 

. ن او ساعت دوازده شب کجا را دارد که برود به س یکه دخیی   

چندساله  یحاضن نبودند نگاهش کنند، حقم داشتند آبرو  حتی 

 شان به تاراج رفته بود و به قول پژمان آوردن عروس نی 

ن خانواده هم . بود  آبرو که به قولشان نی   بود، عروش ی   

که تالش داشت به   تن یبود آن بغض سنگ ادشیبه  هنوزم

حکم جهنم را  شیبرا خوب تابستانن  ی. هواشود  لیاشک تبد

که لرز را به جانش انداخته بود، انگار وسط   داشت. جهنیم

. بسته بود  لیتابستان قند  

ن سنگ یهاداشت چگونه در خود فرو رفته بود و با گام اد ی به  ی 

ن بر زم . شد و از آن عمارت منحوس دور یم گذاشتقدم یم ی   

شت سال در گوشش بوق هنوز هنوز بعد از هفت_ ه یصدا

. شد اکو یم   



  نی . بازوکرد بود را حس یم دهیچیپ شیکه در بازو   یدرد هنوزم

گره خورده بود و   کلیه یکه ناگاه در حصار دستان مرد قو 

! رفته قطیع یرو به سو  بارهیکه   نفیس  

ن سنگ یبو  هنوز  را در دماغش احساس  هوشی و رسد مواد نی  ی 

وانسته بود فراموش  همه سال نت نی! چرا با گذشت اکرد یم

! کند؟  

د وقتی  اد ی به  یجلو  نیرا که چشم باز کرد صورت خندان آر  بیی

است و که متوجه شد پژمان همه کاره  نقش بست زمانن  شیرو 

ها در سال نیدر ا یشب باز  مهیخ سپهراد همانند عروسیک

! دستشان بوده  

 یباعث دور  اش«وایه» یهاکه پژمان با دروغ  نی هاوقت همان

. بود  دهیکش  نیاش را با آر از سپهراد شده نقشه خانجون  

. رفتدرزش نیم یال که مو هم حتی   یانقشه  

و پژمان از حال و روز  نیمستانه آر  یهاخنده آمد یم ادشی به

. به او دست داد بود  حا یشدن مس د یسپهراد که بعد از ناپد  

چشمانش  یاز جلو  نی نمایس لمیف کیتلخ مانند نوار  خاطرات

گذراند و از   نیرا که در خانه آر  زمانن  کردند بور یمبه رسعت ع

! آگاه بود  شیفسادها  



تجاوز کند و با  نیعرفان را وادار کرد تا به رسو  نیرا که آر  شتی 

ن یر  ک بگ هوشی نی  یدارو  خیی . د ی  توان را از دخیی  

! شده نیبود در آن عمارت نفر  دهید ها تیجنا  

. بود  دهیشده بود روحش، جسمش آزار د ها شکنجه  

و نوش در  شیکه هرشب بعد از ع  آورد را بخاطر یم تن یآر 

کان جوان را سالچن  دو  یکرده و غذا  مقابل چشمانش دخیی

. کرد سگ هارش یم  

ن یکه قصدش فقط بهم ر   تن یآر  روان و اعصابش بود، فقط  خیی

. او را زجر دهد  اشهیروح فیبا تضع خواستیم  

ا که موفق هم بود، دو سال متوایل و  ظر رواشناس تحت ن به رسن

 حا یو روان پزشکان حاذق تا دوباره او را به قبل بازگردانند، مس

! به دخیی چند سال قبل نداشت شباهتی  چیاکنون ه  

که هرصبح   نی را گذرانده بود در آن خراب شده، روزها نی روزها

! کرد مرگ یم یو شبش آرزو   

تا با درد  یو شکنجه شو  بود در صف جان کندن باشی  سخت

. جانت را بدیه  

 



 شیگره خوردن مجدد زندگ  د یخاطرات تلخ گذشته شا انیدرم

که مردتر از قبل   یخواند. سپهراد به طالع سپهراد را نکو بختی 

چشمانش هم دوست او  بود که حتی  دهیبار آمده بود، فهم

. را باور کند  د یهر چه که د د یو نبا ستند ین  

ن ازدواجش بعد از دوسال مانند نگ از تلجن  انبویه انیم در   ی 

ن ماب حتی  زد درخشان برق یم  ترشنیی  خاطراتش از همه ش ی 

 بود که لباس عروس را به تن داشت و مانند پرنسیس زمانن 

. دست سپهراد را در دست گرفته بود  بارو یز   

بود که آرام آرام در آغوشش  نی جاقسمت آن نیتر با یز  د یشا

فکر   توانستبه رنگ عسل او نیم یلهیو به جز دو ت د یرقصیم

. کند   

 ها که بود گذشته گذشته بود و در آغوش تلجن   هرچه

. د یرسهم به نظر یمعسل یمزه یهاتن یی  ش  

ن که همه را به طعم تلخ و گس شباهت داد، ماب  شد نیم   ی 

وجود داشت به مانند تولد  هامنی بایاز ز  یهاگذشته صحنه

! اروند   

نگاه پدرش را به  طنتیزباِن آرامش که انگار نه ش ی  ش پرسک

! غرور مادرش را  ارث برده بود و نه حتی   



بر  تن یهنجارش چنا به یارهایو و  یدوران باردار  یادآور ی با 

اروند انگار حبه  افتاد، بعد از آن همه سختی  شیشانیپ یرو 

. زهر بود  انیدر م یقند  

. دلش غنج رفت تا او را به آغوش بکشد  یالحظه  

گذشته چون که خورد ناگاه تمام افکار حال و    د یتکان شد با 

. آلود از او فاصله گرفتند  مه یابر   

 هی  به چهره مردش خ مملو از رسدرگیم خود آمد و با نگایه به

. شد   

 شهیچندسال هم نیکه در ا  او کیس گاههیو تک حایم سپهراد 

 یگرفت دوباره به سو   میکه تصم  کرده همانند زمانن   تشیحما

 یر رشتهدرس خواندن پا بگذارد با کمک او بود که توانست د

مهربان  ی  دب کیکند و اکنون   لیدلخواهش در دانشگاه تحص

. شود   

ن اول یکه برا  زمانن  درست بار به زبان آورد که دوست دارد در  ی 

 یاز جانب مادرش بر رو  آموزش دهد با نه قاطیع میعرصه تعل

. چون مادرش دوست داشت تک د یگرد پاش  شیکودک  یایرو 

ش را در روپوش سف که   حا یمس یبرا نیو ا د ینیبب پزشیک د یدخیی

شده  شانهخواست میداشت سخت بود؛ اما تسل معلیم یآرزو 

ام آرزو  . مادرش سکوت کرد  یبود و به احیی  



 نیدادن رقم خورده و ا میانگار قسمت و طالعش در تعل اما 

 شیجذاب بود که در لحظات آخر آرزو  شیقدر براچه

. مستجاب شده بود   

صورتش فرود آمد از  یرو که با رسعت بر   قطرات آنی  با 

وت خارج شد و به لب . گشت  هی  متحرک سپهراد خ یهاهی   

جان خانمم  حا ی! مس؟چت شد باتوام! خونی  حا یمس_ 

. قربونت برم شد یصدام رو چ یشنو یم  

جذاب و  شیقدر مهربانشد چه یبر لبش جار  یلبخند

. بود  خواستتن   

 هیاز ثان یو در و کرس  د یپر کش دنشیبه آغوش کش یبرا دلش

ن چندم یدستانش را دور گردنش حلقه و برا بار عطر  ی 

. فرستاد  هیرا به ر  نشیدلنش  

. باهام هستی  شهیباش سپهر بهم قول بده که هم شهیهم_   

او را  زد و به آرایم همرسش پلیک ی  بهت زده از رفتار متغ سپهراد 

د  . در آغوشش فرسی  

! دلم؟ ز یعز  تو خونی  _ 

. مونن منو اروند یم کنار   شهیمن خوبم فقط بهم قول بده هم_   



اش خوشبو  سوانیبر گ یابر لبانش نشست و بوسه یلبخند

. زد   

دارم  میاگهیاز تو و اروند کس د ی  آخه خانم خوشگلم من غ_ 

که جون تو تنم باشه مثل   بهت تا وقتی  دمقربونت برم قول یم

. کوه پشتتم نفسم  هی  

 یایاز او فاصله گرفت و نگاهش را به در  اندگ آرایم به

. چشمانش دوخت  

دوباره حماقت گذشته رو  تونممن یم کتن تو فکر یم حا یمس_ 

! انجام بدم و ازت بگذرم؟  

جا شد و با تکان دادن بهجا  درآغوشش بود کیم درحایل حا یمس

: رسش گفت  

 آیلدهیمرد خوب و پدر ا قدر نیا دونمچون یم وجهچیبه ه_ 

بهم  اد خو . فقط دلم یمکتن ولمون نیم وقتچیهست که ه

ا  یقول بد  شهیتا مثل هم هستی  ظیکه مردونه تحت هر رسی

. دلم به بودنت قرص باشه  

وار نوازش نشاند و با دست به آرایم اششانن یبر پ یابوسه

. گرفت  یرا به باز  شیاز موها گوشیباز  یاطره  



کردم،   کوتایه  بودمکه یم  وقتی  د ینازم درسته با یفرشته_ 

؛ جا زدم کردمه حرفات رو قبول یممردون د یکه با  درسته وقتی 

تر از  قابل اعتماد  ا یتو دن چکسیه دمیدرس گرفتم، فهم هی ویل

 ندازهجون خودش رو در خطر یم میکه واسه زندگ  کیس

  یکار   نیتر کیکوچ  یدیکش  سختی  . تو به خاطر من کیلستین

. زدلمیانجام بدم کنارت بودن تا آخره عز  تونمکه یم  

مملو از  نقش بست و با نگایه شیهابر لب نیی  ش یلبخند

. شد  هی  عشق به او خ  

 خواستمرفت یم ادمیدخیی که به کل  کتن نگاه یم یجور نیا_ 

. بگم چ    

. شد  هی  مردش خ یکالفه  یکرد و به چهره  یاتک خنده حا یمس  

شدگان  رفتهیپذ جیت امتحان کن نتاپبا لپ تا اد یباال نم تیسا_ 

. اومده  

ن لپبهت زده به رسع حا یمس تابش  ت او را پس زد و با برداشیی

: گفت  

. چرا زوتر نگفتی  آخ که حواس پرنی  _ 

که نگاهش به   داد و درحایل هیتک به پشتی  ایلیخبا نی  سپهراد 

: بود گفت حا یبهت زده و بامزه مس یچهره  



؟رو که حفظن  میلینشده عجله نکن، کد م ر یکه د  هنوز  _ 

. دش هی  تکان داد وبا اضطراب به صفحه خ یرس   

! اسم کارخونه هس؟ حا یمس شد یچ _ 

: رسشار از ذوق کرد و با تکان دادن رسش گفت یخنده تک  

ن سپهر به عنوان سوم یوا یوا_   نیشده ا رفتهیکارخونه پذ  ی 

 سهامش کیل ارهیکه کارخونه بدست ب  از یامت نیبا ا هیواقعا عال

. العادسفوق رهباال یم  

. شد هی  لبخندش جان گرفت و به صفحه خ  

!  خدا
ً
روشکر نگران بودم واقعا _ 

: گفت  به صورتش زد و با مهربانن  یلبخند حا یمس  

پشتکار و  ،یدیزحمت کش یلینگران چرا قربونت برم؟! تو خ_ 

رسوند زحمات تو بود که با  جا نیاراده تو بود که کارخونه رو ا

ارشد  یو واسه یداددرست رو ادامه یم داشتی  نکهیوجود ا

. یخوندیم   

 یهم یژ انر  هیتو _ 
 

ن انگ هیحال خوب،  هی ،شیک ! مثبت شی     

. تاب را به کنارش رها کرد و با عجله از جا برخاستلپ حا یمس  



 خ_ 
ً
 یلیباشه آقا خر شدم، من برم به خانجون بگم حتما

. شهخوشحال یم  

به اسم  یبر  یخواعه! نامرد همه کاراشو من کردم االن یم_ 

! ؟خودتت کتن   

زدن چشمک از او با عجله زد و با  طانن یلبخند ش حا یمس

. فاصله گرفت  

ن انگدل یرا به داخل خانه رساند، گرما خود  سالن پوست  ی 

به  یالحظه یملتهب صورتش را قلقلک داد. نگاهش برا

 اطیو از پنجره و به ح ستادهیا منیاز نش یگوشه  که در   نیرسو 

. گشت  هی  زل بود خ   

ن هم از     تونستام یمفاصله ی 
 

 یها؛ اخمرا حس کند  اشگرفتیک

ن همزمان لبش! ممکن بود چ دنیدرهمش با جو  روحش را  یی 

. داد آزار یم  

 آمد یم نیو بعد به رساغ رسو  زد به خانجون یم یرس  د یبا اول

. گذرد چه در رسش یم د یفهمیم د یبا  

خندان بعد از چند تقه  یاها باال رفت و با چهرهعجله از پله با 

. به در، در را باز کرد   

. خیی توپ دارم واستون هی د ییخانجون! کجا _ 



که   د یلب ورچ یدیرا دور تا دور اتاق چرخاند و با ناام نگاهش

 د یآرام و با ترد یهانگاهش به در باز تراس برخورد کرد. با قدم

اتاق را به  ر یحر  یپرده گام نهاد، باد رسد زمستانن   شیبه سو 

 صندیل یگرفته بود. پرده را کنار زد و به خانجون که بر رو   یباز 

. شد  هی  راکش نشسته بود خ  

زل زده بود و  گونهنیپوش چه داشت که ا د یمگر باغ سف آخر 

زد؟پلک نیم  

. ستادیرفت و کنارش ا شیبه سو   

؟ونی  ب د یخانجون چرا اومد رسده _ 

نثارش کرد و رسش را چرخاند و دوباره به درختان  نگایه مین

. شد  هی  بودند خ دهیکش   بر رس د یسف یباغ که تور  انیعر   

وجودم  یتو  کنه،یم رو خنتی  ونی  ب یحرارت بدنم رسما_ 

! به پاست یسی یآت  

. انداخت نگایه نشیبه صورت غمگ یبا کنجکاو   

. دورتون بگردم شدهیچرا خانجون چ _ 

: بغض دار گفت به درختان پهناور باغ بود و با لحتن  نگاهش  

 یعصا شهیم کردمخدا پژمان رو بهم داد فکر یم وقتی _ 

مرگم   قیدقا نیتاج رسم و تا آخر  شهتک پرسمه یمدستمه، 



من بود. چند  یهااما انگار پژمان خالف خواسته مونه؛کنارم یم

زدم   یگرفتم به هر در   لیگذاشتم، وک  قهیسال که زندان بود وث

 نیا یتو  اقلکه فقط سه سال زندان باشه. توقع داشتم ال

که رس نزد بلکه رس بزنه نه تنها   هیبارم که شده بهم  هیچندسال 

. ارث رو از چنگ سپهراد بکشه منتظر مرگمم هست که مابقی   

را  اشدهیدستان چروک متیزانو زد و با مال  شیکنار پا  حا یمس

. نوازش کرد   

ن همچ د یتوقع نداشت دونمخانجونم، یم_  از پرستون  نی نارو ی 

مگه با  ویل د؛یکه ناراحت باش  دمبهتون حق یم د یبخور 

ن چگذشته   یتو  دنیچرخ ! شه؟حل یم یی   

 چشمانش در روشتن  دوخت آنی  حا یرا به صورت مس نگاهش

حقا که چشمانش برگرفته از  دند،یرسبه نظر یم باتر یهوا ز 

. بود  ا یدر  کرانیقسمت ب  

عرفان  اد یم ادمی ام وقتی عذاب واسه هیگذشته شده مثل   ویل_ 

عمارت  نیا کنمرو گفت حس یم بهم زنگ زد و همه چ  

تنم تو  یکه پرس خودم پاره  م خراب شه وقتی رو رس  خواد یم

سال بهم  یهاسال هاش دست داشت وقتی تک تک نقشه

 میسمتش که اگه کر  میمن حواسم به سپهراد هست نر  گفتیم

بشه. منو  یباهاشون ممکنه واسشون خطر  میدر ارتباط فهمهب



به  زد یم شهینرم سمتشون و خودش داشت ت ترسوند یم

! اششهیر   

. ش هی  و به بخار محو شد در رسما خ د یکش  آیه  

ن اوالد بد چ_  باشه باز دلت  نمیآدم رو زم نیاگه بدتر  ! حتی هیی 

. کنهبغل کردنش رو یم یهوا  

عوض   یچشمانش را با نوک انگشت مهار کرد و برا اشک

: کردن بحث گفت  

؟داشتی  کارمیچ زمیعز  راستی  _ 

. نهبهتون بگم سپهراد تونست رده سوم کسب ک خواستمیم_   

. دی  گبر لبانش جان یم آرایم یلبخند  

بود سپهراد چندساله که با جون و دل  ها نیاز ا شیی یحقش ب_ 

انگار  نمشیبهروقت که یم د،یکارخونه زحمت کش  نیا یبرا

. نمیبرو یم د یحاج حم  

به صورت  طنتیو با ش کند یم کوتایه  یاتک خنده حا یمس

. شود یم هی  مهربان خانجون خ  

ه ؟کتن نگاهم یم ینجور یرس چرا ا هی  خ یدخیی _ 

. دی  گاش کل اتاق را فرا یممستانه یقهقهه یصدا  



 د یبا عشق اسم حاج حم یجور یخانجون آخه  ج  یه_ 

. دل من ضعف رفت د یرو گرفت امرز یخداب  

. به خانجون به آرایم دیبه رسش کوب یاضن  

! دخیی  شی تو آدم نیم _ 

 یادآور یو با  خورد گره یم  حا یمس ینمابه لبخند دندان نگاهش

ن چ . د یگو به رسعت یم یی   

رستگار ازمون  نا یمادر سپهراد بهت گفت م حا یمس راستی _ 

کرده؟  تیشکا  

! ه؟یک  گهید نیراستگار؟ ا نا یم _ 

: گفت  کرد و به آرایم  سیرا خ شیهالب خانجون  

 هی رو اعالم کرد و یط نیآر  گنایهدادگاه نی  ادتهی شیچندماه پ_ 

 باعال  یپرونده ساز  یرس 
ً
نبود و اون  روانن  مار یم کردن اصال

  یها و باز قتل
 

. بوده با آبرو همه ساختیک  

. مثبت تکان داد یبه نشانه یرس  حا یمس  

 بودن چون همه چ   دهیرو با پول خر  که انگار قایصن   ادمهیبله  -

. ما بود  هیعل  



ئه یم_  به  شهدخیی آشنا یم هیبا  شهدرست همون موقع که تیی

کرده و مارو متهم   نی که االن ادعا بارداررستگار   نا یاسم م

. میشد نیکه باعث مرگ آر   دونهیم  

 هیفروشگاه چون به  هی یرو که تو  نیبه ما داره آر  چه ربظ_ 

کردن چون باعث مرگ   شی  از کارکنا حمله کرده بود دستگ

! شده داشیاز کجا پ نیطرف شده بود االن ا  

ن هم_  ه رو دم   گشتمرو بگو، امروز که از کارخونه بر یم ی  دخیی

ازمون  رهبارداره و یم نیگفت سه ماهه از آر   دمیکارخونه د

راهش  یاون مرد رو جلو  ما از دستی  کنه. فکر یمکنهیم تیشکا

. و اسوونهیکنه که اثبات شه که د  رو عصتی  نیتا آر  میقرداد

. دونهن یمیآر  مارو مقرص خودکیسی  نی جوراهی  

ه _  ن چ هیدخیی کم کم ده نفر رو تا حاال کشته   نی! آر ها شهیم شیی 

فروش مواد با اون همه  یهابا اون همه اختالس، قتل، پرونده

تا االنم که زنده بود انگار خدا دوستش داشت و  مدرک تقلتی 

. آدمش کنه خواستیم  

ه بدبختم گناه داره، بدون  نیجان مادر ا حا یآخه مس_  دخیی

شده  میرابرش تسلبوده در ب نیگذشته آر   یبفهمه چه تو  کهنیا

رده؛ ویل  یبچه و مرد هیو االن اون مونده و   حتی  که مر

. بهش حق داد  د ینکرده با اشمغهیص  



  زند افکارش در گذشته پرسه یم بلند شد و درحایل شیجا از 

: گفت  

ه بر  چ  _  داخل وگرنه  میبگم واال خانجون! هوا رسده بهیی

. د یشیم ضیمر   

داخل قدم نهاد و در  یراک بلند شد و به سو  صندیل یرو  از 

: همان حال گفت  

. م خودم حس یم سوزهگلوم داره یم  کنماره دخیی _ 

  ی  ش هیداخل منم برم  د یبر  د ی! بر د؟ینکنه رسما خورد یوا یا_ 

بهیی از  یی  شگیباشه پ هرچ   ارمیگرم با چندتا مسکن واستون ب

. درمانه  

شده  هی  خ حا یمس دهد لم یم مبل راحتی  یبر رو  خانجون

. زد  یلبخند   

  جز آن دست زنانن  حا یمس
 
 بود، که به قول معروف زن زندگ

   آلدهیشاد مادر نمونه و همرس ا آرام، گایه بود. گایه
ً
که عمرا

. کند   دا یسپهراد بتوانست بهیی از او پ  

از فکر خارج شد و به صورت  شیشدن پتو رو  دهیکش  با 

. شد  هی  او خ یخانمانه  

. منم اومدم د یشکردم، تا شما گرم ب  اد یشوفاژ رو ز  _ 



. شد  ر یها رساز پله یبدون که به خانجون امان دهد به سو  و   

بود، مگر در رسش چه  هی  خ اطیهنوز بدون پلک به ح نیرسو 

. بود  هی  خ ونی  به ب صدا یآرام و ب گونهنیکه ا  گذشتیم  

شعله کوچک قرار داد  یو به رو  ختیگرم کن ر   ی  را در ش ی  ش

که تمام حواسش   در حایل و  ختیعسل ر  یمقدار  ها وانیدر ل

: گفت  یبلند یبا صدا  بود تا داغ نشود ی  به ش  

ها، هوا رسده بیی واسه سپهراد و بچه هارو ی  ش نیا ا یب نیرسو _ 

. ممکنه رسما بخورن  

. نظرش را به خود معطوف کرد نیرسو  جینگاه گ  

 اونن؟ی  ها بمگه بچه_ 
ً
رفت من حواسم  رسوناز گ نی! اصال

. نبود   

. ستادیقدم تند کرد و کنارش ا حا یمس یبه سو   

م باز رسوناز مر _  . شه حوصله تب کردناش رو ندارم ضیبده بیی  

که قصد داشت   نیدست رسو  یبر رو  رسدش را به آرایم دست

. را بلند کند قرار داد  تن یس  

؟یافتاده؟! چرا تو فکر  اتفافی  نیرسو  _ 

کم رسما خوردم   هی کنمنشده حس یم ج  یفکر؟ نه بابا ه_ 

. نشده که ج  یه وگرنه  



. شد هی  به چشمانش خ تن یب ز یبا ر   

 تیمرگ هیدونم  به من دروغ نگو! من بزرگت کردم و االنم یم_ 

. هست  

. د یوا رفته لبانش را ورچ یافهیق با   

رسوناز  گهاز عرفان، یم یبسه دور  گهخانجون یم حیمس_ 

. داره از یام نشده لیعالوه به من به اون عرفان ذل  

 
 

بود  هی  زار به او خ که با حایل  زد و در حایل شیدر موها چنیک

. ادامه داد   

هم دوست دارم رسش  خوامش،چه مرگمه! هم یم دونمنیم_ 

ن حس ب هیرو از تنش جدا کنم.  ن هم دلم  ی  ن و نخواسیی خواسیی

 حیباهاش رو به رو شم! مس خوامواسش تنگ شده هم نیم

. کنم  بگو چه غلظ  

: ن را به زم شیپا گفت  عصتی  د کودگو همانن د یکوب  ی   

شونصد هزار دفعه جلوم  یرسوناز پدسگم روز  نیتازه ا یوا_ 

ن از اون بدتر ع کنهبابا عرفان بابا عرفان یم به  چسبهکنه یم  هی ی 

راه  هی حیمس ی. واخواد باباشو یم عتن ی گهسپهراد خانجونم یم

. بگو بم چ   هیبده   



 اشنهیس یکه دستانش را بر رو   پوکر درحایل با نگایه حا یمس

. شد  هی  قفل کرده بود به جلز و ولز او خ  

. زنن فک یم یدینبود و دوساعت تموم امون نم ج  یخوبه ه_ 

چندتا مسکن به  هیها منم بیی واسه بچه هارو ی  االنم ش

. میزنخانجون بدم بعد باهم حرف یم  

ن س یوا رفته و ناراحت رس  یاافهیق با   تن یتکان داد و با برداشیی

. نش محو شد از جلو چشما  

عسل  ی  ش یقرار داد و به همراه دستی  شیمسکن را در پ چند 

به به  یاآماده شده به سمت اتاق خانجون قدم برداشت. ضن

. و وارد شد  د یدر کوب  

! د؟یدیخانجون خواب _ 

. هام رو بستمچشم کرد رسم درد یم کمینه مادر  _ 

. قرار داد عسیل یرا بر رو  دستی  شیپ  

نکرده رسما  یخدا د،یگرم ش  د یبخور  د یخانجون بفرما_ 

. د ینخور   

. ن م یو عسل را از رو  ی  ش یحاو  وانیل برداشت ی   

م.  _دستت درد نکنه دخیی

؟د یصدام کن د یداشت یجونتون، کار  نوش _ 



ن  یبه نشانه یرس  مثبت تکان داد و از کنارش عبور کرد. با بسیی

ن پا یدر اتاق قصد داشت روانه به  نیرسو  یشود که با صدا یی 

. زگشتعقب با  

. باال یچه زود اومد دم،یترس نیعه رسو  _ 

که   اکشنش مچ دستش را گرفت و درحایل یبه ر  تی یاهم بدون

: گفت  د یکشبه اتاقش یم  

. ل یم کمی ا یب حیمس
ر
شمآرومم کن بخدا دارم خ _ 

ن در با ق او  خود را  یاوا رفته یافهیرا به جلو هل داد و با بسیی

. مبل پرت کرد  یرو   

! بسوزه نه کباب خی، که نه سکنم  بگو چه غلظ _ 

. حلقه کرد  اشنهیس یخندان دستانش را رو  یابا چهره حا یمس  

! عرفان شیپ یاز خداته بر  دونممن که یم _ 

  تصعنتن  یهاحق به جانب گرفت و با اخم یاافهیق نیرسو 

: گفت  

 ا ی  نخ_ 
ً
. من فقط نگران رسونازم ستین یطور  نیاصال  

کنارش   نگاه خر خودنی  رس داد و با  یبلند یخنده حا یمس

. نشست  



. به بهونه ترشیم ویل ؛یدوسش دار  دونممن که یم نیرسو _ 

کن که هنوز   کن و بهش حایل  شیی یرسوناز ارتباطت رو باهاش ب

مشاوره تا  هی شیپ د یبر  د یبعد باهام پاش یازش ترس دار 

. مشکالتتون رو حل و هم ترس تو رو برطرف کنه  

: گفت  دهیبا لبان ورچو  د یکش  شیهایبه چیی  دستی   

! نمش؟یبب شیی یب یاخب به چه بهونه_   

 یحاضن نبود چوقتیحاال ه گفتم که به بهونه رسوناز! تو تا _ 

ور  شینیبب با استفاده از رسوناز  تونن االن یم یبه جز موارد ضن

. باهاش حرف بزنن   

. ایزنانگار تا حاال رسوناز نبوده، حرفا یم _ 

به که درکالمش مشهود بود    به گردنش زد و با حریص یاضن

: گفت  

اون  نهیخب! منظورم ا گمیم الل بیسی  قهیدو دق نیرسو _ 

 ادته؟یقبول گرفته بود  قابلی  که غ  نیرسو  ایصن یامتحان ر 

ن هم تونن یم   رو بهونه کتن  ی 
 

درس رسوناز افتضاح شده و  بیک

اش معلم ازش به عنوان پدرش کمک بده تا واسه ،بخوایه

؟یدیفهم د یبیی  د یکالس جد  هی ا ی د یی  بگ  

؟زنگ بزنم حاال  ! گها هیخوب فکر  _ 



. نثارش کرد نگایه طنتیبا ش حا یمس  

. زنگ بزنن  یشد چه زود رایصن  شینیبب خواستی تو که نیم _ 

  با 
 

که من من    انگشتانش را در هم فرو برد و با لحتن  دستپاچیک

: .انداخت گفتاعصاب خط یم یکردنش بر رو   

... ن خب خب بب ی  _ 

زنگ بزن بهش فقط زود  هین من نکن، االن باشه خب حاال م_ 

قرار بذار کافه  هیجوابشو بده  تیشگیوا نده با اخالق گوه هم

! بعدم با اخم و جد
ً
 هیبرو کافه بعد از روح تیباشه حتما

. ا یباش یرسوناز و درس نخوندش بگو فقط تا آخر جد  

. س گرفتم حیمس یوا اسیی _ 

. به صورتش داد تن یچ حا یمس  

س چر _   بکش، تا آخر آروم؛ ویل قیا چندتا نفس عمعه! اسیی

. قرار بذار  هیحرف بزن باهاش واسه عرص امروزم  یجد  

؟بذارم فردا؟! امروز آخه شهنیم _ 

ن پا رمزود االن زنگ بزن منم یم شهنیم ی  نخ_  فقط  ،یی 

 بدبخت رو از پشت گوشی  ا یدعوا راه نداز  هو یحواست باشه 

. یجد ! آروم؛ ویلیبخور   



ن گوش شیااز ج نیرسو   یاز رو  شیبلند شدم و با برداشیی

: گفت  پاتختی   

! ایشبم، ازم غول ساخت یانجیانگار من ن _ 

. حرف نباشه ی  عقربم بدتره شمارشو بگ شیزبونت از ن _ 

س شماره  اخیم نیرسو  . عرفان را گرفت یکرد و با اسیی  

. ن پا رممنم یم بگو بهم ا یتموم شد ب یی  _ 

دوخت که  حا یبه مس تکان داد که و نگاهش را  یرس  نیرسو 

. جانم عرفان مصادف شد  یخارج شدنش با صدا  

مکث  انداخت و با اندگ حا یمس خایل یبه جا نگایه دستپاچه

. سالم کرد   

ن ها پااز پله حا یمس ن م دنیآمد و با د یی  شده توسط  دهیچ ی 

 نهیکرد و رو به رسوناز و اروند که کنار شوم  یخانم تشکر  میمر 

. زد  ینشسته بودند لبخند   

؟مامان، بابا کو  اروند  _ 

. دیکالم اروند پر   انیرسوناز زودتر م  

. زنهحرف یم با گوشی  ونهی  سپهراد ب نی دا ،نی دازن _ 



رو صدا   نی ناهار آمادست، منم برم دا د یایشما ب زمیباشه عز _ 

. کنم  

 د،ییپوش را پا د یرستارس باغ سف سالن خارج شد و با نگایه از 

رفت  شیت نشسته بود. به سو درخ دهیبر  یتنه یسپهراد بر رو 

. ستاد یا شیرو و روبه  

 میبر  ا یناهار آمادس ب ،نشستی  ونی  رسما ب نیا یچرا تو _ 

. داخل  

؟عرفان شیبرگرده پ خواد یم نیرسو  _ 

. جا خورد  اندگ حا یمس د یپرس بارهکیکه   سوایل از   

! ؟دونن امم... تو از کجا یم _ 

عکس  یمداز مدارکام رو بردارم واسه مح یرس  هیاومدم _ 

 یاالن جد زد،که باهات حرف یم  دمیصداشو شن می  بگ

! برگرده؟ خواد یم  

. دیکش  اشدهیخشک یهالب یبر رو  زبانن   

مادر  ست،یاون دخیی بچه سابق ن گهید نیسپهر باور کن رسو _ 

که   دونن صیی کنه. خودتم یم د یبا اس تا گدخیی هفت ساله هی

با  د یبا زهیبهم بر  شو یکه زندگ  شهعرفان رو دوست داره نیم



تو و خانجون  د یبا تا گ شیدرست برگرده رس زندگ میتصم

آخه؟ د یکن  تشیحما  

به صورت اخم آلود همرسش دوخت و ادامه  نگایه حا یمس

. داد   

ه  شیبدون تعصب و ترس از تو انتخابش رو پ نیبذار رسو _  بیی

نامردم  ش،یشناس. خودتم خوب یمستین یعرفان پرس بد

 نیرسو  یز گذشت چندسال خطا نکرد و پاکه بعد ا  ستین

. فرصت داد  هیبهش  د یموند با  

ازم  وقتچیه اش؛ ویلبره دنبال خواسته نیخود رسو  ذارمیم_ 

. پس فطرت هم کالم شم نیبا ا د یینخوا  

باهم  د یدوتا با نیبخاطر رسونازم که شده ا زمیسپهرجان عز _ 

 
 
، از لحاظ روچ  زندگ ن . داره از یرسوناز به جفتشون ن کین  

ن را بر زم چرخاند که در دستش یم  تکه چونی  سپهراد  انداخت  ی 

گردن همرسش که دستش را دور   برخاست، درحایل یو از جا

: گفت  با شوخ طبیع انداختیم  

. یشد یاحرفه گهیحقا که د ا،یخوب مخم رو زد _ 

. به حا یمس دیکوب  اشنهیبه س یابا حرص ضن  



  یننداز  موش قدر نیکوفت! فقط قانعت کردم ا_ 
 
 وسط زندگ

. دوتا  نیا  

! نکنه زن! من موش انداختم؟ دستت درد  _ 

تیسو  یقهیکرد و   یاتک خنده حا یمس سپهراد را در مشت   رسی

. د یخود کش یگرفت و به سو   

! شوهر! بله خود خود جنابعایل یآقا شهخواهش یم _ 

! خانم همرس؟ د یانگار هوس خورده شدن کرد _ 

: و با لبخند گفت د یکوب  اشنهیدر س مشتی  حا یمس  

. م ب یآقا ز یمزه نر  کرد  خیناهار  میبر  ا یمحیی _ 

گفته   ستین یکه از ناهار خیی   یمنو ند یتا بوس روزانه_ 

. خانما باشم خانم  

 انیپا نیو ا د،یچیمسکوت عمارت پ اطیبلندش در ح یاخنده

 
 
. دو زوج بود  نیا نیی  تلخ و ش زندگ  

{ انیپا } 

 

... ستیچنان باقهم تیدفیی حکا نیآمد ا انیپا به  



از همه   که تموم شد، مرش  یکیاز تار  یااز رمان هاله نمیا

که رمان رو خوندن، رمان فصل دو داره به اسم رز    نی کسا

  وحیسی 
 
  و در فصل دو زندگ

 
. چرخهاروند یم حول محور زندگ  

به اسم  یسی_ پلنی با ژانر جنا نیبه صورت آنال  یبعد رمان

. د یکن  و با ما همرایه د یاد بشدر چنل  شمخوشحال یم انهیتاز   

مهرناز صالج یهارمان محافظ چنل نکیل  

@roman_alase 
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