
 الرحیم  الرحمان هللا بسم

 

 "  باز مفت"  رمان  

 " ابوالفتحی  ماهور: " ینوشته 

 

 :  شروع تاریخ  

 و نود و سیصد و هزار /ماه خرداد/ یکم و بیست

 . هشت

 

   رخصت الهی

 

 :  دهخدا ینامه  لغت در باز ُمفت

 را خود مال  آنکه /برود کاله سرش قمار در آنکه -

 .بدهد دست از آسان

 

 ... [ نرد تخته  بازی   توی   اصطالحی]  

 



  که قدرم چه هر! نه؟ قُماره، پاش تا سر زندگی این

 و عمرت وقتت، باختی، آخر دست باشی قابلی بازیکن  

 !  رو تمامت

  سخت، یا باخته  مفت که آدمی بین فرق    فقط وسط این

 ... جنگیده موندن پا  روی واسه یا  باخته راحت

 

. داره بازی گفتار رمان این بگم، باید چیز  هر از قبل

  من هدف   تنها و نیست تابوشکنی و دری پرده هدف

 کشیدن   تصویر به کار این به شبیه ایقصه نوشتن از

 برای باختن و بردن به که نسلی! منه  نسل مشکالت  

 نسلی! داره رو خودش خاص   تعریف کدومشون هر

 مادر اگه. داره فرق قبل های نسل با اش  دغدغه که

 بعدتون نسل فهمیدن   خاطر   به رو کار  این هستید

 تا بدید دلم به دل هستید، من نسل هم  اگر و بخونید

 :(  یادبگیریم هم با رو نباختن مفت

 

 ابوالفتحی_ماهور#

 

 ...ارزد نمی ام بوسه  هم مفت



 دوزاری  های عشق این از وای

 رفتن خود وسوی  است فرار هی

 اجباری  مردهای این از آخ

 

 "  تاس فنجان  : " اول فصل

 اول _ قسمت#

 

 .کنار بفرما شما -

 تو؟  چته - : گه می و کنه می نگاهم تعجب با شهریار

 وضعیتی چه تو بفهمه اگر تینا مامان   کنم، می اخم

 ممکنه که جایی تا من و کنه می رو پوستمون هستیم

 ! نزنه گند این از بیشتر تا باشم تینا مواظب باید

 :  گم می

 .ندارم اعتماد تو به من برمش؛ می خودم  -

 می ُغر دارم مدام که ساعته نیم دستم،  از شده کالفه

 گره ابروهای با و وایمیسته سینه به دست. زنم

 :گه می دمق و عصبی لحن   یه و خورده

 .نیستم انزال زود انقدرام دیگه -



 از نگاه اینکه بدون کشیده دراز تخت روی   که آزاد

 :گه می خنده با برداره، همراهش تلفن یصفحه

 تو؟ بودی زودانزالم - 

  ینقطه به  که انگار من و خندن می کوشا  و هومن

 :زنم می تشر دستشون، از باشم رسیده جنون

 .حموم  تو ببریمش  و سرش بگیر چه، من به -

 ایسوتی متوجه   بعد یثانیه چند و خندن می دوباره

 !شم می دادم که

 . گیره می امخنده  عصبانیت بین   خودمم

 رو من  های بازی دیوونه و وایساده عقب بهارک

  که عصبانی من که دونه می اونم کنه، می نگاه

. شه نمی حریفم کسی و ترکه می ساعتی بمب میشم،

 آروم و ذارهمی ام شونه  روی رو دستش میاد، جلو

 :گه می

 ! باش آروم خدا ترو نازار -

 هم اون به کنم، می جمع لبم روی از که رو ام خنده

 کم دستش از امشب چون دارم، حق و  زنم می تشر

 : نخوردم حرص



  می سیگار  خوب برات، دارم که وایسا عقب برو تو-

 آره؟ تا، ده دوتا، یکی، کشی،

 دلم نباشه رودروایستی بحث   اگه و خنده می هومن

 . بجوام هم رو اون یخرهخر  خواد می

 !  بره نمی من از بره می حساب  تو از بهار که انقدر -

 :که بزنم داد صورتش تو و برگردم خواد می دلم

 می پاره دارم لنتی، تو ای بامزه قد چه هه هه هه -

 ! خنده از شم

 هم رو جاش  همین تا و  کشم می عمیقی نفس ولی

 . کردم پاره پاچه زیادی

 آرومتری لحن  با و باشم  مسلط خودم به کنم می سعی

 :  گم می شهریار  به رو

 .حموم  تو ببریمش کن کمک -

 دوست   و کودنش  دختر   دوست دست   از هم اون حتما

 پر رو نفسش که. عصبانیه اعصابش، بی یسلیطه 

  هم حق. گه نمی چیزی ولی فرسته می بیرون صدا

 انقدر حاال تا وقتی دونه نمی دیوونه یدختره داره،

  امشب مثل مهمی مهمونی   تو نباید نخورده مشروب

 .کنه کوفت وقفه بی و  هم سر پشت



 می بلندش  حرکت یه تو و بدنش زیر اندازه می دست

 و کنم می باز رو اتاقه یگوشه که حمومی در. کنه

 : گم می

 .وان تو بذارش - 

 گفتم که جایی اینکه از بعد و میده تکون سر

 .وامیسته  در پشت ذارتش،می

 :  گم می و کنم می نگاهش چپ چپ

 بیرون  برو بزنیم؟ گروپ هم با بمونی خوای می -

 !دیگه

 :  گه می بلندی صدای   با کالفه و عصبی

 . بابا اَی -

 : گم می بره بیرون حموم از اینکه از قبل

 ! ببر  خودت با وردار اونارم - 

  و خونه برگردیم باید چطوری دونم نمی بلبشو این تو

 خوره می تا خواد می دلم! بدیم رو مادرامون جواب  

 داده تکیه وان  به حال بی و مظلوم چنان ولی بزنمش

 .  آدنمی دلم که زنه می چرت و



 و زنم می باال  سختی به و  تنگم جین   شلوار هایپاچه 

  جمع سرم باالی  ایگوجه   مدل و کش بدون   رو موهام

 .کنم می

 رو زمین هم فکم رممی  تینا سمت   به که  طور همون

 اتاق که نیست حموم اینجا المصب. کنه می جارو

 . خوابه

  است،بسته چشماش و زنه می چرت طور همون تینا

 .خنده می بلند صدای با هم  گاهی و آروم گاهی از هر

 :زنم می صداش و ایستادم سرش باالی

  تینا؟ -

 .خنده می آروم و کنه می سکسکه

 می اششونه سر به آروم یضربه  چند و شم می خم

 : زنم

 .بیارم در و لباسات خوام می بده،  تکون پاشو -

  نمی اصال که گه می رو چیزی و کنه می ناله لب زیر

 دست خودم  اجبارا و افتاده حال بی طور همون. فهمم

 به رو و کمرش پشت اندازم می دست. شم می کار به

 .  دم می ُهلش جلو



 درش تنش از سختی به و کنم می باز را لباسش زیپ  

 سینه و سرشونه کبودیای   به افته می نگاهم. میارم

  جانانه  و محکم گردنی   پس یه خواد می دلم. اش

  می و کنم می حفظ رو آرامشم فعال ولی  کنم مهمونش

 :گم

  نمی گفتی که سلیطه توی    سر؟ تو خاک بهش دادی -

 .  دم

 ! رفته راه من اعصاب رو امشب قدر چه و خنده می

 چند هر دادش صدای   و کنم می باز و موهاش یگیره

 . میاد  در حال بی و جون بی

 مردی می تو؟  بیاری در بازی بدید ندید  باید جا همه -

 خوردی؟  نمی زهرمار و امشب یه

 :  گه می کنش  خورد اعصاب یخنده با

 .اومد نمی گیرم  دیگه حاجی، بود شامپاین -

 !خب گه می هم راست گیره، می ام خنده

 :گم می خنده با

 به که بخوری باید خرتناق  تا خری، دست   هر حاال -

 !  بیفتی؟ حال این



 همون از. میاد در صدای کنم، می باز که  رو آب شیر

 .شنوم می ضعیفی صدای   و بله گم می جا

  و لباس دست یه با بهارک و کنم می باز و در رم می

 . دره پشت   ها لباس روی   کرده تا سفید   یحوله  یه

 لحن   ولی  آروم صدای با و میاره جلو  رو سرش

 : گه  می عصبی

 .پاره دهن  زنیکه بردی و  آبرومون دیگه، شو خفه -

 : گم می تعجب با

 هنوز؟ اتاقید تو مگه -

 و میده فشار هم روی رو  هاش دندون شده، عاصی

 :  گه می

 . لطفا شو خفه آره،  -

 و آدمی تینا داد   صدای  

 

 . حموم تو گردمبرمی

 : گه می لرزه می که حالی در

 !ز..ا ...نا زدم یخ -



 دوش زیر و بیاد بیرون وان از تا کنم می کمک

 صدای که حالی در و کنم می باز رو سرد آب وایسته

 شنوم، می رو لرز شدت   از دندوناش  خوردن هم به

 :  میگه

 . ُمردم -

 :کنم می زمزمه

 .شه می تموم االن -

 خجالت قدر اون و کنم می فکر زدم که هایی  حرف به

 .  نمیاد در صدام دیگه که امزده

 . داره ادامه  هنوز اش سکسکه و  لرزه می تینا

 :گه می

 .بده حالم خدایا وای - 

  می خالی اشمعده محتویات که کشه نمی  ثانیه به و

 . صورتم و ها لباس روی شه

 :زنم می داد و بگیرم و خودم جلوی  تونم  نمی دیگه

 ! ا...تین -

 و کنه می باز  و در فوری دره، پشت   هنوز که بهارک

 :گه می



 باز؟  چته -

  دلم. دارم ناراحتی و عصبانیت کالفگی، بین حسی یه

  بسته چشمای با تینا و کنم گریه دستش از خواد می

 .خوره می  تلو تلو و ایستاده دوش زیر

 :  زنم می جیغ

 ! روم آورده باال -

  جفتشونو خواد می دلم و خنده زیر زنه می بهارک 

 :زنم می  داد. کنم نابود

 . زهرمار -

 :گه می نگرانی لحن   با در پشت از شهریار

 خوبه؟  تینا نازار؟ شده چی -

 : گم می عصبی  و ناراحت یگرفته  همون   با

 . سرتوا  زیر کشم می چی هر که نگو هیچی دیگه تو -

 :  گم می و خنده زیر زنه می یکدفعه تینا

 .شو خفه! تینا شو خفه شو، خفه -

 و اون سمت   کنم می رو و خنده می داره هنوز بهارک

 : زنم می جیغ

 . نکبتا شید خفه همتون شو، خفه هم تو -



 : گهمی و کنه می جمع لبش روی از  رو اشخنده

 .بیرون ببرمش بده. دیگه  بسشه -

 تینا. زنه می هم به رو حالم داره لباسم  روی گند   بوی  

 کمک تا بهارک پیش حموم سمت   اون فرستم می رو

. بپوشه و اومدن کجا از دونم نمی که هایی لباس کنه

 : گم می بهارک به رفتنش بعد

 . بیار واسم داری چی هر اینا مانتو مادرت  جون   -

 براش داره که تینایی به و خنده زیر زنه می دوباره

 :  گه می پوشه می پیرهن

 .پاچیدم بود، خوب خیلی -

 به رو دستش فوری که بزنم جیغ  بازم خوام می

 : گه می و میاره باال شدن، تسلیم  ینشونه 

 .کردم غلط -

 دوش  زیر لباس با خودم و کنم می ولرم رو آب

 وضعیت   این خندم، می صدا بی و آروم. وایمیستم

 !هست؟ دیگه بار چند  مگه عجیب

 

   باز_مفت#



 " تاس  فنجان  : " اول_فصل#

   دوم_قسمت#

 

 

 ،پوشم می  رو کرده آماده برام بهارک که  هایی لباس

  و بلند مانتوی و تینا تنگ   شدت به جین  شلوار شامل  

 .خودشن گشاد

 تونن می بقیه و میاد نظر به جالبی ترکیب اینکه مثل

 . کنن ام سوژه ها مدت تا

  بوی   هنوز و اندازم می  خیسم  موهای  روی   رو شالم

 .کنم می حس اطرافم در رو الکل و استفراغ گند

 !  فاجعه عمق   یعنی حساس، من   برای   وضعیت این

  بعد و در به نگاهشون همه رم، می بیرون حموم از

 و دراز تخت روی تینا کنار   و رم می. افته می من به

 . کشم می خودم  روی و تختی رو یملحفه 

 تو که مانتویی خوان می که معلومه هاشون چشم از

  چرا دونم نمی ولی کنن  مسخره رو زنه می زار تنم

 ! کنن می  رو ام مالحظه



ت حالت   همون تینا  این به و داره رو آلود  خواب چ 

  جا همین  حتما  بیاره باال دوباره اگه که کنم می فکر

 .ریزممی  رو خونش

  که کسی اولین و حاکمه سکوت  لحظه چند  برای فقط 

  کنه، می اشاره  حموم تو قبلم دقیقه چند وضعیت به

 . هومنه

 :گه می خنده با

 ! دالور قوت خدا -

 دراز زمین روی کنارش که کوشایی هومن بند   پشت

 : گه می کشیده

 بیرون، بیای اونجا از زنده نداشتیم توقعشو اصال -

 !زدی و مگت رگ گفتیم

 کنم می فکر و خندن می  زده، که حرفی به بقیه خب

 . دارن حق واقعا که

  کنارشون که شهریاری به و گیره می من از نگاه

 :  گه می گوشیشه توی   سرش و نشسته

  حموم تو بفهمه کن فکر شهریار، بگو و مامانت -

 خونه این و تینا  و خودت آوردن، باال مجردیش خونه

 .زنه می آتیش هم با رو



  حال نگران   احتماال و  زنه می لبخند فقط شهریار

 . تیناست

 این که انگار و ده می قرار مخاطب رو شهریار کوشا

 :  کنن می بامزگی  احساس خیلی  هم کنار دوتا

 با شدی دوست بچه وجب یه با دیگه، خودته تقصیر -

  میک و پستونکش باید بچه این! نداره  آشنایی هیچی

 ... چیزای   نه بزنه

 یخورده  گره ابروهای دیدن   با حرفش  یادامه

  شهریار  فکر انگار و ماسه می دهنش تو شهریار

 . حرفاست این از تر مشغول

 . نازار ایسلیطه  خیلی ولی -

 و کنم می نگاه رو هومن شده گرد های چشم با

 : گم می متعجب

 !  من؟ -

 : گه می و گیره می رو هومن حرف پشت   هم بهارک

 . بود پارگیاش پاچه  از چشمه یه تازه این -

 ما به هم  خیلی و میزبانه اینکه برای هم  شهریار

 :زنه می حرفی باالخره بدنگذره

 .کردم جفت اصال که زد من سر دادی یه -



 بعضی واقعا من و گن نمی  هم بد خب گرفته، امخنده

 . رم می در کوره از اندازه از بیش ها وقت

 سرش روی رو پتو و خوابیده اتاق از  گوشه  یه آزاد

  که بوده شلوغ و پرحاشیه قدر این امشب. کشیده

 و ادب بی  گفتن می همه که پسری بفهمم  نتونستم

  که چیزی  تنها! است چیکاره و کیه است خودشیفته

 اسمش بفهمم تونستم که بود همین فقط شد، دستگیرم

 ! آزاده

 !  نازار؟ گم می -

 بگم چیزی  اینکه بدون   و کنم می نگاه  هومن به

 . بزنه  رو حرفش یادامه  منتظرم

 از پر و بار اسف وضعیت این از خوای نمی تو -

 !  بیای؟ بیرون سینگلیت نکبت

  چیزی که کنم می باز دهن تا. کوتاه خیلی خندم، می

 که کوشایی بعد و کنه  می دستی پیش هومن بگم،

 :  ده می نشون دست با رو کشیده دراز کنارش

 بدونی قابل اگه سینگله،  و بدبخت خودت مثل اینم -

 پیش خدای  رضای محض که قربونی گوسفند این

 .بپذیر من از رو شده کشت



 .  خنده می من همراه هم بهارک  بار این

  سرجاش و میاد بیرون درازکشش حالت  از کوشا

  هومن بخواد مثال که لحنی یه با. شینه می  زمین روی

 :  گه می  کنه توبیخ رو

 ناموس؟ بی سینگله کجام من -

 بلند سر مونده؛ هست که حالتی همون  تو اما هومن

 :  اندازه می غبغبش به بادی و کنه می

 رل هولشونی تو که دخترایی اون گفتم دفعه  صد -

 !شن  نمی محسوب

 : گم می بحثشون به دادن خاتمه برای

 داره؟ پک شیش -

  عدد و گیره  می باال رو انگشتاش بالفاصله هومن

  آمیزی اغراق لحن   و لبخند با میده، نشون رو هشت

 :گهمی

 !داره تا هشت بدنسازه، -

 : گم می خندم می که حالی  در و بهار سمت کنم می رو

 تموم رل این بزنم اینستام بیو بده منو گوشی اون -

 .کارش پی بره شه



 :پرسم می کوشا از و خندن می هم بقیه

 ! آقامون؟ داری هم ماشین -

  باری چند که اینطوری. شناسم می دورادور رو کوشا

 ! دیدمش شهریار و هومن با

 خودشون قول به که دونم می ازش رو این فقط

 .  کنه می زندگی  تنها ولی است آقازاده

 :  گهمی و کاره می ابروهاش بین تصنعی اخم کوشا

  االن تا همینه خدا به نیست خوب گرایی مادی انقدر -

 .نمیاد سمتت کسی موندی  سینگل

 مدام  بیاد خوابش آزاد  مثل که انگاری شهریار 

 .کشه می خمیازه

 ته تا سر که اینایی فاز پامه، تو پالتین من  داداش - 

 این از و بارون زیر  رنمی پیاده باهم و ولیعصر

 ...کا جا همین بردارم، باهات تونم نمی بازیا، مسخره

  که. کنه می قطع الهویه مجهول  پسر همون رو حرفم

 و جدی  لحن با و زنه می کنار صورتش از رو پتو

 :گه می تندی

 !پرسته آهن  درستش نه، گرا مادی -



  با لفظی دعوای و کلکل عاشق که منم  و ُرکه زیادی

 اون از زنم؛ می لبخند. اینم مثل احمقی های آدم

 "آدمی هم تو فهمیدیم"  بفهمونم بهش که لبخندها

  که چشمایی  به شم می خیره مستقیما و کنم می سرکج

 : خوشرنگن خیلی نیاد حساب به چرونی چشم اگه

 فوری  میاره کم پسری هر چیه -

 

  چصناله کلمه این با تونه می تا و پرست آهن گه می

 ! بنده؟ می عیب دخترا ریش به و کنه می

 نمی نگاهمم حتی ثانیه چند از بعد زنه، نمی حرفی

  مسکوت جو   این که کنه می کمک  بهارک و کنه

 !بشه تموم مسخره

 . نازار کشت رو خودش گوشیت -

 :پرسم می

  کیه -

 :گه می  اضطرابی پر لحن   با بهار و

 ! ناز مامانته - 



  از رو ها فحش اقسام و انواع باید االن که کنم فکر

 .کنم جان نوش   مامان

 همین"   گه می و کنه می تهدیدم کلی اون از جدای

 دوزمت می اونجا میام نیای  اگه و برگردی باید االن

 " هم به

 اولین و کنم  می برقرار رو تماس لرزون و ترسون

 .دادشه صدای شنوم  می که چیزی

 : میگه آروم خیلی هومن

 . ژنتیکه کردناشون  هوار و داد این -

 در سمت  به که حالی در و میام پایین  تخت روی از

 :  گم می میرم  اتاق خروجی  

 !مامان؟ جانم -
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  رو ها پله بعد  و بندم می رو در میرم، بیرون  اتاق از

 . کنم می طی پایین تا یکی دوتا

 که شنوم می رو مامان عصبانی لحن   و بلند صدای

 . زنه می صدا رو اسمم مدام

 : گم می رسم می که پذیرایی سالن و پایین یطبقه  به

 ! جانم؟ -

 کف پاش   و  ریخت به افته می نگاهم حال همون در و

 ! نیست  جهانی جنگ   به شباهت بی که خونه

 یجمله  ولی زهرمار،  و جان بگه مامان دارم توقع

 :کنه  می جایگزین رو ایدیگه 

 و دقیقه یک و دوازده بشه دوازده نگفتم تو به من -

 !  کنم؟ می چیکار نباشی خونه تو

 تو کنم  لوس براش رو خودم کمی اگه کنم می فکر

  فشار هم روی رو لبام. شه می قائل تخفیف مجازاتم

.  کنم می خارج گلوم از" اوممم"  مثل صدایی و دم می

  می سعی بعد. کنم می فکر دارم من اینکه ینشونه  به

 به رو تونم می که لحنی ترین بامزه و ترین  لوس کنم

 :بگم و ببرم کار

 ! باشم بابا تمرینی حریف   باید هفته یه گفتی کنم فکر -



 :گه می و زنه می پوزخند

 پات. که نیست خبرا این  از باشه؛ خیر دیدی خواب -

 .پتیاره کنم چیکارت دونم می خونه برسه

 از تر قرمز  وضعیت یعنی  دهمی فحش وقتی خب

 نقطه رو ذارممی دست. کنم می رو فکرش که چیزیه

 می فکرم به که رو دروغی ترین احساسی و ضعفش

 :گم می رسه،

 ! مامان؟-

 :گه می

 ! کوفت -

 ولی گیره می  امخنده! نگران عصبانی    لحن همون با

 .دارم نگه رو خودم که کنم می سعی

 . نیومد ولی تولدش بود کرده دعوت رو  باباش بهار -

 که شنوم می رو صداش و شه می واقع مفید دروغم

 " بیچاره  بچه"  گه  می لب زیر

 همون حفظ با و لبم روی شینه می موذیانه لبخند یه

 :گم می طور  ناراحت ظاهر

 زهرمارش تولدش. نمیاد بیرون اتاق، تو رفته - 

 ... شد



 و مهربون زیادی مامان که اینه ماجرا جذاب بُعد

  برای و بشینه االن همین حتی ممکنه و حساسه

 .کنه گریه بهارک مظلومیت

  که هرچند. کنم می زیاد رو داغش پیاز قبل از بیشتر

 این ولی معذبم مامان به دروغ این گفتن بابت   خودم

 و بودم کجا که ببره بو درصد یک اگه که  مطمئنم رو

 .کنن ثبت تاریخ تو که میاره سرم بالیی کردم، چیکار

 کرده خواهش تینا و من از سردرگمه؛ االن  مامانش -

 ...که اینجا بمونیم رو امشب

 :گه می و آد می حرفم بین

 .بمون -

 گوشه یه وجدانم! ناراحته و نیست عصبانی دیگه حاال

  ناموسی های فحش اقسام و انواع و وایساده ذهنم از

 . ریشم به بسته رو

 : گم می

  اینجا و امشب ما  نداری مشکلی واقعا یعنی -

 ! بمونیم؟

 میدم نشون دخترخوبه  اون رو خودم مثال حرف این با

 . خوره نمی  آب مادرش یاجازه بدون که



 :گه می

 و شب خواد نمی دلم که دونی می دارم، که مشکل -

 که اینی اگه خب ولی! بخوابی  خونمون جز به جایی

 .داره نیاز بهتون هم بهارک باشه گی می تو

 :گم می زده شتاب که کنه خداحافظی خواد می

 مامان؟ مامان -

 :گه می

 چیه؟ باز  -

 سمت   به بکشم راحت نفس یه تونم می دیگه که حاال

 :گم  می و رم می سالن توی میزای  از یکی

 که دونی می کنی؟ صحبت تینا مامان با شه می -

 ... سخته  قدر چه کردنش راضی

 .کنه می قطع خداحافظی بدون و"   آره"  گه می

 بزرگ گند   خاطر به رو  تینا و شینم می صندلی روی

 .  کنم می مستفیض بلدم که هایی فحش با امشبش

 طبق. بودن بریده تازه و کیک شد، بد  حالش وقتی

 باید و بودم من است بقیه جورک ش که اونی معمول

  که کردم می جمع حال  اون با وسط اون  از رو تینا



  مهموناش جلوی  جانش شهریار وقت یه نکرده خدایی

 .  نشه یخ رو سنگ

  همسایه بگه دروغ به شد مجبور کوشا که هم بعدش

 زودتر که گفتن و شدن  شاکی موزیک صدای از ها

 به رو گزارشتون  وگرنه کنید جمع رو  مراسمتون

 .دیممی پلیس

 که میاد بهارک صدای   و ذارممی میز  روی رو سرم

 :گه می

 ! دیگه باال  بیا نازار -

  هام چشم  بمونم، هستم که  جایی همین خواد می دلم

 و نیست راحتی جای    خب ولی بخوابم و ببندم رو

 .بهتر جای یه برم دممی  ترجیح

 که امخسته   قدر اون رم، می باال سختی  به رو ها پله

 . بشم بیهوش  ممکنه آن هر

  با بهار. ایستم می در قاب تو و شم می اتاق وارد

 : گه می دیدنم

 کنی؟ راضیش تونستی شد؟ چی -

 :  گم می و دم  می تکون سر

 .گذاشتم مایه تو از -



 : گه  می کشه می خمیازه  اینکه از  بعد شهریار

 . بخوابم خوام می دیگه بیرون برید پاشید -

 :گه می شهریار به رو و شه می بلند جاش از هومن

 ! داریت مهمون اون  تو ریدم من -

 کنه، سانسور رو حرفاش نیست بلد  هومن خب

 .نداره چندانی فرق براش هم پسر یا و  دختر مخاطب  

 در و شه می بلند زمین رو از اون از بالطبع هم کوشا

 :گه می کشه می خمیازه که حالی

 .  گفت این که همین منم -

 رو و ایستاده اتاق تو کمر به دست بهار خوابه، تینا

 :میگه شهریار به

  کجا نیست، تکمیل هنوز اینجا خوابای گفتی خودت -

 بخوابیم؟ بریم

 کنیم؟ اش زنونه مردونه نظرته -

  و کرده  لش که گم می شهریاری به  خطاب رو این

 .نداره رو جاش از شدن  بلند قصد

 :گه می  جدی خیلی

 ! نیاره باال  روت باز شب  نصف کنم نمی تضمین من -



 عقب جز ایچاره  و ضعفم نقطه رو  ذارهمی دست

 .ندارم نشینی

 یعنی؟ ندارید هم  پتو و بالش -
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  رو دستاش که حالی در بعد و گه می رو این کوشا

 سقف به رو  نگاهش جینش شلوار جیب   تو کرده فرو

 :زنه می غر زیرلب و دوزه می

 . دارن مایه سرشون خیر -

  روی از  و دهمی خودش  به تکونی شهریار باالخره

 لحن   یه با هومن اومدنش با همزمان. آدمی پایین تخت

 :میگه ای بامزه و هولزده

 . میاد دنیا به داره بچه  زیرش، بگیرین و سبد -

  ذره یه باید شرایطی هر تو هومن گیره،می ام خنده

 !بریزه رو نمک



 تو کنه،  می باز رو اتاق یگوشه  دیواری   کمد در

 پیدا پتو یه  و بالش دوتا فقط درندشتی اون به فضایی

 .شه می

 بعدی بالش  و کوشا سمت   کنه می پرت رو  اولی بالش

 . آزاد سمت   هم رو

  از اینکه از بعد و خودش دست   گیره می  هم رو پتو

 :میزنه داد ره، می بیرون اتاق

 .بیاید دنبالم - 

  یکیشون شهریار که دره دوتا پذیرایی مخالف جهت  

 . تکمیله اینجا -: گه می و کنه  می باز رو

 :گه می و هومن به کنه می اشاره

 . اینجا بهار و تو -

 پر رو نفسش جیب، تو دست ژست   همون  با کوشا

 ...دیگه هتله -: گه می و دهمی بیرون صدا

 کوشا به رو  جدیه، و کالفه هم و خسته  هم شهریار؛

 :  گه می  جدی خیلی خیلی لحن یه با

 . پیلیز نخور گه -

  می نگاهش تعجب از شده درشت های  چشم با کوشا

  شهریار،  از جدی  ظاهر این عجیبه همه برای. کنه



  قابل بار یه سال چند فقط دار دنباله های ستاره مثل

 . رویته

 :  گه می و گیره می و بهار دست   هومن

 .هیکلمون به نریده تا بریم بیا -

 به اینکه از عصبانی  و کالفه من و خنده می بهار

 مامانم  به خاصیت بی خیارفروش   دوتا  این خاطر

 .کنم می توبیخ رو خودم گفتم دروغ

  از بعد و  شه می اتاق وارد سرشون  پشت   شهریار

 برداشته تخت روی از کنم می فکر که بالش  یه اینکه

 :  گه می و گیره می من سمت آره،می رو

 خریده، رو  اینجا تازه مامان دونی می که خودت -

  که ببخشید دیگه. نیستن تکمیل  هنوز وسایل از خیلی

 .بگذره بد بهت قراره

 تو که پتویی و بنده می رو  بهار و هومن  اتاق   در

  بگم باید اینام به راجع -: ده می من به هم  رو دستشه

 . بهتره بمونن اتاق تو ندارن؛ خوابیدن  جمع  تو جنبه

 می لب زیر هم من و میزنه داری صدا پوزخند کوشا

 :گم

 . دونم می -



 . بخیر شب پس -

  فقط و وایساده حرفی هیچ بی آزاد مدت این تموم تو

 رو در و اتاق تو گردهمی بر شهریار. کنه می نگاه

 .  بنده می

 خیلی که آدمایی  و بسته در   دوتا پشت موندم تنها من

 قدر این شهریار و هومن مطمئنم اما. نمیشناسمشون

. بذارن تنها ها این با رو  من که دارن اعتماد بهشون

 چندان ها داستان این و اعتماد به من که چند هر

  هر پس   از دارم که مهارتی با خودم و ندارم  احتیاجی

 .برمیام آدمی

  پایین رو  ها پله و زنم می  بغلم زیر رو پتو و بالش

 شنوم می و آزاد دست میده رو بالشش کوشا. رممی

 :گه می که رو صداش

  خوابم الکچری غیر سامان   به نا شرایط این با من-

 . خونه رم می بره، نمی

 االن منم کاش و حالت به خوش  گم می دلم تو

 . بودم خونمون

 همچین تو من و کنم می نگاه پذیرایی شلوغی به

 ! آخه؟ بخوابم تونم می چطوری وضعیتی



 :گه می که حالی در و  میاد پایین رو ها پله کوشا

 .نازنین خداحافظ -

 . رهمی بیرون خونه از

 خاموشن ها چراغ که جایی سالن، انتهای که ایکاناپه 

 کنم می رو. بینم می رو زنه  می چشمک بهم داره

  می و وایساده بغل به بالش ها پله باالی که آزاد سمت  

 :  گم

 اینجا؟  بیاریم رو اونا کنی کمک پایین بیای شه می -

 باال اون از که دونم می و سالن ته   به کنم می اشاره

 .گم می رو چی که نیست معلوم

  نگاه فقط و وایساده جا همون بزنه حرفی اینکه بدون

 برای نشده، متوجه رو حرفم کنم می فکر. کنه می

 : زنم می صداش دومرتبه  همین

 آزاد؟ آقای -

  می صدا سوم  بار برای و مونم می منتظر ثانیه چند

 :زنم

 !آزاد؟ -

 تن و عصبانیت با و شم  می شاکی نمیده، که جواب

 :  گم می بلند صدای



 تنهایی احساس  بخوابم تو بغل بیام منم خوای می -

 ...وایسادی اونجا  معصومانه و غریبانه  خیلی! نکنی؟

 نفهم زبون این دست   از کالفه و نمیده جواب هم باز

 .شم می کار به دست خودم

  رو هست نفره  سه یکاناپه روی که سفیدی یملحفه 

 .ذارم می کنار و دارم می بر

 اگه که کشم می دست کاناپه جای همه  باری چند

 . زمین روی بریزه هست  چیزی آشغالی

  به اینکه  واسه احتمالی مسیر یه و کنم می راست قد

 و زنم می تخمین نکنه برخورد سالن تو گرد   میزهای

 می خونه کف سرامیکای رو دادنش هل کار به دست

 .شم

 تکون باالخره الهویه،  مجهول و الل و کر یشازده

 کنار رو  ها بالش. اومده پایین رو ها پله و داده

 .کنه کمکم که میاد کنم فکر و ذارهمی
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  ی کاناپه که بینم می و کنم می نگاه  دیالقش قد   به

 خوابیدن  واسه مجبوره و نیست کافی براش دونفره

  هل از دست. بزنه تا تا، شیش رو خودش اون روی

 :  گم می و کشم می نفره سه ی کاناپه دادن

 ... کوتاه قدم من  خودت، برای ببر و این -

  عقب قدم یک با همزمان و شه تموم حرفم نمیذاره

  می دادنش هل  به شروع و  وایمیسته سرجام من رفتن

 .کنه

 می و بودم  کوشا دختر دوست کاش که کردم  می آرزو

 این با نبودم مجبور حداقلش! اش خونه برم تونستم

 شاه عهد فنری های کاناپه  و بسته زبون  پرنسس

 . کنم سر خونه این یوزوزه 

  هم رو یکی اون یملحفه   و سالن انتهای گردم می بر

 .دارم می بر

  که دم می هلش دارم. کنم  می تکرار رو  قبل کارای 

 :  گم می و کمکم میاد بازم



 رو نیستی مجبور باشه، داشته که ماشین طرف -

 !  بگیری گردن و کمر آرتروز و بخوابی  چیزی همچین

 باید که کنم می فکر و گه نمی چیزی کنه، می نگاهم

 . بریزم بهش رو زهرم که گفتم می چیزی یه

 نیمرخ   که کنم می اعتراف و گیرهمی ازم رو  نگاهش

 هم رو این ادامه در باید متاسفانه داره، جذابی

  استایل حتی و داره هم جذابی رخ تمام که کنم اعتراف

 ! جذابی  خیلی  هیکل و

 از قدم دو فاصله به رو  الکچریمون هایخواب  تخت

  ریخته بهم انقدر خونه طرف اون و کنه می پارک هم

 بی و شلوغی از من مثل هم اون کنم می  فکر که است

 . نمیاد خوشش  نظمی

 رو گذاشتم ها  میز از یکی روی قبال که پتویی  و بالش

  تو میگن که کفشی لنگه همون روی و دارممی بر

 . بندم می چشم و کنم می پرت  رو خودم  نعمته بیابون

 می شنوم می که صداهایی از و ایستاده پا سر آزاد

 .میاره در رو ساعتش داره که بفهمم تونم

 : گم می است بسته هام  چشم که حالتی همون در

 ! دماغ  گند   جنتملن   بخیر شب -



 !  الله که بیارم ایمان باید کنم فکر و  نمیده جوابی

  فنر   جیر جیر صدای   باالخره تا گذره می دقیقه چند

 :  گه می که دماغ گند   آقای   صدای   بعد و میاد کاناپه

 !  ادب بی پرروی  ی سلیطه بخیر شب-

 می و شن می باز فورا جمله این شنیدن   با هام چشم

 امشب  من که افته می یادم اما کنم اعتراض  خوام

 .نذاشتم نمایش به خودم از  این جز  چیزی

 خواب جز ای دیگه  چیز به که هستم اونی از تر خسته

  و شن می سنگین هام  پلک زود بنابراین کنم، فکر

 .شم می بیهوش بگم بهتره یا افتن، می هم روی
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 آزاد  با داره که کنم می فکر و میاد کوشا صدای  

ی اینکه ولی کنه می صحبت  . نشدم متوجه رو اومده ک 

 . خونه بودم رفته دیروز -

  این دونم می اینکه وجود   با منم و گه نمی چیزی آزاد

 پلک فشاردادن   به همچنان  اما محضه شعوری   بی کار

 . دممی ادامه ایستادن فالگوش و هم رو هام

 .بود خالی اتاقم کوچه،  تو بودن ریخته و وسایلم -

 : گه می آروم خیلی آزاد

 . َچپ ت به -

 و بیدار من اینکه واسه تره محتاط کوشا  از اون انگار

 .نشم بحثشون مزاحم

  زدم خونه از حال اون با دید کیانا نبود، خونه  مامانم -

 ... اصال ولی بیرون

 :گه می جدی خیلی و میاد حرفش بین   آزاد

 ! باشه؟ این جز  چیزی داشتی توقع تو -

 : دهمی رو آزاد جواب   وقتی  تلخه لحنش اما کوشا

 فرضم مرده مامانم حداقل که داشتم توقع اما نه -

 . نکنه



  که کنم می حس و میاد کاناپه  فنرای جیر جیر صدای  

  زدن فندک صدای   بعد یکم  شده، بلند جاش  از یکیشون

 :  گهمی که  آزادی و میاد

 ! بشر بَبویی قدر  چه دیگه تو -

 تا کنم پرت رو کوشا حواس و شم بلند خواد می دلم

  حتی اما دونمش نمی کامل که موضوعی به دیگه

 آزاد اما نکنه فکر دردناکه برام اشم خورده یه همین

 : میشه کارم این مانع زنهمی حرف که

 مثل هم تو ذاشتننمی شناختن می کوشا اگه اونا -

 مامانی همین. کنی غرق  کثافت تو خودتو خودشون،

 گردونه، برت که اومد دنبالت هفته یه فقط گی می که

 اگه. نمیاد که لقش ون* ک گفت و شد  خسته بعدش

 .دهنمو بگیرم گل من بگو نشد

  آروم کنم، می باز  رو چشمام

  که کشم می مصنوعی خمیازه ولی شینم می جام سر

 .بودم خواب من مثال بگم

 : گه می کوشا

 ! ببخشید کردیم؟ بیدارت -

 . سوزهمی براش دلم که است درمونده قدر اون لحنش



 : گم می و کنم می اخم

  خوردید؟ مخمو صبح اول گید میچی -

 رو موقعیت که نیستم شعور بی هم ها قدر اون خب

 کنم عوض رو کوشا حال  اینکه برای فقط نکنم، درک

 .بریزم نمک یکم کنم می سعی

 هم کج لبخند یک کنه، می نگاه فقط و زنهنمی  حرفی

 کار این تو خیلی دهمی نشون که لبش کنج کاره می

 !  نیستم موفق

 و کنه می درد بدنم تموم شم، می بلند کاناپه رو از

 .کوبیدن هاون تو  رو بدنم انگار

 :  گه می و شه می بلند کناری یکاناپه  رو از هم کوشا

 .کنم گرم و  این برم من -

 پایین که رنگی مشکی پالستیک به کنم،  می ریز چشم

 : گم می و کنم می نگاه گذاشته پاش

 هست؟  چی -

  باال ابروی تای با که بیاره در رو التا ادای خواد می

 : گه می انداخته

 .کلپچ -



 تا نیشم ام؛موردعالقه غذای محبوبترین اسم شنیدن   با

 : گم می و شه می ُشل بناگوش

 .بشم ننت عروس فکرمه تو -

 :  گه می و خنده می

 . بابا جون -

 ایقهوه  های چشم صورتش اجزای تموم بین از

 .  کنن می جلب   رو توجهم که جذابشه لبخند و رنگش

  نظرم به اما آزاده از تر فیس بیبی و تر کوتاه قد

 .داره رو خودش های جذابیت

 :گه  می و داره برمی رو کیسه

 . کنم فکرامو منم تا کن گرمش بریم بیا -

  یه صدا و سر بی و گرفته اللمونی معمول طبق آزاد

  ها غریبه  با و  دیرجوشیه آدم شایدم وایساده، گوشه

 . شه نمی قاطی

 : گم می

 .میام  بشورم و صورتم و دست  -

. بشورم  رو صورتم تا  رممی منم و دهمی  تکون سر

  و داد صدای   سرویس داخل شدنم وارد با همزمان



  نوبت به رو  ها بچه اسم   که شنوممی رو کوشا بیداد

 .  کنه می صدا

 :گه می همراهیش جهت در هم آزاد

 دیشب بریزه، پشماش کن صدا رگباری و هومن  -

 .گذشته خوش  بهش خیلی

 فهمم می وقتی مونه نمی برگ هم من برای که ظاهرا

 !  دوره به آدم از  فقط و نیست الل هم خیلی

  شکست لشکر مثل همه رم می بیرون که  سرویس از

 .ها  کاناپه و ها صندلی رو شدن پالس خورده

  شهریار، به داده تکیه و نداره رو به رنگ که تینا

 رو هومنه پای   رو سرش که حالی  در هم بهارک

 مثل که هم آزاد. زنهمی  چرت و کشیده دراز کاناپه

 دومین و وایساده بود که جایی همون یخی مجسمه

 .  کنه می دود  رو  سیگارش

 رم می.  آدمم که منم فقط  ها جنازه این بین   ظاهرا

 .کنم  کمک کوشا به تا آشپزخونه

 می خالی خوری   ناهار میز   روی رو کیسه محتویات

 .کنه



 و قدیمیه خونه این های وسیله از  خیلی هنوز 

 ! براشون  داره ها برنامه شهریار مامان که مشخصه

  جلوی   رو اشاشاره  انگشت که کنم کمکش خوام می

 :  گه می و میده تکون هوا  توی   صورتم؛

 و سیاه به دست بذارم نباید بزنم و مخت قراره اگه -

 ! بزنی سفید

 و ایستم می سینه به دست رم، می عقب قدم یک

 : کنم می نگاهش

 ... که بکنی فکراتو تو  بزنم و مخت من بود قرار -

 :  گه می و  زنه می نیشخند اندازه، می  باال ابرو تای

 ! نبود حواسم عه؟ -

 می روشن رو  زیرش و ذاره می گاز روی   رو قابلمه

 : دهمی ادامه  بعد کنه،

  طوالنی ید  و تجارب عرصه این در اینکه نه آخه -

 اموندیقه یه المصب بابا که رهمی یادم همش دارم،

 کنی نمی وقت که داری  خاطرخواه کلی تو بده،

 ..دارن حرفی اونام شاید کنی،  توجه بهشون

 .آدمی لبم به لبخند اما نه که خنده



 اما  میاد،  خوشم خودشیفته های آدم از اصوال

  خاطر به هم  شاید. شینهنمی دلم به آزاد چرا دونمنمی

 !ضعیفشه عمومی  روابط
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 تا تا، چند رو  رنگش آبی  مردونه پیراهن های   آستین

 . میاد نظر به قبل از تر جذاب  حالت این تو و زنهمی

 دور رو نگاهش من، صورت به گذرا نگاه   یه از بعد

 : گهمی و چرخونه می آشپزخونه دور تا

 .کنیم پیدا کجا از بشقاب کاسه حاال -

  نیست خودش جای   سر هیچی. فیکونه ُکن هنوز خونه

 و کنیم می گرم غذا  روش که گازی همین جز به

 .قدیمیه خیلی که مشخصه



 دیوار روی که شهمی  هایی کابینت گشتن   مشغول 

 باالخره و کنم می رو  کار همون هم من. نصبن

 تایی چند سفید یکیسه یه تو یکیشون دوم   یطبقه 

 .کنم می پیدا مصرف بار یک ظرف  

  انتهای   چون ولی بیارمشون  تا کنم می بلندی پا

 .رسهنمی دستم کابینته

 آزاد بینم می که کنم صدا رو کوشا برگردم خوام می

 کار در کوشایی و ایستاده آشپزخونه در قاب   تو

 . نیست

 شهمی -: گم می و ها ظرف  جای   به کنم می اشاره

 ... و این

  جلو و شه  تکمیل حرفم نمیده امون قبل یدفعه مثل

 پایین رو کیسه و کنه می بلند دست رم؛می کنار. آدمی

  آزاد اینکه شه  می زدن، دید این گیری  نتیجه و آرهمی

 ! تره بلند قد هم شهریار از حتی

  سینک سمت   حرف بی و میذاره میز روی   رو کیسه

 . رهمی

 رو گاز روی یقابلمه  وبعد شوره می رو دستاش

. ذارتشمی  میز روی   ها ظرف کنار   و دارهمیبر

 :کنه می باز  زبون باالخره



 ! نیست خوب حالش دوستت - 

  برو"  یجمله یمودبانه   معادل   حرفش  کنم فکر خب

 " . بیرونه

 گریز آدم روانپریش   این رم؛ می بیرون آشپزخونه از

 .آرهنمی زبون به هم رو  تینا اسم حتی

 لحن   و  صورتش ریختگی   هم به نگرانه، شهریار

 گویای   کامال"  دکتر؟ ببرمش: "گه می وقتی اشکالفه

 !  حالته این

 :  دهمی رو جوابش  هومن

 .شه می میزون  حالش عصر تا نچ؛ -

  بکشه دست خوابیدن از داده رضایت باالخره بهارک

 : کنه  نظر اظهار و

 ! نیست؟ ناک خطر -

 طرف اون یکم که کوشایی سمت   کنه می رو هومن

 :  گه می و  نشسته دیشب مراسم های   صندلی رو تر،

 ! نداری؟ نظری کاری این یخبره  که شما دکتر -

 رو دستش  کف   و ذارهمی  میز روی رو  آرنجش کوشا

 : کنه می جک سرش زیر



 سگ تا خوره می حاملگی  به بیشتر تینا عالئم واال -

 .مستی

 می نیشخند کوشا و کنه می نگاهش چپ چپ  شهریار

 : گه می زده وحشت تینا. زنه 

 ! ها؟ -

 :  گه می شهریار و خنده می هومن

 .زنه می زر کن ولش -

  دو اگه دونم نمی و میاد  بسته زبون گریز   آدم صدای  

  مجهول صفت تا چند بمونم اینجا دیگه ساعت سه

 ! دممی نسبت بهش دیگه

 این جای   به که. خواد می فرار دلم و میاد موندن اسم  

  شلوار یه کرده اسیرم دیشب از که تنگی شلوار  

 بلند   مانتوی این جای   به و بپوشم خنک  سندبادی  

 ! ساده و سبک تیشرت   یه گشاد

 ها صندلی  و کاناپه رو از  هومن و کوشا همه از قبل

  می بدل و رد بینشون که هایی  حرف با و شن می بلند

 وارد  گن می چی فهمن می خودشون فقط و شه

 !  شن می  آشپزخونه



 لیلی   و  مونم می من و ره می اونا بعد  هم بهارک

 .پریشون دفعه این مجنون   و  حال بی مجددا

  بکشه دراز کاناپه روی   تینا تا کنه می کمک شهریار

 :گه می و

 ! خونه؟ برگردید خواید می چجوری وضعش این با -

 :بگم اینکه جز رسهنمی ذهنم به چیزی

 . شده مسموم گم می -

  از و موهاش بین برهمی  فرو چنگ ده،می  تکون سر

 : ریزهمی همشون به کالفگی شدت

 تولد کردم می غلط شهمی  اینطوری دونستم می -

 .بگیرم 

  من یعنی داره دوست رو تینا که همین زنم،  می لبخند

 . قائلم احترام براش و دارم دوستش دنیا یه هم

 دیگه، شده که کاریه بچه، نداشتی که  غیب علم -

 .هستم پیشش من بخور صبحونه برو پاشو

  منفی جواب    یعنی و باال سمت   به آروم خیلی رو سرش

 :  گه می و  دهمی  تکون

 ! برو تو ندارم، اشتها -



 کار بهترین شرایط این تو رفتن که کنم می فکر

 . گردم می بر آشپزخونه به و ممکنه

ناهار سر  و شینم می بقیه کنار نفره شیش خوری  میز 

  هم با رو  عوارض همه این مستی واقعا که فکرم تو

 !  داره؟

 یه تا صد فکرای از حواسم شه می باعث بهار صدای  

 .کنم نگاه مقابلم بشقاب   به و بشن پرت سرم  توی غاز

 همچین خوردن برای هم رو اولیه اشتیاق اون حتی

 .ندارم دلپذیری غذای

 مصرف بار یک ظرف محتویات گذره، می دقیقه چند

 به که غوغاست سرم توی و مونده نزده دست من

 !بگم؟ چی مادرش

 من کنار و شه می ملحق جمعمون به  هم  شهریار

 بپرسم که کنم می باز دهن. شینه می صندلی روی

  تینا؟

 :  گه می من از قبل و کنه می دستی پیش

 . برد خوابش -
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  از و ام نخورده دست یصبحونه  به افته می نگاهش

 : آدمی خوشم هست، چی همه به حواسش  اینکه

 ! خوری؟ نمی چرا -

 رو"  ندارم  اشتها"  ی کلیشه  جواب  اینکه جای به

 کردن بازی مشغول و"  خورم می: "گم می آروم بدم،

 .شم می غذام با

 من برسونشون خوره می  اینا تینا به مسیرت آزاد؛ -

 ...کارگر بمونم باید

 دهنش تو یلقمه جوییدن   از  کنه، می بلند سر آزاد

  و معطلی  بدون   شهریار حرف بین   و کشه می دست

 :  گه می محکم خیلی

 .رسم نمی دارم، کار -

  مزاجشون به  و نیست قشنگ خیلی حرفش انگار خب

 و طعنه از پر  لحن یه با هم کوشا حتی که نمیاد خوش

ت امیدوارم -: گه می کنایه  واسه کشیدن دستمال کار 

 ! نباشه پیچیوندیش دیروز که دختری اون



 مجددا  اش؛قیافه تو  حالتی تغییر بدون اما آزاد

 : گه می میشه خوردن مشغول

 .زدم  و سیکش دیروز که اونو -

 پچ پچ بین   که  زنن می حرف دختری به راجع احتماال

 دقیقا آزاد که  گفتن می. شنیدم بهش راجع  بهار و تینا

 مهمونی  از قبل ساعت  یک و آرایشگاه در جلوی

  بودم کرده تعجب من. اومده تنها خودش و کرده ولش

 آزاد به خوبی حس هیچ بود شده باعث قضیه همین و

 . باشم  نداشته

 دل میون   که داره، حق  و ناراحته اما شهریار

 . داره توقع  دوستاش  از مشغولیش

 جلوگیری واسه هومن که بزنه حرف آزاد با خواد می

 : گه می احتمالی  ی مشاجره از

  چیزیم؟ کاهویی کلم اینجا من ناموس بی -

 و کشه می  سر رو آبش پر  لیوان   از قلوپ یه شهریار

 :  گه می

 . گم می ماشین خاطر به -

 :ابروش بین کاره می  اخم هومن



! دیگه برم می دوتارم این بردم و بهار چی هر با  -

  خوای می کنی می ول منو  منن، محل  بچه اینا بعدم

 احساس؟  بی پلشت   این دست بدیشون

  اهمیت بی و تفاوت بی آزاد که نداره تعجب جای

 به اهمیتی و  آبشه لیوان کشیدن   سر نفس یه مشغول

 . دهنمی بقیه های حرف

 می"  یکلمه  تک با رو ما رسوندن بحث   کوشا

 یحوصله و حال اگه و  دهمی  خاتمه"  رسونمشون

 بی این به رو زهرم حتما  داشتم درمونی و درست

 .ریختم می تربیت
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 قدر همون  هم هنوز تینا  حال    و خوریم  می صبحونه

  جز رسهنمی فکرم به  چیزی دیگه که من. خرابه

 . خونه ببرمش  زودتر  چی  هر اینکه



  رو نه یا میشه موضوع این متوجه مامانش  اینکه

 شدن خوب زودتر چه  هر خوام می فقط دونم، نمی

 .ببینم رو حالش

 دیشب که رو خودم های لباس دارم شهریارم، اتاق   تو

  یه تونم می حاال کنم می حس و پوشم می شستمشون

 .بکشم راحت نفس

 بهشون ببرم تا دارمبرمی رو تینا و بهار های لباس

 دارم اینجا که بریم  بیاید و شید آماده که بگم و بدم

 !دممی جون

  داخل   از کوشا صدای   که برم  پایین ها پله از خوام می

 .  آدمی بزرگتره که اتاقی

  هاش حرف باقی   تا مونم می  منتظر و شم می کنجکاو

 .آرهمی رو"  مامانش"  اسم چون بشنوم، رو

 کامال لحنش ناراحتی   و زنه می  داد عصبانیه،

 : مشهوده

 واسه من! کنه؟ می فرقی  چه دیگه، کس هر یا بابا -

 ...مامان ُمردم همتون

 باید حتما اما داره حالی چه که کنم درک تونم نمی

 .کنه می  ناراحتم هم همین و باشه دار غصه خیلی



 دیگه که اونجا  اومدم می تو خاطر به فقط االن تا  -

 ! تموم مامان، شد تموم! نمیاد امممرده

 عصبانی لحنش هنوز اما تره پایین صداش تُن بار این

  و من گرمه، سرشون و پایینن بقیه است، کالفه و

 . باالییم یطبقه  که هستیم کسایی تنها کوشا

  حالی در اخمو کوشای  و شهمی  باز شدت با اتاق در

 می در قاب تو استدستگیره به دستش هنوز که

 .ایسته

 دارم توقع شن، می باز هم از زود ابروهاش یگره

  چیزی ولی" وایسادی؟  گوش" بگه و بزنه داد سرم

 یطبقه  سمت   رو ها پله حرفی هیچ بدون   و گه نمی

 شه می باعث کارش این که  چند هر کنه می طی پایین

 .کنم شرمندگی احساس بیشتر که

 .  رممی پایین رو ها پله

  کشن، می قلیون و نشستن خونه وسط    آزاد و هومن

 ُگم خونه این تو بارش با شتر  که انگار نه  انگار اصال

 .شه می

  بهارک و کشیده دراز تینا کنار یکاناپه   روی شهریار

 .کنه می چیکار که دونم نمی اما است آشپزخونه تو



 : زنممی صداش و هومن سمت   کنم می رو

 ! هومن؟ -

 : گه می کنه نگام اینکه بدون

 !هوم؟ -

  خودش رفتاری های عادت ولی میاد بدم کارش این از

 !نمیاد بر من دست از کاری و داره رو

 ! ببرم؟  رو تینا خوام می  من! میاید؟ بهارم و تو -

  جاش سر    و دهمی خودش به تکونی حرفم  شنیدن با

 و آزاد دست میده رو قلیون شلنگ شه،می  جا به جا

 :  گه می

 ایه؟عجله  چه االن؟ -

 هر بهارک. نکنه درک رو ما شرایط که داره حق

 .مونهمی و رهمی بخواد دلش که جا  هر و ساعت

  کمک. تینا سمت   افتم می راه و زنمنمی ایدیگه  حرف  

  عوض رو  لباساش و ببرمش باال ها پله از تا کنم می

  بزنم زنگ خوام می و پایین گردیم می بر بعد کنه،

 به هومن چتر دونم می چون   بگیرم اسنپ یا آژانس

 !نیست  شدنی جمع زودیا این



  طی رو ها پله نصف   که منی به و ایستاده پایین کوشا

 :  گه می کردم

 .رسونمتونمی -

 :  گم می و رممی  پایین تینا همراه   رو آخر هایپله  چند

 ...انسپ بشیم، مزاحمت خواد نمی دلم -

 :  گه می وار تاکید و میاد  حرفم بین

 . رسونمتونمی که گفتم -

 : ایسته می ما نزدیک هم  شهریار

 نره، یادت فقط تره؛ راحت خیالم برید  کوشا با -

 .بزنین زنگ  خونه رسیدین

 می مغمومی و شرمزده لحن با و دم  می تکون سر

 : گه

 مامان برگشتن تا بگیرم کارگر بمونم باید خودم -

 .رسوندمتون می که وگرنه کنم جور و  جمع  رو اینجا

  صدایی تن با و شده آروم  حاال دیشب بشاش   کوشای  

 :  گه می شنوه می زور به هم خودش کنم فکر که

 .نداریم تو  و من شهریار، نخور گه -



 می هومن و ایستادن ما کنار  هم هومن  و بهارک حاال

 :گه

 .آیممی عصر ما برید شما -

. پرسیدم ازش من و مهمه خیلی من برای  که انگار

 اگه بگم بهش  خواد می دلم و نشسته جاش  سر آزاد

 ! گاوی تفاسیر این با تو قطعا ادبم بی و سلیطه من

  افتیم می راه تینا و کوشا همراه و کنیم می خداحافظی

 . بیرون بزنیم ویال از که

 نشون پا سر و خوب رو خودش که کنه می تالش تینا

 بفهمن مامانش و مامانم اگه دونه می چون بده،

 !کنن می امونبیچاره  کردیم، صبح  کجا رو دیشب

 اما معمولی پراید   یه. شیم می کوشا ماشین   سوار

 ! تمیز

 با و رهمی باال پارو از پدرش پول که گفتن  می یادمه

  طردش اونا که فهمید شه می امروزش هایمکالمه 

  نباید قطعا  آقازاده، یه پای زیر ماشین   وگرنه کردن،

 ! باشه پراید



 رو ای طوالنی راه   افتیم، می راه و زنه می استارت

  یک یا ساعت یک حدودا  و خونه تا داریم پیش در

 .کنیم طی باید رو مسیر نیم و ساعت

 ذارهمی رو سرش تینا و نشستیم عقب صندلی روی

 ! خوابه می و من پای رو

 یه آینه از گاهی از هر که کوشایی و مونم می من

 علی از غمگین موزیک یه و اندازه می بهم نگاه

 .بزنم زار خواد می دلم شنیدنش  با که یاسینی

 قدر اون حتما واسم، داره تعجب  جای   و زنهنمی  حرفی

 .نمونده ریختن مزه واسه جایی که درگیره  فکرش

  تختم هم بعد  و خونمون  دلم و ذارممی  هم روی پلک

 و خوابیدن دغدغه بی دوساعت واسه خواد می رو

 !  دارم کار کلی و شلوغیه روز  برام فردا  چون! آرامش
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  می باز چشم  زنه می صدا رو اسمم که کوشا صدای   با

 شم می هوشیار که یکم شم، می بیدار خواب از و کنم

  های نزدیکی گفت شه می و کنم می نگاه رو اطرافمم

 از و شه می بلند هم تینا من از بعد تیناییم، یخونه 

 .کنه می نگاه بیرون به پنجره

 : گه می و شه می متمایل عقب سمت  به کوشا

 ! دیگه؟ جاست  همین -

 نمی و کنم  می نگاهش تعجب از مونده باز دهن   با

 دستی پیش خودش. بلده کجا از رو آدرسمون که دونم

 : ده می نجاتم بمیرم فضولی از اینکه از قبل و کنه می

  شهریار از زدم زنگ. نکردم بیدارتون خوابین، دیدم -

 .گرفتم آدرس

  بابا، جون"   گم می دلم تو و کنم می تعجب بیشتر خب

 ! " شخصیتی با و جنتلمن پسر   چه

 : دهمی ادامه و زنهمی  لبخند



 ! براتون نیاد پیش داستانی که نرفتم هم  کوچه داخل -

 و کاری مالحظه از حجم این با بگم اگه دروغه خب

 لبخند هم من! نکرده جلب رو توجهم جذاب لبخند اون

 :گم می و زنم می

 .کردی لطف ممنون -

 :  دممی ادامه و کنم می باز رو در

 رم،می خودم برسونم رو تینا  نیست، دور ما یخونه  -

 .شیم نمی  مزاحمت این از  بیشتر دیگه

 یآینه  تو   بتونه تا کشهمی من سمت رو  خودش تینا

 :کنه نگاه رو صورتش راننده

 . برسونش بمون! دوره زنه؛می زر - 

 می تعجب با و زنم می اش شونه به آرومی یضربه

 :  گم

 .خیابونه  یه همش فرقش تو؟ گیمی چی -

  صداش و پریده رنگ هنوز کوشا، سمت   کنه می رو

 :  حاله بی

 ! خونشون برسونش کوشا، نده گوش حرفش به -



  که موهایی بین   بره می  فرو چنگ و خنده می کوشا

 کنه می رو بعد حالتن،  خوش زیادی کنم می فکر

 :  گه می و من سمت

 باید داستانا این و خواستگاری  واسه باالخره -

 . دیگه باشم  بلد و خونتون

 ساک   تینا  کنم می کمک شم، می پیاده ماشین از

 :  گم می جدی لحنی با و  دارهبر  رو لباسش کوچیک  

 !  کنم خواستگاری من بود قرار که؛ رهمی یادت هی -

 : گه می جونی بی یخنده  با تینا

 ! نیست راه به رو حالم که حیف -

  می نیشگونش که حالی در و بندم می رو ماشینش در

 :  گم می گیرم

  ولکن کردی  نمی عقدمون  تا وگرنه خداروشکر، آره -

 ! که نبودی ماجرا

 :  گه می آروم و خنده می

 .  اومد دردم  آخ، آخ -

 جلوی درست کوچه انتهای و کنیم می  طی رو کوچه

 .بینیم می  رو خواهرش  ساختمونشون



 : گه می من از  قبل خودش

  وگرنه کوچه تو نیومد کوشا شد خوب اوه، اوه اوه  -

 !  شد می گایی*ب   چه

 کنم می تایید" همون"  یکلمه تک گفتن  با رو حرفش

 ما با قدم دو یکی فقط  دیگه حاال که خواهرش  به و

 . کنم می سالم داره؛ فاصله
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 می برانداز رو   ما باالی و  قد حرف بدون ایدقیقه چند

 موشکافانه لحن یه با و کنه می ریز چشم بعد و کنه

 : پرسه می

 !  برگشتین؟ االن سالم، علیک -

  می و میده جواب رو آیفون تینا مامان   لحظه همون

 :گه

 !  کیه؟ -



 عمیق نفس و کنه می بند کمرش به رو  دستش تارا

 : کشه می

 .اینجا شدم تلف دیگه کن باز و در مامان -

 به رو تینا ساک   شه، می باز آرومی تیک   با در

 : گم می و  دممی دستش

 ! باش خودت مواظب تین، رفتم من -

 می بلند  های نفس هنوز که حالی در  تعجب با تارا 

 :گه می کشه

 بری؟  خوای می نازار؟ عه -

 به زود که منتظرمن بگم خوام می دم،می  تکون سر

 :  کنم می  جمع ایدیگه   طور رو گافم و آممی خودم

 .دارم کار کلی فردا دیگه، آره -

. شه می آب  دلم تو قند تصورش از و آدمی فردا اسم

 هیچ تو نتونستم و کشید  طول بهبودیم نیم  و سال یک

 دور و وقت همه این بعد   حاال  کنم، شرکت ای مسابقه

 و برگردم باید ورزشیم رشته دلچسب فضای از بودن

 . کنم ثابت رو ها چیز خیلی بقیه و خودم به

 :گه می و زنهمی  لبخند

 .فعال پس باشه -



 موندن سرپا و شه می ساختمون وارد  زودتر خودش

 ایسته می در قاب تو سخته، سنگینش  شکم با براش

 : گم می تینا به رو و

 .بای  -

  کنم می اشاره و تارا سمت   چرخونم می  رو نگاهم بعد

 :  شکمش به

 .باش نی نی مواظب -

 می تند پا  ساختمون به ورودشون  از بعد و خنده می

  باشه رفته امیدوارم که چند هر. برسم کوشا  به تا کنم

 . معذبم خیلی پیشش چون

 : بگه و  بگیره و مچم منتظرم مدام

 ! منی کف  تو دیدی -

 دست و اش بدنه به داده تکیه شده، پیاده ماشین از

 می که لحظه هر. ایستاده هم در های اخم  با سینه به

  که کنم اعتراف باید و آد  می نظر به تر جذاب گذره

 . بوده جذاب برام مقدار همین به هم قبل دفعات

 :  گم می و زنم می صداش

 ! کوشا؟ -



  گرده برمی گیره، می ماشین یبدنه از رو اشتکیه 

 :گه می و سمتم

 !جان؟ -

 :  گم می ام درمونده و مجهول های حس    از فرار برای

  به جا  این از من ولی موندی منتظر که ببخشید -

 ... مزاحم دیگه که رممی خودم رو بعدش

 رو در و شه می سوار که نشده تموم حرفم هنوز

  تعجب از شده گرد های  چشم با بنده، می محکم

 زودی همین به" گم می خودم با و کنم می نگاهش

 " خورد؟ بر بهش

 شه می باز منه روی به  رو دقیقا که شاگرد سمت در  

 و بده ُهل من سمت به و در تا کنه می دراز دست و

 . کنه بازش

 نه بلدم؛ نه تعارفات  این از من جدت، ترو شو سوار -

 .آدمی  خوشم

  کنارش مجبورم ندارم، ایدیگه  یچاره   گویا خب

 .بزنم  خیالی به رو خودم  و بشینم

 . شم می سوار و کشممی عمیقی نفس

 نرفتید؟ که فاک به -



 :  گم می و  زنم می لبخند

  بود کرده  جور و جمع و  خودش شکر، رو خدا نه -

 . تینا

 :پرسهمی و زنهمی  استارت

 برم؟ طرف کدوم از -

 منتهی که ایفرعی خیابون   به کنممی اشاره  دست با

 . ما خونه مسیر به شه می

. میاره در حرکت به رو ماشینش و دهمی  سرتکون

 کنه می روشنش و شینه  می ضبط روی که انگشتش

  های آهنگ اون از باز  که کنم می دعا دعا فقط من

 ندارم رو اعصابشون اصال االن که نشه  پخش غمگین

 .بیرون  کنم پرت پنجره از رو ضبط  ممکنه حتی و

  تی آهنگ   جدیدترین و یاره باهام دفعه این شانس خب

 دارم، دوست رو عجیبش  مود  . شه می پخش  بکس ام

 لیست پلی از کمی دست اشعالقه مورد های آهنگ

  و داریوش از بعد که. ندارن من گوشی های آهنگ

 و فاز اعصابم آخرش و شه می پخش بند ماکان ابی

 .کنه  می قاطی نول



 و بیاد لبم  به لبخند شه،  می باعث آهنگ دار   قر ریتم  

  داریوشه، و ابی و آهنگ درگیر فکرم که همینطور

 . نکنه گم رو خونه مسیر که هست  حواسمم

 !  نه؟ ترکی می داری -

 :  گم می و خندم می شم؛ می متوجه که  رو منظورش

 .دیگه آزاری مردم -

  نگیری باز گفتم بود، برده  خوابت قبلیه آهنگ با -

 کسی خواب  مزاحم خوادنمی دلم اصال من  که بخوابی

 . بشم ها خانم الخصوص علی
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  ها، بیاره پایین و کسی فک نداره دوست منم بابای -

 کاره تکواندو . نیست خودش دست دونی می ولی

 . بعضیا صورت تو خوره می میره در پاش وقتا بعضی



 : کوتاه و آروم خنده، می

 ! دیگه؟ بود تهدید االن این -

 با رو لبم و دممی تکون نفی ینشونه به رو سرم

 :کنم می تر زبون

 .بابا نه -

  خیابون چون و اندازه می صورتم به گذرایی نگاه   نیم

 چرخونه می رو گردنش بر دومرتبه شلوغه زیادی ما

 می رو  ماشینش فرمون و مقابل یشیشه  سمت  

 :  چسبه

 پس؟ چیه -

 اگه اما معذبم هنوز شم،  می جا به جا صندلی روی

  می تابلو  رو خودم بیشتر نگم، چیزی  و کنم سکوت

 .کنم

 از قبل تا ازدواجه، از بعد مال اینا و بابام لگد -

 .رسه می حسابت  به خودم لگد   ازدواج

 یحواله   کوتاهی نگاه   هم باز و کمتر رو سرعتش

 :  گه می و کنه می صورتم

 !کاری؟ تکواندو هم تو -



 لب مهمون رو نمایی دندون لبخند   و دممی  سرتکون

 . کنم می هام

 :  میگه

 .که پامه تو  پالتین گفتی -

 فتبارک"  گم می دلم تو و  تعجب از مونهمی باز دهنم

 ".دقت و توجه از حجم   این از هللا

 ...خب کردیم می شوخی داشتیم مگه؟ کردی باور -

  حواسش متمرکز و مستقیم کنه، نمی نگاهم دفعه این

 :  گه می و  رانندگیشه به

 ! بودم جدی من ولی -

 حجم این به  هللا تبارک هم باز کنم، می تعجب هم باز

 ذهنم به چیزی تقریبا خب! دلبری و زبونی چرب از

 نگاه رو بیرون پنجره از. شینم می ساکت و رسهنمی

  بینمون ای  ثانیه چند  سکوت که اونه باالخره و کنم می

 : شکنه می رو

 نباشی؟  فضول نمیاد بهت -

  متعجب راست و چپ واسه ساختن رو  بشر این گویا

  گردم می بر و پنجره از گیرم می رو نگاهم! من کردن

 ما یکوچه  و خیابون انتهای   به چیزی  دیگه سمتش،



 مسیر ذره یه این زودتر چه هر که امیدوارم و نمونده

 ! دستش از  بشم راحت و  بشه طی هم

 زیادیم گینمی لعنتی؟ داری لطف من به قدر این چرا -

 ! میشه؟

 : کنه می  هاش لب مهمون رو آمیزی  شیطنت لبخند

  داری، نگه و خودت و باشی فضول که  سخته خیلی -

 ! نه؟

 با اش مکالمه به کنه می اشاره که کنم می فکر

 :  گم می خودم از دفاع برای و مادرش

 ! بودم اونجا اتفاقی کنم، عوض  لباس بودم رفته من -

 ! چرا؟ بدونی خوای نمی -

 و لحن فکرترین بی به و شه می باز  عجله با دهنم

 : زنممی حرف ممکن نوع

 ...از رو تو دیگه، مشخصه نه -

 و شه می خرد اعصابم! خنده می کنم، می مکث

 :  گممی

 .دار نگه جا همین -

 : گم می گیره، می ترمز جلوتر  قدم چند



 .  رسوندیمون   که ممنون - 

 و کنم می خداحافظی. زنهمی  لبخند  فقط جوابم در

 .دهمی رو  جوابم باالخره

 :گه می و میزنه صدام ببندم رو در اینکه از قبل

 ! وایسا نازار -

  کنم، می نگاهش باز نیمه  در الی   از و شممی خم

 می تر زبون با را لبش. بزنه حرف تا مونم می منتظر

 :بگه تا میاد باال  جونش و کنه

 . خداحافظ هیچی، -

 میرم که االن. بندم می  رو در و دممی رو جوابش

 مامان برای که کنم، سرایی داستان کلی  باید خونه

 که اینجاست بدبختی و افتاده اتفاق چیا  کنم تعریف

.  باشن دروغ یپایه  بر شده حساب باید اتفاقا تموم  

 هم کارا این اهل نمیاد، خوشم گفتن دروغ از خودم

  اگه. بپیچونم  بابارو  مامان بخوام مدام که نیستم

  دیگه وقت هیچ شاید نبود شهریار و تینا های اصرار

 .ذاشتمنمی ویال اون توی رو پام

  افتم می راه منم شه، می  دور ازم کوتاهی بوق تک با

 .ببندم فردا برای   رو ساکم باید  و خونه سمت  
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 بدون مامان زنم، می زنگ و رسممی خونه  در جلوی  

 .کنه می باز رو در کیه، بگه اینکه

  کوچیک حیاط یه که ویالیی   واحدی   تک یه ما یخونه 

 !  است کوچه  انتهای و داره

  و حیاط داشتن   پاس   به نداره، هم تابستون و زمستون

 !جذابه برام همیشه  کوچیکش یباغچه و حوض

  کفش درآوردن از بعد اتومات  و شم می حیاط وارد

 حیاط  توی شیر   سر  و حوض کنار رو پاهام هام

  مامان نکنم رو کار این اگه دونم می چون شورم،می

 .کنه می ساقطم هستی از

 و کنم می پا رو انگشتیم الی پالستیکی های دمپایی

 می طی رو رسه می خونه به که کوتاهی یپله  دوتا

 .کنم



 می. برقراره عجیبی سکوت   کنم، می باز که رو در

  محال   چیزی همچین باشه خونه بابا وقتی که دونم

 اگه حتی رو تلویزیون داره عادت بابا چون. ممکنه

  جایی تا رو صداش و بذاره روشن کنه  نمی هم تماشا

 . ببره باال داره امکان که

 :زنم می صدا و  بندم می و در

 مامان؟  -

 : آدمی خودشون اتاق   داخل از صداش

 .ناز اینجا بیا -

 دونم می اما. کنم نمی حال اسمم کردن مخفف با خیلی

  و انداخته دوستام دهن توی  مامان هم  رو ناز همین

 . کنم شکایت بابتش تونم نمی

 کشوی   داره در، قاب   به  دممی  تکیه و رممی  اتاق به

  لباس اقسام انواع و کنه  می مرتب رو هاشون لباس

 .ریختن تخت روی زنونه و  مردونه های

 :  گم می

 . سالم -

 : گه می 

 .گذشت خوش خانوم، سالم به  -



 گلوم از" هوم "  مثل صدایی بگم چیزی اینکه بدون

 .  کشم می دراز  تخت روی و رممی بعد کنم می خارج

 : میگه غره چشم با همراه و شه می عصبی

 .بیار  در منو صدای بعد برسی راه از بذار -

 : میگم و میذارم هم روی و هام پلک خندم، می

 !  کجاست؟ بابام -

 :  گه می

 .رفت -

 برگ و شاخ  ریختن   روز   کال امروز اینکه  مثل خب

 . نیست کوشا های حرف به مختص فقط امر این و منه

 شینم، می  تخت روی سریع و کنم می باز  رو چشمام

 :پرسم می

 کجا؟ -

. نشنوم  رو فکرمه توی که چیزی کنم  می دعا و 

 کردن   تا مشغول   و نشسته زمین روی کنه؛ نمی نگاهم

 . باباست های زیرشلواری

 دادن جواب واسه مامان اما  و نیست من دل توی دل

 .کنه می دست دست



  و تر گرفته لحن   بلندتر، صدای با پرسم، می دوباره

 : تر ناراحت

 رفته؟  کجا بابام مامان، -

 وقت از آدمی بدم و جدیه کنه، می نگاهم  باالخره

  اینجور و  شه می سخت که. شهمی  جدی که هایی

 !داره پا یه فقط مرغش ها وقت

 ! رفت زودتر روز یه -

 :گممی معطلی بی کنم، نمی فکر

 !  من؟ بدون   -

 کنه نمی شوخی  بگه داره سعی که سردی لحن   اون

 ولی بزنم داد خواد می دلم اعصابمه، روی شدیدا

 . ذارهنمی کرده خوش جا گلوم تو که بغضی

 صدای یه رسه،می گوش به ناله به شبیه صدایی

 من به متعلق که کنم نمی باور خودمم که دار بغض

 : باشه

 !رفت؟ زودتر نبره و من  اینکه واسه -
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 به رفتن دونه می اونم که. میاره کم شه،می  خسته

  داره حکمی چه و چی یعنی کوفتی  مسابقات اون

 !من واسه

  این شنیدن  ! زنهنمی حرف و دهمی تکون رو سرش

  میاد، در من اشک   باالخره  و مرگ خود   یعنی جواب

 و بزنم داد کنم می گریه که حالی در تونم می باالخره

 : بگم

  متوجه چرا! من؟ با کنید می اینطوری چرا شماها -

 تشک بودم،  مصدوم نیم  و سال یه مامان نیستید؟

 تو تمرگیدم فقط نزدم، لگد نپوشیدم، هوگو ندیدم،

  می... من... من. کردم پرت رو حواسم و خونه

 !مامان رفتممی باید من!  برم خواستم

 و داغون من   کنار   و میاد شه، می بلند جاش از

 :سمتم کنه می دراز رو دستش شینه، می عصبانی

 ...تونی نمی که گفت دکترت -



 دو و پرم می حرفش بین   کشم؛ می عقب رو دستم

 :زنم می داد مرتبه

  حرف باهاش صبح دیروز خودم گی؟ می دروغ چرا -

 منم از که گفت خودش! نداری  مشکلی هیچ گفت زدم

 !  مامان؟ گیمی دروغ. تری سالم

! تونم؟ می و تونه می مگه ولی کنه آرومم خواد می

  ساده حرف   تا چند با من نیم و سال یک  درموندگی

 ! شه نمی رفع

 اون و کنم می گریه هنوز من کشه، می عمیقی نفس

 :گه می

 !  گم می و راستش قبول، -

  بشنوم خوام می دهنش، به شم می خیره  چشمی  چهار

 و بگیره ازم رو خوراکم  و خواب قراره که رو دلیلی

 .بدم حق بهشون بخوام که بوده منطقی قدر اون ببینم

  که دونی می! واجبه که دونی می نازار، کنکورت -

  خاطر به عقبی کلی طوریشم همین! بخونی درس باید

 .خونه  تو نشستنت و مصدومیتت

 بودم گفته. خوام نمی بودم، گفته! نیست منطقی

  بودم گفته! باالتره  ای دیگه چیز   هر از واسم  تکواندو



 این کنه قانعم تونه نمی پس! درس بعد ورزشم اول

 .حرف

  دختر  یه مثل خواد نمی دلم کنم، می پاک  رو هام اشک

 و حس این دارن اونا ولی برسم نظر به ابله یبچه 

 ! نفهمم من که کنن می القا بهم

  برای مهم های تصمیم تونم می منم که نیستن متوجه

 . بگیرم زندگیم

 ! مامان؟ گفتم  چی من -

 .نداره بحث یحوصله  که دونم می و عصبانیه سرده،

 !  گفتی خودت واسه گفتی چی هر تو -

 دیگه ولی میره باال صدام شم؛ می  ترعصبانی هم من

 :ترینم کالفه چون نمیاد  در اشکم

 گوش حرفم به باید که بوده خودم واسه اگه -

 !میدادین

 : زنهمی  داد سرم و رهمی در کوره از دیگه بار این

 هیچ ورزش این بود، داده  قول من به بابات نازار -

 . نزنه درست به ای لطمه

 با و منطقیه اوقات اکثر بزنه، داد سرم ندارم عادت

 .میبنده رو  دهنم حرفاش



 : زنممی گریه  زیر بازم

 .زدنمی -

 از من  و بشم خالی بذاره خواد می کرده، سکوت

 : میگم و کنم می استفاده فرصت

 نازار که نکردی  فکر چرا نداشتی؟ اعتماد بهم چرا -

 خواد می وقتی تونه، می گه می وقتی یعنی! تونه می

  چیکار باهام دونی می! تونه می حتما کنه می تالش و

 کردی؟

  بر عالوه که  نمیشه باورم شم، می بلند  تخت روی از

 حتی و مامان از خودم، از! شدم هم متنفر عصبانیت

 این از. پشتمه همیشه کنه می ادعا که بابایی از

 همه از افتم بی عقب شد باعث که کوفتی مصدومیت

 . چیز

 خواد می دلم من و گه نمی چیزی کنه، می نگاهم

 .بمیرم

 پر، آسیایی مسابقات یعنی! ملی تیم برم تونم نمی -

 ! پر المپیک مهمتر، همه از و پر جهانی مسابقات

 ...من نازار -



 نباید شدنه خالی بر قرار که حاال آم،می حرفش بین

 : بمونه دلم تو چیزی

 ! کارت نیست شدنی جبران -

 و گیرم می ُگر  بار یه لحظه چند بمونم، آروم  تونم نمی

 : زنم می داد هم باز

! تولد شهر سر اون برم گذاشتی که بود همین واسه -

 چیه دونی  می اصال... بکشی نقشه بزنی، گولم

 ! بخونم درس خوام نمی من مامان؟
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 من یدوباره داد   اما بزنه حرف تا کنه می باز دهن

  داد دونم می غلطه، کارم دونم می شه، می مانعش

 دست ولی دنیاست؛ کار ترین اشتباه مامان سر زدن

 !  بشم خالی  جور یه باید و  نیست خودم



  تر دیوونه و تر پُر گذره  می که دقیقه هر  که چند هر

  خودخوری طاقت اصال کنم می حس و شم می قبل از

 !  بشم منفجر که ممکنه آن  هر و ندارم

 فقط کنم خراب   رو کنکور اگه حتی! مامان! مامان -

 ... المپیک ولی! افتم می عقب سال یه

  رو صدام تنَ  کالفه و خسته بدم، ادامه ذارهنمی  بغض

 :گممی رممی اتاقم به که حالی در و  آرممی پایین

 ...رو اینا گممی تو به دارم چرا دونم نمی -

 با و گفت دروغ که بابایی! بابا؟! بگم؟ باید کی به پس

 !کرد همکاری مامان

 حتی که مقصره، دونه  می کرده، اشتباه دونه می

 نمی چیزی کوبم می هم به محکم رو اتاقم در وقتی

 .گه

 خشم استرس، شدت از هام دست شینم، می در پشت  

 از رو گوشیم تونم می سخت  و لرزن می  ناراحتی و

 . بگیرم تماس بابا با و بیارم در مانتوم جیب  

 که قدر  اون! نمیده جواب گیرم، می  رو اششماره

  جلوی خوام می چی هر و رهمی  پیغامگیر روی تلفن

 !  شه نمی نکنم، گریه که بگیرم رو خودم



 بابا بهم؟ گفتی  دروغ نازار؟ بدون   رفتی؟ تنها بابا؟ -

 ...بردیمی و من باید

! گریه زیر زنممی و بدم ادامه بیشتر تونم  نمی دیگه

 شم، می بلند جا از میاد، جا که نفسم کنم، می قطع

 تلفنم و گوشی انداختن بعد و برمیدارم رو ام کوله

 .زنممی بیرون خونه از داخلش،

 در مامان که پوشم می رو  هام کتونی در  جلوی   دارم

 :  گه می و کنه  می باز رو

 میری؟  کجا -

 اگه چون شه نمی ولی  قبرستون، بگم خواد می دلم

 .برم ذارهنمی و کنه می  لج مامان بگم

  جا به جا  دوشم روی رو کوله بند کنم، می راست قد

 :  گم می آروم و کنم می

 ! گردم می بر -

  زنده حداقل و بیفته اتفاق خالفش بر که امیدوارم اما

 . برنگردم

 :  گه می

 .برگرد زود -



 گریه دلم زنم؛می بیرون خونه از و دممی  تکون سر

. برهمی سر  رو امحوصله کردن گریه اما خواد می

 نمی وقتی  حتی برم قراره کجا یا رممی کجا دونم نمی

 ! ببرم خودم با  رو تینا تونم

 باز دلم بلکه باهام، بیاد که نیست هم بهارک  حتی یا

 خیلی کنم، می طی رو خیابون  هم بعد  و کوچه. بشه

 االن که دونم نمی حتی و نیستم رفتن بیرون تنها اهل

. طنز فیلم و سینما یا  کنه می خوب  رو حالم کافه

 مامان و بابا با افته می برام که بدی اتفاق هر معموال

 این اما کنن  می خوب رو حالم  اونا و ذارممی میون در

 از تر پناه  بی که کنم می  حس  حاال و کنه می فرق بار

 .امزمانی  هر

 یه و تاکسی یه گاهی از هر ایستادم، خیابون سر

 می نگاه فقط تفاوت بی من و زننمی بوق سواری

 . کنم

  اینکه از خوشحال و خوره می زنگ تلفنم باالخره

 می دست کنه؛ آرومم باحرفاش  تونه  می و باباست

 . آرممی بیرون رو گوشی و ام  کوله تو برم

 زیر موبایل یصفحه روی ناشناس یشماره دیدن   با

 :گم می لب



 !زارت -

. زنه می زنگ دوباره و شهنمی  بیخیال  دم،نمی  جواب

  زنگ دوباره ندادن جواب بار یه بعد که سیریشی آدم  

  یعنی زنه،می

 رو دهنت تا زنهمی  زنگ هم باز ندی  جواب اگه

 !  کنه دندونپزشکی سرویس

 :  دممی  جواب

 .الو -

 : گه می که گوشم تو پیچه می کوشا صدای

 !  سالم -

  تو! هستیم من برگ و شاخ ریزش شاهد دوباره خب

 شب میذاشتی خفن، بابا عمل، سرعت   بابا گم می دلم

 ! حداقل شد می خلوت سرت که

 :  گم می جوابش در آروم

 . سالم -

 : نگم و نندازم تیکه بندش پشت که تونم نمی و

 ! خیز و جست و چابکی این از احسنتم-

 : گه  می خنده، می



 امو روده  و دل گفتم بگیرم، خودت از خواستم می -

 .گرفتم بقیه از که شد این! ماشین کف   میریزی

 می و شکنه می رو سکوت که اونه  نمیگم، چیزی

 : گه

 !خونه؟ رسیدی -

 ..بیرون زدم باز ولی رسیدم -

 ! چی؟ واسه  بیرون -

 ...طور دعوا -

 واسه  شاید! گم می کوشا  به چرا دونمنمی خودمم

 این سر  از اینکه واسه شاید ندارم، رو  کسی اینکه

 شاید و رسهنمی ذهنم به رفتن واسه مسیری خیابون

 !افته می دلم تو اتفاقایی یه داره اینکه خاطر به هم
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  آخر. میاد خوشم عجیبش یخنده صدای از خنده، می

  می اش بامزه نظرم به و میاد خخخ صدای   هاشخنده

 .کنه

 : گهمی

 .دیگه ایسلیطه  -

 لب ایستادم، سرپا که وقته خیلی شدن، خسته پاهام

 نسبت دیگران واکنش که آدمیم من و شینم  می جوب

 برام خیابون  توی   الخصوص علی  هام رفتار به

 ! نداره اهمیتی

 :  گم می دمق و آروم

 ... سلیطه نگو من به -

 ... پس  بگم چی -

 بین کنه،  می دستی پیش که بزنم حرف خوام می

 :  گه می  و آدمی  حرفم

 دریده؟ مثال یا خوبه؟ پاره پاچه -

 بد هم گاهی و کارم شلوغ یکم فقط من  شم، می کالفه

 و نیستم حرف این موافق خیلی خودم البته دهن،

 .دارن رو نظر این که اطرافیانن بیشتر



 بهش که حقشه نظرم به  خب و میره  باال صدام یکم

 : بگم

 عمته؟ مثبت ویژگیای  اینا -

 خندیدنش نوع   از و آدمی  خوشم هم باز خنده، می

 .شینه می لبم رو لبخند

لو آرومی، معصومی، طفل که تو بابا، آره -  ...م 

 بهم که هایین ویژگی تنها اینا خندم، می من بار این

 .آننمی

 :گه می

 چند از بعد و کنه می مکث - میاد بر من از کاری -

 ! ناراحتیت؟ واسه -میده ادامه لحظه

  هستم عصبانی که هایی وقت  نه، یا اشتباهه دونمنمی

  با. بگیرم درست های تصمیم تونم نمی  وقت هیچ

 :  گممی ها حرف این یهمه  به توجه

 یا میاد که  بگم بهت تونم می کجایی االن بگی اگه -

 ...نه

  ماجرای بخواد که انگار اما شه می آروم لحنش

  به میده تاب و آب کنه تعریف رو انگیزی  هیجان

 : هاش جمله



 دختریم یه کف   تو نشستم، ماشین تو اوممم... االن -

 !نشسته تر طرف اون قدم چند که

 که افته می یادم تازه انگار  و شه می پکر امقیافه

 با و اصیل دختربازای از  دوستاش و شهریار اکیپ

 .انتجربه 

 : گم می

 تفاسیر این با گویا کنی، تونی نمی که کمکم پس -

 . شلوغه سرت

 :  گه می تندی که کنم قطع و تلفن خوام می

 ! تفاسیر؟ -

  های حرف  از آتو منتظر اینکه  و کردنش صدا طرز از

 و بزنه حرف تا مونم می  منتظر. گیره می امخنده منه

 : گهمی

 برم که  شدم می رد طرفا این از داشتم من بابا -

  داره تند قدمای  و هم در های اخم با دیدم خونمون،

  جرئت چیزیه، داستانیه دعواییه،  گفتم وری، این میاد

 زنهمی پرونه، می که مگدم لگد نزدیکش، برم نکردم

 ... کنه می صاف دهنمو

 :گم می پوکر یقیافه یه با و شم  می متعجب



 ! ها؟ -

 ب زن، داریا،  هایی ویژگی همچین دور از یعنی -

 .کنم می نصفت وسط از میگیرم االن دعوایی،

 کسی و کنم می نگاه و برم و دور شم، می  بلند جام از

 :پرسم می و زنم می  داد عصبی! بینم نمی رو

 ام؟ اینطوری من من؟ -

  چیزی اومدم می داشتم وقتی که کنم می فکر خب

  رو چیزا این داره حق و بودم زهرمار  برج   به شبیه

  به چیزی چون و کنم حفظ  رو گاردم  باید اما بگه،

 :  گم می رسهنمی ذهنم

 ! خودتی -

 ! میاد در حرصم و خنده می

 دلم شهمی باعث که مالیمی صدای  با و گذرهمی یکم

 :گه  می کنم اعتماد بهش بخواد

  گرفتم بهار از  اتو شماره نرفتم،  وایسادی اونجا دیدم -

 ...چیزی کمکی شاید گفتم

 : گم  می و آم می حرفش بین

 کجایی؟ -



 :  گه می که بعد لحظه چند و آد می زدنش نفس صدای  

 ...سرت پشت -

 

   باز_مفت#

 " تاس  فنجان  : "اول_فصل#

  هفده_ قسمت#

 

 بهم به رو ذره یه تونه می هنوزم زندگی که ظاهرا

  و تنهایی شدت از و نمونم خیابون سر   تا بگیره آسون

 !نمیرم افسردگی

 کنه می فرو رو هاش دست آره، می پایین رو گوشی

  حاال خواد  می دلم و خوشرنگش جین   شلوار  جیب   تو

 بیاره، درم تنهایی از تونه می و اینجاست یکی که

 ! کنم بغلش سفت و بپرم

 بشه که تنها آدم   ولی! دونم می هنوز، است غریبه

 !شه می آسون براش کردن اعتماد

 لعنتی   داره برویی دل تو ژست کنه، می کج رو سرش

 ! جذاب



 :  گه می

 ! جلو بیام نیستی عصبانی اگه -

 که روانپریشم یدیوونه یه من کنن فکر دیگران اینکه

 خوشم اصال کنه حمله یکی به تا فرصته منتظر مدام

  و نیست  ساختگی اصال که دمق لحن سه با نمیاد،

 : گم می قلبمه؛ ته   از واقعا

 ! نیستم زره فوالد مادر انقدرام من -

 :گه می و میاره بیرون جیبش از رو  هاش دست

 بزنیم؟ دوری یه بریم تفاسیر؟ -

  قبال من که ایکلمه  روی کنه کلید قراره  که ظاهرا خب

 . کنه اش مسخره جور یه  بار هر و بردم کار به براش

  اینجا از خواد، نمی زدن دور دلم و دممی  تکون سر

 .خواد  می شدن دور

 :  میگه و  ماشینش سمت   افته می راه من از جلوتر

 .دیگه بیا -

 زنه، می استارت  و شم می ماشین سوار   سرش پشت

 اما نمیشناسمش خوب خیلی یعنی شناسمش، نمی

 مدت   یه برای دارم دوست و نشستم  ماشینش توی  

 ! بشم دور و کنم فرار خونه از شده که کوتاهم حتی



 و در به  بزنم زل و اتاقم تو بشینم برگردم، االن اگه

 کشه می غصه این چون مونه نمی ازم چیزی دیوار

 .رو من

 می که اولی  سال ام، ساله چند  زحمت   امسال بود قرار

 کنم؛ شرکت بزرگساالن ی رده المپیک تو تونستم

 ! نذاشت مامان و بده نتیجه

 می فکر احتمالی  دالیل به و کنم درکش خواد می دلم

 راضی بابا با زندگی شرایط از چون  شاید که. کنم

  اما. بدم ادامه رو راه اون من خواد نمی دلش نبوده،

 حق من کسی هر از بیشتر و منه زندگی زندگی، این

 هام شکست و ها موفقیت برای که دارم رو این

 ! کنم  ریزی برنامه

  رو نگاهم!  میاد؟ حساب فضولی چرا بپرسم اگه - 

 نفس بعد آدماش، و پنجره  از بیرون به دوزم می

 : میدم جواب کردن فکر بدون   و کشم می عمیقی

 !  نه بگم بخواد دلم من اگه -

 : پرسه می

 !  خواد؟ می دلت -



  می دلم که آرومه و بخش آرامش قدر اون لحنش

 براش رو زندگیم هایناگفته  و ها گفته تمام خواد

 .بدم شرح

 :  گم می

 کنی؟ می گوش -

 :  گه می و ده  می تکون سر

 بگو بشی، آروم و بدم گوش که پرسم می دارم -

 !  باش راحت

 دم مرتبه دو لحن، این اغواگره و مهربون زیادی خب

 برام دردش بس از میارم کم نفس و گیرم می عمیق

 .زیاده

  حمایت بابا؟ مخالفتاش؟ مامان؟ کنم؟  شروع کجا از

 ...از! کردناش؟ خالی رو پشتت یهو  و کردناش

  عمل عقلم خالف   بر زبونم که شه می چطور دونم نمی

 زبون به رو خواد می دلش  که چیزی هر و کنه می

 !میاره

 بابام همراه رو ورزش که بودم کوچیک خیلی من -

  گفت می مدام و نبود موافق خیلی مامانم. کردم شروع

 .  بده ادامه نمیذارم بزنه لطمه درسش به اگه



 کنم، تمرین نتونستم نیم  و سال یک شدم، که مصدوم

 حالم بودم، گرفته سر از رو تمرینام که بود ماه چند

 شرکت ملی تیم  انتخابی مسابقات بود قرار. بود خوب

 .نذاشتن کنکور خاطر به که کنم

 .نشدی انتخاب ملی تیم واسه کن فکر بیا -

  که حاال  بگه داشتم توقع شم، می شوکه حرفش از

  توقع بحث که هم شاید یا  نکش، عقب  هدفتی نزدیک  

 .بشنوم رو این که خواسته می دلم بیشتر  و نبوده

 :  گه می بعد خنده می

 ! خوردی؟  جا -

  ادامه بعد و  ببینه رو واکنشم تا کنه می نگاه من به

 :  دهمی

 تو که من اونم داریا، توقعاتی چه پسرا از تو -

 می سر به ممکن حالت گشادترین و ترین حالخسته 

 .برم

 چون! گه می رو اینا که حالمه  کردن   خوب واسه شاید

  جا به جا  جاش سر و دمنمی نشون واکنشی بینه می

 .بزنه حرف  تا میشه

 ! بری؟ نمیذارن که اینه مسئله االن خب -



 . نبرده خودش با و من و رفته بابام -

 زبون لحظه چند و دهمی فشار هم روی رو  هاش لبش

 . کنه فکر تا گیره می دهن به

 !  برسونی؟ و خودت تونی می -

 هابهانه . هام این از تر امید نا اما نکردم فکر بهش

 :رسونن می زبونم به رو خودشون و میان

 سوم نیست، وقت اینکه دوم ندارم، پول اینکه اول -

 ...اینکه

 : گه می قاطع لحن یه با و میاد  حرفم بین

 ! بری خوای نمی -

 ... آد نمی خوشم خیلی خونده، رو دستم  اینکه از
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 .تیزیم بچه من -



  قدر این ندارم توقع! کنم می نگاهش مبهوت  و مات

 .بزنه حرف رک

 :  گه می

 این و تمرین و مسابقه از بودی، مصدوم وقت چند -

 همچین که ترسی می ماه چند از بعد حاال دور، داستانا

 که اینم از. بگیری گردن به رو سختی مسئولیت

 ته   چون نیستی ناراحت هم  خیلی بری نذاشته  مامانت

 . خواستی می  رو همین دلت

  که دلم یا اونه با حق واقعا دونم نمی کنه، می گیجم

 .میشه خفه ناراحتی از داره

 ته   و سه بر فکرای  تموم از و میام خودم به خنده، می

 .گیرم می فاصله ذهنم

 ! چپت   به بگیریم رو دنیا بیا -

 :  گه می و گیره می شدت دلچسبش یخنده

 !  من چپ   به بگیریمش بیا! نداری چپ که تو ا ، -

  به دممی تکیه  رو سرم. گیره می امخنده منم بار این

 :  گم می و صندلی پشتی

 ! کردی گیجم -

 .دارم دوست خنگ دختر من خوبه، گیج -



  مد که مسیری به رسیدن تا و بندم می  رو چشمام

 . بگیرم آروم یکم کنم می  سعی نظرشه

  * * * 

 

 می حس. کنه می درد انگار بدنم و کنم می باز چشم

  نگاه رو برم و دور. خوابیدم که شه می  سالی صد کنم

 !  کوشا؟! ماشین؟.  ماشینم تو هنوز و کنم می

  و جمع رو خودم زده وحشت موقعیتم آوردن یاد به با

 هوا. کنم می نگاه رو بیرون پنجره از و  کنم می جور

 . نیست کنارم کوشا و شه می تاریک داره

  و کنم می نگاه رو برم و دور  شم، می پیاده ماشین از

   که خلوتیم خیابون   یه تو

 .کجاست دونم نمی

 می خودم  با و کاپوت به دممی تکیه داره، ضعف بدنم

  کجاست اینجا و کردم من که بود کاری چه این" گم

 " دیگه؟

 باالخره  تا مونم می حالت  همون تو ایدقیقه چند

 :  گه می که شنوم می سرم پشت از رو کوشا صدای

لو، تفاسیر، کنم، سیوت چی موندم -  ...  کوآال  م 



  امنیت احساس یکم شه می باعث کوشا صدای شنیدن  

 ها خونه از و نیست آشنا برام اصال محیط این اما کنم

  باالی های طرف که معلومه اطراف های ساختمون و

 !شهره

 : پرسم می

 کجاست؟ اینجا -

  ذارهمی ماشین داخل رو دستشن تو که  هایی کارتون

 : گهمی و

  ببرمت و  بزنم گولت قراره که جاییه  همون اینجا -

 . حرفا این از و بدم آور خواب قرص بهت بعد. خونه

!  کنم می تعجب و زنه می رو حرف این  جدی خیلی

 .  بوده شوخی کنم فکر که خنده نمی هم  بعدش حتی

 .بمونم پا سر  تونستم زور به حتی و خوابم گیج   هنوز

 :  گه می بشه، سوار  اینکه از قبل

  ریخت؟ پشمات -

 به و شم می  سوار آلود خواب و سست حالت   همون با

 پیدا رو خودم مثل دیوونه یه که کنم می فکر این

 !کردم
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  همونطوری خوری می  گول چجوری  بگو خودت -

 . بزنم گولت

 آدمی با که! خوردم گول االنشم  همین که کنم می فکر

 سمت   افتادم راه هلک و  هلک نمیشناسمش خوب که

 .آباد ناکجا

 حس و آدمی خوابم. شم  می خمیازه و  گم نمی چیزی

 چه من و دنیاست توی چیز بهترین خواب که کنم می

 .عاشقشم قدر

 :  گم می

 .کوشا مرسی -

 جنتلمن عمده از کوچیک بخش یه این بابا، ای -

 !نیست منم بازیای

 :  گم می و صندلی پشتی  به دممی  تکیه



 یه تا برسون منو میشه اگه شم، نمی مزاحمت دیگه -

 .خونه برگردم بتونم که جا

 : میگه و خورن می  گره ابروهاش

 .نزن حرفشم -

  چرا و کنم می نگاهش باز دهن   با متعجب  و مات

 !دلقک؟ یهویی و شه می جدی یهویی

 نه و جدیت  این دلیل    که منتظرم و زنم  نمی حرفی

 . بشنوم رو گفتن

 :  گه می خنده با و شه می باز ابروهاش یگره

 !  فهمیده؟ و  آقا و خوددار منن؟ مثل همه کردی فکر -

  همون با و شه می صورتم حواله زودگذر نگاه   نیم یه

 : گه می فروشانه فخر لحن  

  کنی می لش رسی می جا  هر دراکوال مثل که هم تو -

  من بفروشن بیارن در  هاتو کلیه ببرن خوابی، می

 ! کنم؟ چیکار

 :  گم می! خنده می هم خودش و خنده زیر زنم می پقی

 .دیوونه -



 داشتنی دوست و جذاب قدر چه گاهی بودنم دیوونه و

 ! ها شه می

 :  گه می

 ! بمونی؟ بیرون تونی می چند ساعت تا -

 های استاندارد از هم حاالش همین که کنم می فکر

  هنوز من  و تاریکه هوا. شدم دور خیلی خیلی مامان

 ! عصبانیه حتما مامان و بیرونم

 .کردا پاره و خودش گوشیت  راستی، آها -

 می پشتیم کوله دنبال و شینم  می سرجام زده وحشت

 . نیست حاال و بودمش گذاشته پام روی قبال که گردم

 دست و گرده  می بر کنه، می کم رو سرعتش  کوشا

 . میارتش عقب صندلی روی از و کنه می دراز

 . کنم می چک رو گوشیم  فوری و گیرم می دستش از

  پیامی یا و  تماس هیچ و مامان  از پاسخ بی تماس کلی

 بابا تالش   این تقدیره قابل  خیلی خب!  بابا سمت   از

 رو چی غصه  که افته می یادم. گرفتنم نادیده واسه

 .کنم می بغض و بخورم باید

  نباشه نگرانم که بنویسم  چیزی مامان برای  خوام می

 ! چی دونم نمی ولی



 و ام پسرغریبه یه با که مثال یا خوبم؟ بنویسم باید

   نباش؟ نگران

 ته   کنم می پرت رو تلفن نمیرسه ذهنم به که چیزی

 : گم می و کیفم

 .بذارم احترام قانونی هیچ به خواد نمی دلم و امشب -

 : میگه خنده با و پرن می  باال ابروهاش

 ...خفن بابا شاخ، بابا -

 :  میدم ادامه من و

 فقط چی؟ بازی   شاخ... دار غصه بابا ناراحت،  بابا -

 شم، نمی هم تو مزاحم.  خونه برگردم خواد نمی دلم

  یخونه رم می جایی  ای، پایانه ایستگاهی، بذارم

 . بهار

 .نه بهار -

 :  دهمی ادامه آمیزی شیطنت لحن با و زنهمی  لبخند

 خیلی خالفش اصال غیرُمجازیه، دوست بهارک -

 ! سنگینه

!  هومن برابر در بهار بازی و ولنگ به کنه می اشاره

 این یسوژه  رو خودت که گفتم احمق این به بار هزار

 .دهنمی گوش ولی نکن اون و



 :  گم می

 .تینا پیش رممی -

 :  میده جواب بالفاصله

  بدبختش چشه، که میدی گاف اونجا میری خنگی تو -

 .کنی می

 بودن رک های پرده واقعا کوشا و مونه می باز دهنم

 !واقعا؟! خنگم؟ من! دریده کلمه واقعی معنی به رو

 از بیرون دمق یقیافه با من و خنده زیر زنه می

 می نگاه  خوب رو نمیشناسمش که ایمحله  و پنجره

 .کنم

 ! شدی؟ ناراحت -

 ...تخریبچی یاور خوشحالم خیلی نه -

 :  گه می و خنده می هم باز

 و دهخدا نامه لغت چی؟  تخریب یاور تفاسیر؟ -

 ...پشماش

  فقط ها، پسر از میاد بدم قدر چه و کنم نمی نگاهش

 . کنن اش سوژه تا بیاد در آدم دهن از چیز یه منتظرن

لو؟ -   م 



 :  زنم می داد بلند صدای با و گردم می بر

 . زهرمار -

  دلم. اعصاب رو لعنتی   پشماش؟ و دهخدا. کنه می ُکپ

 ! بزنمش خواد می

 :  گه می آروم خیلی

 .دارم دوست دهنمو و دک من نزنیا، -

  می دلم هم اینکه آد،می بدم سردرگمم  حالت   این از

  فرار مشکل این به کردن فکر از هم کنم، گریه خواد

 !بزنم داد خواد می دلم هم و کنم

 نازار؟ -

 :  گم می و پنجره یشیشه به میدم  تکیه رو سرم

 هوم؟ -

 .نکنیا چصناله -

 داشتنیه، دوست که قدر چه  هر و بندم می  رو چشمام

 !  مخمه روی قدر همون

 . بشه خوب حالت جا یه ببرمت خوام می -



 من برای  اون که قدر همون دونم، نمی رو چراش

 و ام غریبه براش اندازه همون به من است غریبه

 ! کرده من درگیر رو ساعتش چند چرا دونم نمی واقعا
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 پرسه اتاقم دیوار   رو که  نگاهم کنم، می باز که چشم

  پهنای   به داخلش بابام و من لبخند که عکسی زنه،می

 دیشب که خوبی حس تموم   بینم، می که رو  آسمونه یه

 .پره می قلبم و سر از داشتم

 رو صبح نه دیوار روی دیجیتالی   و کوچیک ساعت  

  که کرده فکر خودش پیش مامان حتما.  دهمی نشون

 می سنگ به سرم نگیره، سخت بهم  رو امروز اگه

 درست دونم نمی. گردم می  بر حرفم از فردا و خوره

 نمی رفتن مدرسه دلم فعال ولی غلط، یا کرده فکر

 . خواد



  وقتی دیشب که آد می یادم شم، می بلند  تخت روی   از

 ولی بود  لبم روی لبخند گذاشتم هم روی رو چشمام

 ...! حاال

  میاد تا انگاری که مشکل، این مونه می زخم یه مثل

 از روز و خوره می ضربه  باز بگیره رو و بشه خوب

 ! نو

 از بود کرده دورم بود، زده خوب های حرف کوشا

  ولی اومده خوش مزاجم به که چند هر خیال و فکر

 ! کارشم چرای  دنبال هنوزم

 کنم شونه  اینکه بدون رو بلندم نچندان  موهای

 می بیرون اتاق از و بندم می سرم ینقطه  باالترین

  خبری ولی رسه می گوشم به تلفن زنگ صدای  . رم

 !  بده جواب که نیست مامان از

 : گه می تلفن پشت مخاطب   و بردارم رو گوشی

 ...جان مریم... الو -

 : بگم و بشه قطع ام خمیازه تا  کشه می طول

 .خاله سالم الو -

 :گه می زده شوک و متعجب  لحن یه با تینا مامان

 باشی؟ رفته نباید  االن مگه تویی؟ نازار -



 :  گم می معطلی بدون

 .گذاشت قالم بابا -

 :  گه می

   بیداد داد   ای -

 . کنم سانسور  رو خودم ندارم عادت من و

 :  گم می

 مامانم؟  با داشتین کار شما -

 برام هام غریبه  حتی که  سخته برام و متاسفه لحنش

 ! نه خودم پدر و مادر اما بسوزونن دل

  رو تینا بیاد  نداره کاری اگه بگم خواستم می واال -

 تونم نمی خودم ولی براش گرفتم نوبت دکتر، ببره

 از و دادم سفارش که سارا وسایل برم باید. برم

 ! مطلقه استراحت که  دونی می. بگیرم سیسمونی

 : گم می لب زیر

 .چرخونم می خونه دور دورتا رو نگاهم و دونم می -

 می میاد کی دونمم نمی  نیست، خونه مامانم  خاله  -

 ! ببرمش؟ بیام  من خوای

 !  مگه؟ تونی می -



 بد   حالش هنوز  اگه که افته می یادم چون! بتونم باید

 مامانش بره، لو دکتر پیش و باشه اش اضافه غلط

 زنده برای شانسی اون از جدای. ذاره نمی اش زنده

 ! تره اعصاب بی من مامان چون مونهنمی منم موندن

 .میام خودم ندارم، کاری  خونه نتونم، چرا آره -

 :  گه می

  نگرانت اینجا میای که بده اطالع مامانت به پس -

 .نشه

  بعد رو تلفن شه می راضی باالخره و" باشه" گم می

 .کنه  قطع طوالنی و بار پر خداحافظی یه از

 نمی دلم! حیاط تو میرم و ذارم می جاش سر رو تلفن

 و قهر این به دارم دوست بزنم، حرف باهاش خواد

 می فرق قصه بار این  بدونه که بدم ادامه اعتصاب

 !کنه
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 تو و پوشم می رو الکچریم های انگشتی ال دمپایی

 نمی که پیداش گردم، می دنبالش کوچیکمون حیاط

 .خونه داخل   گردم می بر کنم،

  فعال ولی بزنم زنگ بهش  مجبورم آخر   مرحله تو

 .است گشنه فعال  دنده یه مرغ   این و داره پا یه مرغم

 پیدا مامان از نشونی و رد یه یخچال در روی باالخره

 یه منم." بیرون رفته خرید برای"  که نوشته. کنم می

  نویسم می زیرش و  میارم خودکار

 ببردش تونه نمی گفت مامانش شده،  مریض تینا"

 ."رفتم خودم نبودی ببریش، شما که زد زنگ دکتر

 هم گشنه قطبی خرس   یه بودن  کوآال بر عالوه من خب

 برام یادداشتی هر بابا و مامان همیشه که! هستم

 . یخچال روی   یا تختمه باالی یا میذارن

  می راه شدن آماده از بعد و خورم می رو  ام صبحونه

 . تینا یخونه سمت   افتم

 نیاورده در بازی تابلو رو دیشب تینا که امیدوارم

 می زنگ! باشه نکرده مشکوک رو مامانش و باشه

 کی بپرسن ازم اینکه بدون آرومی تیک با در و زنم

 ! شه می باز دره پشت



  اینکه از قبل و رم می باال  سوم یطبقه  تا رو ها پله

 :گه می که شنوم می رو مامانش صدای   بزنم در

 !  میادا نازار االن پاشدی؟ تینا  -

  نمیشم متوجه  میده رو جوابش که تینایی صدای   و

 همزمان و زنم می در. میرسه گوشم به  نامفهوم چون

  خونه در از دست به کفش مامانش در شدن   باز با

 یشجره   احوال   اون و کنم  می سالم. زنه  می بیرون

 بدون. پرسه می درشت،  تا بگیر ریز از رو خانوادگیم

 پرسیدناش سوال و زدنا حرف تند الی  به ال اینکه

  رو هاش  کفش آخرم دست. بدم جواب که بده امون

 ! رهمی پایین سرعت به رو ها پله و پوشه می

  تو حتما که کنم می فکر و دور از آد می تینا صدای

 .اتاقه

 تویی؟  نازار -

  در بعد و کنم می باز رو هام کتونی بند شم، می خم

 .شم می خونه وارد آوردنشون

  کرده کز تخت روی که تینا به و ایستم می در قاب تو

  اگه من. کنم می ،نگاه کشیده باال دماغش تا رو پتو و

 هم باز باشم که هم ممکن شرایط و حالت بدترین تو



 دیگران روش روی مشکلم و غصه بار ندارم دوست

 ! باشه

 : گم می زنم،می  لبخند

 . عمته نه - 

  طوری  روش و رنگ شه، می جا به جا  جاش سر

! بره هوش از ممکنه آن هر کنم می حس که پریده

 وحشت چیز  یه از انگار و لرزه می صداش نگرانه،

 .داره

 ! بشین بیا -

 می زمین روی تخت، پایین  کنارش رم، می نزدیک

  رو پاهاش و من روی به رو گرده برمی اون و شینم

 .کنه می آویزون خوابش تخت از

!  متعجب  نگرانی بر عالوه و شم می نگران هم من

  می داره؟ غریب عجیب عوارض قدر این کردن مست

 : پرسم

 خوبی؟  چته؟ تو؟ شدی چی -

  چیزی یه و میده تکون نفی ینشونه  به رو سرش

 ! بترکه ممکنه لحظه هر گلوش توی بغض مثل

 ! نیستم خوب...  نه... نه -



 اعصاب شیهویی  لکنت و زدن حرف بریده بریده این

 :  گم می عصبی لحن و بلند صدای با که نمیذاره برام

 !کنم کمکت تا بگو خب؟ دردته چه -

 اون و کنم  می نگاهش زده وحشت ترکه، می بغضش

 : بگه تا میده جون

 ! شدم بدبخت -

  ور شعله باعث نه، کردن  فروکش باعث زده که حرفی

 و گیرم می قاب دستام با  رو صورتش! شه می شدنم

 کنم آرومش  اینکه برای فقط ! چشماش تو  زنم می زل

 !  بگیرم آروم تا بزنه رو حرفش و

 کنم فکر و شن می بسته و باز لرزن، می هاش لب

 : بگه تا کشه می طول سالی صد

 ...ام حامله...  یعنی... کنم فکر... من -
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  آن عدد و بگیرد  قرار مهره یا بازی زمین یلبه  روی

 .[نباشد معلوم



 

  راسته، اینکه از نگران و زده شوک مبهوتم، و مات

 میاره؟ در بازی مسخره زنه؟ می گولم  داره دروغه،

 ! قبیل این از ای دیگه چیز هر یا

 : بپرسم و بیام خودم به تا  کشه می طول

 گی؟  می واقعا داری -

 مثل و خنده  زیر بزنه امیدوارم من، از  دزده می نگاه

 در و اینستاگرام کلیپای کاراکتر ادای وقتی همیشه

 : بگه میاره

 ... کردم اسکلت  سورپرایز، - 

  من. گیره می گاز رو لبش  جاش به و گه نمی ولی

!  بدم نشون واکنشی چه دونم نمی و گیجم واقعم االن

 توانش که مظلومه  قدر اون ولی بزنمش خواد می دلم

 ! ندارم رو

 آره؟ دیگه؟ گی می راست داری االن -

  های گل به خیره هنوز نگاهش و دهمی  تکون سر

 .پهنه  پاهاش روی که پتوییه



 تو التماس انگار که زنم می رو حرفم  جوری یه

  خدا ترو"  میزنه داد نفسش و نت هر  با که صدامه،

 " . الکیه بکو

 : گم می

  واقعا؟ واقعا -

 : ده می جواب و کنه می باز  زبون باالخره

 .آره نازار آره، -

 :پرسم می رو رسه می ذهنم به که  چیزی اولین 

 گفتی؟ شهریار به -

 این از کنم می تعجب و  میاد باال سرعت به نگاهش

 ! آنی واکنش

 :گه می

  نازار؟ باشه. بهشا نگی نه، -

 :بگم و بزنم داد که اینه وقت االن و شم  می عصبی

 . زنیکه نگفتی که کردی غلط خیلی -

 تنها شه، می رنگ به رنگ میاد که شهریار اسم

  دونم می و  شهریاره زندگی تو کوفتیش ضعف نقطه

 .میاد در گندش جا یه باالخره و لیاقته بی اونم که



 :  گه می متلمسی لحن با

 .خدا ترو نازار -

 می فکر! دهنش تو بکوبم دست پشت با خواد می دلم

 گویا ولی باشه تر پایین بهار از تینا حماقت دوز کردم

  بی بکنه،  ایاضافه غلط  هر بهار و کردم می اشتباه

  بدبخت اینطوری رو خودش حداقل و  نیست احتیاط

 .کنه نمی

 ردیف که سرم تو سواالی صورتم، به کشم می دست

 پرسم، می رو کشیدن صف ترافیک یه مثل و شدن

 : اول

 وقتته؟ چند -

 :گه می

 . دونم نمی  -

. شه می بیشتر عصبانیت برای  لحظه هر  گنجایشم خب

 : زنم  می داد سرش

   خنگی؟  دونی؟ نمی -

 .  دونم نمی گم، می واقعا -

  کنم می سعی که گذاره تاثیر و ناراحت قدر اون لحنش

 . کنم حفظ رو  آرامشم و بکشم عمیق نفس



 چیزا؟  این از پونه؟ خوردی؟ زعفرون -

 . نکرد افاقه خوردم، و دیدم نت تو چی هر -

 خودش مثل  شهریارم ی  بچه میرن، هم   تو ابروهام

 . سیریشه

 ... تینا گفتی می بهش باید -

ن کلی از بعد تا  کشه می طول  : بگه کردن من و م 

 ...نگیره گردن اگه -

  آخرین تا هام چشم کشن، می سوت  گوشام آنی به

  باال ممکن حد  باالترین تا صدام و شه  می باز درجه

 :ره می

 میگی؟ چی فهمی می اصال تو؟ خوری  می گه چی -

 ! خودشه؟ دست مگه چی؟ نگیره گردن

 فشار بهش زیاد که کنم می فکر و  دهنمی  جواب

  کنار میز روی که کوچیک  دیجیتالی ساعت   به. آرممی

 : گه می و کنه می نگاه تختشه

 ... مامان بشه دیر دکتر؟ بریم فعال -

 پس؟  بود چی واسه  خوردی مشروب همه اون -



 می شوکه پرسیدم حرفش بین که ناگهانیم سوال از

 :  گه می ای  گرفته لحن با بعد یلحظه  چند ولی. شه

 .بکشم و خودم بچه این انداختن سر مونده کم -

  عوضی لعنتی اون! بکشم رو شهریار خواد می دلم

  مسئله همچین نتونه تینا که کنه رفتار طوری باید چرا

 شهریار بودن هم با که سال چند این پس! بگه رو ای

  جلب رو تینا اعتماد نتونسته که کرده  می غلطی چه

  از همه از بیشتر! ناراحتم ام، کالفه عصبانیم،! کنه؟

  تو که نبودم براش خوبی دوست من یا! خودم و تینا

 رو من اون یا کرده، دست دست چیزی همچین گفتن

 !دونه نمی خودش  دوست
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 رو خودمون  چطور که فهمم نمی دونم، نمی رو حالم

  که دونم نمی و رسونیم می داده مادرش که آدرسی به



 تینا مادر   که بریم طفره رفتن  دکتر زیر    از باید چطور

 ! نشه  متوجهش

 هایی صندلی روی و راهرو توی دکتر،  اتاق   در پشت  

 منشی که منتظریم و نشستیم شدن چیده ردیف به که

 .بزنه صدا رو تینا اسم

  های  نتیجه به و کنم چیکار که اینم فکر تو مدام

  رو تینا اسم منشی وقتی آخر  دست. رسم می مختلفی

 شه، بلند صندلی  روی از اینکه از قبل  زنه، می صدا

 :گم می و گیرم می رو دستش

 .داخل رم می من بشین تو -

 :پرسه می منگ و گیج

 ها؟-

 :  گم می گوشش دم  بشم بلند جا از اینکه از قبل

 منم بیاری، رفت یادت اتودفترچه  میگی مامانت به -

 . شم می معاینه  جات به

 تو که بغضی با آروم، کنه، می زمزمه رو اسمم

 . نشسته گلوش

 : گم می و شم می  بلند جام از

 .شه نمی طوری  باشه، راحت  خیالت -



 این تو حتی  نیستم، مطمئن زنم می که حرفی به خیلی

 ولی نه یا درسته میدم انجام که کاری دونم نمی لحظه

  تا رو دوستم هوای کنم  می سعی و تینام دوست من

 .باشم داشته میاد بر ازم که جایی

  حاال و زنه  می صدا رو تینا اسم دوم بار برای منشی

 : گم می و  ایستادم میزش روی به رو

 داخل؟ برم -

 می فکر که  جوریه یه اشقیافه  حالت شده،  عصبانی

 .کنه نصفم وسط از  که االنه کنم

 :  گه می

 .دیگه  تو برو -

 می وارد در به که ایتقه  از بعد و دم نمی رو جوابش

 االن داشت؟ تحوع حالت تینا. شم می اتاق وارد کنم

 ! دلدرد؟ به بزنم  باید رو خودم

 رو که کنه  می دعوتم و میده  رو جوابم  کنم، می سالم

 .بشینم صندلی روی روش، به

 من، اما آسونه جوابشون که پرسه می ازم سواالیی

  آخر دست. بدم  جواب تا میاد باال جونم  و گرفتم لکنت

 می برام  دارو و قرص  یکم و آزمایش ام معاینه بعد



 برام که کنم  شکر رو خدا  باید که کنم می فکر. نویسه

 افتاد می  اتفاق چیزی چنین  اگه چون نوشته، آمپول

 تقسیم مساوی قسمت هزاران  به رو تینا  و شهریار

 . کردم می

 می چشم. بینم نمی رو تینا و رم می بیرون  اتاق از

 منشی از خوام می گردم، می دنبالش و چرخونم

 می پشیمون و افتم می مزخرفش اخالق یاد که بپرسم

 .شم

 باز و کنم می نگاه رو اطرافم میزنم، بیرون مطب از

 تا و ایستم  می در جلوی جا،  همون. بینمش نمی هم

 که شنوم می رو صداش بزنم غر که کنم می باز دهن

 :  گه می

 نازار؟ -

  باال رو دستاش که بزنم داد خوام می گردم، می بر

 : گه می و میاره

 گاف دیدی که منم. بهم بود  داده گیر منشیه خدا به -

 ... میدم

 نمیدی؟ گاف بازیات  پتیاره واسه  چطور -

 :گه می و خنده می



 .بردی آبرومو -

 میان آدما اطرافم  و دور و کجام که افته می یادم تازه

 .رنمی و

 :  گه می

 گفت؟ چی چیشد؟ -
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 .بدی آزمایش  باید -

 بدم؟  من -

 : گم می متعجبش  و هنگ یقیافه و لحن از کالفه

 البد؟ بدم من خوای می نکنا، اونطوری چشاتو -



ن  صدای   و مظلوم لحن با معمول طبق و کنه می من م 

 .کنه می خرم آرومش

  کنم، می باز و بندم می لحظه  چند برای رو هام چشم

 یه بندش پشت رسه، می ذهنم به که تازه فکر یه

  هام چشم و کنه می خوش  جا لبم رو  موذیانه لبخند

 . تینا صورت   به خیره و شن می ریز

 باالخره تا مطب در جلوی   ایستادیم، جا همون هنوز

 .بکنیم باید چیکار که بگیریم  تصمیم

 . حلقم تو میاد قلبم من خندی می که  اونطوری -

 از و گیره می وسعت لبم  روی آمیزم  شیطنت لبخند

 لذت نهایت دارم قصد رسیده، ذهنم به  که پلیدی فکر

 . ببرم رو

 نازار؟ -

 ولی قبوله: گم می و کوبم می هم به رو دستام کف

 .داره شرط

 اقسام و انواع االن دونم می که من خدا، خود   یا -

  می اونطوری که رسیده ذهنت  به ناموسی بی فکرای

 .فقط نکن رودروایستی! بگو خندی،

 : گم می آروم و اش  شونه روی میذارم دست



  ام شرمنده ذارم نمی داداششم، باشه راحت  خیالت -

 .بشی

 : گه می و خنده  می آروم

 خوای؟ می چی -

 :گم می و شه می باز نیشم

 .خریدی تازه که طوسیه مانتو -

 :  گه می کالفه و شه می جمع لب روی از لبخندش

 .بابا  نخور گه -

  هوا توی رو دستم که حالی در و اندازم می باال ابرو

 :  گم می دم می تکون

 ... خدافظی خونه، رفتم من پس -

  تینا های لباس. بشه کبود  حرص شدت از که االنه

 روی هم خیلی که هاشه ضعف نقطه از دیگه یکی

 . حساسه همشون

  عوارض این من مثل بیماری آدم با دوستی خب ولی

 . داره همراه به هم رو

 :گه می و میزنه داد

 ! وایسا -



  احمقانه لبخند همون با و ایستم می سینه به دست

  هاش واکنش یادامه منتظرم و کنم می کج رو گردنم

 . ببینم رو

 مخم؟ رو بری خوای می گی می الکی نازار -

 تصمیمی فعال واقعی یا باشه الکی که این به راجع

 اعصاب روی رفتن اسکی قصدم فقط فعال و نگرفتم

 . تیناست 

 . دم می تکون نفی ینشونه به رو سرم

 : گه  می و کشه می عمیقی نفس

 ! حساسم مانتو اون روی قد چه که  دونی می -

 : گم می بالفاصله

 .بده رو جلوبازه  نفتی آبی اون پس -

 و شن می معمول حد از بازتر  خشم شدت از چشماش

 :  گه می

 دیگه تو ی...وا کثافت، خریده برام شهریار  اونو -

 .قالتاقی  قدر چه

 .هست که همینه -



  و شهریار از بعد شاید نمیاد، در خونش بزنی کارد

  جلوی دنیا راهی دو ترین سخت  گفت شه می اش بچه

 .پاشه

 خوام می اگه و نکردم باور هنوز من! بچه؟ اش؟ بچه

 از نه که اینه خاطر  به فقط جاش به  بدم آزمایش

 .دارم خبر موضوع این نفی از  نه و صحت

  حرص با رو نفسش که  حالی در و کنه می فکر یکم

 : گه می میفرسته، بیرون

 .طوسیه همون -

 : گم می

 .باشه -

 بر که تندی قدمای با من  از جلوتر عصبانیه، چون و

 .افته می راه داره می

 من از یا کنم ناراحتش  شرایط این تو خواد نمی دلم

 به معطوف رو حواسش دارم دوست فقط برنجه،

  پر هوای  و حال اون از که بکنم ای دیگه موضوع

 .بشه دور استرس
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  هم خیلی که آزمایشگاهی مسیر سمت   افتیم می راه

  باری چند چون بلده خوب تینا رو راه این. نیست دور

 دوران های آزمایش انجام برای خواهرش با

 .اومده اینجا بارداریش

 اسف وضعیت به داره اون احتماال فکرم، تو فکره، تو

  زنگ هنوز که بابایی  به من و کنه می  فکر بارش

  خواهی  معذرت هنوز  و نداده دلداری هنوز! نزده

 .  کنم می فکر نکرده

  واسه راهم به  چشم که دونه می منتظرم، که دونه می

  بی و کرده  دریغ ولی چرا، بگه بهم که منطقی  دلیل   یه

 .ناراحته ازش قلبم که گم می ولی انصافیه

 هنوز فضولی از حجم این با تینا چرا دونم نمی

 . اینجام و نرفتم چرا نپرسیده

 : زنم می صداش رسیم، می که آزمایشگاه  نزدیکای

 تینا؟ -



  از تر مشوش افکارش گفت شه می و شه نمی متوجه

 بلندتری صدای با و  دومرتبه. هاست حرف این

 : زنم می صداش

 خانوم؟ تینا-

  قدمی دو یکی گرده، می بر و شه می متوجه  باالخره

 : گه  می و کنم می پر رو داره فاصله باهام که

 چیه؟  باز -

  گفتن   با دونم می و زنم می نمایی دندون لبخند

 با ولی. بمیرم داره احتمال زبونمه نوک که ایجمله 

 :  گم می اعصابم روی لبخند   حفظ

 .ندارم دستشویی من -

 به رو و اندازه می اطراف به نگاهی قبل از تر عصبی

 : زنه می غر من

 . بردی آبرومو شو خفه -

 که کاریه تنها این و است تشنه خونم به ،خندم می

 .میاد بر دستم  از حواسش کردن پرت برای

 ! خون خونه، آزمایش -

 ...ب حال از کنم غش اگه چی؟ بیفته فشارم اگه -



  دستم کشیدن محکم با و بزنم حرفی دیگه نمیذاره

  کشیده که حین  همون تو.  افتمبی راه کنه می مجبورم

 : گم می بلند صدای با شم می

   مریضه؟ با رفتار طرز  چه این -

 وارد   اینکه از بعد و ده نمی گوش حرفم به اما اون

 .باال بردم می  ها پله از شیم  می ساختمون

 کرده ثابت  تجربه چون ،  افتم می کردن  غلط به تقریبا

 .معموله حد از بیشتر زورش عصبانیه وقتی تینا

 : گه می و ایستیم می پذیرش پیشخوان جلوی

 ! نمیاد در صدات -

. نخندم زیر به زیر تونم نمی ولی کنم می سکوت

 می پرستار وقتی و ده می تحویل  دکتر ی نسخه

 "  خودته؟ واسه: " پرسه

 : گه می و کنه می اشاره من به

 . خواهرمه واسه نه -

  می رو ها آزمایش برای الزم وسایل کنه، می حساب

 .  میده من دست و گیره

 بلعه، می زنده زنده رو من  داره که نگاهی و اخم با

  اطاعت جز چیزی ندارم جرئت من و کنه  می نگاهم



 منی و دیم  می انجام رو خون آزمایش اول . بدم انجام

  اینکه یعالوه به دارم وحشت سرنگ و سوزن از که

  به رو جا  همه و میارم در بازی سلیطه معمول طبق

 اقسام و انواع هم شهریار آباد و جد به ریزم، می هم

 . دم می را فحش

 اما. متنفرم انجامش  از من و دومه آزمایش نوبت حاال

 یاد گذروندم، تینا با که هایی لحظه و ها  وقت طی خب

  های خواسته مثل ها چیز خیلی  از رو وقتایی یه گرفتم

  بی آدم   گه،  می همیشه بابا چون. بگذرم  فکریم و قلبی

  چاییش نباشه که رفیقش  دره، بی فالکس مثل دوست

 نداره آب با فرقی دیگه و کنه می یخ
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"  که زنه  می غر مدام و ایستاده دستشویی در پشت  

 از خوام می! ". دیگه بدو"  "  شد؟ تموم نازار



 می رو گوشیم زنگ صدای که بیرون برم  دستشویی

 . شنوم

 :گه می  تینا لحظه همون و میشورم  رو هام دست

 .گوشیت نازار -

 که گوشیه ی صفحه به نگاهش رم، می که بیرون

 برم می دست. خوره می زنگ دوم  بار برای داره

 :گه می و کشتش می عقب بگیرمش، که سمتش

  رو کوشا ی شماره که کنم می خدا خدا! ببینم  وایسا  -

  که غریبی عجیب اسم   به توجه بدون و نشناسه

  دعام اما برداره بازیش کارگاه از دست کردم، سیوش

 ! نمیشه مستجات  زود هم خیلی

 من به خیره  حاال و  گرفته گاز رو  لبش یگوشه

 اما بزنم حرفی که کنم می باز دهن. خواد می توضیح

  الل هم باز شه می باعث میاد در پشت   از که صدایی

 : گه می در پشت فرد و بشم

 . دیگه بیرون بیا کنی؟ می چیکار خانوم -

  های واکنش ترکیب از شدن ریز که هایی  چشم با تینا

 : گه می عصبانیت و کنجکاوی مثل   مختلفی

 .برات دارم که بیرون بیا -



  میانسالی زن سالن توی   و رم می بیرون سرش پشت  

 با و نداره درمونی و درست اعصاب که بینم می رو

 : زنه می تشر ما دیدن  

 . کردن اختالط واسه قحطه جا -

 تینا و من که شرایطی تو یعنی نمیدیم، اهمیتی بهش

 کار برامون  مسائلی همچین به کردن فکر داریم

 . ایه مسخره

 دستش کف   به خفیفی های ضربه من گوشی   پشت   با

 وارد من یا میدی توضیح -: گه می و کنه می وارد

 .بشم عمل

 بگم، بهت رو چیزا خیلی داشتم قصد که من خب

  که قدر همون هم هنوز که  چند هر! نپرسیدی خودت

 تینا کردن جواب و سوال منتظر بابام، تماس   منتظر

 . هستم هم

 

 باز _مفت#

 " آینه تاس: " دوم_فصل#

  

 هفت _و _بیست_ قسمت#



 

 :گه می که بشینم ها صندلی روی برم خوام می

 . خونه بریم باید کجا؟ -

. خروج در سمت   افتم می  راه و کنم نمی بحث باهاش

  جلوی  . آدمی دنبالم صدا بی  و رم می پایین رو ها پله

 می نشون خودش  از واکنشی باالخره رسیم می که در

 :  گه می و ده

 .کنم ناراحتت ممکنه بپرسم اگه گفتم خودم پیش -

  خیره جز به دمنمی انجام هم کاری گم،  نمی چیزی

  و باریک  خیابون از که  هایی ماشین مسیر   به شدن

 .شن می رد سرعت به روم به رو یطرفه  یک

 بپرسم اگه گفتم... نرفتی چرا دونستم می من خب -

 ...رو نمک فقط

 ! نه -

 در و کنه می تعجب حرفش بین من آنی  واکنش از

 : گممی ادامه

 دوست یه عنوان به باید تو بیفته هم که اتفاقی هر -

 دارم، توقع ازت من چون! بدی انجام  رو ات وظیفه

 اگه نپرسی، اگه! چرا بدونم نیستم تو یکله  تو چون



  ناراحت دستت  از بگم بهت  اینکه بدون ممکنه نگم

 ... و بشه سرد ناخواسته بینمون روابط و بشم

 زنه؟  می زنگ تو به  چرا کوشا -

. بشم شوکه یهویی سوال این از که منه  نوبت حاال

 ! چرا؟ واقعا جوابم، دنبال

 زبون به رو رسه می ذهنم به که ای کلمه تنها

 : آرممی

 !  دونم نمی -

 :  گه می اششده گرد چشمای با و اندازه می باال ابرو

 ها؟ -

 ازم خون گشنمه من  نمونیم؟ خیابون تو شه می -

 ...رفته

  در کنه، می من بازوی آویزون رو خودش و میاد"

 کدوم و کجا دونم نمی و افتادیم راه که  حین همون

 : پرسه می ریم می سمت

 دونی؟نمی که چی یعنی -

  رفتار از خوام نمی ولی نیستم احمق من کنم، می فکر

  این دلم ته   ته   اما باشم داشته سوءتعبیری کوشا های 

 ! خواد می رو سوءتفاهم



. بیرون زدم خونه از شد، حرفم مامان با که دیروز -

 ...و چرخوندم برد کرد سوارم اینطرفا، دیدم رو کوشا

 ترکیب من حرف با دادش صدای که کشه نمی ثانیه به

  تناژ با وقتی نمیذاره آبرو برام خیابون تو و شه می

 :  گه می بلندش صدای

 ! داری تو قدر  چه دیگه تو -

 :گه می کشداری و آرومتر لحن با  ادامه در بعد

 !  م....پشما -

 نگفتم؟ من پرسیدی تو -

 ... گفتی نمی که پرسیدم نمی اگه -

 دستش توی تلفنم! گه می راست شاید. خندم می

 اسم و شماره همون دیدن   با. خوره می زنگ دوباره

 :  گه می عجیب

 .عشقته بگیر، بیا -

 : گم می و گیرم می ازش رو گوشی خنده با

 .نرسیده راه از هنوز چی عشق -

  رو تینا  سمت از دادن جواب اجازه دیگه  گفتنم الو

 :  گه می که کوشاست مخاطبم حاال. ده نمی



لو، سالم -  . بخیر صبحت م 

 که باره اولین این و  کرده معذبم یکم تینا حضور

  قبال که خاطره این به شاید! دارم احساساتی همچین

 .نبودن زندگیم تو زیادی آدمای

 :  گم می

 .بخیر هم تو  صبح سالم، -

 چی؟ یا خوبه بده؟ حالت بیرونی؟ ای؟خونه  -

 :  دم می جواب کوتاه

 .بیرون خوبم، -

  منشیت با یا کنم پر فرم  باید ببینمت بخوام من خب -

 تفاسیر؟   خانوم سرکار بگیرم تماس

 : گم می خنده با

 . صف ته وایسی  بری باید هیچکدوم، -

 کن نگاه" گه  می که بعدش و تینا کردن نچ نچ صدای

 " و جلب یدختره

 .آرم نمی خودم روی به اما شنوم می رو

 :  گه می و خنده می کوشا

 صفیه؟  عه؟ -



 من عجیبه،. رسه نمی ذهنم به چیزی کنم، می سکوت

  دادن؛ جواب   لحظه در به معروفم که جواب حاضر

  آدم این فکر  و واکنش  چون  احتماال. شدم قفل حاال

 .زنم نمی حرف نسنجیده دیگه شده مهم برام

 ...ببینمت خوام می من -

  باعث متلمسانه نه و است آمرانه نه که آرومش لحن  

 گوشی نیفتم، من من به اینکه  برای. بلرزه دلم میشه

  می عمیقی  دم و دم می فاصله صورتم روی از رو

 . گیرم

 !  دارم رو قصد همین منم -

  احتماال تینا و شم می شوکه خودم دادم، که جوابی از

  پیاز تا سیر از نازش، کشیدن برای مطمئنه و قهره

 سرش موقعیتی همچین تو وگرنه. کنم تعریف براش

  حفظ رو  مکالمات ریز و گوشی به چسبونه می رو

 .کنه می

 برای که کنه، می شوکه هم رو کوشا جوابم ظاهرا

 به از بعد و  گه نمی چیزی و کنه می سکوت ثانیه چند

 :  گه می اومدن خودش

 گی؟ می تو یا کجا بگم من -
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 میام تا بعد  بهتره بگم رو کجا که کنم می فکر یکم

 می فکر. شنوم  می رو تینا گفتن الو صدای   بدم جواب

 کجا که  بپرسه خواد می و مادرشه احتماال  که کنم

 به رو امنگفته حرف   خوام می. کردیم چیکار  و رفتیم

 : گه می تینا که  بیارم زبون

 کنی؟  می گریه چرا چته؟ بهار علی، یا -

  و شرایط هر تحت بهارک یکله کنم، می وحشت

 که نیومده پیش کم و ده می سبزی قرمه بوی مکانی

 .بندازه دردسر  تو رو خودش

 و گیرم می تینا دست از امدیگه  دست با رو گوشی

  تو کوشا های گفتن"   نازار"  نازار"   صدای فعال

 . نیست اولویتم



  که افتاده مهمی اتفاق حتما و کنه می گریه داره بهار

 .ترسیده اینطور

 :  گه می وقتی لرزه می هم صداش حتی

 .بیا  پاشو تینا -

 تینا که مظلومی لحن   همون با گه، می متلمس  رو بیا

 ضعفم نقطه که میاد بدم طرفی از! بره می کار به هم

 خوشحالم هم طرفی از اما دونم می رو  برابرشون در

  دارن رو من مشکالت  تو که راحته خیالشون اینکه از

 . نیستن تنها و

 بینه می رو باشم من که مخاطبش سکوت که بهار

 :  گه می  و کنه می قطع رو اش گریه

 " تینا؟ تینا"  -

 ! نازارم -

 شه، می متعجب هم و ترسه می هم که کنم می فکر

  مطلقا دیوونگی که کردم تکرار براش بار هزار قبال

 ! ممنوع و نه

 باال رو صدام کنه  می مجبورم و نرفته خرجش به اما 

 .ببرم

 تینا؟ خوردی گهی چه باز -



 : گه می و کنه می گریه هم باز

 .بیا پاشو  نازار... هیچی... من -

 و نازک دل  قدر این که  تو بگه بهش نیست  هم کسی

 ! آری؟می در که چیه بازیا کله بی این ترسویی

  نازار و باشه  خط پشت  هنوز کوشا که کنم می فکر

 برم می گوشم نزدیک رو خودم گوشی.بزنه صدا رو

 : گم می و

 .زنم می زنگ بهت بعدا من ببخشید،  -

 آدرس بهار از کنم، می قطع و کنه می خداحافظی

 ترین تند توی باید حاال و پرسم می رو هست  که جایی

  داده رو آدرسش که پارکی به رو خودم ممکن زمان

 . برسونم

 : گم می و تینا سمت کنم می رو

 .بخواب  بگیر خونه، برو تو -

 و؟  بهار خودش حال به کنم ولش برم، اگه عمرا -

 هر و نداره ای فایده دونم می چون کنم، نمی اصرار

 . ناراحتیم و نگران هم  برای ما یسه

 خوام می راننده از شیم، می سوار و گیریم می تاکسی

. برسونه مقصد به رو ما ممکن سرعت ترین تند با



 و زنم می داد وقتی ولی گیره نمی جدی  خیلی اولش

 :  گم می

 .کن پیادمون رینمی تند اگه -

 .بره می باال  رو سرعتش و گرخه می

 باید که ایخانواده چون بهارک، های کار از ترسم می

  تو شده خالصه زندگیش تموم چون. نداره پشتش رو

  یا رفتنیه نیست معلوم که هومنی و تینا  من، وجود

 ! موندنی

  یک مثل فقط و جوونیاش تلخ زندگی   از بریده مادرش

  سختی مقصر رو بهار. کنه می رفتار بهار با همخونه

 نبود؛ بهار اگه"  گه می و دونه می  زندگیش های

  صاحب  االن رو بهتر آدم  یه با بهتر، زندگی احتماال

 ." بود

 دنبال و شیم می پیاده رسیم،می گفته که آدرسی به

 . گردم می گفته که اینشونه 

 پیداش پارکه، انتهایی قسمت که ایدکه پشت باالخره

 .  کنم می



 و نشسته زمین  روی خودش ایستاده،  کنارش هومن

 نی با استرس شدت از و دستشه  کوچیک ی آبمیوه یه

 .کنه می بازی اون
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 خوام می رم، می جلو و بخشم می سرعت هام قدم به

 می رو اش پریده  رنگ وقتی ولی کنم دعوا و بزنم داد

 .شم می منصرف بینم

 سر. کنه  می بغلش تینا و شه می بلند  جا از بهارک 

 .بزنم داد تونم می که هومن سر نزنم، داد بهارک

 کردین؟ می چیکار -

 شلوار جیب تو برده فرو رو دستاش شاکیه، هم هومن

 . همه تو هاش  اخم و جینش



  راضی خیلی میده انجام بهارک که کاری از گفت میشه

 . نیست

  صد من کار از که تو گه می نکن، گم می بهش هی -

 . برام نده تز میدی انجام بدترشو پله

 و رو به رو به شه می خیره ازم، گیره می نگاه

  لحن یه با لب زیر ده، می بیرون صدا  پر رو نفسش

 : گه  می آرومتر

 به میداد گوش که نبودم. چغندرم دیگه، چغندرم -

 . حرفم

 :  گم  می و بهار سمت کنم می رو

 خوردی؟ گهی چه ببینم کن تعریف قشنگ -

 که نگفته کامل  رو" نازار"  هنوز و کنه می باز دهن

  می عصبی لحن همون با و میاد حرفش بین   هومن

 : گه

 .میشی  خر کنه گریه چصه یه نپرس، اون از -

 :  گه می خنده با تینا

 ...نه یا بپرسه باالخره -

 . دارم من که حالیه همون چون درکه قابل   هومن حال  



  اون نگرانی برای کاری خواد می دلم و  رم می جلوتر

  از که کرده ثابت وقت چند این چون بدم، انجام هم

 : نذاشته و نداره کم چیزی ما  برای برادر

 .شی  آروم بزنیم حرف بریم بیا -

  قدم چند افته، می راه من از جلوتر خواسته خدا از

 می بغل رو زانوهاش و شینه  می چمن    روی تر دور

 .کنه

 بهارکم ندارم دوست ولی آشغالم گهم، خالفم، من -

 .باشه من مثل

 :  کنم می زمزمه  لب زیر

 .... دونم می -

  گفته. دیده پتی و لخت و خانم اومده، گشتیه یارو -

 رنگش این فالنه، بدی، تعهد کالنتری ببرمت خوام می

 می جلو بیام  نتونستم که خودم. کرده  وحشت پریده

 زنی یه دست دادم و دوربین بود، تر یی*گا به گرفتنم

 عکس تا چند اومده مادرشی خواهرشی  بگو برو گفتم

 ... داره کوفت داره اینستاگرام است بچه. بگیره

 اصال؟ اومدی باهاش چرا -



 دارن سرخ  های رگه که  هایی چشم از کنه، می نگام

  منتظر و گیرم می نگاه عصبانیه زنن  می داد توش

 .بده جواب تا مونم می

  می کرد می پیدا رو دیگه خر یه اومدم نمی من -

 .چغندر چغندرم، بهت؟ نگفتم. آورد

  فشار هم  روی محکم رو هاش پلک لحظه چند برای

 :  گه می بلند صدای تناژ همون  با دوباره  بعد و ده می

 ترسه می  نکنی فکر پریده؟ رنگش بینی می االن -

. کاسه همین و آشه همین فردام! نه ها، شه می آدم

 می تعریف هیجان  با امروزشم ماجرای میذاره  الیو یه

 !  چه چه و  به به بگن یابو تا چهار کنه

 چشم و ها  چمن روی کشه می دراز شه،  می خسته

 .  بنده می رو هاش

 می بهار باشه، عصبی بهارک دست   از که داره حق

  با راحت  بتونی که نیست کویت خیابونای  اینجا دونه

 ماجرا ولکن ولی  کنی ضبط کلیپ و برقصی لباسی هر

 . نیست

 می رو هاش پست زیر کامنت وقتی اینستاگرام،  تو

 که اشه، احمقانه کار از تمجید  و تعریف همش خونی



 بیشتر و بده  انجام رو کار این شن می باعث ها همون

 ! بشه تحریک
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 کن حالیش جور  یه خودت  نازار، دیگه دونم نمی من -

  باهاشو زدن کله و سر  جون دیگه من! نکنه که

 .ندارم

 :  کنه می زمزمه  دردناکی و غمزه لحن   یه با لب زیر

  همه با هری بگم تونم نمی که دارم دوستش انقدم -

 ...سالمت به دردسرات

 حس   از  پر وجودش  تو تنهاست، نداره، خانواده

 کرد قضاوتش نمیشه! محبته کمبود و شدن سرکوب

  اینستاگرام توی رو هاش کلیپ و رقصه می چرا که

 .  ذاره می



 می رو کار همین بودم اون جای   هم من اگه شاید

  بهار. نیست توجیه قابل هاش دیوونگی اما. کردم

  نمی خونه از  بیرون محیط تو که کنه می زندگی جایی

  مساویه انجامش و داد انجام راحتی به رو کار این شه

 . بیشتر مشکل کلی اومدن وجود به با

 :  گم می و شم می بلند ها  چمن روی از

 ! دیگه کنیم می کاریش یه بریم، پاشو -

  پلکش الی و کنه ایجاد حالتش  تو تغییری اینکه بدون

 :  گه می  کنه باز رو

 .آم نمی من شما، برید -

 به داغون و درب زوج   این قدر چه و  میذارم تنهاش

 واسه مشکلی  وقتی دیدم چشمام با که. آنمی هم

 .شه می داغون چطوری بهار میاد، پیش هومن

 تعریف رو چیزی براش داره و نشسته  بهار کنار تینا

 که میاد بهارک داد صدای بعد ثانیه چند که. کنه می

 :  گه می

 .بزن زر کم برو -

 می وقتی رو این. داره واقعیت که کنه می  اصرار تینا

 .رسیدم بهشون  تقریبا دیگه  که شنوم



 اس؟  حامله واقعا گه؟ می چی این نازار -

 می کنارشون و شم می ملحق جمعشون به هم من

 . خلوته پارک و ظهره های نزدیکی . شینم

 پتیاره تو که افتادن جونم  به سلیطه  دوتا هیچی؛ -

 .... ذارنمی  کم بازی

 و پره می  حرفم بین تینا که نشده تموم ام جمله هنوز

 :  گه می

 هم؟ رو ریختی کوشا با که چی خودت -

 .  تعجب از مونه می باز بهارک دهن

 ای بامزه لحن  با و کوبه می سرش به رو دستش کف

 :  گه می

 تافتون نون مثل زندگیم که من سر  تو خاک ای -

 ...شما مارموزید قدر چه. پهنه شما واسه
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 صبح امروز منم تافتون، نون باشه راحت  خیالت -

 .فهمیدم

  با تینا. کنم می دراز رو  پاهام بعد و  گم می رو این

  بهار پشت از کنه، می دراز دست جمله این شنیدن  

 : گه می و  زنه می بازوم به ایضربه

  با هم تو که فهمیدم پیش ساعت یه همین منم واال -

 ...آره کوشا

 مانعم بلندش صدای با بهارک که بزنم حرف خوام می

 ینشونه  به رو سرش  شده، بلند جاش از شه، می

 :  گه می  و دهمی تکون طرفین سمت به تاسف

  گن می راسته. امروزی رفاقتای  این تو دم*ری من -

 ...میده نا بوی

 پشت خاک   و شم می بلند بهار از بالطبع هم من

 .تکونم می دست با  رو رنگم ایقهوه  مانتوی

 مرموز و متعجب. چرا دونم نمی خنده،  می بهار

 :  گم می و کنم می نگاهش

 چته؟ -

 :  گه می  جدی لحن با و  کنه می جمع رو اش خنده



 تا این آدمیه؟ همچین کوشا کردی فکر خب، دی*ری -

 ساعت چهار و بیست از بیشتر دختر یه با حاال

 .نمونده

  رو خودم! دیگه راه   به زدم رو خودم اما کردم، فکر

  چی بار، یه همین  حاال گفت دلم ولی دیگه راه به زدم

 بشه شروع جایی یه از  باید باالخره مگه؟ شه می

 !دیگه

 اگه کنم می حس کنم، عوض رو بحث  خوام می

 .کردم تحقیر رو خودم بدم جوابی

 : گم می و بهار یشونه  رو ذارم می دست

 بگیرنت  اگه که دونی می  بهار، باشه آخرت دفعه -

 شه؟ می چی

 :  گه می و تینا به کنه می اشاره زده هیجان  بهارک

 خواد می بگو و بدبخت این کن، ول و من بابا -

 ... وضعش این با کنه چیکار

  انگار که. نیست ما به حواسش و کنم می نگاه تینا به

 فقط که مشغوله فکرش اونقدر اون و واقعیه چی همه

 . ده می کوتاه  استراحت یه خودش به ثانیه چند هر

 ...بهار شه نمی باورم -



  صورت روی   هنوز نگاهم که گم می حالی در رو این

 . ممکنه حد ترین پایین تو صدام تن  و پهنه تینا

 دست زدن حرف موقع  همیشگیش عادت طبق بهار

 :  گه می و ده می  تکون هوا توی رو هاش

 ... وقتی مرد یه و زن  یه کنی؟ نمی باور چیو -

 می ساکت آد،می بهارک حرف بین که تینا صدای با

 .شه

 ...نازار کن باور -

 :  ده می ادامه تینا و زنم نمی حرفی من

 ! کنی کمکم بتونی که کن باور -

 چی باید  این مثل شرایطی تو دونم نمی من! کمک؟

! غلطه یا و  درسته کاری چه دونم نمی اصال ! کرد کار

 نفعشه به مادرش از کاری مخفی این دونم نمی حتی

 ! ضررش به یا

 ...بندازیش جوری یه باید -

 و رن می هم تو هاش اخم شه، می پکر تینا یقیافه

 :  گه می

 ! گرممه بریم؟ اینجا از شه می -



 می االن همین از رو تینا کردن مسخره  استارت بهار

 :  گه می  خنده با و زنه

 تحمل خانومو بازیای عن تا مونده اولشه، تازه حاال -

 .کنیم

  تر دور قدم چند و گردم می بر کنیم، می که رفتن عزم

  جا همون هنوز. گردم می هومن دنبال  ها چمن روی

 !  کشیده دراز

 :  گم می و زنم می صداش

 .بیا پاشو  هومن  -

 فهمم می و  بره می باال رو چپش دست  فقط جوابم در

 .کنه می  خداحافظی که

 بره داره دوست تینا نه بهارکیم، یخونه  راه   تو

 ! من نه و اشونخونه 

  بهار و نیست خونه بهارک مامان معمول طبق

  یا باشگاهه یا همیشه مادرش گه می وقتی  ناراحته

 .آرایشگاه
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  دغدغه از دور به همیشه، مثل و افتیم می راه پیاده

 .خندیم می  و گیم می خیابون  تو مشکالتمون و ها

  قدر این گردیم، برمی مدرسه از که هایی وقت مثل 

  خیابون و کوچه که زنیم می بلند بلند رو حرفامون

 .سرمونه روی

  رو بدبختی یه یپاچه  کله باید که تیناست همه از اول

  از منزجر هم عصبانیه هم که لحنی یه با. بذاره بار

 .گه می دامادشون

  دو من  بدبخت مامان دونه می پررو، خودخواه   -

 بده بچشونو اثاثیه اسباب وام تا کنه می کار شیفت

  پیش روز چند. که بیرون کشه نمی ولی دونه می ها،

 مثل بردیم نوزادیاشو لباس سرویس مامانم با

 کاش گه می دلمون ور  نشسته فضول مادربزرگای

 کاش. بگیریم خودمون اونو کاش بودید، گرفته اینم

 ...مرتیکه خر دست  و کاش فالن،

 تینا و من بین رو خودش و  میاد چپمون  سمت   از بهار

 . کنه می جا



 ." منه نوبت دیگه شو خفه" گه می تینا به

 کسی از بار این که عجیبه. گه می هومن مامان از بعد

 :  گه می و نیست  عصبانی

 شهرستان از هومن مامان دیروز دونید می آقا -

   اومده؟

  می ادامه خودش و بدیم رو  سوالش جواب ما نمیذاره

 :  ده

  بزنه، سر زندانه تو اش کوچیکه داداش به اومده -

  من. بود خوب باهام و کرد تعریف ازم  کلی دید و من

 ولی میده، جرم ببینه هومن خونه تو منو االن گفتم

 .کرد رفتار باحال انقدر

 :  گم می

 .ها اینه سنگین  توهم -

 :  گه می و کنه می پرتاب  سمتم ایضربه  آرنج با

 .حسود... دیگه حسودی -

 باید چرا شهرستانیه؟ گی نمی  مگه آخه؟ عنه حسود   -

  اینستاگرامو تو پختیه لختی که ای پتیاره دختر یه از

 بیاد؟ خوشش پسرش مجردی خونه تو پالسه  همشم و

 : گه می دلخوری لحن با تینا و  گم می رو این



 ...نازار نگو اینجوری -

 : کنه می زمزمه آروم بهارک

 . ها سواله خودمم واسه -

 باهاش بعد و سنجم می  رو طرفم یجنبه همیشه من

 اگه که  دونم می. کنم  می شوخی یا زنم می حرف

  می جنگ اعالم هفته یه بگم  تینا به رو  چیزی همچین

  می بالکم گوشیش  توی های  اپلیکیشن همه از و کنه

 همه و کنه نمی باز روم به هم رو خونشون در. کنه

 . کنه می سد هم  رو ارتباطی های راه ی

 به گم می چیزی اگه دونه می و کنه می  فرق بهار اما

 . شوخیه  روی از یا و  خودشه خاطر

 :  گه می و خنده می

  راحت و خودت خرابم بگو دفعه یه نکنا،  تعارف -

 . کن

 از بابا؟ بگم؟ کی از منه؟ نوبت حاال خندم، می کوتاه

 دوستش من که دیدی صالح از یا بگم معرفتیش بی

 ! ندارم؟

 چون گم نمی بابا از کوشا، سمت   کشونم می رو بحث

"  نکرده زمزمه گوشم تو هنوز چرا، نگفته هنوز



م دنیا این ناو و زندگیَ  چه   هر نازارَگم ر    ف دای بوده د 

و   تار یه  ...* "  سرت م 

 . اومده خوشم کوشا از -

 و دلم کنج کنم قایمش مثال حاال گم، می رو راستش

  سرم توی فکرای دست   از تونم می بریزم خاک روش

 !کنم؟ فرار

 : گه می بهارک و کنن می سکوت لحظه چند

. بمونه یکی با که نیست ای پایه آدم   کوشا ببین، -

 کنی، پیاده روش رو تینا استاد های تکنیک باید

  من گی می بعدم میشی حامله ازش کنی، می تمکینش

 خودم نخوای هم تو اندازم، نمی عشقمونو ی ثمره

 به نیست گالبی باالخره که اونم. کنم می بزرگش

 رو خدا حاال  گیرتت، می میاد شده که امبچشه  خاطر

 پس رو بنزش و باباش خونه برگشت شایدم دیدی چه

 .گرفت

  داره که بهارکی به کسل و حوصله بی تینا و من

 که حرفش بهار  و کنیم می نگاه کنه می سراییقصه

  میگه و چرخونه می ما بین رو  نگاهش شه، می تموم

 : 



 مشاوره کالس تونواسه   بمیرید. لیاقت  بی بدبختای -

 .دیگه بذارم

 کوله جیب   از بهار و نمونده رسیدنمون به چیزی

  ما از قدم چند. میاره در رو کلیدش کوچیکش، پشتی

.  کنه می پرت من سمت   رو کلید و گیره می فاصله

 : گه می و میگیرمش هوا توی

 می چی  بگیرم، ناهار  برم من خونه برید شما تا -

 چی؟ یا  وگوشت قارچ ؟*سبزی مخلوط؟ خورین؟

 : گه می که تیناست من از زودتر

 .کنیم می حساب دنگمونو ما نکن، ولخرجی -

 :  گه می و کنه می کجی دهن بهار

 داری؟  دوست چی تو  عزیزم نازار. بخور گه کم -

 ...بخوری خودت هرچی -

 صدای  . شه می دور ازمون سرعت به و باشه گه می

 بیرون مانتوم جیب   از وقتی و میاد تلفنم گوشی   زنگ

 بینم می صفحه  روی رو بابا یشماره و آرمش می

 . شه می کنده جا از قلبم

 



  موی تار یه فدای ندارم و دارم دنیا تو چی هر: ۱*

  کردی گویش /توعه

 سبزیجات  پیتزای: ۲*

 

   باز_مفت#

 " تاس  فنجان  : " دوم_فصل#

   سه_و_سی _ قسمت#

 

 می هم ناراحتم هم بدم، جواب  که رهنمی دلم و دست

 قراره کسی اگر  و نیست اتفاق این مقصر بابا که دونم

 ! مامانه باشه، پاسخگو

 :  گه می گوشی صفحه به خیره تینا

 نمیدی؟ جواب  چرا چته -

 بدم، جواب باید و اندازم می صورتش به گذرا نگاه   یه

 و دارم نگه رو احترامش دوستم جلوی حداقل

 .نکنم کوچیکش



 به رو گوشی وقتی لغزه می  سبز آیکون روی انگشتم

 می که شنوم می رو بابا  صدای چسبونم می گوشم

 : گه

 !چشم نور سالم -

 :بگم و  بدم جواب تا میاد در جونم

 ...بابایی سالم -

 یادم چرا من  و نمیده اجازه که بزنم حرف خوام می

 ! نیست من دل شکستن   جوره  هیچ اهل بابا که رفته

   ازم؟ ناراحتی االن حتما -

 از کنم باز رو دهنم اینکه بدون" هوم"  مثل صدایی

 : گه می و شه می  خارج گلوم

 .خب داری حق -

 می و گیره می دستم از رو کلید تینا کنم، می بغض

 اون جلوی بشکنه بغضم قراره اگه میده اجازه ره،

 .نیفته اتفاق این

 نه؟  یا بگم  برات دلیلمو -

 دست خودش. کنم باز دهن تونم نمی بغض  شدت از

 :  گه می و شه می کار به



 نه؟ مگه نازار، بوده پشتت  ساال این  تموم تو بابا -

  شه می مصادف گفتنم آره بگذرم، تونم نمی  که حق از

 :  گه می بابا و کنم می گریه من. بغضم ترکیدن با

 .نازارگم نکن گریه -

  یا باشه خلوت خیابون کنم، کنترل رو خودم تونم نمی

  نیست مهم برام که امهسینه روی درد قدر اون شلوغ

 ! چیه مردم واکنش

 کردی؟  اینطوری چرا بابا -

 نه؟ یا هستم مربیت من -

 کل به رو مسئله این که کردم فکر احساسی قدر این

 :  گه می دادنم جواب از قبل. رفته یادم

 عاقل قدر اون کردم فکر چون بگم بهت نخواستم -

 طوالنی مدت یه از بعد بدنت بدونی که هستی

 قبل مثل  تونه نمی و  کرده افت کردن استراحت

 ...باشه

  دلم بعدش. مونم می مبهوت و مات لحظه چند برای

  بابا به  چرا که دیوار  به بکوبم رو سرم خواد می

 .نکردم اعتماد



  کم برات  من باشه حمایت به بنا که  دونی می -

 نمی مادرتم حتی گفتمو بهت که چیزی این. نمیذارم

 . نازار دونه

  سکسه به و اومده بند  امگریه شدن، شوکه شدت از

 . افتادم

 م؟... بود شده ضعیف... واقعا.... من ... من -

 می کم ها تمرین تو که  دونم می بودم، که دونم می

 ادامه و نیارم خودم روی به  کردم می سعی اما آوردم

 .بدم

  شکست تو بردمت، می مسئله این به علم با من اگه -

 مشکلی من دونستی می مقصر رو خودت  خوری می

  اذیت خودت و بدونی مقصر و مادرت و  من اگه ندارم

 !نشی

 ... من... بابا -

  قرص دلم برگشتنت از که  برگردی وقتی دارم دوست -

 ... دختر باشه

 شنوه،  می گوشم. زنه می حرف و  زنه می حرف

  می فکر اشتباهم به فقط من و نمیده جواب اما زبونم

  و کردم می صبر باید که! کردم قضاوت زود که کنم،



  راه جنجال و جار بعد و پرسیدم می رو کارش علت  

 از هم خودم شاید کوشا، گفت می راست. انداختم می

 دلم ته   شاید. نیومده بدم هم خیلی اجباری جدایی   این

 می وقتا اینطور همیشه بابا اما خواستم می رو همین

 این. بارون دم یه ابرم، دم یه نوجوونم، یه من گه؛

  کاری اما نمیده رو دیوونگی یاجازه  من به مسئله

 .کنم درک رو خودم بتونم که کنه می

 

 * * * 

 

   باز_مفت#

 : دوم_فصل#

 چهار _ و_سی _ قسمت#

 

 

 ترک رو کالس بهارک و من  از قبل تینا خورده، زنگ

 سیسمونی دیدن   برای مادرش با که گفت و کرده

 .  ره می اونا یخونه  به خواهرش



  انگار. کنه می پا اون و  پا این مدام و قراره  بی بهار

  ها بچه بقیه  منتظره مدام باشه چیزی یه نگران که

 .بگه من به چیزی یه تا کنن خالی رو کالس

 حتی داره عادت بهار چون کنم نمی تعجب رفتارش از

 و کنه پا به  جنجال هم کوچیک خیلی یمسئله  یه سر

 ! سخت رو اوضاع

 بند با که همونطور و  شه می خالی کالس باالخره

 می رو زنه، می کله و سر  اش شونه  روی یکوله

 ...نازار بریم کن جمع: گه می و من سمت کنه

 این اینکه مثل کنم، می وحشت اش پریده  رنگ از

 . نیست هم ساده خیلی اتفاق

 : زنم می لب شده مسخ

 شده؟  چی -

 فکرم کنم می ادا کامل رو  جمله این تا دونه می خدا و

  پیش تینا یقصه رفتن   لو مثل! ره نمی که  جاهایی چه

 پدر یا مادر واسه بد اتفاق یه افتادن یا  اش خانواده

 ...بهار

 : گه می و کنه می لبم به جون

 . برات  گم می راه، تو بریم پاشو -



 کوله ته   کنم می پرت رو کتابم شم،  می بلند جا از

 . بندم می رو کیفم  زیپ   و پشتیم

 ،لرزن می دستام چون نیستم  فرز باید که قدری اون

 رو من تا آد می خودش و شه می  کالفه آخرشم

 .ببره کشون کشون

 ... امکالفه و امزده  وحشت منتظرم، همچنان من

 

 باز _مفت#

 " مخالف  تاس  : " سوم_فصل#

 شش _و_سی _ قسمت#

 

 می جا و شه می شوکه بینه می که رو من اولش،

 راهش سر از من و کنه می"  سالم"  کوتاه. خوره

 . بشه خونه وارد تا رم می کنار

 نه، یا دم می رو جوابش ببینه که مونه نمی منتظر

  اتاق سمت   به عجله با و بلند های گام با و مستقیم

 .ره می هومن



 خونه این یکاناپه  تنها که اینفره دو  یکاناپه  روی

  روی رو زخمیه  که دستی و کشم می دراز است،

 . نکشه گند به رو مبل خون ش که ذارممی امسینه 

 پلکم الی جیغش صدای با اما بندم می رو هام چشم

 .شینم می  جا سر و شه  می باز سریع

 ! کنم اش خفه خواد می دلم 

  حرفش که  بگم بهش چیزی و شم بلند جا از خوام می

 .کنه می میخکوبم

 هومن؟ شی نمی آدم تو -

 بخواد که بره می حساب کسی از هومن یعنی! هومن؟

 !  بزنن؟ داد سرش  وایسته

 !سرش زنه می داد باز که زنه می حرف داره هومن

 ...سر ریختن  ناموسا بی اون بابا -

 .دهنتو ببند -

 یمنظره  همچین خواد نمی دلم و شم  می بلند جا از

 قاب   تو ایستم می و رم می . بدم دست از  رو تماشایی

 با که بینم می رو هومن  از تر احمق بهار   و در

 : گه می ایکالفه  لحن و خورده گره ابروهای



 ضربه  بینی نمی مگه حرفاست؟ این وقت االن -

 !  بده  حالش خورده

! کنه می جفت هم با رو تخته و در خدا که  گن می اینه

 به زنن می گه هم با دارن بالقوه کودن دوتا

 ! زندگیشون

  آدم این اگه  چون. حرفاست این وقت االن دقیقا آره، -

 قد چه ماست من یه بفهمه خوره می کتک منم از نشه

 داره؟  کره

 این و در قاب به دم می تکیه و پره می  باال ابروم تای

 . داره کم رو من شکستن تخمه فقط بلبشو

 نازار؟ -

 .هومن سمت گرده می بر

 ... کن گوش -

 .زنمت می نباشه کننده قانع دلیلت -

 دراز حالت از و شه می جا به جا جاش سر هومن

 صدای   و شه می جمع درد از صورتش.  میاد در کش

 .شنوم می  رو"  الهی بمیرم"  گه می که بهارک آروم

 ...اصال کن پاره و من بیا تو -

 :  دهمی جواب بالفاصله



 میده؟ نتیجه داره؟ فایده میشی؟ آدم -

 ولی شه می جمع درد از صورتش هم باز خنده، می

 اندازه می باال نفی ینشونه  به رو سرش  رو پر رو پر

 :  گه می و

 !  نچ -

 شه می و بزنمش خواد می دلم شرایط این تو هم من 

 .دارم دختر  اون با که مشترکیه ینقطه  تنها گفت

 بالیی چه بود ممکن بودم نرسیده من اگه دونم نمی

 !نداره رو موضوع این درک   هم خودش و بیاد سرش

 و داره سفیدی پوست   خوشگلیه، دختر گفت شه می

  می دیده اش مقنعه پشت از و بلندن که لختی موهای

 .شن

 که داره بلندی های مژه و کشیده مشکی چشمای

 چون خب ولی کردن چندان دو رو  خوشگلیش

 سعی دارم عالقه بهش من که چیزیه خالف اخالقش

 دوست من اینا یهمه  از جدای و  نرم سمتش کنم می

  بگذرونم دبیرستانی های  بچه دختر با رو  وقتم ندارم

 اضافه مشکالتم به هم اون مشق و درس ی دغدغه و

 .بشه



 هومن؟ -

 "  جان: "  گه می جوابش در هومن

  به بیشتر چی  هر. قائله براش  زیادی احترام انگار و

  می صداش چی که میاد یادم کمتر کنم می فکر اسمش

 .بود چی اسمش و زدن

 هومن گم  می دارم بابام جون به بابام، جون   به -

 کتک کردی، دعوا ببینم دیگه ی دفعه  ندارم، شوخی

 . کنه جمعت بیاد پاسگاه زنم  می زنگ خوردی، و زدی

 گرفت و گیر قدر اون و پره می هومن رخ از رنگ

 ! ببره حساب پاسگاه و کالنتری از که داره

 گه چه داره پسر شازده ببینه بیاد گم می مامانتم به -

 .اشسفره تو ره می کجا از پول و کنه می هایی کاری

  مصمم حاال و کرده جمع رو اشمسخره  یخنده  هومن

  به حتما نه، که احتماال. کنه می نگاهش جدی و

  خونش به هم  من که کنم می  حس! استتشنه  خونش

  بشه باز ماجرا به کالنتری پای   که قراره وقتی امتشنه 

 می بد چون  باشه خالی تو تهدید یک فقط امیدوارم و

 .بینه

 فهمیدی؟ -



 

   باز_مفت#

 " مخالف  تاس  : " سوم_فصل#

 هفت _ و_سی _ قسمت#

 

 زندگیش ضعف نقطه تنها و ره می باال هومن صدای

 از که  قدری این! مادرشه  بلکه نیست،  خالفش

 حرف ذاره،می  احترام بهش و بره می حساب  مادرش

 . نیست خریدار رو بشری و بنی هیچ

 .کن ولم ییدی،...گا آره، -

 کوله بند کنه، می نگاه کالفه و عصبی  بهار   به دختر

  رو انداخته هاش شونه  از یکی روی که  رو پشتیش

 : گهمی و کنه می جا به جا

  تو زخماش، به بزن بیار پماد برو رم، می دیگه من -

 .هاش قابلمه کنار است، پایینه کابینت

 می هومن و کنه می نگاهش گرد های چشم با بهار

 می نگاهشون باز دهن با و کردم تعجب هم من. خنده

 .کنم

 :گه می بهار به  رو جدی خیلی لحن یه با



 کدخدا خر عین بهادره؟ بزن خیلی کردی فکر چیه؟ -

 فقط بار ده سمتش، اندازه می لقد یه رسه می کی هر

 ! خورده  کتک خودم از

  به ده می  تکیه که حالی در و خنده می بیشتر هومن

 : گه می پشتی

 راضیم. ذارینمی کم من به ن...رید تو که مرسی -

 .ازت

 در سمت   به بعد و" نداشت  قابل"  گه  می لب زیر

  چند برای و دستم زخمی   مچ   به افته می  نگاهش. میاد

 .مونه می سرجاش  متعجب و حرکت بی ثانیه

 :  گه می و کنه می صورتم حواله گذرایی نگاه   بعد

 .ببندمش برات بیا -

  فکر تو. ندارم ازش رو چیزی همچین شنیدن   توقع

  شلوغکاری تالشش تمام که خودخواهیه دختر من

 ! اطرافیانشه نظر جلب برای

  از خواد  می اندازه، می باال شونه دم  نمی که جواب

 نشده پر چهارچوب از که کمی یفاصله و من کنار

. گیرم می رو دستش مچ   که بشه رد مونده باقی

 :  گم می و دستم به افته می نگاهش



 .نداره و بساطش -

 .آرممی داره، -

 دونم نمی خودمم و کنم می جدا دستش از رو دستم

 به حواسم حتی که بوده چی آنی واکنش این دلیل

 .نبوده مانتوش آستین شدن خونی

 . ره می آشپرخونه  سمت   به و شه می رد کنارم از

 چندش  از همیشه و ایستاده هومن تخت  کنار بهار

 اتاق در چوب   چهار از.  اومده می بدم هاشون بازی

  می محکم  و در و رم می بیرون گیرم، می  فاصله

 .بندم

 می منتظرش رفته در  زهوار یکاناپه  همون روی

 به رو صداش و زنه می غر جا همون از. شینم

 .شنوم می وضوح

 بتادین داره اش خونه تو  که چیزی تنها  مرگش خبر -

  باال و  شلوارت تونی نمی که تو چسبه، و باند و

 غزمیت؟ آخه  چیه کردنت دعوا بکشی
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 تولید کوبه، می هم به بلندی صدای با رو کابیت در

 شه می باعث خبر بی  هم اون بلندی، صدای  همچین

 .است دیوانه واقعا دختر این و کنم لعنتش بپرم، جا از

  و حریفم و  نفر ده من آی که کنه، می  گوزیم گنده -

  -کنه می ادا تاکید با رو اصال -اصال و زدم فقط

 . نخوردم

 می باعث عصبانیتش نوع دیگه، چیز هر  یا نگرانشه

  بچه دختر  یه که شده بدبخت انقدر هومن. بخندم شه

 .هیکلش به زنه می گند داره

  لخته خون  کمتر، خونریزیش و شده بیشتر دستم درد  

 و برم خواد می دلم طورایی یه و زخمم روی شده

  می دلم ولی تلخه که. ببینم وضعیتم این تو رو  مادرم

 .کنه بغلم که شاید و بسوزه برام دلش خواد

 بد فنراش جیرجیر  صدای   و مبل پشتی به دم می تکیه

 می زمین روی من، روی به رو و میاد. مخمه رو

 . شینه



 می و دستم به کنه می اشاره  کنه نگاهم اینکه بدون

 :گه

 ...جلو بیارش -

 ...اوپس -

 زبون به رو کلمه این اعصابش روی رفتن  راه برای

 که کاری مجبورم و ده نمی نشون واکنشی ولی آرممی

 .بدم  انجام رو گفته

  روی رو دستم دو هر آرنج شم، می خم   جلو به رو

  بغل رو بازوم سالمتره که دستی با. ذارم می هام زانو

 . کنم می دراز سمتش به رو زخمیم دست   و کنم می

. شه می جمع هم تو اشقیافه و شه می خیره زخم به

 :  گه می و کنه می باز رو  بتادین کوچیک بطری در

 . بزن داد  سوخت اگه -

 اما و صورتش روی پهنه من مستقیم و خیره نگاه  

 .آدنمی  باال ثانیه، یک برای حتی اون، نگاه  

 یکم. ریزه  می عمیقم چندان نه زخم   روی رو بتادین

 نفس بزنم گفته اون که دادی جای   به و سوزه می

 .کشم می عمیق



 با ره،می یادم رو بهش نسبت منفیم  حس    لحظه یه

 : گم می خنده

 دکتر؟ خانوم مونم می زنده -

 .خدا  یاری   به نه -

 روی که برقشه تو و گزنده لحن بیشتر نه،  که جوابش

 اخالق چه افته بی یادم شه می باعث و اعصابمه

 . داره گندی

 از باند یه و ذاره می زخمم روی رو  استریل گاز

 .بنده  می دستم دور و کنه می جدا اشبسته 

 : گه  می شه می تموم که کارش

  می درد کنن  نگاه نقطه یه به مدام وقتی آدما چشم -

 .بدی استراحتم بهش خوبه گیره،

 نمی دلم  اصال و من یخیره نگاه   به کنه می اشاره

 می و فکر همین النازم. َکف شم تو که  کنه فکر خواد

 نیم اونم آرایشگاه توی  گذاشتنش قال با که کرد

 .گرفتم رو  حالش جشن قبل ساعت

 بر رو  اولیه های کمک یجعبه  شه،  می بلند جا از

  به که همونطور. ذارهمی اُپن روی بره می  و داره می

 :  گه می بلند صدای با رهمی در سمت



 . رفتم من -

  انزجارم حس ره،می نکرده  خداحافظی که وقتی و

 . میشه برابر دو بهش نسبت
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 گوش صداش  که بنده می محکم  قدر اون رو خونه در

  این که برم می پی دوم  بار برای. کنه می کر رو آدم

 با و  هست هم یاغی بودن دیوانه بر عالوه دختر

 . داره دعوا  اجسام و  اشیاء یهمه 

 که بهارک و هومن گفتنای ور و شر و خنده صدای

 از سوییچم برداشتن  بعد شم، می بلند جام از میاد

  آدمای چرا دونم نمی و زنم می بیرون هومن  یخونه 

 !  گاون؟ قدر این من اطراف

  کتفشه به کامال و شدم الش و آش هومن  خاطر به من

  هر در آویزونش دختر دوست با ترکوندن  الو و

 .هاشه الویت  جزو شرایطی



 روی برم اینکه برای فقط بندم، می  محکم رو در

 از. بزنم هم به رو فازشون و بهار و هومن اعصاب

 دست مچ این با دونم نمی و زنم می بیرون خونه

 .کنم رانندگی باید چجوری داغون

  می راه و  زنم می استارت سختی به شم، می سوار

 می بیرون که خلوتشون و باریک یکوچه  از. افتم

 رو پشتیش کوله داره که بینم می رو دختره زنم،

 .کشه می  زمین روی

  انگار افتم، می راه دنبالش و کنم می کمتر رو سرعتم

  های شونه با بباره، صورتش و سر از  خستگی که

 .  داره می  بر آروم های  قدم اشافتاده

 تالفی اهل شدت به من  و کشم می پایین رو شیشه

 . کردنم

 هوی؟ -

 اسمش چون و زنم می صداش دوباره نمیده، جواب

 . بگیرم ارتباط طوری یه باهاش مجبورم  نیستم بلد رو

 .تواَم با -

  ادای که هولی دخترای از من و ده نمی جواب هم باز

 .متنفرم میارن در رو تنگا



 برسونمت؟  خوای می -

 و سمت گرده می بر ایسته، می جاش سر ای دفعه یه

 بیشتر که ظاهرا خب،. زنه می نمایی دندون لبخند من

 .موافقه پیشنهاد این  با خیلی از

 و زنم می نمایی دندون لبخند اون؛ از بالطبع هم من

 باشم زده ضدحال  بهش و بشه شاد روانم اینکه برای

 :  گم می

 خوای؟ می هوم؟ -

 کنار خودش با که آخرش کنه، می پا اون و پا این

 :  گه می و کنه می ریز چشم میاد؛

 نیستم؟  که مزاحمت -

 ! خوای؟ می پس -

 زمین روی از رو اش کوله و اندازه  می باال شونه

 .ندازهامی اششونه  روی و کنه می بلند

 و اندازم می  باال متوالی بار چند رو ابروهام خندم، می

 :  گم می

 . نه یا خوای می ببینم خواستم می فقط خوبه، خب -



  اینکه از قبل و شه می باز درجه آخرین  تا هاش چشم

 داد بشم دور ازش سرعت  با و گاز روی بذارم رو پام

 : زنه می

 !  نی...روا -

 یه که آره می زبون به رو کلمه این حرص با قدر اون

  همچنان ولی کنم می شک خودم بودن  سالم به لحظه

  سبک احساس و شدن حفظ لبام روی امموذیانه  لبخند  

 .کنم می بالی

  همون هنوز که بینم می و کنم می نگاهش آینه از

 .زنه می  داد داره و وایساده نقطه
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  کجاست، مسیرم و برم کجا بود قرار اینکه یادآوری با

  آینه توی   ثانیه  چند برای. شه می محو لبخندم کم کم

 می درست" گم می لب زیر و کنم می  نگاه خودم به

 " آزاد شه



  گه می و آینه  بیرون   آزاد   به زنه می پوزخند اما آزاد

 خودم. اینه اش  مودبانه خب البته" باطل خیال زهی" 

 ".چاییدی زارت؛"  گه می بهم که کنم می حس

 رو راه چهار یه شن می  باعث درونیم  های درگیری

  منحرف هام دست. است بهانه هم این خب که کنم، رد

 گردنمه راه  این آخر تا  اول اما سست پاهام و شدن

 ! نه؟ دیگه،

 می بر و زنم می دور  فرعی خیابون  از جلوتر یکم

 خلوته خیابون روز وقت این اصلی، مسیر سمت   گردم

  پرروی یدختره اون اینکه  بابت از اصال  من اما و

 .نیستم پشیمون اشخونه  به نرسوندم رو کلفت گردن

  هزار و دختر اون و هومن  محور و حول خیالم و فکر

  حاال که  ساختمونی این جز  چرخه، می  دیگه جای

 پله از باید و  ایستادم روش به رو رسیدم، بهش دیگه

 .برم باال ها

  نمی باال، نیا بگه نده، جواب امیدوارم زنم،  می زنگ

  دلم که. من دلیل این منطقیه بی منطق  ! ببینمت خوام

 نه و دارم دیدنشو روی نه اما دیدنش واسه  زده لک

 .شه می خوشحال اون که دونم می



 پالستیک. کنه  می باز رو در بزنه حرفی اینکه بدون

  از شدن پیاده از قبل قبل، یدقیقه چند که خریدی های

 . برم می  باال همراهم رو آوردم بیرون صندوق توی

 من تصویر مسخره دستگاه اون پشت   از که دونم می

 حتی وقتی چرا ولی کرده باز رو در  بعد و دیده رو

 !کنه؟ نمی بغلم

  دستم تا ایستادم، در پشت  حاال و رم می  باال رو ها پله

 هیچ بی هم باز. شه می باز در بزنم در  که میاد باال

 ! اهمیتی و حدیث  و حرف

 سالم و شم می خونه وارد  میارم، در رو هام کفش

  بر بار این اما بشنوم جوابی ندارم توقع. کنم می

 می که شنوم می رو صداش تصورم و  همیشه خالف

 ." سالم علیک" گه

 به تر خسته  و تر شکسته دیدمش که قبلی یدفعه از

 . بشم نزدیکش بخواد بیشتر دلم که قدر اون  میاد، نظر

 :  گم می

 ! خوبی؟ -

 سوال چه"  که کنم می تکرار دلم تو بعد و

 !"ایمسخره 



 ! نیا؟ نگفتم مگه -

 باز برام و در که نمیام دیگه وقتی  نگفتم مگه -

 ! نکنی

 دستش. ازم گیره می نگاه  نمیاد؛ خوشش جوابم از

 . شه می دور و چوبیش عصای   به کنه می بند رو

 !  مامان؟ -

 :  گه می برگرده اینکه بدون وایمیسته،

 خون تو که نونی من نگفتم طرف، این  نیار رو اونا -

 ! خورم؟ نمی رو  بزنی مردم

  و افتن می زمین روی. پالستیکا شن می رها دستم از

 هم من انگار اما بایستم در جلوی   خواد نمی دلم

 ! نرم تر اونطرف که محکومم

 ... دلم -

 صدای با و گرده می بر بشه، کامل حرفم ذاره نمی

 :گه می بلندی

 !  شده؟ تنگ -

  سوهانن مثل   لرزونش  های دست و زنم  نمی حرف

 . روحم واسه
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 می و اش سینه روی شینه می لرزون دست   همون

 : گه

 .کشه می تیر داره قلبم -

  ولی آسمونه تا زمین اش چهره و شناسنامه سن   فرق  

 خوش حال   براش  که معلومه دوتا،! داره  ناخلف یبچه 

 .مونه نمی باطراوتی صورت   و

 ! گرفتین ازم  خودتونو -

 !  نگرفتیم -

  توی   حرف و دلمه روی بار چون دم می جواب فوری

 تموم چون دارم،  غصه چون دم می جواب فوری! دلم

  و شدن غمباد رفتم صدا  بی و اومدم که روزایی

 .دلم روی موندن

 ! بریدی تو -



  جا نفسش تا ذارهمی هم  روی پلک لحظه چند واسه

 به هم من فقط بیارم، فشار بهش خوام نمی. بیاد

 .بگم رو چیزایی یه باید و دارم حق خودم یاندازه

 ! رو ما نخواستی  تو -

  چیکار! گناه اشتباه، حروم، خدا، خالف   سمت   رفتین -

 بشید؟ آدم که باهاتون کنم باید

  ندارم توقع  و در به دم می تکیه شینم،  می جا همون

 .بشونه خونه باالی و ببره رو من که

 بشیم؟ آدم -

. خونه رنگ    خاکستری سقف   روی ره می رژه نگاهم

 خواد نمی دلش و سال چند این طی  شده سیاه که

 ! کنن رنگش براش  پسراش

 ! یکم؟ نیست دیر -

 که! محالی سوال   چه! زنم  می پوزخند و  دهنمی  جواب

 .نیستم برگشتنی من برگرده امیر اگه حتی دونم می

  پول بابا خواستم؛ می گوشی مامان، بود سالم هیفده -

 . خرید امیر جاش به بخره برام نداشت

 . چیه  بابا پول  با امیر پول بین   فرق نگفتی



 گوشی فاز و نگفتی کدومه، حروم چیه حالل نگفتی

 ... زبونم زیر  داد مزه جدید

  متری بیست پذیرایی یه وسط ایستاده، جا همون هنوز

. زیاده هم  مریضم بابای  و خودش سر  از گه می که

 ی برده ترک  دیوارای   و سقف روی   هنوز  من نگاه  

 به رو گلوم بغض که احتماال و زنه می پرسه خونه 

 . کشونده رسوایی

   خواست که موتور شد،دلم  سالم بیست -

  بابا غرور به که نیست نگفتی اولش. بخر گفتم

 ! برنخوره

  چرا نگفتین! نداریم چرا نگفتین  نداریم،  گفتین که بعدم

 .نه ما ولی داره امیر

  جلوش رو  ما مال چرا و میاد کجا از اون پول نگفتین

 . بستن سد

 بین فرق زبونم، زیر کرد مزه  اونم خرید  برام موتورو

 دارایی و نداری  فرق فقط نفهمیدم؛ حرومشو و حالل

 امیر سمت رفتم. کرد پر و سرم فکرش  که بود

 باید موتورتو پول نصف گفت امیر نرو، نگفتین

  می ردیف برات  خودم گفت کار؟ کو گفتم بدی خودت



 در پشت که نشون اون به نشون. گفت جا همین. کنم

 !بودی وایساده فالگوش

 تو مامان  بری؟ خوای  می ازاد گفتی رفت که امیر 

 امر کردی، سوال یعنی! بری خوای می پرسیدی

  ساله پنج. اینم االن. نرم و چشم بگم که نرو نکردی

  بعد که  کثافت تو برم گذاشتی تو و غرقم گه تو که

 . خالفه و گناهه نکن بگی

  حرومه حرومه، سمت فکرم حرومه، پر  دلم که حاال

 .چیده برنامه زندگیم واسه که

 کنی زاهد و عابد رو گربه خوای می زدنا پس این با

 !خانوم؟ حاجیه

 نامهدفاعی  آخرین عنوان  به و صدا بی کنه، می گریه

 :  کنم می زمزمه خودم از

 در کردی خون علی به کنی، می من با رو کارا این -

 !حقم

  یه شرایط هر  تو کس هر فقط نیستن، بد  همیشه آدما

  رو اشتباهاتش و خودشه  مخصوص   که داره واکنش

 !میسازه



  آب از امیر  نکنه، سکوت مامان نکنم، لج  من شد می

 !نشه این امونقصه که شد می و نگیره  ماهی آلود گل

  درصد  صد مقصر گفت نمیشه شده، که حاال ولی

  وجود به رو شرایط دیگران دیگرانن، ما زندگی

 ! ماست با تصمیم  نهایت در ولی میارن
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 و ایمان من واسه که کردن گریه بازم، کنه می گریه

 ! شه نمی خلف فرزند مامان؛ واسه! شه نمی تقوا

 دونه می خودش نیا، بگه نشنیدم جام، از شم می بلند

 پرسه، می  سوال همیشه ولی میرم می  بمیر بگه اگه

 ! نمیده دستور

 ! نیا نگفتی -

  که چیزایی. رم می بیرون  در از و  گم می و این

 هام کفش پوشیدن   از بعد و دارم می بر  هم رو خریدم

 .  رم می پایین رو ها پله



 ولی دردمه چه دونم می که طوریه؟ این  زاره که حالی

  با جاییش یه و لمسه که آدمی مثل! فهممش نمی بازم

 ولی بسوزه جا اون باید که دونه می! بریده چاقو

 ! نمیاد دردش

 قلبم ولی شدن، زده پس و  تنهایی از دیگه نمیاد دردم

 .باشم ناراحت باید موقعیت این تو دونه می

 در پشت ها پله پایین   رو خریدم که هایی  آشغال و آت

 می خیره ثانیه چند برای که وقتی خودم مثل   ذارم، می

 خلفی ی بچه اگه که کنم می فکر و بسته در به شم

 پشت   خیرش دعای و بود مادرم بغل   تو جام بودم

 رو دیدنم چشم و زخمش  روی باشم نمک که نه. سرم

 ! باشه نداشته

  پوزخند آینه تو آزاد   زنم، می استارت شم، می سوار

"  گه می و بیرون این کلفت پوست آزاد   به زده

 و عار بی آزاد  ." کن تف  رو اش هسته  حاال خوردی؟

 می رو فرمون دستی دو و ازش گیره می نگاه هم درد

 بشه، رانندگی جمع   تمرکزش اینکه واسه نه. چسبه

 تموم و بده فشارش قدرت با بتونه اینکه واسه! نه

  این نداره کوتاه دیوار  ! کنه  خالی اون سر  رو زورش



 بوده دیوار اومدنش دنیا اول   روز از خودش که آزاد،

 ! کوتاه و

!  کجاست دونم نمی که مسیری سمت   افتم می راه

 یا شهریار؟ یخونه  هومن؟ یخونه  امیر؟ یخونه 

  بیشتر و کردم درست خودم  واسه که  جهنمی شایدم

 ! خونه تا سگه  لونه به شبیه

 تهش ته    و آخرش کنم، می طی رو خیابون هدف بی

 چرا دونم نمی که لعنتیمه یخونه  همون تو من جای

 شایدم تره، قشنگ  تنهاییش چون شاید. بستم  دل بهش

 . کنه ام مواخذه که نیست کسی چون

  روی دستی که بچرخونم در قفل تو رو کلید خوام می

 آنی حرکت   این از زده  وحشت. شینه می ام شونه

  سرم پشت   از قسمت یه بتونم تا چرخونم می رو گردنم

  می داد دارن سرخش های چشم کوشاست،. ببینم  رو

 !مرگشه چه و کرده غلطی چه که زنن

  روی احمقانه یمسخره لبخند   یه و سسته یکم بدنش

 : گه می که لبش

 گرخیدی؟ -

  رو سنگینش و کنم می رد گردنم دور از رو دستش

 .  اندازم می خودم  تن   روی



  کاری گه هر  که گفتم بهش بار صد شاید نه که بار ده

 اما بکن ات خونه تو بشین دی می انجام  غلطی و

 اینطوری اگه  محل تو گه نمی است، دیوانه ناپرهیزه،

 .است خونده جفتمون فاتحه ببینش

 که متعلق اینجا  دوم یطبقه! برمش می  باال ها پله از

 وسط از که همکف  یطبقه   و مستاجره اینجا کوشا نه،

. منه مال   واحدش یه شده نصف و کشیدن دیوار

 از که اولی های روز همون. حروم پول   با خریدمش،

 و شدی عجیب گفت می مامان چون زدم بیرون خونه

 . بهت مشکوکم

 تو زد می ها مالحظه این حرفا، این جای به کاش

  عقل من!  نکن نگفت که بود کرده کاری کم! گوشم

 از جدای چاه ته ته   برم اگه! ندارم االنشم  نداشتم،

 تباه باعث   هم بابا و مامان سکوت خودم اشتباهات

 . بوده شدنم

 گیج   هم و کرده مست هم که  وقتا اینطور ساکته، کوشا

 و شه می ساکت ُگله، یا غریب عجیب قرصای مصرف

 . زنه می حرف کم



 و کنم می باز خودم کلید دسته با رو  اش خونه در

 کوشا و من چون باشه، پیشم اش خونه کلید که الزمه

 ! نداریم هم جز به رو کسی

. هومن از کمتر اما هست شهریار  کم، اما هست هومن

 که مادرش خاطر    به شهریار و بهارک خاطر به هومن

 .نابابیم رفیق   کوشا و من دونه می

 با پسرم نمیذارم باشم منم داره، هم حق هستیم، خب

  باشه ام بچه داداش   اراذل اون اگه حتی بگرده، اراذل

 . تنم یپاره و

  رو بالشش و میرم خوابونم، می زمین روی  رو کوشا

 ! سمتش کنم می پرت و آرم می اتاق تو  تخت   روی   از

 ! بدترن اش خانواده! بده؟ کوشا زنه، می پوزخند

 آزی؟ -

 نچندان لگد  پا توک   با. آزی  نگه گفتم بهش بار صد

 : گم می لب زیر و زنم می پهلوش به آرومی

 .خر دست -

  جدید خبرهای احتماال و ان بسته چشماش خنده، می

 .اینه حالش که رسیده گوشش به

 ...  میرم می دارم -



 : گه می دوباره و کنه نمی دریافت  جوابی

 آزاد؟ خوردی یتیم مال تو -

 . بزنه حسابی حرفای  داره حق پس مسته،

  بودن بد اصال بدم؟ کجا تا من! دونم نمی یتیم؟ من؟

  سانتیه؟ متریه؟ چیه؟ شمارشش  واحد   داره؟ اندازه

 کیلوییه؟ 

   بدی؟ تو کن می چرا پس -

 کنارش میدم ترجیح ندارم، جوابی که  سوالش واسه

 .ببندم رو دهنم و بشینم

 ...بشر آخه وجدانت تو ریدم آخه؟ یتیم مال -

" کنه می تکرار و چیز یه کنه می مست  وقتی همیشه

 رو همین فقط که مستی تو" نداره خوردن یتیم مال

 مسئله این به  راجع نمیشه هشیاره که وقتاییم گه، می

 .ریزه می رو خونت وگرنه زد حرف  باهاش

 :  گم می و میشم خیره سقف به کنارش، کشم می دراز

 تو که همون مثل   درست بد، خیلی کوش، بدیم هم ما -

 ... وجدان بی گی می بهش

  سینه تخت آروم ضربه یه  با میاد، باال سستش دست  

 :  گه می و میخنده آروم ام



 کوش؟ گفتی باز -

مسخره همون  و شه می  تزریق منم لب روی لبخند 

 : میگم

 ..کوش گفتم باز -

 

   باز_مفت#

 " مخالف  تاس  : " سوم_فصل#

 چهار _ و_چهل _ قسمت#

 

  * * * 

 

  ده، می تکونم مدام دستی یه زنه، می صدام نفر یه

 دلم که کسلم و خسته قدر  اون اما نیست سنگین خوابم

 .بشم بیدار خواد نمی

  مزاحمتش با باشه کوشا که معرکه خرمگس نهایت در

 .کنه بیدارم شه می موفق



  اون کنم، می  باز رو هام  چشم الی   و کشم می خمیازه

 دهنش قدر اون و کشه می خمیازه من  از بالطبع هم

 .ببینم رو حلقش ته   تونم می که کنه  می باز رو

 *. ب َدم چایی  پاشو آزی -

  ایستارت ری مغزم تا. بجواَم اشوخرخره خواد می دلم

 می باال صدام کنم می جور  و جمع رو خودم و شه می

 : گم می و ره

 خوابم؟ بینی  نمی مگه؟ کوری کش،...جا مرتیکه -

 یورتمه اعصابم رو قبل  از بیشتر و زنه می نیشخند

  می که بشن بسته رن می  مرتبه دو هام چشم. ره می

 : گه

 تنبلی آزی پاشو کردم بیدارت خوابی، دیدم بابا چرا -

 .دیگه پاشو نکن،

 : گم می  و دم می فشار هم روی محکم  رو پلکم

 بابات؟  یا ننتم نوکر - 

  با نحسش صدای   به توجه بی من و بار این خنده می

 رو هام چشم باز ولی بره نمی خوابم دونم  می اینکه

 .بندم می



 و شه می  بلند جا از سریع  میاد، که تلفنش صدای

 این وگرنه  باشه دختر یه تماس منتظر  ره می احتمال

 .بعیده گسسته کوشای از انعطاف و سرعت از حجم

 صدای از و آره می ولی کجا، از دونم نمی و تلفنش

  هم باز  من از کمی فاصله به فهمم می هاش نفس

 .کشیده دراز

 داده جواب رو تلفن که فهمم می گفتنش الو صدای   از

 می رو تلفن پشت مخاطب ظریف   صدای   وقتی و

 .بوده درست حدسم که فهمم می شنوم،

 ! تفاسیر خانوم سالم -

 نه؟ کنی نمی ول کردیا، سوراخ -

 همون که اونقدری نه اما آشناست  برام مخاطب  صدای  

  برای بسته  های چشم همون  با مجبورم  بشناسم، اول

 .کنم فکر هویتش  به عصبانیتم از فرار

 پیگیرتر و تر کنه  من از اصال دیدی، کجاشو -

 ...نزاییدن

 : پرسه می کوشا و نمیده جوابی دختر

 خبر؟  چه بابا  مامان از -



  آدم   من اینکه نه. کنه می اذیتم کوشا نیشخند   صدای  

 . نه باشم،  پاکی و مطهر

 می بیاد که کسی هر داره، فرق زندگیم و کار روال  

 .من مثل آدمی با موندن   نداره دوام دونه

. دلش نداره ثبات داره، فرق کوشا یفلسفه ولی

  آخرین و اولین دختره این گه می منه پیش  که امروز

  نیمکت رو  رفته همین بینی می فرداش منه، عشق

 . گرده می دیگه آخر و اول یه دنبال زمین تو و ذخیره

 .بگم  بهت چیزی یه خواستم می... خوبن -

  من بعد واسه بمونه کن قطع تو اول و دارم دوست   -

 .ندارم اتو عالقه از حجم  این پذیرش آمادگی فعال

 ... ترسم می -

 شنیدم کی و کجا رو صدا این اینکه یادآوری با

 سرعت  و حجم    از و کنم می باز چشم زده وحشت

 .ریزه می برگم و شاخ کوشا عمل

 :  گه می خوشحال و  خندون کوشا

 چی؟ از -

 !کنی دل رو -



  این به و بندم می پلک دومرتبه نزنم، لبخند تونم نمی

 .سپرم می گوش جذاب بحث  

  داستانا این و فمنیست که بگم االن از من ببین -

  حرف اینطوری و زندگیمون خونه سر  بریم نداریما،

 .بابات  یخونه  سوت  دو بزنی

 

 کن  دم  /ب َدم*: 

 

   باز_مفت#

 " مخالف  تاس  : " سوم_فصل#

  پنج_و_چهل _ قسمت#

 

  نسبت رو انزجار حس  اون هنوز خب و خنده می

 یبقیه مثل هم اون کنم می فکر که! دارم بهش

 دوست و ده نمی بروز ولی هَوله اطرافمون دخترای

 . بده نشون دیگه  شمایل و  شکل یه به رو خودش داره

 اومد؟ خوشت  جون -



  هنوز زنه، می جاش تو غلتی و گه می رو این کوشا

  سرگرمیه محض انداخته راه  که بساطی این دونم نمی

 قراره و اومده  خوشش دختره این از جدی جدی یا

 .باشه آخر و اول عشق همون

  فکر چون  کوشا، مثل ایبرنامه  و ثبات بی های آدم

 فهمید  شه نمی خوب  خیلی نیست،  کارشون پشت  

 . گذره می ذهنشون تو چی و چیه بعدیشون حرکت

 ...شدی  خودمونی خیلی دیگه بسه -

 :گه می جوابش در کوشا

 ...بای اوکی پس، آها -

 دوست بدش یکی و خوب یکی خلقیات   تمام با و

 .دنیاست یدیوانه  ترین داشتنی

 !  خب زنم می حرف دارم وایسا -

 .نشدم خودمونی  باز تا شه تموم بگو زود -

 : گه  می مقدمه بی

  چیزی همون من دل ته   بود، درست زدی که حرفی -

 .افتاد اتفاق که بود

 زد؟  زنگ بابات -



 بشه، سبز سرم روی شاخ تا دو که نمونده چیزی

 مسائل دختره که رفته پیش حد این تا کوشا

 بذاره؟  میون  در باهاش خانوادگیشم

 .کرد قانعم و آره -

 ببین؟ -

 :گه می مکث لحظه چند از بعد دختره

 جان؟ -

 برقه؟ تو من واسه فقط تنگاس؟ ادا من واسه فقط این

 .شینم می جام سر و میام در کش  دراز حالت از

  ببینم منتظرم و کنم می  جک ام چونه  زیر رو دستم

 .رسه می کجا به  ماجرا یادامه

 روشن یصفحه به شده خیره باز نیش   با کوشا

 :گه می و موبایل

  هللا سبیل فی من داره، ویزیت بعد یدفعه یمشاوره -

 ...باشم گفته. کنم نمی کار

 .ثانیه چند خنده؛ می فقط جوابش در

 بزنم؟  زنگ بهت بعدا برم، باید من -

 .نه -



  کوشا هیکل به بزنه گند و کنه زبونی بلبل  دارم توقع

 : گه می فقط ولی

 ... خدافظی خب، -

 :گه می جوابش در کوشا و

لو بای -  .م 

  برای عجیب های اسم کردن انتخاب متخصص کوشا

 یه تا ببینه دقیقه ده برای و نفر یه کافیه  دیگرانه،

 نیست عجیب هم خیلی پس.  کنه انتخاب براش اسم

 !ملو و تفاسیر گه می دختر این به که

 : گم می کوشا بستن پلک و تلفن شدن   قطع با

 !شدی پدوفیلی بودی نگفته مبارک، نو منزل -

 چند رو ابروهاش دوتا من، سمت زنه می غلت کوشا

 :  گه می  و اندازه می باال ممتد بار

ت چیه؟ - ش   میسوزی؟ داری االن  بود گرفته  چ 

  باشیم بشر یمونده باقی  نسل آخرین اگه خب چشمم؟

 بی اون ثانیه، صدم یه  برای نیستم حاضر من هم

 .کنم تحمل رو تعادل



  رو آستینم سر یشده باز یدکمه شم، می  بلند جام از

 می بیرون کوشا یخونه از که حالی  در و بندم می

 :  گم می زنم

 .بوده تر ناب جنسش دفعه این مثکه -

 :گه می و کنه می کجی دهن

 .باشی خور گه بخور، گهم آره -

 مثل هم من اما  بیاریم روش  به نمیاد  خوشش خیلی

  اسبم اگه گن می که هست مثلی یه و بیمارم  خودش

 . داره می بر  اونو تب خر، پیش   ببندی

 

   باز_مفت#

 " مخالف  تاس  : " سوم_فصل#
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  دیدنم تلویزیون شه می من بد های عادت  جمله از

  دم، نمی انجام  طبیعی رو کار این چون. کرد اشاره



 اغلب که  باشه زیاد قدری اون باید تلویزیون صدای  

 . کنن اعتراض بهش و بیان ها همسایه

 نکنم، نگاه سلایر و فیلم خیلی که اینه بر ترجیحم

 .شه می دردسرم یمایه  فقط چون

 و کردم روشن پیش وقت   خیلی از  که سیگاری

 برمی رو شه می دود جاسیگاری تو داره نکشیده

 و زد بهش دیگه پک   سه یا دو بشه نهایتا. دارم

 حواسم که درگیره قدر اون فکرم بگم اگه نیست دروغ

 .نبوده بهش

  روی امیر اسم   بندش پشت و میاد همراهم تلفن صدای  

  رو پک سه  دو همون بنده؛ می نقش گوشی یصفحه

 می رو سیگار که انگار، بکشم نیست قسمت هم

 .بشه  دود خود به خود تا قبلش جای سر اندازم

 گفت جایی یه از اما بودمش کرده ذخیره داداش اوایل

  و من گفت. باشه وسط کار و کنار بره باید برادری که

 رعایت  رو هایی قانون یه باید و شریکیم دیگه تو

 به کمتر  بفهمیم بیشتر رو این که قدر چه هر. کنیم

 .  خوریم  می بر مشکل

  هنوز و لغزه می رنگ سبز آیکون روی   انگشتم

 :  گه می که نزدم حرفی



 کجایی؟ -

 یادم چون. خودش مثل   کنم؛ نمی احوالپرسی و سالم

 . باشم کار فراموش موارد این تو داده

 :  گم می

 ! خونه -

 زدی؟  سر انبار به -

 .آره -

 .بیاد جدید بار   قراره باش اونجا هشت ساعت فردا -

.  کنه می قطع خداحافظی بدون و" باشه"  گم می

  بچه دونه نمی! رو ما بین  حال   این دونه نمی مامان

 می حتما ولی کنار گذاشتن بوسیدن رو  برادری هاش

 و َکنه می و شوره می رو  حرمت حروم نون   که دونه

 ! بره می

  هنوز تلویزیون صدای   کنارم، کنم می  پرت رو تلفن

 وجود به ها زدن حرف تلگرافی این تو  خللی و زیاده

 .آرهنمی

  بکشم دراز خوام می موهام، بین   برم می فرو چنگ

 .میاد  در صدای   که



 کس بی آدم  اگه که! داره ترس غلط، کار  غلط، نون  

 بدنش و تن زنن می در که بار هر بشه، تنها بشه،

  شهریار در چشمی   از و شم می بلند جا از. لرزه می

 . شه می راحت خیالم بینم می که رو

 نگاه خریدش  های پالستیک به کنم، می باز رو در

 : گه  می و کنم می

  بخوره کوشا بدم  ببرم و شیشلیک توست، با انتخاب -

 تو؟  بیام یا

 روی لبخند  امعالقه مورد غذای و کباب اسم شنیدن   با

 :  گم می و کنه می خوش جا لبم

 ! ما تخم رو بذار و قدمات بیا تو -

 َچشم؟ -

  داخل کشونمش می و گیرم می رو دستش که حالی در

 :  گم می

 . یخچالمون مرغای تخم رو پ، نه -

 می. شه می خونه وارد   و میاره در رو  هاش کفش

 : گه می و خنده

 نه؟ خوبه،  بودن پولدار قدر چه -

 :  دم می جواب زده که ایطعنه  به و زنم می پوزخند



 .آد می خون بوی -

 نه، که آشپزخونه سمت   افته می راه و بندم می رو در

 . کابینته دوتیکه و یخچال و گاز توش که  جا  وجب یه

 .کردن  داغ خر نیست،  خون -

 می عصبی مثال لحن   یه با مصنوعی، کنم، می اخم

 :  گم

 می نون لقمه یه اُزَگل، بابا کن گم و گورت برو بیا -

 . خور گه بدبخت میاد در داره جونش بده خواد

 : گه  می خنده، می

 . داداش تخمیه اعصابم -

  در کردن   باز از قبل که جایی همون کشم می دراز

 روی و تلویزیون روی به رو. بکشم دراز داشتم قصد

 .پشتی

 :  گه می و بره می باال و صداش شهریار

 زر چی بفهمیم کن کم و مصب  چص این صدای بابا -

 . خب زنیم می

 کش دراز حالت   همون تو کنم می تالش که حالی در

  تلوزیون شصتم انگشت   نوک با و کنم دراز رو پام

 : گم می کنم خاموش رو قدیمیم



 خشتک از بفهمه مامانت گی نمی شدیا، تربیت بی -

 کنه؟ می آویزت گردن

 و نمیده رو جوابم ولی کنه می چیکار دونم نمی

 : گم می دومرتبه

 .بمونه نذاری ها، گشنمه من -

 : زنه می غر

 خرج ره می  باال پارو از پولش. بخور و این بیا تو -

 .ره نمی فراتر پنیر نون از شیکمش
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 خوردی؟ یا کردی خاک گرد -

.  حرفاست این  از بزرگتر مشکل  انگار و ده نمی جواب

  ها واکنش شکله،  یه کس هر یقصه زندگی یگره که

  شهریار به من میشه. متفاوته ها آدم توان  به نسبت

 گی می چی  دیگه تو دلت، زیر زده خوشی  رو تو بگم



  دردت کن  غالف بگم من میشه ما، های غصه وسط

 هم شهریار توان آیا ولی! بزرگتره من مال رو،

 ! هست؟ من یاندازه

 کجا دونم نمی خودمم  که ایسفره بعد یدقیقه چند

 : گه می و کنه می پهن میاره،  رو میذارمش

 .دارم کارت بشین، بیا -

 :  گم می شوخی به و کنم  عوض رو حالش خوام می

 .دی نمی کسی به یامفت نون تو گفتم -

  ریزی لبخند یه باشه افتاده درداش یاد  تازه که انگار

 .کاره می لبش رو  توخالیه و مصنوعی  میزنه جار که

 باقی تا گرده می بر آشپزخونه به و شه می بلند بعد

 .بیاره رو وسایل

  که کنم می  فکر و شینم می سفره کنار سینه به دست

  داده گیری چه و کرده کار چی  شهریار مامان بار این

 . شده عاصی قدر این که

.  داره فوالدی اعصاب   و آره می رو غذا های   بشقاب

 و باشه اتوکشیده و منظم و مرتب باید چیز همه که

  می اخالقش شدن سگ باعث  نظمی بی ذره یه حتی

 .شه



  غذاش خوردن   مشغول و شینه می من روی به رو

 پایین گلوم از چیزی فضولی شدت   از خب. شه می

 خیره و زنم می ام  چونه زیر رو  دستم. ره نمی

 .کنم می نگاهش

 :گه می

 .حاال گم می بخورم، کوفتمو بذار گشنمه -

 :  گم می

 .کوفتتو  بخور -

 .شم می غذام خوردن   مشغول بعد

 و شه  می رها دستش از قاشق گذره می که یکم

 به کشه می دست. کنه می ایجاد بلندی صدای

 :  گه می و صورتش

 .شیراز برم کرده کلید -

 نمی دیگه تعجب شدت   از و پره می  باال ابروم تای  

 .بخورم چیزی تونم

  چی؟ واسه  شیراز -

 باطن در و  داییم به نمایندگی دادن   واسه ظاهر در -

 . اینجا از  من کردن دور



 کنه؟ دورت دیگه چی واسه -

 . اومده ام  عمه فهمیده -

 شده ریز های چشم با. ذارم می بشقاب توی  رو قاشق

  روابط و بده توضیح بیشتر تا مونم می منتظر

  نمی اصال که عقربه در قمر قدر اون  خانوادگیشون

 .فهممش

 کیه؟ ات عمه -

 اسکلی؟  آزاد؟ شه می کی ام عمه -

  ازش چیزی داری عمه دونستم می من چمیدونم، -

 .کردم نمی دریغ

 .کشه می سر نفس یه و ریزه می آب لیوان یه

  سال همه این. خودشه از  مشکل حتما نه، که شاید 

  یک و بیست تو که حاال و بوده استقالل بی و وابسته

 چیزی همچین خب که. کنه سرکشی خواد می سالگیه،

 می جلوش که مسلمه و شکنیه هنجار  مادرش برای

 .ایسته

 آزاد؟ سرمه تو چی دونی می -



 از هوش دارن بشقاب تو کباب های    تیکه گشنمه،

  شهریار  های ناله به مجبورم ولی پرونن می سرم

 .بدم گوش

"  هوم"  به شبیه صدایی کنم،  باز رو دهنم اینکه بدون

 .کنم می  خارج گلوم از

 ! برم -

 شیراز؟ -

 !بابام پیش -

 آخرین تا  که هایی چشم  با حرفش، از کنم می خوف

 نگاه   اما کنم می نگاهش مستقیم شدن  باز درجه

 .رهمی رژه برنج های دونه و بشقاب  روی شهریار

  مسخره سوال یه و بیام خودم به تا کشه می طول یکم

 : بپرسم

 بابات؟ -

  اعتراض بلند صدای با ناخودآگاه و ده  می تکون سر

 :  کنم می

  ول و مامانت! حاجی ناموسی بی قدر  چه دیگه تو -

 بری؟ و بذاری  اونم بگو، رو تینا... تینا  بری؟ کنی

 ... پشمام بابا



 زندگی  و جون از دست انگار و آد می حرفم بین

 : شسته

 . کنن می عادت نبودنم به نمیاد، دنیا آخر برم من -

  کشیده خورده،  چیزی دونم نمی خورم، می جا بیشتر

 ! خورده جایی به سرش هم شاید یا

 کجاست؟ دونی می اصال مگه -

 .کنم می پیداش ام عمه طریق از -

  کنم می تالش و فرستم می بیرون صدا پر رو نفسم

 : کنم حفظ رو آرامشم

 ! هستی دیوثم  ناموس بی  بر عالوه -

 بی و خسته لحن   یه با و آد می باال نگاهش باالخره

 : گه می جون

 کنم؟ کار  چی بگو تو -

 

   باز_مفت#

 : چهارم _ فصل#

   هشت_ و_چهل _ قسمت#

 



 ! گی می بهش -

 ! تونم نمی -

 حرصم تموم   خواد می دلم صورتش، تو شم می براق

 هی که فکش تو بخوابونم لگد یه و پاهام تو بریزم رو

 ! تونم نمی  و نمیشه نگه

 .تونی می -

 نشده دیر تا که بگه، باید بتونه، باید کنم، می تاکید

 .کرد  کاری یه بشه

 مقابلش صندلی روی که  حالی همون در ام، عصبانی

 می تکون مدام استرس شدت از رو چپم  پای   و نشستم

 :  گم می دم

 .تینا کنم می چالت جا همین نگی -

.  دمقه و افسرده  اون ام، عصبانی من که  قدر چه هر

  نه و نشسته کافه زمین کف های پارکت  روی  نگاهش

  کنجکاوی و فکر و نظر اون، برای نه  و من برای

 .نیست   مهم اطرافیان

 ... تینا  بگی باید -



! بغض و بینم می درد چشماش تو آد، می باال نگاهش

 دستی پیش که بگه چیزی و کنه باز دهن خواد می

 .کنم می

 صالح واسه  گم می و خوام می چی هر من بدونه باید

 ! خودشه

 تینا؟ -

 می عمیق نفس. هام چشم رو شه می پهن نگاهش

 به دستم که حالی در و  شم می نیمخیز جام تو. کشم

 تینا سمت   به و شم  می بلند جا از  چوبیه صندلی  

 .کنم می مایلش

 مثل کردم فکر ! قضیه نیست جدی کردم فکر اولش -

 اینم واسه  نگرانی بیخودی چی همه واسه که وقتایی

  حماقتت جدیه، قصه فهمیدم که االن. بحثه همون

 تونم نمی جدیه  روت پیش مصیبت و  بدبختی جدیه،

  بگی بهش باید. نگرانتم من چون کنم کنترل  و خودم

  قضیه این تونی نمی تو بشه، دیر اینکه از قبل تینا،

 یا دیر نکنی جمعش اگه کنی، مخفی  مامانت از رو

 ! میری سگ ای...گ به و فهمه می زود



  می که ام جمله  آخرای به که نیست خودم دست خب

 پایان  به حرفام و کنه می اود عصبانیتم باز رسم

 .شه نمی ختم خوشی

 یه دست   از فرار مثل. جون بی و آروم زنه، می لب

 !  گنده  و تلخ حقیقت

 ... رقصه  می نزده شهریار که دیدی خودت -

 : آم می حرفش بین

 .خورده گه -

  که آدمی تا  چند سنگین نگاه  تونم می باالست،  صدام

  اینجا از که هاست االن و  کنم حس رو  هستن اطرافم

  و وسطه ایقصه چه دونن نمی اونا اما  بندازنم بیرون

 .افتهبی من مقابل احمق  دختر برای اتفاقی چه قراره

 .ترسم می من... من نازار، -

 این تو تونه می آدم که  حالیه و حس  کمترین ترس

  اون دختر یک برای مسئله این. باشه  داشته شرایط

  فکر بهش جهتی  چه از دونه نمی آدم که سنگینه قدر

 تو میان وقتی که هست جوانب و جنبه  کلی. کنه

 ! شی  می الل  نظرت



 حرف   کلی و شاید اگه، اما، مدرسه، جامعه، خانواده،

 ! خوارن آدم که دیگه

  چی نیست من مال بچه بگه  و بگم بهش اگه نازار -

 ... شه می

 چشم که االنه کنم می حس و میشه داغ سرم لحظه یه

 به بگه؟  اینو شهریار. بزنه بیرون کاسه از هام

 .نداره سلیم عقل حتما که بگه تینا؟اگه

 تونه می که احمقه قدر اون تینا گیرم، می عمیق دم

 !کنه ام  دیوونه تنه یه

  دندون همون بین از و میشن فشرده هم  روی دندونام

 : گم می حرص با شده کلید های

 شینه می عزاش به جونش ننه فقط شه، نمی هیچی -

 ! فرستادمش درک به من چون

  رو مچی ساعت به کشه، می عمیق نفس هم اون

 لبش کنج که خندی تلخ با و کنه می نگاه دستش

 :  گه می آروم کاشته

 .بیاد که االناست -

 رنگ که بینم می لرزن، می دارن دستاش که بینم می

 !بینه؟ نمی چی؟ خودش  بینم، می من و نداره رو به



 خب؟   بگو، بهش -

  ازشون میز  دوتا یفاصله به شم، بلند جا از خوام می

  کردن  آروم برای   فقط. بایستم فالگوش و بشینم

 ! خودم اعصاب

  لبش اینکه از بعد و بنده می چشم گیره، می رو دستم

  مسلط خودش به تا گیره می گاز ثانیه چند برای رو

 : گه می باشه

  داری حق که  میام نظر به احمق قدر اون دونم می -

 ...ولی باشی عصبانی ازم

 :  گم می و اش  شونه روی ذارم می رو ام دیگه دست

 ! داری دوستش قدر چه  که دونم می -

 حال   عین   در و پیچیده ایم، پیچیده خیلی  ها آدم ما

 بدیم انجام رو کاری بخوایم اگر ها وقت یه! دیوونه

 پشت   دلیل با و دلیل بی منطق   و بهونه  تا هزار

 فقط بدیم انجام  رو کاری  نخوایم اگر و  هست کارمون

 !آریم می دلیل یه

 که بود افتضاحی بزرگترین داشتن دوست من نظر به

 هم کنار تونستن می آدما  نبود، اگه. آورد بار به بشر

 .نترسن هم رفتن از و کنن زندگی



  چشم کنترل و شم می دور ازش وقتی  که تینایی مثل  

 می گریه صدا بی و شه می خارج دستش از هاش

  خاطر به هم درصدش پنجاه اگه دونم می که. کنه

  خاطر به مقدار این برابر  دو باشه، اومده پیش مشکل

 عشق که. داره شهریار به که ایه عالقه از ترس

 .گیره پا و دست بودن، ترسناک بر عالوه

 که ترسم می کرده، احاطه رو وجودم  تموم استرس

 و بشه هدر شهریار های بازی مسخره با تینا وقت  

  لحظه همین تو و فعال اما ! نباشه براش جبرانی راه  

 .کنه می چیکار تینا ببینم که منتظرم

  که گذره  می ثانیه چند و دقیقه چند دونم نمی دقیقا

  برام مکان و رفته در دستم از زمان آد، می شهریار

 و نیست دیروز  و امروز رفیق   تینا چون شده، جهنم

 .  شدم بزرگ باهاش امخانواده مثل که  دوستیه بلکه

 تینا های گندکاری خاطر به وقت چند این دونه می خدا

.  گفتم دروغ مامان به قدر چه بهار های  ولگردی و

 تو دیگه که اینه حداقلش شده، بهتر مامان با امرابطه 

 و درس به  دادم دل و کنم نمی حبس رو  خودم اتاق

 . خورم می رو هدفه بی که آینده چهارسال  حسرت  

 



 زودتر چی هر دارم دوست برنگشته، هنوز بابا

 .بیاره در حال  این از رو من و برگرده

 میز   به پشت که کردم تنظیم طوری رو صندلیم

 دارم استرس تینا یاندازه به باشم، تینا  و شهریار

  بشه بزرگ که هم قدر چه هر شهریار دونم می چون

 و بینی پیش قابل غیر رفتارش و مامانشه  لوس  

 .اعتماده

 کشم می  نزدیک رو مقابلم یمیوه آب بزرگ لیوان  

 . کنم گرم خوردن با رو سرم میدم ترجیح

 بیش و کم اما شنوم نمی واضح آنچنان رو صداشون

 .شم می  متوجه رو هایی چیز یه کنم تیز گوش اگه

! خوبم گه می دروغ به تینا و کنن می احوالپرسی  که

 داشت تهوع حالت وقتی دیروز که دیدم نیست، خوب

  بهتر تا کرد طی بار هزار  رو اتاق عرض  و طول

 چون و بره  بیرون اتاق از تونست نمی چون. بشه

 . بود شده تر سخت  مادرش به  گفتن دروغ

. ندارم رو شهریار غاز یه صدتا های حرف یحوصله 

  تا بکشه پیش رو مسئله  این بحث   زودتر که منتظرم

 رو کار این قصد انگار تینا اما. بشه راحت خیالم

  نداره



 با گه، می یا و پرسه می چیزی شهریار بار هر که

 .میده جواب کوتاه های حرف
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 حال   یه امروز کنم می حس که شهریار  شه می خسته

 . فهمم  می اشکالفه لحن  از رو این.  داره ایدیگه 

 بگی؟  چیزی  خوای نمی -

 هم من سوال زنه، می رو حرف این تینا به خطاب

 ! کنه؟ کاری نداره قصد واقعا احمق این! هست

  که. کنه می قبل از تر کالفه رو شهریار ساکته، تینا

 شنوم می رو  کافه چوبی  صندلی کشیدن عقب صدای  

 :  گه می عصبی لحن یه با که رو شهریار  صدای   بعد و



 .  شدم مزاحمت منم نیست، خوب حالت اینکه مثل -

 می بلند جام از فورا که بره خداحافظی بدون خواد می

 : زنم می  صداش و شم

 شهریار؟  -

 و هاج و گرده می بر بعد ایسته؛ می اسمش شنیدن   با

 رو توقعش حتما نه، که احتماال. کنه می  نگاهم واج

  دم می  حق بهش و ببینه  اینجا رو من که نداشته

 . کنه تعجب

 و کنه توهین من دوست   به  نداره حق وجه هیچ به اما

  میاد، جلو. کنه تر مشوش رو اعصابش حرفاش با

 :  گم می بزنه حرف اینکه  از قبل و ایسته می میز کنار

 پیچی می و نیست خوب  حالش بینی می داری -

 ! میری؟

  کنه می اشاره تینا به دست با ره، می  هم تو اخماش

 :  گه می و

 !  چیکار؟ خواد می و سرخر من دیگه، داره رو تو -

 به شه، می مشت دستم و پیچن می هم تو  هام انگشت

 و نزنم بدی حرف که کنم می کنترل رو خودم سختی

 : بگم فقط



 !بشین -

 شک من و کنه می کج گردن اندازه، می باال ابرو

  می رفتار اینطوری که هست مرگش یه امروز ندارم

 .کنه

  و من بین   نگاهش  فقط و زنه نمی حرفی ساکته، تینا

 زنن می داد  سرخش های چشم. چرخه می شهریار

 و اب رو صورتش حسابی  شهریار  اومدن از قبال

 ! چرا نپرسیده احمق  شهریار  و کردن جارو

 ...مو  نمی باشم مزاحم که جایی من دیگه، نه -

  کف با که نیاورده زبون به کامل رو  حرفش هنوز

 :  زنم می داد و کوبم می میز روی دست

 . بشین -

 شه می مجبور شهریار  و سمتم گرده می  بر ها نگاه

 . بشینه من روی به روی و کنه عذرخواهی

  تینا تینا، سمت   کنم می رو و کشم می عمیق نفس

 : زنه می لب آروم

 ! نازار؟ -

 :  گم می متلمسش لحن به توجه بی من و

 ندیدن؟  به زدی و خودت یا قرمزه چشماش دیدی -



 دستاش کف     و ذاره می میز روی دستش دو هر آرنج

 .کنن می احاطه رو سرش پشت

 ...نازار که  شده چی دونی نمی تو -

 : زنم می طعنه خودش دمق لحن   از بالطبع

 !  شهریار که چیشده دونی نمی هم تو -

 .حالتن همون  تو هنوز دستاش اما میاد باال نگاهش

 است؟ حامله تینا -

 چند برای و من صورت رو شه می  ثابت نگاهش

 .مونه می مبهوت و مات لحظه

 :  گم می و  کنم می تر زبون با رو لبم

 .بگیم بیا و آخرش! حتما واقعا، جدا، آره، -

 و بیاد خودش به تا کشه می طول و گیجه  هم هنوز

 : بگه

 . بگم چی  دونم نمی من... خب خب، -

 کالفگیش و سن می بسته و باز مدام ابروهاش یگره

 .رسه می اعلی حد به

 ... اینطور خواستم نمی من شهریار -



 مقصر توش تماما که کاری بابت احمق،! دیوانه ابله،

 تموم رو  حرفش اینکه از قبل! خواد می  عذر نبوده

.  کنم می نگاهش اخم با و سمتش کنم می رو کنه،

 از ناخوناش جویدن با  رو سرش و شه می ساکت

 .کنه می گرم  استرس شدت

 می دست صندلیش، پشتی به ده می  تکیه شهریار

 خنده این که واضحه و خنده می گردنش، پشت کشه

 ! عصبیه و هستریک

  توقع اما چی دونم نمی کنه، می ام کالفه  نزدنش حرف

 ! بگه چیزی ازش دارم
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.  کنه می گریه آروم و ترکیده بغضش دیگه حاال تینا؛

 و نشسته مقابلش مستاصلش پسر دوست! داره حق

 .دوتا شده دردم که کنه می فکر خودش با احتماال

   شهریار؟ -



  که داره مشکل  قدر اون رابطه این زنم، می صداش

 !بذارم خشخاش به مته نخوام عصبانیتم با من

 به بگه چیزی  اینکه بدون و آره می باال رو سرش

 .ده می تکونش طرفین  به" چیه؟"  ینشونه 

 خب ولی کرده امتحان تونسته که رو راهی هر تینا -

 ... االن نشده سقط

 نوک با تینا. کنه می نگاه تینا به و آد می حرفم بین

 می پاک چشمش یگوشه از رو هاش  اشک انگشت

 : پرسه می ازش شهریار  و کنه

 نگفتی؟ من به و کشیدی استرس همه این! تینا؟ آره -

 . گه نمی چیزی و گیره می گاز رو لبش تینا

  ثانیه چند هر و شه نمی بند سرجاش گیجه؛  شهریار

  رو و ده می بیرون صدا و  سر پر رو نفسش بار یک

 :گه می تینا به

 ! خب نکن گریه -

  جام از شه؛  می راحت شهریار شدن   آروم از که خیالم

 ای  دیگه حرف هیچ گفتن بدون و شم می بلند

  تنها هم با دارن حق ها اون خب و. ذارم می تنهاشون

 .کنن حل رو مشکلشون بتونن  تا باشن



 تفریح و گذار و گشت بهونه به که حاال خواد می دلم

  برنگردم خراب  اعصاب با اومدم بیرون هفتگیم های

  شهریار بابت از هم خیالم  که حاال خصوص به. خونه

 .شده راحت کمی

 وقت ولی  مامانشه جون    پسر لوسه، که دونم می من

  هایی وقت!  بودیم خوشحال بودنش از که بوده هاییم

 و گرفته پر و بال زیر رو رونده عالم از تینای که

 دوساله از بیشتر که هاشه خوبی خاطر به تینا اصال

 .داره  رابطه باهاش

  دلم و کشم می بیرون مانتوم بزرگ جیب   از رو تلفنم

 یرابطه   این درسته. بزنم زنگ کوشا به خواد می

 رابطه این که اینه حداقلش ولی نداره  اسمی نامعلوم

  اما باشه باالتر تینا از من حماقت سطح  شاید  . قشنگه

 جذب رو من وقت کلی از بعد که آدمیه تنها کوشا

  خیلی دونم می خودم که  خلقیاتی با تونه می و کرده

 .بیاد کنار نیست خوب

 : فرستم می  پیام براش

 کجایی؟ سالم، -

 ! ده می تماسش با رو جوابم که کشه نمی  ثانیه به و



 قبل. چسبونم می گوشم به رو گوشی و دم می جواب

 و بشاش همیشه مثل صدای   سالم بگم اینکه از

 :  گه می که  پیچه می گوشم توی شادش

  احوال؟ و حال ملو، خانوم به -

.  شم می رد خیابون از بعد و کنم می نگاه رو اطرافم

 : دم می جواب  حال همون در

 خوبی؟ خوبم،. سالم -

 ! بابا نه خوب؟ من؟-

 به جذاب که هایی بازی خل و لحن این به کردم عادت

 . رسن می نظر

 :  گم می

 . نده بد خدا -

 .دامنم تو گذاشته رو تو دیگه،  داده -

 : گم می خنده با

 تو؟  داشتی دامن -

 ! ببینمت خوام می -



  اینکه و  کنه می خوب  رو حالم زدنش حرف یهویی

 گه می  خودش و بزنم رو حرف این من ذاره نمی

 !باشم  ممنونش شه می باعث

  سکوت که اونه و کنم می سکوت ثانیه  چند برای

 : شکنه می  رو بینمون

 کجا؟ بیام؟ میای؟ -

 فقط کنه نمی فرقی  خیلی االن، بیرونم من خب -

 . خونه برگردم باید زود که باشه نزدیک

 نشون متاسف و متاثر رو  خودش بخواد که لحنی با

 : گه می بده

 تایم دارن، مقرارات ایامدرسه بچه نبود یادم آره، -

 !  مظلومن دارن، دقیق برگشت  و رفت

 این که کنه می خودش  پیش فکری چه دونم نمی

 .آنمی جذاب نظرش به ها لودگی

 شدی؟ ناراحت -

 . آدمی بدم هم اشاحمقانه سوال از

 دارم، محدودیتم ایممدرسه داره؟ شدن  ناراحت -

 ! است؟ کننده ناراحت  کجاش
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 گذاشت، سرت به سر نمیشه عاقلی، خیلی دیگه تو -

 . دهنمی مزه اصال

  باهات نشناخته  و ندیده که بودم عاقل! من؟ عاقل؟

  من که کرده فکر خودش پیش   احتماال! زدم نمی حرف

 اولین جزو کوشا که دونه نمی خب اما  ام،بازی  دختر

 اینکه نه. کنم  می راحتی احساس باهاش که هاییه آدم

 جنس   به میاد پیش کم خیلی فقط باشم، سردی آدم

 !بشم جذبش و کنم  نگاه دوست از بیشتر مخالفم

 نره؟ سر ات حوصله کنم قطع خوای می -

 : گه می بعد یثانیه  چند و کنه می مکث

لو؟ -  م 

 :  دهمی ادامه و بدم جواب من دهنمی امون

 بپاچ زود بگیر  اسنپ یه فرستم، می و آدرس برات -

 .آممی دارم منم که اینجا



 من از که ظاهرا کنه، می قطع گفتنم باشه از قبل

 ! تر تحمل قابل ولی تره دیوونه

 خب برسه، دستم به پیامش تا گذره می دقیقه چند

 دوری راه نظر مورد مکان که کنم می خداروشکر

 می بهش رو خودم و دم می  اسنپ درخواست. نیست

 . رسونم

 

  * * * 

 

 از من! فرستهمی رو محدوده همون تو کافه یه آدرس

 بودن کافه ساعت به دم از آد،نمی  خوشم  بسته جاهای

 . دونه نمی کوشا رو این و  نمیاد خوشم

 کنم، مخالفت باهاش و  بگیرم رو حالش خوام نمی

 آدم داشتن دوست و ندارم اطاعت جز  ای چاره پس

  همه از بیشتر و شکل خمیری متغیر، کنه، می نرم رو

 !ده می جلوه  احمق رو آدم

 ازش شه می باعث عجیبش ظاهر و شم می کافه وارد

 حاال تا که جاهایی یبقیه با داره فرق. بیاد خوشم



  چوبی کلبه یه شبیه داخلش و عادیه بیرون از. رفتم

 . جنگله تو

  یگوشه و  پوشوندن چوب  با رو دیوارهاش روی که

  تارعنکبوت شکل به که سفید  های طناب با رو دیوار

.  کردن تزئین ترسناک های جمسمه با درآوردن،

 بخش، آرام  آهنگ   یه نه اما گذاشتن، کالم بی آهنگ

 همون آمریکاییه های سلایر متن موسیقی شبیه بیشتر

 !  خفن و مهیج قدر

 فردی به  منحصر یسلیقه دیوونه این  که ظاهرا خب

 .کنه جلب  رو توجهم تونسته  و داره

  میز چهارتا کال کوچیک، و دنج البته و  خلوتیه  جای

  مدتیه. درآورده تصرف به کوشا رو یکیشون که داره

 گوشیش با چون و کنم می نگاهش دور از که

 .نشده متوجهم سرگرمه،

. آهسته و آروم های قدم با سمتش، افتم می راه

 موضوع پرت حواسش که انگار و رسم می نزدیکش

 از هم من. کنه نمی حس رو حضورم باشه مهمی

 : میگم تموم  دیوونگی  با و کنم می استفاده فرصت

 ... پخ -



  نگاه رو من زده هیجان و افته می دستش از گوشی

: " گه  می داره دلش  تو حتما و خندم می. کنه می

 ! " بخندی آب رو  و مار زهر

 می و شینم می کناریش صندلی روی نه، روش به رو

 :  گم

 . سالم -

. است پریده رنگش هنوز و برنداشته ازم نگاه

 و شم می شرمنده کارم  از دهنمی نشون که واکنشی

 :  گم می

 ...نمی ببخشید -

 :  خنده می و آدمی حرفم بین

 ! ببخشمت عمرا -

  من کردن شوکه خاطر به رو واکنش این که فهمم می

 دهن با همراه و ره می هم تو هام اخم. داده نشون

 :  گم می کجی

 .جیغیلدونم  به -

  اصال که ُکنیه تالفی آدم انقدر! حقشه کنه،  می هنگ

  رو زهرش باید فوری بمونه، دلش تو چیزی ذارهنمی

 ! ترسیدی؟ می ذره یه مردی می مثال حاال! بریزه



 شه؟ می کجات -

  یکی اینکه از بعد و شینه  می لبم روی عصبی لبخند  

 :  گم می کنم، می جک  امچونه  زیر رو هام دست از

 .دونه فضول و دون عقده  بین نازکی یهاله  یه -

 رو دستش گیره، می خودش  به رو من گارد همین

 بینیش داره که عادتی طبق   و ذاره می اش چونه زیر

 .کشه می باال ثانیه صدم چند  عرض در رو

  متوجه رو این بودم بیرون باهاش که  قبلی بار از

 این بار یه ساعت  نیم هر که  تیک، مثل چیزی  یه. شدم

 . ده می  انجام رو کار

لو نیستی نرمال اصال تو -  . م 

 : گم  می و دم می تکون آروم  خیلی رو سرم

 .اوهوم -

 دستش میاد، چی کافه  صدای   که بگه چیزی خواد می

  باال رو نگاهش فقط داره برنمی اشچونه زیر از رو

 :  گه می من به خطاب  اندازه، می مرد سمت   به و

لو؟ خوری می چی -  م 

 :گم می تعارف بی



 .گشنمه خوام، نمی حوله حله من -

  اول بار که  بامزه و جذاب قدر همون آروم، خنده، می

 بینه می تدارک برام خودش که سفارشاتی بعد! دیدم

 . گه می چی کافه به رو

 .آنمی زیاد ادا مواقع اینجور دخترا -

 می تری نازک صدای با و کنه می دخترونه رو لحنش

 : گه

 نمی غذا اصال من نه، وا عه رژیمم، ندارم، میل -

 ...خورم نمی هیچی خورم، نمی کال خورم،

 خودش به که ایدخترونه  سیس   ها،  این گفتن حین  

  چشم پشت. بخندم حرفش هر با شه می باعث گرفته

 ! صداش تو ریخته ناز بهار قول   به و کرده نازک

 ! نیستم نرمال من دیگه، گفتی خودت -

 شینه می سینه به دست صندلی، پشتی  به دهمی  تکیه

 نمایش به رو  بازوهاش پوشیده که جذبی تیشرت و

 . ذاره می

 و کشم می  خجالت  باالخره چرونی چشم کلی از بعد

 .میز روی کنم می پهن  رو نگاهم



 گشنمه بگی باید اتهگشنه!  نیستن نرمال  اونا بابا، نه -

 .دیگه

 رسه می گوش به میزه روی که تلفنش زنگ   صدای  

 به. شه  می دیده اشصفحه  روی دختر یه اسم   و

 واضح شه می باعث همین و کیانا  نوشته فارسی

 ! ببینمش
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 خواد می نظرم به کنه، می نگاه من به مرموزانه

 و شکنم نمی رو خودم اما من. بسنجه رو من واکنش

 .کنم نمی توجهی

  مخاطب همون بعد یثانیه چند و ده می تماس رد

 . زنه می زنگ

 بلندمه، چندان نه های ناخن روی نگاهم که حالی در

 می آرامش با لحنم توی   بریزم کنجکاوی اینکه بدون

 :  گم



 ...داره واجب کار شاید -

!  بگه چیزی تا مونم می منتظر و کنم می نگاهش بعد

 و فضول دختر من کنه فکر ندارم دوست وجه هیچ به

 .ام اعصابی روی

 . داره -

 : دهمی ادامه و  زنه می لبخند

 ! نیست مهم من واسه ولی -

  باید همچنان اما میرممی فضولی از دارم! تسلیم خب

 .کنم حفظ  رو گاردم

 که جایی تا شه می تر پررنگ و پررنگ لبخندش

 .خنده به شهمی تبدیل

 :گه می و زنه می  ذل چشمام تو

 . خواهرمه -

 :  گم می میلی بی با و اندازم  می باال شونه

 ! خب؟ -

 در و صندلی پشتی به ده می تکیه کنه،  می گرد عقب

 لب زیر خنده با گردنش پشت کشه می دست  که حالی

 :  گه می



 !  تره هیزمش دیدن جهنم، بردن رو فضول... که خب -

 ذهن رمال یه کوشا ره می یادم هی چرا دونم نمی

 .عیاره تمام خون

  قرار میز روی سفارش سینی که بدم جواب خوام می

 می خیره پنیر و چیپس  بشقاب به نگاهم. گیره می

 . مونم می الل باشم شده هیپنوتیزم که انگار و مونه

 دیگه و نشده بد برام هم خیلی  مرخصی وقت چند این

  ثابتی رژیم و بخورم غذایی مکمل کلی  نیستم مجبور

 .باشم داشته

 : پرسه می کوشا ره می که چی کافه

 گفتی؟ می چی -

 حتی آد نمی یادم و کنم  می نگاهش گنگ و گیج

 ! بود چی  بحث موضوع

 ! نازار؟ -

 و گیرم می  فرازمینیش ترکیبات و سینی از رو نگاهم

 .دوزم می کوشا به

  نازار از لحنش،  از کردنش، صدا طرز  از ریخته دلم 

 پنیره،  و چیپس بشقاب مثل دقیقا کوشا و گفتنش

 !کنه می هیپنوتیزم رو آدم اندازه همون به لعنتی



 بعد و میاد  زبونش نوک تا  حرفی یه کنه، می من من

 از خوره می شکست آخر در و میده قورتش باز

 :  گه می  که عقلش،

 .شد  سرد بخور -

  * * * 

 

  خیلی کوشا کنیم، روی پیاده قراره من  پیشنهاد به

  طی رو مسیر نصف هنوز و کرده قبول  رو این سخت

  جدول لب. گیره می بهونه و زنه می غر که نکردیم

 .کنه می دراز جلوش رو پاهاش و شینه می

 :  گه می وقتی آسمونه به نگاهش

 .شدم خسته نمیام، من -

 می حلقه زانوهام دور رو هام دست شینم، می کنارش

 :  گم می و کنم

 ... خیلی دیگه تو -

 می نصفه رو حرفم کیه،  مخاطبم افته می که یادم

 : گه می خنده با اون و خورم

 .اونام از خیلی من همون، آره -



 و ایثانیه  چند  کوتاه لبخند یه شبیه چیزی خندم، می

 :  گم می

 . بودم شهریار و تینا  پیش بیام اینکه  از قبل -

 دور ها دیوونه مثل ما و کنه می جمع  رو پاهاش

 .کنیم می  نگاه رو ها ماشین عبور و نشستیم  میدون

  مفتشی؟ ری؟می دنبالشون جا همه منکراتی مامور -

 کنی؟  می مزاحمت ایجاد مردم نوامیس واسه چرا

 که بهارم و تینا منکرات مامور زنم، می پوزخند

 هومن ی بچه  حتما که نبودم من اگه اینه، وضعشون

 ! بود خودم یاندازه االن

 !  ای ساده قدر  چه دیگه تو -

 من گارد هم اون و اندازه می نیمرخم  به نگاهی نیم

  این به من و کنه می بغل رو زانوش. گیره می رو

 برام رفتناش  اسکی این قدر چه که کنم می فکر

 .جذابه

 فضولی از ترکیدن حال در نیستم بعضیا مثل من -

 که بگیرم گاز  و زبونم و کنم راست و چپ  و ام قیافه

 . نپرسم



  و داره نمی نگه دلش تو رو چیزی اصال ،خندم می

 .آرممی کم حرف  جلوش  سلیطگی از حجم این با من

 ...بارداره تینا -

 حامله؟  چیه؟ باردار -

 ! کشم می آه و دم  می تکون سر

 و باشه شده استارت ری تازه که انگار مرتبه یه

 داد و میشه  جا  به جا جا، سر گفته، چی باشه فهمیده

 : میزنه

 . م...پشمام  حاجی -

 اطراف های آدم که گه می بلند قدر اون رو این

 .کنن می نگاهمون

 لحن   همون  با و شه می مایل من سمت به کامال

 :  گه می تر پایین صدای ولوم ولی متعجب

 به زمینه  زیر نصفش ناموس بی  شهریار این -

  حامله نداره،  کردم می فکر اصال من آقا. ابلفضل

  است؟

  لحن همون  با باز و زنه می پاش رون روی  ایضربه

 :  دهمی ادامه

 ... پشمام ناموسا -
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 می رفتار جور  یه نه، گی می تو که اونقدرام حاال -

 ...ای  بچه بابای تو مثال  انگار کنی

 علمی و جدی خیلی بحث  یه به راجع بخواد که انگار

 در و شینه می مرتب و صاف جاش سر بده، نظر

 :  گه می میده، تکون هوا توی  رو هاش دست  که حالی

  مزاجه سرد شهریار این  ببین. قدر همون دقیقا چرا -

 . درمون دوا ببریم و این خواستیم می اینو ما اصال،

 می بلند صدای با و کنم کنترل رو خودم تونم نمی 

  چطوری دونم نمی من و  کنه می نگاهم اخم با. خندم

  که چیزی چون کردن، خودشون  پیش  فکری همچین

 و هومن از بدتر مراتب به دیدم تینا و شهریار  از من

 .بوده بهارک

  عصبی عادت و تیک همون شه، می جمع که امخنده

 :  گه می و کنه می پیاده بینیش روی رو



 ! االن؟ خندی می چی به -

 بعد. نخندم و نیان کش هم  از هام لب که  کنم می تالش

 :  گم می لب زیر و آروم

 ! هیچی -

 :گه می و اندازه می  باال ابرو تای

 .گفتم می داشتم -

 قدم یک ی فاصله به روش به رو شم،  می بلند جا از

  مانتوم جیب تو برم می فرو  رو هام دست ایستم، می

 :  گم می و

 و کردم دیر کلی حاالشم همین کوشا، برم باید من -

 .منتظرمه مامانم

 و درب یقیافه یه شه، بلند هم اون تا  کشه می طول

 براش دلم من مثال که  گرفته خودش به هم داغون

  حال به باید یکی دل نداره  خبر. بمونم بیشتر و بسوزه

 . بخورم کتک  مامانم از  باشه قرار اگه بسوزه خودم

 گیره می رو دستم کنه، نگاهم بگه، چیزی اینکه بدون

.  کشه می خیابون طرف اون سمت به خودش دنبال و

  انواع بعد لحظات  تو و ام زده شوک اول یلحظه  تو

 . آنمی سراغم به  دخترونه های حال و حس



 :گه می کنیم می رد که  رو خیابون

 ! نداری؟ باهاش که مشکلی -

  آنی و فوری شه می باعث حرفش این چرا دونم نمی

 : بگم لکنت با و بکشم عقب رو دستم

 .دارم... خیلیم -

  خوش  موهای بین بره می فرو چنگ خنده، می

  به اگه که کنم می احساس. زنه نمی حرفی  و حالتش

 از حتی حماقتم دوز شاید بدم ادامه رابطه و روال این

 .بشه  بیشتر هم  بهارک و تینا

 ماشین   تا باید که مسیری یبقیه و گیرم  می عمیقی دم

 .کنم می سکوت رو کنیم  طی کوشا

  شکل رو روحم دارن که کنم می فکر احساساتی به

  بگیریم، نظر در بزرگ ظرف یه رو روحم اگه. میدن

  فکر و گرفتن  فرا نوتال های شیشه رو ظرف اون توی

 پیچیده و سخت نظر به دور از عشق که کنم می

 یه تو است؛ ساده یمعادله یه اما، نزدیک از! است

 دوست اون یاندازه به رو بقیه و داری دوست و نفر

 !نداری
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 چهارده، سیزده، برو نکن مکث دوازده، یازده، -

 .... شونزده پونزده، آفرین،  برو نازار

  از هام دست مامان، توسط شونزده عدد  شمردن با

 . شن  می جدا بارفیکس های میله

ت سومین این . نمونده برام جونی تقریبا  و بیستاییه س 

 کنارم شدن، راهم سد  جای  به حاال که خوشحالم

 دور پله یه چه اگر. کنه تشویقم داره سعی و ایستاده

. نیستم خوردن زمین آدم  من اما افتادم عقب شدم،

  ماساژ رو  هام شونه دست با و شینم می  زمین روی

 بی خودش واسه رو تایمر روی عدد  مامان. دم می

  نیست بابا از خبری. زنه می لبخند و خونه می صدا

 .  کنه آماده اردو برای رو ها  بچه باید چون



 دراز زمین رو میدم، مالش  رو هام شونه اینکه از بعد

 :  گه می تصنعی اخم با مامان و کشم می

 خوابیدن  خوردن چه ببینم، کن جمع خودتو  پاشو -

 . دختره ساخته بهش

 :  گم می فقط  درجوابش

 .آخ -

 و کنه حفظ  رو اشجذبه کنه می سعی که حالی در

 : گه می نخنده

  چیدم برات غذایی برنامه نازارگم، شهیدی فردا از -

 .ببین و بیا

 و لبم رو شینه  می لبخند صداش، ته آروم   یخنده از

  حین   بابا قول   به. میدم  فشار هم روی رو هام پلک

 ! نیست خواب واسه  وقتی جنگیدن

 می باز رو موهام کش که حالی در و شینم می سرجام

 :  گم می ببندمشون محکم دوباره تا کنم

  خداحافظیامو مادام، هستم  آزاریات کودک جریان در -

 .کردم ها حوله حله با

  انجام شونه کششی حرکات یکم و ایستم می پا سر

 . بگیرم سر از رو تمرین دوباره تا دممی



  و بارفیکس یمیله به کنم می بند رو دستام  دومرتبه

 :  گه می و کنه می روشن رو تایمر مامان

 ! دختر بجنب -
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 نفس شم، می خسته رم، می وقفه بدون رو ست این

 فرصتی دیگه بار این دونم می اما و زنم می نفس

 که کنم تالش قدری اون باید. بدم دستش از که ندارم

 من بگم و  بندازم پا روی پا خوردم شکست اگه حتی

 !کردم رو خودم تالشم

 کنه می خاموش  رو تایمر  مامان بیست عدد  شمردن با

 باشگاه. ذاره می اتاق کنج یگرفته خاک کمد   روی و

  زیرزمین  تو کوچیک اتاق   یه. اینجاست من خونگی

 وقت یه کردیم، درست رو اینجا بابا و من. حیاطمون

 پناه و کنه نمی آروممون چیز هیچ که هست  هم هایی



 از که کنیم می ورزش قدر اون. اینجا به آریممی

 ! شیم می بیهوش خستگی

 :  گه می ره می باال  رو ها پله که حالی  در مامان

 رو بعدی ست بکن استراحت یه گازه، رو  غذام من -

 .بیام تا بزن

 و کشم می دراز زمین روی ره، می بیرون در از تا

 :گم می زدنم نفس همون بین

 پاره دارم خدا ترو  کن  ول چی؟ کشک چی؟ ست -

 .شممی

 می فکر بلند بلند خودم با رو حرفی همچین  خب البته

 بزنم حرفی همچین خودش  جلوی اگه که وگرنه کنم

 تو کنه می پهنا  از رو داریم که دمپایی سایز بزرگترین

 .حلقم

 فرصت هنوز عصر از و  دم می قوسی و کش بدنم به

 زودتر که نیست دلم تو دل . بزنم حرف  تینا با نکردم

 که ترسم می اما گذشت  بینتون چی و شد  چی بپرسم

  جمع جوره هیچ نشه رو گندش و برسه سر مامان

 . کرد



 مسئله به کنم  می سعی و دوزم می سقف به رو نگاهم

 و آرم نمی طاقت اما نکنم فکر دقیقه چند  برای تینا

 اتاق کنج یگرفته  خاک  میز همون سمت   سراسیمه

 . میرم

 برگشتن با شه می مصادف گرفتنم دست گوشی

 کفگیر   چون اومده جنگ قصد به که معلومه . مامان

 و مارکه محکمترین و بهترین  که اش  جهازیه استیل  

 خودش همراه رو منه خوردن   کتک برای مناسب

 . آورده

  دست توی  کفگیر با مامان و میدم قورت رو دهنم آب

  سکانس کنه می حس  لبش روی معنادار لبخند و

 .کنه می بازی داره  رو ترونز آف گیم پایانی

 جلوی جا همون و ذارم می قبلش جای سر  رو گوشی

 . شم می زمین پخش میز

 : زنم می غر لب زیر و کشم می خمیازه

 ...وگرنه  مامان درآورده اداتو یزید -

 می باعث و خوره می تکون هاش دست توی کفگیر

 دارم دوست آرم، می در ادا هم من. بشم  ساکت شه

  و ذاره نمی تنهام که دارم دوست رو، مامان وجود

 .کنه می حمایتم که دارم دوست



  و بگیرم آروم و بکشم نفس دهمی  اجازه ثانیه چند یه

 :گه می بلندی صدای با بعد

 ...!شنا نازار؟ -

 :  گم می تناژ همون با مامان لحن و صدا از تقلید به

 ...!سرویسه دهنت  نازار؟ -

 می حس و  سر پشت دیوار به دهمی تکیه. خنده می

 . بخوام معذرت ازش هام رفتن تند تموم بابت   باید کنم

 شهمی تموم که ست یه شمردن، به کنه می شروع

  و خونه می رو قران ی آینه  مثل چیزی یه لب زیر

 .سمتم کنه می فوت

 : گه می و ره می  باال مرتبه دو  رو ها پله بعد

 .دستته گوشی ببینم نیام کنیا، استراحت -

  دومرتبه مامان رفتن از بعد و کنم می  دراز رو پاهام

 دست استرس شدت از. گوشیم سمت   دارم می بر خیز

  تینا یشماره هست که سختی هر با ولی لرزن می هام

  رو دادن جواب  موقعیت که امیدوارم و گیرم می رو

 .باشه داشته

 پاسخگویی به قادر کسی و خوره می زنگ  گوشیش

 . نیست



 صفحه روی رو بهار پیام که دستمه تو هنوز گوشیم

 .زنه می خشکم درجا و بینم می

 .شدم بدبخت گرفتنم، نازار -
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 سرم، روی باشن ریخته سرد آب سطل یه که انگار

  که در شدن باز صدای. موندم  سرجام مبهوت  و مات

 مامان و میز سمت کنم می  پرت رو گوشیم فوری میاد

 : گه می آدمی  پایین ها پله از  که حالی در

  حاال  خوری می  کتکتو هم تو شنیدم، صداشو که من -

 . کن قایمش هی

  زمین روی. نمونده جسدم به جونی دیگه کنم می حس

  حال همون با. صورتم به کشم می دست و شینم می

 : گم می مامان به رو دلواپس لحن و نزار و زار



 ! بزنم؟ بهار به زنگ یه -

 :  گه می که سوزهمی حالتم کدوم واسه دلش دونم نمی

 . کن قطع زود ولی بزن -

 نیست، مامان ترس از بار  این و لرزن می هام دست

 و باشه آورده خودش سر  بهار ترسم می که بالییه از

  موقع شب سر بگه بالقوه احمق این به  نیست کسی

.  خیابون تو  میری میشی پا تو که کردنه ضبط کلیپ

 دیوار با که زدمش می قدر اون بود دستم دم اگه قطعا

  سر پشت مجبورم نیست که حاال ولی بشه  یکی در و

 .گوریه کدوم االن بگه و بده جواب بلکه بگیرمش هم

 حساس مواقع تو و  همیشه که خداروشکر خب

 چی هر و ده می نشون رو  خودش روی اون اُپراطور

 در سر  تو خاک مشترک این گه می  زنم می زنگ

 .بخور رو حرصت بشین نیست، دسترس

 ایستاده سرم باالی  اومده، پایین رو ها  پله دیگه حاال

 .  کنم نمی بازیگوشی و نگرانم که شده باورش و

 : پرسه می 

 ! شده؟ چیزی -



  بشم منفجر  تا بکشه رو ضامنم نفر یه منتظرم  که من

 :  گم می بلندی صدای و آمیز اعتراض لحن با و فوری

 پیام یه واسم! مامان دونم نمی! گاوه خدا، به گاوه -

 .نیست دسترس در کوفتیش گوشی و فرستاده

 : پرسه می و کنه  می ریز چشم

 ! پیامی؟ چه -

  از خیلی  حتی هست؛ کاریاش گند جریان در مامان

 آدم  چون خب اما نیست راضی دوستم بهارک با اینکه

 درمونی و درست خانواده  اینکه خاطر  به دلسوزیه،

 .کنه نمی  مخالفت نداره

 .چیزی  همچین یه  گرفتنم نوشته دونم نمی -

 که پیش وقت چند از پره؛ می هم مامان رخ از رنگ

  پخش تلویزیون تو مجازی  دنسرای به راجع مستند یه

 امشبش پیام مثل چیزی همچین  بهار که بار هر کردن

 .لرزه می ما بدن و تن فرسته می

 :  گه می شینه، می من کنار و ذارهمی کنار  رو کفگیر

 .بده پیام بهش... نه بگیرش، دوباره -

 : نویسم می براش

 ! کجایی؟ االن -



  نگاهش که حالی  در مامان. مونم می جوابش  منتظر و

 : زنه می غر منه گوشی یصفحه به

  اصال گه نمی زنیکه کنن، مادر اون  سر بر خاک -

  شوهر نه مهمه این واسه نه نمیره بمیره،. دارم بچه

 !  خاصیتش بی

  با حق  کل در ولی نه هم مقدار و شدت این به حاال

 هچل تو بار هر که کسیشه بی روی از بهار. مامانه

 درستی یخانواده اگه. زنه  می زنگ من به افته می

 . بخواد کمک ها اون از  باید طبیعتا که باشه داشته

 :  گه می و شه می بلند جا از مامان

 .خونشون بریم  بپوش پاشو -

.  کنم می نگاهش باز دهن  با و پرهمی باال ابروهام تای

 ! حرف این جز داشتم رو چیزی  هر توقع

 من بریم پاشو کنی؟ می نگاه اونطوری چرا چیه؟ -

 . بشه خنک دلم کنم مادرش بار درشت چارتا

 زیر زنم می موتم به رو  نگرانی از که  شرایط این تو

  اخالق   و مادرم همین دختر من نباشه چی هر و خنده

 .رفته خودش به اعصابم  بی و پریشون



 هم خستگی نگرانی  بر عالوه شم،  می بلند جا از

 و برم دنبالش مجبورم  اما کرده ام دیوونه و کالفه

 .کجاست ببینم

 !  بیای تو نیست الزم مامان، میرم خودم -

 :  گه می و گیره می رو دستم کنه، می اخم

 ول بیرون  بری بذارم شبی نصف چی؟ دیگه -

 .بچرخی

  سختی به من و گرفته محکم رو دستم که حالی در

 :  گم می کنم آزادش که  کنم می تالش

 برم خوام می! آخه؟ چی چرخیدن ول مامان، آی آی -

 .گوریه کدوم سلیطه این ببینم

 : گه می و ده می فشار تر محکم رو دستم

 نمیذارم. نیست  حالیم حرفا این من! کنی می بیخود -

 . بری

 از باشه که موقعی هر نداره، روز و شب که دونه می

 . کنه می مخالفت و منه نگران  اما میام  بر خودم پس

 ...دیگه برم بذار مامان خدا، به میام زود -

  که عادتی طبق تا کنه می جدا دستم از رو دستش

 از قبل اما بده تکونش هوا تو داره زدن حرف موقع



  می داد و کنم می فرار دستش از بیاد خودش به اینکه

 : زنم

 .مجبورم  مامان، ببخشید -

  و کنم می پاتند  برسه بهم اینکه از قبل اما میاد دنبالم

 که شنوم می رو صداش بندم می رو خونه  در وقتی

 :  گه می

 .نمیدم راهت خونه برگردی و بری -

 می حتی  رم، می که مالیدم تنم به رو چیز همه پی  

  تن   و دار مارک کفگیر اون لذیذ طعم برگردم اگه دونم

 کنم، می فکر هم که قدر  چه هر ولی چشه می بدبختم

  تنها موقعیت این تو رو بهار تونم نمی که بینم می

 .بذارم

  فرار موقع که هایی کتونی بند و ایستادم در جلوی

 شهمی وا در که بندم، می  محکم رو نبستمشون کردن

 فوری مامان ولی بگیرم خودم  به فرار گارد خوام می

 :  گه می

 .برگرد زود ولی برو ندارم، کاریت -

 و کنه می پرت سمتم روسری، همراه رو بلندم هودی

 :  گه می



 بری؟  خوای می وضع و سر این با -

 :  گم می خنده با و کنم می نگاه وضعم و سر به

 .خدا به نابی خیلی -

 .یاغی ی دختره نریز، زبون گمشو برو -
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  چیز همه  از بیشتر و  بهار برای سوزه می دلش

  جای من اگه گه می ها  وقت خیلی. اشهآینده  نگران  

 که گرفتم می ازش رو کوفتی گوشی   اون بودم مادرش

 .بره اونجا تا نباشه مجبور محبت جو یه دنبال

.  خونشون سمت   افتم می راه و پوشم می رو ها لباس

 کجا و کنم چیکار  باید نباشه خونه کسی اگه دونم نمی

 .گرمه همین به دلم فعال ولی برم

 رسونم، می خونشون به رو خودم چطور فهمم نمی

  در ولی پیاده یا اومدم تاکسی با که نیست یادم اصال



 روی که میره ام اشاره انگشتم و اینجام  االن حالت هر

 .بشینه واحدشون زنگ

 کسی ولی بار ده دوبار، بار، یک زنم،  می زنگ

  و بزنم زنگ هومن به که افته می یادم.  دهنمی  جواب

 .کجاست بهار االن که بدونه اون که امیدوارم

 با آخرش تماس، بار ده از بعد و گیرم می رو تلفنش

 تلفنش گوشی و شه می برقرار  تماس صلوات و دعا

 : پرسم می احوالپرسی و  سالم بدون. دهمی  جواب رو

 کجایی؟ هومن -

 .کردم جفت بابا، یواش -

 در ندارم؛ رو هاش بازی لوده وقت االن نه، االن

 : پرسم می  و شم می عصبانی  نتیجه

 هومن؟  کجایی بگو -

 ... بهاراینا  خیابون سر -

 پیش خودش که توعه با بهارم که بپرسم خوام می

 :  گه می  و شه می قدم

 . خونه رسونمش می دارم بهارم، با -

 بودین؟ کجا -



 : پرسه می دستم، از شه می کالفه

 چته؟ گی می -

 از کمی البته و آدمی باال  جونم لحنم، شه می آروم

 .شده راحت خیالم هومنه پیش االن اینکه

 بودین؟ کالنتری هومن -

 :  گه می و خنده می

  اومد داد تعهد یه ظهر از بعد همون که اونو  بابا، نه -

 حجابش به و نبود کلیپ  خاطر به اصال بعد بیرون،

  دوربین چون  نفهمیدن که آورد  شانس یعنی. دادن گیر

 !پیچیدم زود من و بود من دست

 : زنم می لب ناباور

 ظهر؟ از بعد -

 نه   االن و و کنم می نگاه دستم روی مچی   ساعت به

 ساعت فکری بی های آدم همچین خاطر به من. شبه

  خودم ها  دیوونه مثل و زدم بیرون خونه از شب نه

 بهار، از آد می بدم لحظه یه برای! رسوندم؟  اینجا رو

 و میدن انجام که هایی کاری گند تموم از  و هومن از

 تا بخوره آبه خون باید بدبخت نازار همشون توی

 .بیاد  در جونش



 رسه، نمی ذهنم به چیزی و کشم می عمیقی نفس

 رو گوشی  حرفی هیچ بی. کوچیک یگالیه یه حتی

 و بلند هودی  جیب   تو  چپونمش می و  کنم می قطع

 .گشادم

 سمت   افتم می راه و اندازم می سرم روی رو کالهش

 .خونه 

  به. بینمشون می که  نرفتم بیرون کوچه  از هنوز

 رو من  سرمه روی که کالهی و هوا  تاریکی خاطر

 گل پرت حواسشون  قدر اون هم شاید یا. بینن نمی

  اطرافشون یا و من به توجهی که شنیدنه گل و گفتن

 .ندارن

 تونم نمی  بینم می شم، می دور ازشون که قدم چند

 قطعا خونه  برم حال این با اگه و کنم کنترل رو خودم

  داد و گردم می بر. میرم می جوش و حرص فشار از

 : زنم می

 ! بهار؟ -

 با و برگرده تا کشه می  طول ایسته، می سرجاش

 : بگه دیدنم

 !  تویی؟ نازار عه -



 شی چس اگه بترکی، اگه  بمیری، اگه بعد یدفعه -

 ! حله؟ کنم، کاری واست که نخواه من از هوا، بری

 می و کنم می تند پا گفتناش نازار به توجه بی بعد

 شاید و نرسه بهم که هست زیاد قدر اون سرعتم دونم

 خواد نمی  دلش اون و کنم می رو فکر این که احمقم

 !برسه بهم که
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 می بر که  تندی های گام  همون با خونه، گردم می بر

 راه بین   خواد می دلم که خستگی  شدت همون با دارم،

 !  ناراحتی از حجم همون با و بمیرم

! بدم؟ چی  رو مامانم جواب دونم نمی و گردم می بر

 می ول خیابون تو داشت  عیاشش پسر  دوست با بگم

 که رفتم سراسیمه اونجا تا ها  احمق مثل من و چرخید

 ! باشه اومده سرش بالیی نکنه



 می کنه، می سوال ازم مامان و رسم می خونه به

 مسخره لبخند یه نهایت در و بدم جواب چی که مونم

 :گم می و لبم یگوشه کارم می

 .بود خب روشکر، خدا -

 : گه می لب  زیر هم مامان

 . خداروشکر -

  خوشحالم. بنده می رو در و ره می بیرون اتاقم از بعد

  این از شدن تخلیه برای چون کنه می رو کار این که

  بکوبم هم به  رو دیوار و در باید گند و مزخرف حس  

 ! بگیرم  آروم تا

  تخت روی محکم  رو پاهام و تخت روی کشم می دراز

 هم تر  خسته هیچ نمیشم، که آروم ولی. کوبم می

 .میشم

 چه اگر و نیست مهم برام هم تینا امشب وضع این با

  لنگه هم تینا که کنم می فکر  اما میاد نظر به احمقانه

  که نازار گوربابای گفته خودش پیش حتما و بهاره ی

  نگرانی از و بده پیام یه تونست می وگرنه ! نگرانه

 .بیاردم در



 لب زیر. کنم می بغض و کشم می سرم روی رو پتو

 :  گم می

 کلی با صرف، بی آقای عن  اون پیش نشسته  حتما -

 چی بچمونو اسم عشقم شهری گفته قمیش و قر

 ! بذاریم؟

 نظر به این از تر احمق و بشم دیوونه اینکه از قبل

  دیدن    با و ده می نجاتم گوشیم زنگ صدای بیام

 لبخند کردن معین کوشا برای که عجیبی یمشخصه 

 : گم می خودم با و زنم می

 ...دوبار شد این -

 حرف به احتیاج که دوبار بودم، تنها من که دوبار

  پرت هام غصه از رو حواسم باید نفر یه و داشتم زدن

 . کرد می

  خوش  جا لبم روی که گنده لبخند یه با رو پیامش

 : خونم می کرده

لو، های -  !  چی؟ یا بیداری؟ خوابی؟ خوبی؟ م 

  حتی چلغوزم  های دوست سر صدقه! بیدار؟ ! خواب؟

 تاثیر تحت که چند هر. کنم کوفت شام لقمه یه نتونستم



 تا بهتره بمونم گشنه مامان غذایی های  ریزی برنامه

 .بزنم سق علف اینکه

 :نویسم می براش

 .بیدارم نیستم، خوب  کوشا، های -

 این طی   و بده رو جوابم کشه می طول دقیقه چند

 . گوشیمه یصفحه به خیره من  نگاه   دقایق

 هام ترکش و شدم امید نا هم اون از که وقتی درست

  می بدن قرار هدف مورد رو بالش و پر که رن می

 : گه

 .دادیا کاربری تغییر  چصناله به  تفاسیر از -

  آوار مصیبت راست و چپ  که نیست من  تقسیر خب

 .سرم رو شه می

 .بگم که ندارم  چیزی یعنی دم، نمی جوابی

 :  گه می  که کشه نمی طول خیلی

 .تل بیا -

  تلگرام داخل مدت طوالنی های چت کرده ثابت تجربه

  کلیشه دیالوگ یا باشن ساده بحث یه بوده قرار اولش

 ."کنم چک  رو پیامام فقط که میرم دیقه پنج یه"  ی



  از ها پیام سیل همراهم تلفن های داده کردن روشن با

 از دریغ و میشه  سرازیر سمتم  به تلگرام و اینستاگرام

 .دادشون جواب برای حوصله یکم

 بیرون پتو زیر از رو سرم کشم، می  دراز پهلو به

 که هستم روانی بیمارای جزو قطعا من و میارم

 نمی خاموش رو چراغ  مثال. دارن خاصی مشکالت

  از و پتو زیر کنم می فرو رو سرم عوض در اما کنم

 . شم می خفه گرما

 می کوشا پیام  و اسم دنبال کنم، می باز  که رو تلگرام

 .گردم

 .شم می  دلتنگ زود به زود انقدر چرا دونم نمی -

  با هنوز نکردم، عادت یهوییش  های حرف   به هنوز

 مسیر یه راه  اول   انگار و زنه می تند قلبم  پیامش هر

 . سختم
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  درهم و گنگ احساسات این که میارم خودم  روی به

  تایپ براش مکث بدون نه، اون روی به اما هستن

 :  کنم می

 ایشان بارز صفات از زبونی  چرب و  بازی زبون -

 .بود

  دونم می چون کنم نمی تلف رو زمان کنم،  نمی مکث

 االن که کنه می فکر خودش پیش بدم  جواب دیر اگه

 و مقدار به دلم توی که قنده احتماال و متعجبم و شوکه

 .شه می  آب زیاد شدت

 چتش یصفحه  از هنوز و لرزه می دستم توی گوشی

 . نشدم خارج

 : نوشته که خونم می  رو پیامش

 و فهم همه این به آفرین ماشاهلل، احسنت، بینگو، -

 .  کماالت

 اما گیره می جون لبم روی کمرنگ و محو لبخند   یه

 .غوغاییه چه دلم تو که نرفته یادم هنوز

 پیام ولی" هست که چیزیه دیگه"  بنویسم خوام می

 .شه می مانعم بعدش



 رو من امثال های گرگ گول زمونه این تو که خوبه -

 . خوری نمی

 نمی و کنم می نگاه گوشی یصفحه به زده شوک

  جمع رو خودم و ببندم رو مونده باز که دهنم تونم

 .کنم

 فرستاده برام که" خنده"  های ایموجی بعد ثانیه چند

  این اُسکلیت  دوز که کنم می فکر این به و بینم می رو

 که روزی چند تو این که قدر این. بیشتره من از بشر

 ! نگرفتن بقیه گرفته  رو ایسگام شدم آشنا باهاش

 نازار؟ -

 : نویسم می

 بلی؟ -

 چته؟  بگی خوای می -

  شکم ی رو  و زنم می جا توی غلتی خواسته خدا از

 و فرستم می گوشم پشت   رو موهام کشم، می دراز

 کنن تایپ باید چی دونن نمی که مرددی های انگشت

 چی که کنم می فکر. زنم می گوشی یصفحه روی رو

  نمی دلم! بدتر؟ اون از تینا نداد، اهمیت  بهار بنویسم؟

  سگ اینکه از چون کنم باز رو موضوع این خواد



 فقط من نهایت در و دارم بدی حس شدم یخ روی

 ! تنهام

 می باعث که منه تنهایی مشکل  بزرگترین نه که شاید

 .برم رو راهی هر و بکنم کاری هر شه

 ...نگو کنی نمی حال -

  دلم. بینم می رو پیامش  و کنم می باز رو صفحه قفل

 .کنم شروع کجا از نبودم بلد فقط بگم، خواست می

 بینم نمی من بفرسته هم اگر و نمیفرسته پیامی دیگه

 رو گوشی و کردم خاموش  رو همراهم تلفن  داده چون

 به شدم خیره اتاق سکوت تو حاال. بالشم کنار گذاشتم

 فردا نازار،  بگیریم فاصله  بیا و اتاقم رنگ آبی سقف  

 .بدیم انجام که داریم کار کلی

 

 * * * 

 

 و سر بی های صحبت به  حواسم و نشستم کالس سر

  ربع یک و  اومده مخصوصا. گرمه علیپور خانوم ته  

 مغزمون های  رگ تا بگیره سلطه زیر  رو کالس آخر

 .کنه پاره رو



 راه توی نخواستم  چون اومدم بهار و  تینا از دیرتر

 سر. برم هم  تر زود احتماال و بشم رو به رو باهاشون

 دنبال هم اون که حالم خوش و نرفتم تینا  دنبال راهم

 .  نیومده من

 بدبختی و نداری از داره همیشه مثل  علیپور خانوم

  در و بدیم گوش  مجبوریم هم ما و گه می مدرسه های

 کرسی به رو حرفش اگه چون کنیم تایید نیاز مواقع

 بعد. شه می دیوونه هیچ، که عصبی نشونه

  بابای و  ها آبدارچی جای  به کنه می مجبورمون

 . بسازیم تمیز گل دسته یه براش اینجا از مدرسه،

 از بهارک پچ پچ و کنار به علیپور خانوم  های ناله

  جوابش چی هر  و اعصابمه روی حسابی عقبم نیکمت

 . کنه  می ام کالفه و اصرار بیشتر نمیدم، رو

 چیزی با انگار و کنه می  صدام بار ده از  بیشتر شاید

 کنه می روی پیاده کمرم جای همه رو خودکار ته   مثل

  دلم مثال  که ملتمسانه لحن   و آروم تناژ همون با و

  تعادلم چرا  و کی دونم نمی آخر دست. بسوزه براش

 سمتش گردم برمی بلند صدای با و میدم دست از رو

 : گم می علیپور خانوم های حرف بین و

 !  اه دیگه شو خفه -



 و بیام خودم به تا کشه می طول ثانیه صدم چند فقط

 .زدم گندی چه بفهمم

  با نه علیپور و گرفته فرا رو کالس سنگینی جو که

 که هایی چشم و باز دهن با  بلکه و عصبانی ای چهره

 .کنه می نگاهم شدن، باز  درجه اخرین تا تعجب از
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 که جایی.  جاست همین  احتماال گن می که دنیا آخر

 بشم آب خواد می دلم من و شه می شروع ها همهمه

 . زمین  توی برم

 میره در جونم و دم می قورت سختی به رو دهنم آب

 : بگم تا

 ... من... خانوم -

 کشه می بنفش جیغ نه، دادم  نه، که حرف حرفم بین

 :  گه می و



 ! نباشه  حرف -

  بیا ماست منتظر کربال"  ی نوحه داره دلم تو حسی یه

 . " خونه می رو برویم تا

 کتک یه شده چی بگم مامان به اگه که کنم می فکر و

 .خورم می اون از هم دیگه

 گوش به زنگ صدای که بزنه حرف خواد می علیپور

 و کوبه می محکم میز روی دست کف با. رسه می

 :گه می

 .بشینید -

  سرجای همه. نشینه که باشه داشته جرئت کسی عمرا

 اش اشاره  انگشت که حالی در و شینن می خودشون

  برم دنبالش که کنه می دعوتم گرفته من سمت به رو

 کال که هست هم  احتمالش و برگردم هم  از شکافته و

 . برنگردم

 :  کنه می زمزمه داره که و بهار صدای

 .کردم غلط نازار -

  و دم می فشار هم روی رو هام دندون. شنوم می رو

 لطفا نخور گه  فقط یکی تو"  که کنم می زمزمه دلم تو

 !" برات دارم که



 لگد. رم می دنبالش و شه می خارج کالس از

  وقتی خوره می دردی چه به وضعیت این تو چرخشی

 پریشون ناظم تَخم و اخم قلدر جواب تونی نمی

 ! بدی؟ رو احوالت

  کسی. شم می وارد سرش پشت و شه می دفتر وارد

 اگه چون برم می پی بدبختیم عمق به بیشتر  و نیست

 می داری آبرو کم یه باشه  مدیرمون  علوی، خانوم

 . اندازه می راه  حسین هوار کمتر و کنه

 و همه در  هاش اخم ایسته، می مقابلم سینه به دست

 .گرفته رو هاش چشم جلوی خون

 پیاده دماغم روی بعد و اسکی  رو کوشا عصبی تیک  

 رفتن برای میاد نظر به  جالبی حرکت. کنم می اش

 . علیپور  اعصاب روی

 !  افنجار حاال و سه دو یک

 نداری؟ شعور تو -

 .نه: گم می دلم تو

  خودم روی به ولی کردم تهی قالب میاد، جلو قدم یک

 که یکادی وان تابلوی به  دوختم رو نگاهم آرم، نمی

 .تره اونطرف قدم چند



 !  شه؟ نمی سرت  تربیت -

  حرف جز به چیزی بدونه که کنم می ریز رو هام چشم

 مرتبه دو دلم توی و کرده جلب رو توجهم اون های

 !  نه: گم می

 به اگه  دونم می که محکمه و قرص انقدر نه این

 .رم نمی بیرون در این از زنده بیاد زبونم

   کجاست؟ حواست کنی؟ می نگاه چی به -

 : گم می و تابلو از گیرم می چشم اکراه با

 بگم؟ -

  حتما طفلکی و کنه می نگاهم پریده باال  ابروی تای با

 که رو  من ببخش تروخدا  وای بگم داشته توقع

 . شدم کبیره گناهی  مرتکب

 : پرسه می هم در  های اخم با

 بگی؟ چی -

 نیان کش هام لب لبخند قصد به حتی که  کنم می تالش

 به رو خودم چون نشه مواجه  شکست با ام نقشه و

 . زدم لودگی در

 ... دیگه کردم می نگاه چی به -



 همون با رسه، می تابلو به و گیره می  رو نگاهم رد

  تابلو کنجکاوش، نگاه   با اما و خورده گره ابروهای

 .کنه می  برانداز رو

 ولی نیستم تابلو اون روی خاصی چیز دنبال که من

 .دونم نمی و اون

  جنگ برزخی  نگاه   اون حاال و سمتم گرده می بر

 ." بوممم" گم می دلم توی و بینم می  رو  جویانه

 کردی؟ مسخره منو تو -

 یه با. کشه می سوت گوشم جیغش صدای از تقریبا

  هام چشم کنم خودم بدهکار رو اون بخوام که لحنی

 :  گم می و کنم می باز درجه اخرین تا رو

 ... گفتی خودتون خانوم؟  چیه مسخره -

 : زنه می جیغ  حرفم بین

 . نباشه حرف -

 :  گه می و شم می ساکت

 بدم بهت انظباتی یه ریزی؟می هم به کالسو نظم -

 . کنی حض



  امتنبیه  و موندم می الل بود دیگه های وقت اگه شاید

  می دلم  حاال اما کردم می قبول بود که  چی هر رو

 . بدن تاوان اشتباهشون  ی اندازه به تینا و بهار خواد

 قدر اون نازار و نیست خبرها این از همیشه بدونن که

 .نیست احمق هم ها

 .نبودم تنها من -

  به بیشتری های طعمه داره دوست و  گه نمی چیزی

 .کنه اشونشکنجه   تا بیاره دست

 !بودن هامم دوست... خب -
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 و بزن دلش توی   که دقلی و ساز صدای تونم می

 می برق هاش چشم. بشنوم  رو انداخته راه بکوب

  بهتر، بیشتر چی هر اصل   به علیپور  خانوم و زنن

 .داره کامل اعتقاد



 کیا؟ -

 :  گم می توقف و تردید بدون

 .عبدی و شریفی -

 اون و کنه می جا به  جا  بینیش روی رو عینکش

  اش خونه  سالخ به جدید  های طعمه ورود  از قدری

 ها اون بپرسه ره می یادش حتی که  حاله خوش

 .کردن می چیکار

 : زنه می داد رفتن حین   و میره بیرون  دفتر از

 .بیا دنبالم -

 می طی رو کالس مسیر   که حالی در کنان غرولند بعد

  رو سالن و میده تکون هوا توی رو هاش دست کنه

 . ذاره می سرش روی

 رو شما من اگه! نکردم آدم رو شما من اگه امروز -

 . چیه شخصیت ندادم نشونتون اگه نکردم، تربیت

 از چون ام،  پاچه توی کنه می رو آبروم داره تقریبا

  سلیطه و صدا و سر بازه، شیم می رد کالسی هر در

.  کنه می جلب  من سمت  به رو ها توجه هاش بازی

 قصد امروز هم من چون نیست  مهم هم خیلی  خب ولی

 .کنم آدم رو تینا و  بهارک دارم



 تینا و متنفره علیپور های زدن غر از بهار دونم می

 ولی کنه نمی جا به جا استکان یه هم خونشون  توی

 نگاه پخمه گالبی   یه چشم به من به خواد نمی دلم

 .کنن

 و نیومده هنوز زنگ این دبیر رسیم، می کالس در دم  

 . است همهمه از پر کالس

 قالب ترس از همه و کوبه می در به  محکم علیپور

 .کنن می تهی

 : زنه می داد شه می آروم که کالس

 .بیاین پاشین شریفی، و عبدی -

 خالف بر و  ببینم رو واکنششون تا رم می  جلوتر یکم

 از لبش روی لبخند نیمچه  حفظ با بهارک  تصورم

 .آدمی و شه می بلند نیمکت روی

 بلند جا  از ادا و ناز  و هم در های  اخم با اما تینا

 .شهمی

 با و من سمت   چرخه می علیپور در، دم   اومدنشون تا

  کرده بند کمرش به که دستی و انداخته باال  ابروی تای  

 :  گه می

 .کردم  چک رو کالسیتون برنامه -



 ! ندارید خاصی درس بعدی  زنگ دو

 از قراره یعنی! بدبختا سرویسه دهنتون یعنی این

  می داد چشماش و بشید شکنجه بدتر وسطی قرون

 !" براتون دارم" زنن

 مدرسه، شلوغ آموز دانش من داره، هم  حق  خب البته

 بابا بوده اولیا به نیاز و کردم کاری هر وقت هر

 یه با رفتار  طرز چه این گفته افتخار با و اومده

 که مقامایی و ها مدال بعدم ورزشکاره، و استعداد

 هم ها اون و معاون و مدیر های چشم تو کرده آوردم

 خواد می دلم اما بار این کردن کوتاه  رو زبونشون

  به اگه که دونم می وگرنه  باشه ای دیگه طور اوضاع

 همون با بفهمه  رو ماجرا مامان و بزنم زنگ خونه

 .کنه کتلت  رو علیپور که  میاد کفگیرش
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 تو دست به جارو تامون سه و زنیم می هم به چشم

 .ایممدرسه  حیاط

 صدای گنجشکا پچ پچ گاهی از هر جز و  خلوته حیاط

 دارم رو ها تبعیدی حس. رسه  نمی گوش به ای دیگه

  وقت هیچ چون آد، می جالب  هم اتفاق این نظر به و

 .نشدیم تنبیه هم  با تایی سه

 صدای به شبیه صدایی با و شینه می زمین روی تینا

  جاروی که حالی در. میده نشون اعتراض کردن گریه

 می تر اونطرف قدم چند کنه می پرت رو بلند دسته

 : گه

 .کنید ولم تونم، نمی خوام، نمی من -

  رو پاهاش و شینه می زمین  روی کنارش هم بهار

 کدوم تو دونم نمی که رو تلفنش گوشی. کنه می دراز

 به توجه بدون و میاره بیرون کرده  قایم جاسازی

 با خواد می دلم تقریبا. گیره می خودش  مقابل اطراف

 نفس از که بزنمشون انقدر جارو همون  چوبی یدسته

 نمی دلم و قهرم حالت تو که جایی اون از ولی. بیفتم

 دارم می بر  رو جارو بره، سوال زیر حالت این خواد

  کاری تمیز به شروع حیاط یگوشه از که رم می و

 .کنم



 دنبالم سرعت به بهار که نشدم دور هم قدم چند هنوز

 .شه می آویزونم لوس های گربه بچه مثل و میاد

 .دیگه  باهامون بزن  حرف نازی -

 :  گم می و ایستم می جا سر

 . کنید عذرخواهی نشنیدم -

  طوسی مانتوی پشت خاک شه، می بلند جا از هم تینا

 : گه  می و تکونه می  رو رنگش

 چصی؟ تو  من با چرا قهری این با -

 !  عجیبه! دونه؟ نمی

 :  گم می و ایستم می کمر به دست سمتش، چرخم می

 !  دونی؟ نمی -

 من نداره توقع اصال انگار و شن می گرد هاش چشم

 .باشم ناراحت موضوعی از

 هم؟  با رفتیم کجا دیروز ما -

 رو جوابم ولی شینه می ابروهاش بین ظریفی اخم

 :  گم می رو ناراحتیم دلبل خودم! نمیده



! بدی خبر من به افتاد اتفاقی هر بعدش بود قرار -

  کجات به گرفتی و نازار نگرانی و ناراحتی! نبود؟

 ! تینا؟

  چیزی خواد نمی دلم و  بغلم زیر زنم می رو جاروم

 : گه می بلند صدای با تینا. بگم این از بیشتر

 شدی؟ ناراحت این از -

  خودش از اون بذارم و ندم جوابی که منه  نوبت حاال

 . کنه دفاع

 و کنه می نازار  نازار گوشم بیخ دنبالمه؛ هنوز بهارک

 :  گم می و برم می باال رو  صدام هم اون دست از کالفه

 .کن ولم کردی سوراخ اَه، -

 و لب گیره، می خودش به معصومی و  مظلوم ظاهر

 : گه می و کنه می آویزون رو اش لوچه

  بهت گرفتنم که موقع همون دیروز هومن جون به -

 گوشیمو شدم مجبور پایگاه رفتم که بعدش دادم، پیام

 فکر بودم هراسون و هول  قدر این اصال. کنم خاموش

 .نشده سند برات پیامم کردم

 :  ده  می ادامه و کنم می نگاهش

 . ناز گم می راست خدا به -



 :  گه می و کنه می خم صورتم نزدیک رو گردنش

 آشتی؟ -

 با و کنه می  پر رو بینمون قدمی چند یفاصله  هم تینا

 : گه  می دمق لحنی و صورت

! رفت گذاشت اونم زد، زنگ مامانش موقع همون -

 کردم؟ می تعریف برات رو چی

 می عصبانیت به رو خودش جای ناراحتیم همه آن یه

 می و ره  می باال ممکن یدرجه  آخرین تا صدام و ده

 :  گم

 رفت؟ گذاشت ها؟ -

 : زنه می داد  صدا تن و لحن  همون با بهار  بندم پشت

 !رفت  گذاشت که خورد گه خیلی -
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 ...میرفت باید! داشت کار خب، نگید اینطوری -



 با و میره   جلوتر کنم، کاری من نمیده امون بهارک

. کنه می شماتت رو تینا اش گزنده لحن   و برنده نگاه

  خواب این از شه بیدار و بیاد خودش به کاش که

 هیچ به دستش دیگه بعد ماه  یک بدونه که! زمستونی

  آدم رو شهریار باید داره  وقت االن تا و  نیست بند جا

 .کنه

 تو که سگی  توله از تر واجب کار کدوم داشت؟ کار -

 !  کاشته؟ تو شکم

 حتی که! عصبانیه و تینا یشونه  روی ذاره  می دست

 بیاد در چاله از نباید دونه می هم باز و  ولنگ بهارک

 .چاه  توی بیفته و

 کاری یه باید و داری  وقت االن تو گوساله،  آخه -

 رو گرفتی آب که گهی این باید هست فرصت تا! کنی

  فهمی؟ می! زندگیت از کنی جمع

 خیلی ذاره نمی گلوش توی بغض لرزن، می هاش لب

 می زور به باشه، داشته فهمی  قابل لحن   و بلند صدای

 : گه می که شنویم

 !  دونم می -

 اون نباشه، جوابگو تینا شرایط تو عصبانیت شاید

 رو پدرش استرس  و هست بد کافی قدر  به حالش االن



 دختر برای بیداد و  داد اون بر عالوه. درآورده

 . داره عکس ینتیجه  تینا مثل لجبازی

  تینا؟ -

  های چشم مهمون نگاهش و آره می باال رو سرش

 .  شه می من

  تفت فلسفی شر..ک برات االن خواد می دلم خیلی -

 پله باالی  علیپور که بگم باید ولی کنم  آرومت و بدم

 ...ب َدره رو ما بیاد ممکنه لحظه هر و هاست

  میزن شیرجه سراسیمه جفتشون  حرف این شنیدن با

 سردرگم که هست  هایی وقت یه و جاروهاشون سمت

 کردن   تحمل از تر سخت موندن راهی دو تو و بودن

 !بده اتفاق یه
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  باالخره که حاال  کندن، جون  و حمالی زنگ سه از بعد

 و آش های جنازه با برداشته، سرمون از دست



 رو وسایلمون تا کالس سمت   افتیم می راه الشمون

 .  کنیم جمع

 زنگ خوردن   از بعد ها  بچه و شده  خلوت مدرسه

 که دیگه نفر  چند همراه به و نفر سه ما فقط و رفتن

 باقی پیتانن، چیتان مشغول  وضوخونه تو رفتن از قبل

 .موندیم

  باال رو سالن به منتهی ی پله چند که  حالی در بهار

 :میزنه غر ره می

  از من بیرون، کشه نمی آخرم لحظه تا ندیده خیر -

 .خدا  به آبستنم این

 نفس که حالی در و نداره بهار از کمی دست هم تینا

 :گه می زنه می نفس

 می خودش حتما چون نباشید من بچه نگران  دیگه -

 .افته

 می دست دست تینا کنیم می جمع که  رو وسایلمون

 باش زود گیم می بهار و من چی هر اومدن، برای کنه

 :  گه می و کنه می پا اون و پا این اون

 .میام منم برید شما -



 به و بشم  گالویز باهاش که ندارم حوصله قدری اون

 می و بهار دست نتیجه در. بکشم حرف ازش زور

 می پچ گوشش زیر. برم می بیرون کالس از و گیرم

 : زنم

 . کنیم می کمین حیاط در جلوی  میریم -

  تا بده گاف یه  تینا منتظرم  من و گه نمی ای دیگه چیز

 .کنم نابودش

 می ها درخت پشت و رو  پیاده توی رو ایدقیقه ده

 بیا"  که میزنه غر همش طاقت کم بهارک  مونیم،

 و ساکت من اما..." و گشنمه من ام، خسته من بریم،

 حیاط در از حاال که کنم می نگاه تینایی به مستقیم

  خیابون سمت   خونه مسیر برخالف و اومده بیرون

  رو مخالف مسیر این که بار  هر! بله و ره می مخالف

 چون و ره می شهریار دیدن برای یعنی کنه می طی

  کمتر امکانش و داره بیشتری فرعی کوچه سمت اون

 اون از باشه، اونجا مامانش که صفره زیر نه که

 .میره طرف
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 داره عجله  قدر اون و افتیم می راه آروم سرش پشت

  در های اخم با که حالی در بهار. شهنمی ما متوجه که

  نیست خیابون  به حواسش  اصال و کنه می نگاهش هم

 :  گه می

 گی؟  می چی مامانت به -

  بهش خواد  نمی دلم اصال اینکه با کنم، می فکر یکم

 . مجبورم اما بگم دروغ

 . کتابخونه رفتیم گم می کشید طول اگه -

  می رد امونمدرسه روی به رو شلوغ خیابون از

 و شیم می خلوت  فرعی کوچه یه وارد تینا دنبال شیم،

 .ایستیم می بهش  نزدیک تقریبا

 و شه می کوچه  وارد که بینم می رو شهریار ماشین

 .بگیریم رو تینا مچ وقتشه حاال

  هم بترسه هم بشنوه هم که  طوری بلند، صدای با من

 :گم می کنه تعجب

 شهریاره؟  ماشین اون نظرت به بهار -



 می عوض رنگ جا در و ما سمت گرده برمی تینا

  با و زنه  می صدایی و  سر پر پوزخند بهارک. کنه

 :  گه می صدا تناژ همون

 ...برسه  چه برونه دستش نمیدن هم گاری هه، -

  گوشش کنار آروم و زنم می پهلوش به ضربه  آرنج با

 :  گم می

 آره بگی باید نیست، شهریار  به ریدن وقت االن -

 . خودشه

  بوق صدای اما بگه چیزی که کنه می باز دهن

 .کنه سکوت شه می باعث تینا، پای   جلوی   شهریار

  شهریار ماشین و ما بین رو اش زده وحشت نگاه   تینا

 : گه می و  چرخونه می

 اومدین؟  چرا شما -

 کمرش به رو دستش یه و زنه می عصبی لبخند بهار

 :  کنه می بند

  پرچم رو ننه بچه این خشتک اومدیم نیست؟ معلوم -

 !کنیم

 به و جذابه واقعا عصبی حالت تو بهارک خندم، می

 !تره سلیطه  هم من از  حتی مراتب



 و من واج و هاج و کشه می پایین رو شیشه  شهریار

 .کنه می نگاه رو بهار

 بزنه حرفی کنه فرصت  شهریار اینکه  از قبل بهارک

 نشون که قدری اون اون، و شه می  ماشین سوار

!  باشه بیخیال کنه می سعی فقط و نیست احمق میده

 فرقی چه و گذشته من سر از آب گه می ها وقت خیلی

  اصال اطرافیانش برای اما و میاد پیش چی کنه می

 . سوزونه  می دل خودش از بیشتر و  نیست اونطور

 رو شه، می سوار اینکه  از بعد و ذاره می باز رو در

 : گه می من به

 ...بیا نازار -

 یادش احوالپرسی وضع این  دیدن با متعجب شهریار

 تا که هایی چشم و پریده باال ابروهای با و ره می

 :پرسه می شدن، باز تعجب سر از درجه آخرین

 کجا؟  شماها -

  می طلبکارانه  و وار سلیطه لحن   همون  و اخم با بهار

 : گه

 پیدا اسم خاله دل عزیز واسه هم دور که میایم داریم -

 !کنیم



 یاضافه غلط جریان در فهمه می شهریار خب

 .شه می الل  تقریبا و هستیم دیروزش

 در دستگیره به دستش که تینایی سمت   کنم می رو

 : گم می  و شده خشک

 .دیگه بشین بیا ها؟ -

  من دست  رو  اش کوله که حالی در و میده تکون سر

 :گه می آروم میده

 در سویشرتمو. دارم تهوع حالت بده؛ حالم... من -

 ...بیارم

  شهریار. شم می سوار و گیرم می دست رو اش کوله

 از خستگی و شه نمی  باز اخمش است، گرفته

 .باره می چشماش

 :گه می و صورتش به کشه می دست

 .زنم می  حرف تینا با شما، برید -

 : گم می و صندلی پشتی به میدم تکیه

  کنی می ردش احمقا مثل شه می خر زود گاگوله این -

  رک باهات که ببخشید نه؟ آزادتره، وقتت بعدش بره

  خر هم رو  ما نیست قرار ولی شهریار زنم می حرف

 !کنی



 دوست و بوده هم من دوست شهریار سال دو این طی

  می اصالح اینطور  رو حرفم پس. کنم ناراحتش ندارم

 : کنم

  حق بهمون ترسیم، می  تو واکنش و تینا شرایط از -

 خب؟ بده،

 اصال شاید! ترسه می هم خودش و ده  می تکون سر

 ! خواد می چی و مرگشه چه ندونه

 در لحظه همون و میذاره فرمون روی رو سرش

  سوار تینا کنیم می فکر اولش. شه می  باز ماشین

 .پره می سرمون از برق کوشا دیدن با اما، شده

 سوار هم تینا  بندش پشت و شه می باز که عقب در

  دیدن با و کنه می بلند رو سرش شهریار شه، می

 : گه می کوشا

 کار نگفتی مگه من؟ از بیرون نمیکشی چرا تو -

 داری؟

 همون تو و  ماشین ضبط سمت بره می دست کوشا

 :گه می حال

 .شد تموم کارم -



  گرده می بر کوشا و کنیم می سالم بهار بعد و من اول

 :گه می ندیده رو ما که انگار مثال الکی و سمتمون

 چطوری؟   کوچک، بهار سالم به، -

  می من به رو فوری و بده جواب بهارک نمیده امون

 :گه

 ! اینجاست که منم عشق بابا، ا ی -

 بشم سفید  و سرخ اینکه جای به حرف این شنیدن   با

 و کنیم می نگاه هم به بهار  با بندازن، گل هام لپ و

 سبز شاخ تعجب از من مثل هم اون سر  رو احتماال

 . شده

 : زنم می لب

 بسته؟ زبون این گه می چی -

 :گه می کوشا  به رو بلند صدای با بهار و

 که همین بذار کوشا، آقا نکن دلبری فعال دیگه تو -

 .کنیم بزرگ و زاییدیم

 :  گه می کوشا و خنده زیر زنیم می کوشا هم من هم

 جمعه،  حواسم اما نیست خراب گیرم گردن من -

 امنیت به و هستم هم جمعیت رویه بی افزایش مخالف

 . دارم اعتقاد بهداشتی



 :  گه می لب زیر دمقی لحن با شهریار 

 .کوفت -
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 جیک جیک که موقع اون مرتیکه، دلت تو کوفت -

 فاز من واسه االن نبودی، زاییدنت فکر بود مستونت

 تونی می برداشتی؟ کنم سر  به خاکی چه تریپ و لش

 .برنمیاد  ازت این جز کاری چون داداش، بخوریش

 و لحن به شدیدش خوردی اعصاب تموم با شهریار

 و خنده  می آروم کوشا باجی خان خاله  های حرف

 ." انرژی بمب"  بذاریم رو اش دیگه اسم بشه شاید

 بیفتی؟  راه خوای نمی -

 و همه  توی اخمش هنوز گه، می بهار رو این

 و من یشونه به داده تکیه رو سرش  تینا. طلبکاره

 . بسته رو  هاش چشم



 : اندازه می بهار به نگاهی نیم و گرده برمی کوشا

 می درت به راه از داره گردی می نازار این با چیه -

 تو؟ بودی دریده و سلیطه قدر این کی قبال کنه،

 می کنه تایید  رو خودش حرف بخواد که انگار بعد

 : گه

 .خدا به واال -

. زنه می محوی  لبخند و  شه می باز بهار اخم باالخره

 رو هدف بی  مسیر   یه حتما زنه، می استارت شهریار

  بیکار لحظه یه تونه نمی که کوشایی و کنه می طی

 .بره می باال رو ضبط صدای بمونه

  شهریار شه، می دور ضبط از دستش که همین

 : گه می و کنه می  کم رو صداش

 .اندازه  می جفتک اعصابش رو اینم بده حالش -

 که ساله دو. نبوده بد و نیست بد هم ها قدر اون

 به که تینایی. کرده جمع  رو ثبات بی تینای  و اومده

 شد، می عوض اش عالقه مورد کیس کشید نمی هفته

 . شد جمع و آدم شهریار با



 باشیم، اعتماد بی شهریار به شه می باعث که چیزی

 دوم و هست ما روی پیش سخت و تازه شرایط اول

 ! مادرش

 بشه رد  شهریار کنار از ماده پشه اگه که مادری

 ببره بو ای ذره موضوع این از اگه کنه می پودرش

 .زنه می پیوند امواتش با رو  تینا زندگی

  از بهتر و شه  می عمل وارد همه از قبل که کوشاست

 رو تینا. کنه می خوب رو ها آدم  حال بلده همه

 :گه  می و ده می قرار مخاطب

 .ازت دارم سوال یه من بابا؟ تینا -

  خیلی مدرسه از شهریار حاال  و کنه می باز چشم تینا

 . شده دور

 :  گه می  کنه ایجاد حالتش  توی تغییری اینکه بدون

 بله؟ -

 کنه می بسته و باز رو داشبرد  در که حالی  در کوشا

 :گه می رو، زیر رو داخلش محتویات و

 دیدی؟ کلنگ دسته این توی چی ببینم خوام می -

 حداقل اشتیاق؟. نبود عالقه که اوایل! نه! عالقه؟

 !کنه نمی صدق مورد این سیر دل و چشم تینای برای



 .بود بابام شبیه -

  انگار و کنه می نگاه تینا به ثانیه چند  برای شهریار

 .کرده تعجب جوابی همچین شنیدن از هم اون
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  پایین شیطون خر از نداره قصد رقمه هیچ که بهارک

 به رو حاکم عرفانی جو    و تینا سمت   کنه می رو بیاد

 : زنه می هم

  مصخلی؟ خل..ک -

  آرنجشون دو هر و خندم می نشستم بینشون که من

 " شو خفه" گن می و کنن می فرو پهلوم تو رو

 .  الحاله معلوم که هم بهار و میشه عصبانی تینا

 منی؟ خور گه -



  رو همدیگه گیس و گل شه می باعث  کوشا وساطت

 می نگاه اون به سینه به دست دوتاشون کنن، ول

 .کنن

 .پرسیدما سوال یه -

  تینا به رو و کنم می دخالت بحث توی که منم بار این

 :  گم می

  یل   تو بابای گی، می شر چرا دیگه گه می راست -

  برابر تریلی عرض با اش چهارشونه بوده سیستان

 این به خدابیامرز اون چی اومده نمی تو در از بوده،

 رفته؟ زیقی

 صدای بشه، منفجر لحظه چند برای ماشین که انگار

 خود حتی. شه می  شلیک بهار و  کوشا یخنده

 :  گه می شدنشون آروم از  بعد و خنده می هم  شهریار

  نمی کم من به ریدن تو کنم می حال هستی، مشتی -

 !ذاری

 : گم می و میذارم  هم روی پلک

 .خدا به نیستم داری قابل چیز -

  حالت  به و میده بیرون صدا با رو نفسش کوشا

 : کشه می آه مصنوعی



 اومد نمی سرت  بالها این داشتی اعتقاد دوم...کا به -

 . بدبخت

 ! داشت دوست و مامانم -

  حرفش به کنیم، سکوت شه می باعث  تینا حرف این

 اعتماد تونن نمی خودشون دل   به ها آدم  و کنممی  فکر

 که باشه داشته دوست  رو شهریار خیلی باید و کنن

 .مطمئنه احساسش از قدر این

 هست کننده قانع قدر اون دلیل این و کنیم  نمی بحثی

 .نیاریم حرفش روی  حرف که

 و کامل تونه  می منطقه، بی که قدر همون عشق،

  ها دیوونگی یهمه پشت   اینکه! باشه هم واضح

 قدرتش تونه می داره، وجود عشق از گنگی  یفلسفه

 !بذاره  نمایش به رو

 دونیم نمی و چرخیم می  ها خیابون تو که ساعته نیم

 می فکر و میزنه دور مدام شهریار فقط. ریم می کجا

 . دیدم بار هزار رو اطراف این های خیابون  که کنم

 می و میزنه  کنار رو ماشین شهریار تصورم خالف بر

 : گه

 .خداحافظتون  -



 :  گه می و کنه می نگاه اطرافش به کوشا

 چلغوز؟ آخه کنم پیدا ماشین ننت گور از ظهری سر -

  نگاه قیمتش گرون و مارک مچی ساعت به شهریار

 پر لحن با بگیره انتقام بخواد که انگار و کنه می

 : گه می حرصی

  وایسی دیگه دیقه چهل یه داداشم، اتوبوسه ایستگاه -

 .اومدن محلتون اتوبوسای

 می رو هاش چشم و صندلی پشتی به میده تکیه کوشا

 :  گه می کشه می خمیازه مثال که حالی در بعد بنده،

 .کن بیدارم دیگه دیقه چهل پَ  -

 پیاده از قبل ولی کنه می باز  رو خودش  سمت در بهار

 افتاده هاش ناخون جون  به حاال که تینا به رو شدن

 :  گه می

 . بگیریا مونی  الل  نمیاری در بازی هول -

 تینا بند پشت کنه، می نگاه فقط و گه نمی  چیزی تینا

 : گم می شهریار به رو و شم می پیاده منم

 اذیتش اگه ولی بزنمت، رسه نمی زورم که رو تو -

 .گیرم  می کمک مامانت از کردنت پاره واسه کنی



  که حالی در و موهاش بین بره می فرو  چنگ  شهریار

 مخفی جونش کم لبخند   پشت   رو کالفگیش داره سعی

 : گه می و ده می هل رو کوشا بعد. میده  سرتکون کنه

 . گمشو  پاشو -

 در و شه می پیاده ماشین از حرفی هیچ بی از کوشا

 این و بنده می محکم ره می راه که  جایی تا رو

  اینکه از  قبل. اندازه می خودم یاد رو من حرکتش

 گیر گل یحواله  هم محکمی لگد بشه دور شهریار

  از تر خیال بی شهریار و  کنه می باالش مدل ماشین

  مامانش به  اگه دونه می چون . دهمی نشون که چیزیه

 می حس خب  ولی گه نمی نه اون جدید، ماشین بگه

  جنازه و شم  می پیاده باشم شهریار جای   من اگه کنم

 .کنم می یکی خیابون کف   آسفالت با  رو کوشا ی
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 مسیرش که حالی در بهارک تینا و شهریار رفتن   با

 :گه می کنه، می  جدا ما از رو

 .خدافظی دیگه، برم منم -

 بره و بذاره خواد می وضعیتی همچین تو اینکه

 دمای دم و  ها وقت اینطور معموال چون درکه غیرقابل

 یا خونه، کشه می زور  به رو تینا و من یا ظهر

 .ما ی  خونه شه می چتر خودش

 :  گم می و رم می دنبالش

 ری؟ می کجا -

 از خواد می که مشخصه کنه، می پا اون و پا این

  من دونه می چون خونده  کور خب اما بره  طفره دادن

 .هام حرف این از تر سمج

 ...به جا هیچ -

 و بینه می رو نشسته ابروهام بین که  غلیظی اخم  

 به عصبانی و آشفته  حالتی با رو حرفش  یادامه

 : میاره زبون

 شنفتی؟ داغو خر بوی -



 می مشکوک که خودشه تقصیر و میدم تکون سر

 رو اش قیافه باشه نداشته راهی هیچ  که انگار. زنه

 : گه می و کنه می کوله و کج

 .کنم عوض لباس خونه تو گمشو -

 جا همون  هنوز کوشا و کنم می نگاه سرم پشت به

  می انگار و گرفته مقابلش رو هاش دست ایستاده،

 .کنه می تماشا رو لرزششون و لرزن

 :  گم می که من صدای با

 کوشا؟ -

 می فرو سویشرتش جیب توی رو هاش دست فوری

 :  گه می زده شتاب و بره

 چیشده؟ ها؟ -

  برای  کنم می سعی اما  رفتارش از کنم می تعجب

 . نیارم روش به نشه، معذب اینکه

 : گم می

 خونه؟  میری کنی؟ می چیکار تو -

 کنم می فکر این به و بده رو جوابم تا میکشه طول

  این چطوری  و بود خوب حالش  پیش ساعت نیم تا که

 .شد شکلی



 حس و ضعیفه خیلی انگار، آدمی چاه ته از صداش

 .شنومش  می زور به کنم می

 .برید شما آره، آره -

 آروم من گوش زیر که شده، کنجکاو هم  بهار حتی

 :  گه می

 یهو؟ شد چش این -

  تکون دست هوا توی   براش  و اندازم  می باال شونه

 : گم می و میدم

 !  فعال پس -

 باال بده، تکون اینکه بدون رو دستش حرفی  هیچ بی

 .داره  می بر قدم ما مخالف سمت   و آره می

 یا نداره اهمیتی چندان که کنم می تظاهر اما کنجکاوم،

 نشون واکنشی بهار جلوی خوام نمی اینکه حداقل

 .  بدم

 وزه؟  بری خوای می کجا -

 با و کنه می حلقه بازوم  دور رو دستش عادتش طبق

 : گه می شوق

 یه مال. پست  ها، نه استوری خدا، گرفتم تبلیغ یه -

 قدر؟ چه  بگو آباد، سعادت طرفای گنده فودی فست



 یه کنم می سعی اما نیست دستم که تبلیغات نرخ

  و نمیده امون خب اما بزنم، حدس تقریبی رو قیمتی

 :  گه می

 !  تومن شیشصد -

 شدت   از و کنه می لحنش چاشنی رو  هیجان هم بعد

 : کوبه می هم به رو دستاش ذوق

 !لعنتی عالیه -

 بر پارگی پاچه  همه اون دلیل که میشه  مشخص خب

. سازش سرنوشت یمعامله  و قرار به گرده می

  جاییه فود فست اصوال و  اومدم دنبالش که خوشحالم

 .داره جریان توش زندگی که
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 بریم اشون خونه  به باید برین، بهشت به رفتن از قبل

 این با که دونم می و کنه  عوض رو  هاش لباس تا

 پدر قراره عبارتی به و درگیرم اینجا شب تا اوصاف

 !چشمم  جلوی بیاره رو مادرم و

 بگم مامان به اگه دونم نمی ولی بدم خبر  خونه به باید

 که اینه بر  ترجیحم پس! نه یا میده رو اینکار  یاجازه 

 .نگم مامان به رابطه  این در چیزی

  جای باشه  اگه و نیست خونه بهار مادر   معمول طبق

 !داره تعجب

 :گه می و کنه می عوض رو  هاش لباس

 بیای؟ همینا با خوای می تو - 

 با که چند  هر و اندازم می وضعم و سر به نگاهی

 نمی هم دلم اما ندارم مشکلی اصال مدرسه یونیفرم

 . بندازن تیکه بهم راست و  چپ از خواد

 پرت نرمشون و گرم یکاناپه  روی رو خودم باال از

 :گم  می و کنم می

 .بیام نمیذاره مامانم خونه برم -

  لوازم توی رو خودش  خرتالق تا داره که حالی در

 : گه  می کنه، می خفه آرایشی



 . برات میارم -

  که حالی در و ذارممی هم  روی پلک لحظه چند برای

 :  گم می کشم می خمیازه

 گشاد و گل لباسای  از مدرسه خمی..ت لباس همین -

 . بهتره تو

 خب ولی دونم می منم حساسه، هاش لباس روی 

 اعصابش روی  رفتن راه جز کاری گشادن برام وقتی

 .نمیاد بر ازم

 می هم روی باال از که وسایلش شدن پرت صدای

  شد می کاش. زنم می  نیشخند و شنوم می رو افتن

  وسایل فقط که آدمیه بهارک مامان جا، همین بخوابم

 جور هزار و قیمتی  های فرش گرون، مبالی خره، می

 معلوم خریدنشون  از هدفش اصال که اثاثیه اسباب

 .ارواح  برای خره می  رو اینا فقط که انگار. نیست

 زده شوک صورتم، روی شه می پرت نرم چیز یه

 می سرم باالی رو عصبانی بهارک و کنم می باز چشم

 . بینم

 از گرفتن لباس واسه طعنه تیکه اینکه  مثل خب

 و ادا و ناز تا ده می جواب  بیشتر بهار مثل ایوزه

 .کشی دستمال



 و کنم می نگاه آورده که بلندی و گشاد تیشرت به

 .داره خوبی یسلیقه که الحق

  می و گیره می صورتم جلوی  رو رنگی مشکی شلوار

 : گه

  پاشو مرگت خبر ولی نداره، نمک که  دست این -

 .شد دیرم بپوش

 خواد می دلم همیشه که تیپیه همون این  تقریبا خب

 و کنه می مخالفت باهام مواقع اکثر مامان ولی بپوشم

 ." ها حرف جور این از و داره وقار دختر"  گه می

  راحت ورزشیم شلوار تو  من"  گم می بار  هر هم من

 ." امثالهم  و متانت و وقار توی تا ترم

 چون شه می  ختم خوبی  جاهای به همیشه بحث این

 داره دوست جور هر بذار" گه می  باشه بابا اگه

 شه می ختم خوب جاهای  به بحثش فقط اما"  بپوشه

  قشنگم لش   های تیشترت مامان که بینم  می عمل در و

 .کنه می دستگیره به تبدیل اوقات  اکثر رو

  مانتوی پوشم، می و گیرم  می بهار از  رو ها لباس

 و تر کوتاه مانتوهاش  بقیه از که رنگی مشکی  جلوباز

 : گه می و کنه می پرت سمتم هم رو تره تنگ



 .ندارم ببند  و بگیر اعصاب من رو اینا  بپوش بگیر -

. بزنمش خواد می دلم ها  وقت اینطور شده، آماده

 بهشون و کنه می فرتر موس با رو  فرش موهای

  آرایش  با و ذاره می عسلی  لنز گاهی. میده حالت

 . شهمی  ها  بچه دختر شبیه ملیحش

 کل در و نمیاد خوشم آرایش لوازم از خیلی که هم من

 .دارم دوست  رو چشم آرایش فقط

 به رسیدن تا کنم می فکر و زنیم می بیرون خونه از

  شرایطی  هر تحت خب  اما بمیرم گرسنگی از اونجا

 . شممی زنده بخوره بهم که پیتزا بوی  

 دلبر، فودی فست اون به رفتن و اسنپ گرفتن   از بعد

 پولی انگار خب و. کنه می جارو رو زمین فکم تقریبا

  همچین تبلیغات برای ناچیزی هزینه میدن بهار به که

 . هست بزرگی و خفن  جای

 پشت من کنه، می صحبت اینجا مسئوالی با بهار تا

 اون فکر با رو دلم و گیرم می سنگر میزها از یکی

 . زنم می صابون لعنتی  بمب   ساندویچ

 و فواید از پر غذایی رژیم   اون از بعد بدونه مامان اگه

 ذارهنمی ام زنده جایی  همچین اومدم شدم پا مضایا



  دیوونگی فرصتی همچین  دادن دست از نظرم به ولی

 !محضه

 که جوون مرد یه شه، می تموم که هاشون صحبت

  باشه سالش  چهار سه و بیست  خوره می بهش حدودا

 . شه می سالن وارد دست به دوربین

 داره سرم  همهمه، از پر و شلوغه اینجا گفت میشه

 که ای گنده متری پیتزای اون ولی شه  می منفجر

  بیار، دووم نازار گه می داره بهاره جلوی  میز روی

 !تونی می تو
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  اینکه از قبل و کنم می  جک ام چونه  زیر رو دستم

 سمتی  به بهار بشه، کار به دست فیلمبردار  آقای

 : گه می و آد می نشستم من که میزی



 !  اونجا بریم پاشو - 

 رو من خواد می! دارم کم رو همین!  دیگه هیچی

 !  باشه مامانم که شیری دهن تو بفرسته

 : گم می و  اندازم می باال  نفی ینشونه  به  رو ابروهام

 !  عمرا - 

 برسه، گوشم به بهتر صداش تا کنه می  خم رو سرش

 چند" گفتن با بهار و کنن می صداش سمت اون از

 . ده می ادامه من با جدل به" لحظه 

 حرف من قراره رو ثانیه سی کال زنیکه،  دیگه پاشو -

 .غذاهاشون  رو  زومه دوربین اش بقیه بزنم

 :گم می و کنم می تکرار رو قبلی کار هم باز

 .بیام اگه خدا به -

 اعصابش به که تالشه در و گیره می گاز رو لبش

 به یا نیفته راه کشتار و کشت وسط این  و باشه مسلط

 .کنه آبرو حفظ قولی

  تو نحس ریخت بار یه کال  چیه؟ بازیا عن این نازار -

  که نیست بازی قرتی و رقص که اینم. هست  کلیپ تو

 .کنه پارمون بخواد مامانت



 مامان برای خوندن درس جز به کاری  هر دقیقا خب 

 هم تکواندو توی حتی داره، رو بازی قرتی  حکم من

  به رفتارش به کسی انتقاد هم اصال و  همینه نظرش

 !  نمیشه ختم خوب جاهای

 قدر این چرا دونم نمی و کنم  می نگاهش سکوت توی

 .باشم هم من که داره اصرار

 می و کشه  می عقب رو کناریم صندلی شه؛  می کالفه

 و کنه می نگاهم نشسته خون به های  چشم با. شینه

 :  گه می

 . میدم صد -

!  کنم می حس رو سرم روی شاخ دوتا آنی شدن   سبز

 موضع کنه؟ می رو کاری همچین خشک ناخن بهار

 : گم می فوری بینم می خودم نفع به که رو

 .پنجاه و صد -

  باز درجه آخرین  تا تعجب و خشم شدت  از هاش چشم

 : گه می لبش یگوشه جویدن با و شن می

  خوری   دیگه؟گه زر   دیگه؟ امر خب؟  خورد، سگ -

 دیگه؟



 و کنم می سوءاستفاده میاد، راه باهام داره بینم می

 :  گم می

 ! تا دویست -

  روی رو دستش کف غیرارادی و آنی  حرکت یه طی

 :گه می و کوبه می میز

 !  آخه تو خرابی قدر چه -

  نزدیک میز  دو توجه میشه باعث بلندش، یکم صدای

  رو نگاهشون زود خب اما بشه جلب ما  سمت بهمون

 ! شه می بلند صندلی روی از بهار و گیرن می

  یقیافه به  و نشستم چونه به دست که همونطور من

 . زنم می ملیح لبخند کنم، می نگاه پریشونش

  پیش گاهی چون نیست سواستفاده اسمش همچینم

  مایه تینا و بهارک برای رو بیشترش این از اومده

 ! گذاشتم

  آخر تا احتماال و گیره می  گاز رو لبش ی گوشه  بازهم

  توسط کلمه واقعی معنی به رو دهنش و دک امروز

 .کنه سرویس خودش

 !کن جمع  لشتو پاشو -

 :  گم می اعصابش روی رفتن بیشتر چه  هر برای



 .خدا به بخرم مکمل خوام می -

  جا از خواد می زور به و گرفته  رو دستم که حالی در

 : میزنه غر لبش زیر ؛ کنه بلندم

 ! ب َکن پلشت   بخر،  خر دست  بخر، کوفت -

 .زنم می تا رو مانتو های آستین و شم  می بلند جا از

  می و کنم می نگاهش کنم خرد اعصاب لبخند   همون با

 :  گم

  چطوریام؟ اوکیم؟ خوبم؟ -

. بره می نظر مورد میز سمت   به و کشه می رو دستم

 می کنه فیلمبرداری  قراره که جوونی  همون به رو

 : گه

 .هستن ایشون -

 قراره  و اینجام اگه که فهمم می و  کنم می سالم

 آقای همین سر   صدقه بکنم،  بهار از پولی  چندرغاز

 .دسته به دوربین

 :گه می بهار به رو و ده  می رو جوابم

 این؟ آماده دیگه، بگین باید چی دونین می -



  بعد. گیره می عمیقی  دم و میده تکون سر بهارک

 :  گه می گوشم زیر آروم

 ! بگی  چیزی نیست الزم شیا، می خفه تو -

 بدونه بابام اگه و ترینه آل ایده من واسه شرایط این

  رویایی ناهار هم ایستادن دوربین تو  ثانیه سه با

 برنامه برای باید که هایی مکمل پول  هم خوردم

 بهم حتما کردم، کار  بگیرم جدیدم و عزیز غذایی

 . کنه  می افتخار

 ها صندلی بهار هم من، هم و زنیم می دور رو میز

 .شینیممی و کشیم می عقب رو

 و زنه می  حرف نور سرعت با کنه می شروع بهار

 بهارک وقتی بزنم مسخره لبخند یه مجبورم که من

 معرفی رو دوستام و خودم  پاتوق خوام می گه می

 دلشون تو که هایی احمق اون تموم خواد می دلم کنم،

 ! بزنم خورن می تا رو حالت به خوش میگن بهار به

 می فکر ندونه کسی اگه دوستاش، روز، هر پاتوق،

 ! ایم آقازاده ما کنه

 تصمیم مهربون آقای و  میشه تموم ضبط ثانیه سی

 ثانیه سی همین که بماند البته. کنه ولمون گیره می

  مسخره لبخند اون بار هر و کردیم ضبط  دقیقه ده رو



 می تپق بهار که وقت هر و داشتم نگه لبم روی رو

 .شدم می تشنه خونش به زد
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 بذارم بالش روی رو سرم اگه کنم می فکر  ام، خسته

  خیلی نیام بهوش فردا پس تا اینکه احتمال بخوابم و

 ! زیاده

 و گرفتم کنارم رو ام کوله  عادت طبق که حالی در

  رو خلوتمون یکوچه  میشه، کشیده زمین به زیرش

 و زنم می در رسم می که خونه در پشت. کنم طی

 اما و کنه  باز رو در زودتر چه هر مامان که منتظرم



  بابا قشنگ صورت   با میشم مواجه شه می باز که در

 ! کاشته لبش روی مهربون لبخند   یه که

. شنوم می رو مامان صدای  که کنم سالم خوام می

 : زنه می داد داره

 باالخره؟ اومد -

  فرار جز ای چاره گه می خشن و عصبی لحن   این

 !  ندارم کردن

 تو میذارم و کنم می بلند زمین روی از رو ام کوله

 به داره مامان حاال و  میرم عقب قدم یک! بابا بغل

 :  زنه می داد و رسونه می در  دم به و خودش سرعت

 !  شده َکنده افسارش من واسه دیگه حاال -

 سمت   کنه می پرت هست که  جا همون از رو دمپاییش

 نسبت مامان دید   تا کشیده کنار رو خودش بابا و در

 !  باشه تر واضح من به

 . کوچه تو شه می پرت دمپایی و دم می خالی جا

 :  گم می

 ! ها همسایه  جلو زشته بزن، بعد تو بیام بذار -

 این از باید دیگه طرف از و گرفته ام خنده  طرفی از

 ! بترسم شرایط



 با قدم سه دو وقتی درست یعنی هست، که جا همون

 :گه می و ایسته می  جاش سر داره فاصله در

 ! تو بیای کجا! بودی که جایی همون برو -

 پشت که بابا  و میشم حیاط وارد احتیاط با اما و آروم

  و گیرافتادم تله تو کنم می حس بنده می رو در سرم

 !برسن حسابم به قراره  وسطی قرون  گرای شکنجه

 :پرسم می

   بودم؟ کجا دونی می مگه  -

 می فرار دستش از من و  تند دور روی ره می دوباره

  می کمین جایی حیاط سمت   اون و کنم می تند پا. کنم

 یکم سرعتش. باشم داشته هم فرار اجازه  که گیرم

 :  گه می رسه می که من به کنده،

  ازش تا بینه می غذا ظرف  یه تا وزه توی جز به کی -

 .نیست کن ول نندازه عکس تا دویست

 :  گه می و میاد جلو دیگه قدم یک 

  سگ  الشه و آش و  کوتاه همیشه کی ناخونای -

 است؟جوییده 

  عقب میاد، جلو قدم یه که همزمان و دم نمی جوابی

 .باشه خونه بعدیم مقصد  کنم می سعی و رم می



 ! خودکاریه؟ همیشه دستاش وزه توی   جز به کی -

  که نداره وجود مامانم از تر بیکار کنم  می حس خب

  کنه می نگاه رو بهار استوریای دونه دونه شینه می

  چرا و کجاست کی که کنه می دقت  همشون به و

 ! نیست

 زوده؟ یا کردم غلط بگم  باید االن -

 . تندتر من سرعت و شه می تند سرعتش

 . میاد دنبالم مامان و کنم می فرار هم باز

 :  زنم می داد

 ! نداری؟ حرفی شما بابا -

 با و آد می جالب نظرش به جدل و بحث این که بابا

 : گه می چرخونه می بینمون رو نگاهش دقت

 یاد بهت خودت از دفاع برای بوده  الزم چی هر -

 ! دادم
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 اون رو هام کتونی خونه؛ سمت   کنم می کج رو راهم

  می حیاط شرق   یکیشون که میارم در عجله با قدر

 ! غرب یکی اون و افته

 این و میشم  خونه وارد پامه، صبح از که جورابایی با

 اگه که دونم می! است کبیره گناه  مامان نظر از

  پاهام  نشستن خاطر به و خورم می کتک دوبار بگیرتم

 کنم، احوالپرسی  جذابش کفگیر با دور یه باید هم

  اینکه از قبل و اتاقم سمت کشم می راهمو همین برای

 روی کلید بدم شانس از اما بندم، می رو در برسه بهم

 در و رسه نمی مامان به زورم هم من و نیست در

 . خورم می شکست  نهایت

  نشسته خون  به های   چشم با اون و رم می  عقب عقب

 : گه می هام  جوراب روی  زومه نگاهش که حالی در

 . نازار آخرته های نفس -

 !  کردم کار تومن دویست -

 :گه می  و اندازه می باال  ابرو حرف این شنیدن با



 چی؟  -

  از رو قابلیت از حجم این داشتن توقع هم خیلی خب

 !  نداره من

 دویستش گرفت شیشصد  تبلیغ، واسه رفتیم  بهار با -

 !  من مال شد

 حد از تر ریز هاش چشم کنه، می  نگاهم مرموز

 !جوا  می رو  لبش یگوشه و معمولن

 پتیاره اصال راحت خیالتم گم، می راست خدا به -

 .خوردیم غذا فقط  نبود هم فر و قر و بازی

 ! زنه می  دست بابا جاش به و گه نمی چیزی مامان

 : گه می بابا و گیره می ام خنده

  چه ببینم بابا بده بیار و  تومن دویست حاال! درود -

 ! شکلیه

 :  گه می مامان و خندم می بیشتر

 ! ندارم کاریت بابات خاطر به رو  دفعه این -

 به دست بابا اما! بابا گردن بندازه خواد  می آورده، کم

 : میگه و ایسته می سینه



  باش راحت. نکردم پادرمیونی اصال من  من؟  کی؟ -

 وقت سر دیگه دفعه بیار سرش خوای می بالیی هر

 . خونه برگرده

 : کنم می اعتراض

 بابا؟ -

 :  گه می و  ابروهاش بین   کاره می مصنوعی اخم یه

 !بابا کوفت   -

 دست با میارم، در سرم از رو بهار شال که حالی در

 : خونم می  حال همون در و زنم می سینه ام دیگه

 ...خانه این از رفتند غریبانه، چه یاران -

  نیست، بیا کوتاه مامانت  نخون، ماران  یاران بیخود -

 ! بشه قائل تخفیف بتونه  بابا بغل بیای اگه شایدم حاال

 با بار این انگار ! ندیدنش درد   و دلتنگی  از شده پر دلم

 با و بوده تر  سخت داشته، فرق دیگه های  دفعه همه

 .گذشته تر سخت بوده، کمتر همیشه از اینکه
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  خونه جای   به کنم می حس کشیدم، دراز تخت روی

 علف و آب بی جای یه خاشم،  تو نظامی یمنطقه  توی

 تمرین. بکنم جون فقط عمر بقای برای مجبورم که

 یکی جای  به مشکلم و تره  سخت مامان از بابا های

 چرخشی  لگد به کفگیر  از تربیتی سبک! دوتا شده

 به بیام، ادا و ناز بابا جلوی   اگه و کرده پیدا ارتقاع

 الزم پزشکی دندون سرویس دهنم کلمه واقعی معنای

 ! شه می

 شوخی تمرین توی اصال که کرده ثابت تجربه چون

 .نداره

 به مالیدم بود  بد ویکس   دواهای  این از  ها پیرزن مثل  

 که بار هر بابا و بشه کمتر دردش بلکه پاهام ساق

 :  گفت می برد می باالتر رو تردمیل  سرعت

 !  کنی؟ می خوری تک که -



 تو االن  که کل در. برد می باالتر رو  سرعت باز و

  پهنای به دهنم و کشیدم دراز ممکن حالت  ترین جنازه

 می پهلو به. کشیدم خمیازه بس از بازه غارعلیصدر

 فقط. میاد گوشیم صدای   که  بخوابم خوام  می و چرخم

 کششون فحش که باشن تینا یا بهارک خواد می دلم

 که عجیبشه اسم   با آقایی تصورم خالف   بر اما کنم

 : نوشته و فرستاده پیام برام

 ! واتس بیا -

 سرش که انقدر کنم فکر و  زنه می سازی یه دقیقه هر

  آپ واتس و تلگرام تو رو  اطرافش های  دختر شلوغه

 خدایی و باشن تفکیک هم از که کرده بندی گروه

 . نده رخ بینشون نظمی بی نکرده

 : نویسم می براش

 .ندارم -

 متفاوت اپلیکیشن  جور هزار کردن   نصب از واقعا و

  پیام مرتبه دو. نمیاد خوشم خیلی نمیان؛ کارمم به که

 : نوشته اما بار این فرسته، می

 .تل بیا پ خب -



 که میشم آنالین بعد و میشمارم ریلکس و آروم ده تا

 از دارم و ویش پی تو خوابیدم نکنه فکر وقت یه

 . دم می جون   انتظار و اندوه و حزن

 : نویسم می براش

 بله؟ -

 انواع دلم توی دارم، بهش که ارادتی حس از جدای و

 که میدم نسبت بهش رو منفی های توصیف اقسام و

 .شده امشبم محل بی خروس

 ...آقایی دلم جون بگی باید چیه، بله -

 که قبولی قابل صفت    تنها! باز زبون یخودشیفته 

 .داد نسبت بهش میشه

 : نویسم می براش

 .آخه ترسم می -

 : میده جواب

 چی؟ از -

 :  کنم می تایپ  بالفاصله

 .بشه سردیت -

 :  گه می و میذاره عصبانی ایموجی



 ...هیر هور هار -

 رو نیمه و نصف یجمله  هر کنه، می تایپ تیکه تیکه

 چند فقط  برگه هر تو که ادمایی مثل. تکست  یه توی

 ! آدمن اعصاب روی و  مینویسن خط

 : اینه دومش پیام متن و ببینم  رو واکنشش که منتظرم

 میاره؟ نه آقاییش حرف رو ضعیفه خندیدم، -

!  بخورم شکاف خنده از میشه باعث گفتنش آقایی

 .متنفرم ازش  دنیا تموم تو که ای واژه تنها! آقایی

 بعد؟  سوال. بله -

 ملو؟  خوبه حالت -

 کنه  عوض خودش نفع به رو بحث هو یک داره عادت

 اش تله دل به دل خواد نمی دلم اما گرفتار رو آدم و

 .بدم

 :  مینویسم

 شما مکرمه و محترمه خانواده الحمدهللا، خوبیم -

 شاهنشاه؟  چطور

 :  گه می و ذاره می خنده ایموجی یعنی خنده، می

  میاری؟ در کجات  از و لوس های جمله این -



! بگه خودش به رو جمله این عین   نیست  هم یکی

 خواد می  دلم و میده دست بهم عصبانیت حس کمی

 نکرده سین رو پیامش و بذارم کنار  رو گوشی

 می طول سکوت  این عمر ثانیه چند فقط اما! بخوابم

 توی کسی"  نوشته برام که اونه هم بار این و کشه

 "هست؟  زندگیت
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 کردن   مبهوت و مات به دلبری، به کرده شروع باز

  محتاط آدم   من و کنم تایپ۰ چی براش مونم می! آدم

 : نویسم می براش. اممغروری  و

 ! نه -

 به و اومدن که آدمایی نبودن خیلی هم  قبل از نیست،

 من اخالق   چون رفتن، نرسیده ساعت چهار  و بیست



 خیلی من و گفتن می اونا رو این البته بوده،  مزخرف

 .ندارم و نداشته اعتقاد بهش

 شدت از میاد برام که پیام و کشم می خمیازه  هم باز

 یصفحه میخ   هام چشم و مونه می نیمه نصفه هیجان

 .میشن گوشی

 : نوشته که

 کلنگ؟ دسته یا بیلم دسته من -

 و شینه می  لبم روی ناخودآگاه خیلی خیلی نیشخند یه

 پا یا بگیرم قیافه االن  باید که کنم می فکر این به

 !  بدم؟

 : نویسم می

 منی؟ زندگی توی  تو یعنی -

 :  میده جواب بالفاصله

 .بزنم اتو عمه مخ کنی پادرمیونی برام اومدم نه -

  نمی آدم! سخته باهاش زدن حرف قدر چه! لعنتی

 .باشه پروا بی یا بره راه عصا به دست باید دونه

 : نویسه می و کشم می عمیقی نفس

 .آقامون کنی سیوم وقتشه  دیگه -



 . فرسته می قورباغه یه رقصیدن   از گیف یه برام بعد

 : نویسم می براش

  سه خوای می میدی؟ پیش فردوس حشمت مثل چرا -

 !  محضر؟ بریم بیارم فردا جلمم

 :  گه می و فرسته می خنده ایموجی

  پاچه تو کنی  خودتو زود قدر این نیست قرار دیگه -

 .ام

 . بخواد دلت هم خیلی -

  با نهایت در و بده جواب تا کشه می طول  ثانیه چند

 :  گفتن  

 ...دیگه گذاشتم پیش پا که خواسته دلم -

  که ام زده ذوق قدر اون. اندازه می کار  از رو قلبم

 ای دسته و شم می بلند. بمونم کشیده دراز  تونم نمی

 گوشم پشت   فرستم می رو  شده مزاحمم که موهام از

 :نوشته کنم تایپ که این از قبل و

 ببینمت؟ تونم می -

  می سخت و لرزن می انگشتام  انگار، دارم استرس

 : کنم تایپ شه



ی؟  -  ک 

 :  گه می

 ! االن -

 می خنده  ایموجی! نیست بشو آدم بشر این انگار و

 : گم می و فرستم

 . مطلب اصل سر ری می زود خیلی -

 عنف به  متجاوز منحرف افکار پلید   دور، به خدا -

 !روح

 :  گه می و فرستم می خنده ایموجی

 !نه؟ دیگه، تونی می. فردا -

 با بودن   از بتونم عمرا! نه؟ بگی تونی می بگو تو

 :نویسم می. بگذرم تو مثل ای دیوونه

ی فقط حتما، -   . بگو بهم رو کجا و ک 
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.  کنم می نگاه خودم به و ایستادم آینه روی   به رو

  خونه از بتونم که کنم راضی رو مامان تونستم سخت

 . بزنم بیرون

  تا احتماال خونه، به برگشتنم دیر و دیروز  اتفاق   با

 یبهونه  به. توقیفم و تعقیب و محاصره  تحت ماه یک

 تونستم که ضوربی و ضرب هر به  و کتابخونه

  نیومده پیش قبال ام، زده هیجان. کردم راضیش

  تنها البته! مجردی خونه هم اون برم، پسری  یخونه 

 !  پسرم دوست عنوان به و

 به تونم می امروز از که نمیشه باورم  هم هنوز خب

  ترین دسترس دور برام کوشا پسر، دوست بگم کوشا

 پر دورش کردم می فکر همیشه  چون بوده اطرافم آدم  

 نمی رو کنم می فکر چی   االن اینکه!  دافه و در از

 می حرف  ازش که حسه  این از قدر چه اینکه دونم،

 !  دونم نمی مطمئنم، زنه می حرف و زنم

 و دونم نمی هم رو کجاست نوپا یرابطه  این ته   اینکه

  لحظه توی که اتفاقاتی و لحظه تو و االن کنم می فکر



  و منتظر که هستن جذاب و جالب قدر اون افتن می

 ! نباشم عواقبش نگران

  و دارم می بر رو  رنگم  صورتی لب رژ دیگه بار یه

 با شده باعث اتفاق این اینکه! کشم می لبم روی

 نوعی به کنم پیدا خوبی  رابطه هم  آرایش لوازم

 . عجیبه

  شکار که برم بیرون خونه از آسه آسه کنم می سعی

 در خب اما ندن گیر جیغم رژ به همه از اول و نشم

 .ایستاده  حیاط تو مامان و خورم می شکست  نهایت

 بر جاکفشی توی از رو  هام کتونی نور  سرعت به

 بدون خونه از پوشیدنشون تند تند از بعد و میدارم

 . زنم می بیرون  خداحافظی

 قراره  و باشگاهه بابا روز از ساعت این احتماال

 مسابقات بعد یدوره برای رو جدیدش شاگردای

 .کنه آماده انتخابی

  روی از و گیرم می اسنپ رسم، می که خیابون سر

 . کنم می چک رو برم باید که  جایی نقشه

 و آد می راننده که کشه نمی طول بیشتر دقیقه چند

 . میشم سوار



  حال به  رو هام ناخون تونم نمی استرس شدت   از

 . کنم  رها خودشون

 بعد باالخره  و گذره می قرن نیم برام مسیر ساعت نیم  

  کوشا یخونه به گذشته قرن  یک برام انگار  اینکه از

 .رسم می

 باز در کیه، بپرسه اینکه بدون و زنم می رو آیفون

 .شه می

 در میرسم که دوم یطبقه به و رم می  باال رو ها پله

 . زنم می

  خب. ببینم در  قاب توی رو کوشا اینکه بدون بازه، در

  زودتر  ساعت  یک چون منه تقصیر حتما نه که احتماال

 مامان نیام اگه که بودم نگران و اومدم قرارمون از

 . نده بهم رفتن بیرون  یاجازه 

 کار رفتن داخل دونم نمی  و میارم در رو هام کفش

 اگه حتی بدم، انجامش خواد می دلم اما نه یا درستیه

 .باشه اشتباهی کار

 رو برم و دور. شنوم نمی جوابی و زنم می صداش

 از عاری که  میشم مواجه ایخونه  با و کنم می نگاه

  مشروب   های  شیشه به چشمم. زیاده ی اثاثیه  اسباب

 .میدم قورت رو دهنم  آب و افته می میز روی



  سرم پشت   از رو صداش و زنم می صداش مرتبه دو

  ناهار میز صندلی روی! آشپرخونه از شنوم، می

 .کشه  می سیگار و نشسته  خوری
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 !  اومدی؟ -

 داشته برداشتی چه باید حرفش این از دونم نمی

  از زودتر که داشته رو توقعش  حتما اینکه جز باشم،

 ! بیام قرارمون ساعت

 یه با و ذارهمی  میز روی رو  سرش ولی  کنم می سالم

 :کنهمی  زمزمه دمق و سرد لحن  

 ! بیام تا بشین -

 !  نگاهش  رفتارش، حالتش، عجیبه،



 که کاری اما نداشتم اصال رو واکنشی همچین توقع

 تا و  شینم می کاناپه روی. میدم  انجام رو گفته

 .کنم می نگاه اطراف به اومدنش

 عکس خودش از مدل هزار و است خودشیفته کامال

  خونه دیوارای. کرده نصب دیوار و در  رو و انداخته

 توی   و ندارن کوشا تصویر جز ای دیگه تابلوی اش

  زدن دید برای زیادی  چیز دنجش و خلوت یخونه 

 . نیست

  مشروب شیشه به و زنم می  ام چونه زیر دست ناچار

  تا هشت یا  هفت حداقل! کنم می نگاه میز  روی های

 و میزه روی مختلف های مدل و ها مارک از شیشه

 . شدن خالی نصفه تا  چندتاییشون

 می سرگرم  ها شیشه روی مارک   خوندن   با رو خودم

 . کنم

  روی خوام می . بزرگ رنگ سبز یشیشه یه مارتینی،

  تکیه صداش، شنیدن با که بخونم رو بعدی یشیشه 

 !  حرفاش به میدم رو حواسم و کاناپه پشتی به میدم

 خودت شد  خوب بزنم، حرف  باهات خواستم می -

 ...اومدی



 نمی رو فهمم نمی واقعا  من یا حرفاش کنن می گیجم

 ! دونم

  دستگیرم بیشتری  حرف   تا کنم می سکوت اینکه فقط

 ! بشه

 ! نه؟ دیگه،  خوبه حالت -

 داشته بهش بهتری دید   تا شم می بلند صندلی روی از

  واقعا که میدم احتمال و میزه روی سرش هنوز. باشم

 ! باشه مست شدت به و

 رو بدنم و تن عجیبش و  بلند یخنده صدای خنده، می

 . لرزونه می

 ذلیل   و خار! راهی به رو که حتما! خوبی که حتما -

 .منم  ماجرا این

 می سرخش های چشم از و کنه می بلند  رو سرش

  هر و بیا که میده هشدار  دلم ته   مدام چیزی یه. ترسم

  اگه کنم می حس و ندارم رفتن پای   اما برو  زودتر چه

 ! بمیرم نگرانی از ممکنه برم حاال

 :  گه می و گیره می دستاش بین  رو سرش

 نگرفتی بلیط برات؟ نگرفتن جدید ماشین هفته این -

 ! ای؟ شده خراب هیچ واسه



 بینه می تار که انگار زنه، می پلک هم  پشت بار چند

 .میسوزه  هاش چشم یا

. میز رو کنه می پرت رو سیگارش و کنه می سرفه

 گرفته،  اشتباه ای دیگه کس   با و من کنم می فکر

 ...دیگه اشنای با شایدم اش خانواده با شاید

 وامیستم قدمیش دو یفاصله تو اپن کنار رم،می  جلو

 :  گم می و

 ! خوبه؟  حالت کوشا -

 :  زنه می داد

 !نیستم نه -
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  قورت رو دهنم آب و کنم می تهی قالب ترس  از تقریبا

 و ندارم رو   جرئتش هم چون گم نمی چیزی. دم می

 ! بیارم در  سر ماجرا این از بیشتر خوام  می همینکه

 زندگیه این دارم؟ من زندگیه این نمیبینی؟ کوری؟ -

   من؟  واسه ساختن  بابات ننه که

 قدر اون خانوادگیش مشکالت  میسوزه، براش دلم

 که! انداختنش روز این  به که آوردن فشار بهش

  عربده و  فریاد همون  توی حتی و بده خیلی حالش

 .فهمید میشه رو بغضش

  منم خوای می  کنی؟ می نگاه اونطوری چرا  چیه؟ ها -

  کی اصال دیگه میده اشو دیه پولداره که بابات! بکش

 و رد که کنه می چال برات منو جور  یه کیه به

 گه شر از نه؟ اینطوری، خوبه! نمونه  نشونمم

 .همتون میشین راحت منم خوریای

  سرخیش که صورتش به موندم خیره مبهوت  و مات

 بازم که انگار آورده کم نفس. نیست چشماش  از کم

 حرص و داد زور از که صدایی با و کنه می سرفه

 :  گه می شده خشدار



 کنه، می  خوشحالت همچین نه؟ داری دوست پول -

  جیبش از که اونی بابای گور  حاال! میاره حال جیگرتو

 ...ز

 و  میره باال صداش که نکرده تموم رو اش جمله هنوز

 : میشه کوبیده میز یشیشه   روی   دستش

 ات، همیشه مثل بگو! بزن زر گرفتی؟ اللمونی  چرا -

 ننت کاش و ندارم لیاقت آشغالم، انگلم، من که بگو

 ! بود ننداخته پس منو

  منم خانوادشن؟ ها حرف این مخاطب ترکه، می بغضم

 اما دونم نمی برادرش یا خواهرشه ننت؟ بکش؟

 یه چشم به و من ندارم دوست! نیست قشنگی  اشتباه

 !  ببینه آشغال

 زنم، می دور رو اپن و کنم می پاک  رو هام اشک

 :  گم می و میشم  نزدیکش

 ...من ببین، منو جان؟ کوشا -

 پام کنار سیگاریش  زیر و شه تموم حرفم ذاره نمی

.  شه می تقسیم  تیکه هزار به و شینه می  زمین روی

 مبهوت سرجام و کردم وحشت ترسیدم، زنم، می جیغ

 و شاد کوشای   همون عصبانی یدیوونه   این که موندم

 بشاشه؟ 



 قدمی تونم نمی و شده بیشتر هام چشم باریدن   سرعت  

 .دارم بر عقب به رو نه و  جلو به رو نه

! جان! جان!  عفریته بابا بخور گه جان؟ کوشا -

 ! جان

 پشت وقفه بی بار چند ممتد، گه؛ می عصبی رو جان

 . افتادم کردن غلط به کلمه واقعی معنی به و هم سر

  هرزه؟ تواَم جان   من -

 بتونم کاش کنم، فرار کاش برم، کاش و میاد جلو

 بیان، باال پاهام بخوره، تکون دستم کاش! بزنمش

 ! نترسم

 نیومده کاش و کنم می حس رو بدنم تموم لرزش

 .بودم

 اش، نشسته  خون به های چشم  با ایستاده، روم به رو

 ! زدنش نفس نفس تند ریتم   با

  دبستانی کوچیک های بچه مثل   و زنه می داد هم باز

 ! خوام می رو مامانم من

 نسبتی و خون تو ریدم من نخوریا؟ گها این از دیگه -

 ! بدتر دشمن از دارم تو با که



 کنم می حس رو  شکسته یشیشه رم، می عقب قدم یه

  اما میشه جمع درد از صورتم ره، می فرو پام کف   که

 برو کنم، فرار برم، خوام  می! بگم چیزی  ندارم جرئت

 در این از بیشتر گندش تا  اینجا، نمون!  خب؟ نازار،

 ...برو نیومده

 دیر اما و دارم می بر عقب به رو دیگه قدم یه

  محکم دستش بین رو دستم مچ! نداره فایده جنبیدم،

 .گرفته

  می جمع برات آقات میکشی میزنی ترسیدی؟ چیه؟ -

  چالت همینجا بزنم میاد خوشم منم میاد؟  خوشت! کنه؟

 مگه کنه می جمع جفتمونو گند نداریم، تو منو! کنم

 !توام؟ با! نه؟

  انگار! بزنه؟ منو خواد می!  میره باال اش دیگه دست 

 و میشن کند نفسام بره، در تنم از جونم یهویی که

 ! سست  زانوهام

 صدای و شده دوخته رفته  باال که دستی به نگاهم

 .شنوم می رو در قفل تو کلید چرخش

 

   باز_مفت#



  ابوالفتحی_ماهور#
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  روی دستش اینکه از قبل  بیاد، زودتر کنم می دعا

! شینه می و نمیشه مستجاب دعام اما بشینه؛  صورتم

 می پوستم صورتم، روی  ! شینه می هم جایی بد

  وحشی  هام چشم اما نمیدم نشون واکنشی سوزه،

  نیستم مبهوت. میبارن و بارن می و میبارن هی شدن،

  انگار نه،  رو قلبم گرفته درد ریخته، ترسم دیگه؛

 ! کوبیدنش هاون مثل چیزی یه تو شایدم! شده مچاله

 :  گه می که شنوم می رو صداش انگار، آزاده میاد،

 ...انداخت صداتو مرگته چه کوشا -

  و نشسته صورتم رو دستم بینه می کنم، می نگاهش

 نداشته رو توقعش شده، گیج. مونه می نصفه حرفش

 .بده نجاتم بیاد کاش و

 و  چرخه می آزاد و من  بین نگاهش گیجه، هم کوشا

  میاد، جلو. آزاده میاد، در بهت این از که کسی اولین

  بی که هایی  چشم و منه دست   روی  هنوز  نگاهش

 . بارن می وقفه



 کوشا کنه می  صداش وقتی و گیره می رو  کوشا دست

 همه اون از نیست خبری  دیگه انگار! شه می رام

 ! نفرت و توهم

 بیدار کابوسش از انگار گرفته،  رو باباش دست   انگار

 ! شده

 ببینه کنه نمی نگاه و حتی ره می کوشا برتش، می 

 . کرده چیکارم

  کف سفید    های کاشی روی داده رنگ پام کف   خون  

 !  اش خونه

 بیاد، خودش به هم پا و دست  بی احمق   نازار وقتشه

 تره کل عقل تره، عاقل همه از کنه می  فکر که اونی

 ! معناست تمام  به گاو   یه  وقتش به ولی

  که جایی رو پاهام کنم می سعی میدارم، بر قدم سخت

 . نذارم هست شیشه

 توی  ! گم می  خودم پیش و این کردم غلط خوردم، گه

 . مکرر و زیاد اما ذهنم

 فرار تا میدارم بر رو کیفم  و رم می کاناپه  سمت   به

 و آزاد و  میاد باال نگاهم. شه می بسته اتاق در. کنم

 ترسم، می هم این از. آدمی سمت این داره که بینم می



 چرا نزدمش؟ چرا. برم خوام می ترسم، می همه از

  چک! کردم نگاه و وایستادم  پلشت احمق یه مثل

 براش دلم شدم، متنفر ازش. غریبه یه از! خوردم

 .  کردن اذیتش که جهنم به اصال سوزه، نمی

 های قدم تا میاد در جونم و کنم می پاک  رو هام اشک

 .میدارم  بر ولی بردارم و بعد

 : گه می آزاد

 ! خوبه؟  حالت -

  کرده چیکارا و گفته چیا  نشنیده که کر یا! کوره؟

.  میاد بدم هم این از نمیدم، رو جوابش! شفیقش رفیق  

  مامانم جواب! حال؟ این با اما خونه برم خوام می فقط

 . بدم چی و

 یخونه  و زنم می لنگ که بینه می در  سمت   میرم

  دلش که. کشیدم گه به پام کف خون   با رو  کوشا تمیز

 : گه می و مغز نخود  دختر یه واسه  میسوزه

 .برو بعد ببندمش وایسا -

 : کشم می جیغ

 .همتون درک به برید! کن ولم خوام، نمی -



 می زار دل ته   از و نیست صدا بی ام گریه دیگه بعد

 .زنم

 !  گم می  بهت وایسا -

 :  کشم می جیغ بلندتری صدای با بار این و دوباره

 ...روانی  کن ولم گفتم! میگی  که خوری می گه تو -

 که هایی حرف و سرجاش برگشته عقلم تازه انگار

 . گم می آزاد به رو بزنم کوشا به بوده قرار

 از رو کفشم. در سمت   میاد. داره می بر بلند های قدم

 .دورتر قدم چند کنه می پرت و گیره می دستم

 :  گه می که  بزنم جیغ خوام می و کشه می رو دستم

  خب؟... برو بعد بندمش می -

 داشته رو حال  این خواد نمی دلم و گریه زیر زنم می

  اندازه به. بدم قورت رو بغضم که کنم می تالش. باشم

 . شده کشیده لجن به غرورم باید که ای

 :گه می. کوفتی های کاناپه همون سمت   میبرتم

 . گردم برمی  بهش بزنم سر بشین -



 و بهم بزنه گند بیاد اون که نشستم قدر اون! نشستم

 تو کشیده لجن به غرور  یه با که  قدر اون. بره

 .ام غریبه یه یخونه 

  وقتی و کوچیک یجعبه  یه اتاق، از میاره رو بساطش

 :  گه می شینه می کاناپه  پایین   پام کنار

 .بار این منه نوبت   -

 و بگیرم آروم که میزنه رو حرف این دونم نمی

 حرف   هست چی هر اما نه؛ یا بشه پرت حواسم

 ...زنکه گول خوبیه،
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 "  آزاد: " دید یزاویه  تغییر

 ! چیه؟ اینا -

 و خنده می بلند صدای با ایسته، می سینه به دست

 می بر بهمون و پیچه می خالی گاراژ توی   صداش

 درست کار و خفن رو خودش خواد می حتما.  گرده

 اما بده قرار تاثیر تحت رو من هم شاید یا بده، جلوه

  بیشتر و نیست  موفق چندان هست کدومش هر خب

 ! بادیلنگوییجش به بزنم گند خواد می دلم

 ! هماهنگه -

 برای که ایمسخره  پوزخند  با بعد گه می رو این

 . کنه می نگاهم کاشته  لبش کنج مدت طوالنی

 فرو رو دستمم یک که حالی در رم، می جلو قدم یک

 سمت   به رو امدیگه  دست جینم شلوار  جیب   تو کردم

 دیواره کنج باال اون که دوربینی  به و گیرم می سقف

 : گم می و کنم می اشاره

 نقاش؟ با -

  رو آنیش شدن   رنگ به رنگ و شدن شوکه تونم می

. گیرم می  قرض رو پوزخندش که منم حاال و ببینم



 رو بلندش پالتوی یلبه بعد و باز رو دستاش قفل

 . کنه می صاف

 : گه می و کاره  می ابروهاش  بین   اخم اینبار

 ...صحبت امیر با -

 : ره می باال صدام و برسه انتها به حرفش ذارم نمی

 !  بالنسبتتون البته شما، با کرده بیخود امیر -

 غلیظ ای دیگه  وقت   هر از  اخمش شه، می عصبانی

 :  گه می و شه می تر

 امیر؟  یا تویی نقاش داماد -

 :  میدم جواب فورا

 ! امیر و منم نقاش، کارمند -

  جیب   توی   بردم فرو رو دستم دو حاال و  رم می جلوتر

 :  کنم می کج سر و ایستم می روش به  رو. شلوارم

 ولی! داره داستان و دلیل  من، گم می اول اینکه -

 ! منه با اولویت  که بدون قدشو همین

 ... مریضه نقاش -

  اما من. گه  می من به زدن دستی یک برای رو این

 ! کنم سر مرد این امثال الشخورهای   با بلدم



 می زنم می لبخند که حالی در و اندازم  می باال شونه

 :گم

 ! نزدیکه بهمون اما دوره! است زنده اما مریضه -

 تحت و ترسونده انقدری افتاده کار از دوربین   اون

  زدن حرف و کنه نگاهش مدام که داده قرارش تاثیر

 .بشه سخت براش

 ...امیر با معامله این -

 !  ؟...آقای نداریم بازی دله ما -

 اما بلدم خوب  رو نحسش اسم   گم، می رو این عمد از

  خودش خیلی و نمیشناسمش که کنم وانمود خوام می

  مدام که لبی اما نمیده رو جوابم. نکنه  حساب آدم رو

  زدن کله و سر و وضع این از که معلومه گزتش، می

 ! نیست راضی خیلی من مثل شقی کله با

  بار چند برای و پیچه می گاراژ سکوت توی   صدام

 . شه می تکرار

  عین   منم منن، با آدما نداره؛ کردن رد آدم   امیر -

 .کنم نمی حال بازی دله با رییسم

 بچه بازیه دله اسمش گنده پوالی زدن   جیب به -

 ! جون؟



  چرخم، می مخالفش سمت   به و ازش گیرم می نگاه

  راه که حینی همون و دارم می بر جلو به رو قدم دو

 : گم می رم می

   چیه؟ بارت -

  یشده چیده  هم روی های کارتون روی که ایبرگه

 :  بزنه حرف نمیدم اجازه و دارم برمی رو دستمه کنار

!  دیگه چیز  جور هزار و دارو بدن، اعضای! دختر -

 .بازیه  حرومزاده البته، نیست بازی دله اینا

 و عصبانیه دستم از که  رو، حالش این دارم دوست

  بادیگاردای دست بده رو من خواد می  دلش حتما

 و دست دوربین اون اما وایسادن  بیرون که قلچماقش

 . بسته رو پاش

 می تر غلیظ و غلیظ کاشته ابروهاش بین که اخمی

 :  میگه و شه

 ...بچه میاری در و شورش داری -
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  کار کرده اشتباه نقاش هم  تو نظر به! میارم در آره، -

 ! نه  احمق، یبچه  یه به سپرده رو  کسابیش و

  سکوت ثانیه  چند برای! زنه نمی حرف و ترسه می

 دست   اون چون دنیاست حس ترین بخش لذت کردنش

 !  شده خرد قلمش االن بود گرفته کار اول که پیشی

 که اینه تالشم تموم   و دم می بیرون صدا پر رو نفسم

!  بیام نظر به تربیت بی و بیشخصیت یپسربچه  یه

 زبون که میشن مطمئن کفتار این امثال  اینطوری

 . کنن راضیم تونن نمی جوره هیچ و نفهمم

 ...که نیستم داداشت و تو  یمسخره من... بچه ببین -

 اینکار از تر جالب سرگرمی و آم می حرفش بین   زود

 : نداره وجود

 اول که گفتم حاجی، کردم اولویت تفهمیم برات آ، آ -

 یادم نقاش که چیزیه من حرف چون!  امیر بعد من

 . داده



 حالی در و جوگندمیش  موهای بین   بره می فرو چنگ

 :  گه می میده تکون مقابلم وار تهدید رو انگشتش که

 با کردن کار به تصمیم که بود باری آخرین این -

 ...بگو نقاشم به اینو. داشتم رو شماها

 : میگم اعصابم روی یخنده بین   و خندم می

 تو نذار بابا  بیرون بریز! شنوه می داره که، گفتم -

 . بمونه دلت

 در سمت   افته می راه ایدیگه  حرف   و خداحافظی بی

 : زنم می  صداش که

 ! هوی؟ -

 کلی دلش توی حتما  و شه می ایستادن به مجبور

 .کنه می  بارم فحش

 لش از نه، که خوردن نون از خواد  می دلت اگه -

  هر واسه  و جایی هر انگشتو اون نندازمت خوردن

 ! حله؟ باال،  نیار کسی

 آهنی   در رفتن  بیرون از بعد و میشه تر تند سرعتش

 .کوبه می هم به رو گاراژ

 ولی نامردیه و کنم می  جمع لبم روی  از رو لبخندم

 ! بمیره امیر خواد می دلم



 نباشم من اگه نیست معلوم که غرقه کثافت تو قدر این

 . بره پیش کجا تا قراره

  اینجا کف   که نیست مهم و کشم می دراز گاراژ کف  

 ! نیست پهن فرشی

 می خمیازه و کنم می قالب  سرم زیر  رو هام دست

 که. غریبه کشور   تو خوابیدن اینجا، خوابیدن کشم،

 ولی نیست، اینجا اهل نیست، اینجا مال دونه می آدم

  خودت کشور تو رفت یادت شاید بمون که گه می دلش

 !شده چی
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  لشکر باز زد حدس میشه در جلوی های کفش از

  در قفل توی   رو کلید. کرده حمله خونمون به ابابیل



  خونه وارد هام کفش درآوردن از بعد و  چرخونم می

 . میشم

 بعضی و افتادن گوشه یه پل و شل تاشون  سه هر

 .میزنن هم به رو حالم ها وقت

 خب اما بیان خودشون به که بندم می  محکم رو در

  شهریار های چشم میشه جوابم و نداره چندانی تاثیر

 و میشن باز ثانیه چند  برای فقط هم از زور به که

 :  میگه و میده فحش داره که هومن عصبانی لحن  

 ...کش...جا  چته -

 بگم اگه نیست دروغ و کشیده دراز کاناپه روی   کوشا

 از مستی که دیشب از . کنه می بد رو  حالم حالش

 می رو سرش کرده چیکار  افتاده یادش و پریده سرش

 . زنه نمی حرف و  پتو زیر کنه

 درک میشه و ناراحته و  بیزار خودش از بده، حالش

 . داره حسی چه که کرد

 رو نگاهم کشم، می دراز بعد و شینم می  زمین روی

 :گه می هومن و  سقف به میدم

 چشه؟ این -



 طرف یه از گردنش کشیدن، دراز موقع که شهریار

 طرف یه از پاهاش و زده بیرون نفره دو یکاناپه 

  که حالی در بعد شینه، می و کنه می جمع رو خودش

 :گه می کشه می خمیازه و بازه متر شیش دهنش

 .خماره نداره، پرسیدن -

 ! آزاد؟  آوردی -

 نخوان من از کاش! نگه کاش! متنفرم جمله این از

 بار نخوان کاش بدم، انجام  براشون رو کار این که

 !  بشه تر سنگین ام سینه روی کثافت این

 کنم باز رو دهنم اینکه بدون و دم  می تکون سر

 .کنم می خارج" اهوم "  مثل گلوم از صدایی

  این باید چرا و زده حرف کلمه دو فقط دیشب از

 داشته ربط  رفیقش دست   از مواد گرفتن   به دوکلمه

 .باشه

!  گیره می دیگه کسی از ندم  من گیرم، می  گاز رو لبم

 قبول واسه کنه نمی قانعم  اما توجیحه بهترین این

 . حقارت از حجم این کردن



  پالستیک و رنگم مشکی هودی   جیب   تو کنم می دست

 شم می نیمخیز. آرممی بیرون رو زهرمار اون حاوی  

 . سمتش کنم می پرت و جا تو

  سرت دیگه بار خوای،  می من از که آخرته دفعه -

ت بمونه  نمیارم، عمرا بشی پاره خماری از و زیرلَش 

 رواله؟ 

 .  بنده می رو هاش چشم و زنه می پوزخند

 . باشم تنها خوام می هاتون، خونه گمشین پاشین -

 :  گه می و خنده می هومن

 ...باشم تنها بابا، بخور گه -

 نمی! همینه هومن مزخرف های خصوصیت از یکی

 یا و بگیره جدی رو حرف  موقعیتی  چه توی   دونه

  رو خنگ طور   شاسگول مدل   همین همیشه! شوخی

 .کنه می پیشه

 می پرت و میارم در و خودم واحد کلید جیب  همون از

 .شهریار سمت   کنم

 .میام منم پایین برین -

 موقعیت  باید که اونچه از شهریار خداروشکر خب

 هومنی و شه  می بلند جا از. تره فهمیده و تر شناس



  با زور به کنه می مقاومت رفتن برابر در که رو

 .بره می خودش

 از پروا بی و آزادانه قدر این کوشا که باره اولین این

 قایم رو خودش که باریه اولین این! گه می اعتیادش

 یهمه  و کنه می رفتار قید بی ما جلوی   و کنه نمی

 .زده بهش سیلی که دختری به گرده می بر اینا

 در و شه می  بلند جا از هومن و شهریار رفتن   از بعد

 و آشپزخونه سمت   افته می راه زنه می  لنگ که حالی

  یشیشه. گرده می بر هاش کار اسباب و بساط   با

 و میذاره میز روی رو هاش کاغذی دستمال و پایپ

 :  گه می

 ...برو هم تو -

 :  گم می و شینم  می کاناپه روی کنارش

 ! ایه مزه چه ببینم بکشم خوام می -

 می بلند صدای تن   با و کنه می اخم شه، می عصبی

 : گه

 !  خوری می گه خیلی تو -

 .رو دلته تو چی هر  بگو پس -



  توی رو انگشتاش و ازم گیره می نگاه اخم همون با

 :  گم می و میزنه گره هم

 !میاد بر ازش  چی همه آزاد که  دونی می -

 بیاد؟  خوشت که برات بگم چی -

 کنه می دیوونه بغضش از پر صدای   و عصبی لحن  

 این و  بردارم خواد  می دلم که... رو بردار آزاد  

 از کنم راحتش و دیوار به بکوبم رو مسخره یشیشه 

 .شرش

  خالیت که گفتنشه مهم... میاد خوشم بده حالت بگی -

 .کنه

 ! بده حالم -

 لحن   همون با و گیره می هاش دست بین  رو سرش

 :  گه می بغض از پر

  نباید... کردیم  می حال  یکی با داشتیم عمری بعد -

 .... آزاد میشد این تهش
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 یه میزه روی خدا یهمیشه که سیگارش یبسته  از

  یه. ذارم می لبم کنج و کنم می روشن برمیدارم، نخ

 کوشا اینکه به کنم می فکر و گیرم می عمیق کام  

  با نه نصیحت، و حرف با نه! شه؟ می آروم چطوری

 از رو حواسش باید فقط که  لجبازیه همدردی، و ناله

 !کنی پرت مقابلش موضوع  

 : قلبم  یخواسته  و اراده خالف   بر خندم، می

 .میگی همه به اینو تو بابا، بخور گه -

 .داشت فرق یکی این -

 گیرم، می تر عمیق رو بعدی کام و خندم می بیشتر

 می فرستم می بیرون گلوم از که دودی  بین   رو کلمات

 :  گم

 .دارن فرق هم با همشونم بابا، آره -

 : گه می و خنده می  هم خودش



 .نیاد دردم که کنیم فکر اینطوری  بیا -

  تک تک توی  میشه که هاست  خنده اون از اشخنده

 . فهمید رو بغضش صداش، های نت

 یبسته کشیدن   خیال   بی و کنه می سکوت لحظه چند

 به و ثانیه چند  برای فقط شه، می اششیشه متعفن

 می روشنش وقتی که. سیگار نخ یه کشیدن یفاصله

  می محکم  نه که تکیه و  بره می عقب  رو سرش کنه

 .مبل پشتی به کوبتش

 ! آزاد زدمش... من ... من -

 .که نبوده  عمدی -

 ! زدمش ولی -

  هم تلخه هم که حقیه حرف   ولی این! گه می راست

 .  سوزونه می

  کیانای دارم قرار این با که روزی همون دقیقا چرا -

 روانم؟  به بزنه  گه و بزنه زنگ باید اشغال

 اگه حتی که! قلبش و زندگی و دل روی بار   شده کیانا

  روانی یسلیطه این کرد درک بشه رو مادرش و پدر

 درک به برسه چه کرد تحمل نمیشه هرگز رو

 !کردنش



 جمعت میدم  یا کنی می ولمون یا گه می زده زنگ -

 الف یه! میگه من به اون ببین، رو خدا کار. کنن

 من آقا،! کنن جمعت میدم گه می من به قاتل یبچه 

 دزد بابای اش کرده تحصیل که مملکتی این تو ریدم

 با براش آدم که کیانا بشن اش ترکه و تخم که! منه

 ...که منی و نداره فرقی خیار

 که کوشایی از! بگه من از و بده ادامه نیست الزم

  خماریش رفع   واسه آشغالی هر از الکلیه، معتاده،

 و خودش به قدر چه نیست مهم و کنه می استفاده

 . زنه می آسیب  مشروب فروختن با دیگران

  می دار غصه که آدم چون میشه تموم زود   سیگارش

 . تر کاری زخمش و تره گرون دردش شه،

 !  آزاد؟ کنم چیکار -

 کردی؟ می داشتی چیکار االن تا -

 رو آرنجش شه، می خم جلو به رو و زنه می پوزخند

  می کج من سمت   رو گردنش و میذاره زانوهاش روی

 : کنه

   دارم؟ من زندگیه  این! زندگی؟ بگم  باید االن -

  ما؟ و زندگی -



  کردن تحمل  انگار و میز  روی چرخه  می نگاهش

 تلخی به و زنه می پوزخند شده، تر سخت براش

 :میگه دیدیم که  سختی روزای

 ...ما و زندگی -
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 منه یخونه   اینجا که نیست این به حواسم زنم، می در

  که شده  کوشایی پرت   حواسم. جیبم  توی  کلیدش و

 هومن. باشه تنها اگه میشه خوب که داده بهم اطمینان

  رنگ صورت   به که نگاهش  و کنه می باز رو در

 : زنه می غر افته می حالم بی و پریده

 عزا چتونه خدا، به ختم مراسم اومدیم  انگار بابا اه -

 ! گرفتین؟



 جاکفشی توی   و میدارم بر  در جلوی از رو هام کفش

 . میذارم خونه  داخل در کنار

 و میذارم اش  شونه روی دست کنم می راست که قد

 : میگم

 .بخور گه کم -

 و زنم می اششونه سر  به آروم یضربه چند بعد

 .شم می دور ازش

 و افتم می راه تنمه صبح از که هایی لباس  همون با

 .کشم می دراز حال کف  

 دستاش خواد می و میاد  بیرون دستشویی از شهریار

  حالش و وضع دیدن با  که کنه خشک حوله با رو

 .شه می پشیمون

 از وگرنه نزنن غر چیزا این بابت   که شدن تفهیم قبال

 .میشن پاره عرض  و طول

 تکیه من از قدم دو یکی ی فاصله به و میاد  هم هومن

 .شینه می و پشتی به میده

 :  گه می بهش رو شهریار

 .هومن نشین -

 : گه می و کنه می نگاهش واج  و هاج هومن



 برقصیم؟ بندری بذاری آهنگ خوای می چیه -

 :  گه می متاسفی لحن با و کنه می نگاه من  به شهریار

 بریم نمیاد،  در نون که واج و هاج های گشنه این از -

 ...بیایم بخریم چی یه

 یاغی یه و عیاش آقازاده یه خرج دیگه،  هیچی -

 !  من  گردن افتاده هم فراری

 که تالشم در و بستم رو  هام پلک که حالی در من

 : میگم نکنم بازشون

 ! ولخرج؟ نیمون...نک -

 می دراز من کنار که حالی در و خنده می شهریار

 :  گه می کشه

 .ببر منو کارت -

  ببر؟ -

 کنم می فکر خب اما داره، حق و شاکیه هومن لحن  

  رو هومن خواد می و داره احتیاج تنهایی به شهریار

 .بزنیم حرف بتونیم تا سیاه نخود دنبال بفرسته

 تو؟ میدی دستور من به -

 :میگه خنده با شهریار



 .سلطان بخورم گه من -

 :  گه می اومده خوشش سلطان واژه از که هومن

 .بده کارتو -

  فرصت منتظر انگار که شهریار هومن رفتن   از بعد و

 :  گه می بلند صدای با اومده فشار بهش خیلی و بوده

 .بیرون نمیکسه من، دنبال افتاده راه خونه در از -

 اعصاب روی های  خصوصیت با  دیگه، هومنه

 !خودش به مختص

 چیه؟  برا کنت سفت کن شل همه این -

  کمی اینکه  از بعد و کنه می باز رو گوشیش قفل

 :  گه می  و گیره می من سمت به ره می  ور باهاش

 .بخون-

 از شده  سین و یکطرفه های پیام فقط و خونم می

 شاید. است حامله  شهریار از که احمقیه دختر سمت  

  جواب و کرده سین شهریار رو ام پی تا صد باالی

  مسئولیت که گاوه قدر این چرا دونم نمی و نداده

 ! فراریه ازش و کنه نمی قبول رو کرده که کاری

 آزاد؟ کنم چیکار -



  گردن که آخرش آزاد   از! میاد بدم جمله این از قدر چه

 دلم. متنفرم  کنم چیکار درموندگی   از و کنه می گیرم

 و بدم جواب هیچکدومشون  های سوال به خواد نمی

 من جز کسی وقتی بشم خیالشون بی  تونم می مگه

 !  ندارن؟

 ...اندازینش می معلومه تکلیف نداره، نکنم  کنم چه -
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 بندازیمش؟ -

 کنم می فکر که کنه می نگاهم منگ و گیج  جوری یه

 با رو زندگیمون بیا بیبی بگه تینا به بره  االنه همین

 . بسازیم هم



 کاکل پسر سالمتی واسه  باش آسمون به دست نه، -

 .کن دعا سرت به

 اتفاقات بین   از کنم فکر و رن می هم تو ابروهاش

  می که افتاده مادرش یاد   تازه سرش  توی   رمانتیک

 : گه

 .خوام نمی... نه -

 شهریار؟ هوی -

 به اون، سمت   به متمایل هم من و سمتم کنه می رو

 باید ها احمق این بین   حداقل کشم،  می دراز پهلو

 .بره درست رو راهش یکیشون

  بچمه بگید نشید احساساتی بچه، و خرید جفتتون -

 خب؟ فالنمه،

 .برم خوام می که من -

  دونه می چون اون و شم می عصبانی کنم، می اخم

 می جام سر. گیره می نگاه ازم خورده شکری چه

 :  گم می هم در  های اخم همون با و شینم

 خوردی؟ گهی چه -



 لبش. هام چشم به کردن نگاه از کنه می  فرار نگاهش

  رفته باال صدای تن   با و گیره می گاز استرس  از رو

 : زنم  می داد سرش

  خواستی قبرستونی هر  بعد کنی می حل و مشکلت -

 آندرستند؟ کنی، می گم  و گورت بری

 :  کنه می اعتراض  و شینه می جاش سر هم  شهریار

 ... کردم جفت حاجی؟ میشی مگسی یهو چرا -

 خری چون  میاری، در بازی ه...خای بی داری چون -

  تو اینجا سگت توله وقتی  بری کجا.  نیست حالیت

 .مجرده  دختر یه شکم

 جا از و میدم قوسی و کش ام خسته و  خشک بدن   به

  فکر و میسوزه زده فلک تینای برای دلم. شم می بلند

 ! حقشه که کنم می

 اجازه بی  که شهریار  مثل پسری به کردن اعتماد

 این و محض  حماقت یعنی خوره، نمی آب مادرش

 ! اشه دیگه های کار پای   به اشتباهش کوچیکترین

 فقط نه که هم عوض کنم، می عوض  رو هام لباس

 رکابی همون با و میارم در رو هودیم و پیرهن

 .میدم بها خونه توی دلچسبم هواخوری به زیرشون



 و تلویزیون جلوی   کنم  می لش هومن اومدن   تا

 .کنه  پهن سفره که  کنم می مجبور رو شهریار

 وقت دونم می که هومنی از فکر، از شده پر سرم

 از قبل  آرامش زنه نمی غر و ساکته که هایی

 توی یعنی خوبم گه می وقتی که کوشایی از. طوفانشه

  شهریاری و بره می سر به ممکن حالت ترین جهنم

  به مشکالت با شدن مواجه از و طاقته کم عجوله، که

 و گیر کم خودت بگه نیست هم یکی. ترسه می شدت

 کردی جمع الشه و آش چی هر که داری  گرفتاری

 . برت و دور
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  نمی و کنجکاوم نازار حال  به راجع   چیز هر از بیشتر

 تونه می اون  مثل ای قوی و سلیطه  دختر حتی دونم

 .نه یا بیاد کنار موضوعی همچین با

  و ببندم فکرا یهمه  روی  رو در بخوابم، خواد می دلم

 دارم مزاحم دوتا فعال اما. کنم خاموش رو  مغزم چراغ

  چنگال و کارد و بشقاب کوبیدن هم به از  یکیشون که

 انداختن راه حسین هوار از یکی اون و بره می لذت

 . غذا لقمه یه واسه

  هر تا بشینم سفره سر شم، بلند جام از دم می ترجیح

  از نگرانی اما برن و بخورن رو ناهارشون زودتر چه

  نهایت در و میشه چیزی  هر از مانع هومن اوضاع

 : میگم

 هومن؟ -

 و افتاده پیتزاش یتیکه  اولین جون   به  که حالی در

  رو پیتزا نه و خوره می پیتزا  با رو سس گفت میشه

 : میده جواب  آروم سس، با

 هوم؟ -

 ازش اگه حتی دونم می و کنم می عوض رو حرفم

  دستگیرم چیزی نده فنا به رو خودش تا هم بپرسم

 :  گم می خنده با نتیجه در. شه نمی



 آوره؟  اشتها زدی اینکه -

 :  گه می آروم هومن و خنده زیر زنه می شهریار

 .خر دست -

  می غذاش  خوردن   مشغول من به توجه بی دوباره بعد

  معموال و نیست  خبری امیر از که عجیبه خیلی و شه

 با و زنه می زنگ هاش نقشه به زدن گند از بعد  

 آدمی ولی کنه می تهدیدم زنش موقعیت از استفاده

 نمی امروزش از نداره، فردا به امیدی که من مثل

  و باشه سخت خواد می که قدرم چه هر حاال ترسه،

 . مشقت پر

 در و شم می  بلند جا از زودتر  میاد، در زنگ صدای

  دیدن   با اما کنم می باز کوشاست اینکه خیال به رو

 .کنم می تعجب نمیشناسمش که ایغریبه  دختر

 نچندان وضع سر و من به کردن نگاه از اما شده هول

 زنه می نفس نفس که حالی در. ره می  طفره مناسبم

 :  گه می

  افتاده، پله راه تو یکی دیدم  پایین اومدم می داشتم -

.  .. انگار شکسته سرش شماست، باالیی  طبقه کنم فکر

 ...نسبت شما با شاید گفتم



  شکل و سر  همون با و بزنه حرف دم نمی امون دیگه

  سراسیمه  رو ها پله دمپایی یا کفش پوشیدن   بدون   و

 . رم می باال
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  و افتاده ها  پله کنار زمین روی   که کوشایی دیدن   با

 .پره می رنگم شده خونی کمی پیشونیش  کنار

 خودم به تا کشه  می طول و دم می قورت رو دهنم آب

 شدت   از و  میام پایین رو ها پله کنم، می کولش. بیام

 . خورم می  سکندری راه بین   استرس

 : زنم می داد پله راه توی خونه، در نزدیک

 .بیار وردار منو  سوییچ و پیرهن شهریار -



 دمپایی جفت یه پوشیدن   از بعد ظاهر همون با خودم و

  از کناری واحد یا منه به متعلق اصال دونم نمی که

 ماشین سمت   و زنم می بیرون  سرعت  به ساختمون

 . دواَم می

  حواله رو  ها فحش اقسام و انواع شهریار اومدن   تا

 نمی بند  جام سر قرار بی  طور همون و کنم می اش

 .شم

  خاطر به دونم نمی  اینکه و انگار  بیهوشه کوشا

 مختلفی مواد خاطر   به یا  خوشده سرش که ایضربه

 می ترم دیوونه خورده، که مشروبی و کشه می که

 .کنه

 سمتمون به و زنه می بیرون ساختمون  در از شهریار

 : زنم می داد میاد،

 ...خبرت دیگه بدو -

 در هم بعد  و کنه می باز  ریموت با رو ماشین قفل

 ازش رو سوییچ و ذارم می عقب رو کوشا. رو عقب

 :  گه می که گیرم می

 .باهات بیام بذار -



  توی رو آورده که بلندی آستین پیرهن که حالی در

 :  گم می کنم می تنم کوچه

  می ذاره می باز و مر در  تعطیله هومن خواد، نمی -

 .میام زود نباشه باز باالم در ببین برو. ره

 دکمه اینکه بدون. ره می  عقب و ده  می تکون سر

 سرعت با بعد و ماشین سوار  ببندم، رو پیرهنم های

 .میشم خارج  کوچه از

  از نگاهم مدام و رسونم می بیمارستان به رو خودم

 . نه یا اومده هوش به کوشا ببینم که عقبه به آینه

 شنوم می رو  اش ناله صدای بیمارستان های نزدیک

 .بینم می رو کشیدنش خمیازه بعد و

 رو کردنش غش حتی مرتیکه. بزنمش خواد می دلم

 .ده می انجام کامل مدیتیشن و ریلکس با هم

  راحت خیالم  انگار حاال و دم می بیرون آروم  رو نفسم

 .  شده

 و کنه می نگاه اطرافش به شینه، می و شه می بلند

 :  گه می

 ریم؟ می کجا -



 این کردنش غش نرمالی آدم   کدوم گیره، می امخنده

   شکلیه؟

 برمت می  دارم بودی، افتاده پله راه تو کردی غش -

 .  بیمارستان

  اومده دردش که انگار میده، تکون که رو سرش

 همون کشه می دست. شه می جمع صورتش  باشه

  پیشونیش روی  خون دیدن   با و کنه می درد که جایی

 :  زنه می داد

 خونه؟  آزاد -

  شده چی باشه فهمیده تازه که انگار و خندم می

 : زنه می  داد دوباره

 .میرم  می دارم بده، حالم من آزاد -

  بیرون پنجره از رو سرش کشه، می پایین رو شیشه

 . کنه می تف و بره می

 و خندم می بیشتر غریبش عجیب های  بازی کولی به

 و شده خوب حالش یعنی کنه می رو کارا این که این

 .کنه می راحت رو خیالم

  داداش؟ آزاد؟ -



  می داد و شه می عصبانی دم نمی که  رو جوابش

 : زنه

 می دارم  کوری دیگه، باش  زود صکش...ک بابا -

 میرم؟

 : گه می و صندلی پشتی به ده می تکیه بعد

 نمی مشروب به لب بشم خوب خوردم، گه خدایا -

 جون به خورم، نمی دیگه هم سگی عرق اصال. زنم

 .  گم می راست بابام

 فقط که معلومه" بابام جون به"  اصطالح   شنیدن   از

  و شده خدا دامن به دست حالش شدن   خوب واسه

 نخوردن و ترک از خبری. میاره در بازی غربتی

 ! نیست

 می این نانجیب، این دست نده زندگیمو  افسار خدایا -

  دفنم و کفن خرج بهونه به بابام از بکشه منو خواد

 .بگیره درشت پول

 : گم می خنده با و کنم می نگاهش آینه از

 .رسیم می االن مومن، بگو ص...ک کم  بترک بگیر -

 : زنه می  داد و گیره می خودش به کردن گریه لحن  



 منو حلوای  تا تو خارکمبه، شو خفه فاسد، شو خفه -

 !  کنی نمی ولم نخوری

 میاره، در  ادا داره یا جدیه ها رفتار این واقعا موندم

.  کنه می شاد رو روانم داره هست که  چی هر اما

 می پیاده ماشین از. رسیم می که بیمارستان نزدیک

 .شه پیاده تا کنم می باز رو عقب در و شم

 می و کنه می نگام هم  در های اخم با جانب به حق

 : گه

 بیام؟ پیاده -

 .کنن کولت بیان بابات معبد کاهنای وایمیسم نه -

 و کشم می عقب که کنه می حواله من سمت به لگد یه

 :  گه می

 فشارم میاد، خون داره سرم رفته، در لگنم من -

 . بیار ویلچر برو افتاده

 دلبرم؟  نکنی رودل -

 !  ویلچر آزاد -

 و کوبم می هم به رو ماشین در و شم می عصبانی

 می خودش به درد از و دره الی   پاش یه که بماند

 .  پیچه



 :  زنم می داد

 افتادیم صخلی..ک چه  گیر... خر دست و آزاد -

 .عباسی حضرت
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  ویلچرالزم حتما  حاال کنم می فکر و گرفته درد پاش

 داخل   از بعد و شم می بیمارستان محوطه وارد. شده

  می ویلچر یه خسیس بهدار از فراوان تالش با سالن

 با کنم، می سوارش. کوشا پیش   گردم برمی و گیرم

 آدم تموم توجه   گه، می آخ و کنه می ناله بلند صدای

 به کنه  می جلب رو جمعن  محوطه  توی که هایی

 برم و بشم آب خجالت از خواد می دلم و سمتمون

 . زمین توی  



  در. کنه می ناله شدیدتر کوشا و شیم می سالن وارد

 و زنم می لگدی ویلچر پشت   به میدم هلش  که حالی

 :  گم می

 هوچی؟ چته -

 : گه می یواش

 اورژانسشون پسه، هوات نکنی شلوغ اگه اینجا -

 .نیست کسی چپ به نمیره بمیره آدم یوگاس، کالس  

 راه کوشا که ایناله و آه تموم با. گه می هم راست 

  ببینه و بیاد که شه می راضی دکتر یه باالخره انداخته

 . مرگشه چه  بدبخت این

  های تخت تا پیشخوان قدمی ده مسیر   تا هم اون

 و شعر جور هزار پرستار با کنه، طی  رو اورژانس

 . گه می ترانه

  و زنه یه دکتر وقتی شه می دوچندان من بدبختی   خب

  می مردن به بیشتر رو  خودش کوشا چون. جوونه

 .زنه

 بگیره خون  آزمایش پرستار که کنه می سفارش دکتر

 : میگه  و زنه می داد کوشا و



  به  ربطی چه  شکسته سرم  من دکتر؟ خانوم چرا شما -

  خون داخل از شاید بنداز چیزی عکسی. داره خون

 .باشه کرده ریزی

 :  گه می نیومده خوشش کوشا  جواب از خیلی که دکتر

 .شما گفتی شد خوب -

 .نداشت رو  شما قابل -

 نیومده خوشش هم خیلی دکتره از تصورم خالف بر

 فقط نداره سواد ذره یه -: گه می رفتنش از بعد که

 ... کرده پیتان چیتان

  خون آزمایش از که اینه کوشا اصلی   دلیل البته خب و

 . گریزونه

 : گه می و شینم می تخت روی پاش کنار

 .گیره می خون آزمایش رو ساده خراش یه -

  زیر و میذارم تخت روی  سرم پشت   رو هام دست کف

 :  کنم می نگاش چشمی

  رو  ما دهن اینجا تا است ساده خراش ا ؟ -

 !اکبر و هللا... گ
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 .نبود متم...تخ به نیار، در غریبم من ننه بیخود -

  در و گه می و ده می تکون سختی به رو چپش پای

 : گه می شده جمع درد از اش چهره که حالی

 .کردی سوراخش زدی تو بود سالم که اینم -

 از کشه، می  سرش روی رو بیمارستان نازک پتوی  

 :  گه می بلندی صدای    با زیر همون

 .بخوابم خوام می گمشو پاشو -

 ... لطفا عکسبرداری برای بشه آماده -

 رو کرده پیتان چیتان کوشا قول   به خانم همون صدای  

 با و آره می بیرون پتو زیر  از رو سرش شنوه می که

 .کنه  می نگاهش هم در های اخم



 می باال شونه نکرده حال کوشا با خیلی که هم دکتره

 : گه می کوشا درهم یقیافه به و اندازه

 آقا؟ کاری طلب -

 تو کنم می  فرو رو دستام آم، می پایین  تخت روی از

 سفید کاذب   سقف   به میدم رو نگاهم و شلوارم جیب  

  که گم می  در به جور  یه و اورژانس بخش رنگ  

 : بشنوه دیوار

 ...طلبکارن همشون ها آقازاده این -

  باز تعجب فرط از دختره دهن بزنم حدس  تونم می

. دراومده آب از درست حدسم کنم، می نگاهش. مونده

  آرومتری لحن   با وقتی باشم جدی کامال  کنم می تالش

 : کنم می زمزمه

 ... خور مردم مال خورای مفت نگذره ازشون خدا -

 لگد یه حرفاست این از تیزتر هاش گوش که کوشا

 من یخنده و خالی جای با که سمتم کنه می پرت

 می فکر خودش  پیش حتما که دکتر. شه  می مواجه

  می و اندازه می باال شونه افتاده احمق دوتا گیر کنه

 کنار خواد می ازم و میاد بهدار بعد  لحظه چند. ره

 ببره بیرون بخش از تا ده می  هل رو کوشا تخت. برم

 .دنبالش افتم می راه هم من و



 می فکر ندونه کی هر و تخت  روی کشیده دراز کوشا

  می دارن چوبی مرکب سوار هجری هشتم قرن تو کنه

 .نوکره و نگهبان از  پر دورش تا دور و برنش

 کنیم می پیاده تخت از رو کوشا دیگه بخش   جلوی

 تخم خوام می مگه که زنه می غر و  صندلی روی

 .کنید می اونورم به اینور از  قدر این بذارم

  گه می ما به  رو خانوم پرستار شه می باز  که اتاق در

 عکس  اتاق   داخل   افتیم می راه بعد و " بیاریدش" 

 . برداری

 :  گم می کنن شروع رو  عکسبرداری  اینکه از قبل

 که؟ نداری سنجاق و سیخ -

 که ها وقت اینطور  اما شه می تشنه خونم به دونم می

  ای دیگه وقت   هر از دلش بیمارستانیم تو تنهایی

 کنم می فکر  من و گیره می خودش کسی بی از بیشتر

 از بودن ناراحت از بهتر من از بودن عصبانی

 . خانوادشه
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 نشسته خون به های چشم با و آرهمی باال رو سرش

 بیشتر رو لبخندم که کنم می تالش. کنه می  نگاهم اش

  باشه لحظه هر از تر رنگ پر عصبانیتش که کنم حفظ

 لبخند من مثل هم اون که. شده رو براش دستم خب و

  صدا بی  رو فحشی صمیمیت ینشونه  به و زنه می

 می لگد با بشنوه دکتر  اگه دونم می که زنه می لب

 .بیرون اندازمون

 یکی که جواب اومدن تا و شه می تموم عکسبرداری

. بمونیم بخش  توی   باید رو کشه می طول  دوساعتی

 می جا هر زده، دیازپام مواد جای   انگار  که کوشا

 .کنه می لش و شه  می ولو رسه

  دیدن   و  همراهم تلفن خوردن زنگ تک با هم من

  بیابیرون"  فرستاده پیامک برام که شهریار یشماره

 .زنم می بیرون سالن از" 



 که بینمش می ها پله پایین   باالخره و گردم می دنبالش

 .ایستاده دیوار  به تکیه

 افته می نگاهم. آد می جلو قدم چند و زنم می صداش

 :  گه می و دستش توی   های پالستیک به

 شام لقمه  یه بیا بخوری، ناهار نذاشت  که نفله این -

 ... بخور

  باهام، نیست مامانم اگه و  لبم یگوشه شینه می لبخند

 باید که اونی زندگیم اگه است، غریبه داداشم اگه

 شه می که گرفتن رو دورم دیوونه چهارتا  نیست،

 .کرد حساب روشون

 :  گه می و در سمت   کنه می اشاره

 .نشسته ماشین تو سرده اومده، هومنم -

 وضعی خل از حتی و گیره می وسعت بیشتر لبخندم

 ! داشت  توقع شه می  هم هومن مثل  

 نه؟ خوبه حالش -

 داغم های   نفس از که بخاری به و دم  می تکون سر

 . کنم می نگاه شه می درست هوا توی  

  حالش ولی نیومده جوابش فعال گرفتن اینا  و عکس -

 ... خوبه



 :  گه می و خنده می

 ...میرم می  دارم گه می باشه خوبم عزیز جون اون -

  توجه خیلی که وقتی رسه؟ می نقطه این به کجا آدم

 ! نیست توجه اصال یا هست

 توجه که کسی ان، دردناکی موقعیتای موقعیت  دو هر

  می چنگ موقعیت اون حفظ   واسه باشه سمتش زیاد

 دریافت توجهی که کسی و ریسمونی هر به اندازه

  هر تونه می توجه ذره یه آوردن دست  به واسه نکنه

 مورد دو هر بین   چیزی تونه می کوشا! کنه کاری

  زیر به سر  و خلف و خوب پسر وقتی  تا چون باشه

! نیست... حاال اما و بوده سمتش توجهات بوده خونه

 ظاهر تو که مادری همون حتی. نداره رو هیچکس

 ازش خبری  واقعا اما میده کوشا برای رو جونش

 . نیست

 :  گه می و گیره می سمتم رو کیسه

 باز نرم. خونه  برم باید من ... آزاد باش مواظبش -

 .ندارم رو اعصابش کنه می درست قصه مامانم

 آدمیه. دوم مورد نه و اوله مورد نه که شهریاری و

 دونه نمی نشده، تفکیک مادرش برای موقعیت که



 میشه که جوون یه دل   که باشه میزان چه  باید توجه

 .نزنه رو مرد یه گفت بهش دیگه حاال

 و گیرم می دستش از رو نایلون. دم  می تکون سر

 .قیمتش  گرون چرم   کت   جیب   تو کنه می فرو دست

 می و کشه می بیرون رو  کوچیکی بهمن سیگار پاکت  

 : گه

 .هست حواسم -

 :  گم می و اش شونه روی ذارم می دست

 .هست حواست که  گرم دمت -

 بهم حواسش که ندارم شماها غیر رو  کسی چون

 ...باشه
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 می عمیقا خودمون برای   دلم که هست ها وقت یه

  آروممون اوضاع   وجود   با که  هست ها وقت یه. سوزه

 کوشا، نیمرخ   به زدم زل که حاال همین مثل  . تابم بی

 و زخمش پانسمان از بعد که خون  کمرنگ رد   به

 ! هست هنوز اطرافش شستشوی

 پدر  خاطر به نه بار این و براش سوزه می دلم

 سه و بیست. خودش بچگی   خاطر به و مادرش

 و باشی جوونی اول  . مرد یه جوونی   اول   اول   سالشه،

 درد   حال   به وای داره درد دور از. داره درد تباهی ته  

 . اش دیوونه خود   دل  

  دشمن شدم من وایسادیم؟ ما  که جاییه تباهی ته   یعنی 

 من به پشتش و دستمه توی   دستش  هنوز کوشا و

 ! گرمه

 دیگه نفر هزار تا باشه کوشا که نفر یه از دارم من

 مثل آدمی فهمه  نمی کوشا و بدبختی آخر برم می رو

 هم به  ما انگار اما باشه دوست تونه نمی من

 . معنیه بی نباشه درد اگه که درمون  مثل  . محتاجیم

 روی زدن  چرت از و متنفرم صندلی روی نشستن از

 بین   برم می فرو چنگ شم، می بلند. بیشتر اون



 اساسی دوش   یه خونه به رفتن از بعد دلم و موهام

 .خواد می

 زنم می قدم رو کوشا تخت به مختص کوچیک   فضای  

  می خودم دور فقط کوچیک فضای این تو انگار و

 . چرخم

 که چند هر و معمول ساعت   از زودتر  خوردیم، شام

  عین بدنش  چون کنه نمی فرق خیلی  کوشا برای

 . کنه  نمی دنبال رو  خاصی ریزی برنامه  خودش

  مشکلی بگه و  بیاد که ده می رضایت دکترش باالخره

  اینجا به ماجرا خب اما. بشه مرخص تونه می و نداره

 اعصاب توی زدن گند استاد   کوشا و  شه نمی ختم

 .کنه می موندن به اصرار.منه

 به رو صورتش و ابروهاش بین   کاشته غلیظ اخم یه

 . داشته نگه ثابت ممکن شکل ترین جدی  

  زده ممنوع ورود تابلوی   صورتش روی   که انگار

 .کنه نگاهش حتی کنه نمی جرئت دکتره باشه

 : گه می بلند صدای   تن با کوشا

 حالم مریضم من... آقا دارم مشکل داوریتون با من -

 برم؟  کجا. نیست خوب



 صدای    تناژ با هم اون و شه می عصبانی دکتره

 :  زنه می داد جیغه  به رو تقریبا که بلندش

 به نیست هیچیت گم می دارم تو؟  یا دکترم من -

 ! سالمت

 :  گه می و کنه می کجی دهن کوشا

 یه. مدرک و بازی باند شده چی همه دیگه،  همینه -

  و خوابش! عمرا برم؟ پاشم حاال نزدین، من برا سرم

 .قالبی دکتر خانوم ببینی

 روی ره می داره و گرفته سر از رو گری هوچی باز

 که بزنمش چنان بزنه زر دیگه یکم دارم حتم. نروم

 .بترکه  جا همین ها ماه تا و بشه مستجاب دعاش

 :  گم می دکتر به رو

 . خانوم  و ترخیص برگه بنویسید -

 : زنه می  داد من به توجه بی اما دکتر

 . تربیت بی بدون حدتو -

  خون خفه اما بار این و کنه می کجی دهن  باز کوشا

  روی رفتن برای تالشه در همچنان خب ولی. گیره می

  اتیکت به گاهی  از هر و  کنه فشاری پا دکتره اعصاب

 .زنه می پوزخند و کنه می نگاه روپوشش روی  
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 برای کنه می سعی اما انفجاره به رو تقریبا دکتره

 سوال دست از فرار و بخش یآشفته جو  کردن   آروم

 پرسن می اطرافش دکترهای و ها پرستار که هایی

 : بگه

 .لطفا ببریدش - 

  بازوی به کنم می بند رو دستم و دممی  تکون سر

  مرگشه چه دونم نمی و کنه می تقال بازم کوشا. کوشا

 به هم من آخرش. بمونه اینجا خواد می دلش که

  شکل محمکترین به رو  بازوش و رسم  می جنون

 :  گم می و کشم می ممکن

 که زنمت  می جور یه یا بریم کنی می جمع  لشتو یا -

 . ات خونه  بشه اینجا



 زبونم به تر بلند شرایط به توجه بدون بعد یکلمه

 : زنم  می داد و میاد

 شدی؟ فهم خر -

  می راه من از جلوتر و کشه می دستم  از رو بازوش

 رفتن راه موقع   و داره می  بر سنگین های قدم. افته

 . کشه می  زمین روی رو پاش کمی

 گه به شخصیتم که کنم می لعنت رو اجدادم و آبا تموم  

 . زودجوشه و  عصبی قدر این  شکل ترین

 مقابل بخش سالن از بیرون   و افتم می راه دنبالش

 گرفتم دکتر از  رفتن دم   که ایبرگه. ایستم می صندوق

  انجام رو  ترخیصش کارای  و صندوق به میدم رو

 . دممی

. سمتش کنم می تند پا و بینمش  می محوطه از بیرون

  آروم کنارش و باشه ناراحت دستم از خواد نمی دلم

 و کنه قهر یا  بشه عصبانی آد می پیش کم . رم می راه

 موندنش واسه داشته دلیلی حتما کرده قهر که حاال

 .بیمارستان توی  

  اون بره خواد می زنیم، می بیرون که محوطه از

  به جنگ این یعنی این. بگیره ماشین که خیابون سمت  



 نمی خودش به رو بس آتش  رنگ  ها آسونی این

 .گیره

.  کنم می ماشینش سوار زور به و کشم می رو دستش

  می آخر دست. زنه نمی حرفی اما بره که کنه می تقال

 نگاهش اما  شینه می ناچار شه، نمی حریفم که دونه

 .پنجره از بیرون به دوزه می رو

  سنگینی احساس قلبم میشه باعث من،  از ناراحتیش

 .کنه

 نه. خونه  سمت   افتیم می راه و زنم می استارت

 و شه می بدل و رد بینمون حرفی نه روشنه  ضبطی

  بزنم حرفی ترسم می که  بگم اینطور باشه بهتر شاید

  تجربه چون بیام بر عواقبش پس از نتونم بعدا که

 . ده می نشون که چیزیه از تر دیوانه کوشا کرده ثابت

 تو کنم می پارک رو ماشین رسیم می که خونه به

  پیاده کنم، می باز براش رو در و شم می پیاده. کوچه

.  خونه سمت   افته می راه حرف بی بازم و شه می

 .نداره کلید  چون بمونه منتظرم مجبوره

 می رسیم  می که من واحد  جلوی   و کنیم می باز و در

 : گه

 .میرم خودم  بده کیلیدمو -



 : گم می لب زیر و افتم می راه اون از جلوتر

 ... بابا  نخور گه -

 می. هست هم جوگیر بودن دیوونه بر عالوه کوشا

 پشیمون رو خودم و بدم میدون بهش اگه که دونم

 .شه می  بیشتر و بیشتر ناراحتیش دوز بدم نشون

 پله که ایستم می منتظر جا همون و کنم می باز رو در

 .بیاد  باال رو ها

.  ره می اتاقش  سمت   مستقیم و شیم می  خونه وارد

 می دراز تخت روی   کنه عوض لباسی اینکه بدون

 : گه می و کشه

 . بخوابم خوام می برو -

 به رو خودم اش نفره دو  خواب تخت  روی   کنارش،

 به و تالش با رو کار این که بماند و کنم می جا زور

 . دم می انجام سختی

 :کنم می تکرار رو قبلی جمله مخالف   لب زیر 

 ...بابا بخور گه  -

 : گه می نباشه جدی هم خیلی قهرش که انگار

 . نخورم یا بخورم باالخره -



  زل که حالی  در و کنم می قالب  سرم زیر  رو هام دست

 :  گم می  اتاق تاریک سقف   به زدم

 .یاغی وایکینگ خودته، میل -

 گرفتن قیافه و ها کردن قهر این درآورده، رو حرصم

 .دختراست مال   ها

 .ننه عمه کنی می ص...چ من واسه خوری می گه -

  اما کوتاهه که نُت خط چند یه. یواش آروم، خنده، می

 . داره درد

  حرف کمتر چی هر عصبانیت توی   و زنم  نمی حرفی

 باعث و زبونم نداره چفت چون نفعمه به بیشتر بزنم،

 .بدم فحش  معمول حد از  بیشتر شه می

 ! موندم می ذاشتی می باید -

 

 بین   مطلق سکوت   دقیقه چند از بعد رو جمله این

 واسه بمیرم خواد می دلم و زنه می داد بغضش

 .قلبش

  می اگه. آزاد خواست می مامانمو دلم... من ... من -

 . بزنه سر بهم اومد می سوخت،  می برام دلش موندم



 رو من هست که چی هر!  است؟ ساده زیادی  یا خامه

 همون.  دردمند اندازه همون. اندازه می خودم یاد  

 تا دونه نمی. احمق اندازه همون و تاب بی اندازه

 لطف اگه تازه سوزه، نمی برات هیچکس دل نمیری

 .شد راحت نگن مرگت بعد   و کنن

  و سنگینه سرم که االن. زنم می االن رو ها حرف این

 یه واسه و  کوشام از تر  دیوونه وقتش  به! خالی قلبم

 .بمیرم حاضرم  خانومم زری مامان نگاه  

 ... داداش خوردم گه -

 و بدم جون تونم می آرامشش واسه کنه؟ می آرومش

 .حرف تو فقط نه

 .خوام  می مامانمو من آزی -

  و خونه واسه  زنیم می نق ها بچه مثل شدیم، بچه

 . خونواده

 ...حاجی دردته مسبب اگه آزاد بمیره -

 :  زنه می داد

 ... ناموس بی شو خفه -



 چشم و خاموشه چراغ که خوبه چه و کنه می گریه

 برم و نیارم  تاب ممکنه چون. بینم  نمی رو هاش

 . دردش مسبب سراغ

 شه؟ می تنگ برام دلش اونم کنی می فکر -

 می مگه! نشه شه می مگه بچشی، بگم بزنم؟ گولش

 خودم حتی وقتی بزنم  رو ها حرف این تونه؟

 .  که شن می مفت حرف ندارم؟ باورشون

  اینطوری فقط یا نیست خوش حالمون واقعا ما آزاد -

 کنیم؟ می فکر

 

 تنگه   خود   از تر تنگ نفس این -

 ...تنگه خود   از تر ننگ  نفس این

 بخنده، که نیست تو وجود تو حسی لحظه، یه وقتی

 ...* سخته
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 باعث باباش کار طلب همیشه مثل لحن   و بلند صدای  

 . بشینم جام سر زده وحشت و کنم باز چشم شه می

 درک رو موقعیتم که یکم و صورتم به کشم می دست

  و شم می بلند تخت روی از. آم می خودم به کنم، می

 . کشم می دست پیرهنم های چروک و چین به

 همون از  رو نحسش ریخت   تونم می و  بازه در الی  

 و ظرف خوردن هم به صدای  . ببینم ایستادم که جایی

  که زد حدس شه می و آدمی  آشپزخونه از ظروف

 .اونجاست کوشا

  اسالمی من یخونه  سبک اصال نداریما، قهوه چایی -

 . نیست پسند  ارباب و پسند  حاجی و پسند



 با بینم می وقتی میشه سبز سرم روی    شاخ جفت یه

 کوچیک   ی  تیکه یه توشون که کوچیکی لیوانای اون

  کوچیک بار سمت   به و میاد بیرون آشپزخونه از یخه

  باباش برای   تا میره  خونه سمت اون یطبقه دو

 .بیاره مشروب

 با کردنش  دیوونگی بار این و انگار زده آخر سیم   به

 .داره فرق همیشه

  حرفش باباش، اعصاب روی   رفتن بیشتر هرچه برای

 زبون به از قبل و زنه می کشداری لحن   با رو

 می فکر"  م... اوم"  گفتن  با لحظه چند برای  آوردنش

 : کنه

 چی شما حاجی داریم؟ چی اینجا ببینم بذار خب -

  وودکا؟ نظرته؟

 با برخوردشون و ها شیشه کردن   جا به جا صدای  

 :  میده ادامه بعد و میاد بار ایشیشه کفی  

  ویسکی؟ -کنه می مکث - تکیال؟ -

 از قدم چند و گردونه می بر  اولش جای  سر رو شیشه

 .بینمش می باالخره و شه می دور بار



  توی رو  هاش دست و  ذاره می میز روی   رو سینی

  صدا پوزخند و کنه می فرو گرمکنش شلوار جیب  

 می پدرش های گوش و خودش های لب مهمون داری

 : کنه

  هوم؟ مثال؟ سگی عرق داری؟ دوست سنتی شایدم -

 ...آقا حاج

  خیره با و شینه می نفره دو یکاناپه  روی پدرش کنار

 که آره می زبون به رو کلماتی هاش چشم به شدن

  نتش به نت و واژه به واژه از شه می رو  نفرت عمق  

 .فهمید

  وا چشم آخه؟ مکه رفتی کی چی؟ کشک    چی؟ حاجی   -

... حاجی میگن بهت همسایه و در شبه یه دیدیم کردیم

 بود، کجا مکه که اومد عمل به کاشف بعد ماه یه

 می جا به رو خدا حمد  تورنتو هتالی تو حاجیمون

 ...آورده

 

 باز _مفت#

  ابوالفتحی_ماهور#

  



 "  دش: " پنجم_فصل#

 سه _و_ نود_ قسمت#

 

 

  راحت خیالت حاال گم؟ می درست دیگه؟ بودی کانادا -

  عکستو نگفتم مامانم به. گم نمی کسی به که من باشه

 .دیدم فرنگی دافای و در با

 سیر خودش جون از که دارم حتم و خنده می کوشا

 .  شده

 ...شو خفه -

  بلکه و کنه  نمی آروم رو کوشا  بخشی، دو یکلمه  یک

 .کنه می  ترش دیوونه

 تحریکش تونسته که حاال و باباش از گیره می نگاه

 . شده آروم زدن، حرف واسه کنه

 ...بپرسی حالمو اومدی کردم فکر -

  لحظه چند برای و موهاش بین   بره می فرو چنگ

 . بگیره آروم تا کشه می عمیق نفس و کنه می مکث



 بین پریدم... نیستی بلد کارا این از تو نبود یادم -

 گفتی؟ می داشتی چی حرفت،

 ... شاهده خدا نه کردم؟ عصبی رو بابا گل   کیانای گفتی

  کردی؟ پخش چیه اراجیف این -

   اراجیف؟ کدوم -

 کوشا برعکسش  پریشونه، پدرش که  قدر چه هر

  آروم هایی وقت یه شایدم یا شده تهی  انگار. آرومه

 . تکاپو از  پر هایی وقت یه و شه می

  که من واسه خصوص به بابا، سخته  موندن زنده -

 در باید منم  خرج پولدارم، ی خونواده یه ولگرد پسر  

  نه؟ دیگه، بیاد

  ذارن، می  پست مجازیا شاخ  ضد که پیجایی این چیه

 اطالعات سرشناس یآقازاده یه به راجع گفتم بهشون

 پولمو دادم اطالعاتو. خوام می پول عوضش در دارم،

  یا بکشه منو یا که کیاناست خود با اختیار حاال گرفتم

 . پیجو صاحاب

 رو زمین فکم و شن می باز  درجه آخرین تا هام چشم

  جنم همچین داره؟ عقلی  همچین کوشا. کنه می جارو



 رو دارم اینکارش با کنم می حس داره؟ مغزی و

 .زنم می کراش مخش

 ! احمق -

 و جر نظرم به و بده فحش نیست بلد حتی  کوشا بابای

 جور چه این. نیست جذاب اصال باهاش کوشا بحث

 . نشسته الهیات کالس سر کنه می حس آدم دعواییه

...  بیاد در جا یه از باید منم خرج کن باور بابا؟ حاج -

 میگم نشه، دردسر تو  واسه نفروشم آشغال گی می

 .کنم می استفاده  مغزم از چشم

 ! زنی می هم به رو حالم داری -

 می و کوبه می هم به هوا توی رو هاش دست کوشا

 : گه

 . دارم بهت نسبت رو  حس همین  منم بینگو، -

 نمی رو شنیدن حرف از بیشتر باباش، آره نمی تاب

 کوشا به. شه می بلند کاناپه روی از و کنه تحمل تونه

  اینکه نه. رم می کنار دیدش از و زنه می سیلی

  کوشا روی که دستی کردن   قلم از اینکه نه بترسم،

 نگاه که رم می کنار! نه کنم، دریغ بخوام شده بلند

 .  نشکنه غرورش و نیفته بهم کوشا



 ...عجبا -

 .امروز شده  پر بچه این و ره نمی رو از

  می من و کتکش کنی، می  دخترت و شما و بد کار -

 .  خورم

 زمزمه بشنوه پدرش که طوری اما آروم و لب زیر

 : کنه می

 ...داوری این  تو ریدم من -

 .و دهنت ببند -

 کنم فکر که  اش جمله تنگ بزنه هم ملعون یه کاش

 و ستایش از حجم این با بینم می مختارنامه دارم

 . فارسی ادبیات گرامیداشت

!  کنی می غرق و خودت کثافت تو داری که بفهم -

 ! تفکر نه حماقته کارات پشت   که بفهم

 چند و افتم می تلویزیون توی مسئولین سخنرانی یاد  

  گفتم می کوشا به اخبار دیدن موقع   که  بود پیش روز

 حس و کنن می صحبت  همینطوری خونشونم تو اینا

 . رسیدم جوابم به حاال کنم می

 ! بابا گرفتی آب خودت و گه این -



  سنگرم به گردم برمی شده تر آروم کمی جو  که حاال

 کنم می نگاه رو مقابلم تکراری ماجرای   یبقیه و

 جلوی   تهدیدوار  رو اشاشاره  انگشت کوشا بابای  

 :گه می و میده تکون  کوشا صورت

  نذار، من دم  رو پا گم می بهت دارم آخر بار   واسه -

 تفهیمه؟

 گربه مگه بگم بهش و برم خواد می دلم قدر چه

 دارید؟ مشترک دم یه کیانا با که* سگید

 که همیشه خالف   بر. شه می بلند جاش از هم کوشا

 و اش یقه توی   کنه می رو سرش ها وقت اینجور

 بین   رو  پدرش انگشت سر بار این  گه نمی چیزی

 :  گه می و گیره می دستاش

  به  من از توصیه یه رو این بهتره... آینه آینه -

 واسه بار این من دهن بابا، بگیری نظر  در خودت

  گم می که چیزایی بعد دفعات  ممکنه شد  باز دخترت

 .بیان نظر به اراجیف از بیشتر

  عصبانیت با کوشا بابای  ! دالور باشی زنده تمام، و

 . بره می کوشا رو دست این و ره می تمام

 :  کنم می نگاهش خنده با و رم می بیرون  اتاق از



 ...شه می عوض داره گرایشم کنم فکر -

  با خیلی دفعه این اینکه مثل و خنده می  هم خودش

 .کرده حال خودش

 ... گمشو -

 افتاد نازار برای   که اتفاقی از رو تاثیر این دونم نمی

  فایده حداقل. جذابه  هست که چی هر اما  نه یا گرفته

 در یقیافه با و شکست ی جبهه رو کوشا که اینه اش

 .بینم نمی هم

 کیانا؟ به راجع گفتی چی -

 : گه می و زنه می داد خوشحالی از خنده، می

 .ید...گای سگ فکریمو بلوغ پسر -

  آرومتری لحن   اون با و کنم می نگاهش منتظر من

 :  ده می ادامه

  خونه تو  هفتگیش های  پارتی از عکس تا چند یه -

 جمعش  بابام رفته لو که بار هر اینکه و دادم باغ

 .  کرده

  لبش یگوشه که خونی  لخته به و شم  می نزدیکش

 :گممی و کنم می نگاه  شده جمع

 ... بزن کجارم نیست بلد دست ص...ک مرتیکه -



 .ها  بابامه هو -

 یلحظه  چند و مونه می  ناتموم حرفم کوشا هشدار   با

 صدای   بزنم ایدیگه حرف   تا کنم می باز دهن که بعد

 صدای   بندش پشت و میاد پله تا چند از چیزی افتادن  

 :گه می  محلی یلحجه  با که مرد یه  کشیدن عربده

 

 ...* َکنده افسار  مون م خورات به گه -

  می قدم پیش در کردن   باز برای   من از زودتر کوشا

  خونه در   از تر دور قدم چند و ها پله پایین   و شه

 کوشا بد  حال    از خبر دیروز که بینیم می  رو دختری

 مثل   که لبی یگوشه و کبود صورت   و سر با البته. داد

 ...است پاره  کوشا لب ی گوشه

 

 .اسم همین به کارتونی /سگ گربه: ۱*

 .اندازمت می خوردن گه به /مونم خورات به گه: ۲*
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 من واسه ورمیداری دور گم نمی بهت هیچی هی -

 ! بچه

  حرص زور از که صورتی و هم در های اخم با امیر

 این تک تک من و کنه می نگاهم شده  سرخ خشم و

  چرا دونم  نمی و بودم کرده بینی پیش  رو ها واکنش

 دونه می. داره نمی بر  بیخودی تالش از دست امیر

 صدتای  هم اش مرده حتی  و شه نمی نقاش حریف  

 کوتاه اما  حریفه رو دورش های دالل و امیر امثال

 موقع اون شاید که نقاش  مردن   از بعد تا حداقل نمیاد،

 . نباشه کار در آزادی دیگه

  کنی؟  می کلفتی گردن من واسه -

  فسخ   بابت رو زیادی مبلغ حتما و زنه می نفس نفس

 . داده دست از کثیفش یمعامله 



 اگه حتی. ایستم می سینه به دست و زنم می پوزخند

  رو بازی دله امیر دم نمی اجازه من بخواد، نقاش

 .کنه کار این قاطی

  اگه که دونی می آزاد، گم می بهت دارم چی ببین -

!  منم اینجاست رئیس که کسی تنها نباشه جونت نقاش

! منم رسه می بهش دستگاه و دم این که کسی تنها

  کاسه زیر  نزنی و باشی  نگر آینده االن از بهتره پس

 . خودت کوزه

 قول   به خاطر  به نه نکنم بحث امیر با کنم می سعی

  و دریده  اینکه خاطر به فقط و نگری آینده خودش

 .هوچیه 

 به منم بکن،  خواستی کار هر  بیا مرد نقاش وقت هر -

 شرمندتم فعال اما باشه اربابم که چشم گم می کسی

 نمی کاریات گه ، نه که کارات قاطی بزرگه، داداش

 ... شم

 رو جوابم که ده نمی امونش درد و شه می عصبی

. زنه می داد و قلبش روی  میذاره رو دستش. بده

  و پیچه می گاراژ خلوت یمحوطه  توی   دادش صدای  

 . گرده می بر  خودمون به



 و آره می باال  رو دستش و شم می نزدیکش قدم یک

 : زنه می لب آروم

 ...فقط گمشو برو -

 که. بزنم حدس رو بعدی احتماالت تونم می حاال از

  راه هوار و  داد کلی تلفن پشت   و زنه می زنگ نازنین

  چه بکشی،  رو امیر خواستی می" گه می و اندازه می

 ."ای مالحظه بی قدر

 : گم می نگهبانا از یکی به و زنم می بیرون گاراژ از 

 .برسونش  الزمه دکتر اگه کن  جمعش برو -

 و شه می  گاراژ وارد  نیشخند با و ده می سرتکون

 .داره خبر امیر های تمارض از هم اون حتما

 و خوره می زنگ تلفنم که نشدم ماشینم سوار هنوز 

  باال ابروم  تای صفحه روی ناشناس یشماره دیدن   با

  منتظرم  که همونطور و دم  می جواب رو  تلفن. پره می

 . میشم سوار بده جواب  خط  پشت مخاطب  

 آزاد؟ -

 اما. کنم قطع  رو تلفن خوام می و میاد دختر یه صدای  

 زبون به رو بعدش یجمله  وقتی اون عصبانی لحن  

 .کنم گوش  حرفاش به بخواد دلم شه می باعث میاره



 این تا دیگه نه ولی آشغالین شماها دونستم می من -

 ! حد

 .  کیه دونم نمی هنوز اما آشناست صداش

 کثافت؟ تا دو شما نازار با کردین چیکار -

  ای؟داروغه -

  رو دیگه های آدم چرا بزنه باید خودش داره حرف

 .جلو فرسته می

 بکشم رو دوتا شما خشتک قراره عزرائیلم نه -

 .سرتون

 می و بهارکه که فهمم  می همیشگیش کالم تیکه از

 :گم

 گوزیات گنده به کشه نمی اعصابمم دارم، کار من -

 . کوشا خود  بزن زنگ بهار، بدم جواب

 :  زنه می جیغ

 .ده نمی جواب -

  دارم، خاصی  لحن و حالت  نه ام عصبی نه اما من

  ناراحت هم خیلی گفت میشه. تفاوت بی و آرومم

 رسه می راه از کی هر به که احمقی  دختر و نیستم

 . نیست حقش این از کمتر کنه می اعتماد



 . نمیده که مم...تخ  به که نمیده -

 .بزنم حرف باهاش خوام می -

  لحنش. میشناسم رو خودش صدای    خورم، می جا

 گفتن   برای   رو تالشش تموم فهمید شه  می و لرزونه

 .برده کار به جمله این

 .بده جوابمو بگو بهش -

 حرف کوشا مثل آدمی با بخواد باید چرا دونم نمی

 .است دیوانه انقدر چرا  واقعا و بزنه

  بشم متوجه زور به که قدر اون زنه، می  حرف آروم

 : گه می چی که

 . ممنون -

 نازار؟ -

  خط پشت   رو  هاش نفس صدای   هنوز اما نمیده جوابی

 .شنوم می

 .صالحته به بیشتر نزنی حرف  باهاش -

 اما کنم می  تعجب خودم! گم می رو این چرا دونم نمی

  این دادن   ادامه جای   یه که کنم می فکر این به احتماال

  کنار تونه نمی وابستگی با کوشا و لنگه می رابطه

 .خوره می ضربه باید  که اونچه از  بیش و بیاد
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 "  نیکی"  دید یزاویه  تغییر

 

  می درد روحم  جای   همه جسمم از قبل کنه، می درد

 و هاون تو گذاشتن کشیدنش، بیرون تنم  از انگار. کنه

  داره خونریزی کنه، می درد. کوبیدنش تونستن  می تا

 .  کبوده جاش همه و

  از تر سخت کارش روزا این شاید! است خسته قلبم،

  انجام رو کوه کندن   به شبیه کاری و باشه خون پمپاژ

  بزرگ آبشار یه دکور مثل  ! ان خسته چشمام،. بده

 !  باریدن و باریدن و باریدن مدام



 نشد معلوم ها، چشم این بودن انجام سر  بی آبشار یه

 اینتیجه  اصال اومدنشون پایین و ریختن کجا به

 ! نه یا داشته

 و برم و  دور آدمای   از خودم، از کشم، می خجالت

.  کنه می نگاهم داره و سرمه باالی که خدایی  از حتی

  عرضه بی آدم چه گن می دارن اطرافیانم یهمه  حتما

 !  متنفرم بودن، زده خجالت از  بیشتر و ای

  و حسابیه آدم مثال! داره موقری ظاهر که مردی از

 ! احمقه اما

 واکنشش تنها و تره عرضه بی منم از که مامانم، از

 برام که کاری نهایت و کردنه گریه کبودم بدن و تن به

  های مرده مثل و بلرزن هاش دست که اینه  میده انجام

 . کنه نگام و بایسته ها پله  باالی   متحرک

  خطاب و ایستاده ها پله پایین   که رو صداش شنوم می

 : گه می مامانم به

 . خونه بَبَرش  ُوردار -

 ! خونه خونه؟



 ُعق شنوم می رو کلمه این وقتی خواد می دلم قدر چه

 درک به و  چپونم می روسری داخل   رو موهام. بزنم

 .  کنه می درد  پام و شده زخم دستم که

  خودم. موقع بد و آروم و دیر  همیشه مثل میاد، مامانم

 رو جسم این کنم ترمیم برم باید کنم، می جمع رو

 که هاون یدسته  با روحم یمبارزه  بعدی   راند   واسه

 !  مرده اون زبون تو

 های آدم واسه مرد و پوزخند هم باز! پوزخند ! مرد؟

 .نیست مناسبی یواژه اصال آشغال

 که دستی خواد نمی دلم و سمتم کنه می دراز دست

 پس رو دستش. بگیرم رو مردنم وقت به نکرده کمکم

 .تره یار انگار پله راه سرد   دیوار   و زنم می

  تموم مچاله  که قلبی و شده جمع درد از که صورتی با

 . بشم بلند  جام از که زنم  می رو زورم

  سیرک تماشاچیای   میدارم بر رو پله از که قدم اولین

 :  کنم می رفتن به دعوت  رو انگیزم غم

 ... شد تموم  فرنگ شهر -



 شبیه  شده ما زندگی که درسته حاال! دیگه برید

 ولی درام، هم داره اکشن ژانر هم هالیوودی فیلمای

 ...یکم کنید مراعات باید

 متنفر نقشش از که من  مثل   باشه بازیگری یه شاید

  بار هزار و برم باال رو ها پله تا میاد در جونم. باشه

 بازه خونه  در  . بینم می هام چشم روی به  رو و مرگ

 . پخشه  خونه کف   هام لباس و رخت و

  یادم اما نیاد در اشکم که بگیرم گاز رو لبم خوام می

 . کنه می  درد و ترکیده که افته می

  کردم، هم گریه! چی؟ بعدش خب! کنم می گریه پس

 شه؟  می معلوم عاقبتش و  آخر فیلم این میشه؟ درست

 زنم می رو خودم یا شم  می بیخیال و پام و کمر درد  

 لباس خواد نمی دلم فقط. دونم نمی کلفتی پوست به

 غرورم به این از بیشتر و ببینم خونه کف   رو هام

 . بشه توهین

 که شنوم می رو صداش باالخره و کنم می جمعشون

 :  گه می

 . کنم می جمعشون خودم  کن، ولشون -



  شما نکنه ا   داری؟ وجود  مگه! خودت؟  کدوم! خودم؟

 اومدن جلو جای   و زنن می رو من دیدی که بودی

 !  رفتی؟ عقب

 : گه  می و دم نمی رو جوابش

 .باهام نکن اونطوری بیا شدی؟ چی  ببینم بیا -

  تو! بیا تو بخوام؟ باید من بیام؟ باید من همش چرا 

  جواب من از و کنی می  اینطوری تو چرا! کن تالش

 ! خوای؟ می

 رو کردن گریه دلم توی   هام گفتن ور و شر الی   به ال

  غصه باید که هست حواسم. کنم نمی فراموش اصال

  جدا بخش   این  چون باشم  ناراحت و کنم  گریه بخورم،

 .نقشمه نشدنی

 ...حرفم به  کن گوش -

 : زنم می داد و صبرم شه می تموم

 می جیغ زدم، می داد داشتم رو؟ صدام شنیدی تو -

 نشنیدم گفتی؟ چی تو! کن کمکم مامان که کشیدم

 ! نشنیدی منو صدای   که خودت مثل صداتو،

 ! نرسید بهش زورم -



 عقب غافله از که زنه می داد کنه، می  مثل به مقابله

 ! کنه می جرزنی داره نیست،  قبول و نمونه

 و دستم رو کنم می جمع  رو هام لباس. دم نمی جواب

 .کنه می درد کجام فهمم می تازه و اتاق  تو رم می
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 جسم اینکه مثل نه، و ام  زنده که فهمم  می تازه اصال

 .  کوبیدن هاون توی   هم رو

 نمی دلم. رو اومدنش خواد نمی دلم و دنبالم میاد

 قوی باید  شده که بارم یه  و ببینم رو اش  گریه خواد

 ! نیست  اما باشه

 بگم؟  بابام به نمیذاری  چرا -



  و حتما نه، که احتماال و  نمیده جواب  که اونه اینبار

 .ترسه می دعوا از  همیشه مثل

 .بخوابم خوام می بیرون، برو -

 .میارم برات  مسکن -

 لحن   شه  می جوابش و گه می رفتن از قبل رو این

 :  گم  می وقتی من پرخاشگرایانه 

 . خورم نمی هم بیاری -

  چیز یه به کنم وابسته رو خودم! چی؟ که بخورم

  رویاهام؟ مثل   دروغی؟

  ینقطه و  وسطش وسط   کشم، می دراز اتاق کف  

 .  زده دار  رو خودش  انگار که المپی میشه مقابلم

 می فکر خودم با. روحم امید   مثل   کنه،  می درد کمرم

 چی همه و نبودم امید نا قدر این اولش از که کنم

 . نبود سخت

 یگوشه به گوشه  کارم می رو ها اگه...  اگه اگه اگه

 .شه نمی  سبز چیزی سراب جز که دونم می و ذهنم

 بود که چی هر اما دونم نمی رو کردم یا کردن اشتباه

 شروع جا همون از ها غصه و داشت درد تاثیرش

  شکل آرزو اولین و گفتم بله که جایی همون از. شد



 جدایی بار این و گفتم بله بازم که  جایی تا گرفت

 بعد. آرزوهام  تک تک روی   کوبید و برداشت چکش

  دختر    یه شدم. دورم  ویرونه یه و موندم  من دیدم

  عوض چیزی  حاالم و دار غصه تنهای   ی  ساله پونزده

 حتی که. ترم  دار غصه ی ساله نوزده دختر یه نشده،

 می تصمیم برام همه که.  کنم دفاع خودم از تونم نمی

 . مادرزادم الل   و کر و کور انگار خودم و گیرن

  بچگی   نه نیست، تصویری پلکم پشت   و بندم می پلک

 .بخوری درد به بزرگسالی   نه و داشتنی دوست

  پلک بازم شم، می جمع خودم  تو و میارم باال و پاهام

  مطلق سیاهی   فقط پشتشون خواد می  دلم و بندم می

 .ببینم

 

  * * * 

 

 می کنار رو  انداخته روم که پتویی و کنم می باز چشم

  کنم، می  فکر جرمم به و شده بیشتر بدنم  درد.  زنم

  شبیه چیزی یه خوردم؟  کتک خاطرش به که بود چی

  افتاده یادم تازه و کنه می درد سرم. نخورده آش   به



  و زد داد سرم . اتاق تو برد منو و کشید و موهام که

 :گفت

 .کردی غلط تو خوردی، گه تو -

  این به کنم هم غلط اگه من که کردم فکر این به من و

 !  داره؟  ربطی چه آدم

 به که ایتوآینه  سوزه، می لبم و شم می  بلند جام از

 :  گم می و کنم می نگاه چسبیده اتاق گچی دیوار

 !  شدم حبس خونه این تو واقعا اینکه مثل نه، -

  عقب ناخودآگاه دهنم،  توی میاد قلبم و زنن می در

 زیادی! جسممه ترسم، می که نیستم من این و میرم

 و دفاع خودش از خواد  می حاال و  اومده دردش

 .کنه محافظت

 همسایه. دلم آتیش   رو میریزن آب و نمیاد اون صدای

 یه صدای  اینکه از فقط کدومشون دونم نمی و است

 . میشم خوشحال میاد زن

 مجموعه به هم لنگیدن و رم می بیرون  اتاق از

 .شده اضافه بدبختیم کلکسیون

  تکیه پشتی به و شینم می مامان همیشگی بساط   کنار

 ازش رو وصله قرقره به که سوزنی خوام می میدم،



 می دستم روی های زخم به نگام که کنم نخ بعد و جدا

 بی بهشون  نسبت بقیه مثل منم! درک به و افته

  دردا این به میدم اهمیت چی  هر چون کنم می توجهی

 .کردم تر سنگین  دلمو بار فقط

 رو سوزن دارم، می بر رو  رنگ مشکی مجلسی لباس  

 از و کنم می رد لباس گیپور زیر   از و کنم می نخ

 .آرم می بیرون اون روی

  رو رنگ سفید های  ملیله و منجوق که ایپیاله 

 از من و پام رو میذارم و میارم باال  ریخته داخلش

 فقط دنیا توی های فرصت و آرزو و زندگی تموم  

 . بلدم رو کار یه همین

 اصرار بخونم، درس باز  خواست می دلم طالق از بعد

  می اگه گفتن. نداشت نتیجه ولی کردم التماس کردم،

 کردن شوهر جای   موقع همون باید بخونی خواستی

 و کردم ازدواج چرا دونم نمی من و خوندی می درس

  چاقو این احمق، نکن بگه کم سن اون توی نبود کسی

  کردم، ازدواج. زمین بذارش و بره می رو  دستت تیزه

. چرا دونم  نمی و روز هر شم می مواخذه و شدم جدا

 خیلی کردن گریه که فهمیدم و زنم می  رو اول کوک

  غصه و زنم می رو دوم کوک. نداره فایده که وقته



 رو سوم کوک و کنه می نابود رو خودم فقط خوردن

 .میاد صداش زنم می که

 برام مادرم خواد نمی دلم و برام سوخته دلش

 دارم دوست.  بده ام جلوه  بدبخت و  کنه دلسوزی

 زندگی خب  اما بیاد نظر به  قوی چیزی هر از بیشتر

 .نداره  ای عالقه من سالیق به کرده ثابت همیشه

 اینجا حاال که بابام به وضعیت این از خواد می دلم

  داداش که  بگم. بگم چیزی داره، فاصله ازم و نیست

 برام مختلف های بهونه به راست و  چپ  قلچماقش

 !  گم نمی اما کنه می کلفت گردن

 اما ذاره نمی  که اونه گم می و مامانم گردن اندازم می

 اگه  حتی! نیست مامان مقصر که دونم می خوب خودم

 براش عمو چون. شه نمی عوض چیزی  بگم بابا به

 بابا که وقته اون و باشن کننده قانع که میاره دالیلی

 تو بوده؛ عادتشون و دونه نمی صادقی آدم رو من

 این از هیچکدوم به هیچکس  خونه و زندگی این

 .نداره اعتماد اعضا
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 بچه و بودم من بود، خواب هی مثل زی چ  همه اولش

 یم یباز  اطیح تو که خودم و سال  و همسن یها

 ! یباز م،یکرد

 ییدا که یتاب ی  رو . لوحانه ساده و مسخره قدر نیهم

 و میبود نشسته بود بسته اطی ح تو یگردو درخت به

 .  اومد مهمون جون خانوم واسه. میدیخند یم میداشت

 مهمونا اون بعد روز چند و دید رو من مهمونشون

. نبود بله  جز  یزیچ من  جواب و خواستگار شدن

 لیدل هی  باشه قرار اگه اما چرا دونم  ینم هم هنوز

 هم و من هم. میبود احمق بگم دیبا م،یار یب کننده قانع

 .  شوهر  به چه رو بچه نیا نگفتن که انمیاطراف کل  

  و بود احمق من مثل هم اون بود، سالش ستیب شوهر

 .  بودند تر احمق من انیاطراف از اون،  انیاطراف



  خواهر یمعن من که دینکش طول یلیخ  اما میکرد عقد

 وقت کردم فکر و دمیفهم  رو شوهر  مادر و شوهر

 به رو لشیدل و داره بغض و ناراحته مامان  که ییها

 ه؟ یشکل نیا واقعا گه  یکس

  من... یدزد بلکه و انتیخ  تهمت نه زدن، تهمت بهم

 گلوم یتو که یاغصه اما بود سالم چهارده هنوز

  میسالگ چهارده یاندازه غمباد به شدی م لیتبد داشت

 .نبود

 سر یکل با اول ی پله  ی  رو برگشتم من و شد تموم

  رفته نشونه سمتم به که  یانگشت و بتیمص و کوفت

 . بودم خسته من و بودند

 و رفتمیم نییپا و باال رو دادسرا یها پله مدام یوقت

 ها غصه نیا ن  یب بگه که یکس. نبود پشتم یکس

 .ها رفته ادتونی رو غصه صاحب

 ینم و قیعم درد هی. بزرگ درد هی و موندم من

  حرفم هم ام خانواده یحت که بگم یک به  دیبا دونستم

 . کنم ینم باور رو

 به. ستین رفته  وقته یلیخ  که یا هیهمسا به حواسم

 هم کنه یم درست شام آشپزخونه  تو داره که مامان



 بار هزار یروز  که هیخاطرات به فقط حواسم و ستین

 . بدبختم قدر چه نره ادمی که انیم  چشمم ش  یپ تا

  چال رو آرزوهام گه یم  که میهمون بارز مصداق من

  که کنم ینم یزندگ فقط حاال و کردم چالشون ! کردم

 .رمیبم که کنم یم یزندگ من باشم، کرده یزندگ

 : زنه یم صدام

 ؟یکین -

  اصال کنم؟ هیگال و باشم قهر تونم یم قدر چه من و

 ناز اون و کنه  حسابم آدم که هست یکس کنم ناز اگه

  ناز یدار نازکش"  گه یم شهیهم مامان بخره؟ رو

  یک دونم ینم" کن دراز قبله به رو پاتو یندار کن،

 بوده، ما مثل دلش بوده یک هر اما زده رو حرف نیا

 ها باشه اهیس نفرت و نهیک از که نه! اهیس  و کیتار

 یم ریتاث بختمون  از ما دل   به هیشب اه  یس دل نیا نه،

  کهیت هم سوخته دستمال هی مثل که نهیهم  واسه رهیگ

 . اههیس همه است کهیت

 مغازه؟ یبر یتون یم -

 بخورم؟  کتک باز که -

 ...سرش ریخ  گهید رفت -



 یچ ما یزندگ تو دونم ینم اصال ل؟یعزرائ ای نگهبانه

 اگه یحت رفتنم، رونیب واسه  بهونه دنبال اما خواد یم

 بازم اگه  یحت. زخم دستام و باشه پاره لبم یگوشه

 .دارم عادت من و بشم  نما انگشت شهیهم مثل  

  رو لهیمل و  منجوق یها اله یپ و ذارمیم  کنار رو لباس

 چیه و کنم عوض لباس  تا اتاق ی  تو رمیم. اپن ی  رو

 و بپوش گفتن اما. بپوشم  چادر  خواسته ینم دلم وقت

 ازش شتریب داره دهیفا گفتن یچ هر. کردن مجبورم

 عکس ی جهی نت جا همه و شهیهم اجبار و اومد بدم

 . دهیم

 بخواد اگه که دونم یم و کنم ینم  سر رو چادرم

 .  گه ینم حاال بگه  هم  یزیچ

 و شونهیبق از تر بلند کردم انتخاب که یی مانتو ن  یآست

  الفه هی کشم ینم خجالت گم یم نکهیا چرا، دروغ

 که یبیعج  احساسات یرو گذاشتن پوش سر واسه

 .دارم

  ؟یبر یتون یم -

 ! رم یم نتونمم -

 . زارمیب فضاش و خونه نیا از که بفهم



 :  گه یم و رهیگ یم سمتم رو  پولش ف  یک

 . ریبگ یتونست اگه نونم -

 یم کمکم و  ارهی باهام شانس رو دفعه  نیا نکهیا مثل

 .برم یدورتر ی  جا که کنه

 .فیک تو گذاشتم دم یخر ستیل -

  پله هنوز. زنم یم رونیب  خونه از و دمیم تکون سر

 نمیب یم رو یکس پله راه ی  تو که نرفتم نییپا رو ها

 .  بوده شدنم ری تحق شاهد   که

 بعد خواد  یم دلم که قدر اون کشم، یم خجالت یلیخ

 رم؟یمی نم چرا اما رمیبم دنشید از

  ؟یخوب -

 نیا  بپرسه رو من حال دیبا چرا! کنم یم تعجب

 ب؟یغر و بی عج یه یهمسا
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 یم که خوردم زخم قدر اون یعنی دم، ینم  رو جوابش

  ش،یشونیپ  ی  رو بانداژ و چسب دن  ید با اما بدم ترسم

 .بپرسم ازش رو سوال نیهم هم من خواد یم دلم

 شهیم اش خونه  وارد هم اون و شم یم رد کنارش از

  چیه آدما ما و بودم تنها منم کاش که کنم یم فکر و

  که دونم یم.  میستین سازگار میدار که یط ی شرا با وقت

 رو ام خانواده هم من خواد، یم خانواده دلش تنها آدم  

 . ام خسته ازشون اما، دارم دوست

  فکر یب و  دغدغه  یب بخوابم، سال چند خواد یم دلم

 .کنم تحمل  دیبا رو ییبال چه ادیب فردا  اگه نکهیا

 و شم یم  دور ابونیخ از  و کوچه از و ساختمون از

  گم و شدم یچ و بودم یک بره ادمی جا  نیهم کاش

 ! بشم

  نکهیا یبرا فقط داشتم، دوست رو کردن دیخر شهیهم

 اما ادیم نظر به مسخره کنم،  فکر و برم راه تونم یم

 .دارم دوست رو کردن فکر من



  خونه از رونیب رو ساعت چند ای قهیدق چند دونم ینم

 هام قدم به  که شمیم یراض باالخره و کنم  یم یسپر

 . خونه برگردم تندتر و ببخشم  سرعت

 باعث میزندگ یبرا ندارم یخاص هدف نه که کار نکهیا

 دستم از یکار  و ادیب نظر به بار کسالت میزندگ شهیم

 .ادینم بر

 جواب مامان هنوز و دم یم فشار رو فونیآ زنگ

  بمونیعج یه یهمسا هم باز و شه یم باز در که نداده

 . کشم یم خجالت  هم باز و نمیب یم رو

 .بزنمش خواد یم دلم و ره ینم کنار در ی  جلو از

 :  گه یم و دارهیم بر رو یگوش مامان

 بله؟ -

 :  دمیم  جواب یفور

 .بازه در منم، -

 زدن حرف به خواد یم دلش  بیعج یه یهمسا نیا و

 مامان نکهیا از بعد و ندارم  یا چاره و کنه وادارم

 .شم یم همکالم  باهاش گذاشت رو فونیآ

 کنار؟ یبر شه یم -



 یم شخندین و اندازه ی م باال ابرو ینف ینشونه  به

  نجات زودتر رو خودم شده که طور هر  مجبورم. زنه

 : گمیم و بدم

 کنار؟ یبر شهیم حاال خوبم، -

  با همزمان.  ره یم کنار  و رهیگ یم وسعت شخندشین

 شه یم باعث که شنوم یم رو ییصدا  رفتنش کنار

 اسمم زدن   صدا تنها. بشن خیس بدنم یموها تموم  

 در گهید د  یجد و بیعج  یماجرا هی بفهمم که هیکاف

 ...دارم شیپ
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 ! ترسم یم



 سوز دهن دوم باز واسه نخورده آش   نیا نکهیا از

 .بده نسبت  من یزندگ به رو  خودش یها توهم و بشه

 قرار ها، لرزه پس نی ا اما و آوار از ترسم یم من

 . کنه رها منو ستون یب و دهیترس دل یخونه  ستین

 ! رفته بود  نگفته مامان مگه و رهیگ یم رو دستم

 پسر خواد یم دلم و بره  یم باال ها پله از رو من

 و بزنم رو کنه یم نگام داره که یاحمق و  لوس یبچه 

 آروم شد؟ خنک دلت نکنه، درد دستت بگم بهش

 ؟یشد

 که االنه حتما مامان، چارهیب و زنه یم در محکم

 ! دهنش  تو ادیب قلبش

 در قاب ی  تو رو ام دهیپر رنگ مامان و  شهیم باز در

 دلم که هست آور عذاب قدر  اون قصه نیا و نمیب یم

 .بسوزه هم اون یبرا

 :زنهیم داد

 کو؟ چادرش -

:  گم یم یوقت باشه بلندتر  من داد یصدا خواد یم دلم

 " داره؟ یربط چه تو به" 



  هیباق شکرش یجا هم باز و لرزن یم مامان یها لب

 .شمیر به  نبسته رو هی همسا پسر که

 یفرشته  هست که یک هر  و خوره یم  زنگ تلفنش

 . منه نجات

 . بده جواب رو  تلفنش و کنه ول رو دستم شهیم یراض

 : گه یم خط پشت مخاطب   به

زمه ام،یم امیم - فتم راه االن هشتمه، جا ف ر   .*  م 

 :  گه یم و مامان سمت   کنه یم رو بعد

 .ارش یب میمر -

  دستورات تا بالن یتو ره یم و دهیم تکون سر مامان

 . کنه اطاعت رو واال حضرت

 ادشی و برام باشه سوخته دلش که انگار واال حضرت

 به افته یم نگاهش  اشم، برادرزاده من که باشه افتاده

 یآروم لحن  با و دستم یرو  یها خراش  و ها زخم

 :  گه یم

 . بپوش چادر -

 دشیعقا خاطر به دیشا  باشه، داشته دوستم دیشا

 اگه که دارم  غصه انقد من اما ها یگر یاغی نیا باشه



 رو ات جنازه اول گم یم  رم،یمیم برات  بگه بهم یکس

 . بده نشون در ریز از
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  احساس باهام یلیخ خدا  امشب انگار و رفتن برقا

 دست لباس اون به خواد ینم دلش که کرده یهمدرد

 برق که یک یتار یکوچه  به و نشستم تراس  تو. بزنم

 . کنم یم نگاه رفتن، هاش خونه یهمه 

 چرا اصال و هیک مال دونم ینم که دستمه تو فندک هی

 خوام یم تا انگار. کنه یم آرومم صداش اما دستمه،

 کات گه یم اش تقه ی  صدا االم،یخ و فکر  سراغ برم

 .  عقب گردم یم بر دوباره و

  کجا از ادینم  ادمی که کنم یم  زمزمه شعر  هی ناخودآگاه

  یها  سلایر از یکی  تراژی ت انگار اما گرفتم ادی

 .بوده یونیزیتلو

 ...دارم یشور دل در امشب -

 ...دارم ینور دل در امشب



 دارم که یحال با جوره چیه  آهنگ نیا! مثال یالک

 خواد یم دلم چرا دونم ینم اما و ستین جور

 . بخونمش

 آسمانم  اوج   در امشب باز -

 ...ستارگانم  با یراز باشد

  شورم و شوق سر  کی امشب

 ... دورم ییگو عالم نیا از

 مهمون مثل  . گلوم تو نشسته و اومده بزرگ بغض هی

  هام چشم با رو فشیتکل نه  و نییپا رهینم که زده سر

 . کنه یم روشن

 

 هدف به رسم تا رمیگ پر یشاد از -

 ملک  و حور بر در خوانم  یهست سرود

 فکنم غوغا  ها آسمان در

 ...شکنم ساغر زمیبر سبو

 

 اون تازه اد،یم کوچه  یتو که نفر هی داد ی  صدا

. نمیب یم رو  گارهیس هی به معتلق که ی قرمز ینقطه 



  رو نجایا دونم ینم و ستادهیا ما یپنجره  یرو به رو

 .کهیتار شدت به جا همه چون نه ای نهیب یم

 شیپ روز چند که یپسر به گرده یبرم  داد ی  صدا

 : زنه یم  داد و دمید ها پله راه ی  تو

 یکن ی م چپ باز سرده، خونه ایب شو گم کوشا -

 .منه واسه دردسرت

 دیبا و سرده که دمیفهم تازه کرده تب من   بود؟ سرد ا ؟

 قول به که بپوشم  یزیچ هی نازکم رهنیپ ی  رو

 . نکنم چپ ه،یهمسا

 

 

.)  افتم یم راه االن. گذاشتم جا فرزمو. امیم ام،یم: ۱*

 ( یاراک زبان  به شیگو

 خرم ونی هما یآهنگساز /فکور میکر ی سروده*: ۲

 یاصفهان محمد جمله از یادیز یها  خواننده که

 .کردن یبازخون
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 . لباساتو کن جمع -

 : کنم یم اصرار

 .امینم خوام، ینم -

  گهید تیموقع و وقت هر از تر کالفه و شهیم یعصبان

 : زنه یم داد سرم یا

 . لباساتو کن جمع نکن، گرمیج به خون انقدر -

 تونم ینم من چرا! قا؟یدق  شه یم یک گر ی ج به خون

  ینم چرا. نکنم مخالفت و رمیبم الل دیبا که بفهمم

  خوردن یسر  تو واسه شدم ساخته من کنم درک تونم

 یتو بزنه نفر هی ادیب کاش دن،یشن  زور حرف و

 .کنه یحال رو نایا بهم و گوشم



 به قهیدق چند نکهیا از بعد رو، لباسام کنم ینم جمع

  بدون! ره یم رونیب شه، یم رهیخ اتاق کف چمدون

 .کنه دیتاک ا ی تکرار بخواد هم  باز نکهیا

 گنیم اگه  باشه، مسافرته اگه برم، خواد ینم دلم

 که ییجا به برگردم خوام ینم من! بگن بگذره خوش

 . کندم دل ازش بد یخاطره ایدن هی با

 یبدنه به دم یم هیتک خودم و ذارمیم کنار رو چمدون

 بند بند  یوقت هیکشک چه  و هیچ وطن و کمد یچوب

  حاال و کردند مزه مزه رو درد روستا اون ی  تو وجودم

 خوام ینم بکشم نفس و باشم  راحت تونم یم یکم که

 .برگردم  هم باز

 فقط خواد یم  دلم و کنم یم جمع شکمم  ی  تو  رو پاهام

  منو خواد  یم دلم. ببره لذت سفرش از و بره خودش

 توهم که دونم یم نم یا و کنن رها خودم حال به

 .ه ینیریش

  نجاتم که باشه یکی کاش و  ادیم همراهش تلفن ی  صدا

 باشه؟ کن، نگاهم بار هی فقط جون خدا و بده

  بعد یوقت فهمم یم هاش حرف از رو نیا. باباست

 :  گه یم یاحوالپرس

  ؟یرس یم یک ؟یراه تو واقعا؟ -



 .میندار بابا  جز یا گهی د مسافر ما و

  یبرا حداقل و رسه یم یزود  به! راهه  تو خوشحالم،

 .گذره یم گهی د طور کی اوضاع روز چند

 خدا ش  یپ و  آسمونه با دلم اما کنم یم نگاه چمدون به

 . لطفش بابت    کنم تشکر که

 از دیشا و روزمید و شبید از شه یم بهتر حالم

 ببندم لیبند و بار ستمی ن مجبور گهید نکهیا

 .بابام اومدن   تا خوشحالترم

 : گه یم و شم ی م بلند جام از

 ! کن جور و جمع رو خونه -

 ددارمیام و نکرده ام خفه  یخستگ هنوز چون! کنم یم

 .زور به و کم شده یحت   حاال یکوفت ی  زندگ نیا به

 

  * * * 

 

 مانیا بحث نیا یجه ینت به اما من و کنن یم بحث

  هی اشیکار  کم خالف بر  بابا بودن   دونم یم چون دارم

 .برام  کمکه  هم ییها وقت



 و ادیب من همراه  دیبا یکین که زنه یم غر مدام مامان

 .نکن مجبورش خواد ینم دلش اگه گه یم بابا

 شهینم مانعش یزیچ و بزنه سر بره خواد یم مامان

 دیبا نطوریا ای بزنم یکس به که ندارم یسر من اما

 رو سرم که زدم سر یاشتباه یادما به انقدر که بگم

 . شکستن

  ینم فعال" گه یم و زنه یم رو من حرف هم بابا

 ."  امیب خوام

 ازش و  ستین یخوب لیدل چندان بابا ل  یدل چه اگر

 .دداشتیام بهش شهیم  هم باز خب اما دارم غصه

  از چکدومیه که شهیم نیا  ها جدال و جنگ  انجام سر

  بابا  تینتها در اما و انینم کوتاه خودشون موضع

  مجازارت از تونم یم اون کمک به من و است برنده

 . بزنم باز سر مامان یشده نییتع شیپ از

  خوشحال یکین و من شیپ مونه یم یک ین گه یم بابا

 .شه یم
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! هست هم شیناراحت  لیدل یکی ن یخوشحال ل  یدل اما

  خماره یوقت خواد ینم دلش چون بره تونه  ینم بابام

 بابا! کردن  سبک رو خودش واسه بگرده پستو دنبال

  حتشینص که یک هر یحوصله  چون بره خواد ینم

 نه و خواد یم نه چون ره، ینم بابا! نداره رو کنه

 ! تونه یم

 میقا دیبا بره اگه چون بدتره، بابا از  وضعش یکین

 بهش و نشه دایپ یکی قهیدق هر که! پستو یتو بشه

 ." کن  جمع رو حواست ما،یدار آبرو  ما"  بگه

 یب یها حرف  که نشنوه ییدا و خاله و عمه از که

 یتو مهمالت   به دنیم ربط رو یکین و  زنن یم ربط

 .اشون کله

  اصال کنه، ینم اعتراض اما شه یم  دلخور مامان

  که ندادن ادش ی و ستین  بلد رو کردن اعتراض  انگار

  با دلم من که گفت یم باباش به بودن داده  ادشی اگه



 و آقا دور ل  یفام اون و ست ین جولم آسمون ییپسردا

 .خوام یم رو تیشخص با

 ! بگم هم من نذاشت و نداد منم  اد  ی نگفت،

 که کرد اعتراض ییجاها هی  دیبا و نداد یخوب   ی جهینت

 ! نجس دوسر چوب   سرنوشت   نشن بختش و آدم

 مسافره، ییتنها فردا و کنه جمع رو لشیوسا تا رهیم

 به خطاب  اتاق تو از یعصبان و ریدلگ  لحن   همون با

 : زنه یم داد من

 ریبگ دمیجد کار. ایب و یتیگ به بده رو  لباسها برو -

 .  خودت روز چند نیا برا

 چون رمیبگ  مجبورم نخوامم اگه! اندازم  یم باال شونه

 . دادن انجام یبرا یکار نه و دارم رفتن یبرا  ییجا نه

 با بار نیا و کنم یم عوض لباس جام، از شم یم بلند

 . پوشم ینم چادر ی شتری ب جرئت

  اما شدن کمرنگ ده،ید رو  دستم یرو  یها  زخم بابا

  یم ینطوریا و گهید لنگم ینم. هست  هنوز جاشون

 خودم! نیزم خوردم مثال که بگم دروغ تر راحت تونم

  هلم ها پله ی  باال  از یکس و  نیزم خوردم که بودم کور

 ! نداشته رو کشتنم  قصد   و نداده



  که دارم ادیاعت مثل   یحس هی و زنم یم رونی ب خونه از

  و نمیبب هم باز رو بیعج یه یهمسا اون خواد یم دلم

 واسه فقط! نه ابروشم، و  چشم عاشق نکه یا واسه نه

"  بدم جواب و" ؟یخوب" بپرسه ازم هم  باز نکهیا

 " . بهترم

 که وقته یلیخ دلم ی  پا  و ستین خودش ش  یپ دلم

 ازم رو یسوال اما ادینم راه یکس با  و شده ریزنج

 ! دهینپرس من از میزندگ ی  تو  چکسیه که دهیپرس

 که شهینم باورم و رم یم  نییپا آروم آروم رو ها پله

 !  خوب ی  جا به شده لیتبد برام پله راه نیا

 رونیب ساختمون واز کنم یم باز رو در. ستین اد،ینم

 کنم قبول  دیبا و نمشیب  ینم هم کوچه ی  تو و رم یم

 . باشه من خواست به زیچ همه  شهینم که

  و دم یم ام گهید دست به رو گرفتم دستم که یساک

 و دادن انجام یبرا بود یکار هی کاش که کنم یم فکر

 .خواستن ی  برا بود ییآرزو کاش

 دیجد  کار که خوشحالم دمیم لیتحو رو ها لباس

  گردم یبرم. کنم خلوت  خودم با تونم یم و اوردهین

 و ابونیخ از یخاص ر یتصو وقت چی ه من و خونه



 گهید ی  جا  شهیهم حواسم چون ندارم  جدول  و جوب

 .کنه یم کار

 و شنوم یم رو دادش ی  صدا  و رم یم  باال رو ها پله

 هیبددهن آدم که ادیم نظر به نطوریا هاش  حرف از

 : زنه یم داد یوقت

 بود نکرده یگشاد... چلغوز گهید خودتو کن جمع -

 ... شدا یم  گل وسط اون

 دنید فوتبال و کنم یم یط   خونه سمت    به رو رمیمس

 ... باشه یدیجد حی تفر و یسرگرم تونه یم هم
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 و روز هفت که نهیا ترش قیدق دیشا است، هفته کی

 خونه تو تنها بابا و من و رفته مامان که ساعته هفده

 ما و ساختمون سر ستهی میوا و ادینم گهید عمو. میا

 . تنهام دایشد من یعنی نه که

  زدن حرف اهل کال بزنه، که نداره یادی ز حرف بابا

 ینم رو بعدشه یآلودگ خواب و ینشئگ  ریتاث  ای ستین

 .خودشه خونه، یوارها ید از تر ساکت  اما دونم

  رم،یبگ ارتباط  باهاش کنم  تالش قدر چه  ستین مهم

  ارتباط چون! هینشدن برقرار ارتباط نیا که نهیا مهم

 درجه براش یکین و برقراره گهید یها  زیچ  با بابا

 .شهیزندگ دوم

 اما بوده باباش یعنی  بابابزرگ! وقت چیه نبوده،

  نییپا و باال از مامان که ییها وقت بوده. نه  خودش

  خسته دخترش حق گرفتن واسه دادسرا ی ها پله کردن

 سرکوفت اومده دردش درمون ی  جا بابابزرگ و شده

  شمع مثل شده آب مامان!  یخواست خودت تو که زده

  تمومش" گفته و نکرده رحم هم اون به  بابابزرگ و

  ی  کجا دونم ی نم من و!" دیبرد مردم تو آبرومونو  کن،

 .شهی م حساب یزی ر  آبرو اشتباه هی از برگشتن



 قرقره به  رو شده نخ سوزن   و ذارمیم  کنار رو لباس

 .خونه کف   فتهین وقت هی که  چکونم یم

  روز هی فقط. کشم یم دراز و ذارمیم کنار رو ها الهیپ

 واقعا یکی ن که دمید بعدش. نکردم کار و آوردم دووم

 .داره اجیاحت بهشون و تنهاست

 و شم بلند دیبا اما ادیم خوابم واقعا و کشم یم ازهیخم

 . بپزم شام بابا ی  برا

 پدر   اما هیتفاوت یب از پر! اشتباهه از پر! ستین خوب

 .نباشم عاشقش تونم ینم من و منه

  مختلف یها  بهونه به مدام خواد یم دلم ها روز نیا

 به پله راه یتو و برم رونیب خونه از گاه  یب و گاه و

  و بربخورم بوده مهم براش  حالم که بهیغر آدم هی

 نیا یکس اون جز اما ادی ب نظر به باور  رقابلیغ دیشا

 .دهینپرس رو سوال
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 " کوشا"  د؛ید یه یزاو رییتغ

 

  زنگ بهم که  هیچندم بار که دونم ینم قایدق دونم، ینم

 دم؛ینم جواب شتریب یچ هر! دم ینم جواب و زنه یم

 . رمیبم شتریب خواد یم دلم من و زنه یم  زنگ شتریب

 من، مثل یگاگول آدم   با زدن کله و سر و کردن یزندگ

 ! استیدن کار نیتر سخت

 خودم کردن تحمل از هم خودم  یحت که سخته  قدر اون

 !شدم خسته

. شمیم بلند جام از کنم، یم خاموش رو ونیزیتلو

  ابراز و بخونم خودم گوش تو نی اس ی که انگار

  کی کوچ بار سراغ بخوره  وارید جرز درد به میمونیپش

 .رم یم قشنگم

 نیا حماقت دوز حتما و  خوره یم زنگ هم باز تلفن

  یپسر  نیهمچ با من اگه که. باالتره من از دختر

 ینم رو سرم پشت و کردم یم فرار بودم کرده مالقات

 . دمید



 رو خودش کار تونه یم و خوره یم زنگ  باز تلفن

 . یزهرمار خوردن   از کنه منعم بده، انجام

  رو ریتفاس اسم   بار نیا اما و کاناپه سمت گردم یم بر

 دم یم جواب رو تلفن. نمی ب ینم لیموبا یصفحه  یرو

 ویس ی شماره نیا آخر یشماره  چهار دونم یم و

 .هیکس چه به متعلق نشده

 ها؟ -

 .دارم مهمون -

 خوردن شده کارت دونم ینم که منم عمت؛ ارواح اره

 . دنیخواب و

 یبدبخت کس هر به من و صورتم به کشم یم دست

 ... کردم غرق یبدبخت اون تو هم رو خودم فروختم؛

 . داداش برس کوشا، ایب -

  خطابم داداش باربد مثل یلش تن ندارم دوست اصال

 .کنه

 .امینم -

 کی فاصله به رو کوشا و ستمین یجد که دونه یم

 .دید یجد شه ینم هم قرن

 .گهید ایب پاشو باال،  نکش نرخو نخور گه -



 .امیم یول باال کشم یم نرخم بخور، خودت که گهو -

  نیا از من و کنه یم قطع رو تلفن جمله نیا از بعد

  یها آقازاده به شدن لیتبد درصدشون ده. متنفرم قشر

 گه تو و بدبخت من مثل   ای درصد نود و ختهیفره

 . هستن بابام مثل   ای غرقن؛

  گرمکنم  یها لباس و کنم یم نگاه وضعم و سر به

  گهید  ینطوریا مناسبن، رفتن اونجا یبرا کامال

 یدافا جلو چون خونه داخل برم کنه ینم اصرار

 .شه یم شانش  کثر قشنگش

. زنم یم رونیب خونه از و دارم یم  بر رو چییسو

 که نبستم رو خونه در هنوز و پوشم یم رو هام کفش

 : گمیم و دم یم جواب. خوره یم زنگ دوباره تلفنم

 .امیم دارم -

  بساطت تو یچ  منگ بنگ مل گل ملف علف کوشا -

 ؟یدار

 !اعصابم یتو* نهیبر تونست! شد  موفق خب

 داشته  یچ همه ستمین عمتم فرانسه  آچار. ندارم -

  هیسکیم یسکیو مرق عرق الیمک الیتک من کار. باشم

 . کن تکرار ارم،یم برات دارم که



 .منو بخور ایب -

 .بخوره عمت بده -

.  کنم یم  قطع یخداحافظ یب رو تلفن که منم بار نیا

  به نگاهم تازه و کشم ی م باال رو دماغم عادت طبق

 و ستادهیا من به پشت ها  پله یباال که افته یم یکس

 !دهییزا قلو دو  گاوم حتما نه، که احتماال
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 که تیدرپ یمحله  نیا تو و دم یم قورت رو دهنم آب

  ستین خودشون گردن ی  رو  شیاهال از کدوم چیه سر

 ینم هم لحظه  هی ببره یآزاد و من کار به یکس اگه

 .میبمون نجایا میتون

 ! سایوا -

. دارهینم بر رو یبعد قدم و ستهیا یم من یصدا با

 بفهمم تونم یم ظاهرش  از و گرده ینم بر من سمت

 .بتهیمص مادر دختر   همون



 خواد یم بعد و مونه یم  جاش سر رو لحظه  چند فقط

 : زنم یم داد یتر بلند ی  صدا با بار نیا که بره باز

 ! سایوا گفتم -

 تا چند و سمتم گرده یم بر ستادن،یا بر عالوه بار نیا

 .ادیم  نییپا رو پله

 قهرمان گارد نیا از و  کنه یم نگاهم جانب به حق

 .متنفرم گرفته خودش به که یطور قصه

 : پرسم یم

 ؟یدیشن یچ -

 سر من که. شده ریس جونش از و دهیم  باال سر جواب

 و کنه یم ریی تغ درجه هشتاد و صد اخالقم مسئله نیا

 .ندارم یشوخ چکسیه با بعدش

 ... یگفت یچ هر -

 ؟ییاونجا یک از -

  نیب که ی فیظر اخم با و دهیم جواب باال  سر هم باز

 :  گه یم کاشته ابروهاش

 چه؟ تو به -



 یم شکر رو  خدا و فرستم یم رونیب کالفه رو نفسم

 و قفله حفاظ از استفاده با یکنار واحد در   که کنم

 .ستین خونه

 .تا سه دمیشا  دوتا فرقمونه، پله تا چند

 اخم. ستمی ا یم کشینزد و کنم یم پر رو فاصله نیا

 من یابروها  کور یگره و  رنیم هم یتو شتریب هاش

 : ندارن اون از یکم دست هم

 !ینگ ی زیچ یکس به  که نفعته به -

 حد از تر ی جد صورتش و ستهیا یم نهیس به دست

 .معموله

 !  گم یم -

 :  کنم یم دیتاک

 ! ینیب یم بد چون یگ ینم -

 کج رو راهش و شن یم جدا اش نهیس  از هاش دست

 : گه یم نیح همون و خونه برگرده تا کنه یم

 هست؟ مگه یاهی س از باالتر -

  راه یتو باال یها طبقه از در شدن بسته و باز یصدا

 تموم یبرا و رمیگ یم رو دستش و  چهیپ یم پله



  استرس از. خونه سمت کشونمش یم قائله نیا کردن

 . داخل ببرمش و کنم باز و در تا خورم یم ترک

 در ازش ییصدا من مثل هم اون اما  و کنه یم تقال

 . ادینم

 و کشم یم یآسودگ سر از ینفس بندم یم که رو در

 خوشگل یعاد تیحال از اخم با که یرغضبیدخترم به

 .کنم یم نگاه تره

 دستم که کنه باز و در خواد یم و سادهیوا  در به هیتک

 : گمیم و ذارم یم  در یرو رو

 آره؟ گهید یبر فاک به  یخوا یم -

 .برم خوام یم کنار برو ؟یضیمر -

 نیا از و مخمه  رو یتعال و تبارک س  یس نیا قدر چه

 .متنفرم متبرک و عفاف  یدخترا دسته

 نداره؟ بس و چفت دهنت که تو ای ضمیمر من -

 ... ضهیمر  بابام! ستمین  ضیمر من -

 و دنهییزا حال   در مداوم و وقفه یب گاوم کنم یم حس

 قتیحق در کشنیم یسخت  خانواده تو  که ییدخترا

 رو ایدن خوان یم که ییها قهرمان ابر به  شنیم لیتبد

 . بدن نجات



 ! یفروش یم تو که ییآشغاال نیا  به... معتاده -

  رو باباش ارث تا بده کارت شماره دیبا کنم یم حس

 یم چالم زنده زنده جا نی هم وگرنه حسابش به زمیبر

 .هی دیجد بیترک دمید که ییها دختر نیب و کنه

 سوپر پاکدامن؟ یبانو ؟ی نادر شیستا  خانوم حاج -

  یبخوا که نفروختم یزی چ بابات به من ؟یلعنت گرل

 ! دار نگه بسته رو دهنت  پس خب؟ ،یبد  چخ به منو

 تخس، لحن   و نگاه همون با و اندازه  یم باال ابروه

 : کنه یم  ادا دهیکش لحن با رو حرفش

 !م...خوا... ینم -

 و رمیگ ی م یقیعم دم آرامشم  آوردن  دست به یبرا

 ستادم،یا  بهش کینزد. بندم یم پلک ه یثان  چند یبرا

  دختر یبرا! نفر هی ی فاصله به و  روش به رو

 تونه یم هم فاصله نیهم اون مثل یفیعف و محدود

 دیبا و بشه  کمتر نکهی ا به برسه چه  باشه ترسناک

 .ببرم کار به کردنش خفه یبرا رو  تالشم تموم

 چهره یدگیپر  رنگ وضوح به و کنم یم  پر رو فاصله

 یم و زنم یم زول چشماش ی  تو. نمیب یم رو اش

 :  گم



 یکن ینم زمزمه خودتم با! چکسیه  به! یگ ینم -

 نداره؛  رو کشمکش اعصاب  که ام یآدم من چون

 حله؟ 

 ...برم خوام یم کنار برو -

  و ستین اقتدار و فخر از پر لحن   اون از  یخبر  گهید

 .  داده آروم لحن   و صدا هی به رو خودش  یجا  حاال

 ! یگینم -

 پول نکهیا یبرا نه کنم یم دیتاک کنم، یم اصرار

 اصرار ها، فکر دست نیا از ای میبر نجا یا از میندار

  آزاد یخونه یبرا یاتفاق اگه چون موندن به کنم یم

 قبال و شه یم وونهید کلمه یواقع یمعن به فتهیب

 . داده بهم رو هشدارش

 برق اون اما دهیم تکون سر  مثبت جواب ینشونه  به

. هست هاش چشم ی  تو هنوز طلبکار و یعصب نگاه  

 از قبل و کنه  باز رو در  بتونه تا رمیم عقب قدم کی

 .  گه یم ببنده رو در و بره رونیب نکهیا

  ماجرات اصل   یول ،ینکرد خراب مارو  ی خونه تو -

 ! یکرد خراب  خونه که نهیا

 



! احمقه و کنه کی تحر رو وجدانم عذاب حس  خواد یم

  باال کنم یم که ییها کار از بار هزار یروز من

 مواخذه ذهنم  یتو رو کوشا  بار هزار  یروز ارم،یم

  حتشینص که ادیم شیپ یگاه  و زنم یم کتک کنم، یم

 گه یم کوشا! ؟یچ بعدش یول. بدم قول بهش و کنم

  نباشه شب انقدر میزندگ آسمون که نشد! بشه که نشد

  سر گرده ی م بر یخال دست و جهینت یب بعد و همش

 . اولش خونه

 اولش. نمیش یم در پشت جا همون و بندم یم رو در

  ییزایچ هی! بود یلجباز  و لج سر! خواستم ینم من

 کتم کنار ب یج از. شدینم باورم که دمی د چشم به رو

 اوت ناک که یاون کنم فکر دارم یم بر  رو گارمیس

 بخواد ودلم باشم شده متنبه نکهیا واسه نه! منم شدم

  که خاطر نیا به! نه ها، داستان نیا از و کنم توبه

 ! پول ضیمر ضه،یمر منم یبابا  افتاد ادمی
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 که گذشته قدر چه دوساعته ساعته، هی دونم ینم

 یچ  منتظر که دونم ینم اصال و نشستم در نیا پشت

 ! هستم

 یم نشستم که جا همون از و ادیم در یتقه ی  صدا

 :  گم

   ه؟یک -

  ای و بزنم پس تونم ینم که رو آزاد اد،یم آزاد یصدا

 .نداره رو چکسیه گهید کوشا بره اگه چون  بره، بگم

 . کن وا -

  دن  ید با اما و کنم یم باز رو در شم، ی م بلند جام از

  یچ دختره نیا بگم که ندارم جرئت داغونش یافهیق

 !  گه یم یچ و دهیشن

  آشپزخونه سمت به راست هی و شه ی م خونه وارد

 .  زنم یم شخندین و کنه یم  باز رو خچالی در ره، یم

 ..  .یاآقازاده ازگلت یبابا  سر ریخ -

 یادیز بابام کنم یم حس که هست هم  ها وقت یگاه

  بابام سر باشه داشته یبتیمص هر آزاد چون   مظلومه،

 .االن مثل درست کنه، یم یخال



 یصندل و کوبه یم  هم به محکم  رو خچالی در

  در. نه یش  یم و کشه یم عقب رو یزناهارخور یم

 و زنه یم دستش یتو  ب  یس از گاز هی که یحال

 : زنه یم غر شهیگوش یصفحه به نگاهش

 .تره یخال من یخونه  از خچالشی -

 . قشنگه هم هاش ییپررو و بندم یم رو در

 ... بودا موزم -

 ترکش به کنه شروع که وقتشه حاال و  کنه یم نگام

 اگه و بابام ای شه یم من بی نص ای احتماال. کردن پرت

 .دهیم ریام  به هم فحش دوتا باشه یجد یلیخ  ماجرا

 ...ُگه کهیمرت -

 اما مینامزد فحش نیا گرفتن   ی  برا تامون سه که فعال

 .عالمه  خدا بده کدوممون به رو نی بلور مرغیس

 ...یقیز یریپ -

 به نگاهش هنوز که گه یم یحال در رو ها نیا

  ستین ریام  و من با نکهیا  مثل خب. شهی گوش یصفحه

 .بابامه منظورش و

  واسه... من  حمالشم گه،ی د ریبم یریبم  یخوا یم -

 کاراش به هست، تا صد رو ریام که باشه یکلفت گردن



 اشیس غالم و ابوی و  خر و یچشم نور  رسهیم که

 .منم

  منظورش و شده تبرئه مسئله نیا از هم  بابام انگار

 .هیا گهید کس

 و زیم یرو کنه یم پرت رو یگوش شه،  یم خسته

 !  گاریس کنه، یم آرومش که یزیچ سراغ ره یم

 اول کام ذاره،یم لبش کنج و کنه یم روشن رو گاریس

 رو گاریس سوم کی که رهیگ یم قیعم قدر اون رو

 رو سرش و دهیم هیتک یصندل یپشت به. کنه یم دود

  بعد و دهیم رونیب نفس هی رو دود ره،یگ یم باال

 : گه  یم شه یم آروم کمی  نکهیا

 کرده منو میکرد وا چشم که صبح پنج ساعت از -

 . پدر کش...جا خودش منتر عنتر

 اسکورتت خر  نره تا ستیدو یدار دوماد ،یدار دختر

 .مرگت خبر برو همونا با کنن یم

 رو ام چونه و دمیکش دراز شکم به رو کاناپه، یرو

 .  گذاشتم اش دسته ی  رو

 :  گم یم و کشم یم  باال رو دماغم

 ...یسراش حرم یسوگول -



  و یجد یافه یق هی با و کنه یم خاموش  رو  گارشیس

 :  گه یم  جانب به حق

 مونده  کم که دوشه یم منو انقد ناموسا، هستم -

 . دم...ب بهش

 :  گه یم و خندم یم

 ...خر دست -

 به برگرده تا کشه یم طول یدوساعت هی و هیعصبان

 .یعاد روال

 . دخترشه تر تهیعفر نیا از -

 و باشه  بهتر بهش نسبت دمید که کنم یم کج سر

 : گمیم و موهاش نیب بره یم فرو چنگ

 چرا؟ اون -

 زده زنگ باباش کردن کش  نعش وسط خانوم عن -

  زمویرعزیام یبرنداشت ییجادو دستمال چرا گه یم

 .ادیب  در دلش از یکن  یکار زیتم

 که هینطوریا دهیم فحش آدم و عالم به یوقت معموال

 . دیبا که هیاون از تر خراب  اوضاعش و پسه هوا

 ...هیا فتنه چه نچ نچ نچ -



 :  زنهیم تشر

 !کن گوش فقط نخور،  گه تو -

 :  گم یم و خندم یم

 ...یزینر ی خود رو فقط اونور ریبگ سلطان، چشم -

 یم زهر لبام به رو خنده و حرفش ادیم ام خنده ن  یب

 : کنه

 . که یریمینم بده، رو دختره نیا جواب -

 به زنمیم  رو خودم اما  چرا و دختره کدوم  دونم یم

 :  گم یم و چپ یعل

 کدومشون؟ دم،ینم رو  ایلی خ جواب -

 نگاه اون از ه،یواقع نگاهش شه، یم  بلند جاش از

 نوک تا سر از بلدم من دونمت، یم من دار   یمعن یها

 .بکشم خجالت شه یم باعث که اونا از پاتو،

 :  گه ی م و بشیج تو کنه یم فرو رو  هاش دست

  دیبا خودشم کوشا، یستین تو فقط مقصره که یاون -

 که یمجرد پسر  یخال یخونه  تو  دونست یم

 . کنن ینم  راتیخ حلوا  شیشناسینم

 : زنم یم لب



 . دونم یم -

  زبونم فقط رفته، هرز دستم و ازش رمیگ یم نگاه

 .بره شه تموم و دیببخش بگم که نبوده

  من. زنه یم رونیب خونه از و کنه ینم اصرار گهید

  لنتمیسا ی  گوش زنم یم غلت جام سر. باز شم یم تنها

 ستیب.  کشم یم رونیب شلوارم بیج از یسخت به رو

 مهم برام که یمن و رفته دست از تماس   چهار و

 .منتظرمه  باربد ستین
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 ...الو -



 حرف که کنم یم رو تالشم تموم و رمیگ  یم یقیعم دم

 .مونه یم ناکام تالشم که بماند و بزنم

 باشه؟ ... نکن قطع نیبب -

  منتظر و دم یم قورت رو  دهنم آب اما کنم ینم قطع

  حس   تموم اما ستمین عاشقش. بزنه  حرف تا مونم یم

 بدم خودم از. قلبم سمت   شده ریسراز ایدن  انزجار یها

 بال نیا ممکنه که کردم فکر نیا به بار هزار و اومده

  ممکنه ارم؟یب یکس سر هم باز شتری ب شدت   به رو

 آدم حس! نباشه؟  جبران  قابل که بزنه  سر ازم یکار

 دیجد ی  رو نیا با تازه و دارم رو یتیشخص  دو یها

 نیا ،یعار یب در   بزنم که هم قدر چه  هر. شدم آشنا

 . ترسناکه برام هم باز حس

 برام ادیز ازت  اتفاق اون از بعد و روز چند نیا تو -

 ینداشت آزار قصد ،یبود یزی چ ریتاث تحت که گفتن،

  از و یدار مشکل ات خانواده با  دونم ینم ،یندار

 ... ها حرف نیا

 :  گه یم یوقت صداش ی  تو داره بغض کنه،  یم مکث

  فکرش نشه  یحت که قدر اون! ادیز اد،یم بدم ازت -

 انزجار  حس اسمتم به نسبت که قدر اون. کرد رو

 ... اما دارم



 خودم به  نسبت رو ها حس نیا هم من! یتفاهم چه

  حرفش و شکنه یم بغضش لحظه چند یبرا. دارم

 یم گاز رو لبم من مدت نیا تو. مونه یم کاره مهین

  یهیتنب چه که کنم یم فکر نیا به و دمی م فشار رم،یگ

 ! خوبه رمیبگ  نظر در  کوشا یبرا

 . ببخشمت بتونم که بشنوم، و حرفت دارم دوست اما -

  یها آدم یدوستانه  انسان حس   نیا از ادیم بدم

 . مهربون

 .بگم دیبا یچ دونم ینم اصال و زنم  ینم یحرف

 کنه قدر چه دختره نیا که یکن یم فکر  خودت شیپ -

  توقعه بحث اما شیزندگ دنبال  رهینم چرا زونه،یآو و

 شدم،ینم ناراحت  نبود، ن یا حالم یبود بهیغر کوشا،

  رو یریتصو نیهمچ دنید توقع  . میزندگ دنبال رفتمیم

 چون سخته  دنتیبخش اما کنم یم درکت. نداشتم  ازت

 ! کنه  ی م درد... دلم

  جمع رو خودش کنه یم تالش باز و کنه یم نیف نیف

 . کنه

 فقط ستمین هم فیضع! ستمین یاحمق دختر من -

  انگار خب  اما باشم داده فرصت  هی بهت داشتم دوست

 .  کنم یم ی خداحافظ پس  ش،یخوا ینم



 کنه یم فکر  اون و دم یم  فشار هم یرو رو هام پلک

 تا کشه یم طول قهیدق چند که. فرصته ق  یال کوشا

 . بشنوم رو کردنش قطع ممتد بوق ی  صدا

  رو هام پلک. تخت یرو کنارم، کنم یم  پرت رو تلفن

 اما. بخوابم که کنم یم  تالش و دمیم فشار  هم یرو

 دست به دست زیچ همه امشب انگار و بره  ینم خوابم

 .  داره  نگهم داریب صبح تا داده هم

 برق که امشب از. خونه  کی تار ی  فضا از ترسم، یم

 یسع و  کردم خاموش  نگذشته نه از ساعت رو ها

 و شم یم بلند جام از. خواب  به بزنم رو خودم کردم

 کنم یم احساس. کنم سر ییتنها  رو شب نیا تونم ینم

  بگه بهم و  بزنه رونیب ام  نهیس از والی ه هی که االنه

 توهم یدید شد، بابات یزندگ از تر گه تو یزندگ یدید

 یخواه معذرت و یرفت یزد! یشد  انایک هیشب

 .  ینکرد

.  رم یم رونیب خونه از و زنم یم بغلم  ریز رو بالشم

 دلم خب یول  ادهیز بخورم کتک آزاد از نکهیا احتمال

 . باشم تنها مسخره یفکرا نی ا با خواد ینم

 داشت. انسالیم زن   هی رو، زن هی ریتصو اد،یم ادمی

  زن. بود سادهیوا روش به رو انایک و زد یم زجه



 رو من دختر   چرا! چرا  گفت یم و زد  یم داد داشت

 .  داد ینم یجواب انا یک و! یکشت

  گفت یم رو، زن ی  صدا  دیشن ینم نبود، مهم براش

  گردن لیوک اره؛یم سند بابام. شهیم  تموم باالخره

 .  کنم یم  دایپ نجات و  رهیگیم کلفت

  داشت احتماال و زد پوزخند انایک گذرم، ینم گفت زن

 رو اول حرف مملکت نیا  تو که کرد یم فکر نیا به

 ! کن جز و عز یه  حاال! مقامم و پول و زنم یم من

  از و پلکمه پشت   ریتصو اون هنوزم دم،یدیم کابوس

 ! ترسم یم کردن ی خواه معذرت

 رو کرد یم وانمود نطوریا ای بود والی ه واقعا انایک

 یم دختر ه ی که کنم باور تونم ینم و دونم ینم هنوز

  همسن دختر هی جوون، هی  که! باشه سنگ انقدر تونه

 و باشه کشته رو خودش قواره و قد هم خودش،

  یرو دختر اون  رفته دست از یآرزوها  وجدان عذاب

 .نباشه اش شونه

 :  گفت یم مدام! نه شیناراحت اما ادمه،ی  رو دنشیترس

 . دمیم اشو هید -



  بود یکاف. بود آسون اون مثل یدختر یبرا دادن هید

 همه تا بشه  یخال اش  خونه  نگیپارک از نیماش هی

 کرده ینامرد یخان نه که. اولش یجا سر برگرده زیچ

 !  مرده یخان نه و

 درم پشت دست به بالش که است قهیدق چند دونم ینم

 نه و هست یکفش نه در  پشت! ستی ن خونه آزاد و

 . ادیم خونه داخل   از ییصدا

  ی  کیتار تو که ییها بچه مثل ستادم،یا جا همون

 هیسا هم من نن،یب یم والی ه رو یلباس چوب  اتاقشون

 یم ها آدم به زدن بیآس که! دمید والیه  رو خودم ی

 طرف که ی درد از شتریب  یحت باشه، داشته درد تونه

 .کنه یم  تجربه مقابل
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 وقت نیا کنه ینم آمد و رفت یکس خلوته،  ساختمون

  دو یرو نجا،یا شم یم پالس راحت الیخ با من و شب

 چونه ریز رو ام کرده بغل که یبالش و  نمیش یم زانو

 از رونیب  رو شب آزاد  مونم، یم منتظر. زنم یم ام

 .مونه ینم خونه

  گفتم یم کاش که افتاده جونم  به خوره  مثل یحس هی

 ینم دردش ام  یالت شد، ی نم جواب واسش! دیببخش

 . کرد یم آروم رو من حداقلش بود، خوب  یول شد،

  ینم یناراحت احساس دمیپرس  یم انایک از  ها روز اون

 خدا دست یزندگ و مرگ مگه: ' گفت یم و یکن

  ینم من! رهیبم  ینجور یا که بوده نیا قسمتش ست؟ین

 .' کرد یم کارو  نیا گهید  یکی کشتمش

  که یزیچ هی به بردن پناه  به ه،یتوج به  داشت اجیاحت

 اون و کنه محافظت ازش بتونه! کنه آرومش بتونه

 بهونه از من اما. بود کرده دایپ رو یخوب یها  بهونه

  تا نکهی ا الیخ به رو روز  اون تونستم یم. زارمیب

! نکشم شه،  یم خوب  حالم گهید ساعت دو یکی

 ...و! نخورم



 در قفل تو دیکل چرخش با که ورود در اد،یم باالخره

  جام از نمیب یم  در یآهن قاب تو رو آزاد و شه یم باز

 :  گم یم و شم یم بلند

  تو؟ ییکجا -

 یم و کنه ی م زیر رو هاش چشم نه،یب  یم که رو من

 : گه

 باالسرم؟ آقا ای یمن خور گه -

 انقدر اعصابش که بوده نقاش ریدرگ هم  باز احتماال

 :  گم یم و کنم یم بغل  شتریب رو بالشم. هیخم..ت

 .ادیم خوابم کن وا و در ایب -

  و پا تا سر  به اد،یم جلو و بنده یم رو  ساختمون در

 : گه یم و کنه یم نگاه یچپک بغلمه که یبالش

 .سالمت به یهر ؟*رهیگر جان  نوانخانه -

 که ینی ح و چرخونه ی م خونه در قفل تو رو دیکل

 : زنه یم غر ارهیم در رو  هاش کفش

 یپارت و مکان و داف تو یچار سیب مردم یقایرف -

 ... سرش ریخ قهیرف ام ننه عمه نیا پالسن،

  المپ کردن روشن از بعد و شه ی م خونه وارد

 :  دهیم ادامه ییرایپذ



 باد شو...چص وقت هی من دل ور   خوابه یم ادیم -

 .نبره

 سادمیوا در پشت که من به و در سمت گرده یم بر

 بدتره فحش تا صد از کنم یم فکر که کنه یم نگاه

 . نگاه اون

 زن قلقل کدو برات خوام یم ایب سلطان، تو ایب -

 ...کنم فیتعر

 و کشه یم رو دستم. کردم قهر که مثال و کنم یم اخم

 :  گه یم خنده با و بنده یم و در. خونه تو بره یم

 هم با بپوشم امویخلبان خوام یم امشب  ایب ،یبیب ایب -

 ...میکن پرواز آسمونا تو

 

 کودک برنامه ای کتاب در ریگر جان نوانخانه*: 

 آبوت  یجود
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 چشم آزاد شه یم باعث در ی  صدا اما  هنوز، میخواب

 اجداد و آبا  به و کنه شل رو دهنش چ  یپ نکرده باز

 . بده فحش دره پشت   که یکس

 . مزاحم پدر یب پدرت قبر به تف -

 یم نافشو داشتن یوقت احتماال که کنم یم فکر نیا به

 از و" ناموس یب گهید شو کنده اه" گفتن دنیبر

 . آزاد یبرا مونده یپارگ دهن  نیا اونجا

  یموها نیب و زنه یم  کنار رو پتو که یحال در بعد

  جا از کنه، مرتبشون تا بره یم فرو چنگ اش آشفته

 .رهیم در سمت   به و شه یم بلند

  یها اخم با. دره پشت   ار یشهر و کنه یم باز رو در

 که قطعا و کنه یم انداز بر رو پاش تا سر هم در

 . حالله خونش



 ی  گردن پس هی آزاد شه یم که خونه وارد اریشهر

 یافهیق دن  ید با هم  اریشهر و کنه یم مهمونش جانانه

 . کنه یم فرار خورده یپس چرا دونه یم  اش کرده پف

  یم سالم و شه یم خونه وارد هومن سرش پشت  

 .کنه

 :  گه یم جوابش در آزاد 

 ...بالم و درد -

  یرو رو پتو و کشه یم دراز جاش سر ره یم باز بعد

 .کشه یم سرش

 پا سر که ی اریشهر و هومن به و نمیش  یم جام سر

  یم سالم کنن، یم نگاه آزاد به خنده با و سادنیوا

 .کنم

 و آد یم  هومن. کنن یم  یاحوالپرس و  دنیم دست

 :گه یم و نهیش یم آزاد  سر یباال

 ود؟ یپر اعصاب ن یا باز چشه -

 یرو که ی کی کوچ ی  تالیج ید ساعت   به دمیم رو نگاهم

 :  گم یم و  نصبه وارید

 اومدنه؟ وقت چه گه،ی د دیخرمگس -



  رو سرش و کشه یم دراز آزاد مخالف جهت هومن

  تو گهید حاال که اریشهر. ذاره یم بالشش یرو

 :  گه یم بلند ی  صدا با جا همون از است آشپزخونه

 . اقتیل یب ینکبتا  واستون  میآورد میحل -

 یم ارهیب رونیب پتو ریز  از رو سرش  نکهیا یب آزاد

 : گه

 تو و یخورد  یگه چه  باز ستین معلوم اترته،یت -

ل کدوم  .کدوممونه  ریگ کارت  و یکرد ریگ گ 

 :  گه یم و خنده یم هومن

 .باهوش  یلنت -

 :  گه یم  هومن به رو و زنه یم کنار رو پتو آزاد

 .ری ه  هور هار -

. پتو ریز بره یم و سرش باز آزاد و خنده یم هومن

 راه که ییصدا و سر با و  است آشپزخونه تو اریشهر

 و آزاد ی  زندگ به زنه یم  گند داره گفت  شهیم انداخته

 . بخوره ازش گهید یپس هی  قراره احتماال

 :  گه یم و کشه یم ازهیخم هومن



 نه، گفت کرد دیلیک م،ی بر ناهار بذار گفتم  یه من -

 ستشیارت  کاپیم شی پ ببرم دیبا جونمو نن ظهر

 . ایمام شوگر با داره یدورهم  شب کنه فسان چسان

 یم پتو ر یز از باز آزاد اما ستین حواسش  اریشهر

 : گه

 . کرواتت کنه یم خشتکتو ادیم بشنوه ها، ننشه -

 و کنه یم بلند آزاد بالش یرو از رو  سرش هومن

 :  جا تو شه یم زیمخین

 .رو نایا گفت یم داشت خودش -

  خونه، قسمت اون برم ی م و کنم یم بغل  رو ها پتو

 . میبخور  صبحونه دیبا و آورده سفره  اریشهر چون

 .میبنداز سفره پاشو ید یم افتخار اگه ،یداف -

 تخس یها بچه پسر مثل آزاد و گه یم هومن رو نیا

  بالشش که یحال در و شه یم بلند جاش از اکراه با

 : گه یم خونه سمت اون دهیم  هل لگد با رو

 من خونه  ن،یکرد یم کوفت دیمونیم خودتون خونه -

 .الشا  و آش نیا مکان شده

 سمت کنه یم رو زنه یم  غر که حال همون در بعد

 :  گه یم و من



 اون بذار کن تا نا،یزم رو  ینکن ولشون ینجوریا -

 . گوشه

 و اشینیب رو  ذارهیم انگشت که بزنم یحرف  خوام یم

 :  گه یم

 ! سیس باش، س یس س،یه -

 با و گه  یم رو جمله نیا یوقت اش بامزه  حالت   به

  یم تا رو پتوها و زنم یم لبخند دهیم تکون سر تمیر

  خونه گهی د نکنم رو کار نیا اگه دونم یم چون کنم

 تمام کتاتورید هی کرده ثابت آزاد و دهینم راهم اش

 .ارهیع

 و یاغی ی رو نظرم من  کتاتورید گهیم  خودش البته

 .بودنشه نفهم زبون
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 تو اون ساعت سه و ییدستشو رهیم ازش، ام یراض

 کار یصبح  سر بگه بهش ستین ام یکس. مونه یم



 در حرف برات  بده انجام حموم تو برو یدار هم یبد

 . ارنین

 و نشستم ییایسومال یها  میتی مثل   ییدستشو در پشت

  کنن یم جارو رو سفره دارن  که اریشهر و هومن به

 . کنم یم نگاه

  رو ییدستشو برق و رسه یم اوج به تمیعصبان گهید

 .  کنم یم خاموش نشستم که جا همون از

 :  گه یم و ادیم در آزاد یصدا باالخره

 ان؟یب نیریش وسط از بشکافمت رونیب امین -

  تلریه به ز، یلیپ نباشه آزاد محتاج چکسی ه فقط ایخدا

 ام یب با یدار تو که یراه نیا ،یقیز کنار بکش گفته

  و یناز نژاد اصال. رفتم خر با من رو یر یم وه

 .انداختن پس اجدادش و آزاد رو  یباز  یناز

 رونیب شهیم یراض باالخره و گذره  یم قهیدق پنج

 . ادیب

  و کنه یم نگاهم هم در یها  اخم اون با  قبلش خب اما

 هم دیشا و کرده یقاط نول و فاز که باورم نیا بر

 لیاوا فشیسخ نسل   و  نقاش شاتیفرما ر  یتاث  تحت  

 به رو صورتم. کنه  یم یط رو یباردار دوران



 در و شورمیم صاعقه  و باد و برق  و نور سرعت

  ثابت تجربه چون امیب رونی ب زودتر چه هر که تالشم

 غذا سر و  ان یخوب یگرا غارت ها یوحش نیا کرده

 .ندارن رحم یکس به

 من یکاسه گردم یم بر ی وقت چون شهیم نمی هم خب

 کن یناسپاس و ریبگ -: گه یم آزاد و آزاده دست کنار

  تو بود زده نخورده نیا  بودم نداده نجاتش. بدبخت

 .گوشش

 :  گه یم و خنده یم هومن

 یا کاسه تو یختیر و نصفش یول یداد که نجاتش -

 . جلوته که

 دعوا و بحث وقت   امروز و خنده یم هم  اریشهر

 در جمع   نیا داشتن   دوست و رفاقت بحث   فقط ست،ین

 . است  وونهید و

 تو چون آزاد قول   به و کنه یم جمع رو  سفره اریشهر

  شویباز سر مامانش و کشه  ینم یسخت اشون خونه

  انگار خودشم. اد یب بار مرد تا کنه یحمال دیبا دهیخر

  انجام باشه  داشته تی جذاب  خونه تو کار براش که

 . دهیم

 :  گه یم و ادیم شوره یم  هم رو ها ظرف نکهیا بعد



 .دارم کارت آزاد -

  آزاد و گهید راه   به میزن یم رو خودمون هومن و من

 :  گه یم اری شهر یجد یافهیق دن  ید با

 .گهید دیگمش دیپاش -

  به ده یم  هیتک و نهیش ی م هومن دست   کنار اریشهر

  نسل هی نایا احتماال و آزاد  ساخت سال صد  یها یپشت

 شونه توشون که هستن ییها یپشت اون از تر بعد

 . ابر یجا بود مرغ تخم

 .دیکن کمک همتون خوام یم باشن، بذا نه -

  شل حالت   اون از کردن حسابش آدم نهیب یم تا هومن

 .نهیش یم  جاش سر تر موقر و ادیم رونیب وارفته و

 ...ها بچه -

 حرف که بهش میدوخت چشم تامون سه  هر گهی د حاال

 :  گه یم اری شهر و بزنه

 .کردم دایپ بابامو -

 جذاب براش  بحث و نشده شوکه یل یخ که هومن

 به رو خسته و لش حالت همون  دوباره ستین

 :  گه یم و ده  یم نشستنش

 ... که شد یهند لمیف -



 ادامه و کنه یم قالب سرش ریز رو هاش دست بعد

 :  دهیم

 شه یم یترک  ژانرش یکن یم داشیپ که بعدش البد -

 .ستی ن بابات اصال نیا یفهم یم

 یم و کنه ی م نگاش یچپک دهیکش دراز کامال که آزاد

 : گه

 .بزنه  زرشو بذا بخور گه کم -

 با. گنیم آزاد زبون به احتماال رو نشون دو ریت هی با

 .زنه یم گه نفر دو به همزمان جمله هی

 :  گه یم آزاده صورت  به فقط نگاهش که اریشهر

 یول. باشه نجایا که نداشتم توقعشم ست، ین نجایا -

 معلوم نایت فیتکل تا که نهیا میاصل مشکل االن خب

 .برم تونم  ینم نشه

 :  گه یم و رن یم هم تو آزاد یها اخم

 . یبر یخور یم گه ،ی بر یتون ینم که معلومه -

 ...یا فلسفه چه با ناموسا اریشهر -

  یجد بحث   تو و شم خفه شه یم باعث ازاد گفتن   ا 

 .باشم شنونده فقط و ارمین در  یباز نمکدون



 ... بندازم تونم ینم گه  یم نیا آزاد -

 شهیم باعث  و ادیم در شاخم حرف نیا دنیشن با

 ... میکن نگاهش گنگ و  جیگ و متعجب
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 :پرسه یم  و آد یم خودش به که هیکس نیاول هومن

 .حتملی یکرد تجاوز عقلشم به -

  دم بره، ی م حساب آزاد هم در یها اخم از اریشهر

 و زنه یم گره هم تو رو انگشتاش ره،یگ یم یقیعم

 :  گه یم

 بخواد که نداره  مییجا یول داره؛ نگهش خواد ینم -

 کار نیا خونشون تو بخواد اگه یعنی. بندازتش  اونجا

 . میر یم ا...گ به فهمه یم مامانش  کنه و



 اخم همون با و کنه یم  داغ آزاد، شه یم یعصبان

 سر و اد یم رونیب کش دراز حالت  از هم در یها

 .نهیش یم جاش

 : زنه یم تشر یوقت بلنده صداش تن

  چه یدار یندونست که یبود کور ای  یصخل...ک -

 اگه یالش  گفتم بهتون بار هزار ؟یخور  یم یگه

  تو رفت  د،یارین بار به گند که دیبپر ی الش با دیهست

 به دیریگ یم شهیهم و من حرف اتون؟ کله

 شت، یم فاک دیگیم ادی م باال که گهش متون،...تخ

 .نفهم ش...جاک ریبم برو! کنم کار یچ  کنم چه  حاال

 تاش ده کلمه تا یس حدود و جمله هی  نیا از بایتقر

 یساز یغن  شکر رو خدا. ی تیشخص بی تخر و فحشه

  یناب و َگنگ نطوریهم داره و کنه ینم مختل  اصال رو

 !کنه یم شرفتیپ

 رو دونیم هومن اما ندارم ختنیر نمک جرئت که من

 : گه یم اری شهر به رو و  کنه ینم یخال

 ینم ببر، وم...کاند خودت  با گفت بهت بار صد -

 !گاو ،یگاو! که یفهم

 با هومن و هومن سمت داره یم بر زیخ یعصبان آزاد  

 . نهیش یم عقب خنده



  باال اون  مثل یپسر یبرا است، کالفه اما اریشهر

 تمام شهیم باعث یگند نیهمچ شدن یعلن و اومدن

  نکهیا  یسوا بشه، گرفته ازش داره که یامکانات

 و کنه یم گم نیزم یرو از هم رو نایت  نسل مادرش

 .کنه سقط هم با رو اش  بچه و خودش بسا چه

 آز؟ کنم کاریچ -

 و االن نیهم یکرد پا به تو که ییشو یتیورا نیا با -

 !یکن عقدش محضر یبر  دیبا یضربت

 : کنم یم اعتراض و کنه یم نگاهم یچپک آزاد

 خوام ینم  گه یم جور هی گه،ید خوره یم گه خو -

  خدا بلکه کرده تقرب سال یها سال انگار  شه ینم

 .دامنش تو بذاره سگو  توله نیا

 و تیجذاب اون خواد یم یول زنه یم  شخندین آزاد

 .کنه حفظ کامال رو اقتدار

 د؟یش ینم الل  شما چرا -

 برده سر رو اش حوصله  ما نیب بحث   حاال  که هومن

  یصفحه به رهیخ ورشن هی به آدم و عالم کال و

 :  گه یم  اریشهر به خطاب  لشیموبا

 ! ها؟ ؛یسوزیم میزن یم راست  حرف -



 . تونوی باز صنمک...ک نه خوام، یم کمک االن -

 بپرم برم که نهیا بکنم تونم یم که یکمک تنها من -

 . فتهیب اش بچه کمشیش رو

 آزاد حرف   با اما و خنده یم ورم و  شر به هومن

 .میش یم  الل جفتمون

 ...نازار -

 : گه یم ی فور اریشهر

 !؟یچ نازار -

 نازار اسم من یبرا نکنن، تکرار رو اسمش کاش

 .کنم یم فرار ازش مدام که تلخه اتفاق   هی به هیشب

 . کنه کمکت تونه یم -

 هم اون دست از چون. شعره کردن   تالوت مثل خب

 یزندگ  تو بزرگ چالش هی نیا و اد ینم بر یکار

 ...ادیم حساب  به اریشهر
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 یپروژه  هی بخواد که انگار و اندازه یم  باال ابرو یتا

  متفکرانه س  یس هی بده حیتوض رو یعمل و یعلم مهم

 : گه یم و رهیگ یم خودش به

  انجام هم با کردن یکار هر که نیمدل نیا دخترا نیا -

 .  دن یم

 ی  برا و اندازه یم آزاد صورت  به نگاه مین هی هومن

 :  گه یم سش یس شتریب هرچه  بیتخر

 . بلده بوده دخترا تو ادیز د،یکن اعتماد حرفش به -

  به هم اریشهر  یحت  حاال و کنه یم نگاش اخم با آزاد

 :  گه یم خنده با و ادیم یضربت میت کمک

 ...دکتر نیبد ادامه -

 یم فکر نیا به احتماال و کشه یم قیعم نفس آزاد

 که کنه خفه رو دورش یگاوها یچجور  که کنه

 !ادیب نظر  به یعیطب

 یم فکر تو که ین یزونی ر پشم زیچ اون سقط بعد -

 .شهیم یاوک بعد روزه هی مرضش و درد تینها ،یکن



  تجربه موردم نیا تو انداخته  ییچندتا هی سلطان -

 .داره

 یم دراز کنه ینم آدم رو  ما فحشم یحت نهیب یم یوقت

 :گه یم و شیقبل  یجا سر کشه

 . بخوابم خوام یم کم، شرتون دیپاش -

 :  گه یم و شه یم بلند جاش  از اریشهر

 . زودرنجن دکتر یآقا -

  یم محکم لگد هی دهیکش دراز که جا  همون از آزاد

 : گه یم حرص با و اریشهر یپا  ساق   تو زنه

ه باسنت، تو بکن و دکتر یآقا - خ   ! چ 

 و میر یم یشکافتگ به رو خنده از هومن و من

 .کنه یم  ضعف و غش و دهیم ماساژ  پاشو اریشهر

  یم صداش آزاد و در سمت   افته یم راه یخداحافظ یب

 : کنه

 خور؟ گه یآقا -

  و من. یلعنت ارهیم در رو گفتناش دکتر یآقا ی  تالف

 بر یوقت اریشهر داغون س  یف حاال و میخند  یم هومن

 ! هیدنید کنه یم نگاه بهمون و گرده یم



 . کن ا س شمارشو -

 : پرسه یم تعجب با اریشهر

 رو؟ نایت -

 :  دهیم  جواب هومن

 مردمو حامله زن میباش  هول قدرم چه  هر ما گهید -

 ... که میکن  ینم عفت یب

  یبد حس    هی. افته یم هم  با اریشهر و  من یدوزار

 خوادش یم آزاد که یاشماره به کنم یم دایپ نسبت

 .ارمین خودم یرو به کنم یم یسع اما

 هی تونه ینم یحت که من مثل یگوسفند اقتیل قطعا

 .ستی ن داریپا یرابطه  هی کنه، ساده یخواه عذر

  ره، ینم قهر یرو از. رهیم و دهیم تکون سر اریشهر

 درس دیبا ای داره امتحان ای داره کالس ای معموال

  یزنک  خاله  شاتیفرما هم موارد شتری ب و بخونه

 . ارهیب جا به  رو مامانش

 اون از شتر یب و خواد ی م رفتن دلم منم اریشهر بعد  

 . شدن تنها



  یهمون اولشه، همون است، جرقه همون ساده کراش

 هی فقط یکی قول به. بعد سال چند اد،یم ادتی بعدا که

 ...باره

 بستن از قبل و کنم یم  یخداحافظ اریشهر  برعکس

 :  گه یم هومن به آزاد که شنوم یم در

 ؟ یبر یخوا  ینم تو -

 

  ییتنها شبید برعکس  حاال و رم یم  باال رو ها پله

 .دارم دوست شتری ب رو ام خونه

  خوب ی لی خ رو شبید  ست،ین رفتنم  راه به حواسم

 . ان خسته یخسته  هام چشم و دمینخواب

 هی همون و صورتم  رو کشم یم دست لحظه چند یبرا

  کنار یزی چ هی به برخوردم با شهیم مصادف  لحظه

 هی و افتاده ها پله نییپا ساک هی کنم یم که نگاه. پام

 !  گه یم یبلند"  نیه"  ها پله یباال نفر

 و ها مهره به نگاهش و ره یم نییپا که رو ها پله

 از دارن و شدن پخش پله راه تو که یک ی کوچ ینا ینگ

  ترسناک نگاه   هی افته یم زنیر یم نیی پا ها پله درز

 :  گه یم و اندازه یم من به



 .خب کن نگاه جلوتو -

  یم طول  هیثان چند فقط ترسناک نگاه نیا خب البته

  درد و ناک اسف زشیعز ساک سر   یباال  بعد و کشه

 . زنه   یم زانو آلود

 یعوض  عمق خب اما ستمین بلد که ی خواه معذرت

  اون کردن جمع که چند  هر و کمکش  نرم اگه هیباز

 . ممکنه ریغ  ییجا نیهمچ  از زیر سنگ  و نینگ همه

  راهپله کف   که دستاش به و ستمیا یم  سرش یباال

  رهیخ ها  مهره اون کردن جمع واسه  شنیم دهیکش

 .تره زخم دلش دیشا و زخمن هاش دست ی  رو. شمیم

  و چهیه دل زخم ش  یپ صورت زخم گفت   یم بود یکی

 .تهی حکا همون نجایا انگار

  یم جمع کمکش دونه دونه و نمیش یم  زانو دو یرو

 .کنم

 : زنه یم غر

 .کنه لعنتت ا...خد کنه؛ لعنتت خدا -

 :  گم یم و زنم یم شخندین

 .  کنم یم درکت قایعم -



 بر و ساک. دونه یم خودشم است، دهیفا یب کارش

  دست کف رفتن از قبل شه، یم بلند جا  از و داره یم

 یم رو دستاش یرو خاک و کوبه یم هم به رو هاش

 : گه یم و تکونه

 ! شو خفه قایعم -

 یپارگ به رو تعجب از  و شدن گرد که ییها چشم با

  تند رو ها  پله حرص با اون و کنم یم نگاهش رنیم

 .رهیم نییپا

 فقط من بتیمص پر و یالکچر  و یسکس یزندگ یعنی

  رهیبگ و  شلنگ سر ادیب نمیا که! داشت کم رو نیهم

 ! بره من رو

 .برم باال دوباره رو ها پله تا گردم یبرم و خندم یم
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 "  نازار: " دید یه یزاو رییتغ



 

 هی خود   نه، که هیشب یکن ی م حس هست  ییها وقت هی

 که یدیم انجام  رو یکار هی! یهست یتیشخص دو آدم

 باور! یداد انجامش یکن ینم باور اد،ی م نظر به دیبع

!  نه! بودم؟ من نیا ،یگ ی م خودت با مدام و یکن ینم

 !من کامال! بودم من  اما، نداره امکان  شه،ینم

  کردن رد و شهیم شروع دوم  مرحله شه،یم که باورت

  مدام! کنه ی م ات وونهید  حتما  نکشتت اگه  مرحله نیا

  انجامش دینبا احمق، دی نبا! چرا؟ ،یگ یم خودت به

 نیا یهمه  نهاست و سرت  بر خاک ؛یزد گند! یدادیم

 !توقع ؛یلعنت یکلمه  تک هی به شهیم ختم  ها  کلنجار

 از که یتوقع چه و ی دار خودت از که یتوقع چه

 ! ره یم انتظار  گرانید

 تیموقع هی یوقت روح و فکر مغز، بدن، که شهیم نیا

 هی به یشی م لیتبد تو و  کنه یم قفل نهیب یم بیعج

 ! گهید آدم

  بند بند خوردم، یلیس که یالحظه  اون شدم، لیتبد من

 مصب سگ یپا اون باال اریب گفت یم  داشت وجودم

 ینم و بود شده  جیگ دلم اما! دهنش تو بکوبونش  رو،

 .  کنم کاریچ  دیبا دونستم



 شهیش ی  صدا و شکسته قلبم. بده هنوزم بود، بد حالم

 یم رو  شدن تلنبار ام نهیس یتو که ییهاخورده 

 نه، عشق از! دارن درد رو، قلبم کنن یم  زخم. شنوم

 ! من از ان یناراض جا بد اعتماد   از

 اما و اته یح  به نگاهم نشستم، پنجره یرو به رو

 هی و مونه یم عقب همش. ادینم هام چشم دنبال فکرم

  تو خاک گه  یم بهم که ییجا! کنه یم ر ی گ گهید ی  جا

 ! یآ یم  نظر به زیبرانگ رقت قدر چه  نازار، سرت

 بر ام چونه ریز از رو  دستم کشم، یم  یقیعم نفس

 . گوشم پشت فرستم یم رو موهام و دارم یم

 اگر و کنم فکر آزادانه تونم یم و تنهام  که خوبه

 . کنم هیگر و بزنم داد خواستم

 هی حداقل تا بده جواب رو شیکوفت تلفن گفتم بهش

 و ارهیب بهونه که! کنه یراض رو من که ارهیب بهونه

 دور نیا از شتریب خودم از رو من و  دیببخش بگه

  هی بلکه ناراحتم قدر چه  بگم بهش خواستم ! نکنه

. نداشت دهیفا اما کنه تجربه رو من یناراحت از درصد

  یب من   نی ا از خودم، از شتریب من و دیببخش نگفت

 . شدم شرمنده پا و دست



  یم دلم ندادن، انجام کار و نشستن از شم یم خسته

  دراز خب  اما بخونم درس و اتاقم یتو برگردم خواد

 خوندن درس از تر جذاب یمواقع نیهمچ تو دنیکش

 . آد یم نظر به

 یم دراز خونه کف یها ک ی سرام یرو  و نیزم یرو

 . سقف به دمیم رو  نگاهم و کشم

  خسته ذهنم اغتشاش از چون ببره، خوابم دوارمیام

 .شدم

  تا زیم سمت    زنم یم رجهی ش و خوره یم  زنگ میگوش

 .  خطه پشت  یک نمیبب

  هست نیا بر  همیترج و شناسمشینم من که هیاشماره

 .ندم جواب که

  باز خوام یم خوره، یم زنگ  باره سه و دوباره تلفن

  کرم که بدم ادامه پلکم بستن   به و کنم ی توجه یب هم

  یوخ یوخ" خونن یم تمیر با و ذارنینم  میدرون یها

 " رهی یوخ

  تو چهیپ یم مرد هی ی  صدا دمیم جواب که رو تلفن

 .  آشناست اما هیک مال دونم ینم که ییصدا  هی. گوشم

 : دمیم نطوری ا رو کوتاهش یالو  جواب  



 ... دییبفرما سالم -

  بخوره موش  بگم دارم دوست و دهیم  جواب کوتاه

 ... رو زبونت

 ! آزادم -

 ارمیم زبون به یلودگ نیع  در رو نیا! رم یاس منم البد

  یسع کنم ی م فکر هست  یک آزاد نکهیا به یوقت اما و

 : بگم و بکنم جمع رو شدم ختهی ر یها برگ کنم یم

 ...کنم یم قطع -
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 !کن قطع ،یدون یم خودت... حاال یبود -

  تینها در خب اما کنم یم  تعجب بودنش  پررو حجم   از

  دهیگز دوبار  سوراخ ه ی از خوام ینم. کنم یم قطع

 . بشم



 نیا و خوره یم زنگ مرتبه  سه و دومرتبه میگوش

 بار هی کنه  مجبورم که هست آور عذاب  قدر اون صدا

 چون کنم، روشن باهاش  رو فمیتکل دیبا شهیهم یبرا

 .ندارم یتلفن مزاحم یحوصله 

 رو یگوش و لغزه یم رنگ سبر کونیآ  یرو  انگشتم

 . چسبونم یم گوشم به

 چهیپ یم گوشم ی  تو صداش بگم یزیچ که نیا از قبل

 .متنفرم لحنش کتفم   به حالت   اون از و

 زنگ نگفتم کن، قطع یکن  قطع یخوا  یم تو گفتم -

 ...زنم ینم

  سلطان آگاهم   مزخرفت  یها یژگیو و  وجنات از آره

 ! ییپررو و فتهیخودش قدر چه که

 ،یزن  ینم زنگ گهید کنم یم قطع  که دفعه نیا -

 خواد ینم دلم و ادینم خوشم چکدمتونی ه از! خب؟

 ! حله؟ باشم، داشته یارتباط  ای بزنم حرف   باهاتون

 قصه باز ندارم دوست کنم؛ یم دیتاک هام حرف ی  رو

 فراموش و گذشتن یوقت  ادیب شیپ برام  دیجد یها

 !  سخته  قدر نیا کردن



 غرور به دارم توقع ،یعصبان یحدود تا و هیجد لحنم

  خب اما کنه قطع اون بار نیا و بخوره بر شیارباب

 یا ین یب شیپ قابل آدم که کنه یم  ثابت جوابش

 ! ستین

 ! میعاشقت ما -

  اگه که خدا به و مشهوده کامال لحنش یتو  پوزخند  

 سالم دهن   و فک براش  بود دستم دم   یکی نیا

 ! ذاشتمینم

 :  گه یم یوقت صدا با و  شهیم تر مشهود پوزخندش

 ...موال به -

 لیتبد و  کنه یم عوض روال و لحن هیثان صدم   تو

 : یجد آدم   هی به شهیم

 .دارم کارت -

 که آره یم زبون به محکم رو جمله نیا قدر اون

  سر گرده یم  بر کنه؛ قطع رو تلفن تا رفته که یانگشت

 :  گم یم و اولش یجا

 . ندارم باهات یکار من -

 ! بره خواد  یم اریشهر -



 یم باز دهنم که زنه، ی م رو خالص  ریت گمونم به

  حرکت یب  و مبهوت و مات  لحظه چند  یبرا و مونه

 .مونم یم

 ! نهیا رسه، یم ذهنم به که یسوال نیاول

 ! کجا؟ -

 نیا ی برا  که انگار ده،یم رو جوابم زود یلیخ و

 که نظر به و باشه کرده  یز یر برنامه  قبل از گفتگو

 ! هیبلد  یباز آدم آزاد

 ،یبگ تو یخوا یم یول. ستین معلوم دونم، ینم -

 بهش ادیز ستین یثابت آدم   یقیز نیا . گم یم خودم

 اگه که نهیا. ورش هی به رهیگ یم رو  ایدن ادیب فشار

 یم خورده، یگه چه ادیب ادتی و یکن فکر بهش خوب

 ...عاشقت منم و میدار کار که ینیب

 یم قسم و  خنده یم دار صدا پوزخند   همون با هم باز

 کنم یم که یکار  نیاول نمشیبب اگه که خورم

 تو هاش دندون ختنیر و دهنشه ی  تو خوابوندن

 به من حد از شیب کردن   کالفه با رو اش جمله. حلقش

 :  گه یم و رسونه یم انیپا

 . هستم -



 عاشق برو  ه،یداف خوب هم عمت بگم خواد یم دلم

 ذهنم کنج یق یز اریشهر آزاد قول به فعال اما باش اون

 .کنم یم فکر کنه یم یباز یاسک داره

 ...منو نیبب -

 حرفش لیتکم در خودش و دمینم  رو جوابش

 : گه یم ینجور یا

 . مییتوا و من  کنشونم جمع مثکه زدن،  که هیگند هی -

  یباز  تو خوام ینم بدم، اش تله به دم خوام ینم

 بره درک به سر از دوباره و افتم یب چکدومشون یه

 .  اعتمادم

  فکر به خودش دیبا نایت  داره، عقل خودش  اریشهر

 .تیوضع نیا چه من به اصال و باشه خودش تیموقع

 به یگه هر یک هر ستم،ین چکسیه کن جمع من -

  خودت االن  پس! مربوطه  خودش به زنه یم شیزندگ

 !  کن  قطع و ندارم باهات  یکار که بفهم و نیبب

 تا کنه بحث شتریب داشتم توقع خب! کنه یم قطع

 پسر نیا نظرم  به و امیب کوتاه موضعم  از کمی حداقل

 ! نهیزم یرو آدم نیتر تعادل یب



  قبلم یجا سر دوباره و کنم یم پرت کنارم رو میگوش

  خسته قدر اون گهید حاال کنم فکر و کشم یم دراز

 مخم و شدم

 .ببره خوابم که کرده پاره  میتا تسمه

 

 

  * * * 

 

 ...بچه بدو! نکن یتنبل بدو! ماشاهلل بدو -

 

 از داره و شده ذوب که ام یگوگول یجنازه  هی من

 آدم و مهربون ی  بابا یول زنه یم رل مرگ با یخستگ

 ! کنه ینم ولش خوارش

 جلوم از زنان زیخ و جست کنم کم رو سرعتم امیم تا 

 " نکن یتنبل : " زنه یم  داد و شهیم رد  فشنگ مثل

  خزه تا خوابه یم قدر اون که هیاون تنبل یالوم خب

. زار و خار  گ  یم گیم من   نه کنه رشد بدنش یرو

  آخر که باشم من تنبل از زمیعز پدر شما فیتعر اگه

 .که زمانه



 ... بدو  دختر، بدو  ،یایم سوسه  یدار نازار -

  مکتین و چمن  یرو نه نم،یش یم هستم که جا همون

 و نمیش یم نیزم کف   اعتراض ینشونه  به! سکو و

 یم پروانه دنییدو با همراه دورم و سرم  یباال بابا

 ! زنه

 ...تو یمن  ننگ یهیما -

 رو نیا زنان بشکن و کنان زیخ  و جست و زنان نفس

 مهم هم  براش. خونه ر یمس سمت دوا  یم و گه یم

  همون نمیش  یم هم من. نه ای  رمیم دنبالش که ستین

  و دارن یواکنش چه اطراف یها آدم ست ین مهم. جا

 یورزش لباس  صبح اول که یکس بفهمن دیبا قاعدتا

  چه نشسته  نیزم کف الش و آش افهیق با و دهیپوش

  کشم یم رونی ب شرتمیسو  بیج از رو می گوش. مرگشه

  حمل وضع هوس من گاو  جمعه روز صبح اول   نشد و

 . باشه نکرده

  امیپ تا ستی دو و نایت از پاسخ  یب تماس تا دوازده ده

 همراه تلفن یها داده سراغ دم یم هیترج. نکرده باز

  هم رو تلگرامم و نستاگرامیا مادر دونم یم چون نرم

 .نشونده عزاشون به

 



 ینفس بتونم نکهیا و وقت اتالف یبرا حوصله، یب

 و خونم یم اول به آخر  از رو هاش امیپ کنم تازه

 .نوشت رپ کامل تکست  هی هاش امیپ با شهیم

  و نوشته کلمه تک هی امشیپ هر تو که صورت نیا به

 .هیعصبان یلیخ که داره ییها وقت رو عادت نیا

! گهید یدینم جواب -! هه - ؟یها - نازار؟ - ؟یهو -

 یبرا ج - ج  -  ج -! که -  واقعا -  آره -!  باشه -  اه -

 بدنش یکجا  دونم ینم من و ج هم باز ستمیدو بار

 بذاره کنار رو یعنصر سست اگه شه یم رگ به رگ

 . بده  جواب سهیبنو  مرگش خبر و

  پرت و چرت هم نیا اگه و رسم یم امشیپ نیاول به

  سطل تو اندازم یم و دارم یم بر رو  میگوش باشه،

 کنان زیخ   و جست بابام س  یس همون با بعد. آشغال

 رو مرگم موجبات اونجا بتونم بلکه اتوبان سمت   رمیم

 ! کنم فراهم

 شدمممممممم، بدبخت نازااااااااااااااااررررررر -

 . رههههه یم  داره اریشهر

 ی عمه به و نشده یراض من نستاگرامی ا و تلگرام به

 . رسونه سالم لشمیموبا بردیک

 : گم یم لب ریز



 ... ازگل  کهیمرت -

 دهن مخبر اون و ستین اریشهر قایدق مقصدم خب اما

 با. من جون به بندازه رو نایت خواد یم که هیلق

 و جیگ و دم یم قورت رو  دهنم آب بابا، ی  صدا دن  یشن

 .کنم یم  نگاهش منگ

 قا؟یدق هیک ازگل -

 

   باز_مفت#

  یماهورابوالفتح#

 

 "  شیگشا: " هشتم_فصل#

 دوازده _و_صد _قسمت#

 

  با اسکالنه س  یس نیا و ام یب خودم به تا کشهی م طول

 کردنم باز زبون به رو جاش جیگ و هنگ نگاه   اون

 : بگم و بده

 ... گم یم رو نایت -

 : پرسه یم و کنه  یم زیر چشم



 است؟  کهیمرت نایت -

 هی چون بزنم حرف ترسمیم دم،یم قورت رو دهنم آب

  لگد هی بگم دروغ اگه انگار که کنه یم  نگاهم جور

 . دهنم تو خوابونه  یم جانانه

 که؟ یمرت  گفتم من -

  بدون دهیم  تکون مثبت جواب  ینشونه  به رو سرش

 کنم، فرار مجبورم. بده نشون حالتش تو  یر ییتغ نکهیا

 : گم یم و شم ی م بلند جام از

  رو یزی چ هی حاال بابا، آخه مگه اتهیادب کنفراس -

 .گفتم یاشتباه

 رو دستم اول که بدوام و شم رد کنارش از خوام یم

  یروسر یرو از بعد  ستم،یبا کنارش که رهیگ یم

  اصال برم قربونش. چونهیپ یم و رهیگ یم رو گوشم

 .نداره یاعتقاد  هم ستیفمن به چیه که رحم

 بماند و کنه ولم که کنم ی م التماس بلند یصدا با من

 کنارمون از یک هر چون شم،یم پاره خنده از دارم که

  اش خنده هم خودش. کنه یم ام مسخره شهیم رد

 :  گه یم خندون لحن   همون با   و گرفته



  من... گه  یم دروغ من  به سخته یافسارگ یدختره -

 .یکرد یغلط چه دونم یم که

 از رو  عادت نیا من و عادتشه زنه، یم یدست هی

 و کنم یم فرار کنه یم شل رو دستش که ذره هی. برم

  نگاه رو سرم پشت کنم یم  یسع دوام، یم تونم یم تا

 که  باالست سرعتش قدر اون کنه دنبالم اگه  چون نکنم

 . هیکاف افتادنم ری گ واسه مکث لحظه هی فقط

 و تره شلوغ  ابونایخ خونه، سمت   کنم یم کج رو راهم

 نفس شه،یم  سخت برام که دنییدو. ادیم نییپا سرعتم

 هی به شهیم یمنته که  یپلکون رو نمیش یم زنون

  یم نفس نفس و ذارمیم  دلم یرو دست. بانک عابر

 وگره بستم دستم دور که ییباندانا بابا اومدن تا. زنم

 . بندم یم دوباره و کنم  یم باز رو شده شل اش

 یم دور از. کنم یم تازه ینفس و نمیش یم قهیدق چند

 . برسه بهم تا کنم یم  باال دست براش و نمشیب

 : زنه یم غر آد یم که کینزد

 . دادم پرورش نمیآست تو مار -

 :  گه یم و خنده ریز زنم یم

 . شتوین ببند کوفت، -



  بناگوشش تا  خودش شین  که گه یم یحال  در رو نیا

 .بازه

 میافت یم راه بازوش، دور کنم یم حلقه  رو دستم

 .بابامه من  قیرف نیبهتر  و خونه سمت

 ...نازار که گم یم -

  رهیخ شیداشتن دوست مرخین به و کنم یم کج سرمو

 .شم یم

 یربط روزت چند نیا حال به که ازگل یکه یمرت نیا -

 داره؟ که، نداره

 

 قدر اون نه  و بگم نخوام که سخته قدر اون نه گفتنش

  حماقت ندارم دوست یول  میقیرف! گفت بشه  که آسونه

  و بکشه خجالت داشتنم از و کنه اش شکسته سر من

  به تا چون ترسم یم واکنشش از زیچ  همه از شتریب

 .ومدهین شی پ برام یا مسئله نیچن حال

 :  گم یم  جانب به حق

 خوردم یعشق نیسهمگ شکست  هی. داره ربط چرا، -

 اون تو خوابم یم رمیم خونه  میبرس که االن نیهم و

 .زنم یم رگمو و قرمزه لگن



  شب تا رفتارم نیا با احتماال و کنه یم  نگاهم یچپک

 . بخورم رو قشنگه لگد اون

 و کنه یم  حلقه ام شونه  دور رو هاش  دست از یکی

 :  گه یم

 .خدا به یدار  رو یلیخ -

 یم رو تلفنم خوردن زنگ ی  صدا بار نیا و خندم یم

 شمیم جدا  بابا از. آوردم  درش لنتیسا  از چون شنوم

  چند هر دارمیم بر آرومتر رو هام قدم و  بدم جواب تا

  شیکارگاه شم و نجاستیا بابا گوش دونم یم که

 .دهینم امونش مشکوکه یزی چ هی به یوقت

 صفحه یرو اسم   به نکهیا  بدون دم یم جواب  رو تلفن

 و شنوم ینم رو  نایت ی  صدا تصورم برخالف. کنم دقت

 یم گوشم یتو  ها روز  نیا مزاحم یمردونه ی  صدا

 : گه یم که چهیپ

 ...یا عاطفه یب یلیخ -

  اندازه، یم بهم یمختصر نگاه و گرده یم بر بابا

 :  گم یم ندم  رو دوم گاف نکهیا یبرا

 ؟یچطور  سالم -

 :  دهی م جواب و دارهیم بر دور خواسته خدا از



  گم ینم ،یکش یم شیپ پا با یزن یم پس دست با -

 ؟ ...یش یم ام وابسته نشو رمیدرگ

 ،یزد زنگ تیموقع نی بدتر یتو که کنه  لعنتت خدا

 چون گرفته اشتباه  ای و مزاحمه بگم تونستم ینم یحت

 نیا و رهیبگ رو اش شماره خواست یم  بابا وقت اون

 .باشه داشته دراز سر رشته

 : دمیم جواب حرص با

 ...نایت خوبم منم -

  چشم عاشق بفهمه که ارمیم زبون به رو نایت عمد از

  کلی ه حال که اجباره سر از و نشدم ابروش و

 اوضاع تا کشه  یم طول کم ی. پرسم یم رو مزحرفش

 : بگه و ادیب دستش

 قصه بگم خودم شدم مجبور ینگفت قتیرف به انقدر -

  تیانسان یب  یعاطفه یب  ،یخشک یلیخ قراره، چه از

 رو بچه اون...یکن یم ی باز نفر چند یزندگ با یدار

 ... بگو

 ینم یحت  که نجاستیا لجم اومدن در و  یبدبخت اوج

 نیا یا خنده و یلودگ چیه  یب اون و بدم فحشش تونم

  رو ها واژه یجد قدر نیا  و ارهیم زبون  به رو کلمات

 .شهیم باورم که  دهیچ هم کنار



  مسلط خودم به کنم یم یسع و رمیگ  یم یقیعم دم

 .باشم

 ...زمیعز زنم  یم زنگ بهت بعدا من -

 :  دمیم ادامه و ادیب حرفم نیب ذارمینم

 .خداحافظ باشه، -

  که حاال و  بابا به رسونم یم رو خودم بلند قدم چند با

 ... رمیگ یم رو دستش میش رد ابونیخ از قراره

  یتو رو یگوش  یبرهیو و کوتاه یصدا  لحظه همون

 .  کنم یم  نگاه اش صفحه به و کنم یم حس دستم

 .است نشده ویس یشماره همون از امیپ هی

 . منتظرم زمیعز# باشه -

 گذاشته امشیپ یتو زمیعز کنار که یهشتگ  دن  ید با

 تو نفر هی و  نیماش ریز برم  حاال نیهم خواد یم دلم

 " کشمتیم" زنه یم داد  داره دلم
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  بدم، فحشش خواد یم دلم بزنمش، خواد یم دلم

 عاشق آدم یول  بزنم حرف بد باهاش بزنم، داد سرش

 تونه ینم ها، نخواد نکهیا نه. شهینم آدم نشه داغ تا

  نایت مثل تنها  ی  آدما. ستین خودش دست و کنه باور

 نفر هی به برن یم پناه که شنیم دلزده قدر اون یوقت

 یرو ذارنیم و دارن یم بر یدود نکیع هی

 ! ننینب رو طرف  یها یرگیت  که چشمشون

در تونه یم قدر چه ی گاه ننینب که  پشت   از. باشه ک 

 و سازنیم  آرزو یکل قلبشون روشن ی  ا یدن تو نکیع

 ! کنن یم یزندگ  ها اون با

  قابل نای ت مثل احمق ه،یبق قول به ای ساده یها آدم

 نایت شدیم! داشت دوستشون شهیم اما ستنین درک

 گهید وقت اون باشه، داشته خودش کنار  رو پدرش

 . رفتینم شیخال یجا کردن   پر دنبال



  نایت تیاولو و شکمشه ی تو یبچه  ما یهمه  ت  یاولو

 .اره یشهر رفتن  

 هم باز و مدرسه از بعد م،یشد جمع هومن یخونه  تو

 .میآورد یالک یبهونه هی و میگفت گهید دروغ هی

  گمیم  رو راستش که ییها  روز آمار ها روز نیا

 در خب یول کار نیا از اد یم بدم. شدن  شمار انگشت

. بزنم بهش نیا به دست شهیم باعث اجبار تینها

 یچ قراره و ادیم نایت  سر یچ نکهیا  از یدلنگرون

 .بشه

 نشستن کنار اریشهر و هومن  برقراره، ساکت جو   هی

.  بده واقعا حالش و دهیکش دراز کاناپه  یرو نایت و

 گنیم هیبق و  سرخه چشماش که قدر اون کرده؛ هیگر

 برش و دور خوب ادم   گمیم من اما نداره نفس عزت

 .ننه بچه القوزی هی به دهیچسب یدست دو که نداره

 روز نیا و ادیم رونیب آشپرخونه از باالخره هم بهار

 که رو یوقت  نمیبیم اما کنه  یم یغلط چه دونم ینم ها

 دستش کار نستاگرامشیا یها پست شب  هر تیاپد

 . دهیم

 به کنه یم بند رو دستش شه، یم بلند جاش از نایت

. کنه کمکش تا ادیم یفور  اریشهر و  کاناپه یدسته



 یم پس و ار یشهر دست ی ول خوره یم  یسکندر  نایت

 :  گه یم  لب ریز و زنه

 ...بابا گمشو -

  قدرام اون که کرده ثابت اریشهر سال چند نیا یط

 نیا یمنطق  چه با آزاد دونم ینم و ستی ن  زیانگ نفرت

 . ساخته نایت یبرا رو  روز و حال

  اریشهر و بزنه صورتش به اب تا ییدستشو رهیم نایت

  مامانش شده، شتریب تهوعش  حالت. رهیم دنبالش

 هی و گند  نیا بار هر خب یول مشکوکه بهش شتریب

  ابر پشت ماه که میدون یم یول میکن  یم جمع جور

 .مونه ینم

 و کرد جمعمون هومن یعنی م،یشد  جمع هم دور

  نایت شب هی  که میبساز لیدل هی و میکن فکر که خواست

! الله و کر و  کور نایت و می دار نگه خونه  از رونیب رو

 !کنم  کاریچ من  بره اریشهر اگه گه یم فقط

 

 و کنه یم باز و در بهار اد،یم در صدا به در زنگ

 .شهیم خونه وارد آزاد بعد لحظه چند



 هومن با. دهیم سالم بعد و کنه یم نگاه رو اطرافش

 نهیش یم  هومن کنار   که  جا همون از و دهیم دست

 دست ستادهیا ییدستشو در پشت که یار ی شهر یبرا

 . کنه یم باال

: "  گه یم کوتاه یکلمه تک  هی هم بهار و من به رو

 " ن؟یچطور

 هومن به رو  و میبد جوابشو که دهینم امون  اصال بعد

 :  گه یم

 شد؟یچ -

 و رهیگ یم  گاز رو لبش کاناپه، به دهی م هیتک هومن

 :دهیم  رونیب حرص با رو نفسش

  اریشهر  دیپا به شلوار  نکهیا یجا خله.ک دختره -

  ون..ک. بره خواد یم چرا که زدن عر نشسته نذاره

 ...بره رهیم  یگور هر کنه جمع گندشو ره،یم که لقش

 یعنی لکس،یر و آروم هومن   از ها حرف نیا دن  یشن

 یعنی! یبکن رو فکرش که هی زیچ از تر  خراب اوضاع

  هم الیخ یب هومن که زدن گند نقدریا نا ی ت و اریشهر

 .شده اعتراض به کی تحر



. دارش حالت  یموها نیب کنه یم فرو  چنگ آزاد

.  رهیگ یم خودش به یکالفگ وقت   رو عادت نیا انگار

 : گه یم و بهار  و من سمت کنه یم رو

 ن؟یسالط دیندار ینطق شما -

 :گه یم  و اندازه یم باال  شونه بهار

 ...واال نه -

 خودشون دارم، بهشون نسبت  رو حس نیهم هم من

  اما رو سمت نیا یها حرف شنوهیم اریشهر که. هم

 ! مطلق سکوت به کرده لهیپ
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 دست از ترس رفتن، از ترس دارن، ترس آدما یهمه 

 ترس هی  هم اریشهر احتماال و کندن دل  ترس دادن،

 . مردده مقدار نیا ی کار  هر یتو که داره ییها



 دنیجنگ  یجا   به یبچگ از و ستین هم خودش  ریتقص

 !کرده فرار ازشون  هاش ترس با

 : گه یم بهار و کشه یم ییباال بلند نچ آزاد

 شما؟ دیکن یم سختش قدر نیا چرا دونم ینم من -

 ...گهید شه یم تموم اندازتش یم خب

 کنه یم نگاهش یچپک آزاد. دونم ینم رو نه ای احمقه

 و ظیغ با که منم کنه یم باز دهن اون نکه یا از قبل و

 : گمیم تیعصبان

 که یبگ یچ هی یخواست ای یکرد فکر بعدشم به -

 ؟یباش گفته

 وقت چیه ش یزندگ تو رسما! نه و اندازه یم باال ابرو

 .بکنه بخواد حاال که نکرده فکر

 تو و من ندونه یک هر مونه؟ یم یچ نایت از بعدش -

 از و داره دوست انگلو نیا قدر چه که میدون یم

 .داشته ترسشو هم شهیهم. ترسه یم رفتنش

 رو صدام یتو بغض و اریشهر سمت کنم یم رو

 نکنه؟ دایپ بروز که بدم قورت  یچطور

 از وقت چیه  ار،یشهر گم یم خودت  یجلو دارم -

 گرم بهت دلش وقت چیه  ،ینکرد مطمئنش بودنت



 خودت کنار  رو تو که زد چنگ یطناب هر به. نبود

 ...و باشه داشته

  یم درد قلبم شه، یم تنگ نفسم رسم یم که واو به

 بهش. نکرد گوش ما حرف به وقت چی ه نایت و رهیگ

 تو ی  زندگ  تو مزاحم آدم    هی وجود بکن، تویزندگ گفتم

  که کرد درک مگه د؟یفهم  مگه یول داره ینقش چه

 ! هست یچ  ستادنیا اصال و ستهیبا خودش  یپا یرو

  از قدر اون و رمیگ یم گاز رو لبم دم،ینم ادامه گهید

  نگه واسه تالشم که ناراحتم نایت اومدن نظر  به بدبخت

  یانتحار  عامل   مثل بغضم و ستین یکاف بغضم داشتن

 .زنه یم رونیب چشمام از

 روشن گاریس هومن و کنم یم پاک رو  اشکام زود

 . آزاد یبرا یکی  خودش یبرا یکی ،کنه یم

 تو رو دودش و رهیگ  یم گارشیس از یکام آزاد

 و کنه یم سرفه هومن. کنه یم فوت هومن  صورت

 : زنهیم غر

 ...ناموس یب نکن -

 و کنه یم خاموش  یاشهی زش یم یرو رو گاریس آزاد

 :  گه یم



زات یکش یم آشغال -  .نهیا س 

. واقعا باشن  خاطر آسوده قدر نیا تونن ی م چطور نایا

 پس بچه، اون  یبابا گور شده حرفم هم من گهی د حاال

  یم اریشهر کنه یم فکر که االن! ؟یچ  نایت احساسات

 . داره یحال  چه بره و کنه  ولش خواد

  اریشهر و ادیم رونیب نایت شه، یم باز ییدستشو در

  رهیبگ و دستش خواد یم. شه یم بلند جاش  از یفور

  تا جاش سر مونه یم و رهینم عقب  نایت بار نیا و

 .کنه کمکش اریشهر

 :  گه یم و کنه یم نگاهش رهیگ یم که رو دستش

 نا؟یت -

 :  دهیم جواب آروم و لب ریز اما نایت

 ...شو خفه -

 هم باز ار یشهر. دهینبخش رو اریشهر یعنی نیا و

 یلیس  با رو جوابش نایت نباریا و زنهیم صداش

 !  دهیم نه یش یم اریشهر صورت   یرو  که یمحکم

  نیهمچ توقع چکسیه! پره یم هممون سر از برق

 ! نداشته و نداره رو عاشق ینایت سمت   از یواکنش



 و ادیب خودش به نایت تا  کشه یم طول  هیثان چند فقط

 : بگه گرفته راه چشماش از هم باز که یبارش ن  یب

 ؟یبر  یخوا یم -

 که ینفر نیاول و نیزم اندازه یم رو نگاهش اریشهر

 و زنه یم دست. آزاده دهیم نشون واکنش ما نیب از

 :  گه یم  نایت به خطاب

 تو بزن ام یکی بزن، نورشیا ام یکی  ،یحاج ولیا -

 ...سرش

  چیه چون پروندن مزه باب   من نه گه؛  یم یجد نویا

 .ست ین مشهود گفتارش  و لحن ن  یب یا خنده

 : زنهیم داد نایت

 دادم هم بهونه تازه! نگرفته جلوتو یکس! برو خب -

 !  یبر تر راحت که دستت

 : گه یم بغض با و کنه یم بلند سر اریشهر

 . خب میبزن  حرف سایوا -

 ...یکن یخداحافظ یخوا یم  ،یبزن حرف  یخوا ینم -

 :  دهیم جواب   اریشهر

 ... خد به نه -



 : زنه یم داد بازم حرفش نیب نایت

 وضعت از حالم بگو ندارم، دوست بگو! نگو دروغ -

  تحمل رو ماجرا  نیا تونم ینم بگو! خوره یم هم به

  یول بگو نشمیبدتر دلته، تو  یچ  هر بگو. رمیم و کنم

 ...بگو

  میینجایا ما براش نداره تی اهم که پره نایت دل قدر اون

 ! هیخصوص ها اون حرف و
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  حاال تا گه، ی نم تر نازک گل  از اریشهر به که یینایت

 کنه، بلند رو صداش نفر  کی  یحت یجلو ومدهین شیپ

 .زده یلیس  اریشهر به همه از مهمتر و زده داد حاال

 : گه یم هیگر با نایت کنه، یم بغلش  اریشهر

 !  اریشهر ترسم یم من -



  و مینیبب اعصاب یرو ملودرام لمیف هی که انگار هم ما

 میکن یم و  کار نیهم میدار م،یبد فحش  کاراکترش به

 که یآزاد نیب نیا و ادیم  در صدامون هم با همه یوقت

 . شه یم  بلند جاش از بعد و یعصبان

 دیفهم شهی م رهیگیم خودش به که  ییها  حالت از

 . هیساعت بمب   به هیشب کامال

  که یحال در و کرده فرو بشیج یتو رو  هاش دست

 سمت   به صدا پر رو هاش نفس سقفه به  رو  نگاهش

 .کنه یم فوت باال

 با و من سمت کنه یم رو یعصبان و ی جد یلیخ بعد

  طعنه لحن   هی با بشنون، هیبق که یطور بلند ی  صدا

 :گه یم زیآم

 . نازار ترسم یم یلیخ من ؛یوا -

  نکهیا از قبل و شنیم باز  درجه نیآخر تا هام چشم

 :زنه یم حرف خودش بگم یزیچ

 قت؟یرف نیا دهن تو یبزن یخوا  ینم تو -

  جز. ماست به نگاهشون و شدن ساکت هیبق بایتقر

 !کتفشونه به  کال ایدن که نا ی ت و اریشهر



 فتهیب دندونش رو خال ه ی م،یبزن میتون ینم که ما -

 بالت و دست تو یول. زنه یم دارمون خشتک از ننش

 !بزن تره باز

 که نیح  همون در و دهیم نشون رو دستش پشت

  یم حرص با کنه یم ادهیپ هوا ی  تو رو  زدن حرکت

 : گه

 .بزن هم یمشت  نیهمچ -

 یاحمق که یسنگ نیا از. تیوضع نیا از شمیم کالفه

 ینم عاقل هزارتا و چاه تو انداختن اریشهر و نایت مثل

 !ارنیب درش تونن

.  بزنه داد و  بخوره حرص فقط که ارهینم  طاقت گهید

 به کنه یم بند رو دستش و اریشهر سمت   رهیم

  مجبور  اریشهر و کشتش یم عقب. اش سرشونه

 ! بشه جدا  نایت از شهیم

 : زنه یم داد و شهیم یعصب هم اون

 ! یوحش نکن -

 : گه یم لب ریز و کنه یم یکج دهن آزاد

 .بابا  نخور گه -



 در زهوار یکاناپه  ی  رو  نهیبش کنه  یم مجبورش

 یم پاش یجلو خودش. هومن کنار درست ،رفته

 یم بلند جا  از هم بهار. ه یعصبان هنوز  لحنش نه،یش

  خودش یجا که کنه یم  کمک و ارهیم  رو نایت و شه

 . نهیبش

 گرفته رو من  شیآزما جواب   مامانش نداره، حال نایت

 کرده فکر ندارم یخاص مشکل من که ییاونجا  از و

 یم فکر نیا به مدام ها روز نیا اما سالمه؛  هم نایت

 دکتر هی  ش  یپ ببره رو اون زودتر چه  هر که کنه

 ! گهید

  سه هر و  نهیش یم نایت ی  پا شیپ و نی زم ی  رو  بهار

 !قصه فعال مکمل نقش به میشیم رهیخ

 :گه یم و رهیگ  یم یقیعم دم

 ! منو نیبب -

 یم که یحرف از کنن  یم فرار اریشهر یها چشم

  اریشهر چون است کننده تیاذ دنشیشن. تهیواقع دونن

 ! نبوده رو به رو تیواقع با وقت چیه

  کرده، کاری چ رفته، چرا کجاست، باباش دونه ینم

 یه یسرما  نیچن  حاال و بوده ریفق دختر هی مامانش



! " است کلمه هی نایا  یهمه  جواب و داره یکلون

 .نکرده درکش وقت چیه اریشهر که یزی چ! " تیواقع

 آرامش  با رو حرفش  کنه یم یسع گه ید حاال آزاد

 به اون د  ید از اگه و نشه دیام نا اریشهر که بزنه

 یشهی ش که هیا بچه پسر همون ،یکن نگاه قصه

  که قدر اون. ترسه یم و شکسته توپ با رو هیهمسا

 . بگه مادرش به تونه ینم یحت رو موضوع نیا

 !  اریشهر کن نگام -

  و سرخه صورتش. کنه  یم نگاهش باالخره اریشهر

 بند با داره که حاال اما! هیچ دونه یم  چه  تیمسئول

 . قلبشه یرو ایدن فشار تمام کنه یم لمسش وجود بند

  یبرا خب؟! نگو  من برا نویا ؟یکن کاریچ  یخوا یم -

  بار هزار بشه، حل مسئله  نیا که یوقت تا ! بگو خودت

 بتونه که یجواب هی! برس جواب  به و بپرس خودت از

  یکرد درست خودت واسه  که یزار لجن نیا از رو تو

 .ارهیب در

 بر. شه یم  بلند جاش از و رهیگ یم فاصله ازش بعد

  که یشخندین با و من سمت کنه یم رو تصورم خالف

 :  گه یم کاشته لبش کنج

 . چونمتیپ ینم گهید دفعه نی ا میبر پاشو -



  حاال کرده  فکر احتماال و  کنه یم نگاهم متعجب بهار

 قراره و هم یرو  ختمیر آزاد با بهم زده گند کوشا که

 جو نیا از. ارم یب ایدن به رو باباش یزر  کاکل ماه آخر

 باشن پسراشون دوست کنار که ییها وقت اد،یم بدم

 نمیبش ییتنها  خواد ینم دلم و کفششونم به کامال من

 بلند جام از. کنم نگاه اشونیباز لوس  به و طرف هی

 . ذارم یم می هود بزرگ ب  ی ج ی  تو رو میگوش و شمیم

 :  گم یم  و کنم یم نگاه آزاد به بعد

 .رم یم خودم -

  راهش کنه اصرار نکهیا  بدون و اندازه  یم باال شونه

 . در سمت   کشه یم رو

  کنم یم گرم  سر هام یکتون بند بستن   با رو خودم عمدا

 ! نمشی نب و بره رونی ب اطیح در از زودتر اون که

 یم رونیب در از یوقت و است دهیفا یب  انگار خب اما

 یطور. شده پارک در کنار و چفت قایدق نشیماش رم،

 یب ادمی و نمیبب تونم یم رو مزخرفش لبخند   اون که

 . کرده عمیضا قدر چه قبل یدفعه افته

  یغلط هر دوارمیام و رمیگ یم شیپ در رو خونه راه

  حالم گهید که کنم تموم رو ماجرا نیا زودتر کنن، یم

. خوره یم هم به ام خانواده چوندنیپ و گفتن  دروغ از



 چشم به تونم ینم که شمیم شرمنده بار هر قدر نیا

  نیا من به اعتمادش جواب چون کنم نگاه مامانم یها

 ! ستین

  یم دلم و زنه یم یبوق تک افتاده، راه  سرم پشت

 .کنم  لهش خواد

 

 و داره ینم بر دست اما  دمیم ادامه بهش  توجه یب

  رو دستش باشه پدرش پدر   کشون   عروس که انگار

 .دارهینم بر مصبش سگ  بوق یرو از

 یم نییپا رو شهیش و نشیماش سمت   رمیم ستم،یا یم

 از پر شخند  ین و کج گردن   اون قدر چه که آخ. کشه

 دیسف و دست کی یها دندون اون و مخمه رو طعنه

  رو ما و ایب که  کنن یم التماس دارن قدر چه قشنگ و

 ! چلغوز  نیا دهن تو کن خورد

 :  گم یم

 . ممنون یلیخ . خودم رمیم دارم ام،ینم -

 ! گهید  رونیب بکش

 : گه یم باال بده رو شهیش  نکهیا از قبل



 بوق خواد یم دلم کال حاال، زد بوق تو واسه یک -

 .بزنم

.  رهیگ یم فاصله ازم و کنه یم شتریب  رو سرعتش

 اما. بزنم  غیج خواد یم  دلم که شمیم کالفه  قدر اون

 .تعادله یب ی  روان ه ی اون نازار، باش  آروم اما،

 چند. رو ادهیپ سمت   کنم یم کج رو راهم  مرتبه دو

 نه. کنه یم کم رو سرعتش دوباره که نگذشته قهیدق

  بوق دوباره. نهیا حالش  که هیزیچ هی رو  واقعا انگار

 آدم یکل م،یدیرس ابونیخ سر به که حاال  و زنه یم

 بشم آب خواد یم دلم و کنن یم نگاهمون که هستن

 .ن یزم یتو برم

 :  گه یم  و کشه یم نیی پا رو شهیش

 ...گهید ا یب ،یایم یچص قد چه اه -

 که رمی م انداخته راه که یز یر آبرو از فرار یبرا

 دهنم و کنه یم شتریب رو سرعتش باز  اما بشم سوار

  هنوز یول بکشم صالبه به  رو اجدادش تا شه یم باز

  خودش رو  در و گرده یم  بر که ندادم  رو اول فحش

 : گه یم خنده با و کنه یم باز

 ...سوارشو -
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  که قدر نیا! خسته کالفه،  ،یعصب. کنم ی م نگاهش بد

 و در خواد یم و کنه یم  جمع رو اش مسخره لبخند

  رهیدستگ یرو که من دست با شهیم مواجه که ببنده

 .ببنده رو  در دهینم اجازه و نشسته

 نیتر  محکم و نیتر افتضاح به رو در اما شمیم سوار

 شدن   شکسته و دنیترک ی  صدا  و بندم یم  ممکن شکل

 یم یعزادار که شنوم یم  رو داخلش بدبخت یها قفل

 .کنن

 تو؟ چته -

  جون   گهید ه ینطوریا معموال شه، یم یعصبان هم اون

 !  نشونیماش  جون   و پسرا

 فحش تا صد از ها اون از ز؛یآم طعنه زنم،  یم لبخند

  وسط از زنم یم االن ی  عصب مرخین به. بدترن هم



 رو دنیخند ی  صدا و کنم یم نگاه کنمش، یم نصفت

 :  گم یم و ارمی م در طعنه پر  لحن   همون با

  یتداع برات رو خاطرات خواستم یم  نبود؟ جالب -

 !کنم

 هی ریگ هست که یچ هر ای یبدبخت تصادف، حسب بر

 و نزنه تا خوره یم یکی اگه که افتاده یا عقده آدم

 .کنه  ینم ول نکنه صاف رو یکی  اون و نکشه

 یم ادیز رو سرعتش و نیماش یپشت به دمیم هیتک

 یول بترسونه رو من خواد یم و هیروان رسما. کنه

  هم یلیخ و هام یسر سبک نیا وونهید من دونه ینم

  رشیمس رسهیم که ابونیخ سر. کنم یم  استقبال ازش

 . رهیم ما یخونه  جهت مخالف   و کنه ی م عوض رو

 یزندگ حال در سمتش اون که ییآدما و شه یش از نگاه

 به و رمیگ  یم ان یعاد مره روز هی گذران  ای کردن

 :  گم یم. دوزم یم آزاد

 !داداش یزن یم اشتباه یدار -

 یروان از. زنه  یم رو یمرکز قفل و دهینم رو جوابم

  یول زنهیم وول  دلم ته   یز یچ هی. تره فرا یز یچ هی هم

 .هیچ قصدش نمیبب  و باشم آروم کنم یم یسع



 !  اصال ستین یریم که ی ور نیا ما یخونه  یحاج -

  نیا اد،یز سرعت   نیا و دهینم رو جوابم هم باز

 اندازه یم کوشا جیگ حالت اد  ی رو من خراب  اعصاب

 .بترسم که دارم حق  نظرم به و

 :زنم  یم داد سرش ناخودآگاه

 ! تواَما با ؟یکر مگه -

  نگرانم یها  مردمک  احتماال. کنه یم کم رو سرعتش

 یم رو لرزونن و قرار یب  چشمم یکاسه ی  تو که رو

 یم باز رو در قفل و سوزه یم حالم به دلش که نهیب

 و دارم یبهتر احساس االن کشم یم یقیعم نفس. کنه

 !  ندارم اعتماد اما دیکش نفس شه یم که کنم یم حس

 زود که ییآدما از کدوم چیه به کوشا، به آزاد، به

 یاعتماد چی ه آدما یزندگ  تو کنن یم پهن جا و انیم

 .ان رهیت برام نشن ثابت تا و ندارم

 :  گم یم

 ! دار نگه -

  بده نشون  نخواد که آروم جور هی  آرومه، لحنم

  دلش کردن  فرار که آروم  جور هی! قراره یب و دهیترس



  باش یقو زنهیم داد داره که آروم جور هی و خواد یم

 ! یتون یم تو! دختر

 جوابم که دهی م زحمت باالخره بار نیا و داره ینم نگه

 .بده رو

 !دیببخش -

  شاخه برگام، آزاد زبون   از یا واژه ن یچن دن  یشن با

  دچار هم با  جوارحم و اعضا ی همه هام شهیر هام،

 آزاد مثل   یخودخواه احمق  . شنیم پراکنده  زشیر

. است دهنده آزار و بی عج! بگه؟ رو یزیچ  تیچن

 : زنمیم غر و هستم حرفم  سر همچنان

 ... برم خودم خوام یم دار نگه -

 بدم خدا ی شه یهم متفکر یها آدم از و  دهینم جواب

 . اومده یم

  جانب به حق یافهیق به تا کشهی م طول  هیثان چند فقط

 :بگه من یعصب و

 .شهیم سرم آدمم، که،  ستمین ناموس  یب خب بابا -

 نگفته بهم یکس که وقته یلیخ! قشنگه کلمه نیا

 یم تمیاذ یکار  هی نکهیا از آد، یم بدم! شه یم سرش

  فکر نایت  و بهار نکهیا  از. دنیم انجامش باز و کنه



  که آزادن حاال داشتن یسخت یزندگ چون کنن یم

  انجام یا گهید اشتباه هر شونیزندگ به زدن گه یبرا

 !دارن توقع همه از مهمتر و بدن
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 بهش راجع که یقشنگ فکر از نگذشته  هیثان دو هنوز

 تو افته یم قلبم و کشه یم ییال که زده، سرم به

 بزنم خواد یم دلم که شم یم یحرص قدر اون. دهنم

 ! سرش تو

 :  گه یم کنه یم نگاهم نکهیا بدون و زنه یم شخندین

 ... که ی کن باور نباس تو گفتم، یچ  هی من حاال -

 تو. بزنم غیج مونده  کم و کشه یم  گهید ییال هی

 و کنه یم رو کار نیا  آمد و رفت پر شلوغ ابونیخ

 . مغز ی  جا  به گچه سرش تو واقعا موجود نیا

 تو باش، آروم نازار گه یم درونم ییندا هی خنده، یم

 گاز تو کفش اسکل، نیا  حلق تو یبکن کفشتو دینبا



. جوونه. داره گناه شه،یم مسموم کنه یم دیتول یسم

 ره؟یبم تیمسموم از اگه بده یک و  مادرش جواب

  حفظ با و دارش حالت یموها  ن  یب بره یم فرو چنگ

 :  گه یم شخندین همون

 ...ُشله می لیخ من ناموس   چ  یپ اتفاقا -

  با رو یبعد ییال و کنه عوض دنده که شهیم آماده

 : زنم یم غیج  که بکشه یشتر یب سرعت

 ! بسه -

 کنه یم نگاهم هیثان چند ی برا فقط سمتم، کنه یم رو

 .کنه یم ام وونهید  هاش چشم یتو  تمسخر   اما

 :  گه یم

 ! یکرد  جفت قشنگ ا،یدیترس -

  رو جوابش دیبا یچ دونم ینم که تهیترب یب قدر نیا

 !  بدم

 :  گم یم دیتاک با و سوم  بار یبرا

 ؟یدار نگه شه یم -



.  موشکه هی ک  یشل مثل   اش خنده ی  صدا  خنده، یم

  رو آدم حرص و گذاره ری تاث  یول کشهیم طول هیدوثان

 .ارهیم در ممکن شکل نیبهتر به

 نجا؟ یا -

  نیا که یسرعت  با نمیب ی م و کنم یم نگاه اطرافم به

 یکل خونه از که معلومه بره، یم رو قاطرش داره

 .  آد ی م نظر به مسخره شدنم ادهیپ و شدم دور

  نظر به یجالب  تیوضع اما ام یعصبان! کرده آچمزم

 .ادیم

 . خونمون برم بتونم که جا  هی ببر منو لطفا، باش آدم -

 هی. کنه یم روشنش  و ضبط سمت   بره یم دست

  نکهیا ن  یح و شه یم پخش یخارج کی تمیر یقیموس

 :  گه یم دهیم جر رو گوشم یپرده داره المصب اون

 .متاسفم -

 چند که ییابرو یتا با که نمیب یم تعجب کمال در بعد

 :  دهیم ادامه  اندازه یم  باال هم پشت و یمتوال بار

 ! بَع بَع -



  بچشون مونگول  ی  رو نیا پدرشم مادر کنم یم فکر

  بودن کرده شی بستر بار ده حاال تا وگرنه دن،یند رو

 . مارستانیت

  رشیمس. رونه یم آروم کنه، یم کم رو سرعتش

 . ام یعصبان هنوز هم من و نامعلومه  هنوز

 : زنم یم تشر

 ؟یضیمر ؟یدار کم ؟یاسکل -

 کرده تی ن امروز یروان نیا قتایحق و بازم خنده یم

 ! بزنمش

 :  گه یم

 ...گهید هستم البد -

 یم اعصاب یرو و چرت مدل   همون با هم باز بعد

 یم خاموش رو ضبط. چسبونم یم آمپر من و خنده

 چه که کنم یم فکر کشم، یم نییپا رو  شهیش کنم،

 و کنم مثل به مقابله و کنه  اش وونهید  ممکنه یکار

  رو سرم از که یحال در و ارمیم در رو شالم  تینها در

 : زنم یم  داد برم یم رونیب پنجره از

 !  یاجبار حجاب  به نه -



  یم تکرار بلند بلند و دمیم تکون هوا  ی  تو رو شالم

 : کنم

 !  دیسف یها  چهارشنبه باد زنده -

  و ستین چهارشنبه امروز که نداره یتیاهم اصال و

  خاشاکش  و خار و برگ کامال کنم فکر. دادم رد من

 :  گه یم و نم یآست به کنه یم بند رو دستش که ختهیر

 ؟یکن یم یغلط چه ؛یروان  نیبش ریبگ -

  احساس گرفتم انتقام که حاال! خودش مثل خندم، یم

 و دارم بر کارم از دست شهینم لیدل اما دارم یبهتر

 : کنم یم تکرار باز

  یها چهارشنبه  باد زنده ! یاجبار حجاب  به نه -

 ... دیسف

 یاعتقاد بساط نیا به هم  درصد کی خودم نکهیا خب

 کنم اش وونهید تونستم یم که بود یراه تنها و ندارم

 ! مسائله نیا  از باالتر یزی چ یآزاد اصال من نظر به و

  قرمز چراغ  به که حاال و کشه  یم محکمتر رو نمیآست

  من کنه یم تالش شتریب نه یدورب اطرافمون و میدیرس

 .کنه خفه رو

 : گه یم یوقت سوزهیم براش دلم



 هم یدیم ا...گ به خودتو هم مادرت، جون نیبش -

 ...منو

 اندازم یم موهام  ی  رو رو شالم جام، سر گردم یم بر

  مهم تیعصبان ی  تو که هی نطوریا معموال. خندم یم و

 زهرم که مهمه برام نیا فقط شه،یم یچ  جهی نت ستین

 از که شمیم تعادل یب قدر اون یگاه و زمیبر رو

 .  خارجم خودم کنترل

 یم لب ریز یعاد و آروم بار نیا خنده، یم هم باز

 : گه

 ...ایا وونهید -

 :  بگم خواد  یم دلم من و

 ! خودت مثل   -
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  یم سکوت  به رو میقرمز  چراغ پشت   که یاقهیدق چند

 :  گه یم  و گرده یم بر برگردون دور از. میگذرون

 برم؟ کجا -

  انگار! یصندل ی  پشت به دمیم هیتک و گم یم رو آدرس

 خل یوونه ید دوتا که اجهیاحت تن به تن جنگ   نیا بعد  

 .رنیبگ  آروم وضع

 :پرسه یم

 داد؟ جوابتو -

 کمال در دارم و مرخشهین به نگاهم که یحال در

 :  گم یم  ارم،یم در یباز زیه  وقاحت

 ؟ یک -

 :  گه یم

  و جوابت ی خواست یم یچ واسه اصال گه،ید کوشا -

 ؟یچ ای یصخل... ک بده؟

  از یرفتار چه  دیبا ها وقت نطوریا دونم ینم و بددهنه

 بخوام و نباشم بددهن من نکهیا نه. بدم بروز خودم

 ! نه ارم،یدرب تنگا ادا

 احساس یلیخ ستمین  آشنا ادیز باهاش چون فقط

 ! کنم ینم متیصم



 نه خواد ینم دلم بدم، جواب دیبا یچ که کنم یم فکر

 نکهیا به درصد کی یا گهید آدم چیه بلکه آزاد، تنها

 یحال در پس. کنه فکر زونمیآو  و احمق دختر هی من

 :  گم یم شم یم جا به جا  جام سر که

 اعتماد ناشناس آدم   هی به  من که بود ینجور یا خب -

  از. بوده محض اشتباه کار نیا که دمیفهم و کردم

  که کردم فکر. کشم یم هنوزم و دمیکش  خجالت خودم

  یم کرد یم یخواه عذر اگه  نظرم به و کنم یکار دیبا

 . ببخشم حماقت نیا بابت رو  خودم تونستم

 یم کنار رو  افتاده اش یشونیپ یرو که  ییمو تار چند

 هیثان چند. خارونه یم  کمی رو قسمت همون و زنه

 :  گه یم و کنه یم مکث

 ! هی فانتز یخم...ت دخترا نیا دهیعق قدر چه -

 :  گم یم. ادیم در حرصمم باز  خب اما رهیگ یم ام خنده

 . میگ یم یچ ما دیفهم ینم. دییبَبو پسرا شما -

 و ارهیب در  رو نشیآست تو حاضر جواب   دارم توقع

 خالف بر خب اما کن، تف اشو هسته بخور بفرما بگه

 : گه یم تصورم

 ! شه یم نمیا -



  اون. شم یم ساکت و یصندل یپشت به  دمیم هیتک باز

  یها یکینزد به دنی رس تا و کنه ی م سکوت هم

 .زنهینم یحرف  خونمون

 .برم َور کدوم بگو پاشو -

 خودم. ستی ن یدور راه   و کنم یم نگاه رو  برم و دور

  از و باشه اطراف نیا بابا ترسم یم چون بهتره برم

 کردنم یلقد و چک یبرا ییسامورا نی نو یها روش

 .بشم مرگ جوون و کنه استفاده

 : گمیم

 .شمیم ممنونت یدار نگه جا نیهم -

  احتماال نگه پرت و  چرت گه،ید مارهیب ی  افع مار

 :  گه یم و خنده یم. شهینم  شب روزش

 ! شو  ام وابسته نشو،  ممنونم -

 :  گم یم و زنم یم پوزخند

 .سلطان ینکن رودل هاه، -

 یم خان جناب لحن   با و کنه یم پارک ابونیخ کنار

 : گه

 ...نیبرل در ییسامورا خدافظ نازار،  خدافظ -



 اگر و کنم یم بسنده خداحافظ کوتاه یکلمه  تک به

  چونه و چک کارم صبح فردا تا باشه کل کل به قرار

 . نهیا مثل یشاسمغز با زدن

  رو یمرکز قفل هوی و  رهیدستگ سمت   رهیم دستم

 . زنهیم

  و زنهیم  شخندین. سمتش گردم یم بر و گم یم ینچ

 :  گه یم

 .کنم یم اشتباه یه بَبواَم من که ستین -

 نیا یعنی. زهیر یم فرو من از ابربهار مثل که برگه

 . تره ُکن یتالف و تر یا عقده منم از بشر

 یم باز رو قفل که کنم  یم نگاهش کالفه و یعصب

 یم رو قفل مرتبه دو کنم، باز رو در خوام یم تا کنه،

 و نبود بسته فضا اگه واقعا؟ زنمش ینم  چرا و زنه

  بودم کرده  و شخندین اون االن که اومد یم باال پاهام

 . طحالش تو

 :گه یم خان  جناب  لحن   با دوباره

  نگیکی وا خدافظ نا،یس  جان خدافظ نازار؛  خدافظ -

 ... دد
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 مهم برام لحظه نیا تو و سمتش کشمی م رو خودم

  لیعزرائ چشم به دارم فقط و پسره هی که ستین

 .کنم یم نگاهش

 :  گم یم  حرص با قروچه، دندون بعد و کنم یم اخم

  خشتک اول  ها، باشه مونده مرگم به روز هی اگه  -

 خب؟  رم،یم یم بعد کنم یم پرچم رو تو

  چشم یتو  از داره درآر حرص لحن   اون! خنده یم

 "  بابا نه عه؟" زنه یم داد هاش

 محکم نیا از قبل شم،یم ادهیپ و کنم یم باز رو در

  نکهیا یبرا خان جناب لحن   همون با هم  به بکوبمش

 یم باشم کرده مثل به مقابله و باشم داده رو جوابش

 :  گم



 نمک، یتوده خدافس سخن، نیریش یطوط  خدافس -

 ! خدافس

 یم محکم تونم یم و دارم  جون که ییجا تا رو در بعد

  ب  یج تو کنم یم فرو رو دستام که یحال  در و بندم

  رو ابروهام خونه، سمت   افتم یم راه و  میهود بزرگ

 : گمیم و اندازم یم  باال بار چند

 !  کن ُحناق  یضربت یضربت یزد -

 اما شدم یعصبان و خوردم  حرص که درسته خب البته

  و نگذشته بد بهم چندان نمیب یم کنم یم  فکر که حاال

 یرفتارها  نهیآ که داره  وجود ایدن تو نفر  هی باالخره

  جواب رو امیباز  نکبت به بتونه  و باشه خودم مزخرف

 !  کنه کم رو من یرو یقول به و بده

  اونا خب و دارن هم بهار و نایت دارم، امتحان فردا

 بر که االن مجبورم من اما خونن  ینم درس وقت چیه

 شب ازدهی ده تا هم بخونم درس هم خونه گردم یم

  یب و یبدنساز سخت ینایتمر یادآوری با. کنم نیتمر

 و کوبم یم نیزم رو پام رو  ادهیپ وسط    بابا یرحمانه 

 : گم یم هیگر به  هیشب یلحن با

 ... خواااممم ینم -



 دیبا  عتایطب  یول ستین مهم برام یلیخ که مردم واکنش

  یم و کنم یم تند رو هام قدم  خندم، یم! بکشم خجالت

 .خونه سمت دواَم

 

 

  * * * 

 

 

 بلند دارن و نشستن ییرایپذ یتو نایت مامان   و مامان

 یبرم ای هاشون حرف موضوع. کنن یم  صحبت بلند

 مدام و نایت نخوندن درس و من یباز* ارهیپت به گرده

 نایت و من که هم ها وقت یگاه. واال بگم  یچ گنیم

  پدر و نایت شوهرخواهر سراغ رنیم کنن، یم ول رو

 . کنن ی م ضیمستف رو  پدرجدش و

 : گه یم مدام نایت مامان

 . شد هالک بشه، راحت زادیم  یک بچم یوا

 به هم  اش بچه یکی نیا نداره خبر معصوم طفل

 . دچاره درد همون

 ! نیزم یرو من و دهیکش دراز من تخت ی  رو نایت 



 :  گم یم و کشم یم ازهیخم

 ...دمایم جرت اونجا یار یب باال -

 :  گه یم و خنده یم

 . برام جلو اریب  نتویآست پس -

 : زنمیم غر کنم، یم نگاهش یچپک و نمی ش یم سرجام

 . ام بچه برات جلو ارمیم عمتو خشتک -

 باز هم من. ذارهیم هم ی رو رو چشماش خنده، یم

 .کنم یم قالب سرم ریز رو هام دست و کشم یم دراز

 ! ن؟ یت یکن کاریچ  یخوا یم -

 : کنه یم زمزمه

 رو؟ یچ -

  یحت که کرده ر ی تسخ رو جونش تموم یحاملگ  یگشاد

  ساعت چهار و ستیب و کنه ینم ول هم کالس یتو

 ! خوابه  خدا

  اندازه یم جفتک  داره هات روده جفت   که یاآقازاده -

 ...رو



 نیا که یچلمن یبابا با! زاده اسکل میبگ دیبا! آقازاده؟

 چه نهی ب ینم خودش به رو یزندگ رنگ  داره بچه

 . بودن آقازاده به برسه

 ...! مشیبنداز گفت  اریشهر -

  ؟یچ تو گفت؟ اریشهر -

 من؟  -

 گلوش از  وستهیپ اوممم   مثل ییصدا! کنه یم فکر

  وجود هم  یمن که افتاده ادشی تازه و  کنه یم خارج

 !  داره

  مطمئنم یقدر  به تو تیصخل...ک یحجمه از یعنی -

  نیا قدم پا  و ردتیبگ ادیب  اریشهر یدار توقع االن که

 . دیبدار فرخنده رو یبیب

 یبعض تصور که چندمه قرن مگه و کنه یم سکوت

  چرا نا؟یت امثال فهمن ینم  چرا! نه؟یا هنوز  دخترا از

 یم هزار در کی یاتفاق نیچن االن که کنن ینم درک

  تیمسئول که شهیم دایپ آدم ونیلیم در کی و افته

 .کنه قبول

 در که آدماست دسته اون از و زنه ینم حرف هم باز

 ! الله حق حرف برابر
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 دنشیشن از که جاست نی ا ماجرا یاصل قسمت خب و

 ! زارهیب هم

 : گه یم و بندم یم  رو هام چشم

 بگم؟ زی چ هی نازار؟ -

  یم و کنم ی م باز هیثان چند یبرا رو هام  پلک از یکی

 :  گم

 ! بزن زر -

 :  گه یم . کشم یم ازهیخم و بندم یم  پلک دوباره

 ! بهم ینینر بده قول -

 :زنم یم لب



 .کنم  ینم نیتضم -

 ! دارم دوست یلیخ رو بچه نیا کنم یم حس من -

 احساسات فقط که! داشتم کم رو نیهم! خدا خود   ای

 !یاسکل فاز به بزنه و کنه تراوش اش مادرانه

 !گهید ببندش ،یخورد گه یکاف اندازه  به بسه خب -

 مادر یوا بگم  بهش اگه! هیابله آدم نایت  شه،یم ساکت

 مغز امشب نیهم وتیک و جذاب و ن یریش قدر چه

 یم نگه رو بچه نیا که کنه یم صادر  حکم  لشیتعط

 .کن بار یباقال و ار یب خر که وقته اون م،یدار

 ؟یش  کار به دست قراره یک -

 :  گه یم ترکونه  یم حرفش یال به ال که یبغض با

 !  دونم ینم -

 دم جایب حماقت با ندارم دوست  اما سوزهیم براش دلم

  هر  اشتباهاتش به بشم باعث و بدم شی وونگید دم   به

 !بزنه دامن شتریب چه

  خب اما!  هیک ستین مهم برام و ادیم فونیآ یصدا

  وارد هورا و  غیج و دست با بهار یوقت  بعد قهیدق چند

  و تخت به نکه یا از قبل و شه یم مهم برام شهیم اتاق



 پخش ناچارا و زنم یم  ییپا ریز هی  برسه، نایت به

 .ره یم فاک به و شهیم نیزم

 من با یلی خ که ییجا همون از بهار و خنده یم نایت

 :  گهیم و کنه یم پرت سمتم لگد هی نداره فاصله

 !  داره؟ وجود هم تو از تر خراب ینی -

 هم من و" نچ"  گه یم ی منف جواب ینشونه  به نایت

 .خندم یم

  رو بساطش آوردم شانس و کنه یم جمع رو خودش

  طهیسل نیا وگرنه بود گذاشته پشتش و اش  کوله ی  تو

 یم در ردونمویش رابیی  و گری ج هام هیکل عالوه به

 . کنه لشیوسا  خرج که آورد

  از رو تاپش لپ نه،یش یم من کنار و تخت به کینزد

 :  گه یم و ارهیم در اش  کوله ی  تو

 .گرفتم پیکل ایچ دینیبب دیایب -

 یآورد در من یها  رقص  دن  ید به یاعالقه بایتقر خب

  مجبورم  نشکنم رو دلش نکهیا یبرا  اما ندارم بهار

 .کنم فیتعر ازش تاب و  آب با و نمیبب

 یم مجبورمون و کنه یم  باز دونه دونه رو ها پیکل

 .مشونین یبب  آخر تا کنه



 باد به رو سرش ها یسر رهیخ نیا آخرش دونم یم

 بردار دست  همچنان اما دونه یم خودشم. ده یم

 ! ستین

 یوقت و باشه بهار یجا یا گهید آدم    هر دیشا خب

 از ارهیب در  رو خودش ی خرج خودش  تونه یم نهیبب

 مادرش و پدر پول محتاج تا نکشه دست کار نیا

 . نباشه

  تموم   با وقتا هی یمتیق هر به پول آوردن در خب اما

 !باشه کننده رون یو تونه یم  ینادون حجم
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 که ییآدما شن،یم میتقس دسته دو به  ها آدم معموال

 تا رنیم که ییآدما و بخونن درس تا کتابخونه رنیم

 هم یسوم یدسته هی خب اما! بخوابن  کتابخونه ی  تو

. میباش دسته اون و جز تا سه ما کنم یم فکر و هست

 به و انیم گوششون ی  تو هدفون هی با که ییاحمقا

 . دنیم گوش و کنن یم ی پل آهنگ خوندن درس ی  جا

 به و گسسته و شکافته  روشنه، بهار و نایت فیتکل

 روم نی تمر فشار روزید که قدر نیا  هم من! کتفم

 . ندارم خوندن درس یبرا یجون بوده،

 دیبا یخونگ  ورزش ی برنامه  از ریغ  به ها یتازگ

!  محض یپارگ یعنی خودش نیا خب و برم  هم باشگاه

  ها امتحان فصل خاطر به بابا که آوردم  شانس هم باز

 .گرفته آسون رو ممیرژ و نگرفته سخت بهم یلیخ

  خط ناف   یکوآالها  اجدادم، عادت   طبق   خواد یم دلم

 اگه که دونم یم اما بخوابم و کنم بغل رو  زیم استوا،

 گوش یتو مداد و خودکار کردن   از بهار و نایت بخوابم

  پشت یها یشوخ  با و کنن ینم غیدر چشمم و دماغ و

 . شنیم تحملم حد شدن پاره به  منجر یوانت

 رو سرش که کنم یم نگاه نایت به و بندم یم رو کتاب

 از که یآهنگ با همزمان و گذاشته بازش کتاب   یرو



  کنم یم حس و دهیم تکون سر شهیم پخش  هدفونش

  طیشرا ی  تو  یوقت ترسو، آدم  . فهمم یم  رو حال نیا

  به حاال! کنه فرار که نهیا  ریدرگ فکرش مدام سخته؛

 یم که طور  هر و بزنه چنگ شده که یسمونیر هر

 ! کنه تالش تونه

  کردن گوش با همزمان و یصندل به داده هیتک  بهار

 پاره رو گوشش پرده االن صداش دونم یم که یآهنگ

 . دهیم تکون سر کرده

  یم هم به نجایا ینیسنگ  و سکوت از داره حالم

  ی  تو زمیر ی م رو لمیوسا و شم یم بلند جا از. خوره

  که یبهار به رو و رمیگ یم دستم رو میگوش. ام کوله

 : گمیم فیضع یصدا با و آروم کنه یم  نگام تعجب با

 . خونه رفتم من -

  برام یکار هر خونه  طیمح ی  تو که نهیا  تیواقع خب و

 درس کار اون اگه یحت شه یم انجام بهتر و تر راحت

 . باشه خوندن

  نیا از بعد و دارم یم بر زیم یرو از  هم رو میگوش

 سمت   افتم یم راه کنم، یم بلند دست  بهار ی  برا که

 میگوش که  نرفتم رونیب  ساختمان از هنوز . یخروج

 وشیس دایجد  که یناشناس یشماره و خوره یم زنگ



  یرو رو"   کنم یم صاف رو دهنش زنم یم"  کردم

 .نمیب یم می گوش یصفحه

 گفتن پرت و  چرت حوصله  اصال االن و دمیم تماس رد

 . ندارم رو لهیپ شی ریس نیا یها

 صورتم به که سرد باد و شم یم خارج ساختمون از

  یتو کاش گمیم و افتم یم کردن غلط به خوره، یم

 ! بودم مونده کتابخونه همون

 همون ی شماره و  خوره یم زنگ دوباره تلفنم

 رد هم باز  و شهیم انینما صفحه یرو  کنه موجود

 . خونه سمت   افتم یم راه و دم یم تماس

 یم زنگ دوباره تلفنم که نرفتم راه قدم چند هنوز

  هم یطرف  از! ربرقیت به بکوبمش خوام یم و خوره

  زنگ بهم مامان  و بابا چون کنم خاموشش تونم ینم

 بدنم از نقطه دو و پنجاه باشم  خاموش اگه و زنن یم

 ! دن یم قرار هدف مورد رو
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 کنه کم رو روش  دوارمیام و دم یم تماس رد هم باز

 تونم ینم ای بنده دستم که کنه فکر نیا  به حداقل ای و

  و هاست حرف  نیا از شعورتریب خب اما  کنم صحبت

 . زنه یم زنگ هم باز

  نکهیهم! برداره دست بلکه بدم جواب رمیگ یم میتصم

 بله؟"  گم یم و کنم یم  لمس رو رنگ سبز کنیآ

 دلم و شنوم یم رو ممتد و آزاد بوق ی  صدا"  ه؟یچ

 فقط ای  هیروان واقعا بشر نیا. بزنم  غیج خواد یم

 !  کنه؟ یم تظاهر

 کنم یم یط  پارک سمت   از رو رمیمس خودکار طور به

 برسم رترید و بشم گم  هام قدم ن  یب خواد یم دلم و

 !  خونه

  یم زنگ  تلفنم هم باز اما چندم بار یبرا دونم ینم

 بدارم، یگرام رو آبادش و جد تا دمیم جواب  و خوره

 کنه یم قطع دوباره یوقت ارهی باهاش شانس  خب اما

 . بزنم داد حرص از  شهیم باعث و



 کنم یم جلب  رو پارکن ی  تو که ییها آدم توجه بایتقر

 ادیز تعدادشون فعال که  هیشکرگذار  باعث خب و

 !سرده هوا چون ستین

  بوده  عقده  گوله کی شی روانپر موجود نیا نظرم به

 ! درآورده پا و دست االن که

 بار نی آخر  یبرا و خوره یم زنگ میگوش دوباره

 مسخره بارم نیا اگه رمیگ یم میتصم  و دمیم جواب

 !  بشکافمش که بخورم قسم اره یب در یباز

  آماده. کنم یم وصل رو تلفن و رمیگ  یم یقیعم دم

  یرو به یاله رحمت یها در نمیب یم که کردنشم قطع

 !  شده میسل و شدن باز ناقصش عقل

 :  گه ی م بگم یزیچ  نکهیا از قبل

 !  یدیل سالم -

 اعصاب جنگ نیا از که مشخصه و بشاشه اون لحن  

  تلخه و یعصب من لحن   اندازه همون به. بره یم لذت

 :  گم یم یوقت

 ! یا عقده بدبخت سالم -

 :  دهیم  جواب خنده با



 ملت به  ینیریم تو چطور! خدا به ییپررو یلیخ -

 ام؟  یا عقده بدم نشون العمل عکس من  ست،ین یحرف

 اما بودم نکرده نگاه رفتارم به جنبه نیا از حاال تا

 و کنم یم  حفظ رو یتدافع حالت و گارد کماکان خب

 : گم یم

 تونم ینم که مییجا هی البد خب که کن فکر درصد هی -

 ! بدم جواب

 !  یا کتابخونه گفت نایت -

  بار و برگ تا باشم مسلط خودم به کنم  یم یسع دارم

 نایت رو من آمار بپرسم و  کنم جمع رو ام شده ختهیر

   اهه؟یس سازمان مگه ده؟یم

 وقت هی. میی اونجا گفت نایت د،یپرس ازش اریشهر -

  فکر خودت شیپ چالتم و چش عاشق ینکن فکر

 !فالنه منه دنبال نیا مثال که  یکن دخترونه

 افتاده عقب نیا به خدا ن،یالخالق االحسن هللا تبارک

 همون با که داده ادیز نفس به اعتماد هی نداده یچ هر

 ! نذاره مردم یبرا دهن و دک

 ؟یهو -



  غی ج. تحملمه حد از شتریب  یلیخ نه، کمی  یعنی! ؟یهو

 :  کشم یم

 ! باش داشته شعور -

 : گه یم اعصابم یرو یباز یاسک یبرا

 !  یهو خانوم ، حاال خب -

 با نکن، یگ  یم یوقت که ساله  چهار سه  یها بچه مثل

 رو تکرار همون عمد از   و کنن یم نگاهت شخندین

 که باشه یکی دارم دوست و کنه یم رفتار کنن یم

 !سرش  تو بزنه

 .کنم  قطع خوام یم  بزن حرفتو -

 ! کن قطع ندارم یحرف -

.  کنم یم بحث باهاش چرا دونم ینم و  کرده ام کالفه

  و ام خونه  یها کینزد حاال  و کنم یم  قطع رو تلفن

 آوردم در  خونه از دور رو  ها یباز یکول  اون خوبه

 داشتن  یبرا بابام به  محل اهل شینطور یهم چون

 . گن یم تیتسل من مثل یاعصاب یب ی طهیسل

 ینجات راه   هی ایخدا آزاده، باز و خوره ی م زنگ تلفنم

 ! لطفا لهیپ نیا دست از

 :  گم یم  دم،یم جواب



 چته؟  باز -

 خواد یم که هیروان انقدر و کنه یم قطع  رو یگوش

 !  بداره استوار و پاس و یگرام رو  خودش حرف  

  ختهیگس افسار  یوونه ید هی اون مطمئنم، گهید االن

 ! منه ه  یشب وونهید هی کنم یم  فکر که است
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 کردم، التماس یچ هر افنجاره، به رو یخستگ  از بدنم

  بابا نکنم نیتمر رو امشب حداقل که  کردم خواهش

 .  نشد یراض

 از و سرم یباال  سادیوا  و برداشت رو  مامان ریکفگ

 .کنم  فرار نتونستم بود زیت یلی خ  که ییاونجا



 سال هی گفتن جلوم گذاشتن علف بشقاب هی که هم شام

 رونیب مشینکش دماغت از تا یدیخواب  یخورد خوب

 رو من واقعا  ایآ نجاست؟یا سوال و میکن ینم ولت

  دامیپ جوب تو از شونم؟ی واقع ی بچه من ایآ دن؟ییزا

 هی االن خواد یم دلم که قدر اون بده، حالم نکردن؟

 که باشم  ییقایآفر ریجزا تو نشده ختنه یبچه  پسر

 دونه ینم اصال و زنه یم  سق و نهنگ ی پاچه داره

 . هست یچ  یتکنولوژ

 اما ادیم خوابم  جلومه، کتاب دم،یکش دراز تخت یرو

 .بمونم داریب شب نصفه تا دیبا و دارم  یقرار هی

 به کردم  شروع که ده ساعت   از. بندم یم رو کتاب

  زیر هی هست دوازده ساعت که حاال تا خوندن درس

 یچ هر رو بزنم عق خوام یم فقط  االن و خوندم

 ! حسابه و فرمول

  صدا یب و آروم یلیخ حرکت با و شم ی م بلند جام از

 رونیب  رو تاپم لپ کشو تو از تا کمد سمت   رم یم

 نیا دیبا البته. کنم پا به  افتیض خودم  یبرا و ارمیب

 مامان اگه دونم یم چون بدم انجام صدا یب رو کار

 تو کنتش یم مایمستق زنه، ینم کتکم ری کفگ با بفهمه

 ! حلقم



  هی! تخت پشت   رمیم و دارمیم بر رو هدفون و تاپ لپ

  یخال سانت یس فاصله به وارید و تختم نیب ییجا

 یها کار انجام و ها  وقت نجوریا واسه گذاشتم

 !  یقاچاق

  محبوبم یا کره لمیف دیجد قسمت   و کشم یم ازهیخم

 .کنم یم یپل رو

 و ومدهین بهم  هم دنید لمیف که بدبختم قدر  اون من و

 ! شهی م زهرمارم

 یچشما  انگشت با خواد یم دلم و  گشنمه چون

 ! ارمیب در رو خوره یم نودل داره ولع با  که یگریباز

  کی تا گهید ساعت مین هنوز  و بندم یم  رو تاپ لپ

 زودتر چه هر دیبا و آد یم خوابم خب یول مونده

 .بدم انجام رو تمیمامور

 نقطه  هی فقط امکمیپ  ی  تو دارم،یم  بر رو میگوش

  یم کرده فکر که ییدرو بزن یاغی ی  برا و ذارمیم

 سبب   به  انگشتام سرعت. فرستم یم بگه  زور تونه

  باالست کردن چت ها ساعت و تلگرام ی تو گشتن ول

 ام اس تا پنجاه قهیدق ده عرض در شهیم باعث نیا و

  دشمن به تنفس  ی اجازه. بفرستم براش یخال اس

  از بعد. زدن زنگ تک به کنم یم شروع   و دمینم



 بوق ذارم یم رو بار نیا زدن، تک بار  هشت هفت

 یرسم صورت به رو آورده سرم که یی بال تا بخوره

 . کنم یتالف

  یم یوقت آلوده و خواب و خسته صداش ده،یم جواب

 : گه

 ها؟ -

 بار نیا که رمشیبگ دوباره خوام یم کنم، یم قطع

 سوزش بتونم تا دمیم  جواب و زنه یم زنگ اون

  رو است نهفته صداش  نت به نت ی  تو که یقیعم

 .بشنوم

 : گمی م بگه یزیچ  نکهیا از قبل

 احوال؟  و حال ،*یا ن م یها -

  چرا بشر نیا ایخدااا و ادیم دنشیکش ازه یخم یصدا

 !  بره؟ ورتمهی من اعصاب یرو دیبا قدر نیا

  جواب آلود خواب و لکسیر لحن   هی با و آروم یلیخ

 :  دهیم

 فردا ی بیب بخواب یول  ،* فرند دمیپسند تالشتو -

 به یراض  لنتهیسا می گوش شبا منم. یدار مدرسه

 ! ستمین  مزاحمتت



  بود لنتیسا تیگوش و یبود مرگ کپه اگه بگم امیم تا

 از و کنه یم قطع رو  یگوش ؟یداد جواب  یچطور

  چلغوز نیا شر از بترکم نارنجک مثل خوام یم حرص

 ! شم راحت

 با اما آروم بهش و کوبم یم نیزم ی رو رو پاهام

 دونم یم  من. دمیم یاخالق ریغ یها  فحش حرص

 دروغ چرا یدیپر خواب از دونم یم! یشد یحرص

  ؟یگیم

 آروم که کنم یم نیتلق خودم به و رمیگ ی م گاز رو لبم

 و مغرور بس از احمق نیا! یگرفت رو  انتقامت! باش

 وگرنه! کنه ینم قبول رو  شکست است افتاده عقب

 !است کالفه االن

 ! یتونست! دختر یکرد سیسرو رو دهنش

  دمر تخت یرو و کشم یم باال رو خودم وار خزنده

 دلم تو و کوبم یم تخت یرو  محکم رو پاهام. افتم یم

 :  گم یم

 بخوره، سگ دم یم هاتو روده کشمت یم روز هی -

  بخورنت کالغا برق ریت  به کنم یم زونیآو جنازتم

 !افتاده عقب مونیم

 دشمن یمعنا  به یسیانگل /یا نم: ۱*



 دوست  یمعنا  به یسیانگل /فرند: ۲*
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 " آزاد:"  دید یه یزاو رییتغ

 

 

 ! یدلتنگ

  بوده ذهنم ی  تو که یپررنگ  یکلمه  نیاول شهیهم

 هی وجودم، ی  تو قهیعم! هست و بوده کلمه نیهم

 !  استخوونم مغز  از یبخش به  هیشب  یزیچ



 اش گرسنه و تشنه قدر اون! آبه دمیشا غذاست، هی

 !  شم ینم ر یس بهش کردم فکر از وقت  چیه که هستم

 یبرا دلم! مادرم و پدر صرفا ی  برا  نه و تنگه دلم

 یبرا! تنگه دادم دستش از و رفته عقب که یزمان

  ی  تو تنها من! بود رومون خانواده اسم  که ییها وقت

 دستم رو گاری س هنوز و نبودم  یمتر چهل تییسو هی

 بابام دار جون ی  صدا واسه تنگه، دلم.  بودم نگرفته

 یب من چرا یرفت چرا"  خوند یم مامان واسه یوقت

 " قرارم؟

  بابا اما بود کنارش بابام ی  برا شهیهم بود، مامان

 از و یک از نبود مهمم!  بخونه براش داشت دوست

 یم رایحم از که اومد ی م شیپ مییها  وقت هی ،یچ

 " بره ادمی محاله شمال خاطرات"  خوند

 .  زد یم بشکن و دیرقص یم یگهگدار خوند، یم

  پر سرش تو بود، نشده یاغی  هنوز ریام ها وقت اون

 منم سر تو  رو ها فکر اون و بود نشده  بی عج یفکرا

 یم یزندگ  میداشت هنوز م،یبود آدم هنوز. بود ننداخته

 . میکرد

  خورشت ی  بو که قدر  اون داشت، دوستمون مامان

  یآ میبگ ما و کنه پر رو خونه  شیسبز قرمه و کرفس



 کرده هوس یاحمد گفت یم دیخند یم اونم گرم دمت

 . دیپرروا قدر چه دوتا شما گذاشتم بار که

  گار  یس نخ ده دستمه، تو ازدهمی نخ   امیم که خودم به

  بهمنم پاکت و شدن خاموش  یگاریرسیز  یتو  سوخته

 .دهیرس نصف به

  که یسقف ی  اهیس به دمیم رو نگاهم و کشم یم دراز

 . کهیتار یل یخ  اش خونه

 اهیس ینسخه  هی ه  یشب رنگه، یب میزندگ کنم یم حس

 .نامفهوم و آور عذاب قدر همون دیسف و

 برم تا دارم،  نگه رو زمان  تونستم یم خواست یم دلم

 .برگردم بعد و کنم بغل رو مادرم هیثان چند و

 اما بشم انداخته دور اگه حقمه که بدم، که  مهیحال من 

 یم و مامانم که زنه یم وق مدام دلمه  تو یا بچه هی

 خواد، ینم مامان! ستین مامان که فهمه ینم. خوام

 نیا خب و خواد ینم داغون و رونیو ی نجور یا یعنی

  جمع رو من یرونه یو بتونه دیبا مادر.  ستین درست

 !کنه

 همش نباشه قشنگ که یزندگ اما ست،ین وقت رید

 .شبه



 از قیعم کام   هی و ذارم یم هم یرو رو هام پلک

 .رمیگ یم دستم ی  تو گار  یس

  من درد ی  دوا دونم یم و دمیم رونیب آروم رو دودش

 .ستین دن یکش گاریس

 خلوتم خواد ینم دلم و کوشاست احتماال زنن، یم در

  باز بر دال یقصد و دمینم جواب. بزنه  هم به رو

 ! ندارم  در کردن

 در انهیوحش  و سوم بار یبرا  یوقت و ستین ولکن اما

  بلند جا از و کنم یم خاموش رو گارمیس زنه، یم

 . شمیم

 سمت افتم یم راه یسخت به خونه محض یکی تار تو

 آباد و جد به  که ام اماده کنم  یم باز رو در یوقت و در

  دن  ید با و کنم یم باز و در. بکشم رو فحش کوشا

 .ادینم در  ازم ییصدا اما مونه یم  باز دهنم ریام

 سر ومدهین هنوز و کنم یم  نگاه همش در یها اخم به

  تکون سر  فقط جوابم در  و کنم یم سالم. داره جنگ

 . دهیم

 ! میبر بپوش -



 هم قبل  یها  روز ریام یبرا من دل   و دهیم دستور

 !بیرق نه و برادره فقط که یریام. شده تنگ

 :  گم یم و دمیم تکون ینف ینشونه به رو سرم

 ! داخل بفرما -

 شیپ دست احتماال و رن  یم هم یتو شتریب هاش اخم

 !دشیجد یمعامله  یبرا گرفته

 

 ! میبر بپوش گفتم -

  رو در یال بگم، یزیچ نکهیا بدون و زنم یم پوزخند

 .  کنم یم روشن رو چراغ و ذارمیم باز

  عوض یبرا یقصد و پوشم یم رهنمی پ  ی  رو یهود

  کنم لج خوام یم! ندارم  اسپرتم یخونگ شلوار   کردن

  که! برده ادی از رو اش گذشته و خودش که یریام با

 ! باشه  خفن و خوب و مارک دیبا هم ادکلنش یحت

 ،زنم یم رونیب خونه از و دارمیم بر  رو چمییسو

 :  گه یم که پوشم یم  رو هام یکتون

 ؟یایب وضع نیا با  یخوا یم -

 لباس دن  یپوش تو یای رو اگه! دم ینم  رو جوابش

  اون بعد    از من. نبوده ایرو هی نیا من یبرا  خوبه



  بخوام که نداشتم یا گه ید ی  ایرو یگوش  و موتور

 برام ییآرزو اون از بعد گفت شهیم  و برسم بهش

 هی شهی هم باتالق هی اما. برگشتن جز  نبود جذاب

 یدار  و یوسطش یوقت  شهینم و مونه یم باتالق

 برگردن که یبخوا  کمک  پاهات از ،یزنیم پا و دست

 !شه ینم چون عقب

 ادیم! مونم یم  منتظرش و زنم یم رونیب ورود در از

 : زنهیم تشر و پر  توپ هی با اما

 ست؟ین تیحال حرف چرا تو -

 هی! ادیم بدم سرد ی  هوا از و کشم یم  باال رو مینیب

  جواب   دوارم یام و لبم کنج نشوندم مسخره شخندین

 :رهیبگ ام جمله نیا از رو هاش سوال یهمه 

 ! ومدمین در خودم  از فقط من -
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  کهیت با بشه که هاست حرف نیا از تر  کلفت پوستش

 . زد تلنگر  بهش طعنه و

 :  گه یم و ساختمون از رونیب سمت   به  میافت یم راه 

 .میبر من نیماش با -

 یدکمه کوچه، ته   افتم یم راه و دمینم  رو جوابش

. شمیم خودم  نیماش سوار و کنم یم لمس رو ریدزدگ

 نوک تا سر از لحنش، همش، در یها  اخم نگاهش،

  من داداش که ستین اون ریام نیا که زنه یم داد پاش

 .دارم دوستش ها حرف نیا تموم   با هنوز اما و بود

 به که یتند یها قدم از رو نیا دستم، از شهیم کالفه

 . فهمم یم داره یم  بر باالش مدل نیماش سمت

 سرعت با و کنه یم روشن رو نیماش شه، یم سوار

 . افتم یم راه دنبالش کم

  رو تشیعصبان بتونه که ستین یآدم ترسم، یم ازش 

 دیشا  خلوت،  ی  جا هی ابون،یخ  کنار ممکنه. کنه کنترل

 ! سالمت به  برو بگه و کنه  ام ادهیپ اتوبان وسط هم

  رو ریمس ه ی وقت چیه کجاست، مقصدش دونم ینم

 وضع  و سر و امشب تدارکات از و  رهینم دوبار



  که الزمه و  هیکار یلیخ قرار هی دیفهم شه یم کشیش

 .بذاره مختلف  یجاها رو یکار  یها قرار

 راه دنبالش ها بچه مثل ندارم دوست و ادیم خوابم

 دست هم باز  ممکنه نرم االن اگه دونم یم اما افتمیب

 .نداره بر سرم از

 ی  صدا و  کنم یم یرانندگ یسخت به رو یساعت کی

. بپره خوابم که بردم باال  درجه نیآخر تا رو ضبط

  رو چییسو شهیم ادهیپ و داره یم نگه یورد ی  جلو

 به که یاپله نیدوم ی  رو خودش و دهیم  شخدمتیپ به

 .ستهیا  یم منتظرم شهیم یمنته رستورات داخل

 معنا تمام به کالس یب هی خواد یم دلم ها وقت نطوریا

  و تکرار و  تکرار جمله هی ذهنم پس   مدام چون باشم

 رو ما یزندگ  یلعنت حرص   نیا که شه، یم تکرار

 ! کرد خراب

  ریام سر پشت   و دم یم انجام رو ها کار همون هم من

 شاه نیناصرالد قصر که  شمیم یمجلل رستوران  وارد

 ! اندازه یم  لنگ ششیپ

  قبل. هیخال و سالن یانتها که یزیم سمت   افته یم راه

  عقب من یبرا رو یصندل نهیبش خودش نکهیا از

 !شه یم هام برگ شتریب  چه  هر زشیر  باعث   و شهیم



 شلوغه رستوران نکهیا با و نهیش یم من یرو به رو

 در یکی دورمون یها زیم ادهیز شدت  به یمشتر و

 . هیمحتاط آدم ریام و ان  یخال ونیم

 یعاد  کنم یم یسع  من و رنیگ یم غذا سفارش

 هی پشت که یکس نه باشم خودم باشم، آزاد باشم،

 ! شده میقا ک ی ف تیشخص

 زود رو حرفش داره عادت مطلب، اصل سر رهیم زود

 !نره راهه یب و بزنه

 ! بدم شراکت  شنهادیپ خوام یم -

 نهیب یم لبم یرو که رو مشهودم و دار صدا پوزخند

 : گه یم حرص با

 ! باش آدم آزاد -

 .نخندم کنم یم تالش و رمیگ ی م گاز رو لبم

 ! هیمنتف -

. نبوده لشیم باب جوابم که مشخصه و کنه یم اخم

 و ذارهیم زیم یرو و کنه یم هم قفل رو  هاش انگشت

 .کنه یم  تحملم زور به که مشخصه

  رفتار آدم مثل و باش یجد عمرت تو بار کی آزاد؟ -

 !کن



  یرو شتریب یبرا و یصندل یپشت به دم یم هیتک

 یفضا دور تا دور رو نگاهم  رفتن یاسک  اعصابش

 . امیب نظر به دیبد دیند آدم  هی تا چرخونم یم رستوران

 کردم؟  یشوخ االن یکرد فکر -

  کالفه صورت  به رو نگاهم  شم، یم نهیس به دست

 :  گم یم و دوزم یم اش

 شراکت بخوام که شتریب سود  نه و پولم دنبال نه من -

 !هیمنتف که گفتم یجد کامال پس کنم،

 :  گم یم و زنه یم صدا تیعصبان با رو اسمم

 همه نیا گهید بسه ر؟یام یری بگ رو ایدن یخوا یم -

 همه رهیمیم نقاش که فردام پس. خونه نیماش پول

 !گه؟ید چته  دخترش، و  تو یبرا مونه یم شیزندگ

 

  نطوریا داره عادت معموال! کنه یم روشن گاریس

  یراض کرده فکر حتما و  نزنه لطمه کالسش به جاها

 !  هیآسون  کار من کردن

  موتور ه ی به رو شیزندگ که یا دله داره، هم حق

 پر شراکت هی به رو خودش  هم االن حتما بفروشه

 !فروشه یم سود



 خوام یم! باشم داشته خودمو کار و کسب خوام یم -

 خوام یم. رون یب امیب دخترش و نقاش پرچم ریز از

 داره؟ مشکل کجاش نیا باشم خودم یآقا

 یم کشینزد رم،یگ یم یصندل یپشت  از رو ام هیتک

 :  گم یم و شم

 ! بشم کتی شر یخوا ی م من از که ش یبخش اون -

 یم زیم یرو  رو ها غذا شه، یم حاضر سفارشمون

 ! دارن ینیتزئ  جنبه که معلومه االن از و ننیچ

. باشم داشته و خودم البراتوار خوام یم  من ن،یبب -

 برنامه یحساب  براش و کردم کار روش که ماهه چند

  تو خب اما یکن کمکم تو که ممکنه کردم فکر. دارم

 !یی حرفا نیا از تر عرضه یب

  یم کیشل دفعه کی که ییهاخنده  همون از خندم، یم

 جنبنده هر اعصاب یبرا باشه مته تونه یم و شن

 ! یا

 حاال ده،ی نم صی تشخ هم از رو راستش و چپ دست

 !برام بندازه راه البراتوار خواد یم

 ؟یدیفهم کجا از! یلعنت  باهوش -



  یم و ذاره ی م هم یرو هی ثان چند یبرا رو  هاش چشم

 : گه

 !  گم یم یچ نیبب ببند و دهنت -

 ریز کنم یم  جک رو دستم کف و زیم یرو  رو آرنجم

 :  گم یم  و کشم یم ازهیخم. ام چونه

 ...اد یم خوابم -

 خودش حرف ستمین میمستق یصراط چی ه به نهیب یم

 :  گه یم و زنه یم رو

 !  آشپزخونه تا پنج -

 نه اما ادیم نظر  به زیانگ بر  وسوسه اول نگاه   تو خب

 ! من یبرا

 از اندازم، یم راه کامل و  زیتجه آشپزخونه تا پنج -

  اجیاحت فقط. است آماده یچ   همه لیوسا  تا ریبگ آشپز

 ...به

 ؟یخوا یم پادو -

 کشه یم دست. ادیم بدش  اومدم حرفش  نیب نکهیا از

 :  گه یم و  صورتش به

 ؟یبمون الل  یتون یم -



 بدم رو جوابش واضح و جدس دیبا. گم یم یبلند نچ

 !  ببره ازم رو دشیام کامال تا

  یم و نی ا خودتم! یندار رو ششیگنجا تو ر؟یام -

  مواد دی تول و یشخص  البراتوار فقط هدفتم. یدون

 که یایب در  نقاش پرچم  ری ز از یخوا یم تو. ستین

 در! یبکن خر سر یب و آزادانه یدار دوست یکار هر

  یالشخور که  ات گهید یها  تجارت یخوا یم تو اصل

  آقا و یبچپون کار نیا ن  یب  یکار کثافت و انی م حساب

 ...ریام ستمین من! یباش نداشته باالسر

 :  زنه یم داد سرم و ره یم باال صداش

  یدیم انجام تو که کارا نیا ؟یدیم شعار  فقط چرا تو -

 پسرش؟ ای  یغمبریپ ست؟ین یکار گه

  یرو رو هام دست کف  . شم یم بلند یصندل  یرو از

 .شم یم خم و ذارمیم زیم

 خودت نیع! وونمیح خودت ن  یع منم داداشم، نه -

 که هییآدما از  نمونه هی فقط کوشا. ام یکار  کثافت اهل

  به فروختن مردمو ناموس اما کردم، بدبختشون  من

  یکار کثافت خودم، و خودت  هیشب ییها ناموس یب

 سودت پر شنهادیپ از ممنون! بودنه لجن خود   ست،ین

 ...ستمین یول



  خارج میقبل گارد از. زنه یم صدام که برم خوام یم

 و چرخونم یم  انگشتم یرو رو چمییسو حاال و شمیم

 :  گم یم

 گه؟ید امر -

 : پرسه یم

 ه؟ یچ پول با رتیگ تو -

 هیحرف نیتر یواقع و نی تر یجد نیا. زنم یم لبخند

 !زنم یم که

 !شده تنگ مامانم واسه دلم -

 که وقته اون ر،یام باشه شده تنگ هم تو دل کاش

 بر کار نیا تو و راه نی ا تو که یقدم هر  واسه گهید

 !  یکن یم  لعنت رو خودت یدار یم

  و شده  لیتکم افتمیض که حاال و خونه گردم یم بر

 بندازم جفتک اعصابش یرو که کردم دایپ رو یکی

 . بخوابم راحت  تونم یم

 نه و آرمیم یبالش نه کشم، یم دراز نیزم یرو

 ...کنم شکنجه رو خودم خواد یم دلم. ییپتو



  داره که دلم خاطر به مادرم، خاطر   به. کوشا  خاطر   به

 نه ای وجدانمه اسمش دونم ینم که نفر هی! سوزه یم

 :  گه یم دلم ی  تو داره مدام

 ؟یگرد ینم بر چرا بده اگه -

  تینها در اما بهش بدم که دارم مختلف جواب   تا هزار

 : گم یم لب ریز و کنم یم انتخاب رو یکی

 ... ترسم یم -
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 به پا با دست  یجا به که یآدم یانه یوحش  ی  صدا با

 کوشا اگه  که کنم یم  باز چشم کوبه، یم خونه در

 .بدونه مرده رو خودش دیبا باشه

  رو یخستگ و یکوفتگ احساس  و شمی م بلند جام از

 به و کشمیم ازهیخم. کنم یم حس بدنم  یجا همه



  یم دره پشت که یمغول یاغی به و رم یم در سمت  

 :  گم

 ! وونیح آروم... هوش -

 هی! نمیب یم رو ساختمون ر  یمد کنم یم باز که رو در

 یم آب خجالت از. ساله پنج و چهل چهل  انسالیم مرد  

 .  بکوبم وارید کدوم به رو سرم دیبا دونم ینم و شم

  رونیب وارید پشت   و در کنار از کوشا کنم یم که سالم

  چشماش و نشونده لبش ی رو مضحک لبخند  هی اد،یم

! گوسفندشه خود   سر ریز االنم ییبگا که زنن یم داد

 گوسفند و کوشا یسهیمقا خود یجا  در البته که

 . ادیم  حساب به گوسفند به نیتوه

 : گه یم و دهیم رو جوابم یگیب

 ! لطفا انهیماه شارژ سالم، -

 خشن یسکس جون نگفتم بهش نکهیا  از خورده بر

 نمیبب من تو بکن اریب کلنگ داره قابل چه در اصال

 !  ؟ی ش یم راحت

 دیبا فقط و کنه یم نگام گشاد گل لبخند همون  با کوشا

 ! حلقش تو بکنم رو حلوا و غوره تا کنه صبر



  پول براش پولم ف  یک از تا رمیم و کنم یم ال مین و در

  یزیچ  یاعتبار کارت جز  و هیخال  خب که ارمیب

 . ستین داخلش

 و اخم هی  با داره که یجذاب  خشن   به و گردم یم بر

 :  گم یم  کنه یم نگاهم یجد صورت

 خدمتتون؟ ارمیب خودم  نداره رادیا -

 :  گهیم و کنه  یم مکث کمی

 .زودتر فقط نه؛ -

 یم دور قدم دو یکی نکهیا از بعد و دم  یم تکون سر

 یم و رمیگ یم کوشا راهنیپ یقهی  از محکم شه

 . خونه داخل کشونمش

 در وارید سمت  کشونمش یم که یدرحال و خنده یم

 مشت با و گرفتم اشو قهی دستم  هی با. بندم یم پام با و

 !  هدف رو دماغش

 :  گهیم و کنم یم نگاهش یعصب

  قرار امروز کردم دایپ دیجد داف کوشا، مرگ ینزن -

 ... دارم

 " !شمام... پ قایعم" بگم که داره جا



  یهست یهمه یگفت یم روز ید تا که تو ناموس یب -

  امروز؟ شدیچ نازار، نگاه   من

 :  گه یم و  کنه یم جمع رو اش خنده

 ؟ ...بدم کش یخود یب  ویچ گهی د شد تموم -

 : پرسم یم

  ؟یندار دوستش گهید -

 دیشا دم،یپرس  رو سوال نیا چرا دونم ینم هم خودم

  هزار و دمیترس دیشا! بشه راحت المیخ  که خوام یم

 !دستشون از کردنه فرار قصدم فعال که گهید دیشا

 تموم بود کراش هی ؟یچ کشک ؟یچ داشتن دوست -

 ؟یکن یم شیجد قدر نیا چرا شد،

  از رو نگاهم ندارم قصد اما و کنم یم ول رو اش قهی

 خواد یم دلم قلب میصم از چون. بردارم هاش چشم

  از خاطرش به که نشه وقت هی و کنم باور رو حرفش

 . بکشم دست سرمه یتو که ییها فکر

 

 کوشا؟ -

 قدر اون. کنه یم نگاهم جیگ و اندازه یم باال ابرو

 :گمی م و خنده ریز زنم یم خودم  که هیجد لحنم



 ! نکن یکار گه انقد باشه، خودت  به حواست -

 کشه یم باال کمی رو دماغش شیشگیهم  عادت طبق  

 :  گه یم و

 ...دهنت دهیم مرده سگ بو اونور گمشو برو -

  صورتش یتو کنم یم ها رو نفسم رفتن عقب از قبل 

 .خندم یم دهیم که یکی رک  ی  ها فحش به لذت با و

  یم چک رو میگوش شورم، یم که رو صورتم و دست

 باشه پدرش پدر خزانه من کمد   که انگار کوشا و کنم

 یم رو و ری ز رو هام لباس و توش کرده رو سرش

 شهیم باعث بلندم قد   چون خونده کور خب که کنه،

 یلیخ من که ییاونجا از  و باشه بلند  بهش شلوارام

 ،یزمستون بخش دو  به هام لباس و  ندارم رهنیپ

 یلباس شن،یم میتقس شرتیت ؛یتابستون ؛یهود

  اول قرار یتو اونم جذاب داف هی با مالقات  مناسب

 ! ندارم رو

 یم یا وونهید وضع خل اد  ی و کوبه هم به رو کمد در

 .بکوبه  وارید  به و در داره  عادت که افتم

  جوراب تونه یم فقط جا اون و کنه یم  باز رو کشو

  باشه نامرتبه که یچ هر من یخونه  ی  تو و کنه دایپ

 . ست ین  جورابام



  و هست کشوم  ی  تو مرتب و شسته جفت  چند شهیهم

 !  ادیم بدم نشسته یپا گند ی  بو از دایشد

  اما ستین نشسته جوراباش منه، عکس  بر کوشا خب

 !  کرده گم رو اشون  لنگه هی خدا یشه یهم

 یتو که ی دیسف یجورابا به شده ختم حواسم یهمه 

  ییجا همون  از. چوندشونه یپ یآماده و گرفته دستش

  زسیچ نیتر کینزد یپشت به دادم هیتک و نشستم که

 ارهیم شانس و سمتش کنم یم پرت و ادیم دستم که

 فرق ی  تو نه و ادیم فرود کمرش وسط  کنترل که

 ! سرش

 یم بر جفت هی فقط و جاش سر ذارهیم رو اشون هیبق

 : زنه یم غر لب  ریز و داره

 !  َگدا ه،یَگدا ش...جا -

  یرو که نقاش اسم   دنید با اما بخندم خوام یم

 . شهیم  محو لبخندم بنده یم نقش می گوش یصفحه

 فرستاده امی پ که ییها وقت معموال و کنه یم قطع زود

 ! زنه یم زنگ تک نکردم چک و

 با و بسته سر نداره عادت خونم، ی م رو امشیپ

 نوشته. بزنه  حرف  هیحاش



 !  ؟یدون یم  یچ ریام یها  تیفعال از -

 و شهیم ریام رفتن   فاک به  باعث سوال  نیهم خب و

 . ده یم باد به  رو سرش روز هی بشر نیا

 یم سوال یکس از یوقت چون بگم، دروغ تونم ینم

 پرسه یم سوال فقط. دونه  یم رو جواب  قبل از پرسه

 بگه دروغ اگه و است کارهیچ طرفش بدونه که

 !کنه یم حذفش

 رو واکنشش نه، ای بگم رو راستش دیبا دونم ینم

 خودش بگم یزی چ نکهی ا از قبل و بسنجم تونم ینم

 :  گه یم و کنه یم راحتم

 ! ه؟ یچ تو با ارتباطش بپرسم،  نطوریا بذار -

 که هم قدر  چه هر برادرم! بدم جواب تونم یم حاال و

 یم براش. بفروشمش یکس به تونم ینم باشه بد

 : سمینو

 !  کردم رد داد، شراکت شنهادیپ -

 : پرسه یم

 ! چرا؟ -

 : سمینو یم طرف یب  یلیخ هم من

 .کنم قبول تیمسئول تونم ینم -



  فرو فکر ی  تو قایعم که  یوقت! ده یم  رید رو جوابم

  کاری چ ریام با حاال خب که کنم یم فکر نیا به و رفتم

 .رفته کوشا نمیب یم آم یم که خودم به و کنه یم

  یم چک که رو امیپ و شه یم بلند که میگوش ی  صدا

  یرو یخال سرد  آب سطل ه ی انگار متن، خوندن با کنم

 ...سرم کنن یم
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  سخت که جمیگ قدر اون خونم، یم بار چند رو امیپ

 . شم  یم متوجهش

  متوجه نکهیا بدون. است وانهید رسما  اروی نیا

 ! دمیم فحش بهش دارم حرص با  باشم رفتارم

 !درآورده و گندش پدر یب کهیمرت -



  کنارم رو یگوش و صورتم به کشم یم دست کالفه

 .کنم یم پرت

 من ی  برا  که هیامیپ متن  " کن یهمکار باهاش" 

 یروان قوم   نیا دست از دیبا دونم ینم من و فرستاده

 ! کنم کاریچ و برم  کجا احمق

 غر نیح همون و فرستم یم رونیب صدا پر رو نفسم

 یکی از ی کی تر، صخل...ک یکی از یکی زنم، یم

 ! یوااا ،ی واااا ،یوااا! تر صشر...ک

 از که باشه یحرف هی دوارمیام و ادیم امیپ برام دوباره

  متاسفانه خب و کنه کم قبلش امیپ نکبت بار   شدت

  پا هی فیتکل یب احمق مرغ نیا و کنم یم  فکر اشتباه

! خواد یم یچ  ریام جون   از دونه ینم خودشم که داره

 یهمکار  به  قرار احمق، آخه بگم بهش هم تونم ینم

 هی نه کنم یم  یهمکار خودت ی شده خراب  تو باشه

 ! بخوره خواد یم دلش یگه هر که گهید گورستون

 و  خونه بمونم تونم  ینم! ینطوریا شه ینم

  یباال اسمش فقط و هومنه از یامیپ. کنم  یخودخور

  تحمل شیگنجا فعال! خونم ینم رو مشخصه صفحه

 . ندارم رو کردنش



 از بعد و کنم یم عوض لباس شم، ی م بلند جام از

  ی خونه سمت   سرعت نی آخر با خونه از زدن رونیب

 .رونم یم نقاش

  پرچم ریز خوام ینم من! جمیگ ام،کالفه ام،یعصبان

 هست االن که ینیا از  چون! باشم ری ام ینه و امر

 نویا من و شهیم غرق کثافت و لجن یتو  شتریب

 رو نیماش رسم یم که اش خونه به. ندارم دوست

  زنگ به که انگار انگشتم و کنم یم پارک کوچه ی  تو

 !زنه یم زنگ سر کی و مدام باشه،  دهیچسب

 اش خونه بعد و درندشت اطیح وارد و  شهیم باز در

. زنم یم در و رمیم اتاقش سمت   به میمستق. شم یم

 .دهیکش دراز تخت ی  رو و  بازه در ی  ال

 .شم یم  اتاق وارد و تو ایب گه یم

 مراعاتم اکثرا کنم، حفظ  رو تمیعصبان  کنم یم تالش

 نزنه دامن بدم حال به کنه یم یسع و کنه یم رو

 . شمیروانپر ی  اغی هی ها وقت یبعض دونه یم چون

  با رو سوالم. مونم ینم جوابش  منتظر و  کنم یم سالم

 :پرسم یم یعصب و یجد لحن  

 آقا؟  چرا -



 و کنه یم  برانداز رو پام  تا سر کنه،  یم زیر چشم

 !کنه یم جا به جا  اش ینیب ی  رو رو نکشیع

 بچه؟ چته چرا؟ یچ -

.  کنم یم  تر زبون با رو  لبم و رمیگ  یم یقیعم دم

  نیتسک یبرا  نکهیا از بعد و ستمیا یم کمر به دست

 : گم یم کردم نگاه سقف به آرومم  اعصاب

 کنم؟  یهمکار ریام با دیبا چرا -

  باال رو ابروش یتا! مونه یم مات لحظه چند یبرا

 یم شونیپر و یعصب لحن   همون با من و اندازه یم

 :  گم

 کرد،  یهمکار باهاش شدیم و بود آدم اگه نیا -

  که میبد بها  بهش ییجا دیبا چرا! میکرد یم نجایهم

 دیبا من چرا واقعا؟ چرا آقا... آخرش میدون یم

  یم بدبخت  منو هم آخرش دونم یم یوقت بشم پادوش

 خودشو؟ هم کنه

 آزاد؟ تو یگ یم یچ -

 هیثان چند از بعد و خورم یم جا نقاش جیگ لحن   از

 که انگار! ی عصب و دار صدا. زنه یم پوزخند سکوت

 !کرده کاریچ ادیب ادشی تازه



 

  زیچ منظورش که ظاهرا تصورم برخالف خب اما

 با و رهیگ یم گاز رو لبش یگوشه یوقت  ه،یا گهید

 وارید به میمستق رهیخ نگاه   و یرنگ ی ها چشم اون

 :  گه یم لب ریز حرص با. کنه یم نگاه روش به رو

 !  سگ توله -

! زنه یم یک به رو حرف نیا قایدق دونم ینم من و

  بر حاال اما ترسم یم ازش واقعا ها وقت نطوریا

 .کنجکاو و ام یعصب  شهیهم خالف

 !  کن فیتعر واضح و کامل -

 کار و کسب خواد یم گفت شمیپ اومد ریام شبید -

 به خب گفتم منم کش،یشر بشم و بندازه راه خودشو

 دارم امیپ شما از که دمید صبح. ستمین یول یسالمت

 ه؟یچ قصه کنم یهمکار  باهاش نیگفت بهم

  یم داد و رنیم هم یتو  هاش اخم شه، یم یعصب

 : زنه

 ؟یدینفهم که یابله قدر نیا یعنی -

 میمستق ترسناک نگاه   اون حاال و کنم  یم زیر چشم

 .پهنه من  صورت یرو



 ؟ی دیند نوینازن تو یاومد یم که  در نیا از -

 یاعل حد به تعجبم و زهیر یم پشمام شتریب لحظه هر

 . رسهیم

 .سوزه یم  لرزونش یصدا ی  برا دلم  و زنه یم داد

 !مار دادم، پرورش نمیآست تو مار -

 خودش به  بتونه تا ذارهیم هم یرو رو  هاش چشم

 هی. نشه بدتر هست نکهیا از حالش  و باشه مسلط

  یبرا و باشه درست ستمین مطمئن که دم یفهم ییزایچ

 حاال نیهم از و کنم ینم  اصرار یلیخ حالش  مراعات

 !قراره چه از اوضاع که معلومه

 .. .فرستاده نینازن  رو امایپ -

 دوتا نیا چرا دونم ینم من و افته یم سرفه به

 به پولش هوس بعد رهیبم اول ذارنینم الشخور

 ! بزنه سرشون

 و سمتش  دواَم یم ذارهیم که قلبش یرو  رو دستش

 :  گم یم

 دکترتون؟ بزنم زنگ آقا -

 سرفه نیب و دهیم تکون ینف ینشونه  به رو سرش

 : گه یم هاش



 ... کنم  یم جفتشونو کلک! نه -

 

 :(   زیگا یها

 

 *.*   متونیتقد امشب یها  پارت

 نامنظمه ماهور دینگ بعد ها، شبه ید یجبران

          النه یف

 

 دیپرس نقدمون گروه تو امشب یدوست هی

 

 سوال  هی
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. 

. 

. 
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 !سخته؟ بودن ادم



 

 چه قصه یها آدم بودن   آدم به راجع ست؟یچ  شما نظر

 د؟ یدار ینظر
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   باز_مفت#

 

 " فی حر شستن: " نهم_فصل#

 هشت_ستو یب _و_صد _قسمت#

 

 نه یول  خب هست! است؟ وانهید کنم، یم وحشت

 .  بکنه رو خودش یبچه  کلک بخواد که قدر نیا قاعدتا

 آروم کنه  یم یسع شن،یم منظم کم کم هاش نفس

 به دست رو عمرش تموم که هیآدم نقاش  و رهیبگ

 .رفته راه غیت یلبه یرو و عصا



 دهیم هیتک هم باز که یحال  در و رهیگ  یم یقیعم دم

 :  گه یم تختش ی  پشت به

 بهت وقتش به بده، انجام رو خواسته که یکار -

 ! یکن کاری چ گمیم

  زنمیم زل قدر اون و کنم یم اخم. رمیم عقب قدم کی

 ! ادیب حرف به خودش که صورتش به

 یم یچ دونه یم چون کنه یم تشیاذ نگاهم  ینیسنگ

 !  بگم خوام

 سمیوا ! پول یبابا گور تو؟ یگ یم یچ چته؟ -

 بکشنم؟  که کنم نگاشون

  حق اما یضیمر و وضع نیا با ُمرده االنشم نیهم

 پا و دست شیزندگ سمونیر داشتن نگه  یبرا داره

 ! بزنه

 ...آقا گفتم شما به ماجرا اول   من -

 یبرا دیبا هم من و هم در  یها اخم با کنه، یم نگاهم

 دست وجودمه ی  تو که یت یانسان یموند  ته نیهم حفظ

 اون بره دستم از داداشم و نزنم اگه که. بزنم پا و

  تک تک بابت  دیبا و میزندگ همه به زدم گه که وقته

 !باشم شرمنده خودم از هام نفس



...  رم یم و ذارمیم بشه کم ریام سر از  مو تار   هی -

  وابسته بخوام که میزندگ تو ندارم میزیچ  که دیدون یم

 ! بترسم مردن از  و باشم اش

  ی  تو  بکوبم و شییتنها  دینبا! بگم دینبا دونم یم

  میزندگ شده  باعث حماقتش! برادرمه ری ام یول سرش

 رفته فنا  به همه از شتر یب که یاون اما بره فنا به

 .دونه یم رو نیا و خودشه

 : گمیم و کنم ی م پرت سمتش رو آخر ریت

 یکار گه  هر تو دستش ندارم دوست شما مثل منم -

 .ادیب سرش یی بال اگه گذرم ینم اما باشه

 حق من، دست از یحت است، خسته! زنه یم پوزخند

 !داره هم

 یم لُغُز باش جور هی کس هر ناتوانه و  خسته  که حاال

 ! خونه

 :  گه یم  و بنده یم رو  هاش چشم

  ،یبشر حقوق طرفدار که تو اما، کمش ینم نترس -

 ! باشه؟ داشته تاوان دینبا دنی کش رو و ریز

 ...چرا دیریبگ نمینازن از تاوانو نیا اگه -



 از من اما زنه یم هم به رو حالش من مثل یسمج آدم

  یسوار! نفهم و تخس قدر نیهم. بودم نیهم اول

 .کنم ینم و نکردم کج هم گردن ندادم،

 دمیم اجازه! من قانون با اما کن، یهمکار باهاش -

 باشه آزاد سته یبا خودش  یپا یرو خواد یم که حاال

  حساب به وقتش به. نیقوان نقض  بدون   و زیتم اما

 ... کنم یم یدگیرس جفتشون

 : گه یم و دهینم اجازه  که باشه  بگم خوام یم

 ...نجایا انیب لش تن دوتا اون بگو... برو -

 یم بعدش یجمله  و برو  ن  یب که یافاصله  و مکث

  یجلو از یتیروا به. برم و کنم جمع دیبا یعنی ذاره

  و شده آروم که کردم ی کار چون شم  گم هاش چشم

 ! کرده قالف رو تشیعصبان  ریشمش

 انگار خونه نیا ی  هوا و زنم یم رونیب  اش خونه از

  نیهمچ یتو نقاش داره حق که. مسمومه و آلوده

 ! بترسه مردن تنها و موندن تنها  از یجهنم

 رمیگ یم شی پ در رو خونه راه   و شمیم  نیماش سوار  

  یا خونه در پشت   ساعت مین یفاصله به قبلش، اما

 و بار نی ا. ستین منتظرم داخلش یکس که نمیشیم

 نه رمینم!  دهیم گه ی  بو بدنم کنم یم حس چون رمینم



 رمینم! مهره یب باهام و کنه ینم قبولم نکهیا واسه

 .ام خجالتزده شهیهم از شتریب  بار نیا چون

 جا امونخونه  در پشت   و ابونیخ ی  تو رو میدلتنگ 

 اون هم  باز خوامت ینم  ا،ین بگه اگه یحت. ذارمیم

 !  نه؟ گه،ید منه ی  خونه خونه

 یم رونی ب  از رو ناهارم ام، خونه به برگشتن  از قبل

 و ترسمیم که  ییها وقت همه  خالف بر بار  نیا و رمیگ

 !  آرومم شمیم دور یزندگ از

 هم من  و باشه آشغال قبل از شتریب خواد یم ریام

 یحت که تلخه  یتراژ هی ه  یشب! کنم کمک بهش قراره

 ! مشخصه انش یپا حاال از

  یم نکرده گرم رو کرده خی حتما حاال  که ییغذا

 . خورم

 و کشم یم دراز خونه کف   نکرده عوض  رو هام لباس

  خواب به یسگ یزندگ نیا یادامه یبرا  انگار حاال

 .دارم ازین

 هام امیپ یجعبه  و کشم یم رونیب بمی ج از رو تلفنم

 .کنم یم چک رو

 



 یم لبخند نمیب یم که هام امیپ ن  یب رو رک یرجیج اسم  

  ساعت تونه یم تر وونهید من از مشنگ هی فقط. زنم

  یخال امیپ تا پنجاه و بزنه  خونیشب نفر ه ی به شب کی

 . بفرسته براش

 امیم رونیب م یگوش امیپ برنامه از دارم یوقت  ناخودآگاه

  رو ستین بهش شباهت یب  که یرکیرجیج  اسم   انگشتم

  برقرار تماس بخوام  نکهیا بدون و کنه یم لمس

 . شهیم

 یدیجد فرصت که حاال و کنم یم استقبال اتفاق نیا از

 ... دمینم دستش از کنم تشیاذ تونم یم و اومده شیپ

 

   باز_مفت#

 " فی حر شستن: " نهم_فصل#

 

   نه_و _ست یب _و_صد _قسمت#

 

 من سال و  سن کم معصوم   طفل  احتماال و  دهینم جواب

 مدرسه دیبا و دانشه و علم جستن به مشغول االن

 ! باشه



  خونه در یصدا هم باز کنارم کنم یم پرت رو میگوش

 . ادیم

 گه به کنم یم یزندگ جا هی کوشا با نکهیا از بایتقر

 یم ییتنها من نه که دونم یم خب یول افتادم خوردن

 .اون نه و تونم

 یرو  لبخند  اون کنم، یم باز رو در و شمیم پا اکراه با

 دلم نمیب یم که رو صبح حاالت همون با و اعصاب

 !چشماش یتو کنم محکم رو انگشتم خواد یم

 : گه یم یلوس لحن   با و ارهیم باال  رو دستش

  جا هی ببرمت خوام یم  شو آن کام فرند، یبو هلو -

 . میبچرخ ول

 :  گم یم و کنم یم نگاه کشیپ و کیش وضع   و سر به

 کرد؟ عنت دیجد داف -

  آروم یلیخ  رو سرش و کنه یم غنچه  رو هاش لب

 :  گه یم یدمق مثال لحن   با و دهیم تکون

 . دایشد -

 خونه وارد تا رم یم کنار  در یجلو از و خندم یم

 : گه یم اما بشه

 .میبر بپوش فقط ام،ینم تو یآز -



 رونیب  یها لباس و کنم یم نگاه وضعم و سر به

 .  تنمه هنوز

 :  گم یم

 ... دمیپوش -

 : گه  یم طلبکار و کشه یم باال رو دماغش

 نیهم که ی انینوا یب مگه رو، نایا نپوش یابلفضل -

  لباس ،یهود خواب لباس ؟یدار لباسو  دست هی

 یمهمون لباس ؛یهود زدن مخ لباس ،ی هود یخونگ

 ... هود ُمردن لباس ،یهود دنیر  لباس ،یهود

 : گمیم و امیم حرفش نیب

 که بهتره تو یخم...ت  لیاستا اون از نخورا، گه -

 . کش...جا

 با و کارهی م ابروهاش نیب یتصنع اخم  هی هم اون

 : گه یم یکج دهن

 . نخور تواَم  خورم، ینم  گه خا خا -

 و اشاره انگشت فقط و کنه یم مشت رو دستش

  یها گوش حالت   به هی شب یحالت به. آزاده وسطش

 :  گه یم و کنه یم آزاد و خم   رو انگشتش دو خرگوش



 متقابل، ی خور  گه هشتگ متقابل، احترام هشتگ -

 ...انیب یآزاد  تو گه هشتگ

 ی  جلو  هنوز که ییها یکتون و زنم یم رونیب در از

 عقب تا دمیم هل رو کوشا کمی و پوشم یم رو دره

 .بره

 تا کنم صبر  نجایا صبح تا دیبا بمونم منتظرش بخوام 

 .کنه صاف رو مغزم دهن و بزنه زر

 کنم یم راست قد پوشم یم رو هام کفش نکهیا از بعد

 :  گم یم یجد لحن   هی با و

 گمشو ؟یبگ... ک  نجای ا شب تا یسیوا  یخوا یم -

 . گهید میبر

  یبرا بخواد اگه معموال چون  ختهیر هاش پشم احتماال

 قبل هفته  کی از دی با کنه میراض  ییجا به رفتن

 !کنه کار به آغاز  رو سمیدستمال یپروژه 

 قدر اون االن اما و ختهیر هم خودم ی ها  برگ یحت

  رو مغزم خونه وارید و در  که کنم یم ییتنها احساس

 .جواَن یم

 ؟یآز -

 :  گم یم نی ح همون تو و رمیگ یم شیپ  و خروج راه  



 ...خر دست -

 : گه یم و دنبالم افته یم راه

 نم؟ی بش فرمون پشت من شهیم -

 : گمیم و ارمینم خودم  یرو به

 ؟یریگ یم اجازه من از خودته نیماش -

 : زنهیم داد خنده با

 ...*  المصب  نکن ول کابلو، اون سر  نکن ول -

  خنده یم یوقت  آدم هست  هم ییها وقت هی و خندم یم

 یم ینیسنگ  داره لبش  یرو یزیچ هی کنه یم حس

 ...! ره یگ نفس ،...هیادیز...! کنه

  آزاد؟ -

 :  گم یم و بندم یم رو ساختمون در خروجش، از بعد

 ...بخور گه -

 یم رو پر تخس یها بچه پسر مثل. آروم خنده، یم

 : گه

 !  سلطان بخورم رو تو کنم ینم  جسارت من -

 . آروم خندم، یم



  رو نمیماش  که ییجا. کوچه ی  انتها سمت افته یم راه

 :گه یم و کردم پارک

 . نرم نمیماش سمت   خوام یم یوقت چند هی -

 : پرسم یم

 خرابه؟  -

 منه به  نگاهش که همونطور و سمتم گرده یم بر

 :  ره یم راه  عقب عقب

 ... عن ت  یپ تو  کردم بار هشت هفت هی دی جد داف نه؛ -

 : گم یم دهیکش لحن   هی با و خندم یم بلند بلند

رررر -  ... ج 

 تو ؟یا آقازاده تو گفت،  برگشت پرست پول کثافت -

 . لگنت نیا با یستین منم  یبابا گوز

 حس   گهید بار نیا و رهیگ یم شدت ام خنده خب

 دار   از چون ده،ینم بهم رو هام لب ی  رو بودن   یاضاف

 قیرف نیا نباشه یک هر اگه که دارم وونه ید هی ایدن

 .هست شهیهم

 

 :  گه یم جانسوز آه   هی با و ستهیا یم نم یماش کینزد



 ... اوردماین کم منم -

  ی  تو که همونطور و سمتش کنم یم پرت رو چییسو

 :  دهیم ادامه ردش ی گیم هوا

 نیا با یستین من مامان گوز تواَم خب گفتم بهش -

 .تیعمل دهن و دک

  ترک خنده از خودش بخندم  بخوام من نکهیا از قبل

 .خورده

 مثل   کنه یم که ی کار نیاول و م یش یم سوار

  رو ضبط میقد چوسان دوران یها دهی ند یتکنولوژ

 سبک به من رپ و هاپ پ یه یآهنگا . کنه یم روشن

 یم لب ری ز که یحال در  و ستین سازگار اش هیروح

 و کنه یم خاموش رو ضبط" اتقهیسل تو دمیر: " گه

 . زنه یم استارت

  جا هر اما  میکن کاریچ قراره و رهیم کجا دونم ینم

 .دارم ازین بهش دایشد فتهیب که یاتفاق هر و باشه
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 ،یناراحت وقت   خوبه واسم یچ دونه یم رو، آزاد بلده

 ! ترسم و نفرت از پر خرخره تا که یوقت غصه، وقت  

  یرو بزنم عق رو نفرت نیا خواد یم دلم که یوقت

 زارمیب که یوقت و میزندگ لحظات تک تک و تموم

 . خودم از یحت

 االن دونه یم و گرفته  شیپ رو کوهسار پارک راه  

  ی  جا هی  ظهر از ساعت نیا ی  تو من درد مناسب  

 .نباشه دورم یکس  که آرومه

 وا  سنگامونو هم با تا نفرت نیا و باشم خودم فقط که

 ! میبکن

 پیه به کم  کم انگار حاال  و کرده کم رو ضبط یصدا

"  زنه  یم داد یگاه از هر که شده عالقمند هاپ

" گه یم ی تعجب از پر لحن   با بعد!" خوبه چه پشمام،

 ! ن یهم من یبرا رپ و"  بشر دمی..گا مختو

  التیخ گفته بهت دهیشن ده،ید درداتو قبال یکی  انگار

 یم آرومت نیا سمشون،یبنو بلدم من باشه راحت

 ! ادیم بر ازم نیهم! کنه؟



 شهیم یپل  رپ هم پشت نم یماش یکا یموز تموم   نکهیا

 مورد آهنگ   از که شده تتو جمله هی بدنم از یجا ده و

  رو دردم شدم  تنها یوقت نکهیا به گرده یم بر عالقمه،

 که بود نجاهایهم فقط و دمیشن ها آهنگ نیا یال به ال

 ! شدم درک

 پارک که رو نیماش و میرسی م نظر مورد  مکان به

 گهید که االنه کنم یم حس شه،یم ادهیپ و کنه یم

 ! بکشم قیعم نفس   هی بتونم

  ییجا م،یایم شهیهم که یقسمت  و جا سمت   افتم یم راه

 ! پاتوق  گفت بهش شه یم که

 ادیب هم اگر نداره، رو  جاها  نطوریا حوصله  هومن

 . باشه شلوغ اطرافش که ادیم ها شب

 رمیز که جهنم به و کشم یم دراز نیزم  ی  رو و رمیم

 دلم یوقت و شه یم یخاک  لباسام که درک به سفته؛

 و خالء از پر. باشه یخال سرم بذار پره، انقدر

 . ینفهم و یوونگید

  لب ریز ستهی میوا سرم یباال و ادیم افتاده، راه دنبالم

 : زنه یم غر



  ام خسته امشب زمیعز! خواب  به نزن خودتو  پاشو -

  یدرختا یپا  بشم باغبونت خوان یم االن. میندار نه؛

 . میبزن شخم هم  با رو نجایا

  و بهیعج باشه داشته صدا  اگه که! صدا یب خندم، یم

 باز زبون یعمر هی از بعد که یالل آدم  ه  یشب شمیم

 " بود؟ ینطوریا من  یصدا ا ؛: " گه  یم و کرده

 شه یم اکو سرم یتو جمله هی و کشه یم دراز کنارم

 دمیبر خونه، از پاتو یدیبر "  االنمونه حال   مناسب   که

* گل تو کلمیه کل تا بود ی بود گل تو کمر تا. خونه از

" 

 آزاد؟ -

"  هوم"  هیشب ییصدا و ذارم یم هم یرو رو هام پلک

 :  گه ی م یجد یلیخ  و دم یم رونیب گلوم ته از

 ! کثافت فازت تو دمیر -

  سرش ریز  رو دستش و خوابه یم من  سمت   پهلو به

 : گهیم و  کنه یم جک

 جلوم اومدن امیبدبخت و بتا یمص همه که یلش انقدر -

 ...رنیم دنیم قر الخشونیب با



  و کنم یم باز  رو پلکم ی  ال. صدا یب هم باز خندم، یم

 :  گم یم

 . بدبخت یار ینم روت به یلش تواَم -

  رو وسطش انگشت که یحال در و زنه یم پوزخند

 :  گه یم گرفته من طرف

 روش به رو دردش  وقت چیه گنگ عقاب هی -

 .ارهینم

 و شاخش فاز به زدن گه یبرا زنم، یم پوزخند

 : گمیم

 .ادیم خوشم  یخور یم گه قشنگ -

  ریز رو هاش  دست بار  نیا و کشه یم دراز دوباره

 : کنه یم قالب سزش

 گه گفتم خودم شیپ که بود یبار نیاول شبید -

 ... خونه برگردم خوام یم خوردم

 بود سردم  نگفتم، شدم پول یب نگفتم، یگشنگ وقت  

 ... گفتم بود تنگ دلم که شبید اما نگفتم

 وونهید چون بده! نه ها،  هیخوب بد   حس    چه یدلتنگ

 که هست یکی  باالخره چون خوبه و کنه یم ات

 !باشه دلتنگت



 یم و اندازم یم پکرش صورت به ییگذرا نگاه مین

 :  گم

 ...عقابم که یدیر -

  تلنگر هی منتظر  که انگار! خودشه یا یدن و فاز تو

 .دنیترک واسه باشه بوده

 ... خانوادم واسه... یآز شده تنگ خونمون برا دلم -

 :  گه یم آروم و فیضع ی  صدا با بعد

 ..."باشن آدما نیآشغالتر اگه یحت' 

 که وقتشه اما  مرض و یآز  بگم که ستی ن وقتش االن

 " داداش منم" بگم

  گفت یم ادی ز ور و شر ما،یقد داشتم یر یپ یعمو هی

 چیه گفت یم. رهینم ادمی وقت چیه حرفش  نیا اما

 البد رهیم اگه کنه، ینم  ترک رو گرمش خونه یسگ

 ! ستین گرم  اش خونه

 گرم م،ینکن  فرار سرما از که یقدر اون نبود، گرم

 . خونمون نبود

  من یبابا چرا مثال که. سرمه  تو چرا یکل هی آزاد؟ -

 از ، چنگت مفت یخورد میتی مال نداره؟ یرمونیس

 گهید بسه  بابا. جونت نوش ،یزد ض ی مر و لیعل



  مرد آخه یر یبگ  یخوا یم  مگه رو ایدن!  رونیب بکش

 مگه ننه ؟ی کن جمعش یر ینم چرا یدییزا ای ؟یحساب

 خون از مثال که تو ،یخواهر که تو ای شه؟ ینم نگران

 !؟یستی ن گهم ختیر  دن  ید به یراض چرا تو یمن

  تمیر با! بد بخت   نیا واسه  سرمه تو چرا یکل منم

 :کنم یم زمزمه

 مگه ،ین  جا تو برا گهید من یخونه تو چرا"  -

 ! * " ؟ین خدا ها خونه تموم   خالق

 .گشنمه من آزاد... نیهم ها -

 و شکمش یرو زنم یم ضربه هی دست  پشت با 

 : گمیم

 ! یآدم فیک و فاز تو دنیر سلطان -

 :گه یم و نهیش  یم جاش سر

 ! گشنمه بابا مازو فاز کن ول -

 بغضش یبار چند حرفش  یپا ش  یپ ست،ین اش گشنه

 گوشم به که بوده بلند اونقدر صداش! داده قورت رو

 ...بغضش از  گه،ید هیفرار  خب اما برسه

 :  گه یم گرفتنش  کام از قبل و کنه یم روشن گاریس

 ...ها کنه  یم سبک یلیخ  آدمو وقتا هی ام چصناله -



 

   باز_مفت#

 

 " فی حر شستن: " نهم_فصل#

 ک ی _و _ی س_و_صد _قسمت#

 

 

  ؟یش ینم آدم تو -

 دهیفا احمق نیا سر   زدن  ادیفر مگه اما و زنم یم داد

 زبون نیا االف رو خودم سال همه نیا. داره هم یا

 بشه جهینت کردم من د،ینکن گفتم و کردم ها نفهم

 !دن؟یفهم  مگه براتون،

 هم خواد یم  دلم و کنم یم  نگاه کبودش چشم   ریز به

 از یقیطر هی به بلکه رو  خودم هم و  بکشم رو اون

 .کنم  دایپ نجات احمق  یها گوسفند نیا دست

  شده رهیخ  که پررو تخس   نگاه   اون و  گه ینم یزیچ

  باعث همش  در یها اخم اون و روش به رو وارید به

 ! بشم یعصب شتریب شهیم



 آخ ی  صدا و کنم یم اش حواله  محکم یگردن پس هی

  تا مالهیم گردنش پشت رو دستش. شنومیم رو گفتنش

 !بود حقش و کنه دایپ نیتسک دردش

  با پول قرون چص سر گفتم بهش بار  هزار یوقت

 ! بکنم؟ دیبا کنم کاریچ فهمه ینم و نشو زیگالو مردم

 : زنه یم  غر لب ریز

 .کرد لهیپ ناموسش یب خود خدا به بابا -

  گردن برام االن اگه دونه یم و ازم بره  یم حساب

  یم چالش  خونه کف جا،  نیهم زنده زنده کنه یکلفت

 .کنم

 ! هومن؟ -

 من ایخدا و زنم یم صدا تشر و داد با رو اسمش

 !  کنم؟ دیبا کاری چ ها گوساله نیا نرفتن فاک به یبرا

 و سرش  یباال که من به و کنه یم بلند  رو سرش

 هی با و کنه یم  نگاه ستادمی ا نهیس به دست کاناپه کنار

 : گهی م  آروم لحن  

 ها؟ -

 هومن به که یزیچ  هر فعال و کال آرامشش، نیا

 !  اندازه یم جفتک  اعصابم  یرو مربوطه



 : گم یم یعصب

 بار چند! یوحش کلفت، گردن اراذل،! خر دست و ها -

 اشو بودجه  یوقت مردم با نشو قهی به دست گفتم

 ! یندار

 :  گه یم  جانب به حق

 ! خدا  به زدم منم -

 ی  تو گچ از بدتر یزیچ  هی که کنم یم فکر نیا به و

 ! مغز یجا  به نهیا سر

 نویا خودتم  یگوز گنده تو! نکن بحث من با ابو،ی -

 ! خوردم گه... چشم بگو شو خفه ،یدون یم

  کنم، یم  نگاه رو به رو به باز و ازم رهیگ یم نگاه

 و کوشا و شهیم باز در که بزنم حرف خوام یم

 .  شنیم خونه وارد اریشهر

 دنیپاچ  نمک در   زننیم ننیب یم که رو وضعش و سر

 :  گه یم داد و خنده با تر مشنگ هومن از ی  کوشا و

 !صر؟یق افتیق به یدیر چند  چند سلطان،  یبمون الت -

 صورتش تو  خوب تا شه یم خم و ادیم  جلو  اریشهر

 : گهی م و کنه نگاه

 ...که خودتو یترکوند اوه -



  یقیطر چیه  به که تممیعصبان رسم، ینم که جهینت به

 به دمیم هیتک و نمیش یم رم یم پس کنه ینم فروکش

 دایپ ی پشت که نظمه یب و گشاد انقدر چون وارید

 ! اش خونه  یتو شهینم

 : گهیم هومن و کنم یم قفل زانوم دور  رو هام دست

 ... کردم یقاط که آورد و بهار اسم -

! رمیبم و بشم اور میگ تونم یم راحت گهید االن! خب

  به یبرا و شدن جفت هم با که گوسفند  تخته و در هی

 !تالشن در سخت هم  شتریب چه هر رفتن ا...گ

 

 هومن داره یسع مسخره، لحن   هی با و خنده یم کوشا

 .کنه یعصب رو

ر بابا  صر،یق بابا ،یرتیغ بابا -  پشمام ساچ....آقا میک 

 ! بشر یگنگ تو قدر چه اصال،

 تو رفته حاال که یار یشهر سمت کنه یم رو بعد

 : گه یم بخوره  آب آشپزخونه

 ...عار  یب یگالب ذره  هی ریبگ ادی -

 رتیغ نیا از درصد کی کاش! موافقم  باهاش منم و

 و ستیب گه ید وقت اون. داشت اریشهر رو یافراط



  بچه دختر هی  به رفتنش در و زدن نگران ساعت چهار

 ! نبودم سال و سن کم

 ! خواد یم خودش  بهار -

  و اومده رونیب آشپزخونه از ارمیشهر گهید که حاال

 . کنه یم نگاهم تعجب با

 داره یسود چه یبکش و خودت اصال ،یبکش  آدم تو -

 نیا بگو نباشه پشتش حرف یخوا یم براتون؟

 ! کنه غالف رو بساطش

  عادت هومن و موهاش نیب بره یم فرو چنگ کالفه

. کنه کوتاه  رو موهاش ما از شتری ب شهیهم داره

 خواد ینم دلش که چارهیب دیشا و است کالفه  ه،یعصب

.  احترام و عالقه مدت نیا از بعد رو  تنها بهارک  

 .بذاره خودش حال به نشونیب

 ... که  دهینم گوش -

 ...هومن دونم ینم من -

  یط مظلومش و تنها مادر که یکار کنم، دشیتهد دیبا

 نمیبب! نداده انجام سال سه دو و ستیب نیا

  ای ؛یخورد کتک فقط اصال ای ،یکرد دعوا دفعه نیا -

 ؟ ....مفهومه! کشمت یم خودم یکن جدا یرفت دعوا تو
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  زمیبر رو دندوناش خواد یم دلم و باهام کنه یم بحث

 !  حلقش یتو

 :برهیم باال رو صداش و کنه یم اعتراض

 

 ! کرد و بهار یخور گه که گم یم بابا -

 

 :  زنم یم داد و ره یم باالتر من ی  صدا

 

  به راجع خواد ینم دلش که یاون پلشت، آخه د   -

. کنه یم جمع و ناموسش بزنن مفت حرف ناموسش

 به رهیگ یم  لمیف تهرون  یپارکا  تو مگه آنجلسه لس

   کرده؟ هنر  که الشیخ



 

  کمی بار نیا و ذارم یم اش شونه ی رو رو دستم

 : گم  یم آرومتر

 

  شمیخور گه قاشق خوره یم گه یهرک  من، داداش -

 !فهمه؟ ریش! کمرش سر زنهیم

 

  جواب مگه  حساب حرف و رهیگ یم  گاز رو لبش

 !  داره؟

 پشتم بشه، یقضاوت بهم راجع ندارم دوست من اگه

 شینما به  رو یتیشخص اون دیبا باشه، یبد حرف

 ! ستین قصه پشتش دونم یم که بذارم

 

 توا  به بار هزار دو گفتم، احمق بهار  به بار هزار -

 سبک نه، یا مملکتتون قانون! آقا دی نکن گفتم خر،

 دیکن یم یروشنفکر  گوز گوز! شهینم نه،یا مملکتتون

 ین عرب  که اونجا ببرنش رنی بگ حاال نه؟ چرا که

 شه؟یم روال شه،یم خوب اندازه ینم

 



 قایعم پرونه یم مزه من یجد حرف وسط   که کوشا

 ! بشم یا رهی زنج قاتل هی خواد یم دلم

 

 سلطان؟ -

 

 :  گم ی م و کنم یم نگاهش  اخم با

 

 ! خر دست -

 

 به رو دماغش ،یطیشرا چیه تحت رهینم که رو از

 :  گه یم و کشه یم باال نور سرعت

 

 نیا ی کرد فکر تو موال، به خورد ترک هاردم -

  یم یبگ  یه یکرد فکر  شه؟یحال ی زیچ مغز..ک

  فهمه؟

 

 : توپه یم  ظیغ با هومن

 



! یاپیپ یها ییا...بگ اسطوره گهید یگ یم یچ تو -

 ...لطفا نخور گه شعور  و فهم از من واسه  گهید تو

 

  رو تتلو آهنگ   تمیر با و کنه یم یکج  دهن کوشا

 : خونه یم براش

 

 ،ینخور  گه یریم یم! ینگ ص...ک یریمیم -

 ... ینزن زر یریمیم

 

 : زنهیم داد  گرفته دهن به زبون حاال  تا که اریشهر

 

 .نیدییسا مغزمونو گه،ید دیش خفه بابا -

 

 :  گه یم و شهیم بلند جاش از بعد

 

 برم است، زنده که نمیا د،یندار یکار که من با -

 ...گهید

 



 راه دنبالش شهیم باعث پکرش صورت و دمق لحن  

 : بگم کوشا به رفتن از قبل و فتمیب

 

 ...مرگشه چه نی ا نمیبب برم همو نیند جر -

 

 انگار من به  توجه یب و زنه یم رونی ب خونه در از

 . شه ی م نشیماش سوار باشه خودش حال تو که

 :  گه یم تعجب با و شمیم سوار هم من

 

 کجا؟ تو -

 

 :  گم یم

 

 . سوپر برم خوام یم ببرم ابونیخ سر تا -

 

 خوام یم بگم اگه دونم ی م چون بگم دروغ  مجبورم

  اریشهر و گه ینم یز یچ چته بدونم و امی ب باهات



 یبرا آدم سمت   نخواد خودش تا شده ف یتعر نطوریا

 .ادینم دل و درد

 داشبرد و دهیم مرده سگ ی  بو نیماش یفضا

  باز گاریس پاکت هی نمیب یم کنم، یم باز رو نشیماش

 حرف نی ا از تر یجد ماجرا انگار و اونجاست  شده

 . هاست

 :  گم یم کردنش کی تحر یبرا و دمیم نیی پا رو شهیش

 

  یم م...تخ نیهمچ یشیم مرد یدار اومد، خوشم -

 . چهیبپ بو ی بکش گاریس نیماش تو یکن

 

 طرفدار من برعکس   و کنه یم روشن رو ضبط

 هی نمیا دیشا  خب و آرومه و ملو کالم    یب یکایموز

 از قطعه هر اسم   اون که باشه ما نی ب یطبقات فرق

  به اصال و ستمین بلد من و بلده رو کالم یب یآهنگا

 .خوره ینم  میخون گروه

 : گه یم لب ریز و کنه یم  کم رو صداش

 

 ...خوشه  دلت کن ولم -



 

  زیلیپ ا یخدا گمیم که انقدر! خوشه دلم یلیخ! آخ

  یخوش یچ  هر جاشم نیهم  تا که بکش رو من زودتر

 .کنم یم دل رو حد از ادیز بسه کردم

 

  آزاد؟ -

 

 از هوم به هیشب ییصدا کنم باز رو دهنم نکهیا بدون

 .کنم ی م خارج گلوم

 

 .زنم یم پا و دست دارم بتیمص یکل وسط -

 

  حرفاش تا مونم یم منتظر! بگه که کنم ینم اصرار

 احمقم ی  کوچولو داداش یبرا دلم روزا ن یا و بزنه رو

  شدن، گنده داشتن، جنم شدن،  مرد که. سوزهیم یلیخ

  مدام و مادرته  وابسته زن هی یوقت! خواد  یم الگو

  تنها از و داره نگه خودش دل ور رو تو خواد یم

 !یآ یم بار یمنزو و وابسته هم تو ترسه، یم شدن



  رو درست  کردن   یزندگ نه  یریگیم ادی و دنیجنگ  نه

  رهیبگ ادی رو شدن مرد تونه یم هم مادرش از آدم و

 آدم   هی نه و باشه داشته یقو مادر   هی  که یشرط به

 ! ترسو

 

 یه که مامانم نوریا! کردنش دیلیک  و نایت نوریا -

 به بابام اومدن یبو چون میبر می بر  میبر گهیم

 ینم چرا من آزاد! احمقم خود نوریا. خورده دماغش

 سالمه ک ی و ستیب ام؟یب بر مشکالتم پس از تونم

 بتونم؟ دینبا! گهید

 

 ... یبتون  دیبا ها، -

 

  با و بغل زنهیم شلوغ ابونیخ  هی وسط   و شهیم یعصب

 : گهیم داد

 

 ؟یدی م جواب ینطوریا چرا تو -

 

 ! یچند  چند خودت با یبفهم خوام یم چون -



 

 :  گه یم آروم بعد و کنه  یم سکوت لحظه چند یبرا

 

 دیبا کاریچ فهمم ینم ستم،ین بلد! آزاد دونم ینم -

  بندازش ایب گمیم. دونم ینم نه ای کنه یم لج نایت. کنم

  مگه گهیم  ارمیم ریگ برات هست امپول هست قرص

 بشه بد  حالش اگه گهی م راستم خب گم یم هیالک

! یچ ادیب در گندش دکتر ببرنش نسازه بهش قرصه

 یم درست ویچ همه ، راز یش میبر ایب گه یم مامانم

 . برم ندارم دوست من خب فالن؛ کنم

  هم با نایا ی همه... نمیبب بابامو  خوام یم  طرفم هی از

 . کنن یم ام وونهید دارن

 

  ؟ یری بگ رو نای ت یخوا یم -

 

 : گه یم متعجب یل ی خ لحن   هی با  و زده وحشت

 

 ها؟ -



 

 من حرف  ذهنش که دمیم اجازه و دمینم  رو جوابش

 . ادیب خودش به باالخره و کنه لی تحل رو

 :  گه یم  لب ریز و شهی م بسته و باز لبش بار چند

 

 همش ستمین حرفا نیا  مال من... من رم؟ی بگ ویچ -

 ...ستیب

 

  که یحال در و نهیش یم در یره یدستگ یرو دستم

 : گمیم شدن ادهیپ از قبل کنم، یم بازش

 

 .بکن شیزندگ از شرتو پ -

 

 : گمیم در بستن از قبل و شمیم ادهیپ

 

 !گندت کردن جمع از بعد البته -

 

   باز_مفت#



 

 " کردن قات: "  دهم_فصل#

 

  /کردن فرار: " نرد تخته اصطالحات فرهنگ در] 

 .[ یخود یها  مهره یرو به مهره، بردن

 

 با اگر رو کدوم هر د،یکن دقت ها فصل سر به لطفا

 رمان یمحتوا با ارتباطش  متوجه دیبخون دقت

     د یشیم

 

 چهار _ و _ی س_و_صد _قسمت#

 

 

 "  بهار"  دید یه یزاو رییتغ#

 

 یزندگ نه و هست یمادر نه معمول طبق  گرسنمه،

 شوفاژ زود صبح از سرده، خونه! یجذاب و گرم

 .کار ری تعم دنبال بره که نبوده یپدر و شده خراب



 

 کف ک  یسرام و سرد ن  یزم یرو دمیکش دراز من؛

  یم حس رو  بدنم یها سلول تک تک زدن خی و خونه

 ! کنم

 

 هی ه  یشب من! کرد خواهم و کنم  یم کردم، لج

 یب با گن،یم ام خانواده نویا! مصرفم یب عروسک

! یاوک  گمیم منم گرفتنشون، دهیناد و یتوجه

 . شمیم  عروسکتون

 

 و شمینم تونیزندگ مزاحم ستم،یا یم دور حرف یب

 .کشم یم نفس فقط دیبد اجازه اگه

 

  که! کشه ی م طول یهفتگ صورت به که مامانم دن  ید

  مسخره  دارید اون بودن   از بهتر نبودنش اونم خب

 نیا که گه یم و زنه یم سرکوفت مدام یوقت است

!  رفت آبروم ؟یگذاشت امروز بود یچ احمقانه ی  استور

 یم ناله و  غم قدر چه! ی لوس قدر چه  کپشنات تو ای

 ! دمیکش خجالت ،یکن



 

 یبگ یمجبور مگه که نهی هم شهیهم منم حرف خب و

 میقا ایب هم، از میکن فرار  ایب شهیهم مثل دخترتم؟ من

  چشم ایب متفاوت، قانون ه ی با یول م،یکن یباز باشک

 !می نکن دایپ وقت  چیه رو گهید هم اما میبذار

 

 دوست شنومیم که رو هم به دندونام خوردن ی  صدا

  یرو پدر، نیا ی  رو! یزندگ نیا ی  رو ارم یب باال دارم

 بدون یکوفت من   نیا که! من نیا ی  رو  و طیشرا نیا

 همش باشن  داده ادشی نکهیا بدون باشه  بلد نکهیا

 . ادیب  بر خودش پس   از باشه یقو  بتونه دیبا

 

 پشت   دروغ یکل و شاده دختر   هی ذارهیم  ویال یوقت که

 !  لبخنداش

 

 اما بود وقت چه ادینم ادمی رو دمشید که یبار نیآخر

 ! نمشیبب نرم گهید شد باعث یچ که  ادمهی خوب

 



  رفته اش خانواده با یعنی پارک، بود برده رو اش بچه

  خوشبخته چه دمید و کردم نگاهش دور از من! بود

 مشترک یزندگ زن   مامان بهش، دادم حق! ما یب

  حاال تا چون ستین هم بودن مادر زن  ! ست ین و نبوده

 شام بپرسه و بزنه زنگ سرکاره یوقت نشده

 ! ؟ییکجا!  ؟یخورد

 ! باش خونه ساعت فالن

 

  چیه ندادن، رو جوابم. کردم سالم روز،  اون رفتم جلو

  با بابا و بابام به بود شده دوخته نگاهم. کدومشون

 سوار   که اش بچه دنبال رفت و شد بلند جاش از اخم

 ! بود تاب

! نیزم خوردم قدم، سه قدم، دو قدم، کی رفتم، عقب

  با حق هم باز  احتماال! نگرفت رو دستم نکرد؛ نگام

 ! بودم ننگش یهیما من بابا افکار با چون بود اون

 

 یم باز رو می گوش یصفحه قفل   زنم، یم  غلت پهلو به

 که غروب  از. شم یم نستاگراممیا اکانت وارد و کنن

 کامنت و ها فالور تعداد االن تا کردم آپلود  رو پمیکل



 خوش که ست ین که یشب امشب اما شدن شتریب هام

 !  بشم حال

 ذارمیم کنار نیزم یرو رو یگوش شم،  یم بلند جا از

 که بارم هی خواد یم دلم و کنم یم باز رو خچالی در و

 نگه مامان و باشه خچالی ی  تو اماده ی غذا هی شده،

 ! خودش  خوره یم یزی چ هی گهید هست بهار خب

  یلیخ بهار گه دونه ینم! مونه ینم گشنه شکموا ، بهار

 یرو به و دستش از دهیکش یسخت یلی خ ها وقت

 .اوردهین خودش

 هی با دم،یم هیتک بهش و بندم یم  رو خچالی در

 یب ی خونه هی ی  تو  شلوارک هی و نازک شرتیت

 !  آخر میس به باشه زده دیبا آدم یعنی موندن شوفاژ

  همه گه،ید هینطور یا هم ها  روز یبعض و زدم خب که

 !زشته که نظر به و گهید  شکل هی یچ

  گردم یم ی ز یچ هی دنبال و کنم یم باز رو ها نتیکاب

  و ستین یز ی چ هم اونجاها خب اما کنه رمیس فعال که

 . هومنه مونه یم  که یراه تنها

 



 یبرا قدر ن یا! جونه اما همخون  نه است، خانواده نه

 .ونهیمد بهش رو بودنش بهار که بوده بهار

 

 بوق نیسوم نشده حال به تا و بهش زنم یم زنگ

 .باشه نداده رو جوابم و یچهارم بشه

 

 :  گه یم ده،یم جواب

 بهار؟  جانم -

 

 و بده یالیخ یب به رو خودش ی  جا دیبا ام درمونده لحن  

 بگن دیبا ننیب یم و بهار یوقت اطراف یادما یهمه 

  ترحم به نسبت رو تنفر حس   بهارک چون. عاره یب

 !  پسنده یم شتریب

 

 :  گم یم  یلوس لحن   با

 !هومن دالم -

 

 :  دهیم جواب خودم مثل



طوره؟ حالت بهار، دالم -  ش 

 

 یطی شرا هر  تحت و کنه یم  خوش جا لبم یرو لبخندم

 . کنه خوب  رو حالم بلده

 

 ! ؟یشطور  تو دوبه، حالم  -

 

 : گهیم یعصب لحن   هی با و شهیم کالفه

 

 . یاریم در و زیچ هی عن  بهار، اه -

 

  و حس  از یکی تونه یم کردنشم کالفه خندم، یم

 چون افته یم اتفاق نمونیب که باشه ی قشنگ یحاال 

 .کنه یم  ترش جذاب

 

 ! گشنمه من هومن -

 

 کنم؟ تعارفت ؟یچ که یعنی االن -



 

 :  گم یم و خندم یم

 ! یادب یب یلیخ -

 

 :  گه یم و خنده یم

 !  خدا؟ رو تو یدید منو بتیمص -

 

 هی با یوقت و کنه کامل رو اش جمله تا مونمیم منتظر

 دوست زنهی م رو حرفش  طلبکار و جانب  به حق لحن  

 ! بشم پاره خنده از دارم

 

  خودت یخونه  ،یخال ی چار  سیب دتیز یخونه  -

 یتیمحدود  نه ییبابا نه یا ننه نه ،یخال یچار  سیب

 ! ادیب تنگا ادا نده یول

 

 ! هومن  ایزن یم  حرف یلیخ -

 

 !خورم یم گه دارم  ه،یچ حرف -



 

 که هیخواستن و وتیک قدر نیا من یبرا و خندم یم

 ! بدم فشارش محکم و کنم بغلش دارم دوست

 

 !  خودم؟ با نبرمت رونیب برم من -

 

 ! امیب  یدیم خودت  خرجمو اگه -

 

 و کنم دایپ  مناسب لباس    هی تا اتاق سمت   افتم یم راه

 کنم یم رو و ریز رو ام آشفته کمد که ن یح همون تو

 :  گم یم

 

 تو که یهست یمرد چه ؟یکش  ینم خجالت نچ نچ نچ -

 .بم یج تو کنم دست من یباش

 

 .ندارم پولم پسرم من مردم؟  من گفته یک -

 

 هوم؟ -



 

 : زهیر یم یهر دلم و جان گه یم دفعه کی

 

 جان؟ -

 

 ...یلیخ امشب دنبالم؟ یایم -

  

 :  گهیم و رو من درد   بلده

  پشت گهی د ربع هی باش حاضر. امی م دونم، یم -

 ... درم

 

   باز_مفت#

 "  کردن قات: " دهم_فصل#

  پنج_و _ی س_و_صد _قسمت#

 

 



 یم پرت رو کردم انتخاب کمد داخل از که  ییها لباس

 زان  یم کردن   ثابت یبرا و نفره دو تخت  ی  رو کنم

 داشته جذاب لوکس اتاق ه ی دیبا فالورام  به میخوشبخت

 ! کنم یالپوشون رو خودم دروغ  و راست  بتونم تا باشم

 

  هنرمند هی یبرا قدم نیاول کنم، یم شیآرا

 بلد اگه و  هیا حرفه کاپیم گرفتن ادی ینستاگرامیا

 یکس روزا نیا چون است معرکه پس   هوات ینباش

  باشه تر  خوشگل که داره رو یشتری ب فالور و برد

 ! کهیف یخوشگل اون اگه یحت

 

 یم گوشم به فونیا ی  صدا  شه یم تموم که شمیآرا

 . شدم بدبخت خب و رسه

 ضربه نیکتریکوچ دونم یم و نشده خشک الکم  هنوز

  یلیخ پس شهیم رفتنشون فاک به باعث سکیر و

 : گمیم و دارمیم بر رو  فونیآ حساس

  بله؟ -

 : گهیم که شنومیم یگوش پشت از رو شادش ی  صدا

 ...ومیما کن وا در الیل -



  نتشیبب یا  هیهمسا  نکهی ا نگران و ذارمیم رو فونیآ

  و خراب هیبق با مامان رابطه قدر اون چون ستمین

 چند ما یخونه  تو دونن  ینم اصال که هست  نامفهوم

 آمد و رفت به نکهیا به برسه  چه کنه یم یزندگ نفر

 باشن  داشته یکار هومن

 

  و خوره  یم زنگ باز فونیآ که کشهینم قهیدق به

 !نداره یاعتقاد  کردن صبر  به هومن

 

.  زنه  یم زنگ میگوش به کالفه و دارمینم بر رو فونیآ

 بهتر  یکم حاال ناخنام الک

  و دمیم جواب رو یگوش نیهم یبرا. شده تر خشک و

 : گمیم

 

 .خدا  به نمییپا گهی د قهید پنج -

 

 متنفره ازش ایدن تو  که یکار تنها  و شده یعصب

 ذارمیم رو کارام همه و ستمین بشو آدم هم من. نهیهم

  یاخالقا منم  هست، منم  با حق خب یول. نود قهیدق



 منتم یکل که درسته حاال  کنم یم تحمل رو گندش

  دندون که نهیا تشینها باالخره خب یول سرش ذارمیم

 .ذارمی م گری ج یرو

 

  دفعه نیا و رسم  یم لباس ضی تعو یپروسه به کم کم

 عوض لباس دست دو فقط و کنم یم یپوش  چشم رو

 .شهیم واقع پسند مورد لباسم سوم بار و کنم یم

 

 رو آشغاالم و آت که نیا از بعد دارمیبرم و فمیک

 .زنم یم رونی ب خونه در از داخلش ختمیر

 

 درس که داده بهم رو ن یا وقت امروزم ادیز یی  تنها

  و شنگول مثل و ندم مامانم  دست بهونه تا بخونم

 ! نکنه قفل روم  رو در منگول

 

  رو همش در  یها اخم و کنم یم باز که رو ورود در

 لحن   همون با و دم یم  قورت رو دهنم آب نم؛یب یم

 : گمیم  بچگونه لوس

 ؟یهوم دالم -



  که کنم یم  نگاش مظلوم طور هی و زنمیم لبخند بعد

 . شه یم شکسته مقاوتمش سد و بگه یز یچ تونه ینم

 

 افتم یم راه دنبالش و  کشهیم و رهیگ یم رو دستم

 .ببندم رو  ساختمون در نکهیا بدون

 

 تا بشه یعصب دیبا هم مرد باالخره و  زنهینم حرف

 ! بکشه رخ به رو هاش تشیجذاب بتونه

 

 ! یکند دشتمو یهوم -

 

 باشم وتیک که زنم یم  زور قوا تمام با سته،یمیوا

 تحملم نباشم وتمیک اگه خب که. بشه نرم  دلش بلکه

 وتیک از وگرنه نداره نی ا جز یا چاره چون کنه یم

 .شمیم لیتبد درنده یوحش به

 

 م؟یبر کجا -

 



 لحن اون با  هومن جواب و پرسم یم من و سوال نیا

 .جالبه  ادینم حرفش به اصال که یتفاوت یب

 

 ! تو ای باشه من  حساب به داره یبستگ -

 

  ی جمله  نیا و کنم یم حلقه بازوش دور رو دستم

 که یهمون است؟یح یب که یهمون ؟یفالن خانوم دختر

 .نداره یتیاهم برام و دمی شن ادیز رو نیا است؟ دهیدر

  یرو کشه یم دست کنه یم ذوق که یی ها وقت مثل

 : گه یم و سرش

 

  کیشلیش من و زیشاند میر یم باشه اگه تو  حساب به -

 یم فرق ماجرا باشه من  حساب به اگه  یول خوام یم

 هی پس یم یرژ که هم تو  ستین ام گشنه که من کنه؛

 .کنه یم تیکفا میزن یم نوشابه و کیک

 

 : خندم یم

 



 ! المصب آخه شصته دهه مگه -

 

 : خنده یم

 

 یکن کات ی خوا یم اگه گه، ید ننیهم ای شهر  جنوب -

 . بکن کارو ن یا نیولنتا قبل و االن نیهم

 

 جفتشون خدا  گن یم که  میا تخته و در  همون ما یول

 کنارمون یکس و سرخورده هومن تنها من! کرده

 ! ما جز ستین

  یآشت و قهر باعث که م،ی هم یهیگر و خنده باعث که

 نباشه اگه چون خوبه، دعواهامونم یحت و میهم

 !میکن ینم بودن زنده احساس

 

 ... من حساب به -

 

 خنده با و کنه یم صورتم یحواله  گذرا نگاه   مین هی

 :  گهیم



 

 .دارم و غمبریپ وسف  ی احساس -

 

 متاسف لحن هی با کنه میحرص   نکهیا یبرا  آرومتر بعد

 :  دهیم ادامه

 

 ! کجا سیخس ینده نیا کجا ایزلخ اون یول -

 

 :  گمیم اخم با و زنم یم اش شونه به  آروم یضربه

 

 ... پررو بچه کن  کم تو رو -

 

 ...آخه عاشقته  پررو بچه  -

 

   باز_مفت#

 " کردن قات: " دهم_فصل#

 شش_ و _ی س_و_صد _قسمت#



 

 پس شمینم خر  حرفا نیا با من یدون یم خودتم نیبب -

 .نکن  جا یب اصرار

 

  دم. کنم یم آرامش احساس  رهیگیم که رو دستم

 .داره رو حس  نیهم هم  اون انگار و رهیگیم یقیعم

 

 ! یمن پلنگ  تو ه،یچ خر -

 

 : خونه یم تمیر یرو و زنهیم بشکن بعد

 

 ... یزن یم  چنگ منو -

 

  نیهم بارز مصداق من واقع در و دم ینم  رو جوابش

 .ندارم گفتن یبرا ی حرف و پلنگم

 

  * * * 

 



 آوردن در از  بعد و چرخونم یم در قفل یتو رو دیکل

 . شم یم خونه وارد هام کفش

 

. ومدهین هنوز  مامان یعن ی نیا خب و  روشنه چراغ

 مامان بندم یم رو در که یحال در و کشم یم ازهیخم

 . سادهیوا خونه وسط نهیس به دست که نمیب یم رو

 

 دست از رو تعادلم که شمیم هول قدر اون زده وحشت

 بند رو دستم نشم نیزم  پخش نکهیا یبرا و دم یم

 .در یره یدستگ به کنم یم

 :  گم یم

 

 . ام...سل -

 

  لکنت زبونم و کنم کنترل رو جانمیه  نتونستم هنوز

 دیسف پا تا سر یها لباس اون با دارم حق واقعا.  داره

 یم نظر به ترسناک خسته و دهیپر رنگ صورت   اون

 .اومد

 



  دم باشه نیا که یشب سر معلومه حاال از و کرده اخم

 !  است کوچه سر یآشغال سطل تو من یجا  صبحش

 

 : گم یم و دارمیم  بر موهام یرو  از رو شالم

 

 شده؟یچ -

 

 :  بگه و بزنه حرف  شهیم یراض باالخره 

 

 ! ؟یبود کجا -

 

 . شنومیم ید یجد یها حرف چه! اوپس

  جمالت، به یگل بابا! شده من نگران یک دینیبب واو

 !یکرد شرمندمون

 گروه که ی قلب مثل و رمیگ یم شیپ در رو اتاقم راه

  کنن؛ وندشیپ زور به بخوان و نخوره بهم شیخون

 .زنه یم پس رو دهی فا یب و موقع  بد محبت   قلبم



 یصدا با لباسمم آوردن در مشغول که ینیح همون

 :  گم یم بلند

 

 . خوردم شام رونیب رفتم -

 

 گهید که رو لباسم سته،یا یم در قاب  تو و ادیم

  رمیبگ امیب زدن مسواک بعد دیبا االن و کردم عوض

 .دارم مدرسه فردا  که بخوابم

 

  دوازده نه خورن یم ده خورن یم نه ساعت و شام -

 ! شب

 

 ایب! یاوک گمیم منم کنه، شروع که خواد یم خودش

 تر پر و تر  نیسنگ یک ی ترازو کفه می نیبب میکن دوئل

 . اشتباهه از

 

 ! ؟یبود کجا خودت -

 



  اشتباهش یکس نداره دوست شه؛یم تر پررنگ  اخمش

 رو گرانید بد کار داره دوست اما ارهیب  روش به رو

 ! یجذاب پارادوکس چه  سرشون، فرق  تو بکوبه

 

 !  شگاهیآرا بودم؟ کجا -

 

  یم که دونم یم من و  بده  رو جوابم  کشهی م طول

 تاوان چ،یه که گردنشه به یشتریب ریتقص دونه

 !  نادرستشونه تیترب گردن منم اشتباهات

 

 نه، هشت، م؟یبخور شام یومدین زود چرا! خب؟ -

 !  ده؟

 

 !  داشتم کار -

 

  یچاشن رو لحن همون هم من گه، یم مصمم و یجد

 ! خودشم دختر نباشه یچ هر و کنم یم حرفم

 



 .بود ام گشنه منم -

 

 دوازده گمیم بهت دارم! بهار نده باال سر  منو جواب -

 !ست ین خونه از موندنت رونی ب مناسب شب

 

 واسه! مناسبه؟ مامان؟ یچ تو موندن رون یب واسه -

 ه؟یاوک اونم واسه! ؟یچ  موندنم تنها

 

  محکم  و تند یها نفس و ستهیا یم کمر به دست

 واضح تونم یم رو  صداش که قدر اون. کشهیم

 .بشنوم

 

 

 ! کن  کم تو رو -

 

 : گمیم و دنیم تکون سر

 

 .باشه -



 

 : گمیم و کشم یم دراز تخت  یرو بعد

 

 اگه هست؟ خواب مناسب گهید که  شب دوازده -

 ...فردا بخوابم یبد اجازه

 

 خودش اما  ه،یعصب. رهیم ذارهیم و اد یم حرفم نیب

 خونه که ی زمان هر! باشه نیا مونیزندگ که خواسته

 من باشه گرم امون خونه کنه، درست غذا باشه؛

 اما دارم که یاشتباه  رفتار هر از دارمیم بر دست

 ... اون

 

  محکم خودم دور رو پتوم و شمیم مچاله خودم یتو

 عذاب از افتضاح حس هی. بره ینم خوابم . چمیپیم

 گمیم خودم با گمیم همش و افتاده جونم به وجدان

 ! کرده ناراحتش بهار به لعنت
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 اگه یحت ابله بهار اما دونم ینم یمنف ای  مثبته یژگیو

 یم مقصر رو خودش  آخر دست باشه هم طلبکار

 قیعم قدر اون  یدختر و مادر یرابطه  نیا اما و دونه

 یشد  ناراحت من از اگه بگم برم پاشم  که ستین

  من از  مامان وقت چیه چون. خوام یم معذرت

 ! رمیبگ ادی رو  ازش یعذرخواه که نکرده یعذرخواه

 

  * * * 

 

 نوشته که ادیم خوابم انقدر و کرخته بدنم ام، خسته

  و کشم یم ازهیخم. نمیب یم هم در رو تخته یرو  یها

  شده تموم معلم حاتیتوض. ذارمیم زیم  یرو رو سرم

  و هست وقت یبردار نکته یبرا یاقهیدق چند  حاال و

 . بذارم هم یرو رو  پلکم تونم یم

 



  یحال در و دفترش برگ ی رو کرده خم  رو سرش نایت

 : گهیم سهینو ی م برگه یرو  ییزایچ هی که

  خوابت حاال که یکرد یم  یغلط چه صبح تا شبید -

 اد؟یم

 

 : کنم یم زمزمه

 

 .بودم رونیب -

 

 : گهیم و کشه یم  یجانسوز آه

 

 و تهیکو  که ستین خونه  خونتون حالت، به خوش -

 ! کای آمر گذرنامه

 

 : گمیم خنده با و زنم یم پوزخند

 



  کاشت ینطوریا داره افغانستان گذرنامه شما خونه -

  راست! یکرد یم کاریچ یبود آزاد. یکرد برداشت و

 .شهیم  ستاره ها تی محدود تو شهی هم آدم گنیم

 

 : گه یم لب ریز و خنده یم

 

 .فضول شو خفه-

 

 به و نشسته من یعقب  مکتین یرو  خرخون نازار  

 سهینو یم  زیم زیچ داره ینور دیمد یها  سال فاصله

  به ها وقت هی. ستین تخته  جز ییجا  به حواسش و

  دلم که قدر اون تنهام، من. شهیم میحسود طشونیشرا

 یم درست ی سبز قرمه بار هی برام یکس اگه خواد یم

 انصافا یول بزنه غر سرم سال هزار عوضش کنه،

 .بزنه غر و باشه

 

  یم کنم یم رو فکرش که یزیچ از  زودتر زنگ

  برم ها بچه از  قبل خوام یم و شمیم بلند جا از خوره،

 : زنهیم داد نازار که  بوفه سمت  



 

 . کشتمت یبر  تنها بهار -

 

  یم منتظر و  مانتوم بیج تو کنم یم فرو رو هام دست

  ستین یاعتبار که دهیدر ح یوق یطه یسل نیا به. مونم

 .بخورم کتک ازش خوام ینم و

 

 کردن جمع ن  یح اومدنشون ادا و ناز به و کنم یم اخم

 . خورم ی م حرص و کنم یم نگاه دستکشون دفتر

 

 : زنمیم  غیج شهیم خورد که اعصابم

 

 ! دیباش زود گشنمه، من کثافتا -

 

 خروج راه  . ستین هم طرفشون هی به من داد بایتقر و

  بلکه برم آروم آروم تا رمیگ یم شیپ رو کالس از

  یم که معاونت  دفتر کنار از. جاش سر ادیب اعصابم

 : زنه یم داد  بلند یصدا  با پوریعل که بشم رد خوام



 

 ! دفتر ایب یفیشر -

 

 جشن دلم یتو رو رفتنم فاک به دیبا  که االنه خب

 آدم یملکه  سمت   بدوام کنان زیخ و جست  و رمیبگ

 . یکیتار خوار

. مخالف جهت سمت کنم یم رومو و گردم یم بر

  باال شونه و کنن یم نگاه  بهم دارن که ی بهار و نازار

 رقص انجام با و کنم یم کج رو گردنم بعد . اندازم یم

  بابت دونم یم و رمیم دفتر سمت   جکسون  کلیما

 . شمیم یسخت خیتوب  هم  نکارمیا

 

 : گمیم و رمیگ یم خودم به  یوار آدم ظاهر  در یجلو

 

 . ریبخ صبح خانوم، سالم -

 

  و یباز نیریش ییچا گنیم بهش که درسته حاال

  کالس به دفتر ریمس نیا انقدر خب یول یدستمالکش



 تو ادیز خواد ینم دلم که کردم یط و دفتر به کالس و

 . بمونم شده خراب نیا

 

. بده جواب تونه ینم خدا بنده الله ده،یم تکون سر

  ی  تو یچ داره نمیبب و کترینزد برم که کنه یم اشاره

 ! نهیب یم یکوفت توریمان اون

 

 در و ستمیا یم سرش  پشت زنم؛یم دور  رو زشیم

 که نمیب یم رو خودم از  یپیکل ،یزانی ر پشم تینها

  پیه لی استا یحت و تنمه لباسم نیتر باز و نیبدتر

 چخ به عناصر عنوان به تونه یم هم  رقص هاپ

 .بشه برده نام دهنده

 

 تموم که پیکل قهیدق کی و دمیم قورت رو دهنم آب

 : گهیم هم در یها اخم با شهیم

 

 خب؟ -

 

 : گمیم و اندازم یم باال ابرو



 

 به نمیا است مدرسه از رون یب تیفعال! خب که خب -

 ...شما

 

  یرو رو دستش کف تیعصبان با و اد یم حرفم نیب

 : زنهیم داد و کوبه یم زیم

 

 !است؟ مدرسه از رونی ب شنشمیلوک -
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 افتادم مخمصه ی  تو کلمه یواقع یمعن به کنم یم فکر

 شهیم شروع خیتوب از که مطلق، یبدبخت یعنی نیا و



 ربط گهید کوفت هزارتا  و اداره به رسه،یم ایاول به

 !  بده تعهد گنی م آخرم دست و کنه یم دایپ

  یکار دادن انجام  واسه یندار  یراه گهید یبد اگه که

 پس همه  ریشمش وقت اون چون. خواد یم دلت که

 !گردنته

 

 به رو شیصندل زه؛یر یم بهم رو اعصابش سکوتم

 و هام چشم ی  تو زده زول حاال و چرخونه یم طرفم

 .  کنم نگاهش خواد ینم دلم

 

 مردم دیشا ام،یب نظر به طهی سل ها وقت یلیخ دیشا

 تو نداره،  احساس اونکه مغروره، که اون اون؟ بگن

  فک رهیگیم خودشو قدر چه  یوااا"  بگن مدام کامنتا

 یم ییتنها از واقعا ها وقت  نطوریا یول!" هیک کرده

 ! ترسم

 

 کجاست؟ شنشیلوک گمیم بهت دارم توام، با -

 



  داره عالم  همه زور بهار، ستین که یاه یس از باالتر

 کنم یم تر زبون  با رو لبم. روش نمیا چربه، یم بهت

 : گمیم و

 

 .هست بله است؟ مدرسه نیبگ نیخوا یم -

 

 و اتاق کف    یها  کیموزائ به دوزم یم  رو نگاهم بعد

 .بندازه سرش  یرو رو صداش تا مونم یم منتظر

 

 مدرسه یکن یم فکر خودت شیپ که یکرد غلط تو -

 !  استیکار کثافت نیا ی  جا

 

 کار نیا بگه نشد دایپ نفر هی قبال چرا! ؟یکار کثافت

  کننیم ادعا اومدن حاال که! ه؟یکار  کثافت اسمش

 ستین  که دونم یم منم  آره! ستین  جاش مدرسه

 ...یول

 

 : زنه یم داد باز برهمم و هم  در افکار نیب



 

 شه،یم درست گمیم یه  ارم،ینم خودم یرو به یه -

 یه خانوادشه،  خاطر به  گمیم یه سنشه، یاقتضا

  از روز به روز! ه؟یچ یافتیدر یول کنم یم مراعات

 ! ی تر  پررو قبل

 

  تو اشک! مهربون یلعنت کنه یم رو مراعاتم قدر چه

  ام خانواده  خاطر به گفت یوقت زد حلقه هام چشم

 ...بهم کنه یم لطف

 

 تیوضع نیا  ی  تو خواد ینم دلم رم،یگ ی م گاز رو لبم

 .کنم بغض

 

 ... دنیشن عالم کل رو صداتون -

 

  کنم تالش خوام یم قدر چه هر گم،یم  آروم رو نیا

  یباز یهوچ خواد یم. شهینم نباشه دار غصه لحنم

 : گمیم یفور  حرفش نیب که ارهیب در

 



 یم فکر سادنیوا در پشت که ییاونا االن احتماال -

 ... من ی خانواده کنن

 

 لعنت! بشه پر دیبا یک دونه ینم که یچشم  به لعنت

 تونه ینم شکنهیم یوقت و صادقه انقدر که یقلب به

  و بدبختم انقدر که یمن به لعنت! رهی بگ خون خفه

 براشون یتیاهم چیه من که هیمادر و پدر ضعفم نقطه

 . ندارم

 

 در. رمیم عقب قدم کی شه،یم بلند یصندل  یرو از

 : گهیم و بنده یم رو اتاق

 

 !  مادرت الخصوص یعل کنم، صحبت نتیوالد با دیبا -

 

 دیبا قدر چه من و شنی م چفت هم یرو هام دندون

 .باشم فشار تحت

 

 ...مادرم الخصوص  یعل! انینم -



 

 :  گهیم و  سمتم رهیگیم داره،یم بر رو تلفن یگوش

 

 ! یبش اخراج یخوا ینم اگه بهشون بزن زنگ -

 

 دایپ تیاهم ذره هی بلکه بشم، اخراج خواد یم دلم

 . بشه ام ندهیآ نگران نفر هی بلکه کنم،

 و یعصب کال ای نکرده دایپ من از تر  کوتاه وارید

 : زنه یم داد باز اما دونم ینم رو  شهیروانپر

 

 !یفیشر بزن زنگ گفتم -

 

 یم یکوفت تلفن یگوش اون گرفتن یبرا  هام دست

 بهار، بزن  زنگ! رمشیگ یم تینها  در و لرزن

  یزیچ باشه هم  باز حاال بوده، شهیهم که سرکوفت

 !که شهینم
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  تهمت هست، نیتوه هست، هیگال هم باز آخرش، فوق

  ندادن ادتی که ییزای چ واسه هست  یطلبکار و

  که یزیچ بهار،  گهید نهی هم آخرش. کنن یم ختیتوب

  باز هزار رو یتکرار یوی سنار نیا تو. کنه  ینم رییتغ

  یبدبخت  لشکر یاهیس  اون بار هزار  و یکرد یباز

 یاتفاق باش، هم باز! گنی م زور بهش همه که یبود

  بهار جون  هفتا از جون  هی هم باز فقط که، افته ینم

 !رهیم در

 

 و دنیم فشار رو مدرسه تلفن یها دکمه هام انگشت

 شماره! دارن درد کوبمشون؛ یم خیم ی  رو  که انگار

  رو جوابم نشده بار هی و  رمیگیم ساله چند  که رو یا

 !هست؟ منم از تر کلفت پوست مگه و  رمیگیم بده،



 و برم یم گوشم سمت   لرزون یها دست با رو یگوش

 قطعش و بشنوه رو صدام  ترسم یم ده،ی م جواب یوقت

 . کنه

 : گمیم و پوریعل سمت   رمیگ یم رو یگوش

  

 !نیبگ بهش شما -

 

 از رو دنشید فرصت   و  ادین کنه، قطع خواد ینم دلم

 !  بدم دست

  که دهیم  حیتوض براش  و رهیگیم رو ی گوش پوریعل

  فکرش که یاون از دخترش بگه بهش و ادیب الزمه

 یم که ستی ن یاون دخترش! تره مزخرف کنه یم رو

 نیا خب که کنن ینم  فکر چرا ایخدا  و خواسته

!  داره دل باشه آشغال که هم قدر چه  هر دخترش،

 .باباش واسه شهی م تنگ دلش

 

 :  گهیم

 

 .اومدنش تا باش رونیب -



 

 : گمیم و رمیگ ی م گاز رو لبم

 

 .  بمونم جا نیهم شهیم -

 

  با هست  که یچ هر ای سوزهیم برام دلش دونم ینم

  یرنگ سبز یفلز  یها یصندل به کنه یم اشاره اکراه

 : گهیم و اتاقن یگوشه که

 

 !نیبش -

 

 خواد ینم دلم ها، یصندل سمت   کنم یم کج رو راهم

 زهیبر دشمن و دوست یکل  رونیب رمیم  که در نیا از

  بگه  یکی و برات رم یبم یاله بگه یکی که سرم

 !  کن تف رو اش هسته ؟یخورد  حقشه،

 

 بابام اومدن   جز  زیچ چیه به و نمیش یم یصندل یرو

 ینم و تنگه براش دلم  قدر چه نکهیا. کنم ینم فکر



 یزباله سطل ی  تو  براش شهیهم من چرا دونم

 .بودم شیزندگ

 

 شد، تنگ براش دلم که بار  هی بودم، تر بچه که لیاوا

 ای بود سالم  هشت. دمییدو رو کارش محل   تا خونه  از

 دم،یرس اش مغازه به یوقت اما. دونم ینم سال نه

  نشسته پاش یرو من از تر کی کوچ یبچه هی که دمید

 لبخند بود، خوشحال! یصندل یرو کنارش زن هی و

 به رو میزندگ تموم من و برگشتم عقب  عقب زد، یم

  هی نخواست چون برداشتم قدم عقب به رو خاطرش

 . نهییب رو من بارم

 

  که یا بچه  بودم، شده تر  بزرگ بار نیا  رفتم، هم باز

  قدر اون. بود شده تر بزرگ هم بود نشسته پاش یرو

 با ؟یگیم یچ گفت مغازه در ی  جلو دمیرس یوقت که

 ...بابام گفتم ؟یدار یک

 : گفت

  ه؟یک بابات -

 ! بابام گه،ید بابام گفتم  کردم، من من



 ادمی یوقت  سوزهیم هم هنوز سوخت، خودم واسه دلم

 کردم اشاره. نبودم بلد خوب رو بابام اسم ادیم

 نشسته زن  همون کنار مغازه داخل هم باز سمتش،

 :  گفتم بود،

 . اوناهاش -

 : گفت کرد، اخم

 ...منه یبابا  اونکه -

  اون یبابا گفت؛ یم راست. برگشتم عقب عقب هم باز

 !  من نه بود

 

 ینم یکس گوش به ام هیگر ی  صدا و امیم خودم به

  و کنم یم سرخ رو هام چشم دارم صدا یب اما رسه

 ! دمیم یخستگ

 

   باز_مفت#

 " کردن قات: " دهم_فصل#

 

 چهل _ و_صد _قسمت#



 

  یم طول قدر چه و گذره یم زمان قدر چه دونم ینم

 یم! نمشیب یم و ادیم باالخره اما  ادیب تا کشه

 و مامان کردن خراب واسه حداقل اد،یم که دونستم

 رو خودش دونستم یم شده، که بهشم زدن سرکوفت

 . رسونهیم

 سالم بهش رو. شدم بلند جا از من و شده اتاق وارد

 اخم گرفتم که یجواب اما بهش شدم رهیخ و کردم

 !  که بهتره یچیه از قشنگه  نمیا باشه، خب! بوده

 

  به زدن گند  تو پوریعل  و پوزیعل سمت   کنه یم رو

  و نخونم  درس من که ذارهینم کم براش من کلیه

 من مملکتم  نیا یها پول تموم و کنم یم  فساد جیترو

 . دمیدزد

 

 و سمتم کنه یم رو بابام شه یم تموم که حرفاش

 :  گهیم

 

 آره؟ -



 

 خودم زبون از خواد یم د یشا! هیچ هدفش دونم ینم

  حرفاش با  رو من نگاهش با بتونه شتریب تا بشنوه

 من باشه  هم نیا اگه یحت  اما. کنه ری تحق رو مامان

 مثل و بشنوه خودم از خواد یم کرده اعتماد بهم گمیم

 .کنم یم آروم رو  خودم ینطوری ا ها احمق

 

 : گمیم و دم یم سرتکون

 

 .بله -

 

 من مثل یالفساد ام واسه معلومه و زنه یم پوزخند

 .ادهیز هم نیهم

 

 اش مدرسه که الزمه! کنم؟ کاریچ دیبا االن من خب -

 ...ای بشه عوض

 

 : گهیم و ادیم حرفش نیب پوریعل



 

 . هیکاف بده تعهد اولشه بار چون نه، نه -

 

  وقت یجا به بزن، لبخند خب. اخم با کنه، یم نگاهم

  قشنگت یزند  انگل و برات نبودم یبد  دختر که ییها

 ! یکن  محبت بهم کن  یسع نشدم

 

 ...جلو ایب -

 

! خوام ینم! بدم؟ تعهد دی با ز،یم سمت کنه یم اشاره

  یها سلول و اعصاب تموم ! خوام ینم ! خوام ینم

  کرده، اخم بابا  اگه خوان ینم که زننیم  داد دارن بدنم

 ...بابا اگه خوان ینم

 

  بر جلو به رو که یقدم کی کشم یم  یقیعم نفس

 بعد و اتاق از  سرعت با و  عقب گردم یم بر و دارمیم

 . رمیم  رونیب سالن

 دارن نازار  و نایت و رمیم  نییپا سرعت  با رو ها پله

 . خوام  ینم هم رو اونا یحت االن دوان یم دنبالم



 

  ی  تو مدرسه یبابا و بازه در یال در، سمت دوام یم

 در و من به رو خودش  بخواد تا  و است بوفه

 .  زنم یم رونیب برسونه،

 

  ینم دلم شنوم،  ینم رو  سرم پشت یها ادم یصدا

 من ی  برا  گرون برام بابا پوزخند. نمییب  بشنوم، خواد

 نیا که ای دن نیا تو هیچ نقشم من مگه و شده تموم

 !  اد؟یب سرم  دیبا بالها

 

 برن انیم دنبالم دارن که ییآدما هدف،  یب دوام، یم

  خاطرش  به خوام ینم  باشه بابا اگه یحت! درک به

 و رو ادهیپ  تو اونا و دوام یم ابونیخ تو من. ستمیبا

. کنه ینم خطر  خاطرم به یکس که بدبختم انقدر من

 رو سرم پشت و عقب  گردم یم بر لحظه چند یبرا

 تعادلم رفتن   دست از باعث همون و کنم یم نگاه

  یم برخورد ادیم رو به رو از که یموتور به و شهیم

 .کنم

 به تونم یم تیوضع ن یا با حداقل خداروشکر خب

  که یحال در و شنومیم همهمه یصدا. کنم  فکر مردنم



  ناله پامه یرو نیسنگ جسم هی و افتادم نیزم یرو

 و شهیم بسته  هام چشم  اما یک دونم ینم و کنم یم

 ... ندارم اطرافم یفضا از یدرک
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 یم حدس  اطراف یفضا دن  ید با و کنم یم باز چشم

 و نشسته سرم یباال مامان. مارستانمیب که زنم

  تا گرفتنش، گچ کنم، یم نگاه هم من. پامه به نگاهش

 یتون ی نم یحت گهید... بهار بود نای ا با حق! زانو

 ! یبرقص

  یریبم کاش ،یبد انجام ی کار هی یتونی م هنوزم یول

 ! یریبم کاش... بهار

 

 به قسمت تموم   و بندم یم  رو پلکم زنم، یم پوزخند

 : گمیم و کنم یم ناله. کنه یم درد بدنم قسمت



 

 آخ ... که نمردم بابا یا -

 

  تخت کنار که یا هیچهارپا یرو از زده شتاب مامان

 :  گه یم و شه یم بلند منه

 

 دخترم؟  یشد داریب -

 

 نیا! دونستم ینم و بودم دخترت پس بابا، عجب ا 

! شنومیم و  نمیب یم بیعج یها زیچ قدر چه  ها روز

  لیتعط رو کارش صبح اول که یریپذ تی مسئول یبابا

 ! دخترم گه یم بهم که یدلسوز مادر اد،یم و کنه یم

 

 یم دیبا و دمیم فشار محکم هم یرو رو هام پلک

 قانون اصال که یباز نیا خدا، ستین قبول مردم،

 ! نداره

 و باشه،بد نظم یب باشه، یرخی همه ن یا مگه شهیم

 ! باشه دهنده آزار و تلخ



 

  ریشمش با قتیحق در و سرتن پشت آدم یکل هی یوقت

  خطا پا از دست موقع هر تا ستادنی ا روت به رو

 هی دیبا  نجایا پس خب  گرت؛ی ج ی  تو  بکننش یکرد

 ! مرگ اسم به باشه، قانون

 

 یبرا دلم و ترسمیم ازش گمیم رو نیا یوقت  یحت یول

 نا قدر نیا که سالمه چند من مگه سوزه،یم خودم

 . دمیام

 

 بهار؟ بهارجان؟ -

 

  یخوا یم اگه که! استی دن بیعجا از گه ید یکی نمیا

  مرده ای مارستان،یب تخت ی  رو بخواب  ای یباش زیعز

 یم جان ه ی اسمت آخر که نهیا حداقلش! خونه شور

 ! ینر ایدن از ناکام که چسبونن

 

 ستین که سنگ بابامه،  حتما و شه یم  باز اتاق در

  اما... سوزهیم برام دلش باالخره



  و ختهیر بهم یموها با آشفته و داغون هومن   دنید با

  آدم اون که برم یم یپ و نم یب یم نامرتب لباس شلوار

 .  سنگه از

 

  دهیم تکون سر فقط مامان و کنه یم سالم مامان به

  بهارک ی  جلو خواسته بار چند. کنه یم نگاهش  بد اما

  کرده منعش  زایچ  یلیخ از  گوشش، ی  تو زده ره،یبگ و

 با پس گفته بهار و نچرخه و نگرده پسره نیا با که

  یم داره  و شوهرت و تو  جور یوقت بچرخم  دیبا یک

 !کشه

 

! کششه جور هومن دونه یم چون اومده کوتاه مامان

  دشیخر یکا یپالست اد،یم  تخت سمت   و  کنم یم سالم

 کشه یم دست و ذارهیم اتاق یگوشه خچالی  ی  تو رو

 .سرش به

 

  شده، ی نطوریا گفتن زدن زنگ بهم بودم خواب -

 ...خودمو رسوندم یا عجله

 



 :  گم  یم لب ریز و  زنم یم لبخند

 

 ! یاومد که یمرس -

 

  شهیهم که یمرس بگم، و بدم ادامه ذارهینم بغضم

  شهیهم که یمرس ،یا یم شهیهم که ی مرس ،یهست

 .یکن یم پر هم  رو هیبق یجا

 

 دست و  لبش یرو نهیش یم یا زده خجالت لبخند

  یژگیو جمله از من یبرا تیموقع نیا تو بودنش پاچه

 ! خاصشه یها

 

 : گمیم و مامان سمت کنم یم رو

 

 کجاست؟ بابام -

 

 قلبم. خورم  یم حرص. بده که نداره و  دهینم یجواب

 :  دمیم ادامه حال نیا با  اما شکنهیم



 

  که من  یبابا کجاست؟ باباشون. رفت ادمی آخ، -

 ...شهی نم حساب

 

 :  گه یم  کالفه و کنه ی م من من بگه؛ یچ مونهیم

 

  شد راحت  الشمیخ شد ثابت که تتیوضع بود، نجایا -

 ...رفت و

 

 یم سرم  یرو انداختن  پهلوم ی  رو که ینازک یپتو

 : گمیم و کشم

 

  شده نیا ی  چ عاشق مامان، یتر  بدبخت منم از تو -

 !  آخه؟ یبود

 

  نیا صرف رو عمر از سال  چند سوزه؛یم براش دلم

 !  بوده؟ یچ اش جهینت و کرده آدم

 



 ام گونه یرو دارن که یی ها اشک و حالت  همون با

 : گمیم ارنیم در  یباز یکول

 

 احساس آدم نیزم فته یب دستت از ینیزم بیس -

 خودش چشم   ی  جلو. داره یم برش کنه  یم تیمسئول

 ... بال نیا

 

  احتماال مخاطبش  که شنومیم رو مامان آروم ی  صدا

 : گه یم. هومنه

 

 !بهش؟ هست حواست -

 

 و شنومی م رو اتاق در شدن بسته و باز ی  صدا بعد

  زار. کندن جون  واسه ترم راحت هومنم  ی  جلو که االن

  بارمه نیاول انگار که یطور  بلند، ی  صدا با زنم، یم

 .کنم یم هیگر صدا  نیا با که
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 اشک و زنه یم کنار آروم صورتم یرو  از رو پتو

 که موهام ی  رو رو دستش. کنه یم  پاک رو هام

 ! مادرم هم و پدرمه هم کنم یم حس کشهیم

 ستن،ین مامانم  یها دست مثل   بلدن، محبت  دستاش

  هم بابام سرد اما کش زحمت  یها دست هیشب یحت

 .افتاده دور  یتنها من   واسه فردن به منحصر! ستنین

 

  گوشم دم من یه یگر وسط اره،یم کی نزد رو سرش

 : زنهیم پچ

 

 یجا. ادینم که هم یکس ه،یخلوت و بسته در اتاق -

 ... داره که تختم نظرم، به هیدنج

 



 کنم یم رو. شمیم یعصب و شهیم  قطع ام هیگر

 : گمی م حرص با و سمتش

 

 .شهینم سرت  تیموقع گه، ید یگاو -

 

 : گهیم و کنه یم کج رو سرش خنده، یم

 

  هیگر یدار نمیبب که نهیا از بهتر یکن یخال من سر -

 .یکن یم

 

 رم،یگ یم  پس رو حرفم! ماتشم و رهیگ یم رو دستم

 ستن،ین همه اگه که خدا، یباز  نیا انگار داره عدالت

 داشته رو  هوام که خودت  جز به انگار هست یکی

 .باشه

 

 کوچک؟ بهار -

 



  مبهوت و خورن ینم جم جاشون سر  از هام لب

 .  آدمم نیا یوونگید

 

  نشوییپا به گردن از بکشه نقطه پات گچ رو نفر هی  -

 . شکافمیم

 

 :  خنده یم. زنم یم لبخند

 

 ...نداشت درد یدید -

 

 گراند بک ه ی با آروم یخنده هی به شهیم  لیتبد لبخندم

 همش و شهیم اکو گوشم ی  تو داره  که ییصدا از

 :  گهیم

 

 ! نه؟! آدمه؟ نیا لشیدل  -

 



 هیخال  میکنار تخت   و کنم یم نگاه اتاقم وارید و در به

  و زدن حرف یحوصله  چون  بمونه یخال  دوارمیام و

 !ندارم رو یآدم چیه با گرفتن ارتباط

 

 هومن؟ موندگارم نجایا -

 

 و کنه ی م خارج گلوش از اوممم به هیشب ییصدا

  سر تا بگه یچ که کنه یم فکر نیا به داره احتماال

 .بماله رهیش و بهار

 عمق بودن تلخ کنه یم  یسع و اندازه یم باال ابرو

 .کنه نیریش برام حرفاش با  رو ماجرا نیا

 

  توش ستین معلوم که اش بدمزه سوپ جز به نیبب -

  بد زیچ اندازن یم رو ها دکتر روپوش ای  جوراب

 فالنم و پدرسه گه،ید بخوابته بخور. نداره یا گهید

 تا چند رونیب اون منم. کن حال بمون لیتعط که

 ... که کردم نشون داف در   پرستار

 



 با و خنده یم. مونه یم نصفه حرفش و کنم یم اخم

 : گهیم و کنه یم اشاره خودش به دست

 پا من به سگ یخم...ت  پیت و سیس نیا با اخه  -

 !  بدن؟ جواب نجایا تانیپ تانیچ یدخترا که دهیم

 

  وحشت و ادیم مامان داد ی  صدا که بخندم خوام یم

 !کنم یم
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  نهیبب تا ره یم رونیب اتاق از من از تر عجول هومن

 ! داره دراز سر من یبدبخت یرشته نی ا و خبره چه

 اد،یم نیزم و آسمون از که اد،یم وارید و در از که

 .هیک  مخاطبش دیفهم شهیم دادش یصدا از که

 



 ...جالل بچته بهارم! ینامرد  یلیخ -

 

 ! شناسه؟یم  چه بهار! ه؟ی ک بهار! ستین

  دار غصه ی  صدا  دن،یم تذکر بهش و آن یم پرستارها

 : گه یم یوقت بغضش از  پر و

 

 ...بهش یکن یم خودیب! منه یبچه   باشه یهرچ -

 

  قطع رو یگوش مامان بزنه، حرف ذارنی نم ها پرستار

 : زنه یم تشر هم ها اون به رو و کنه یم

 

 ! دیکن ولم شد، تموم کردم، قطعش  خب، -

 

 یب بدبخت ن یا به زورم و کشم یم سرم یرو  رو پتو

  کردم، تالش قدر چه هر... هام چشم و  رسه یم نوا

 همشون بودم یقو قدر چه  هر خواستم، قدر چه هر

 !  شدن تموم و مردن

 



  * * * 

 

 یکوفت دکتر نیا از بپرس رفته، سر ام حوصله من -

 ! هومن؟  خونه برم تونم یم یک نییب

 

  یلیخ روزه چند نیا. گهی م یمحکم نچ   و کنه یم اخم

 آدم نیا جز رو یا گهید کس من مگه و کردم تشیاذ

 !  کنه؟ تحملم که دارم

 

 ! کرد شروع  و شیا...گ یپروسه  باز -

 

 همون با و کنم لوس رو خودم کنم یم یسع خندم، یم

 : بگم دهیم عکس یجه ینت شهیهم که یا  بچگونه لحن  

 

 .بده مویگوش پس خب -

 

 رو شی گوش شلوارش ب  یج از شه،یم بلند جا از

 . من دست دهیم و کشه یم رونیب



  

 :  گه یم

 

 یم قدر چه  هر یتونیم نصبه روش تلگرامت اکانت -

. شرمندتم  رو نستایا یول یبزن ور دوستات با یخوا

 ! یندار ورود مجوز فعال

 

  یم دلم درهمش  یها اخم و شدنش یرتیغ دن  ید با

 : گمیم خنده با. کنم بغلش خواد

 

  یم قدر چه شکسته یپا نیهم از یدونیم بابا برو -

 رم؟ی بگ فالور تونم

 

  و نهیشیم  سرجاش دوباره. شهیم تر پررنگ  اخمش

 : گهی م لب ریز

 

  کرده د یکل یه ستمین  چپشم سمت هی کل نجایا من -

 ....  من فالور فالور



 

  جمع رو خودش و شنیم باز  درجه نیآخر تا هام چشم

 . گهینم رو  اش جمله یادامه و کنه یم

 و ژل بدون که  ییموها و سرش کف   به کشه یم دست

 .هست وتیک یکاف یاندازه به حالتشون  تافت

 

 ! ؟یهوم -

 

 بعدش و  شهیم باز اتاق در که بده جواب خواد یم

 هومن. شه یم اتاق وارد پرستار هی همراه به مامان

 یحت. دهیم کوتاه رو جوابش  فقط و  کنه یم سالم

 یها آدم یهمه  یبرا دلم و کنه ینم هم  تشکر ازش

 .سوزهیم میزندگ

 

 صبح تا عصر از مامان  و عصر تا هومن روزا نیا

 و کار سر نره تونه ینم گه  یم مامان. کنارمن فرداش

 تموم تونه یم گهیم اما  هومن و بمونه نجایا مدام

 . نزنه غر و باشه نجا یا رو عمرش یها ساعت

 



 هاش چشم به که بار هی اما ارهینم زبون به رو نیا

 هم رو نیا داره، دوستم که شدم مطمئن و زدم زول

 .دمیفهم

 

 ذارهیم رو سنج  تب پرستار. شهیم عوض فتشونیش

 دستم فقط کنه  یم یخداحافظ هومن یوقت و دهنم یتو

 .کنم یم باال براش رو

 منتش یب  یکارا یهمه واسه خواد یم دلم و رهیم

 ذارهیم رو شیگوش هم االن یحت که.  رمیبم براش

 نطوریهم و نره سر اش حوصله بهار که نجایا

  و ترسناک یمجاز ی شبکه اون تو بهار که مواظبه

 بیآس رحمن یب واقعا  اشون عده هی که ییها آدم

 . نهینب
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 و دهیم انجام رو چکاپم یها  کار پرستار نکهیا از بعد

  ها روز نیا که  ییپالتو هم مامان ره،یم رون یب اتاق از

 در رو پوشه یم زمستون  لیاوا سرد یهوا  خاطر به

 .ذارهیم تخت یرو من ی  پا شیپ و ارهیم

 

 :  گهیم

 نداره؟ یزندگ و کار پسره نیا -

 

 : گمیم کنم  فکر نکهیا یب  که شهیم یچجور دونم ینم

 

 ! منم شیزندگ و کار -

 

 ینم رو کردم اعتماد یادیز هومن به ای  زنم یم طعنه

 طی شرا کی  و لحظه کی ی  تو  بگم تونم یم فقط دونم؛

 . داشت گفتن یبرا رو نیهم  ذهنم خاص

 



  یتو احتماال. گه ینم یزیچ و اندازه یم  باال ابرو یتا

  و دهیدر قدر چه دیجد نسل نیا گه  یم داره دلش

 ! پرروان

 رونیب رو وهیم آب پاکت اتاق، یگوشه خچالی از

 : گهیم و ارهیم

 

 .یبخور  دیبا و داروهات -

 

 : زنم یم غر

 

 .خدا به خوردم -

 

 یم دلم قلب میصم از اما هیزیانگ غم فکر و جمله 

 پر برام ازش وانیل هی. باشم  ضیمر شهیهم که خواد

 و شمی م جا به جا جام سر دستم، ده یم و کنه یم

 : گهیم

 

 . گرفتم صبح... نایا دنیجد -



 

 رهیگ یم و ارهیم رونی ب دونه هی قرص خشاب از

  دهنم رم،یبگ دستش از رو قرص نکهیا ی جا به. سمتم

  یتو رو  قرص تا مونم  یم منتظر و کنم  یم باز رو

  یلیخ یها  محبت به من کی کوچ دل   و بذاره دهنم

 ... باشن اگه شهیم خوش   کوچولو

 

 یم دراز  تخت ی  رو باره دو و خورم  یم رو قرص

 دارمیم بر تخت ی  رو کنارم از رو هومن ی  گوش. کشم

 و کنم یم باز ساده لمس   هی با رو اش صفحه قفل و

 .بودنش ساده حجم نیا از کنم یم تعجب

 

  زیچ همه  و یگالر تونم یم فراهمه فرصت که حاال

 پوشه اون یهمه  ی  تو و  کنم رو و ریز  رو شیگوش

 یتک عکس خودش از نه و هییدوتا ی ها  عکس ها

 !  من از نه و داره

  روز به روز و نداره ارمیشهر و کوشا  با عکس یحت

 .کنه یم  ترم وونهید

 



 کردن مرتب مشغول که مامان ذارم،یم کنار  رو یگوش

  کارش حاال بوده، ها ظرف و خچالی و  اطرافم و دور

 : گهیم و شده تموم

 

 ! ؟یندار الزم یزیچ -

 

 دلم تو اما و دمیم تکون ینف ینشونه به رو سرم

  بهش یلیخ  چرا، شهیم حساب یز یچ تو بغل   اگه گمیم

 .دارم ازین

 

 قدر نیا امروز چرا دونم ینم و رهیم رون یب اتاق از

 براش دلم ها  روز نیا و است  خسته.ادیم  نظر به کسل

  تحمل من خاطر به مجبوره و است خسته که. سوزهیم

  راست یپا شکستن توجه، عالقه، نیا ی  بها اگه. کنه

 ...بشکنه هم  چپم یپا دمی م حیترج منه،
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  /کردن فرار: " نرد تخته اصطالحات فرهنگ در] 

 .[  یخود یها  مهره یرو به مهره بردن

 ! گرفتن پناه به  هیشب  یزیچ

 

 " *  یکین: " دید یه یزاو رییتغ* 
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  و یدست دم ساده، یروزمرگ ما، یآرزوها نکهیا علت

 ! ه؟یچ است گهید یها آدم یکننده کسل

  قابل ریغ گرانید واسه ما ی  ها یسخت نکهیا علت

 ! ؟ هیچ نکردن اش تجربه چون درکه

  رو نایا  گنینم مگه! سرنوشت؟! ر؟یتقد! ؟یزندگ

  چیه یبرا ادینم ادمی من  چرا پس م؟یسازیم خودمون

 ذهنم باشم؟ گرفته میتصم میزندگ یها اتفاق از کدوم

 میتصم درست ی  امال که ستین بلد میزندگ اما بلده،

 ! هیچ

 



 نه  م،یدار عادت اتاقه، سقف ی  اه ی س به نگاهم

 بودنشون ییروستا ی  سو سبب به  من یخانواده 

 م،یندار یدورهم ما. بخوابن زود ها شب دارن عادت

  خانواده هی نقش   و مینیبش هم کنار ادیم شیپ کم یعنی

 . میکن اجرا رو شاد ی

 

  خودش دست   گهیم مامانم خوابه، بابا ها وقت یلیخ

  یخمار درد   نیا خاطر به که دونمی م اما و ستین

 ... کنه یم دق دلش تو و خوره یم حرص

 

  منظم یها کهیت که اگرچه ما یزندگ پازل   کنم یم حس

 با فقط ما! نداره یمناسب نقش   اما داره، یدرست و

  م،یکنارهم ها  برش و ها اریش اون از استفاده و کمک

  یحرف هم کنار نه داره همراه یامیپ نه رمونیتصو اما

 ! میکن یم کامل رو یمفهوم ای و

 

 سر  همه که سرشب از اد،یم زدن فندک ی  صدا

 نیدهم نیا شده ساکت  خونه و دنیکش دراز جاشون

 . متنفرم صدا  نیا از و ادیم فندکش یصدا که هیبار



 

 تونم یم یحت که یدود اون صدا، نیا بره، ینم خوابم

 گرفتن کام  و قیعم دم   اون نمش،یبب اتاق در پشت   از

 . دقن  ینه یآ همشون ،یکوفت گار یس اون از

 

 دوختم در ی  ال  از رو نگاهم حاال و چرخم یم پهلو به

 یازدهمی و بخوابه  زودتر کنم  یم دعا دعا ،ییرایپذ به

 گهید قلبم  رو، صداش بشنوم اگه که نکنه روشن رو

 .ارهینم طاقت

 

 نه اش، هی ر واسه نه کشه، یم که یگاریس واسه نه

 واسه دلم که هست هم  ها وقت هی و دودش واسه

  بابت   دمیشن  ناجور حرف  بار هزار که. سوزه یم خودم

 . ها زدن  فندک نیا

 

 شهیم یقربون  که یاون کی کوچ یروستا هی تو که

  گفتم! معتاده؟ بابات گفتن. بدبخته آدم   هی یخانواده 

 مواد یفالن  از اومده میدید خودمون چرا گفتن! نه

  هم به کینزد  ها خونه بود، کم ها یفالن تعداد! رهیبگ



 ها اون از ها بزرگتر و بودند رحم یب  ها بچه و بود

 .بدتر

 

 به ،یخودخور به باشم داشته عادت که انگار من

 یم ها همون  فکر با هام درد شب   هر کردن   مشق

 چون بدتره هم مرده آدم از یحت دیام یب  آدم   و خوابم

 !معلقه شیزندگ تو

 

 یوقت ها یتازگ و ذارم یم هم یرو رو هام پلک

 از هام، درد شمردن به کنم یم شروع شمیم  خوابیب

  و شماری ب به هزار، به برسم تا کنن ی م شروع کی

 ! بخوابم بتونم و برم رو از دیشا بعدش

 

  * * * 

 

  برو نجاستیا عموت تا گفت کرد، دارمیب زود صبح

 ینم اد،یم  بدم نوازه، مهمون. ریبگ تازه نون چندتا

  بیحب مهمون گهیم فقط اون و شمیم تیاذ فهممش،

 ینم یاحترام یب مهمونش به وقت چیه  آدم! خداست



 مهمون یوقت  فکر نیا از خوره یم هم  به حالم و کنه

 ! نداره ایح
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 که هم ییها  وقت یحت چادر،  اجبارا و  دمیپوش لباس

 چون برم در یکوفت زور   نیا از تونم ی نم باشه، بابا

 درست دعوا باز خواد ینم دلم و ادینم کوتاه هم مامان

 .منم نهیب  یم بیآس که یکس تنها نیب نیا چون کنم

 

  که دمید رو  یآدم کوچه، سر و برگشتم گرفتم، نون

  رو بابا یها زدن فندک تموم انتقام خواست یم دلم

 . رمیبگ ازش

 



  که کنم یم فکر  خودم شیپ و کنم یم نگاهش نفرت با

 ! ه؟یا بچه کدوم یزندگ  ی  فالن آدم نیا

 

 و گوشش ی  رو گذاشته هدفون شه،ینم متوجهم  اولش

  اسپرت یها لباس از. دارهیم بر قدم  آروم آروم

 ورزش یبرا که دیفهم شهیم دهیپوش که یورزش

 بده تیاهم خودش ی  سالمت به دیبا چرا و بوده رونیب

 !  نه؟ شونه،یبدبخت باعث که ییها آدم به اما

 

 کنه یم فکر نیا به احتماال و کنه یم  نگام تعجب با

 رو پدرش پدر ارث یسرصبح وونهید یدختره نیا که

 !  ؟یچ  ای خواد یم

 

 یم رد یشتر یب سرعت  با کنارش از کنم، یم تند پا

 دارهیم بر  که یتند یها قدم با رو خودش اما و شم

 . رسونه یم بهم

 



 با کوچه، نی ا تو محله، نیا تو افتم، یم کردن غلط به

  تونه یم گهید مرد هی به کردن نگاه یحت خانواده نیا

 !  بشه رمیت حکم گرفتن باعث  

 

 چند. ادیم راه سرم پشت دارمیم بر تندتر رو هام قدم

  بر ست،ین بردار دست نمیب یم و شمیم دورتر که قدم

 : گمیم و سمتش گردم یم

 

 تو؟ یگ یم یچ -

 

 : گهیم کنه  ام مسخره  که یلحن با و  زنه یم لبخند

 

 ! نروس یدیل نگی مورن گودت -

 

 :گهیم و رهی گیم کنارش رو  هاش دست

 

 ...تیزندگ به بزن  لبخند شکافنده؟ انقدر چرا -

 



 ینم دلم بترسم، نکهی ا از شتریب و زنم  ینم یحرف

 یب یها دنیپاچ نمک از چون بدم رو  جوابش خواد

 .ادیم بدم وقتش

 

 

 در ی  جلو  و دمیم ادامه رمیمس به بهش  توجه یب

  شرتمییسو ب  یج از رو دمیکل تا ستمیا  یم ساختمون

 قبل و ستمی ن موفق یلیخ کار نیا تو اما. ارمیب رونیب

 .کنه یم باز رو در و ارهیم رونیب رو دشیکل من از

 

 بر اما بشم ساختمون وارد من اول بده  اجازه منتظرم

 کمال در بعد و شهیم وارد خودش اول تصورم، خالف

 .بنده یم رو در خودش حماقت و من تعجب

 

  هم رفتار نیا اما دونم ینم یچ هر ا ی است وانهید

 حاال نیهم خواد یم دلم نکه یا هم و است کننده کالفه

 ترم تی ترب یب تو از" بگم  و بکشم  بنفش غیج هی

 "  هست؟



 دوباره کنم  یم یسع و ذارمیم گریج یرو دندون اما

  و ارمشیم  رونیب بمیج از یوقت و بگردم دمیکل دنبال

  الل و افته یم نیزم  ی  رو فکم کنم یم باز رو در

 .شمیم

 

 . ماریب هم و است وانهید هم بشر نیا

 ای! ؟یبند یم  و در چرا یسادیوا در پشت که تو خب

 !  ؟یکن ینم  بازش چرا

 

 خواد یم دلم نمیب یم که رو لبش یرو یخنده اون

 بشم رد کنارش از خوام ی م و کنم یم اخم. کنم لهش

 :  گه یم که

 

 !حسابت به بزنم بده رو کارتت شماره یول -

 

 سر و رمیم  باال اون از تر  تند رو ها پله و کنم یم اخم

 داشتم ازین یقشنگ  یخورد اعصاب نیهمچ به یصبح

 اعصابم هم  خونه از رونیب یحت بشه ثابت بهم تا

 !نداره تیامن
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  نکهیا از قبل و کنه یم باز رو در مامان زنم،یم در

 :  گه یم بشم خونه وارد

 

! سپرد بهت شهینم کار هی ؟یاومد رید قدر نیا چرا -

 ! جونم به اومد در نایا یصدا

 

 ! تو نرم و در پشت نمیبش خواد یم دلم

  رمیبم خواد  یم دلم و ادیم  نییپا در شدن   بسته ی  صدا

 ترک یصدا  نفر هی و شدم ریتحق کنم یم فکر یوقت

 .دهیشن رو قلبم خوردن

 



 سفره سر. شمیم خونه وارد و ارمیم در رو هام کفش

 خواد ینم دلم. اتاقم رمی م یحرف چیه یب و نشستن

 یقدر اون طیشرا نیا دی شا و بزنم حرف  باهاشون

 .ندارم دوستش من اما نباشه فرسا طاقت  و سخت

 

 که تشکم یرو  کشمیم دراز و کنم یم  عوض لباس

.  کشم یم  سرم یرو رو  پتو و است خونه کف   هنوز

 آروم اعصابم که یوقت تا حداقل اما بره  ینم خوابم

 .بمونم نجایا رهیبگ

 

 اما ندم تی اهم خوام یم و شنومیم رو صداشون

  انگار که شهیم جلب یی ها حرف سمت   به توجهم

 !  منن به راجع

 

 : پرسه یم داره که مامانه

 

 ؟* نایا  به بَگوم یش یکین بَ  مه -

 



 خودشون یها خانواده شیپ که ییها وقت معموال

  طبق بابا. زننیم حرف شونیمحل زبون  به باشن

 :گه یم شهیهم  مثل و معمول

 

دونم -  ! *  واال نم 

 

 یم میتصم میزندگ یبرا هیبق که معمول  طبق هم عمو

 :گه یم رنیگ

 

 .* خو دشینیب ایب بَل  ه،یخوب پسر   ینگفت مهَ  -

 

 از خواد یم دلم لرزه، یم قلبم لرزن، یم هام دست

 بدبختم ی کار ندونم با بار  هی. باشم دور ها آدم نیا

 . دارن ینم بر دست هم باز و کردن

 

 باشم، دور خواد یم دلم باشم، تنها خواد یم دلم من

 ضعف و زدن زخم از همشون؛ از ام خسته

 .شون یفکر



 

 رو سرش مامان که دیفهم  شهیم ادینم ییصدا یوقت

 برداشته یچیق و داده تکون مثبت جواب ینشونه  به

 ! دوخته رو میزندگ کفن   من ی  برا و

 

  شدن،  فلج چشماش که یآدم مثل کنم، ینم هیگر

 درد گهید انگار شدن، لمس! شدن حس یب چشمام

  هنوز عوضش. زنیبر اشک بخوان که رنیگ ینم

 وقت هر  از شتریب رو قلبم تپش و لرزه یم دستم

 .کنم یم  حس یا گهید

 

 عمو تا مونم  یم منتظر اتاق از رفتن از رونیب واسه

  و بخور صبحونه ایب گنیم یوقت یحت  برن، بابا و

 یم داد حرص با دارم دلم تو ست،ین ام گرسنه گمیم

  شم راحت بلکه  رمیبم و بخورم  مار زهر کاش که زنم

 .دستتون از

 

 و ذارمی م خواب رخت ی  رو و کنم یم  جمع رو جا

 رمیم رونیب اتاق از. کنم ی م مرتب رو روش یملحفه 



  پوست ازیپ و سادهیوا ییظرفشو یپا که مامان به و

 :گم  یم کنه یم

 

 اد؟ یب قراره یک -

 

 نا؟یا به بگم یچ یکین یبرا من ۱*: 

 . واال دونمینم ۲*: 

 ! خب دشینیبب ادیب بذار ه؟یی خو پسر ینگفت مگه ۳*: 
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! رو حرفاشون دمینشن کرده فکر و کنه یم من من

 ی  بال نپرسم که احمقم کرده فکر و ره یم طفره

 ! ه؟یچ بارشون نیا یآسمان

 : بگه که مجبوره آخر دست و کنم یم نگاهش  منتظر

 



 ...پسر -

 

  سرم یرو رو صدام و بزنه کامل رو حرفش ذارمینم

 : اندازم یم

 

  ینم چکسویه پسر! خوام ینم و خانوم یفالن پسر -

 ! مامان؟ باشه خوام، ینم ازدواج! خوام

 

 اگه چون  نداره دهیفا من با کردن بحث که دونه یم

 ادامه جنجالم  و جار به بفهمم رو یکس زبون نخوام

  دیتهد مذاکره  و مدارا یجا به هم نیهم خاطر  به. دمیم

 : گهیم و رهیگ یم شیپ رو کردن

 

 ...ادیب بگم گفتن که یدیشن -

 

 از بعد چرا و زنهیم دهنم ی  تو قلبم کنم یم احساس

  از هم باز دادسرا یها پله کردن   نییپا و  باال همه اون

 و عار که  میکن ثابت ایدن تموم به دیبا ما! رن؟ینم رو

 ! م؟یندار درد



 

 ! اونا؟ ی خواستگار ادیب خواد یم -

 

 : رهیم در کوره از زود و کنه یم اخم

 

 ... ان یب خوان یم  فقط! ؟یریمیم  نتتیبب ادیب -

 

 ... ان یب خوام ینم. رمیمیم آره -

 

  و شمیم الل  که ییها وقت خالف بر و آخر م  یس به زدم

 : زنم یم داد رو دفعه نیا خودم تو زمیریم

 

 ... خوام ینم شوهر خوام،ینم خواستگار من -

 

 یا افسرده دختر ی  برا که کنم یم فکر نیا به بعد و

 و رونده  جا همه از یوقت داره وجود یچ من مثل

 یوقت نداره، یخاص یدلخوش چیه یوقت! است؟ مونده



 و باشه داشته یهدف که ذارنینم یوقت و نداره یهدف

 !ادیب  یفالن خانوم   پسر   بگم بهتره حساب نیا با

 

  طور به و شهیم یعصب که ییها  وقت همه مثل

 : زنهی م تشر یمحل زبون به گرده ی م بر خودکار

 

ته بَرو خبَه - ر   ! *  بََکن گ 

 

  ی  تو نرم بار نیا که یشرط به فقط کنم یم گم و گورم

  دنمیدرد هوس   و دینباش ری ش خودتونم چ،یه ریش دهن

 از بتونن آدما نکهیا یول. بزنه سرتون به

 یم احساس و ُحسنه هی  رنیبگ درس  اشتباهاتشون

 . نداده آدما یهمه به و حسن نیا خدا کنم

 

 .کن گم گورتو برو بسه*: 
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  * * * 

 

  اصال که هی ا برنامه به نگاهم و نشستم  ونیزی تلو ی  پا

  دارم که هی حوصلگ  یب سر از فقط و ستین جذاب برام

 .کنم یم نگاه

  آشپزخونه از مامان  ادیم که فونیآ  زنگ ی  صدا 

 :  گهیم

 

 ! باباته کن باز و در -

 

 شده خراب  زنگ که افته یم ادمی و شمی م بلند جام از

  از بعد دارمیم بر رو دی کل. شهینم باز  در نجایا از و

 دیکل براش تا بالکن یتو رمیم دمیپوش ی روسر نکهیا

 . بندازم

 یم بشنوه تر  راحت نکهیا  یبرا یبلند بایتقر یصدا با

 :  گم



 

 بله؟ -

 

 نییپا اون یکس اصال  انگار و دهینم  جواب یکس و

 بابا اگه گمیم خودم شیپ  و خونه گردم یم بر. ستین

 معامله ولکن مامان یول گهید زنهیم زنگ  باز باشه

  ممکنه چون بهتره نیی پا یبر اگه گه یم و ستین

 . باشه دهینشن

 

 و پوشم ی م میخونگ یها   لباس یرو  ییمانتو ناچار

 نییپا فراوان یها زدن غر و نق نق با رو ها پله

 .رمیم

 

 امیم تا  ستین در پشت یکس و کنم یم باز رو در

 در   یال ی کس ی  پا بزنم، غر مرتبه دو و بگم یزیچ

 . برم کنار ناچارم و رهیگ یم  قرار باز مهین

 

 باباست اصال نمیبب و کنه باز و در تا مونم یم منتظر

.  کنم یم تعجب بهیغر مرد   هی دن  ید با که گهید کس ای



 که ازش رمیگ یم نگاه  نیهم واسه و  شناسمشینم

 . برم  باال رو ها پله

 

  من و ممنون گه یم کنم کج رو راهم نکهیا از قبل

 .  کنم یم  خواهش گم ی م رلبیز فقط

 

  هیهمسا اول بدم اجازه شمی م مجبور و ادیم بابا ی  صدا

 گردمیم بر خودم و بره باال رو ها پله  ناشناس ی

  کوچه تو که ییبابا به رو و ساختمون در سمت  

 : گمیم ستادهیا

  

 بله؟ -

 

 :  گهیم

 

 .دارم کارت سای وا جا نیهم قهیدق چند هی -

 



 دونم ینم و  کوچه سر سمت   رهیم و دمیم تکون سر

  بمونم، منتظر و نییپا امی ب من که داره ی لیدل چه واقعا

 ! ی زد یم صدام یاومد که دوباره یوقت خب

 

 وارید یرو  که ییها نوشته و وارید به دمیم هیتک

 .خونم یم هزارم  بار یبرا رو چسبوندن

 ته اون  و" دینکش گاریس پله راه تو"  نوشته

 یم مینیب یم  ها پاگرد کنار ها وقت اکثر که ییگارا یس

 ما  کشور ل  یاص و یرسم ی  گانه هفت بی عجا از تونه

 ! باشه

 

 و ادیم یکس یپا ی  صدا خونم یم که رو دوم ینوشته 

 بر جانیه  و یکنجکاو با باباست  نکهیا الیخ به

  شهیم یخال بادم و بکنه قراره کار یچ نمیبب تا گردمیم

 .نمیب یم رو بد ی  فالن  ی  آقا یوقت

 

  نگاه رو به رو وارید همون به و ازش رمیگ یم نگاه

 ! مردک نی ا تا بهتره کنم



 رهیم و شهیم رد صدا و سر یب کنارم از  که المیخ به

 هاست حرف نیا از تر اعصاب یب اما شیزندگ دنبال

 ...پخ گهیم هوی من یقدم  کی تو و

 

  یرو رو دستم تعجب، اون از شتریب و کنم یم وحشت

 فرار یمارستان یت کدوم از یروان نیا و ذارمیم قلبم

 !مه؟یوخ انقدر اوضاعش که کرده
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 پس   بزنم ییدمپا با االن نیهم شهیم ایخدا! خنده یم

 اعصاب یرو  نیا از شتریب و نخنده فقط که اش کله

 ؟ !نره ورتمهی من

  کشمیم قیعم نفس فقط آرامشم  آوردن  دست به یبرا

 در اون و ذارمیم هم  یرو  پلک هیثان چند یبرا و

 :  گه یم کنه یم نگام ستادهیا بیج به دست  که یحال

 



 ...نروس... اینداد کارت  شماره -

 

 گمشه ومدهی ن بابا تا زودتر خواد یم دلم و کنم یم اخم

 نیا از تر پررو  اما! نکنه درست دردسر برام بره و

 : گهی م و  حرفاست

 

  لبخند تیزندگ به نگفتم! همش؟ یبرق تو انقدر چرا -

 ! نا؟یا و باش  خوشحال بزن

 

 رو از چرا دونم ینم و دم ینم رو جوابش  هم باز

 و کوچه به دمیم رو  نگاهم و گردم یبرم ره،ینم

 . مونم یم  بابام منتظر

 

 .تیترب یب یا -

 

 بایتقر که گهیم یا بامزه لحن   هی با رو تیترب یب

 که رمیگ یم گاز رو لبم خب اما ره،یگ یم امخنده

 .  ندم بهش رو و نخندم



 

  خونه همون نیا و زنه یم رو ییرو به  رو واحد در

 کمک و  اومدم بود افتاده ها پله ی  رو یوقت که هیا

  دمیرس جهینت  نیا به هاش رفتار نیا با حاال   و خواستم

 !رو وانهید خزعبل دادم یم نجاتش  اصال دینبا که

 

 با که نمیب یم و شهیم  دایپ بابا یکله  و سر باالخره

 . شه یم داشیپ دور  از هاش دیخر

 : گمیم و کنم کمکش تا سمتش کنم یم پاتند

 

 . خب  ارمیب کمکت ام یب کوچه سر  تا یگفت یم  -

 

 : گهیم و رهیگ یم سمتم سبک کیپالست هی

 

 ...اریب رو نایهم -

 

 یوهیم  کیپالست دوتا یکی دستش از  و شمیم خم

 یم. خونه سمت   افتم ی م راه بعد و رمیگ یم گهید



  دفعه هی دی خر و ها وهیم  نیا ی قصه بزنم حدس تونم

 من یبرا ها وهیم نیا که کنم لمس تونم یم! هیچ یا

 چه که نمیبب تونم یم و بدترن هفتمم شب  ی  حلوا از

 !فته یب من یبرا قراره ییاتفاقا
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 من گهید   خواد یم دلم بار نیا و بوده نیهم شهیهم

  باال بابا از  زودتر رو ها پله! نباشم شهیهم من   اون

 همه و شهیم باز در بزنم،  در نکهیا از قبل رم،یم

 و ابیا ی  لهیوس یحت فراهمه من مردن   واسه زیچ

 ...! ذهاب

 

  یتو رو  دیخر  یها کیپالست و شمی م خونه وارد

 :  گم یم و ذارمیم آشپزخونه

 



 ...ها منه ی خرما حلوا -

 

  یها ک یپالست شه،ی م خونه وارد بابا  سرم پشت

 !رهیم حرف یب و ذارهیم  آشپزخونه یتو  رو دشیخر

 رو من یطعنه جواب   نکهیا یجا به یول  کنه یم اخم

 :   گه یم بده

 

 !  بگم؟ بهت دیبا یه  بشور، رو ظرفا  نیا ایب -

 

  چرا! یکین ینفهم تو قدر چه  آخه! گهی د گهیم راست

 ! احمق؟ کنن  حسابت آدم یدار توقع انقدر

 

  یلباس چوب به و ارمیم در رو تنم ی  مانتو  و رمیم

  ی  برا هم رو خودم شدیم کاش کنم، یم زونی آو اتاق

 کنم، زونی آو  یلباس چوب  به ،یطوالن و ادیز مدت هی

 بذار کجاست، یکین نگن! امین رونیب و  کاور تو برم

 .میبخند هم دور شیزندگ به میبزن گند گهید دور هی

 



  باال زنم یم تا رو رهنمیپ نیآست رم،یم رون یب اتاق از

 تو و شمیم مشغول. شمیم  ها ظرف شستن مشغول و

  تو پررنگم یل یخ ای من! بهی عج فکر و حرف یکل سرم

 ! ینامرئ و کمرنگ یلیخ ای یزندگ نیا

 ! چرا؟ خب

  کنترلش چرا منه، مال   یزندگ نیا اگه که! چرا؟ واقعا

 ! است؟ هیبق دست

 

  گرفته برق مثل   و نهیش یم  ام شونه یرو مامان دست

 :  گهیم و پرم یم جا از ها

 

 !چته؟ وا -

 

 ذهنم، قفل  . زنم ینم یحرف و کنم یم نگاهش فقط

 سرم تو که  ییها هیمرث اون انگار شدن  تموم و فکرم

 .خوندم یم  خودم ی  برا

 

  شسته نصفشونم هنوز که کنه یم نگاه یی ها ظرف به

 : گهیم تاسف با و باز کنه یم اخم! نشدن



 

 .شورمیم خودم کارت دنبال اونور برو ایب ا،یب -

 

 از و شورمیم رو میکف یها دست خواسته خدا از

  من و شده تر کیتار  هوا رون،یب رمیم آشپزخونه

  بالکن تو از یوقت روز وقت   نیا ی  برا رمیمیم رسما

 !  کنم یم  نگاه آسمان به خونمون تو

 

 یم یناراحت احساس دمی نپوش یزیچ نکهیا از سرده،

 خونه، به برگردم خواد ینم هم دلم خب اما کنم

 یحت. زنهیم صدام مامان و کنم یم بغل رو بازوهام

  خودش خاص نیقوان و قائده خونه نیا تو  موندن تنها

 ! داره رو

 مثل یآدم بودن زنده یقائده  نظرشون از نکهیا مثال

 من خب یول...  من کنن یم فکر دیشا دونم ینم... من

 !دارم رو خودم  یعاد یزندگ داشتن   حق   هم
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 " *  بود شکست قتیحق" 

 

 با خودم، نفرت با خودم،  ی  ها دست با که ییها وهیم

 دونه نم،یچ یم ظرف  ی  تو رو شستم خودم عذاب

 ! دونه

 که ییها بیس به و وهیم  قشنگ ظرف   به دور از بعد

  پوزخند و کنم یم نگاه خندن یم شهیهم کنم یم فکر

 ! زنم یم

 

  لباس! نفرت یحجمه  همون با کردم، مرتب رو خونه

 ییها آدم دن  ی د یبرا امیب نظر به خوب که کردم عوض

 ! شناسمشونینم که

 



  یها که یت ه  یشب که دمید رو قلبم و کردم دم ییچا

 به پاره پاره  و کهیت کهیت دهینکش دم  ی  چا  کیکوچ

 !  دمشیند! خودم؟... که دمید رو خودم! اومد یم نظر

 ییجا اگه  دیشا نمش؛یب ینم وقته یلی خ یول بهیعج

 نیاول از کنم یم احساس چون نشناسمش نمشیبب هم

 اشیرو دمینفهم  وقت چیه چون! دمشیند میزندگ روز

 قهیسل! داشت؟  دهیعق! داشت؟ ییایرو اصال! بود؟ یچ

  رو نایا یهمه  جواب   کرد؟ یم فکر یچ به! داشت؟

 ! دمینفهم و کردم یزندگ سال  ۱۹ از شتریب

 

 مامان ذارم،یم اپن ی  رو و دارمیم بر رو  وهیم ظرف

 ! زننی م در اما و ومدهین هنوز بابا داره، استرس

 

 : گهیم و شه یم دوبرابر مامان  استرس

 

 ! باباته؟ نیبب -

 

 ی  صدا که  نکردم بازش هنوز  و خونه در  سمت   رمیم

 داره عجله نفر هی انگار. شهیم برابر دو  و محکم در



 نکردم بازش هنوز. کنم یم و کنم بازش زودتر که

 یم برخورد شکمم با رهیدستگ دهیم  هلش که کامل

 .  درد از رهیم هم ی  تو ام افهیق و کنه

 

  ها آدم معموال خورم، یم ی لیس چرا بفهمم نکهیا بدون

 و شنیم متنفر  گهید یها  آدم صورت    و ها چشم از

 ... متنفرم آدم نیا یها دست از من اما

 

  یها چشم تو رو خودم من و زنهیم رو دوم یلیس

 از پر هاش چشم که نمیب یم عمو ی  برزخ  و سرخ

 : پرسم یم. بغضه  و اشک

 

 !شده؟یچ -
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 : زنهیم داد

 فیتعر تو! ؟یخورد یگه  چه بگو تو! شده؟ یچ -

 . کن

 

 آدم   نیا ی  برا دلم و نهیش یم صورتم یرو  سوم ی  لیس

 گمش وقتا  هی ست،ین وقتا هی اگه که. سوزهیم فیضع

 یم نکهی ا واسه نمشیبب  تونم ینم وقتا هی کنم، یم

 . کرده کز جا  هی و ترسه

 

 نیزم رو مامان دادیب و  داد ون  یم رم،یم عقب عقب

 ی  عمو دهیم خرج به  تیخالق بار  نیا و افتم یم

  درد پام اد،یم دردم زنه؛یم  لگد یلیس یجا  و مهربونم

 .نزنم داد بذار و رمیگ یم گاز رو لبم رهیگ یم

 

 : زنهی م غیج مامان

 

 !کرده؟ کاریچ شده؟یچ -



 

  یندار حق تو گهینم! ؟یزن یم  چرا گهینم  نزن، گهینم

  گهیم.  دستت بشکنه گهینم! یبزن رو من یبچه 

  یها  کهیت و  بزنم زار شهیم باعث نیا و کرده کاریچ

 ! بشن تر پاره هم قلبم کیکوچ

 

 : گهیم و زنهیم داد عمو

 

 !*  بَپُرس یا ا -

 

 مگه داره؟ یتیاهم مگه  بپرسه! آخه؟ بپرسه  رو یچ

  دن  ید از شدن خسته هام چشم! ده؟یم ریی تغ رو یزیچ

 بند رو دستش عمو که. بیعج یصحنه  ی همه نیا

 که. کنه بلندم جا از خواد یم و رهنمیپ به کنه یم

  لگد از یلیس درد   نکهیا حداقل و شمیم پا  زودتر خودم

 ! کمتره یلیخ

 

  که کنه، ی کار هی که کنه یم تالش اد،یم جلو مامان

  زور    و رسهینم زورش اما بکشه عقب رو عمو



 نیا یضربه و رسهینم ایدن نیا به ما از چکدومیه

 .تره  یکار عمو یها  یلیس از یحت  نحس بخت  

 

  سرم از رنگم یآب ساتن   ی  روسر  اتاق، سمت   برتم یم

 براش، سوزهیم دلم. شهیم نیزم نقش   و افته یم

  سر ی  رو که خونمون اومد بودمش، دهیخر  امروز

  گهید نجایا که کرده تعجب حاال حتما و  نهیبش عروس

 اهیس یچاره یب هی ست،ین عروس نکهیا و کجاست

 !  بخته

 

 مامان. ترس از شمیم  الل و حموم سمت   دهیم هلم

 کنم، فرار که رسهینم منم زور و افتاده راه دنبالمون

 تر یعصبان آدم اون و کنه ینم یاری زبونمم یحت که

  از تیعصبان نیا دونم ینم که! هاست حرف نیا از

  اگه که باشم کرده یغلط هی من کنه خدا و ادیم کجا

 !شهیم نیزم ی  رو آدم نیتر ظالم باشم نکرده

 رو من کردن مرگ دق واسه  اش هیاثاث اسباب انگار

 یچی ق شلوارش ب  یج از که کرده، آماده قبل از

 .ارهیم رونیب  یکیکوچ

 



 : گمیم لکنت با و وحشت نیا از شدم الل  ترسم، یم

 

 ... کردم... غلط خدا به... عمو -

 

 

 .بپرس نیا از: ۱*
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  اما گمیم نکرده و کرده گناه کدوم واسه دونم ینم

 نمیب یم نکهیا از خدا، متنفرم دستاش از ! نداره دهیفا

  نکهیا از  شنن،یم موهام یرو کشی کوچ ی  چیق تن  

  نکهیا از! زنیریم حموم کف   ام آشفته کوتاه ی  موها

 یم حموم  کف یکاش ی  دی سف رو قشنگم یها ییخرما

 شیکرد یم فرو قلبم تو کاش. رمیبم دارم دوست نمیب

 !  خب



 

 به غمبریپ به خدا به دمیم قسمش کنم، یم التماس

  نداره دهیفا اما نداره و داره دوستش که یک هر جون

 . کنه یم رو  خودش کار و

 کنم،  یم هیگر من کنه، یم هیگر در  پشت مامان

 دلش هم یچ ی ق زیت ی  لبه یحت و کنن یم  هیگر موهام

 . سوخته من حال به

 

 ی  چیق بعد و زهی ریم حموم کف   موهام از یادیز قسمت  

. رهیم رونی ب و حموم کف   کنه یم پرت هم  رو چارهیب

 : گهیم و دنبالش افتاده راه مامان

 

 ...چرا! چته؟! شده؟یچ بگو  خدا ترو -

 

 :  زنهیم داد مامان حرف   ن  یب

 

رده، آبرومون  یب - فَم ک   !*  ؟* یم 

 



 یم فکر نیا هی داره احتماال و مونه یم  ساکت مامان

  که بیعجا نیسرزم! ه؟یچ دیجد ییآبرو یب نیا کنه

 اعتراف منطق، و شاهد یب که ماست،  یخونه  گنیم

 ! کنن یم اجراش و دنی م حکم نکرده

 

زده حرف هید پسر هی  با پله راه تو  دشید پسرهَ  - !  م 

خند  !*  دهیم 

 

  از! کجاست؟ از من  د  یجد مشکل   شد  معلوم خب

  دهینپرس نکهیا از! ؟یچ از! زدنم؟ حرف از! دنم؟یخند

 قبلش بذار  ینگفت نکهیا از! ؟یکرد تنم  یدوخت یدیبر

  داشته گفتن واسه یحرف ه ی دیشا بپرسم  بدبخت نیا از

 ! باشه؟

 که جهنم وبه  حموم کف   نمیش یم بهتره، رونیب امین

 زانوم  یرو رو سرم و وارهید به ام هیتک ! سهیخ

. بشنوم رو دمیجد  اتهامات تا مونم یم منتظر و ذارمیم

 متهم من    اتهامات و انداخته سرش ی  رو رو صداش

 : خونه یم بلند بلند رو شده لعنت

 



  گهیم  روم تو برگشته پسره! بردهَ  آبرومونه   -

 گوشش و سر یا خودتون، یارزون دخترتون

ومه،  ! اکبر و هللا...یا* مج 

 

  بخورم، رو نا یا خون   اومدم که زالوم من  حساب نیا با

 ...زهر کامشون به رو یزندگ و کنم  آبروشون یب

 

 !؟یفهم یم کرده، آبرمون یب: ۱*

 

  حرف گهید پسر هی با که پله راه تو دشید پسره: ۲*

 ! دهیخند یم زده یم

 

  گه یم توصورتم  برگشته پسره برده، آبرمونو:۳*

 . جنبه یم گوشش و  سر دخترتون

 

   باز_مفت#

 " کردن قات: " ازدهمی_فصل#

 



 پنج _و_ صدوپنجاه_قسمت#

 

!  یننگ یهیما قدر چه! یعفت  یب قدر چه  تو یکین آخ

 یم کتک همه نیا که یعار یب و کلفت پوست  قدر چه

 ! یدارینم بر  دست یسر  رهیخ از هم باز یول یخور

  یکس دل   ممکنه عمو ف  یتعر با کنم، یم  بغل رو خودم

 از هم گه ید نیتوه تا  چهار بسا چه  و نسوزه برام

 . بشنوم خاله و ییدا و پدربزرگ و مادربزرگ

 :  گمیم لب ریز و کنم یم حلقه تنم دور  رو هام دست

 

 ؟یخور  یم ویچ غصه بابا، شهیم بلند باز -

 

  الل" شم؟ی م خوب منم ؟یچ من: " پرسه یم که دلم

  خوب" دونم ینم یعنی! نه" گم یم خودم با و شمیم

 فکر! داره؟ دهیفا یکرد فکر! بشه؟ یچ که یبش

 پرت دارهینم  بر سنگ باز یکس یبش خوب اگه یکرد

  خوب که  نیآفر گنیم بهت  یکرد فکر! سمتت؟ کنه

  ها خبر  نیا از اصال. قشنگم دل   نه دلم، نه! ؟یشد

 ! ستین



  صبور سنگ که! غمته آخرش  و اول ، یخودت همش

 ! کننده وونهید یوانفسا نی ا تو بود کجا

 

 ادینم رونیب اون از ییصدا. کنم یم بغل رو زانوهام

 هیگر! یچ که  خب. مامانم  کردن   هیگر خورد خورد جز

  کاش نده ی خستگ هاش چشم به! شه؟یم درست کنه

 !  بشه نحسم یزندگ یهیپا قلبش ذره هی

 

  در شدن  دهیکوب ی  صدا  گذره، یم قدر چه دونم ینم

  کاش نجا،ی ا برنگرده کاش. رفته که فهمم یم و ادیم

  یب نیا تو  رمیمیم دارم که بکشم نفس بذاره و بره

 !  یلعنت یی  هوا

 

 مردم نهیبب ادیب که کنه یم  جرئت  باالخره اد،یم مامان

 نبوده، پشتش وقت چیه که یبدبخت نیا نهیبب! زنده ای

 نیا است کنه قدر چه! کشه؟یم نفس داره هنوز

 گهید ریبم خب! کنه؟ یم مقاومت قدر چه بدبخت،

 ! یلعنت

 



 ! ؟یکین -

 

  نفس! قلبم تو کنه یم خنجر   انگار و  زنه یم صدام

.  قشنگم یها  لباس به افته یم نگام و کشم یم قیعم

 بودن، نو یول  بشما، عروس که دمشونینپوش ذوق با

 تلخ قدر چه  یزندگ نیا که کن فکر و داشتم دوستشون

 .رهیم و زنهیم اد؛یم ام بهیغر که وحشتناکه و

 

 اون از و زنه  یم تهمت ده یند کنه، یم قضاوت دهیند

  سر با رو پله تا ده چشمش یجلو دهید که یآدم بدتر،

  چشمم یپا  که دید شد، کوفته تنم تموم   و نییپا اومدم

  باز و هیچ من ی خانواده گه تیوضع که  دید شد، کبود

 . کنه درست قصه برام تا شد  مزاحمم هم

 

 هم من ریتقص ست،ی ن نایا ریتقص هم   باز خب اما

 در یول رتیغ گه یم  که یآدم اون ریتقص. ستین

 ! هیچ  دونه ینم و  ندارتش واقع

 



 به که یناموس یب دهن تو  زنهیم باشه داشته اگه که

 .ابرو  چشمت  یباال گفته  ناموسش

 

 ... رونیب ایب پاشو -

 

.  انگار کشه یم خجالت صداش، است خسته و فیضع

 نیا یهمه و نهیا مونیزندگ اگه ستین اونم گناه   که

 ! جهل به گرده یم  بر ها یبدبخت

 

  وقت   ساله چهارده دختر گن یم که ییها  آدم حماقت به

 .گهی د شوهرشه
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 و ادیم در تلفنش یگوش ی  صدا  که سمتم ادیب خواد یم

 .  ره یم رون یب اتاق از



  ییخرما ی  موها نیهم کنار  جا، نیهم خواد یم دلم

 شه، تموم و رمیبم سی خ حموم   نیهم کف   و رنگ

 اوج مثل   یزیچ هی گه،ید نجاستیا گنیم که اوج

 ! یسخت

 

 بابا که ی چ هر است، ساده یلی خ بابا  با اش مکالمه

 !  اعتراض و چرا و چون یب چشم، گه یم بگه

 

 نه ،یگرم زمیعز نه سالم هی و شنومیم  باشه چهارتا

 ! یقشنگ  حال   و حس  نه یمحبت

 

 :  گهیم و اتاق تو گرده یبرم

 

 .رسهیم ر ید راهبندونه  گهیم بابات -

 

 !  نه؟ ای اومدن مهمونامون نگفت -

 

 برات؟  ادین خواستگار یگفت نیهم واسه -



 

 باعث که! آور  درد هم است کننده شوکه هم سوالش

 دلسوز هی یحت یوقت بخوره بهم خودم  از حالم شهیم

 .ندارم

 

 : گمیم و بندم یم رو حموم در شم،ی م بلند جام از

 

 .کنم  عوض لباس خوام یم -

 

!  اصال؟ میبزن حرف که میفهم  یم رو هم  حرف ما مگه

 فقط یوقت شهیم دمونیعا  یزیچ زدن  حرف از مگه

 د؟یمن به زدن اتهام دنبال

 

  و کنم یم نگاهشون بغض با ارم،یم در  رو هام لباس

 :گمی م لب ریز

 

 ... نشد ییرا یپذ ازتون خوب یاول شب   که دیببخش -

 



 شدن   سبک به دوش ریز و کنم یم باز رو آب ریش

  از تر قشنگ یموها یخال ی  جا که. کنم  یم فکر سرم

 !  کنن یم داد یب هام لباس

 شم، یم خم. ادیم بدم تاراش تک تک ی  بلند کوتاه از که

 : گمیم بهش و دارمیم بر حموم یگوشه از رو یچیق

 

 ؟ یوونکیح هیچ تو ریتقص -

 

 و ذارمیم موهام بلند یها قسمت  ی  رو رو اش لبه بعد

 یم حس که اونقدر کنم، یم هیگر. کنم یم کوتاهش

 رقابت دنشونیبار واسه آب دوش و هاشم  چشم کنم

 . دارن  تنگاتنگ

 

 کنم آروم یجور هی دیبا باالخره و گرفته درد قلبم

...  ای درد، نیا مشق دادن   ادامه با ای حاال  رو، خودم

 !  اد؟ینم بند ام هیگر چرا

 

 کنم، بغلتون بخوام که  میاون از تر غصه پر که من

  سرم کف  ! د؟یکن بغل همو خودتون  شهیم هام؟ ییخرما



 داغ آب که حاال شدن،  دهیکش خاطر به  کنه یم درد

 . کنم یم حس رو نیا کنه یم برخورد بهش

 

 عروس شورم،یم رو صورتم و دارمیم  بر رو صابون

 آب سرخ به الزم نیدید امشب که یبخت  اهیس ه،یچ

 ! نداره آب دیسف

 

 .... ادیب خوب  روز هی کاش بندم، یم چشم  آب ریز
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  * * * 

 



 چون فتادین یاتفاق چیه  یول د،ید د،یفهم  اومد، بابا

  تشینها و افتاد ینم یاتفاق باز بود هم اگر. نبود عمو

 !  نکن بگه و بزنه تشر هی که بود نیا

 یا تازه اتفاق چیه خونمون، ادیم باز گه ید روز چند

  تو بده، مرگم خدا: گه یم مامان هم باز  و افته ینم

  جون خدا خب آخه! خداست؟ ب  یحب مهمون یدون ینم

 ! منه جون    قاتل   یبدجور بتیحب نیا

 

 !  ؟ی کین ؟یکین -

 

 اتاقم از بدم، رو جوابش خواد ینم دلم و زنهیم صدام

  یحت باشه من به و برم یی جا کنم، یکار برم، رونیب

 ! بکشم نفس که خواد ینم دلم

 

 در قاب تو اتاق،  تو ادیم. شهیم یعصب و  دمینم جواب

 : زنهیم تشر اش خورده گره یابروها   با و ستهیمیوا

 

 !کنم؟  ینم صدا رو تو  مگه! ستم؟ی ن تو با مگه -

 



 یدار االن که ییتو نیا!  نگاه فقط کنم، یم نگاهش

 یب هاون   تو یگذاشت خودت رو یزنیم حرف  باهاش

  تو بکوبن هیبق یگذاشت یتونست  یم تا و  تییپا و دست

 ! آخه؟ یکن یم رو ی چ یادعا یدار االن! سرش

 

 ...کمک ایب پاشو -

 

 !  ؟یدار یتوقع چه مرده هی از و کنم یم نگاه هم باز

 

 : دهیم فحشم یمحل زبون   به و شهیم تر ظیغل اخمش

 

 ! *  ُمردهَ  جونَزن د   یَور د   -

 

 نیزم یرو و شمیم خارج کش دراز حالت از اکراه با

 کش   کشمیم دراز یوقت که یشگیهم عادت   به نمیشیم

 کش با خوام یم دستم، دور اندازم  یم رو موهام

  ستین بستن یبرا  یزیچ ادیم ادمی اما ببندم رو موهام

 .هم ییمو و



 

 یم آزاد دستم دور از رو  ک ش و رمیگ  یم قیعم دم

 ریز که یبالش  کنار   ن،یزم  یرو اندازمش یم و کنم

  یم باز رو  هاش اخم و نهیب یم رو میدرموندگ. سرمه

 ! شهیم آرومتر  لحنش  و نهیب یم رو میریدرگ. کنه

 

  ییتنها میدار مهمون.  دخترم پاشو  ،یکین پاشو -

 ...رسمینم

 

 

 بشه باعث بلکه ه،یک مهمون بگه تا مونم یم منتظر

  خوشحال  اد،یم ایرو خاله اسم   یوقت و  بخورم یتکون

 یهیبق خالف   بر ایرو خاله که نهیا حداقل. شمیم

 !داشته دوستم شهیهم خانواده

 . کنم کمک بهش تونم یم حاال و شمیم بلند جا از

 

 :  گهیم

 



 من تا ر یبگ ازیپ و نون برو اپن رو ذارمیم پول -

 . بسابم کشک

 

  یم باز رو لباسام کمد در   من و رهیم رون یب اتاق از

 ینم نو لباس   گهید خب که کنم یم فکر نیا به و کنم

 !پوشم
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 رنگم یمشک بلند ی  پالتو کنم، یم  عوض لباس

 یالباق کردن عوض از بعد و شه یم کمی تون نیگزی جا

  خونه از پول برداشتن از بعد و اتاق از هام لباس

 .زنم  یم رونیب

 

  و یفالن خانوم  پسر   گهی د بار کی فقط خواد یم دلم

 رو زدنش تهمت حق   تا نمیبب رو ییکذا خواستگار اون

  باز رو چشماش اگه احمق اون و دستش کف   بذارم



 نگاه میمستق صورتشم به یحت که دی د یم کرد یم

 چیه من که  بشنوه تونست یم نبود کر اگه و نکردم

 . نداشتم لوده یپسره اون با یحرف

 

 یوقت و کنن یم تمیاذ دارن که روزه چند فکرها، نیا

 .کنم  یم یخودخور ستین بند  ییجا به دستم

 

  ی  تو خواد یم دلم و یاصل ابونیخ سمت   افتم یم راه

 یاون سمت   برم و بذارم جا رو یینونوا دوتا رمیمس

 از رونیب بتونم برگشتنم، وقت   تا که. دورتره که

 ! بکشم نفس خونه ن یسنگ یفضا

 

  اطراف به  و پالتوم ب  یج تو کنم یم فرو رو هام دست

 اتفاقات و   اخبار درشت   و زیر. کنم یم  نگاه محدود

 و ها مغازه تریت سر که هست ادیز انقدر سرم ی  تو

 .انی ن چشمم به یل ی خ شونیاسام

 

 پرت   حواسم  که همونطور و رمیم راه  که همونطور

 . زنه یم تنه بهم و شهیم رد کنارم از نفر هی خودمه



 

 به نکهیا از قبل و شمیم تر یعصب شم،یم کالفه

 : گمیم کنم نگاه  صورتش

 

 ! خب کن نگاه و چشمت یجلو -

 

 است، معرکه اریب شیآت  همون انگار  و گرده یم بر

 که یبار کی همون رو مزخرفش خت  یر که همون

  شهیهم واسه و بوده بس آبادم و جد هفت یبرا دمید

 . گهید یآدما  از بدم صشی تشخ تونم یم

 

 : زنم یم  داد که بره و شه رد خواد یم حرف یب

 ! سایوا -

 

 گنیم که االنم حال واسه هست المثل ضرب هزارتا

  ای وجب صد چه  و وجب  هی چه بگذره  سر از که آب

 نیا یهمه و  ستین یرنگ  یاهیس از باالتر گنیم مثال

 و بشه  برابر دو جرئتم و دل شهیم باعث  ها حرف



 برم مونده، جیگ و حرکت یب جاش سر که یوقت

 : بگم و  ستمیبا  جلوش

 

 !جنبه؟ یم من گوش و سر -

 

   باز_مفت#

 

 " کردن قات: " ازدهمی_فصل#

   نه_و_ صدوپنجاه_قسمت#

 

 

 چند نکه یا یحت دونم ینم رو کارم  غلط و درست

 ینم هم رو باشه آدم همون آدم نیا که مطمئنم درصد

  ییخرما جواب   که بشه دای پ دیبا یکی باالخره اما دونم،

 !  نه؟ ای بده رو دارم غصه ی  ها

 ! نه؟ ای بده رو من یگناه یب جواب   دیبا  یکی باالخره

 



 چشم و رفته باال ابروش یتا کنه، یم  نگاهم متعجب

 خدا داره احتماال و شدن باز معمول حد از  شتریب هاش

  شیخواستگار مینرفت شد خوب که کنه یم روشکر

 ای! اد؟یب کنار طهیسل نیا با  خواست یم یک وگرنه ها،

 یم یچ و هیک گهید نیا که کنه یم فکر داره دمیشا

 !اصال؟ خواد

 

 هی تو یچطور شما دم،یند حاال تا رو شما من -

 .  ..من یدیفهم برخورد

 

 و نفرت از  شهیم پر گلوم چون مونه یم نصفه حرفم

.  کشم یم قیعم نفس و رمیگ یم گاز  رو لبم! بغض

 و ادیب دست به آرامشم تا کشهیم طول لحظه چند

 به نسبت انزجارم حس   و دهینم رو جوابم. رمی بگ آروم

 و  شهیم برابر هزار آدم نیا

 :گمیم بشم رد کنارش از نکهیا از قبل

  

 !  ؟یدار رتیغ -

 



 ینشونه  به سرم دادن تکون با رو خودم  جواب خودم

 : گمیم و دمیم ینف

 

 ... یندار! نه -

 

 همه از  هم من زدن، همه و شمیم رد کنارش از

 نکردن نگاه که ها آدم اون یهمه رو  نمیا خوردم

 . تخمه پوست ای منه بدبخت دل   پاشون ریز ننیبب

 

 از اومدن رونیب با نمیب یم کنم یم رو فکرش که حاال

 سبک تونستم حداقل و  نشده بد برام هم  یلیخ  خونه

 ! نباشه اون آدم نیا اگه یحت بشم

 

 هم باز دونم، ینم تا ستیب تا ده یکی  رم،یگیم نون

  و مسکوت  و الل ،کارخانه  ماتیتنظ به برگشتم انگار

 ! نواخت کی

 نبودن ی خال  محض رو شبش و روز فقط که یکی

 ! کنه یم پر ضهیعر

 



 زودتر چه  هر دوارمیام  و خونه سمت گردمیم بر 

 ...نمیبب رو ام خاله بتونم تا بشه عصر

 

   باز_مفت#

 " یخوان  رجز: "دوازدهم_فصل#

 باعث دوستانه یباز در که کنیباز دو  یلفظ جنگ] 

 .[شود یم یباز شدن تر نیریش

 

 " * کوشا : * " دید یه یزاو رییتغ

 

 به دمیم  رو نگاهم و کنم یم خاموش رو ونیزیتلو

 که ییها تخمه پست و نَشسته یها ظرف  ها، آشغال

 . ختهیر مقابلم زیم ی  رو  و نیزم یرو

 

  تکه که یاشکسته  وانیل  و مشروب ی  خال  یها  یبطر

 .  دنیم شبمی د بد حال از خبر خته،یر نیزم  یرو هاش

 



 کنم یم یجی گ احساس کنه، یم درد سرم کرخته، بدنم

 .دارم تهوع  حالت  انگار و

 ی  تو کردم  خفه رو خودم یابهانه  چه به باز دونم ینم

  نیا که بود  بهتر انگار اما الکل ندیخوشا ی  جیگ و دود

  انتخاب نیا بدتر و بد نیب حداقل ا ی فته،یب اتفاق

 ... اومد یم نظر به یتر مناسب

 

  خونه انا،یک  شبید وی ال مثل   اد،یم ادم ی ییزایچ هی

  جا همون  و ندارم خوب  یها خاطره ازش که یباغ

 .افتاد اتفاق اون که بود

 گذاشت اتفاق رو اسمش بشه اصال دونم ینم! اتفاق؟

 ای  یشرمندگ اظهار وقت چیه انایک چون نه ای

 که دشیجد ن  یماش واسه!  کرد چرا،... نکرد یمونیپش

 ابی کم ینمونه  هی و بود وارد تازه  و مدل نیآخر

 ... اما خورد غصه یکل و بود ناراحت

 

 ینم اما ام یگالب ببو قاق هی داداش، من   کنه یم فکر

 شدن   پاره شه یم باعث هاش رفتار از لحظه  هر دونه

 ! رمیبم و کنم حس رو بدنم یها رگیمو  تک تک



 

 

  نور و یروشن از خوابم، یم مبل به رو و گردم یم بر

 دلم و ادینم خوشم شده پهن خونه وسط  که یدیخورش

 .  نمیبب رو  پلکم پشت یاه یس خواد یم

 

  اون که آزاده نه که احتماال و دمینم جواب زنن،یم در

. شهیم خونه وارد و کنه یم باز و در.  داره دیکل هم

 سمت   افته یم راه کنه عرض یسالم  نکهیا از قبل

 : زنهیم  غر و پنجره

 

  سگ لش بو عباس حضرت رو تو شوی زندگ خونه -

 !دهیم

 

 یم زیم یرو  یپرتا و خرت  به نگاهش که انگار بعد

 :  گه یم یتاسف از پر  لحن با و افته

 

 ! گشاد کهی مرت ،یبخور خر ت**دس -



 

 :  گم یم جون یب و آروم

 

 .دارمایب -

 

 خودم  یجلو بهم ین یبر قراره اگه حداقل  حاال که

 هی با من و  شهینم واقع موثر خب اما ینکن  رو نکاریا

 و چفت دهنش که طرفم  یوحش ودیپر اعصاب یکول

 ! نداره بس

 

  میَ ریتوف مگه تو مثل یانگل داریب و خواب ورم، هی -

 !  داره؟

 

 نیهم هم خودم ! انگل گهیم بهم که خوبه خندم، یم

 .دارم میسگ یزندگ به نسبت  رو حس

 

  یپرتا و خرت داره که آزاد  به و چرخم یم پهلو به

 .  کنم یم نگاه کنه یم جمع  و زیم ی  رو



 

  ا***گ به کلتویه کل تا رفتما، کردم ولت  شب هی -

 ... که  یستین ماجرا ولکن یند

 

 ! ؟یآز -

 

 داره حقم خب که دهنم  تو بزنه بخواد دلش احتماال

 میکرد اش دوره که ینفهم تا سه ما ی  رو  فیحر یول

 :   گه یم و شهینم

 

 !  بخور؟ زودتر -

 

  کنجکاوم لحن   با تا شهیم  جمع زود اما کشم ی م ازهیخم

 : بپرسم

 

 ! و؟یچ -

 



 و کنه یم نگاهم راستم کتف به و سی پوکرف یلیخ

 :  گهیم

 

 ...*  گوتو -

 

.  نشم پاره خنده  از تا رمیبگ رو خودم یجلو  تونم ینم

 که کارش دادن انجام مشغول و سهیپوکرف همچنان اما

 .منه یها کار اصل در

 

  به که یحال در و کنه یم جمع رو نشسته یها ظرف

 : زنهیم غر رهیم آشپزخونه سمت

 

  که نخور تکون سلطان، کن امر و بخواب فقط تو -

 !ادی م ایدن به بچه

 

 رو  گوهت: ۱*

 

   باز_مفت#



 " یخوان  رجز: " دوازدهم_فصل#

 ک ی _و_ شصت_صد _قسمت#

 

 آبستنم دردام از من! بچه نیا زودتر ادی ب ایدن به کاش

 زنه، یم لگد! قلبمه تو و  ستین شکمم  تو بچه نیا و

  و نداره یراه اما ادیب رونیب زه،یبر رونیب خواد یم

 خفه داره چون قلبم یوارهید به ارهیم فشار که نهیا

 ! شهیم

 

 یم یسکندر  و رهیم جیگ سرم شم،یم بلند جا از

 سمت   رمیم و وارید به کنم یم بند رو دستم. خورم

 ! ییدستشو

 

 یم رشیز رو سرم کنم، یم باز رو  خنک آب ریش

  نیا حال، نیا بپره دیبا. کشم یم قیعم نفس و برم

 و بگذرن دیبا داده،  رد مغز نیا بد، عادت   نیا الکل،

 همه تا لبم یرو و بچسبونم مسخره لبخند هی تا برن

!  نداره یناراحت که نیا نمکه؛***ک که  نیا خب بگن

 ... نداره درد و عار نکهیا کلفته پوستش که نیا



 

  سر موهام یرو از خی آب و برم یم عقب رو سرم

  رسونه،  یم رهنمیپ ریز به رو خودش و خوره یم

 هیگوش تو مثل  خالء حس   نیا یول شهیم سردم اولش

  و نجاستیا تیزندگ! برگرد بسه، هو،" گه یم که برام

 ! "کنه یم  دورت ساعت چند  فقط الکل

 

 یم موهام یرو و دارمیم بر رو کمی کوچ یحوله 

  بگه و نزنه غر آزاد  نکهی ا خاطر به فقط و اندازم

 ! یشیم ضیمر

 

  نشیآست که نمشیب یم و زنم یم رونیب  ییدستشو از

  متوجه  . شوره یم رو ها ظرف داره  و زده باال رو

 :زنهیم غر شهیم  که من اومدن

 

  نیا ون***ک ریز بعد شورم،ینم وانیل خودم واسه -

 ! کنم جمع دیبا من و گشاد

 



. خودم حال   به برگردم کنم یم یسع و  زنم یم لبخند

 هیبق اگه  یحت بهتره حال نیا و سرخوش ی  کوشا به

 مهم آدم   تنها خوام ینم چون  کلفت، پوست بگن بهم

 ! بخوره رو ام غصه باشه آزاد که میزندگ

 

 دختر یادا کنم یم یسع و کنم یم زیر  رو هام چشم

 با بعد و ارمیب در رو باشن وتیک خوان یم یوقت ها

 : گمیم یلوس لحن   و صدا

 

 ... کنم جبران برات امیی حنا با قسم شرافتم به -

 

 : گهی م لب ریز و خنده  یم آروم

 

 ... گه کثافت -

 

 تشر ها مامان مثل   و افته یم لباسم و سر  به نگاهش

 : که زنهیم

 



 نیا بپوش، یحساب  درست لباس گمشو  -

 !چصُمخ؟  یاریم در هیچ  ایباز صکلک***ک

 

 : گم یم لوس  لحن   همون با

 

 عشقم؟ بپوشم یملوان  برات برم گمیم یعنی -

 

  رهیگ یم هدف یفرض رو دستشه ی  تو که یاستکان

 اخم اش خنده نیب کنه یم  تالش که یحال  در و سمتم

 :  گه یم کنه

 

 ! نترکوندم مغزتو تا گمشو -

 

   باز_مفت#

 " یرجزخوان: " دوازدهم_فصل#

  دو_و_ شصت_صد _قسمت#

 



 کنم فرار و کمرم سر بزنم رو باسنم د یبا یتیروا به

 یکس با ها  وقت نطوریا کرده ثابت یروان  نیا چون

 من سر ی  تو وانیل اون اگه یحت و نداره یشوخ

 ! ادیم فرود ونمیز یتلو یشه یش وسط نخوره،

 

 رونیب خونه از خواد یم  دلم و کنم یم  عوض لباس

  برام ستین جذاب   خونه ی  هوا  برنگردم،  شب تا و بزنم

 قبل از  تر رینفسگ و تر  کی کوچ لحظه هر انگار و

 .شهیم

 

 رمیمس ادهیپ خواد یم دلم و دارم ینم بر  رو چمییسو

 ! برگشتنم بکشه طول و کنم گز رو

 

  یها فحش نکهیا از قبل و دارمیبرم هدفون جاش به

 یم رونی ب خونه از بشنوم رو آزاد سال چهل مثبت

 . زنم

 

  انگار. شنومیم هیگر ی  صدا کنم یم باز که رو در

 خوام یم  فه،یضع و فی ظر صدا باشه زن هی یهیگر



  نگاهم یوقت  یول نکشه خجالت که خونه داخل   برگردم

  رو سرش که نمشیب یم  و ها پله یباال  به افته یم

 ! متعجب و شمیم کنجکاو  گذاشته زانوش یرو

 

 چون دونم ینم رو نجاستیا چرا و شدهیچ  نکهیا

 ! آشوبه  از پر من مثل   هم اون یزندگ انگار

 

 ستین من  متوجه انگار اون  و پوشمیم  رو هام یکتون

 نشسته و آخر  میس به زده که پره یقدر اون انگار و

 .کنه ی م هیگر نجایا

 

 اون و ستمیا یم سرش یباال رم،یم  باال رو ها پله

  از. دهینم میت یاهم یحت که غرقه خودش حال  تو اونقدر

 نمیبب تا کنم یم نگاه  خونشون در به ها نرده نیب

 و نمیشی م زانو دو یرو  کنارش بعد و ستین یکس

 :  گمیم آروم

 

 ...سیپ سیپ -

 



 و شهیم  قطع اش هیگر اما و ارهینم باال رو سرش

 .به یغر کی حضور از دهیکش  خجالت  انگار

 

 ! سمتتا هی به یری گی م گرانوید  زشته یلیخ -

 

 باعث اگه یحت  و بده جهینت  گفتنام ور و شر دوارمیام

 ! کنه بارم درشت حرف چهارتا  و بشه  کی تحر شمیم

 

 خودمه مثل   چون دیشا سوزه؛یم براش دلم دیشا

 کتک صحنه نکهیا خاطر به دیشا و کنم یم درکش

 کنارش و  کردم سکیر االن رهینم ادمی از خوردنش

 .نشستم

 

 هیتوص به اصال ازت، ادینم خوشم ،یچص تو یلیخ -

 ! یکن ینم عمل ام

 

 ی  صدا با و  زنهیم زول بهم و کنه یم بلند سر باالخره

 : گه مب حرص از پر  لحن   اما آروم



 

 ! ؟یبر شهیم -

 

 که یبلند و  کوتاه یموها قرمزش،  و سی خ  ی  ها چشم

 که یزخم و  ختنیر رونی ب نامرتبش یروسر  ریز از

 باعث شهیم خوب داره تازه انگار و  لبشه یگوشه

 . کنم نگاهش فقط زده شوکه  و مات شهیم

 

   باز_مفت#
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  توا ، از فقط کشم یم یبتیمص هر خدا، ترو برو پاشو -

 ! جونم؟ از  یخوا یم یچ

 

  زخم   و هاش چشم نیب نگاهم قبل، از تر شوکه! من؟

  تو مدادم حرفش  نیا و شهیم بدل و و رد لبش کنار



  من مگه! من؟ خاطر به چرا خب که شهی م پخش سرم

 !داشتم؟ آدم نیا با یکار مگه اصال و کردم کاریچ

 

 و کنه یم پاک لرزونش یها  دست با رو هاش اشک

  یم دادی ب بغض از داره که ییصدا و انزجار ون  یم

 : گهیم کنه،

 

 ...گهید برو پاشو اه -

 

 ! چرا؟ -

 

 کلمه تک هی  نیهم زور به و خورن یم تکون هام لب

 عار یب و  بدبخت بد   ی  کوشا که. ارنیم  زبون به رو

 کس   دل   سربار نداره دوست بسشه، براش خودش درد

 ! بشه یا گهید

  هنوز و خشم و حرص زور از شهیم سرخ صورتش 

 ! متهمم؟ من چرا دونم ینم

 



 ! چرا؟ یچ -

 

 به کنه یم اشاره دست  با و شهیم  بلند جاش از

 : گهی م و زخمش

 

  خاطر به شتر یب دمیشا بار چهار دونم ینم بار، سه -

 یم گوشم و سر کردن فکر چون! خوردم  چک تو

 ! دارم یسر و سر  تو با و جنبه

 

 دختر نیا که یبتیمص از  حجم نیا از  زهیریم پشمام

  از شتریب و  خورم یم رو اش غصه انگار! کشه یم

 ایباز لوده ن یا اوقات یگاه که دارم وجدان عذاب اون

 ...!  شنیم ییگا...ب عامل

 

  یروسر به حاال که  بلندشه و کوتاه ی  موها  به نگاهم

 یم یکج دهن گردنش دور افتاده سرش از که یا

 .کنن

  تا ده و پاگرد هی فقط و ستادهیا من از باالتر پله هی 

 ...است فاصله  خونشون تا گهید پله



 

 : کنم یم زمزمه

 

 ! موهاتم؟ -

 

  یحرف چیه یب و ترکه یم بغضش شنوه،یم که رو نیا

 نیچن بار  نیاول یبرا دیشا و رهیم  باال رو ها پله

 خواد ینم  دلم و ادیم بدم خودم از نکهیا. دارم یحس

 انگار خب یول  امیب نظر به فکر یب و احمق و لوده هی

 واقع در  و امینم نظر به نیا جز یز ی چ متاسفانه

 ! ستمین هم  نیا جز  یزیچ

 

   باز_مفت#
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 میزندگ گهید االن کنم یم  حس چ،یه که رفتنم رونیب

 شه،یم اشون خونه وارد و زنهیم در!  شده زهرمارم



 ی  رو زنی ریم جوش آب که انگار و کوبه یم رو در

 دلسوز قدر نیا بتونه کوشا  شهینم باورم و من سر

 ! باشه

 

 به کنم یم بند رو دستم و شمیم بلند ها  پله ی  رو از

 سرم قبل از شتریب و شده دیتشد بدم حال   انگار نرده،

 .رهیم جیگ

 

  و غر خواد یم کنه، یم باز رو در آزاد و زنمیم در

  شهیهم مثل    و نهیب یم رو ام دهیپر رنگ  اما بزنه تشر

 :  گهیم و شهیم اقتیل یب کودن نیا نگران  

 

 شد یگچ انقدر رنگت چرا! ؟یمرد یرفت! پشمام -

 ! هو؟ی

 

 یم بر شم، یم خونه وارد و ارمیم در رو هام کفش

  به کردن نه یپ و وصل رو من انگار و جام سر   گردم

 که هی انفراد سلول مثل   یزیچ هی و  کاناپه همون



 غصه حال در و اون ی  رو رو عمرم نصف   مجبورم

 !بگذرونم خوردن

 

. کنجکاوه و کنه یم نگاهم هم در یها  اخم با آزاد

 با و قلبم به زهیریم درد ایدن ایدن و کنم یم نگاهش

 :گمی م ممکن لحن نیتر ناراحت

  

 ! آزاد بوده من ریتقص -

 

 که ییصدا با و هولزده خودم ،یچ  بپرسه ادیم تا

 : زنم  یم داد هیناراحت  و تیعصبان از یقیتلف

 

  یگفت اومد، یم داد و غیج یصدا بود شایپ شب چند -

...  فالنه معتاده  مرده شده، دعواشون شوهرن  و زن

 ...موقع اون

 

  بتونم نکهیا یبرا و کشم یم صورتم ی رو رو دستم

 : گمیم و کشمیم قیعم نفس  هی بزنم حرف



 

 !  خورده کتک من خاطر به دختره آزاد -

 

  هوی نکنه باور  که انگار و کنه یم زیر رو  هاش چشم

 : زنهیم داد

 

 هاه؟ -

 

  خوب هم  هام چشم انگار و دمیم قورت رو دهنم آب

 سرم! نمیب یم آزاد تا سه  آزاد هی ی  جا به و ننیب ینم

 واکنش نیا دونم ینم و  مبل یپشت به  دمیم هیتک رو

 که باشه ی الکل ریتاث تونه یم اما نیعی طب  قدر چه ها

 عوض که رو ماجرا اصل   اما دهینپر  سرم از هنوز

  و ناراحت خودم از من یطی شرا هر در و کنه ینم

 !ام شرمنده

 

 ! چته؟ نمیبب بزن زر قشنگ تو؟  یگیم ص*** ک یچ -

 



 خورده گره  یابروها با و نهیش یم کاناپه یرو کنارم

 هیاون از تر  خراب حالم اما بدم حیتوض  براش منتظره

 .  کنم یم نگاهش فقط جاش به و بزنم حرف  بتونم که

 

 و ظاهر  خالف   بر نکهیا ه،یچ اخالقم دونه یم

 سرم! باشم یروان تونم یم قدر چه عارم یب یپوسته 

 :  گه یم و رهیگ یم بغل رو

 

  فعال ،یگ یم دتیجد ییگا*** ب از برام بعدا حاال -

 ! باش آروم
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 به اما کشه، یم طول بد حال   نیا قدر چه دونم ینم

 کمک و بازوم  ر  یز انداخته دست آزاد امیم که خودم

 من و حموم سمت   برتم یم و شم بلند جا از کنه یم



 دیبا رو یک بپره سرم از یمست نیا نخواد دلم اگه

 ! نم؟یبب

 

 : گمیم و حموم ی  تو دهیم هلم

 

 !آزاد خوام ینم -

 

 باعث دمیشد تهوع حالت و معده یناگهان جوشش اما

! کنم باز رو آب  و حموم  تو برم عجله با  خودم شهیم

. پاشم یم صورتم به و کنم  یم پر خنک آب مشت هی

 یم باز رو اب  دوش انکار که است بسته هنوز چشمم

 خی. بدنم و  سر ی  رو زهیر  یم دفعه هی سرد  آب و کنه

  لحن   با لب ریز و خنده یم شم،یم شوکه و کنم یم

 : خونه یم کنه ام مسخره نکهیا واسه یمشت داش

 

 ...مونهیپ مونهیپ بده یم امشب یساق -

 

 با سرد آب دوش   ریز و است  بسته دهنم که یحال در

 : زنهیم داد  سادمیوا لباس



 

 ...کوشا  و اسکل و تی ظرف یب کس؛ سه یسالمت -

 

  باشه نمک با که بره یم کار به رو تالشش تموم داره

 نیا  ختم   خودم دونه ینم اما بخندونتم بتونه و

 ! امیباز صنمک...ک

 

 ی ها مونهیپ سلطان...اخته کهی مرت یهو -

 !؟...نیسنگ

 

  باهاش ندارم حال نکهیا گفتناش،  چرت کنه یم میکفر

 . کنه یم میکفر شتریب کنم کل کل

 کنم، یم نگاهش اخم با اولش و کنم یم  باز رو چشمم

 سمتم به و باال رو وسطش انگشت    گاو یکه یمرت

 : خونه یم رپ تمیر  با و رهیگیم

 

  م،یندار یصحبت هم با واسا عقب -



 بدنتو دنمید دونمیم م،ییفدا نیبزرگتر ی باش اگه یحت

 ...*  لر یم

 

  بر زیخ! تنگ بهم عرصه  و شهیم زیلبر  سبزم یکاسه

 برق. بنده یم محکم رو حموم در و سمتش دارمیم

  رو دهنش بزنم خواد یم  دلم و کنه یم خاموش رو

 ! شده عوض  ما ی  جا انگار امروز و  کنم سیسرو

 

 یم تمیر با  رو یکوفت شعر اون یادامه جا همون از

  ننه شکم  تو از انگار گرفته  سیس جور  هی و خونه

 !  بوده ُکن رپ اش

 

 

 گوید به کرد،  یخال شهی نم رو ما مث    ییآدما ی  جا -

 ...زد ییال شهینم مارادونا

 

 آدم اعصاب به زدن گند ی برا رو درسش نکهیا مثل  

 کمتر تهوعم  حالت  که حاال! گرفته ادی خوب من از ها

 به تالش گهید تا کنم راحت رو الشیخ تونم یم شده



 رو کوشا نخواد! نکنه ستین بلد که  یکار انجام

 ! ستین بلد دنیخند  خودش یحت  یوقت بخندونه

 

 :  زنم یم داد

 

 هزار کنم رو  گوید تا و در  نیا کن وا یدار ه...خا -

 ! جات

 

 : گهیم  و کنه یم روشن رو برق

 

 یاومد! من رمیم دارم ،یشد استارت یر خب -

 سگ نیا تو  یرینم یگشنگ از بخور یکوفت  هی رونیب

  سگ لش بو ات جنازه یبمون تنها و تک یدون

 !  رهیبگ

 

 کار به رو خودم یها کالم کهیت و مدل درصد پنجاه

  باز حموم در چفت باشه، بگم نکهیا از قبل بره، یم

 .... رهیم که انگار و شهیم



 

 " شرویپ و تتلو از منه نوبت ترک:" ۱*
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  یخستگ آم، یم رونی ب حموم از و رمیگ یم دوش

 قبلش اما  بخوابم خواد یم دلم و تنمه ی  تو  هنوز

 شهیهم یبرا  بار کی  انایک با رو فمیتکل مجبورم

 ! کنم روشن

 

. میگوش سمت   افتم یم راه میمستق و پوشم یم لباس

 رو جوابم که دونم یم و رمیگ یم رو  اش شماره

  انگل هی  کوشا افشارجم بزرگ یخانواده تو! دهینم

 ینم هم خودش و جهته  هر به یبار که است نخاله

 ! مرگشه چه دونه



 

  اگه که دونم یم بابام، به زنم  یم زنگ و  دهینم جواب

 دهیم جواب  حتما رو دوم یسر نده، جواب اول ی  سر

 تعادلش یب  ی  روان پسر که کرده ثابت بهش  تجربه و

 ! دردسره دنبال که زنه یم  زنگ بهش یی ها وقت فقط

 

  ها بهیغر  ما و ممتد بوق تا پنج از بعد ده،یم جواب

 .میکن ینم  یاحوالپرس

 

 ! باز؟ شدهیچ -

 

  دمیم جواب  رید هیثان چند و کشم یم دراز کاناپه ی  رو

  رو یاسک یها  رقابت دور اعصابش ی  رو  بتونم تا

 ! باشم داشته

 

 !  ادبانه؟ یب و یعصبان انقدر چرا! َدد یها -

 



  سکوت من مثل   یحیوق برابر در که اونه نوبت حاال

 !  هیخاموش ابله  من جواب   بفهمم تا کنه

 

 ... دارم مدارک یسر هی -

 

 برم قربونش! کنه یم  وحشت ادیم که مدرک اسم

  خودش یه یسا از نذاشته یباق دهیر...ن  تپه که انقدر

 . ترسه یم هم

 : پرسه یم ی استرس و افته یم سرفه به

 

 !  ؟یمدرک ... چه -

 

 ستم،ین من قهرمانش  خب! یباز نیا از برم یم لذت

 و برد و مهمه بردن لذت یباز هر ی  تو تینها در اما

 .کنه یم مشخص  خودش دگاهید با کس هر رو باخت

 



 قبل از شتریب داره دخترت کنه ثابت که یمدارک هی -

 گوز  براش نباریا دوارمیام و رهیم  فرو گه ی  تو

 ...روفو

 

 و یکوفت یقانون! نشیقوان ی  رو ذارمیم پا عمد از

 ما و دیباش مودب شهیهم گفت یم که یزهرمار 

 .ها آدم  قلب   نشکستن یعنی بودن مودب میدینفه

 

 : گمیم طعنه از پر لحن   هی با کوتاه مکت هی از بعد

 

 !یکن یالپوشون براش رو گندش د،یببخش آخ -

 

   باز_مفت#

 " یرجزخوان: " دوازدهم_فصل#

  هفت_و_ شصت_صد _قسمت#

 

 و یباش آدم  کن یسع شهیهم یبرا بار هی! کوشا -

 ! یبزن حرف درست



 

  که کنه یم خ یتوب رو خودش داره االن حتما خندم، یم

 ! شده الدنگ من   اومدن   جود  به باعث   چرا

 

  ؟یحاج  یخوا یم آدم از سخت یکارا همش چرا -

 ستمیس به  جذابه خوبه مستر کالسه،  یب هیچ  یحاج

 ...ادیم

 

  ها وقت نطوریا مایقد زنه؛ یم داد و نه صدا رو اسمم

  تر یجر و یعصب االن  اما شدمیم الل و دمیترس یم

 ! شمیم

 

 ! کوشا؟ -

 

 : گمیم ممکن حالت نیتر لوده به و دهی کش لحن ه  ی با

 

 ! جووونم؟ -

 



 از رو اش  یعصب و ق یعم یها نفس آروم ی  صدا

 اوت ناک فی حر یوقت کات، و شنوم یم  یگوش پشت  

 ! نداره یا مزه کردن یباز گهید شهیم

 

  خبر شما  که قشنگم  مستر حضورت به عرضم -

 کنن یم ییغلطا چه و رنی م کجا هات بچه و بر یندار

  اصال که ریگ همه روسیو دوتا ،یدار  حقم خب و

 آشغال   معلومه، روالم که من یول کرد جمع شهینم

  ینم شدن دلها یسوگول واسه میتالش اصال و خونتونم

 رهیم یخواب یم شما که شبا بابا، عسل قند اما، کنم

 ! یباز  وزه دنبال

 

 تو؟ یگ یم یچ -

 

 یم جمع شکمم ی  تو رو  پاهام و نمیش  یم جام سر

  بشنوم رو واکنشش تا گوش شهیم وجودم یهمه کنم،

 !بودم دلش ور   یملکوت لحظات  نیا تو کاش که آخ و

 



  اونجا معروف، باغ   خونه اون که هینطوریا خب آ، -

 اصل در... میدار خاطره ادی ز باهاش شما و من که

 !  است گلخونه

 

 موارد نیا تو شییرایگ که ییاونجا  از و کنه یم مکث

 کنه یم کتاب و حساب خودش شیپ داره حتما فهیضع

 !  داره رادیا کجاش بودنش گلخونه که

 

 : گمیم خودم و  بکشه سخت  یلیخ ذارمینم

 

  گل  ! ُگل ها، نه لیگال و سنبل  و خکیم گمیم که گل -

 .... جوآنایمار علف بنگ ،یواقع

 

  کاراکتر که هیوقت جذاب لم  یف هی از آخر سکانس و

  رو مخاطبش تونه یم که وقته اون چون شهیم شوکه

 ! کنه شوکه هم

 

 : گه  یم بعد و کنه  یم سکوت لحظه چند یبرا



 

 ؟یمطمئن -

 

 یم دراز  کمتر، استرسم و شده راحت  المیخ  که حاال

 قالب سرم ر یز رو هام دست از یکی و  جام سر   کشم

 !کنم یم
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  زمزمه نفرت با و کنه یم  خوش جا لبم یرو  شخندین

 :  کنم یم

 

 و میکش یم شما باغ   نیا از گالمونو ما بابا، آره -

 ...شما عزت و کرم دست   از رو دردامون ضایا

 



 نیا! شناسمیم رو جیگ و کالفه لحن نیا من

 فکر و داره انایک به که ادیز اعتماد نیا ،یسردرگم

 عقل رشونیکب خاندان ته   تا سر تو نفر هی اگه کنه یم

  یها نفس و ینگران  نیا من. نهیهم باشه داشته

 ... فهمم یم  رو کیتمیر

 

 ! بهش کنم یم یدگیرس خودم -

 

 یبپا  و دالل من مگه وسط؟ نیا رسهیم یچ من به -

 ...اهل شما گفتم ام؟ یسوگول

 

 دادش یصدا ن  یب ناتمومم ی جمله و کاره مهین حرف  

 : زنهیم ادیفر سرم یوقت شهیم گم

 

 !  جونم؟ از یخوا  یم یچ -

 

 هی که الزمه اما، خوام ینم ابدا رو گم  یم که یزیچ

 ! هم با میکن یباز  گهید دست  



  رو انایک یدنید یافهیق  و بگه انایک به بابا که الزمه

 !  نهیبب کوشا ی خواسته دن  یشن از بعد

 

 ! رو گلخونه همون و باغ  خونه همون -

 

  داد نداره، خودش رو یکنترل  گهید و شهیم یعصبان

 : زنهیم

 

  نیماش پول! اقت؟یل یب کودن   دوتا شما  دیگ یم یچ -

  کم یچ اصال! ن؟یداشت کم یچ گرم و نرم یزندگ خونه

 !  چتونه؟! د؟یدار

 

 من و برگردونه خودش به رو ها حرف نیا دیبا یکی

  صدام و ندارم  خودم یرو  یکنترل منم  ام، یعصب هم

  ی  ها نت نیا  ی  ال  به ال نفرت خروار خروار و رهیم باال

 !  رسونهیم پدرم گوش    به رو خودش فالش، و بلند

 

! یچ همه پول نیماش ی زندگ خونه ،یداشت شمام -

 ! ؟ینکرد  رحم صدقاتم صندوق به  که بود چت



 

  و دادن جواب از رهیم طفره کنه، یم  قطع رو تلفن

 ! فرار و سکوت نیا از ادیم بدم

 

  شتریب د،یشیم یعصبان اگه فرستم، یم امکیپ براش

 ... زمیعز جان   انایک تو هم و پدرم تو هم! دیبش

 

 همون عوض در مدرک گفتم، که همونه  حرفم -

 به کثافت و اشغال هی من  که یدون یم وگرنه  گلخونه

  باز ات دردونه زیعز دادن لو با تونم یم و معتام تمام

 !بندازمت درسر ی  تو

 

   باز_مفت#

 " یرجزخوان: " دوازدهم_فصل#

  نه_و_ شصت_صد _قسمت#

 

  * * * 

 



  مجبورم لمیموبا زنگ االصوات انکر و بلند ی  صدا با

 ی شماره یوقت! بدم رو جوابش  و بکنم دل خواب از

 :گمیم کالفه نمیب یم صفحه  یرو رو آزاد

 

 !  رون؟یب یبکش من از یندار یزندگ و کار تو -

 

 لحن   اون با و اومده در کوشا یپوسته از اما آزاد

 :گهیم یشگیهم طلبکارم ازت رو بابام ارث

 

 !  گم یم که نجایا ایب کن ش یآت بپوش پاشو نزن، زر -

 

 ! امینم -

 

 ...ور هی به -

 

 رو یگوش ازش اریشهر  که نشده تموم حرفش هنوز

 :گهیم و رهیگ یم

 



 ! مرگت خبر گهید ایب گمشو پاشو -

 

!  امیم حتما شما صالح مانیا به اعتماد و  ریخ یدعا با

  از زودتر که دیبر خودتون و امینم بگم باز خوام یم

 : گهیم من

 

 هی بدبخت م،ی بگردون میببر و هومن میخوایم چلغوز، -

 اش افهیق  و ختیر مارستانه،یب همش که است هفته

 !  گهید شده نی بتاد جلد هیشب

 

 رو زورمون تینها دیبا بده، مونیکی حال   گنیم اگه

 ادیم بر دستمون از که  یچ   هر با تا میکن تالش م،یبزن

 !  میکن خوب رو گهی همد حال

  نیح همون  و بپره خوابم تا کشم یم صورتم به دست

 : کنم یم زمزمه

 

 ...رو آدرس بفرست -

 



  و یشهرباز خوره، یم کز پشمام فرستهیم یوقت و

 یگاودار بره دیبا االن احساس شل گوالخ   نیا! هومن؟

 ! یشهرباز  یجا

 

  ره،یم ضعف  دایشد ام معده اما شده بهتر روزم و حال

  جرئت اما  بخورم یکوفت هی رفتنم از قبل خوادیم دلم

 کنه یم  رو خشتکم آزاد برسم رید اگه چون ندارم

 ! گردنم یقواره

 

 تازه! زنم ی م رونیب خونه از و کنم یم  عوض لباس

  ره،یگ یم درد  سرم و افتاده یاتفاق چه افته یم ادمی

 رونیب ساختمون از نور  سرعت با یفرار آدم   هی مثل

 .دم یم قورت محکم رو  دهنم آب ت زنم یم

 

 به بود بهتر دیشا و زمیعز نیماش سمت   افتم یم راه

  رو انایک نیماش یکوفت  باغ خونه اون یجا  بگم بابا

  تیعصبان و سوزش  دوز ینطور یا  خوامش، یم

 ! بود شتریب جفتشون

 



 امروز و فرستادن برام که یآدرس سمت   افتم یم راه

 باشه میرانندگ به فقط حواسم  خوب پسر هی مثل   قراره

 ! ابونیخ تو یدافا  در نه و

 

 یم ورود در یجلو و  رسمیم نظر مورد آدرس به

  سگ بگه ست ین هم یکی. کنم داشونیپ  بتونم تا ستمیا

  اوشگول تا سه شما که اد یم یشهرباز  سرما نیا تو

 !  اوشگول چهارتا شهیم البته خودم با و نیاومد

 

  داره که  نمیب یم و اریشهر  بزنم زنگ نکهیا از قبل

 دامیپ یوقت و زنم یم بوق ،یاصل یورود سمت   ادیم

 کنار گوشه هی رو نیماش. کنه یم باال دست کنه یم

 و  نگیپارک به که گاوم هی  من و کنم یم پارک ابونیخ

 ! نداره یاعتقاد چیه ها داستان نیا

 

  گهید حاال شم،یم ادهیپ و کنم یم قفل رو  کرشیپ و در

 : زنهیم غر  داره و دهیرس بهم اریشهر

 

 ...میمنتظرت ساعته ه ی تو ییکجا -



 

 :  گمیم و ارمیم در رو اداش

 

 ! ؟یمنتظر  ساعته هی ،یزد زنگ نشده ساعت مین -

 

  اندازه یم متشیق گرون یمچ  ساعت صفحه به ینگاه

 :  گهیم و

 

 که سوادم خنگ هم  یکور هم تو کن ولش آ، -

 ! یندار

 

 : گمیم و دنبالش افتم یم راه

 

 !  ار؟یشهر یدد -

 

 رو از اما  من! کنه یم  نگام اخم با  و گرده یم بر

 : گم  یم اعصابم  ی  رو لبخند حفظ با و رمینم

 



 ! ؟یدار  یحس چه یشیم پدر یدار  نکهیا از -

 

  باهام رو اش فاصله و اندازه یم اطرافش به ینگاه

  اطراف یآدما گوش به صداش احتماال تا کنه یم کم

 نیا تو  ترم اسگل ما از که یمرس  ایخدا و نرسه

 ! هست مملکت
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 ... خار بزنم که نهیا حسم -

 

  ییوقتا اری شهر. خندم یم و مونه یم نصفه حرفش

  نظر به و! دهیم بیعج و دیشد فحش ه یکفر یلیخ که

 و داره ازین هواش  و حال شدن   عوض به ارمیشهر که



 ساده رو یمشکل  نیهمچ تونه ینم اون به هیشب یآدم

 !  کنه تحمل

 

 : گهیم و موهاش نیب بره یم فرو چنگ

 

 .تواَم گهید نباش ابوی قدر نیا -

 

  قایدق من! نیآفر بگم و بدم رو جوابش خوام یم

 و زنهیم صدا رو آزاد که تاسفم یهیما و  ابوی همنقدر

 و جذبه با یلعنت تلریه اون و هومن به میرس یم

 !  خونه از رونیب خاصش لیاستا

 

 هومن یافه یق! باهاشون دمیم دست و  کنم یم سالم

  و افتاده گود چشمش یپا  و انگار شده الش و آش

 صبح از باالخره! باشه یخواب یب شدت از رهی م احتمال

  گهید یها احتمال یحت شه یم و بهاره دل ور شب تا

 .  داد هم یخواب کم جز یا

 



 یم راه همه  از جلوتر ها دالتون بزرگ برادر  مثل   آزاد

 : گه یم و افته

 

 !  وحشت تونل میر یم -

 

 : زنه یم داد یجد  یلیخ هومن

 

 ! مرد یبمون الت -

 

 یم پاش ساق حواله آروم  لگد هی آزاد و میخند یم

 : گهیم یکفر و کنه

 

 !  دیخور گه جا همه -

 

 : گم  یم ازاد به  خطاب اما من

 

 سلطان؟ -



 

  لبخند با و کرد استقبال ازم باز یرو با که یوقت و

 :  دمیم ادامه کرد نگام

 

 .امینم  گشنمه، من -

 

 :  گه یم و کنه یم اخم

 

 ! یاومد یخورد گه پَ  -

 

 پوئن هی شده  شدنش یعصبان زود نیا و خندم یم

 .من یها  ختنیر نمک  یساز ری ز  یبرا مثبت

 

 .نبود ام گشنه گهید که بودم خورده گه -

 

 و کنه یم خوش جا  لبش یرو یا مسخره لبخند

 :  گهیم و زده لبخند من  به دن...یر  یبرا  شتریب

 



 ... هور هار -

 

 یم ام یزی ت بچه من خب اما گه یم واشی رو یآخر 

 دور رو دستش ادیشهر. خندم یم  شتریب و فهمم

 :  گهیم  و کنه یم حلقه آزاد یبازو

 

 !  کن ولشون رو صخال...ک نیا -

 

 :  گهیم خنده با هومن

 

 پشت اون بره یم هیخطر نیا! ای نخور گولشو آزاد -

 .کنه یم حامله تورم مشتا

 

 نیا با و شهیم یخوب شاگرد داره  هم هومن خب

. خنده یم هم آزاد خود یحت و شمی م پاره حرفش

 :  گه یم  کالفه اریشهر

 

 ...دارم شیتیف تو رو که فعال -



 

 اون دنبال میافت یم راه و دهینم یزیچ  گهید هومن

  شاتیگرا کنه یم فکر نتشونیبب یک هر که یجذاب دیز

 !دارن  یخاص یجنس
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 راه بعد وحشت تونل گه یم فه،یتکل یب  مار  یب هی آزاد

 ! ترن سمت   افته یم

 لغات رهی دا یحت رو گفت شهیم یچ ی دم دم نیا به

 ! کنه ینم پردازش هم من عیوس

 

 از ادم،یز تهوع حالت و من یخال معده با کنم فکر

  و ببارم ملت نیا سر رو استفراغ باران باال همون

 ها مونده عقب نیا چون ام،ینم بگم تونمم ینم



! دیترس یدید گنیم فقط گهید و رنیگ ی م رو سگامیا

 ! بشم  نایا سوژه خوام ینم من و شد  فالن یدید

 

  ار،یشهر به هومن و دهیم دستور  هومن به آزاد

 :  گه یم آزاد و کنه مخالفت ادی م اریشهر

 

 هست، بمیج به دست کترهی کوچ ما از که یا بچه -

  ننه بدبخت نیا میکن ول رو سهینگلیا ملکه مامانشم

 ! بخره؟ طیبل بره مرده

 

 آزاد رهیم و دهیم بهمون آروم فحش دوتا اریشهر

  بر قدم ده میبردار براش قدم هی اگه که کرده ثابت

 کدوممون هر به اگه پس داره، رو هوامون و دارهیم

 ! م یدیم انجامش سر با م،یبد انجام یکار بگه

 

 یم نگاه ترن قواره و قد به آزاد اد،یم و خره یم طیبل

 : زنهیم  پوزخند و کنه

 

 ! هاست؟ بچه  مال نیا -



 

  یفکر نیچن  داره حق و اندازه غلط که ظاهرش خب

 و زنه یم آزاد  کمر پشت   آروم ضربه چند هومن. کنه

 :  گه یم

 

 ! مرد باش یقو -

 

 کنه پرت  یزیچ یدست یلگد هی خواد یم آزاد و

  رو وقت میمجبور  و کنه یم فرار هومن اما سمتش

 .  میبش سوار  و مینکن تلف

 

 یم حرکت به شروع آروم و شنیم بسته بندها کمر

 دست و زنه یم پوزخند هم باز تخس مغرور   آزاد. کنه

 قالبشون جا همون و گردنش پشت بره یم رو هاش

 :کنه یم

 

 ! هاست  بچه مال   نیا خدا به -

 



 و شهیم تند کمی که سرعتش اما گه، یم آزاد رو نیا

 به کنه یم بند رو دستش هی یبیسراش تو افته یم

 :  گه یم و نشستم کنارش که  یمن یبازو

 

 ...کوشا... کوشا -

 

 :  گه یم که بزنه حرف منتظرم و کنم یم نگاهش

 

 ! نمیب یم و بابات دارم -

 

 رو تند یبیسراش  هی لحظه همون و میخند یم ییتا سه

 : زنهیم داد آزاد و میر یم نییپا

 

 ! ناموسا یب! تکتون تک قبر تو  دم...یر یا -

 

 : گهیم و خنده یم اریشهر

 

 ! یکول یآبرو یب شو خفه -



 

 و واکنش نیچن  توقع.  گرفته اش خنده هم خودش

 شده بد انگار حالش اما. نداشته  خودش  از رو یترس

 : گهیم ترسش از قیتلف یخنده با که

 

 تا سه شما  خشتک نییپا صاحاب یب نیا از امیب من -

 !  کنم یم  کراوات رو

 

  حاال خوبه.  فهمه ینم زادیآدم زبون! گهید کتاتورهید

 گفته ما اگه وگرنه داده، رو نجایا شنهادیپ خودش

 ! نییپا کرد یم پرتمون باال ن یهم از میبود

 

 یم صورتم به سرد باد  سرده بندم، یم  رو هام چشم

  حواسم! رو حس نیا دارم دوست من اما و خوره

  و بد و آزاد از! اطراف  از شمیم یخال  و شهیم پرت

  و اریشهر از دناش،یخند و هومن از گفتناش، راهیب

 نیهم تو  عکس قاب هی تو ما کاش و گرفتناش  دست

 بد یاتفاقا نکهیا از قبل! میبش تموم حال نیهم و جا

 ...ارنیب درمون پا از و انیب
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  * * * 

 

 شهیم یپل سرم تو مدام هست یآهنگ هی!  هینیسنگ جو

 همه و" دهیم رو مامانم ی  بو خوبه خونه"  گه یم که

 خوب گهی د خونه زننیم  داد دارن فکرم و بدن یجا

 رو من خواد ینم دلش و اتاقشه تو انایک. ستین

  مبل کی ی  فاصله به و من یرو به رو  بابام! نهیبب

  نجایا اما کرده درست ی سبز قرمه مامانم و نشسته

 هم اون یحت چون دهینم رو من مامان ی  بو گهید

 ! چرا دونم ینم من و نهیسنگ  سر باهام

 

 نداره بیع  دیخور یم و دیریگ یم گرانوید حق   شما

  من ذهن سوال نیا! داره؟  رنیبگ شما از گرانید یول



  خودم یخونه تو که بده قدر چه و کرده مشغول رو

 ... نجامیا قالتاق و بهیغر هی عنوان به

 

 و دیشد اخم   همون با مهربونم، ی  بابا شهیم بلند جا از

 داره حق و ازشون رمیگ یم باج دارم که! ظشیغل

 هیبق به نداده باج بار  هزار مگه یول! باشه کالفه

 ! بده من به بارم هی! انا؟یک یگندا واسه

 

 درش ی  ال من اتاق  ! کنم یم تب و من اتاق سمت   رهیم

  ینشون چیه و ستین من مال گهید که می نیب یم و بازه

 کاغذ با  هم رنگش یآب یواراید یحت!  نداره من از

  هی من، تخت  ی  جا و شده دهیپوش یا  قهوه یوارید

 و رسما من خونه نیا تو  انگار و کرهیپ  غول کار ز  یم

 ...  بودم مزاحم حتما

 

 تازه انگاز! بنده ینم رو درش و ادیم رون یب اتاق از

 و تونه یم  یچ با رو بدبخت ی  کوشا که افتاده ادشی

 ! کنه کش زجز تونسته

 



 :  گهیم و  مقابلم زیم رو کنه یم پرت بزرگ  پاکت هی

 

 ! خواد یم امضا فقط است، آماده  زشیچ همه -

 

 در پاکت ی  تو از کاغذ برگ چند کنم، یم  باز رو پاکت

 و دمیم نشون خوندنش مشغول رو  خودم و ارمیم

 : گمیم

 

 مستر! ؟ی بزن نام به رو اونجا ؟یشد یراض واقعا -

 !دار؟یب ای خوابم من بگو تو
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 راه اعصابش ی  رو نفهم زبون ی بچه نیا هم باز

 !  کرده شیعصبان و رفته

 :  زنه یم داد سرم کلفت، رو صداش و کنه یم اخم که



 

 ه؟یچ هدفت ؟یخوا یم  یچ چته؟ تو؟ یگ یم یچ -

 !  ؟یدون یم رو نایا

  

 حرف زنم یم االن که یحرف نیا دم،یم تکون  رو سرم

  یاسک اعصابش یرو باهاش بخوام که ستین یلحن و

 ! دلمه ته    ته   از تلخ حق   حرف   هی! برم

 

 ایدن تو یشغل هر  خواست یم دلم! دونستم یم مایقد -

 میتا نیا  تو که کردم یم فکر! کنم امتحان رو هست

 که باشم داشته نویا فرصت تونم یم ام زنده که یکم

 بودم آقازاده! کنم تجربه دغدغه یب  رو زیچ همه

  یوقت درد، یب مرفه هی و ال یخیب ی  درصد دو هی گه،ید

! کشک شدن همه  آرزوهام پوال نیا کجاست از دمیفهم

 االنم! کامله کردم یم فکر که یطیشرا نیا از اومد بدم

 ... از اد،یم بدم

 

 به رو من چون مادرم از ! تو بگم چرخه ینم زبونم

 !  نیکرد ولم و نی آورد ایدن نیا



 ! شد هدر  زمیچ همه و دینبود که دیبود یم پشتم دیبا

 اونم که  بگه، یزیچ کنه یم فرصت باالخره  مامانم

 : گهیم بهش و بابامه با خطاب

 

 ! باش آروم -

 

 لبخند کنم، یم پاره وسط از هم با رو پاکتش  و برگه

 از اش شده گشاد ی  ها چشم و دهیپر رنگ  به زنمیم

 : گمیم و اندازم یم باال شونه! تعجب

 

 ...یاندازه نه یول بابا، آشغالم من -

 

 !  تو بگم  که چرخه ینم زبونم هم باز

! شمیم بلند جا از و زمیریم  زیم ی  رو رو ها پاره کاغذ

 خانوم چشم   به باالخره و کنه یم و کار نیهم هم اون

 : گهیم  که امیم خونه

  

 ! ؟یپاشد چرا کوشا -



 

 نیا یوقت موند  شهیم چطور و دمیم قورت رو بغضم

 !بگذره اومدنم از ساعت مین نذاشت یحت آدم

 

 ... دارم کار برم، دیبا -

 

 : ستهیا یم بیج به  دست و زنهی م پوزخند بابا

 

 !  داره کار هه، -

 

  فشار قلبم  به داره که یحرص  نیا زور از لجش، از

 : گمیم و مامانم سمت کنم یم رو ارهیم

 

 ادیز قراره امشب کردم فکر  اتفاقا ندارم، یکار نه -

  دوست خب  یول نمتونییب  دل ریس بتونم  حداقل بمونم،

 ! بمونم چرا گه،ید نداره

 



 اونم دیشا و رمیگ یم پکرم و دمق مامان   از رو نگاهم

 لبش فقط که! یدستگ دو و یدوراه نیا تو افتاده ریگ

  وقتشه گهی د حاال. زنه ینم  یحرف و رهیگ یم گاز رو

  نیا کنم سبک  که وقتشه! کردم مچلش چرا که بگم

 ! بگم  و رو گرمی ج یرو حناق  

 

 خوام،  ینم گلخونه خوام، ینم باغ خونه من -

 ... فقط من! خوام ی نم یالشخور

 

 نیا مزاحمه قدر چه گلو، نیا کنه یم درد قدر چه

 ی  گلو از بهتر  جا که درد نیا چموشه قدر  چه! بغض

 ! نکرده دایپ کردنش پاره افسار واسه من

 

 و یکن جمع  رو ات درونه زیعز خواستم فقط من -

 ...ندار رتیغ تو اگه چون! است  کارهی چ ینیبب

 

 مشتش اد،یب فرود صورتم ی  رو که شهیم بلند دستش

 و رمیگ یم لبم به کینزد سانت چند و  هوا ی  تو رو

 : گمیم



 

 !؟یکن یم همیتنب  که کردم یبد کار من مگه -

 

 مردمک   خشم، و حرص از شده کبود صورتش

 هام  چشم مرکز یتو کردن   زوم ی وقت چشماش

 انایک که! دمی مال تنم به رو  زیچ همه ی  پ من و ترسناکن

  نسبتش و اسم یول استیدن خواهر نیتر صفت شغال

 بشه آخرش و  جهینت خواد ینم دلم و  خواهره هنوز

 ...یسخت و  یکس یب ،ییتنها  از پر! من سرانجام مثل  
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 نایا! نزن کردم دارتیب که االن! بابا االن منو نزن -

 کردن پر شویالت گهید االن ،یزد یم زودتر  دیبا رو

 ! نداره دهیفا

 



 بگه نکهیا از قبل و کشه یم عقب محکم رو دستش

 دنبالم مامان! در سمت   افتم یم راه خودم رون،یب برو

 : زنهیم غر  بابا به حال همون تو و ادیم

 

 ! ن ییپا بره گلوش از شام لقمه هی یذاشتیم -

 

 دست و زنهیم حرف کم مامان! دهینم جواب بابا

 یم یبلد دنید محبت و کردن محبت ستین خودشون

 ! خواد

 

  و کوچه  محله، ساختمون، خونه، از یخداحافظ یب

 سر   رو حرصم و زور و زنم  یم رونیب زشونیچ همه

 که ستین  حواسم االن. کنم یم یخال دمیپرا گاز پدال

 فکرم،. کشه ینم رو نی ا از شتریب بسته زبون نیا

 و در همون پشت موندن جا  همه چشمم و گوش قلبم،

 ! بره ادمی زدم رونیب خونه از که یاول شب   شهیم مگه

  فکر بابا و  بودند پخش یی رایپذ زیم ی  رو که یمدارک

 ! خونه ینم  رو اونا چکسیه کرد یم



 بابا زدن  یم جار داشتند که یمدارک خوند، کوشا اما

  خونه از کوشا! کرده ی دزد امداد تهیکم صندوق از

 ... حاالم  نیهم مثل   خسته، د،یناام زد، رونیب

 

   باز_مفت#

 

 " یخوان  رجز: " دوازدهم_فصل#

 پنج _و _هفتاد_ و_صد _قسمت#

 

 یم دوزانو  ی  رو کنارش کنم، یم پارک که رو نیماش

  ی  گلو تب    بتونه سرد ی  هوا  نیا خواد یم دلم و نمیش

 سرما نیا تا کشم یم قیعم نفس! کنه یخنث رو من

 ! کنه نفوذ بغضم استخوون قالب   به زودتر

 

  هی ی  هوا دلش کرده بغض! نََسخه انگار هم آسمون  

 برف   هی نه، بارون اما و داره رو نیسنگ  بارش

 ! ترکمیم دارم من آقا بزنه جار که زودهنگام

 



 بلند جام از! آشناست صدا نیا اد،یم خنده ی  صدا

 از دارن که یمرد هی و زن تا سه دن  یرس  تا و شمیم

 نشون نمیماش کردن قفل مشغول   رو خودم انیم دور

 ! خنده یم یا بهیغر زن   با که نمشیب یم و دمیم

 

 ایدن به یوقت که یهمزاد! همزاد ذارمیم رو اسمش

 !  درد از  پر   خانواده پَر کالغ  گفتن بهمون میاومد

 

 رو در و  بشن ساختمون وارد اونا تا  شمیم منتظر

 آزاد و خونه گردم یم بر ها اون بعد اما خودم. بندن

 گفته  یک و دهیکش دراز  من یخونه یی  رایپذ کف

 !  پدره؟ و  مادر و خواهر فقط خانواده

 

 خودش ش  یم  احتماال که  هیآدم تنها من   ی خانواده

 چون خونه  گردم یم بر پاره لب   با من که کرده فکر

 ! رهیم هرز لیدل یب و  موقع یب بابا دست دونه یم

 



 هی فاصله به و رمیم کنم، ی م خاموش رو روشن برق  

 ینم بالش خوام، ینم پتو. کشم یم دراز کنارش قدم

 !دارم ازین  دغدغه یب خواب به فقط من و خوام

 

   باز_مفت#

 

 " یخوان  رجز: " زدهمی س_فصل#
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 " نازار: " دید یه یزاو رییتغ

 

 هم و نور هم تا کشم یم عمد  از و محکم رو ها پرده

  نیا! کنه داریب رو آلود  خواب تنبل   نیا صدا و سر

 به رو  خودش خدا روز هر که خسته دیام نا تنبل  

  نکهیا خاطر  به نه و ادین مدرسه تا زنه یم یضیمر

  از! دلخوره که لیدل نیا به و شهیم داریب زود صبح

 از و اش عالقه مورد آدم   از ش،یزندگ از خودش،

 !  رهیبگ درس ازش دیبا  که یاشتباه



 

 : گهی م و زنهیم جاش سر یغلت

 

 ! بخوابم خوام یم نازار کن ولم -

 

 روش بتونم که گردم  یم یزی چ منتظر اتاق ی  تو

 که کنم یکار شلوغ یکاف یاندازه به و  رمیبگ ضرب

  زیچ ی وقت و بزنه کنار رو پتو بشه یراض حداقل

 دستام تا دو با لباساش کمد   یرو کنم ینم  دایپ یمناسب

 : خونم یم و زنم یم آهنگ   کیتمیر

 

 ...امینم نگو نگو نگو -

 

 ... خوام ینم  رو تو نگو

 

 ...منه دماغ آب   تو اشک    آمنه آمنه شراره، بازم حاال

 



 ی  رو که  ییپتو ریز از یحت رو هاش  شونه دن  یلرز

 یحت نکهیا از خوشحال و کنم یم حس انداخته خودش

 : دمیم ادامه کنم عوض رو حالش هیثان چند یبرا شده

 

 چراغ   نفت   تو  اش  ***ش آمنه   آمنه بهار  پارسال حاال -

 ! منه

 

 سمت   برگرده و بزنه غلت جاش سر از  شمیم باعث

 چه دونم یم من اما لبشه ی  رو که یا خنده با. من

 : گمیم و کنه یم نگاهم هیمرض

 

 .کرد کف دهنم گهید پاشو -

 

 : گهیم و خنده یم

 

 ! وونهید -

 



  هی که! عقب به میبرگرد خواد یم دلم و  زنم یم لبخند

 درد از پر خنده اون لبخند اون نمش،یبب  شاد گهید بار

 .نباشن

 

  ایمرتب و  آماده کیپ و  کیش شمارمی م سه تا نایت -

 خب؟ 

 

 اشون خونه از. شهیم بلند جاش از و دهیم تکون سر

  دستم. بمونم منتظرش کوچه  ی  تو تا زنم  یم رونیب

 فاصله که یگشاد یهود  بیج ی  تو کنم یم فرو رو

 .  کشم یم قیعم نفس و نداره مانتوم ن  ییپا با یکم

 

  و رمیبم احمق دوتا نیا مشکالت  وسط خواد یم دلم

 سنگ چون ندارم تشونیحما جز یا چاره اما

 .منم صبورشون

 

 اما و گذرهی م قدر چه دونم ینم قایدق ربع هی قهیدق ده

  رو ها پله دلنگرون  و دلواپس دارم امیم که خودم به

 . باال رم یم عجله با



 

   باز_مفت#

 " یخوان  رجز: " زدهمی س_فصل#
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 و بار چند زنم، یم در  زده وحشت و است بسته در

  جا همون خوام یم و کنه ینم باز رو  در یول محکم

  زدن در همراه  بار نیا و رمیگ یم نفس هی! رمیبم

 تا ادیم در جونم  زنم، یم صدا بلند بلند  هم رو اسمش

  نیا تو که کنم یم روشکر خدا و شهیم باز  در باالخره

 ! ستین خونه مامانش تیوضع

 یم نیزم یرو کنه یم  باز رو در تا ده،یپر  رنگش

 !  رهیگ یم دست با رو سرش  و نهیش

 صورتش و  شمیم خونه وارد  ارم،یم در رو هام کفش

 .   رمیگ یم قاب هام دست با رو

 آروم واسه تا خورن ی م تکون یسخت به هاش لب

 : بگه من دل کردن  

 

 ...نازار خدا  به خوبم ست،ین یزیچ -



 

 در ام  کوله ی  تو از رو  میگوش تا شمیم بلند جا از

 ! خورد دردم به جا هی  ها یشکن قانون نیا و ارمیب

  یم منتظر و رمیگ یم رو محلمون آژانس ی شماره

 به تیوضع نیا تو تونمی نم و بفرسته ن یماش تا مونم

 .ادیم در گندش  چون بزنم زنگ اورژانس

 

 دست   دمیم و کنم یم یقاط قند آب هی نیماش اومدن   تا

 شمیم اری شهر یشماره گرفتن   مشغول خودم و نایت

  تیمسئول د یبا جا هی بار و  بند یب ولگرد یشازده نیا

 !رهیبگ گردن رو خورده که یگه

  بکوبم رو سرم خواد یم  دلم و دهینم رو  جوابم یول

 و کنم یم کول رو نایت زنن،یم که رو فونیآ! وارید تو

  رو ها پله  ها، نرده از گرفتن کمک  با و یسخت به

 ذارمشیم نی زم میرس یم  که در یجلو اما  رمیم نییپا

 مادرش  یبرا فضولشون یها هیهمسا وقت هی که

 !باشن نداشته ماوقعه شرح

 



 سوار خودمم  و بشه ن یماش سوار کنم یم کمکش

  راننده که کنم  یم خداروشکر. کنم یم سالم و شمیم

 میج نیس  به دیبا وگرنه  شناسمشینم  و است بهیغر

 ! بدم جواب نمیا یها

 

 رو از دارم،یم بر رو میگوش شم،یم ر یجاگ  نکهیهم

 یم هزارم بار یبرا و  اریشهر ی شماره و رمینم

 رو المصب نیا باالخره تا زنم یم زنگ انقدر! رمیگ

 !ازش زارمیب قدر چه و بده جواب

 

   باز_مفت#
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 و رمشیگ یم وقفه یب و مدام  مارستانیب به دنیرس تا

 رو دمیام که بود یم خاموش یکوفت اون حداقل کاش

  جون بوق هر با و بخوره زنگ نکهیا نه! کنه دیام نا

 ! کنه سرم به

 " برم؟ ای سمیوا: " پرسه یم راننده



  حساب رو اش هیکرا اد،یم  بعدا اریشهر  نکهیا الیخ به

 : گمیم و کنم یم

 

 ! شما دییبفرما -

 

 و  تک جنگل هی وسط کنم یم حس! سهی وا کاشیا اما

 که. سخته  کردنش تحمل ماجرا نیا و افتادم  ریگ تنها

 رشیپذ سمت   و کنم کول رو دوستم خواد ینم دلم من

 نامشروع چون! است حامله  چون بدواَم مارستانیب

  منم کرده، یمخف مادرش از اون چون  و است حامله

 اعتماد به بزنم گند و کنم یکار یمخف  و بترسم دیبا

 !مادرم پدر

 

 "  چشه:  " پرسه یم اورژانس رشیپذ

 : بگم دروغ به  مجبورم من و

 

 !  شده مسموم کنم فکر -

 



 تو دونم ینم من و کنن یم  شیبستر اورژانس داخل  

 احساس و سمیبنو دیبا یچ یکوفت یکاغذا اون

 که فهمم یم  و رنیگیم شی آزما ازش! دارم یسردرگم

 ! ادیم در  گندش حتما

 و دهینم جواب  و رمیگ ی م و اریشهر ی  شماره بازم

 : زنم یم داد عجز با و تیعصبان با بار نیا

 

 !اشغال  کثافت -

 

 از کنم، یم  جلب خودم به  رو اطراف ی آدما  توجه و

 دلم و حاله یب نایت کشم، یم رو پرده و شم یم بلند جام

  سال همه نیا! شتریب مادرش ی  برا و سوزه یم براش

  نگرفته دندون به رو بچه  دوتا مشکل یکل  با و ییتنها

 ! کنن رو آبروش قصد که

 

  از اون هومن، به زنم یم  زنگ باز نیا و  دهینم جواب

  جواب رو بهار تلفن فقط ایدن تو و تره احمق  اریشهر

  یرفتارا و همشون رو خواد یم دلم قدر چه! دهیم

 آزاد مونن،  یم که ییآدما تنها! ارمیب باال مزخرفشون



 یشماره گرفتن   میترجه من که ارنیشهر مادر و

 ! آزاده

 

 از بعد باالخره دوم بار و دهینم رو جوابم اول بار

 :  گه یم  بوق چهارتا

 

 الو؟ -

 

 من! لطفا ایخدا و هیعصبان لحنش بلنده، صداش تن

 چون ندارم ویکی نیا یها یباز  مسخره اعصاب االن

 . ترم یعصبان من

 

 :  گم یم

 

 . سالم الو، -

 

 : گهیم یعصب  لحن   همون با

 



 !  بعدش سالم،  کیعل خب، -

 

  در ی  جلو و رمیم رونیب سالن  و اتاق از بدم جواب تا

 خواد ی م دلم که قدر  چه هر  محوطه تو که آزادم

 !بزنم داد و بشم یعصبان
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  و احمق قیرف اون دست!  شماست دست که بعدش -

 !  ؟یعوض اریشهر نی ا کجاست. اتونه عرضه یب

 

  عربده نه، که داد سرم! چرا دونم ینم و کنه یم یقاط

 : کشه یم

 



  همتون چرا! کجاست دونم یم چه من! چه من به -

 ... بابا کن ولم ! د؟یریگیم  من از و گوسفند اون سراغ

 

 : کشم یم غیج

 

 !  آزاد؟ -

 

  من و بغضه از پر صدام نکنه، قطع نکهیا یبرا فقط

 سوزهیم برام دلش! نمیزم یرو آدم   نیتر  ناتوان االن

 : گه یم و ارهیم  نییپا رو صداش که د،یشا

 

  ها؟ -

 

  باشم یقو تونم یم قدر چه و دمیم قورت رو بغضم

 ! آخه؟

 

  شده  بد حالش نایت  مارستانم،یب االن من نیبب -

 فهمن یم گرفتن، شیآزما ازش. مارستانیب آوردمش



  چون اشیاول  به بزنم زنگ که خوان یم  است، حامله

 نیا تو االن من بگو تو! تنشه مدرسه فرمیونی

 خودت قول به نیا سراغ! کنم؟ کاری چ تیوضع

 ! رم؟یبگ یک از و گوسفند

 

 : است کلمه کی  تنها جوابم

 

 ! ا...بگ چه پشمام، -

 

  نمیبش مارستانیب وسط   و  کنم قطع رو تلفن خوام یم

 :  گه یم  که بزنم زار

 

 ...االن امیب بده آدرس -

 

 دونم ینم و فرستم یم براش رو آدرس خواسته خدا از

  خب اما کنه، حل تونه یم  رو یمشکل چه ادیب اون اگه

 !  ستمین تنها که نهیا حداقلش

 



 دیبا مارستان،یب از رونیب یبوفه  سمت   افتم یم راه

  نیا از شتریب  و ادیب جا حالش تا بخرم براش یکوفت هی

 درمون و درست فکر هی یکی کاش و ادین فشار بهش

 !باشه داشته بخور درد به و

 

 دیبا حاال و سالن داخل   گردم یم بر دامیخر  با همراه

 مامان و نزنن زنگ مامانم به مدرسه از کنم خدا خدا

 نیزم پخش رو هامون  کوله تا خونه برنگرده نایت

  با شهیم رو یبزرگ نیا به  قتیحق هی مگه آخه و نهیبب

 !کرد یمخف یالپوشون و دروغ
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  دلم که  یش یآزما جواب   منتظر همراه یصندل یرو

 داره دلشوره از! نگرانم و  نشستم بشنومش خواد ینم

 قایدق دونه ینم اما کنه یم ناله داره  نایت و رمیمیم



 هی کمرمه، گه یم بار هی ! کنه یم درد چرا و کجاش

  یم و کنه یم  یقاط هم بار هی و شکممه سر گهیم بار

 : گه

 

  میچیه  خوبه حالم من خونه میبر پاشو خدا ترو -

 ! ستین

 

 ته تا رو دارم لژ یکتون دارم دوست ها وقت نطوریا

 درد به بذاره و بشه خفه حداقل که حلقش تو بکنم

 .رمیبم افتضاح  طیشرا نیا تو خودم

 

 لرزه یم بدنم تموم بتونم اگه و یصندل به دمیم هیتک

 شتریب خودم مامان و بابا واکنش از من! نگفتم دروغ

 ! ترسم یم  نایت مامان از

 

  حالت و  رسهیم ینابود حد   به داره  اعصابم کم کم

  مارستانیب  مزخرف و چرت یفضا از رمیگ یم تهوع

 :  گه یم و زنه یم کنار رو پرده نفر هی که

 



 !  دیکن اش آماده رم،یبگ  سونو ببرمش خوام یم -

 

  زده وحشت  نایت و میانداز یم هم به نگاه هی نایت و من

 :  گهیم

 

  درد... خدا  به خوبه حالم  من اخه؟ چرا یسونوگراف -

 ...گهید ندارم

 

 : گه یم و کنه یم اخم پرستار

 

 ! ید ینم صی تشخ شما  رو نبودنت بودن خوب -

 

 هی ی  صدا که بزنه حرف خواد یم و ادیم  در نایت اشک  

 به اما دونم  ینم لیعزرائ  ای نجاته یفرشته! ادیم زن

  یزره فوالد مادر   جز ستین یکس اون و ادیم موقع

 ... اریشهر
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 رنگش و شهیم بد کلمه یواقع یمعن به نایت حال  

 از هر و افته یم سرفه به! پره یم  قبل از شتریب

 در اریشهر مادر! زنهی م عق هاش سرفه نیب یگاه

  یم پرستار به خطاب کنه  یم نگاهش اخم با که یحال

 : گه

 

 !  شده؟ یچ جانم -

 

 خواد یم و  چرخونه یم ما ن  یب رو نگاهش پرستار

 به رسم یم! شهیم اتاق  وارد آزاد  که بزنه حرف

  نیا و کرده نیز سرخود  نکهیا از! تنفر اوج   ینقطه 

 از و نکرده فکر نایت به نکه یا از نجا،یا آورده رو زن

 ... نکهیا

 

  و پرستار کنار از کنم، فکر بعدش به ذارهینم بدم حال

 دستم. دارمیم بر قدم سمتش به و شمیم رد نایت مادر  



 محکم و شیهود بلند بند   به کنم یم بند رو

 !  کشمشیم

 

 : زنهیم غر نیح همون تو  و ادیب دنبالم شهی م مجبور

 

 ! تو؟ چته -

 

 ازشون میشد دور یاونقدر حاال و کشمشیم محکمتر

  محوطه داخل   الواقع، یف و  بزنم حرف راحت بتونم که

 .بزنم داد تونم یم  راحت و میا

 

  خانوم که  تالشم در پرسم، یم آروم  رو اولم سوال  

 . نندازم  سرم ی  رو رو صدام و باشم

 

 !  دونه؟ یم -

 



. دمیپرس  یا مسخره سوال  ! داره حق زنه؛ یم پوزخند

 سرش و آشغال سطل تو کنم یم پرت رو بودن خانوم

 :  زنم یم داد

 

 نجا؟؟ یا شیآورد یچ واسه -

 

 بترکه کاش زنه؛ یم شخندین و کنه یم کج رو سرش

 یم یتخس  و تق سر لحن   با و کنه یم  اخم! جا نیهم

 : گه

 

 ! خواست دلم -

 

 شروع خودش  رو جنگ نکهیا از خواسته خدا از

 : زنم ی م داد کرده

 

 مگه ،ی روان مار،یب! خواست که خورد گه دلت -

 !  ؟یگفت بهش که  یداشت مرض

 



 : گهیم یعصب و شه یم قبل از تر ظیغل اخمش

 

 !بفهم  دهنتو حرف   -
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  چکسیه  حرف   گهید که نازار، کرده پاره  میتا تسمه

 که! دوستشه حال   نگران فقط االن و رهی نم اش کله تو

 !  داره غصه نایا همه از شتریب و هیعصبان دلواپسه،

 

 یم فقط اما رمی بگ آروم تا کشم یم صورتم به دست

 !  رو لحنم ای زبون نه و  کنم کنترل رو  صدام تن   تونم

 

 ! کجاست؟ شغالش  خود -

 



 هی براش یچ همه نکهیا از و اندازه  یم باال شونه

 اعصاب یرو رفتن واسه ازش بتونه  که هیباز

 ! متنفرم کنه، استفاده گرانید

 

 !  دونم ینم -

 

 ؟یکن یم ینطوریا چرا تو -

 

 یخورده   گره یابروها با  و ستهیا یم کمر به دست

 یکوفت ی فاصله نیا و ادیم جلو قدم هی ترسناکش

 اگه و دمیم  قورت رو دهنم آب. کنه یم کم رو نمونیب

 در کوره از ادیز چون داره حق یحت هم  رو من بکشه

 با یحت ها  حرف نیا از تر پررو من  خب اما! رفتم

 :  گم یم و ارمینم خودم  یرو به دمیترس  نکهیا

 

 یچ و اریشهر  جواب! ؟یکرد و نکاریا یچ واسه -

  ؟یکرد فکر نایت به اصال ؟ی بد یخوا یم

 

 : سرم زنه یم داد و زنه یم پوزخند



 

 دنیر رو ما مال عقله  تو کله تو فقط نکردم، نه -

ل رو درش توش  ! گرفتن گ 

 

 همه نیا از االن یحت  و زنم یم پوزخند  هم من

 ! زارمیب یتی موقع نیچن تو  خودم یلجباز 

 

 ...انقدر که نهیهم جالب  چه عه -

 

 : زنه یم داد سرم  باز حرفم نیب

 

 ! نه؟ ای شهیم سرت زادیآدم زبون -

 

 : گمیم و برم یم باال رو  صدام اون از بالطبع هم من

 

 ! نزن داد من سر -

 



 یم دست که! رهیم رو از باالخره و کردم اش کالفه

 :  گه یم و صورتش به کشه

 

 منم منم و ایگوز گنده اعصاب من! جون بچه نیبب -

 با انداختن کل مناسب سالم و سن نه ندارم،  کردناتو

 ! خب؟ ها، قصه نیا از  ادیم خوشم نه  اتهی باز بچه

  کاریچ! دختره؟ نیا ماهشه چند دوم،! نجاش یا تا نیا

  اریشهر و خودش ن؟یدیفهم  که یروز اون از نیکرد

 چه قایدق شهیم ادعات که تو اما عالمن گوسفند که

 ! ؟یکرد یغلط

 

 و یعصب لحن   همون با که بزنم حرف خوام یم

 و بره ی م شینیب سمت   رو انگشتش بلند، یصدا

 :  گهیم

 

 دارم یچ نیبب باش آدم زنم،یم حرف دارم! شیه -

  و داد و عربده من خونه در اومد ننش...! گم یم بهت

 کنه یکار گه هر د؟یکرد کاری چ و ام بچه یآ که دادیب

 بمیغر من  ننه یها و جوله اسمون دوتا شما سر ریز



 ،یزد زنگ تو! ومدهین خونه شبه سه بچم که

 نه،یبب رو  اش بچه یکار گل و گل نجا یا آوردمش

 شد؟ متیتفهم

 

 و اری شهر و نایت خاطر به نه انگار، دارم بغض

 رو تمیشخص که خاطر نیا به فقط! گه ید چکس  یه

 اما کرد نیتوه بهم  تونست یم تا و گرفت هدف

  قبل نیهم یبرا ! بشه اثبات بهش حرفش ندارم دوست

 : گمی م سالن داخل به رفتنش از

 

 یبگ و یکن  ریتحق رو ار یشهر که نجایا شیآورد -

 ! شناگره؟ خودش ات بچه

 

  با ابروها اون ،یا عقده مغرور   رخ   اون! گرده یم بر

  من صاحاب یب اعصاب ی  رو ان مته کورشون یگره

 :  گه یم و

 

 !کن فکر نطوریا ،یاحمق انقدر اگه -
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  تا خدا یشهیهم رو من آدم  نیا کنم اعتراف تونم یم

 ازش مقدار همون به  من و بره یم  جنون حد سر

 ! متنفرم

 برابر در تونم یم که یز یچ تنها آوردم، کم حرف

 :  بزنم داد که، نهیا بگم کالمش  وقاحت

 

 ! تیترب یب یخودت  احمق -

 

 یب هم من و سالن داخل گرده  یم بر من به توجه یب

 داره نایت که نمیب یم و اتاق سمت   رمیم  اون به توجه

 و یعصب  یلیخ اری شهر مامان و کنه یم هیگر

 نیزم به مدام رو کفشش نوک   که یحال در یاسترس

 !نشسته یصندل ی  رو کنارش زنه یم

 



 : گمیم و کنم یم اخم

 

 ن؟یگفت بهش یچ -

 

  باال رو ابروش ی  تا و کنه یم ام حواله ییگذرا نگاه

 !  دهی نم یجواب خب اما اندازه یم

 

  اش طلبکارانه رفتار   نوع ن یا حالتش، کنه یم میعصب

 ! می کرد حامله رو  خانم نیا پسر ما انگار که

 

 ن؟یکرد تشیاذ -

 

 : دهیم جواب  جاش به نایت

 

 ! نه -

 



 خواد یم  االن حتما شه،یم کار به دست هم خودش

 وتشیک معصوم پسر و میگرگ  ما بگه و منبر  ی  باال بره

 ! راه به سر و بره

 

 !  باشه یچ  تو نظر از کردن تیاذ تا -

 

  رفتارم  ی  رو کنترل که قدر اون ام، ی عصب اما من

 : زنم یم تشر و ندارم

 

 ! کجاست؟ اریشهر -

 

 اش نهیس  ی  رو رو هاش دست و زنه یم پوزخند

  فخر یکل خواد یم دلش حاال حتما و کنه یم قالب

 ! زمان و نیزم  به بفروشه

 

 مدتش بلند  یبرنامه از که کجاست دونستم یم اگه -

 ! شدمینم دار خبر شیزندگ به زدن گند واسه

 



 : گه  یم و نایت سمت   کنه یم رو

 

 چه دونم ینم  من نکهیا کما! بشه سقط دیبا بچه نیا -

 مطمئن شهی م اصال و کرد  اعتماد حرفت به شهیم قدر

 ! نه  ای هست اری شهر یبچه  بچه نیا که بود

 

  بزنم داد ستم،یبا جلوش سمتش، بردارم  زیخ خوام یم

 شهیم دهیکش پشت از دستم که ارمیب در ی باز یهوچ و

  یها شعوری ب سلطان همون کنم یم فکر که نفر هی و

 و کنم اخم تونم یم فقط. داشته نگهم محکم عالمه

 : بگم

 

 ! بفهم رو دهنت حرف -

 

 :  دهیم ادامه نایت به رو و رو من رهیگ ینم یجد

 

 ! ینباف  ایرو و ینباش  یاحمق دختر دوارمیام -

 



 بهش کردن حمله واسه من  و زیآم طعنه خنده؛ یم

 دستاش زنم یم زور شتریب یچ هر اما، کنم یم تقال

 ! رنیگ یم رو هام شونه  محکمتر

 

 : گه یم یوقت  زهیر یم نایت  به رو زهرش

 

 به برسه چه  گهید ست،ی ن موفق یابونیخ ازدواج   -

 ! یابونیخ شدن   دار بچه

 

  شنومیم رو صداش شم،یم  تر یشیآت و شنومیم رو نیا

 :  گه یم گوشم کنار که

 

 ! کنه کمکتون بذار ریبگ  آروم اریشهر  شدن   دایپ تا -

 

 دستش شم، یم یوحش و نمیب یم رو نا یت یها  اشک

 و کنم یم فرار هست یبتیمص هر به زنم، یم پس رو

 : گمیم و ستمیا یم اریشهر مادر از قدم  کی فاصله به

 



 پاشم! کرده اضافه غلط خورده، گه کرده،  اشتباه -

  ،یبخون رجز براش شما ستین الزم  یول ستهیمیوا

 یابونیخ  مدل   که بوده  شما یاوبال ال  پسر   نیا چون

 ! زده گول مردمو دختر

 

 !سرش تو بزنم خواد یم دلم زنه؛یم لبخند
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  یم که! رهینم یانتظار  نمیا جز زره  فوالد مادر از

 وونهید لبخندش، و حالت و مدل و حرکت  هر تونه

 ! باشه کننده

 

 ! زم؟یعز یکن یم دخالت چرا تو -

 



 تمیهدا که  خوام یم کمک خدا از و رمیگ  یم قیعم دم

  بزرگتر هی زدن مثل   یاشتباه کار و باشم آروم تا کنه

 !  نزنه سر ازم

 

 ی  رو رو مارکش ف  ی ک نا،یت سمت   کنه  یم رو باز

 :  گه یم و کنه یم جا به  جا اش شونه

 

 !خب؟ ار،یشهر اومدن   به نکن خوش  و دلت -

  ماجرا نیا ریدرگ نیا از شتر یب ذارمینم ادمیب اگه چون

  کنم یم کمکت دارم نجام،یا ینیب یم اگه  االنم! بشه

 ... خودمه  وجدان    خاطر به فقط

 

  ریز که یزی چ اون بگه، نفهم زبون نیا  به یکی کاش

 هی دل  ! دله یزن یم ضربه بهش یدار مدام و پاته

 یب اما و زنه یم زار داره که نایت هی دختر، هی آدم،

 !  صدا

 .صداست یب کرن و کور که ییاونا واسه   یعنی
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 !  وجدان؟ -

 

 ! یعصب  و کیهستر خندم، یم

  یفخر از غرورش، از رفتارش،  طرز از دارم نفرت

 ! فروشه یم رپاهاشمیز ن  یزم  به یحت که

 

  صدا رو اسمم فقط مظلوم و آروم کنه، ی م نگاهم نایت

  کشم، یم عقب شم،یم خفه! بشم ساکت که زنهیم

 یم فکر چون  سوزه،یم  گاگول ی  نایت ی  برا دلم چون

 و کنه یم معجزه اد،یم نکرده،  فرار اریشهر که کنه

 ! حتما دهیم نجاتش

 



 ینم قصه آخر اسب بر  سوار یها شاهزاده مگه که

 دونه ینم احمقه،! ساختن؟یم خوش انیپا و اومدن

 قراره یچ  اصال و نداره دهیفا ادیب ارمی شهر اگه یحت

 ! بگه؟

 کردم، حامله رو دخترتون که دیببخش  بگه خواد یم

 با ییتا سه کنم یزندگ باهاش  برگ دی بد شهی م حاال

 !  شکمشه؟ ی  تو  که ام بچه

 

  افتادن در مادرش با مرد  باشه، یکار هر مرد   اگه که

 قراره و پرنسسه که کرده فکر یاشتباه نایت و ستین

 ! ادیب شاهزاده

 

 شده؛ خسته من کردن   تحمل از انگار هم  اریشهر مادر  

 تو نه، که اتاق  نیا تو انگار من و آزاده مخاطبش که

 !  ندارم وجود بخش نیا

 

 ! برسونشون بمون دم؛یم  انجام شویترخص ی  کارا -

 



 و دهیم جواب  رید لحظه  چند یبرا کنه؛ یم اخم آزاد

 : گهی م و سکوت از شهیم کالفه آخر دست

 

 دیبا من رو  شما پسر ی  کار گند نیا آخرش تا یعنی -

 !  کنم؟ رجوع و رفع

 

  نهیس به دست و برم یم باال رو صدام زنم،یم پوزخند

 ! ستمیا یم

 

 ! نهیهم لق دهن آدم   تاوان بله، -

 

 یحت من یوقت داره حق که هم، اون شهیم یعصب

 ! خوام یم یچ و مرگمه چه دونم ینم قایدق

 

  چه ییتنها یخواست یم نمیبب اومدم ینم بود حقش -

 ! یکن یغلط

 



 تسلط من دهن قفل   به که هیآدم تنها! بنده یم رو دهنم

  رو لبم یگوشه! بلده رو رمزش گفت شهیم ای داره

  جواب    که گردم یم ی حرف دنبال   یه  و جوام یم

 ممنون دیبا چون کنم ینم دایپ  یزیچ و  باشه نشیتوه

 ! دهینکش نایت  مامان ای مدرسه به کار و اومده که باشم

 

 پرده! نایت از فقط کنه؛ یم یخداحافظ  اریشهر مادر

  دارم من یعن ی یخداحافظ  نیا! رهیم و زنه یم کنار رو

 من هست؟  حواست کشم،  یم ات حجله دم   رو ام گربه

 از هم اون برسه، یبی آس پسرم به ذارمینم و هستم

 ! تو مثل   یا بچه دختر جانب

 

 آزاد کنه، یم  نگاه فقط نایت و زنهیم صدا  رو نایت آزاد

 از یوقت و فتهین من سمت   نگاهش که کنه یم تالش

 : پرسه یم نایت

 

 !  م؟یریم یک -

 



 و شمیم عمل وارد من بده، جواب تونه ینم نایت و

 : گمیم

 

  دکترم! نشده؟ تموم هنوز  سرمش ینیب ینم ؟یکور -

 !سه یبنو رو داروهاش ومدهین
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 به و اصال آدم نیا و شهینم یعصب تصورم خالف بر

  ی  جا به! ستین ینیشبیپ قابل ممکن و محال وجه چیه

 :  گه یم تفاوت یب و یجد یلیخ شدن، دیسف ای سرخ

 

 ! نایت گفتم یدینشن که یکر تو -

 

 باشم، شده محو دوباره و هو کی من که انگار بعد

 : گه  یم نایت به رو



 

 ...بنداز تک هی شد تموم -

 

 بغضش رفتنشون از بعد که یینایت و رهیم هم اون بعد

 ! زنه یم زار و شکنه یم

 نگران   نکهیا بدون تونه یم  راحت و است دهیکش پرده

 اشک نیا که دهیفهم ایآ و کنه هیگر باشه ها آدم نگاه  

 ان؟یم حماقتش  از ها

 

 فقط کمتر هم دیشا و ساعت مین ربع، کی حدودا،

 سیخ  یها چشم به! ادیم  دکتر نکهیا تا کنه، یم هیگر

 اما و اندازه یم  یکنجکاو نگاه   تنش فرمیونی و

 یانداره به اریشهر مادر که مشخصه گه؛ ینم یزیچ

 ! کرده هش یتوج یکاف

 

 ش  ین قدر اون بدبخت ی  نا یت سه،ینوی م دارو براش

 واسش ی تیاهم چیه دکتر نگاه   که کرده تحمل زبون

 !نداره



 امضا رو شدنش مرخص ینامه  شه،یم  تموم سرمش

 ای خونه  میبرگرد د یبا حاال دونم ینم و کنه یم

 !مدرسه
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  خونه، میبرگرد اگه حاال خب که کنم یم فکر نیا به

  بازم م؟یبگ بهش دیبا یچ   باشه خونه نایت مادر   اگه

ل نه ای کرده؟ رودل  شده؟ مسموم  نایت میبگ دیبا  ک 

 روشن دلت  و چشم میبگ و  اهشیس بخت   واسه میبکش

 ! است  حامله مجردت دختر که

 

 از کنم یم کمک و کنم یم مرتب رو هاش لباس 

  سرخش یها  چشم واسه ایخدا اد،یب نیی پا تخت ی  رو

 همه نی ا با اصال و کرد هم سر شهیم یدروغ چه

  یماه دروغ،



 !  بمونه؟ ابر پشت   که هست 

 

 : گهیم و کنه یم ناله

 

  حالم! خونه برم خوام یم فقط آزاد، به بزن تک هی -

 !  خوره یم هم به نجایا از داره

 

 خواد یم  دلم و کنم یم رو کار نیا خودم  ی  گوش با

 نمیب یم نایت  اطراف در اری شهر از که یر یتصو نیاول

 ! کنم نابود و ستین رو

 

 انجام اریشهر مادر قبال رو صندوق و پرداخت  ی  کارا

  یزیچ نیهمچ  دنید توقع وجه چیه به  راستش داده،

  فقط و رهینگ جبهه اد،یب نکه یا! مینداشت  مادرش از رو

 ! کنه مشخص  موضع بخواد

  حفظ توقع شهیم اون مثل   یاسیس زن   از خب البته

 !داشت رو ی مکان و طیشرا هر در آبرو

 



  ی  بازو ریز من دست   و میزن یم رونیب سالن از

  به نکهیا از ترسمیم من و  تعادلش حفظ  یبرا  ناستیت

  فرار ،یچی پ سر ،یشکن  تابو همه نیا! برگردم خونه

  دارن؛ اعتماد بهم که یا خانواده به دروغ و زیگر و

 ! کنه یم ام شرمنده

 

 و میشیم آورده محوطه داخل   تا که آزاد ن  یماش سوار

 ! دور مارستانیب از هم بعد

 رو خودشون مدام شناور  یها موج مثل   الی خ و فکر

  ییها دارو خاطر به نایت و کوبن یم ذهنم یوارهید به

 ! خوابه کردن قیتزر براش سرم ی  تو که

 

  نگاه عقب یصندل به نه یآ ی  تو از یگاه  از هر آزاد

 و نهیبب رو  طشیشرا تا کنه یم نگاه نایت و کنه یم

 ! بشه راحت الش یخ احتماال

 

 کجاست؟  اریشهر یدون ینم واقعا -

 



 هر در اما دونم، ینم لحنم ای داره خنده  براش سوالم

 رو اعصاب رو یها خنده مدل اون از  باز صورت

 :  گه یم و کنه یم هاش لب مهمون

 

 ؟یاسکل -
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  هزار هزاران هم من از! نداره مرز و حد که وقاحتش

 !  تره دهن و چاک  یب مرتبه

 فقط و کنم نگاهش ستمی نمیوا نباریا و شمیم یعصب

 : دمیم جواب بخورم حرص

 

 ! تیترب یب افته یق اسکل -

 

 : گهیم و خنده یم باز تصورم خالف بر



 

  و سر گهی د دیبا هام مچه بچه با عجب، بابا عجب -

 ...نیبب رو خدا کار . میبزن کله

 

  ینطور یا که بزرگتره من از سال چند  دونم ینم من

 از کنه یم  فکر اگه صورت هر در و کنه یم رفتار

 به و نهیا سنم چون کورخونده ادیم بدم موضوع نیا

  من اون بر عالوه و نبوده خودم دست اومدنم ایدن

 من به خب و کنم یم یط رو خودم یعیطب یزندگ دارم

 !  اومده ایدن به زودتر اون که چه

 

 ؟یهو -

 

 کرد، تتیاذ یکی  رفتار موقع هر"  گهی م  شهیهم بابا

 که فهمه یم و ادیم بدش ای! کن رفتار خودش مثل

 گند و دیشی م دوست هم با و کنه یم حال ای شعوره،یب

 " من یساله  چند تیترب به دیزن یم



 گرفتن   ادی به چون زنم یم  صداش خودش مثل   هم من

 وجود اعالم یهو  و یها با و نداره یاعتقاد آدما اسم

 ! کنه یم

 

 : گه یم غرور با و اندازه یم  باال ابرو ی  تا

 

 ! منم  که دتمیتقل مرجع نیهمچ اومد، خوشم نه -

 

!  رو رفتارم نیا دهید نهیآ ی  تو از و کنم یم یکج دهن

 یب گاو نی ا با نظرم به و یصندل یپشت به دمیم هیتک

 رونیب به دمیم رو نگاهم. کرد معاشرت  شهینم شعور

  فکرم و شلوغ چندان  نه یابونایخ  به پنجره؛ از

 قراره دونم  ینم که یدختر! نایت نشسته، کنارم درست

  قدر اون که یدختر! کنه کاریچ اش سوخته بخت با

 یآدم دمیشا و گرفت خرده  بهش شهینم ی حت که احمقه

 هم و کور هم کره، هم واقع در و عاشقه یلیخ که

 ! گنگ

 



 عشق   که یاون  ظالم، گفت بهش شهیم که یار یشهر و

  سراسرش ایدن نیا و ظالمه رهیگیم دهید نا رو ها آدم

 داشتن دوست ما، کیکوچ  و دخترونه یا یدن تو! ظلمه

 نیا رید قدر چه ما و داره فرق رونیب  اون یایدن با

 ! میفهم یم رو

 

 یم. میدار دوست رو یآدم هی دور، از ها وقت یلیخ

 بهش ای فهمه،  ینم رو نیا وقت چیه آدم اون میدون

 ی  تو و دور از هم باز تالش تموم با اما میگینم

 خودش به که یاون تینها در و میدار دوستش سکوت

 ! دخترها... ما م،یهست ما کنه، یم ظلم
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 !  ندارم نه، -

 



  کنه، مطمئنم نکهیا یبرا سمتش، گرده یم بر نگاهم

 :  گه یم و  کنه یم نگاهم نهیآ داخل از

 

 ... ندارم ناموسا -

 

  با مکان و تیموقع به توجه یب و شهی م یخال دلم ته  

 :  گم یم دلواپس و دلزده لحن   هی

 

 !  م؟یبخور یگه چه دیبا ما پس خب -

 

  یلیخ  انگار من ی  نگران ابراز  نوع و زنه یم شخندین

 همه از و بده حالم دایشد من اما براش بوده جالب

 ! ترسم  یم زیچ

 افتاد یم  من ی  برا اتفاق نیا اگه کنم یم فکر یوقت

 و لرزه یم بدنم و تن تموم کردم، یم ی غلط چه دیبا

  به رو مادرش فقط که! رو نایت حال   کنم درک تونم یم

  آدم یکل داره، یپدر خانواده  لشکر هی  ست،ین روش

 ه  یشب تشیوضع نیا و  طلبکارن مادرش از همه که

 ترسناکه  و اکشن یلمایف



 

  که بخوره یاون دیبا ،یبخور  دینبا تو که گهو -

 یگه یبخوا که ینکرد یکار که تو. رفته در گذاشته

  فکر یآورد  بار به یخراب  توام وقت هر  حاال ،یبخور 

 ...مناس یگه نوع چه م ینیبب میکن یم

 

 :  کشمی م غیج

 

 ! بسه -

 

 ضربه که یحال در و خوره یم یتکون جاش سر نایت

 سر ام یعصبان ایدن هی و زنم یم اش شونه به یا

 : زنم یم  داد هم اون

 

 !  بکپ تو -

 

  هر تحت دستش، بدن موضوع هی  نکنه خدا فقط

 به! ستین ماجرا  ولکن ارهین در رو گندش تا یطیشرا



  بار ستیدو  کردم، استفاده خودم که یا کلمه از عمد

  داغون در شتریب چه هر تا کنه یم استفاده یمتوال

 ! باشه موفق بدبخت من  اعصاب   کردن

 

 کنم یم فکر کال گه؛ ینم یزیچ گهید و  شهیم ساکت

  یاشتراک وجه  چیه میتون ینم  نََکن، القورز  ی نیا و من

  بهتر همون. میبزن حرف  بهش راجع که میکن دایپ رو

 !م یر یبگ خون خفه و میببند رو دهنامون که

 

  ؟یهو -

 

  از من ندادن   جواب با مگه خب و دمینم  رو جوابش

  نکهیا ی  برا بار نیا و زنهیم صدام دوباره! ره؟یم رو

  و لحنم ی  تو زمیر یم حرص ایدن هی نکنم، داریب رو نایت

 :  گمیم یآروم ی  صدا با اما

 

  مرگته؟ چه -

 



  و رمیبگ امضا ازش خواد یم دلم هو، کی  شهیم یجد

  و یجنجال  صورت   کیمی م اون با چرا  تو بگم بهش

 ! ؟یلعنت ینشد وودیهال ن  یبهتر  یا حرفه

 

 !بگم بهت خوام ی م یزیچ هی -
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 بدم خودکار کاغذ یبزن حرف یتون ینم اگه ؟یالل -

 ! بهت؟

 

 تونه یم د،یشا داره حق و کنه یم نگاهم سیف پوکر

  خودش خب و باشه هم من ی  ها  یباز طهیسل از رادیا

 ! منه  اعصاب ی  رو  همش و هیروان یروح ماریب

 

 ! هیجد -



 

  کنم، یم  نگاهش میمستق و کنم یم جمع  رو خودم

 یکم وقت   انگار و شده ک ینزد ابونمونی خ به بایتقر

 دست انقدر چرا دونم  ینم و داره زدن حرف یبرا

  باشه، یجد  حرفش و بگه راست اگه! کنه؟ یم دست

 !  زنهیم رو حرفش یباز چصنمک   یجا

 

 ...خب...نیبب -

 

 با خواد یم دلم و کردنش من من با کنه یم میعصب

  به یمتوال و  یرگبار  صورت به هام یکتون جفت نیهم

 ! بزنم یگردن پس سرش پشت

 

 : گهیم و خنده یم

 

 خونتون دم و  آخر جمله که کنم یم یَکش وقت دارم -

 ! یریبم یفضول از بعد تا بگم

 



  شهیهم از تر یعصبان و کنم یکج دهن تونم یم فقط

 :  بزنم تشر

 

 ...حرفتو بنال -

 

  خوب دکتر هی شیپ وقت  هی گفت... اری شهر مامان -

 ! رهیگ ی م سقط یبرا

 

  انگار و فرستم یم رونیب صدا پر اما آروم  رو نفسم

 که یحرف با اما. بشه ر یخ به ختم قراره ماجرا نیا

 !مونمیم  مبهوت و مات زنه یم آزاد

 

 دنیفهم نکه یا و امروزش یسونو یجه ینت با یول -

 دهیچیپ ماجراش داره مین و ماه سه از شتریب اش بچه

 ... یجراح که ممکنه  یعن ی شه،یم تر
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 دفعه کی  انگار، سرم ی  رو کنن یم  یخال سرد آب

  سرمون یچ  هر حقمونه اما و رمیمیم بار هزار واسه

  گفت کرد، دست دست م،یگفت نایت به  وقت هر! ادیب

 ...!  دیرس  نجایا به حاال و آورد بهونه مدام زوده،

 

  متوجه  که گمم و جیگ  انقدر من و کنه یم سکوت

  لیمتما و  گرده یم بر! کرده  پارک کوچه سر شمینم

 : گه یم من؛ سمت   شهیم

 !  کوچه؟ تو برم -

 با رو نایت و دمیم تکون ینف ینشونه به رو سرم

 ادهیپ نیماش از. کنم یم داریب آرومم یها  تکون

 نیا حل اش فهیوظ که یادم از قبلش اما و میشیم

 بار که گرفته رو کار ی  گوشه کی اما ستین ماجرا

 دیکل با رو در. کنم یم تشکر نباشه نایت دوش   رو فقط

  خونه در پشت   م،یر یم  باال رو ها پله و کنم یم باز

 یم بهش  رو گوشم و ذارمیم در  ی  رو رو سرم

 اما و نه ای هست  خونه یکس نمی بب که چسبونم



 یم باز نایت دیکل با رو در. ادینم ییصدا خوشبختانه

 ! بره اتاقش تا کنم یم کمک و کنم

 نصبه وار ید یرو که یکی کوچ ی  تالی جید ساعت   به

  برسم گهی د ربع کی قهیدق ده تا اگه و کنم یم نگاه

 از رترید شدم مجبور و شدم هیتنب بگم تونم یم خونه،

 منزله به حرف نیا گفتن   که بماند! خونه برگردم هیبق

 دروغام آمار رفتن   باال  واسه چون خودمه کشتن ی

 ...ارمیب باال خودم ی  رو خواد یم دلم

  دایپ ناهارش ی  برا  یزیچ خچال ی تو نمیبب برم خوام یم

 : کنه یم ناله خودش که شهیم

  یم آماده خودم ،هست  یچ  همه نازار، خونتون برو -

 . بخوابم خوام یم فقط االن کنم

 : گمیم و دمیم تکون سر

 . کن خبرم شد ی زی چ باشه شتیپ تیگوش -

 من و کنه یم خارج گلوش از هوم به هیشب ییصدا

 تر تمام چه هر سرعت با امکوله برداشتن از بعد هم

  خونه تا ر  یمس دیبا و زنم یم رونیب اشون  خونه از

 ! نشم گفتن دروغ به  مجبور حداقل که بدوام رو



  نفس نکهیا  واسه و ارمیم نییپا رو سرعتم کوچه سر

 قیعم دم کمی ،یدییدو چرا نگه مامان و نزنم نفس

 .رمیگ یم

 بابا زنم، یم زنگ یوقت که کنم یم روشکر خدا

  داد جا همون از مامان مثل و دهیم جواب رو فونیآ

 :  زنهینم

 ؟یبود کجااا اومدنه؟ وقت چه االن نازاررررر -

  یسرما  تو یحت و کنه  یم باز یحرف چیه یب و در

 کفشامونو نیاوش ن  یع دیبا  ما زمستونم  سوز استخون

 هی! میبشور رو پاهامون  خی آب با زانو  تا و میاریب در

  هیز یچ یاسکل کرونا انگار بشور، بشور گهی م میطور

  و ایماف دونه یم خودش! من جوراب تو بره و ادیب که

 نیا که منن یها کفش تو روسیو یها گنده کله

 ! ادینم یطرف

 بلند شم،یم  خونه وارد و کنم یم پهن رو هام  جوراب

 : زنمیم صدا کشدار لحن   با و

 !مامااااان؟ -

  مهر تینها با رو جوابم هست  که جا هر از هم اون و

 :  گه یم و دهی م عطوفتش و



 !مارررر  زهر -

 تو  بابا! پره یم سرم از هوش اد،یم یسبز قرمه ی  بو

 قابلمه یها گوشت به زدن دستبرد حال  در آشپزخونه

 ستادم،یا آشپزخونه یورود تو که من دن  ید با و است

 : گهیم و ذارهیم شینیب ی  رو  رو دستش

  یخال  ی  کاهو دیبا ناهار وگرنه ادینم  در کتیج -

 !یبخور 

 : گمیم و دمیم تکون هوا ی  تو رو مشتم یخلق بد با

  و بشر حقوق سازمان باد زنده ،یدموکراس باد زنده -

 !یجهان  بهداشت
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 * * * 

 



  ناهار شدم  مجبور اما نگفتم دم،یکش دراز تخت ی  رو

  کنم، کم وزن دیبا چون بخورم پخته جاتی سبز و کاهو

  رو سابق یشورو  ی  کتاتوری د حکم   رسما ما ی خونه

 ! کرده دایپ

 برگشته مادرش و شده بهتر گفت زدم، زنگ نایت به

 کله هی رو عصر تموم    و شد تر راحت المی خ! خونه

 ی  کوفت امتحان خب که نکردم  فکر نیا  به و دمیخواب

 ! کنم کاریچ قایدق رو فردا

 با انگار رو هاش  کلمه تک تک اما دستمه ی  تو کتاب

  یجا به اول خط که کردن پر سرم ی تو یها  فکر

! کرد چه و بود که اریشهر  نوشته کتاب یها  جمله

 را متن یادامه را، ما مادرش دیای ن اریشهر اگر

 ...! دیسیبنو

 جواب خواد ینم دلم! خوره  یم زنگ همراهم تلفن  

  از داره که یتیترب یب گاو   نیا یحت بدم رو چکسیه

 و چطوره نایت که داده امیپ  یبار چند و رهی میم ینگران

 ! کجاست

  من به اگه  و باشه هم خودش ریتقص تونه یم خب

. بهتره رهی بگ خودش از  رو نایت سراغ  و نزنه زنگ

 هم باز و رهینم رو از دم،ینم جواب که  رو اول یسر



 در باالخره و سوزهیم براش دلم. زنه یم زنگ

 : گمیم و دم یم جواب خوردنش بوق لحظات نیواپس

 ! الو؟ -

 یم یروح لطمه ادیم بدت یکر گنیم بهت بعد -

 !عزلت کنج تو یر ی م و یخور

 

 هم با که  طلبه یم فیحر نشده یچیه  هنوز ه،یروان

 !برن یلفظ یاتم جنگ نیا به

 یباش داشته هم یا گهید  هنر یشعوریب از ریغ اگه -

 ! خواهانشم

 نمیا... ارمیب در  معده باد یصدا تونم یم بغلم ریز با -

 !ستین بلدش یکس هر. کهیکالس هنر نوع هی

  جهینت به و است دهیفا  یب که یبحث از رمیم طفره

 !رسهینم  مطلوب

 !  امر؟ -

 : بگه و ادیب کوتاه شهی م مجبور

 .بپرسم رو نایت حال خوام یم -

 من؟  از -



 :   گه  یم کنه ام مسخره بخواد مثال که یلحن با

  زنگ بهت که کمتره گهی د یدخترا از تیچ تو -

 ! نزنم؟

  و یفروتن ی  خدا  ت،یجذاب یخدا! نفس به اعتماد یخدا

 . نیسنگ  یتوهما داشتن ی  خدا خشوع، و خضوع

 یدیم  زهیانگ بهم یزندگ ادامه واسه که یمرس -

 ! یلعنت

 خدمت و مییما اد،یم بر دستم از که هیکار حاال گهید -

 ...هللا خلق به صادقانه

 :  گم  یم و شییپررو حجم از رهیگ یم ام خنده

  یکس که گذاشته لنتیسا رو تلفنشم. دهی خواب  خوبه، -

 .نشه  مزاحمش

 .بذار توام یخوا یم -

 ؟یچ -

  باز خواست دلم دیشا لنت،یسا رو گه،ید تویگوش -

 ...بپرسم رو نایت حال

 عصر نباشه تنم به سر خواد یم صبح پسره، ضهیمر

 !زنهیم زنگ بهم راست و چپ
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 .خوام ینم -

  بزنم زنگ  بهت یخوا یم یشد ام وابسته خب آها، -

  فتیلط احساسات به من. حله یاوک! ؟ی بشنو صدامو

 ...یول ذارم، یم احترام

  مونمیم منتظر. بدم یجواب تونم ینم و گرفته ام خنده

 ! ببره باالتر و باال رو کاذب سقف اون

  خاطرخواه و  دلبر هزارتا و منم. نبند دل  من به نیبب -

  خودت از دوستات ین یب یم وقت هی مرده کشته و

 ...شهیم اجحاف  عشقت حق در انیم در  آب از بهتر

  ای راحت قدر نیا بزنه،  حرف ینطور یا دمیند حاال تا

 ! ارهیب در رو ها بامزه یادا بخواد قدر نیا دیشا

 احساس باهام داره چرا دونم ینم و کردم تعجب

 !  ابلهم و بچه و احمق نظرش از یوقت کنه  یم یراحت



 ! کنم قطع ی ندار یکار -

  حس چون مونم، یم واکنشش منتظر و  گم یم رو نیا

 و حد یب نفس به اعتماد برجک   ی  تو زدم کنم یم

 ! مرزش

 ! ؟یهو -

 و بندازه دهنش از تونست یم یکس اگه رو یهو نیا

  رو بدبخت مقابل طرف اون اسم که بده ادش ی جاش به

 ! واقعا شد یم خوب قدر چه ایدن بگه

 : گمیم و دمیم جواب خودش مثل

 ! ها؟ -

 : گهی م جانب به حق  لحن   هی با

  زدنه؟ حرف طرز چه نیا! یشعوریب که واقعا -

 هی با دارم کنم یم احساس دستش، از ختهیر برگام

  گند   ابوالهول برج اون یجا به زنمیم حرف گهید آدم

 !  دماغ

 ...میبش خوشحال کن یخداحافظ -

 ! دختره؟ -

 :  گمیم تر نرم و دمیم جواب خودش مثل هم بار نیا



 ! بله؟ -

  حرفش خب اما بده، جواب تا کنه یم من و من کمی

  و متعجب قبل از شتریب و زنهیم شمرده شمرده رو

 !کنه یم کنجکاوم

  حاال که نه البته ندارم، دخترا با یخوب رابطه من -

 ! نه... حرفا نیا و ناتوانم یکن فکر

 گرفته اش خنده هم خودش. بایتقر شمیم پاره خنده از

 :  دهیم  ادامه نطوریا  رو حرفش و

 ...رفتم تند یصبح انگار خب یول -

 :گمیم دمق باشه اومده ادمی میدلخور که انگار

 !یرفت گاز تخته... که ینرفت تند -

 و کنه یم صاف رو صداش شه،یم عوض  کانالش

 :  گهیم

 ! بود حقت کردم، خوب که اونو -

 برگ با باشه خودم دست صدام اریاخت که نیا بدون

 : گمیم زنیر یم قبل از تر یطوفان  لحظه هر که ییها

 ! خبرتهههه چه  نه خبرته،  چه فاز، به فاز حضرت ای -
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  من انگار یدیم نشون واکنش جور هی کاراتو، نیبب -

 ...عشق

 

 اولش کنم، یم قطع رو تلفن رسهیم  که نجاشیا به

  بعد و کنم یم نگاه یگوش  یصفحه  به پوکر یلیخ

  هی ،یراض خود از قلق بد یپسره! شهیم ُشل شمین

 ! یدار بچه ازم یعاشقم انقد گهیم بگذره گهید قهید

 به یلیم کنم؛ یم باز رو کتاب یال و کشم ی م ازهیخم

  مدام و رهیدرگ همش فکرم چون ندارم خوندن درس

 .دارم استرس

 اسمنمی که  دارم سنم انقدر و شهیم مرخص بهار فردا

 !  شده گم توشون

  بابام و شهیم باز ییصدا و سر یب و هوا یب اتاق در

 قالب سرش پشت رو هاش دست! شهیم اتاق وارد

 .کنه یم  نگاه وارید و  در به و کرده



 نیا بگه و کنه ام مسخره قراره کنم یم فکر خب

  کار آخر شهی هم و اتاقم وارید به چسبوندم  هیچ عکسا

 !شه یم بحثمون

 باال عدد هی  شمارش ینشونه به رو کشیکوچ انگشت

 : گه یم و بره یم

 ! انیشجر رضا محمد ران؛ یا آواز ی  خسرو  اول، -

 :  گه یم  و یبعد انگشت سراغ رهیم

 ! یاب به ملقب ی حامد م  یابراه صدا، ی  آقا -

 :  و  یبعد انگشت

 ! وشیدار ستار، ،یمشیق اوشیس -

 : گه یم خنده با و رسهیم شصتش انگشت به

 ! تتلو سلطان -

 نیا نه: " گهیم و دهیم رو  خودش جواب خودش بعد

 " داره  یآموز بد

  بابا یها حرف به و کردم  جک ام چونه  ریز رو دستم

  بابا فقط یبار  کسالت طی شرا نیچن تو. دمیم گوش

 !کنه یم  خوب  رو حالم



  به یدیچسب  یکرد ول رو  یمل یها هیسرما همه نایا -

 ؟یشمال کره مفلوک یها  یاجنب

 : گمیم و کنم یم اخم

 ! یجنوب کره -

 واسه و کنم یم نگاه واری د ی  رو قشنگم یپوسترا به

 سمت هی بایتقر! کندم جون اشون دونه دونه یه یته

  گروه  امعالقه مورد بند   یبو از عکسه از پر وارید

 *! اکسو

  بده غوره  اب و یبروکل وعده سه یروز بهم بابا، -

 . نکن نیتوه نایا به یول بده  کشتم قصد به

 کنار! کشه یم دراز من تخت ی  رو و ادیم خنده، یم

  بالشم ی  رو رو سرش. بخوابه بتونه تر راحت تا رمیم

 :  گهیم و کنه یم جا به جا

  جارو نیا ی  صدا ننت موندم خونه من  روز هی باز -

 ! آورد در رو وامونده یبرق

 : بوده جالب هم  خودش یبرا حرفش انگار و خندم یم

 ...نجایا بخوابم  چرت هی رونی ب برو پاشو -



  رو دستکم دفتر شم؛ی م بلند جام از ی حرف چیه یب

 دراز اتاق کف   هم خودم و اندازم ی م نیزم ی  رو

 . کشمیم

 بالشم ریز از بابا و  خوره یم زنگ همراهم تلفن

 نگاه مشکوک نگاه اش صفحه به کشتش، یم رونیب

 پ یبرا و کنه یم

 !کردم ویس  یچ رو اسمش اصال رهیم ادم ی لحظه چند
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  گه،ینم یزی چ یول هیک مال شماره نیا بپرسه  منتظرم

  رو رنگ سبز کونیا  انگشتش هم در  یها اخم با

 هم شدم  زنده و مردم بگم  اگه و کنه یم لمس

 ! ستین یدرک قابل فیتوص

 و واضح بره، یم گوشش سمت به که رو یگوش

 : گمیم لب ر یز و خودم سر تو زنمیم یدست  هی محکم؛



 ! عباس حضرت ای -

 خون خفه لحظه  چند نیا تو فقط که متوسلم و دواریام

 و خودم بلکه بزنه حرف  بابا بده اجازه  و باشه گرفته

 ضربه اون  از و نکشه خون و خاک  به رو خودش

 ! نکنه جون  نوش رو بابا یکیتکن یها

  حرکت رو گذاشتن رو بابا انگار رسه،ی م لبم به جونم

 سال هزاران انگار که بده،  سکته رو من که آهسته

 زودتر کنم ی م روشکر خدا و بده جواب  تا دهیکش طول

 !" الو"   گه یم خط پشت مخاطب از

 قطع که رسهیم عقلش قدر اون نمیبب د یبا گهی د حاال

 رونیب آروم آروم رو ام شده حبس نفس نه، ای کنه

 :  گهیم بابا و فرستم یم

 ! بهار؟  یخوب -

 از درسته؛  باشه یچ واکنشم دونم ینم لحظه نیا تو

  نکهیا از ای باشم خوشحال بوده بهار مخاطب   نکهیا

 یا ساده اتفاق سخت مراحل همه اون گذروندن از بعد

 ! باشم ناراحت فتهیب نیا مثل

 حرف منتظرم و رفته لی تحل  میانرژ همچنان خب یول

 که دونم یم و بهارک با کنه یم یاحوالپرس. بزنه

  یسر رهیخ  نصف من که! کبابه دختر اون یبرا دلش



  اجازه بابا چون دارم بهار طی شرا خاطر به رو هام

 ! باشم  کنارش مواقع اکثر دهیم

  حساب ادم بدون یطوالن یگفت و گپ از بعد رو تلفن

 :  گه یم و کنه یم قطع من کردن

 ! م؟یبر  بپوش پاشو -

 !بخوابه؟ خواست ینم مگه و کنم یم نگاهش کنجکاو

 بابا؟  کجا -

 در سمت  به که یحال در و ادیم نییپا  تخت یرو از

 : گه یم رهیم اتاق

 ...بهار ادتیع -

! دختره؟ کدوم برگ من سوپر اصال؟ ه یک هود نیراب

 ترش خفن ه ی خودمون ما  است؟ خونه کدوم آجر بتمن

 ! م یدار نجایا رو

 !بابا؟ -

 و دره ی  رهیدستگ ی  رو دستش سمتم، گرده یم بر

 مامان که  گفته بارها. آدم از کنه یم  فرار نگاهش

  بابا هی یول.  هست که یچ هر نداره، یکار  و بهارک

 ! برنجونه؟ خودش از رو دخترش تونه یم یچطور
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  * * * 

 

 ؟ یایب یتون یم واقعا خوبه؟  حالت نایت -

 : گه یم یتلخ لحن   با و دهیم تکون سر

 مامانم و مدرسه تونم یم  مگه قدر چه نباشه،  خوب -

 !  چونمیبپ رو ایدن کل و

 هم سر پشت که یدروغ! داره حق گه، یم راست

 ! نهیهم ارهیب دروغ

  پلکش لحظه چند یبرا. نهیشیم زانو یرو  شه،یم خم

 فرط از که کنم یم حس من و دهیم فشار هم یرو رو

 شیکتون بند به کنه یم بند  رو دستاش نایت اما! درده

 ! دردش  بروز از رهیم طفره و

 اما کنم کمکش خوام یم و رمیگ یم سمتش رو دستم

 سخته من ی  برا درکش! داره  حق هم باز و خواد ینم



  درکش هیسخت طیشرا چون اما دونم ینم رو چراش و

 .کشم یم عقب رو دستم و کنم یم

 متر چند به افته یم  نگاهش کنه، ی م باال که سر

 یم نگاه اش توجه مرکز  به! کنه یم اخم و تر اونور

 به! ستادهیا ابونیخ سمت   اون و تر دور قدم چند کنم،

. است گهید سمت هی به  حواسش کنه،  ینم نگاه نایت

 ! منتظره گفت شه یم گرفته که یژست از اما

 که زنه یم  پلک یه پره،یم رنگش پختم اهیس ی  نایت

 هفته هی که همون! خودشه؟! ده؟ی د درست نهیبب

 رفته، نگفته که همون! رفته؟ کجا که نبوده معلوم

 یجامعه نیا تو تنها دختر   هی به و رفته  که همون

 !نکرده فکر درنده

  و زنهیم زنگ روز هر که است هفته کی مادرش

 یلیخ ما! می دار آبرو ما گرفتم، دکتر نوبت برات گهیم

  فرق وسط   صاف بالمون و درد م،یبهترون  شما از

  هیگر با فقط نایت که گهید حرف  جور هزار و سرتون

  هست، و   مقصره که معتقده چون کنه یم رد کردن

 خودش یاندازه به هم اری شهر مادر حتما نه، که دیشا

 ! داره سهم و حق قصه نیا از



  فکرم اما سمتش، دوا  ی م االن نایت که کنم یم فکر

 که یاری شهر از ازش، رهیگ یم نگاه! غلطه کامال

  که ابونیخ سمت   نیا ادیم  داره و شده نای ت متوجه حاال

 یبرا داره یچ دونم ینم من و بزنه حرف  باهاش

 ! گفتن؟

  که قدر اون مدرسه، ری مس سمت   کنه یم تند پا نایت

 : زنهیم داد و رهیگ یم فاصله هم  من از یحت

 ...نازار نمشیبب خوام ینم بگو بهش -
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 قرن الوگید نیتر ماندگار شهیم رو الوگید نیا

 روزنامه تری ت سر بشه نکهیا تیقابل اصال! کرد یمعرف

  که یدختر...  رید اما شد  آدم که یدختر! داره هم رو

 رو دلش رید که یدختر! نداره  دهیفا شدنش آدم االن



  یب عقل   اون برق   دیکل و  کرد جمع پا و  دست ریز از

 !  زیپر ی  تو زد  رو صاحابش

 کنه یم کمکش نازارم باشه، آدم خواد یم  نای ت که حاال

 یم منتظر و داره یم  بر تر آروم رو هاش قدم که

 چه که دونه یم خدا و  برسه بهش اری شهر تا مونه

 ویدول ممتد و متعدد یها ضربه  با خواد  یم دلش قدر

  کنه یدندونپزشک سیسرو رو مردک نیا دهن* یچاگ

 !  بده قرار ت یعنا مورد و

  نایت چون است دهیفا یب تالشش شنوم،یم رو صداش

  باشه، آروم که هم قدر چه  هر ها آدم ی  همه مثل   هم

 !داره جوش ی نقطه  هم باز

 !  خب سهیوا قهید هی بگو بهش تو نازار -

 تو کنم یم فرو رو هام دست سمتش، گردم یم بر

 و ام مدرسه مانتو ی  رو که یرنگ یآب  یهود ب  یج

 : گمیم و پوشم یم میشگیهم  عادت طبق

  وی آر هاو! جذابم ولگرد و اشیع زاده خانوم او، -

 یسالمت به نایا گردش حیتفر! برادر؟ یبود  کجا! ب؟یب

 ...ادیم بهتم نیهمچ  یشد برنز گمیم! گه؟ید



  تر راحت تا ستهیا یم  و جوا  یم رو  لبش یگوشه

 در عالم ی همه  از تر کار  طلب االن من  و بزنه حرف

 ! کردم اخم و کنم یم نگاهش کردم زیر  چشم که یحال

 ... حیتفر بودم، بابام دنبال -

 : زنم یم داد و امیم حرفش نیب

  پر رو رتیمس دارم یبگ  بهش که یبود دنبالش -

 خود مثل   دارم  منم که! کنم؟ یم یط افراز سر و فراز

 آره...! گهید دمیم اجتماع لیتحو انگل هی جذابت

 !  ار؟یشهر

 به ریمس نی ا از هم گهید آدم یکل که ستین مهم برام

 نیا تو رو من اشونی لی خ ممکنه ک رنیم مدرسه

 ! ننیبب  طیشرا

 : گهیم و موهاش نیب بره یم فرو چنگ

 ... کنم درستش خوام یم خدا به -
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 کله و سر  نکارمیهم واسه ،یخوا یم  داداشم، آره -

 یم فقط تو که نهیا مشکل یدون یم اما شده دایپ ات

  برات هیبق تا یمونیم منتظر ،یکن ینم یتالش  و یخوا

 و لطف به یاز ین نکهیا و بدن انجام رو کار اون

 کنه یم حل داره مامانت ست،ین سرشارت محبت

 ... رو ماجرا

 : گه  یم دمق و ده  یم تکون سر

 !  دونم یم -

 گنگ کنم کارتیچ یدار  توقع یدون یم اگه خب

 ! ؟یلعنت

 نیا بار هم نیتوه و حرف یکل یدون ی م نمیا حتما -

  تو! آخه ستین الزم اصال! ؟یبدون چرا نه! کرده دختر

  اتویکار گل سرت پشت مامانت  که یبلد ییجا تا فقط

 !  کنه جارو

 بهش هم تنفس اجازه و زنم یم حرف بند کی من

 که یا هفته کی نیا یغصه دارم، حق خب و دمینم

 ...شهی نم صاف ایراحت نیا باه داده نایت و من به

 !حقشه و  شده تر یعصب من از انگار اون و میعصب



 ! بزنم زر منم بذار بابا -

 : گمیم و دمیم تکون هوا ی  تو رو ام اشاره انگشت

  یچ هر گمیم منم! بشنوه  زرتو خواد ینم  گهیم نایت -

 ...یقائل احترام براش اگه! لطفا بگو ام تو بگه؛ نایت

 شدت   از فرسته؛یم رونیب صدا پر و کالفه رو نفسش

 و کوبه یم  نیزم یرو رو پاش هی حرص و یکالفگ

 :  گهیم

 ... برم بعد کنم درستش خوام یم خدا به -

 گرگ   نیا نه، که آدم نیا ی توبه زنم، یم پوزخند

 !ست ین بشو آدم  و مرگه احمق

 ! ؟یبر -

  و داده یسوت که دهیفهم تازه  انگار و دهینم رو جوابم

 !گه یم جذابش ی ها  برنامه از
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 دوزه یم  پاش ریز ن  یزم به و ازم رهیگ یم نگاه که

 ! رو یفرار نگاه   و  ها چشم اون

 : گم یم و اندازم  یم باال شونه

 نداره  یفرق نبودنت بودن چون برو االن خب، -

 ! براش

  وسط یانداخت خودتو چرا تو؟ یکن یم ینطور یا چرا -

  ؟یرقصون یم گربه یدار و

 بدهکار هم  یزیچ هی که همونه  تیحکا  کنم، یم اخم

 که مجبورم اما شم خیتوب ممکنه شده، رمید! میشد

  حرف نایت اگه بگم بهش! بزنم  حرف باهاش و بمونم

  غصه که شهینم لیدل  رهیگ یم یاللمون و زنهینم

 یم رو خودم من خوره یم غصه چون و نخوره

 !  وسط اندازم

 نسبت انزجاره از پر لحنم اما برم ینم باال رو صدام

 ! بهش

 ! نیبب -

 : گمیم و ستمیا یم کشینزد قدم کی و کنه  یم نگاهم

 ،یکرد ترک و پستت تو وسط، ننداختم خودمو من -

! یباش پشت طیشرا نیا تو دیبا تو! جات  به اومدم من



! جونم نوش خوردم؟ گه یبگ و یستی با  کارت یپا

 یکن فرار که نه. کنم یم جبرانش  نرم دندم کور چشمم

 ریتقص  بود دستم نبودم من یبگ یای ب بعد پستو تو

 !  بود نمیآست

 : گمیم که بزنه حرف و کنه باز دهن خواد یم

  اما! و بدبخت نیا یدییسا و یدییا...گ  که نجایا تا -

 ! خب؟ لطفا، باش آدم بعدشو به نجایا از

  چه گهید و بنده یم رو دهنش کنم، یم کج رو راهم

 !  بزنه؟ داره یحرف

 کنم یم یط  مخالفش جهت از رو راهم  که همونطور

 :  زنم یم داد

 ...چارهیب یداد دستش از که سرت تو  خاک یول -

 با که یکس  یوقت هیچ اسمش! حماقته؟! ه؟یوونگید

 از رو داره دوستت که کرده ثابت بهت وجودش، تموم

 !یدیم دست
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 و نیتر یالکچر  کردم، باز  چشم که صبح امروز از

 صبح اول   از اون! کردم تجربه رو یزندگ نیشادتر

 برو گفتن کردن دارمیب صبح هفت ساعت که جمعه

 داریب صبح تا به رحم  و ییبابا واسه ریبگ یبربر

  نیتر کیرمانت به بابا که االن از نمیا نکردن، موندنم

  و خونه در  یجلو  پلکون یرو نشسته ممکن حالت

 کنه یم فوت رو شهرزاد یگر ا رل دم تازه یی  چا داره

  یط هی بدبختم نازار زنه، یم حیمل لبخند مامان به و

  نکهیا واسه  نه،یآ مثل بکن نویماش گفتن دستش دادن

  نوازش دست آروم نده دست  بهم بیتخر حس یلیخ

 : گفتن و دنیکش سرم به رو  اشونگرانه

 !  بابا دختر  هللا کیبار آ -

  دلبر کوزت   هللا کیبار بگن که بود نیا درستش حاال

 ! بابا

 نیماش از  و ام خسته و سردمه یقدر به االن یعنی

 به سنگ و دیکل نوک با تونم یم که متنفرم بابا

 ! ندم امونش و  فتمیب جونش



 که زمیریم  محکم جور هی و کنم یم پر رو آب سطل

 رو یمعنوع فاز اون و بشه دهیپاش نای ا مامان سمت  

  و خواهر تا شهیم بلند جاش از بابا که کنم خلل دچار

 رو پام نوک تا سر از و اره یب چشمم ی  جلو  رو مادرم

 ! کنه خلل دچار

 :  زنه یم داد و کنم یم فرار

 ! حسود بدبخت نمیبب سیوا -

 هی و دادم باال زانوم ری ز تا که ییها پاچه همون با

 باز و در  سرم ی  رو کالهش و تنمه که کوتاه یهود

 ! کوچه تو رمیم و کنم یم

 از نفر هی ی  صدا و ادین دنبالم که رمیگ یم  محکم و در

 :  گه یم که ادیم سرم پشت

 ! خانوم سالم -

 ...آقا بالم و درد بگم بتونم کاش
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  یب خروس   بدبخت   تییدا و عمه عمو، و خاله به لعنت

  چشم ی  تو از و کنه یم نگاه وضعم و  سر به! محل

 برام دلش یول شدنه پاره حال در که خونم یم هاش

 ! بشم افسرده ذارهینم سوزهیم

 و کشم یم تر عقب رو یهود کاله و کنم یم اخم

 : گمیم

 ! د؟ییبفرما! بله؟ -

 ناله داره اد،یم مامان ی  صدا  که بده جواب خواد یم

 و در تو برام ینذاشت آبرو گه یم و کنه یم نمینفر

 که خودش! آخه؟ شهیم  ینطوریا مگه نینفر. محل

 سر از یاله زنهیم داد یوقت کنه یم یزی ر آبرو شتریب

 سلطان خب  کجامه تهم و سر ! دختر یبش پاره تهت و

 !  به؟یغر مرد جلو

 و خوره یم ترک خنده از اره،ینم طاقت  گهید اروی

 ! داره حق

 : گه یم بابا و کنه یم باز و در



  ییهاوا  سواحل از دیبا  گهید دخترم، تو برو ایب -

 . خونمون میبرگرد

  اما آروم خونه داخل رفتن قبل   و خنده یم  شتریب پسره

 : گمیم بشنوه که یطور

 ! دراز ،یبخند  آب رو -

 کوچه وسط  جا همون کاش و خونه گردم یم بر بعد

 و نداره یتموم اکشن لمیف نیا یوقت کردن یم چالم

 و سمتم شهیم پرت داره شلنگ و سطل و  یط و فرچه

 . دمیم یخال جا

 خورم یم فحش  شتریب و اتاقم تو رمیم و کنم یم فرار

 : زنهیم داد مامان و

 ! دهیبر سیگ ینشست  پاهاتو -

 کنم یم پرت تخت ی  رو رو خودم و کنم  یم قفل و در

 . زنم یم نفس نفس و

  یتشنگ و یگرسنگ از اگه که خدا به  و زنهیم در

 ! رونیب برم عمرا رمیبم

 !  کن دا درو نیا ایب -

 دونم یم که یریکفگ به کنم یم اشاره و زنم یم داد

 : هاشن دست ی  تو  جفتشون االن



 ... امیم بعد نیزم بذار و سرد سالح اون اول -

 ... درو نیا کن باز ،یزیچ ستین دستم -

 : گمیم خنده با و  تند تمیر ی  رو

 ! اونجا نکن تجمع خانومم برو نو،  نو نو نو -

 : گه یم و در به کوبه یم لگد هی

  بدم نشونت  و تجمع تا رونیب ایب اونجا  از فقط -

 !  ارهیپت ی دختره

 مثبت به بعدا و کنه یم شروع ارهیپت با  اولش معموال

 ! رسهیم سال  کی و ستیب
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 کتک از بهتر یلیخ خوردن فحش که البته خب

 !  خوردنه

 وا و در نیا  ار،ی ن باال منو  یرو اون گمیم بهت دارم -

 ! نه؟ ای یکنیم



 : زنمیم داد

 ! نه قسم، شرافتم به -

 : زنهیم داد

 !آرم یم  زاپاسو دیکل  رم یم پس -

 : زنمیم داد  لحن همون با

 !خوردم گه قسم شرافتم به -

 : گه یم. ادیم کوتاه و خنده یم

 ! تلفن داره کارت -

 میدار یسبز قرمه گفت یم روزید تا دشه،یجد شگرد

 نه آبگوشته یبو اون دمیفهم ینم من درسته حاال

 !حداقل گفت یم دیبا خودشم یول قرمه،

 !دمشیم در ریز از - 

 و شمیم بلند جام از! عاقالنه حرف   هی شه یم نیا خب

 : گمیم در از دورتر قدم چند

 !  گهید بده -

 برخورد یتهاجم یلیخ! ادیم  ریکفگ و اول ادینم یگوش

 بشه دایپ یک ی کاش و معصوم طفل دختر هی با کنه یم

 ! کنه گزارش ملل سازمان  به رو من داد



 :  زنم یم داد

 .پااام یآ -

 : گهیم. تو فرستهیم در ر یز از رو یگوش و خنده یم

 !باهات  داره یفور کار بزن زنگ  نایت به -
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 بشم داریب کنم،  باز رو چشمام صبح روز هی شهیم یک

 و نای ت اسم! شده؟ تموم اتفاقا نیا  همه نمیببب و

نف  رو حالم داره احتماال که ید یجد یمشکل  ! کنه یم ک 

  تخت، ی  رو خوابم یم رمیم و کنم یم باز رو در

 :  گه یم و کنه یم باز و در مامان

 ! یشد نترس بابا، نه -

 : گهیم و کنم یم نگاهش سیف پوکر



  یب یها یگوش نیا تو شب تا صبح ست ین معلوم -

  کانال هی رو مودشون که زنن یم ور هم با  یچ  صاحاب

 !مونه ینم

 رو من مه یجر محوطه  حالت همون با  و زنهیم غر

 ! کنه یم ترک

  قهید چند. دهیم تماس رد و رمیگ یم رو  نایت ی شماره

 تونم ینم  شمهیپ مامانم"  که فرستهیم امیپ برام بعد

 " بزنم حرف

  شک چون میدار یمشابه طیشرا که خداروشکر خب

 نیا تو کنکاش مشغول و در پشت االن مامان ندارم

 ور یچ صاحابمون یب نیا تو ما بدونه که است مسئله

 . میزنیم

 : فرستمیم امیپ براش

 ! بود؟ شدهیچ -

 : سهیبنو برام و بده رو جوابم تا  کشه یم طول

 ! شدم بدبخت -

 زار لجن تو داره خدا  ترو نگاه رو یگالب نیا

 یم تازه بعد زنهیم نهیس و کنه یم شنا یکوپتر یهل

 "شدم بدبخت" گه



 : سمینویم براش

 یها ییا...بگ از ،یبدبخت یطی شرا هر تحت که تو -

 ... سلطان بگو برامون روزت به

 و درد خداوندا ای خدا! فرستهیم  هیگر یموجیا

  یبکش دستمالم براش چ،ی ه یکن تحمل د یبا بتشویمص

 ! بزنه حرف  کلمه چهار که

 و دهنت بزنم تونم یم نه گهید که من جان، نایت -

 پس! کنم  جمع گنداتو تونم یم نه و  کنم سیسرو

 ! بخور گه  راحت الیخ با  و باش راحت

  اری شهر مامان -

 که  گفت -

   فردا -

 . باهاش شگاهیآزما برم -

  وقت نطوریا  و سهینویم تکست کی ی  تو رو کلمه هر

 ! سرش تو بزنم خوام یم ها
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 :  سمینویم

  نجاتت داره!  داره؟ کردن جفت گهید نی ا برو، خب -

 .بدبخت دهیم

  یزار و  ناله یکرا یاست و یموجیا ارسال با همراه

 :  سهینویم

 ...نازار ترسمیم من یول -

 ...یری مینم نترس -

 ! نازار؟ -

  ای گه،ینم و کرده یغلط  هی ای نیا گهید  دونم یم من

 .کنه یم چت یمدل نیا که خواد  یم یزیچ هی

 : سهینو یم

 ...شه یم ماهش چهار داره بچه نیا نازار -

 دیشا و میترسناک  آدما ما! زنده؟ موجود! آدم؟! بچه؟

 یم نفس که آدم هی رو  زنده موجود هی. حیوق هم

  فکر که یا  لحظه درست و میاریم ایدن نیا به کشه،

 چون چرا،! مشیکش یم  ده،یرس یزندگ به کنه یم



  دقت خوب اگه و میشد اومدنش وجود به  باعث سهوا

  تمام صورت هر در و نداره  وجود یسهو  یحت میکن

 !ماست گردن   به راتیتقص

 و زنهیم صدا رو اسمم شه،ی م یطوالن که ندادنم جواب

 "  کنم؟ کاریچ من نازار" سهینو یم برام

 ." دونم ینم " سمینو یم

 ! هیچ غلط ای و درست که بدونم کجا از  دیبا واقعا و

 ! باهام؟ یایم فردا -

!  اشتباهه گذاشتنش تنها دونم یم  فتهیب که یاتفاق هر

 !  درده و وحشت  و ترس و استرس از پر نایت چون

 .امیم -

 . باش خونمون در دم هفت ساعت پس خب -

 یم کنارم رو یگوش و "  باشه" براش سمینو یم

  جا از و شنوم یم رو بابام  یکردنا شلوغ  ی  صدا. ذارم

  هم مسئله  نیا به راجع تونستم  یم کاش. شمیم بلند

  مشورت ازش که شدیم کاش و بزنم حرف  باهاش

 ...!رمیبگ
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 انداختم دوشم ی  رو رو ام کوله دم،یپوش مدرسه لباس

 به حواسم کرد سفارش مامان. زدم رونی ب خونه از و

  خوب و  آخر سال نیا نکنم  یگوشیباز باشه، درسم

  اون بود نیا کنم یم فکر دارم من و  بخونم درس

 ! گذاشتم؟ کنار رو اهامیرو  خاطرش  به که یزیچ

 

  ناظم ی  برا بار هر و شهی م شتریب داره  بتمیغ آمار که

 و پدر چرا  که ارمیم دروغ ل  یدل هی معلم و ریمد و

 ! کنن  موجه رو بتمیغ انینم مادرم

 

 و شده بی عج دخترش دهیفهم حتما هم نایت مامان که

 که ادشهیز  اعتماد از من  ی چارهیب مادر مثل   هم اون

 خودم از روزا نیا قدر چه و پرسه ینم یسوال

 ! متنفرم



 

  نیآخر نیا دوارمیام و خونشون سمت   افتم یم راه

  اشتباهاتشون و خودشون دنبال رو من  که باشه یبار

 .کشونن یم

 خواد یم دلم... ام خسته اون  از شتریب اما  نگرانم من

  و باشگاه برم باز و برگردم خودم یعاد یزندگ به

 ! بخونم درس

  نازار و  نباشه بهار یغصه نباشه، نایت استرس   

 ! ها میقد مثل   باشه یعاد

 

  مامانش. بزنم زنگ دی با و دمیرس امیم که خودم به

 : گه  یم و دهیم جواب رو فونیآ

 ! ادیم االن -

 

. ذارهیم جاش  سر رو یگوش و بزنم یحرف دهینم اجازه

 .هیعصبان که دیفهم شه یم صداش و لحن از

 

 هوا. ستمیا یم نهیس به دست و وارید به دمیم هیتک

 .خواد یم رو خوابم  رخت قایعم دلم و سرده



 

 که نمیب یم و کنه یم باز رو در اد؛یم  نییپا باالخره

.  کنم ی م سکته ترس از و همراهشه هم مادرش

 ام،یب خودم به تا کشه یم طول و کنم یم نگاهش

 : بگم و کنم  جمع رو دهنم

 . سالم...س -

 

 کپ. پرسه یم رو ام خانواده حال   و ده یم رو جوابم

 اما ادیم  همراهمون یگاه  از هر که درسته و کردم

 ! امروز؟ آخه

 

  رمیمیم رو ی بار  چند رسما ابونیخ سر   به دنیرس تا

 و شل یل یخ و گه ینم  یزی چ اما نایت. شمیم زنده و

 اصال دیشا و  دهیم ادامه هاش قدم برداشتن به لکسیر

 ! فهمم ینم خودم ام حامله من

 

  یتاکس یبرا کنه یم بلند دست  میرسیم که ابونیخ سر

 یتاکس به  یاجیاحت مدرسه ر  یمس کنم یم فکر من و

 : گمی م نایت گوش دم. نداره گرفتن



 !؟یچ واسه نیماش -

 : گهیم و رهیگ ی م دهنش ی  جلو رو دستش

 .بره خواد یم -

. کمتر ی حدود تا هم استرسم  و شهی م راحت المیخ

 . کشمیم قیعم نفس و ذارمیم قلبم ی  رو رو دستم

  داره، یم نگه مادرش یپا  شیپ که یرنگ زرد یتاکس

 : گهیم و ما سمت   کنهیم رو

 ! نا؟یت نکنم سفارش گهید -

 

  سال کی  و ستیب مثبت فحش مرحله یعنی نیا خب

 و میتعل از یدیجد فاز وارد و کرده رد رو من مامان

  مث   چشم یها  مژه و چشم گه یم نایت که. شده تیترب

 .زهیری م درخت برگ
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 سمت   به ما کنه؛ ینم ریی تغ یزیچ مادرش رفتن   با

 گل شیباز گنگستر نایت چون میافت یم راه مدرسه

 : گه  یم و کرده

 ! براس و دور ن یهم مامانم -

 

  یم اریشهر  مادر منتظر مدرسه، راه   یفرع  کوچه تو

 ادیم بر ازش ییکارا و ها حرف چه نکهیا ی  پ و میمون

 !  میدی مال تنمون به قبل  از رو کنه ی م نثارمون و

 

 با که ییباال مدل ن  یماش که کشه ینم  طول یلیخ

  کوچه وارد داره فرق یلیخ  اریشهر خود ن  یماش

 به فقط اما و میکن یم سالم م،یشیم  سوار. شهیم

 .نشسته شاگرد یصندل ی  رو  اریشهر کنار   که مادرش

 یگرم استقبال توقع   هم ما و دهیم کوتاه  رو جوابمون 

 . می ندار ازش رو

 

. بره یم  و ببره شگاهیآزما  به رو ما قراره  گفت نایت

  نایت ی  رو  به رو میایم که خودمون به و میشیم ادهیپ



  نایا همه و میستادیا رنیگ یم نمونه که یاتاقک ی  تو

 !ارهی مادرشهر کی نزد و دور یآشناها لطف به

 

 ادینم در ازش ییصدا و رهیم فرو دستش ی  تو سوزن

 اون یوقت  باشه تعجب آخرت تونهیم  ماجرا نیا و

 فرق قصه حاال  اما و هیفرار و زاریب آمپول از یهوچ

 . کرده
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 همه نیا کنم ینم باور! خوابه  زیچ همه برامون انگار

 نیا و کردن  لگد تابو همه نیا رو، شکستن  قانون

 ! رو انیم بی عج نظرم به که  ییکارا همه

 چه دهیپر  رنگ آدم   نی ا و نشستم نای ت ی  رو به رو

 نیا یحت ی وقت! داره؟ قبل یروزها ی  نا ی ت با یشباهت

 !  کرد شماتتش شهینم که  فهیضع قدر



  اما اریشهر  مادر نوشته، یسونوگراف براش دکتر

  انگار حاال و نداره رو قبل یها روز یکالفگ  آرومه،

 !  مطمئنه مشیتصم از

  نباشه، هم  ارشیشهر  ی بچه بچه نیا اگه یحت که

 نایت کنه یم  فکر و گرفته نشونه که رو اریشهر اسم

 ! زشیعز پسر واسه معضله و انگل هی

 در سمت   افته یم راه و شهیم بلند جاش از نایت

  تنش پالتو آروم خودش و افتم یم راه دنبالش. خروج

 . ستهیا یم  اریشهر مادر  منتظر سالن ی  تو و کنه یم

 و وهی م آب نایت یبرا  شه،یم داشیپ هم  اریشهر

 با یوقت است گهید آدم   هی نایت نیا و  دهیخر کمپوت

 : کنه یم  زمزمه نفرت

 ! نکشتمش هنوز -

 یآدم هی ت  ی خاص و شهیم دور ازش قدم کی  اریشهر

 !  شدن دور نه؛یهم اریشهر مثل

 :  گه ی م نایت به رو و ادیم مادرش

 ...سونو یبرا میبر -

 :  گه یم که برم دنبالشون خوام یم

 ! امیب تا  جا نیهم نیبش دن،ینم راه که رو شما -



 جادو وره ور نیا که دونم یم حرفش، به دارم شک

 دلشه تو که یچ  هر باز تا ناستیت با شدن تنها هدفش

 ! بگه بهش
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.  رهیگ یم  رو دستم اریشهر و دنبالشون افتم یم راه

 :  زنمیم تشر و کنم یم اخم

 ! کن ولم -

 :گه یم

 !دارم کارت نیبش - 

  یکی  ی  رو و کشم یم رونیب دستش ی  تو  از رو دستم

 .نمیش یم  سالن ی  تو یها یصندل از

 : گهیم و نهیش یم کنارم ،یصندل  کی فاصله به

 ...نازار ارمایشهر من -



  یلحن با  و کنم یم کج رو گردنم سمتش، کنم یم رو

 : گم یم نفرت  و طعنه از پر

 ...تییآشنا  از خوشبختم واقعا؟ ؟ ا  -

 :  گهیم و فرستهیم رونیب کالفه رو نفسش

 ! نه یبب بیآس ذارمینم خدا به -

  فیرد دو اون خواد یم دلم قدر چه و زنم یم پوزخند

 .کنم خورد دهنش ی  تو رو ها دندون

 ینم یزندگ  ار،یشهر نداره یزندگ! قا؟یدق هیچ بیآس -

  یچ به بیآس. نگرانه همش و ضهیمر  داغونه،. کنه

 ! تو؟ قایدق یگ یم

 ... من -

 :  برم یم باال  رو صدام و امیم حرفش نیب

 تو یمعرفت  یب از رو ضربه نیشتریب... االن... اون -

 !یکوفت یماجرا نیا نه خوره یم

 ی  دلها یسوگول  که جهنم به و دستم از شهیم کالفه

 . شده خاطر آزرده مادرش

  بیآس من گهیم یک... االن رونیب ی بکش شهیم -

  خب بابا. کشم ینم عذاب ستم،ین ناراحت  دم،یند

 .موندم باهاش  وقت همه نیا که منم دارم دوستش



  جانبش به حق لحن   به و یصندل یپشت به دمیم هیتک

 :  گم یم و زنم یم پوزخند

 به که آزاد جون به کن دعا برو! یزن یم زر یدار -

 به وگرنه. کنه جمع رو قصه نیا ادی ب گفت مامانت

 داشت ادامه امتیالق ومی تا بود اگه پا و دست یب ی  تو

 !بتیمص نیا

 و فرستهیم رونیب صدا پر و کالفه رو  نفسش هم باز

 یم و متنفرم شگاهیآزما نیا آروم یفضا از قدر چه

 ! ترسم

 اگه یحت  نامیت نگران   و برداشته رو جونم تموم   وهم

 . برسه نظر به احمقانه
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  انتظار جز  یکار و دوزم یم وارید و در به رو نگاهم

 .  اد ینم بر  من از دنیکش

 ! نازار؟ -



 گلوم از هوم به هیشب ییصدا کنم، نگاهش نکهیا بدون

 !  کنه یم تم یاذ باهاش زدن حرف یحت و  شهیم خارج

 ... دارم حرف باهاش برسونمش؟ من یبذار شهیم -

 از رو هاش چشم دارم دوست شنوم،یم که رو نیا

 : گمیم تعلل یب و یفور و تند. ارم یب در کاسه

 ...نکرده الزم! رمیخ نه -

 یم زمزمه آروم یلیخ و یصندل  به دهیم  هیتک هم اون

 : کنه

 قشنگ نباشه، ریدلگ  ازم ایآخر نیا خوام یم -

 ! میکن تمومش

  کنم یم نگاهش باز دهن   با و متعجب! ادیم در شاخم

 .بشه پاره دهنم که  االنه نیهم کنم یم فکر و

 !؟یکن تمومش -

 !  م؟یبد ادامه -

  هی دادن   ادامه نه،! داره یا کننده قانع جواب   سوالش،

 اون یمطمئن و یدون یم که یوقت اونم اشتباه، راه  

 !محضه ت یخر حتما است راههیب راه

 !  آخه؟ مطمئن و حیصر انقدر -



  نگران   بلبلشو نیا تو فقط من و است درمونده لحنم

  ماجرا اصل   و ریپذ بیآس عاشق ی  نایت  نگران  . نامیت

 زبون به رو رفتن حرف ساده که ییآدما از نه؛یا

 رهیم که یاون  شهیهم چون! ادینم خوشم  یلیخ ارنیم

  کلنجار بارها و بارها خودش با گرفته،  رو مشیتصم

  به حاال و دهیرس باور ینقطه به درد ینقطه  از رفته،

 مونهیم که یاون و خداحافظ گه یم مقابلشه که یآدم

  جوابش اگه یحت و کنه یط  رو مراحل نیا تمام   دیبا

 چرا  گه یم خودش با مدادم بدونه هم واضح رو

 ؟یذاریم -

 : گمیم که ام  درمونده قدر اون و اندازم  یم باال شونه

  من حرف  به نجایا تا مگه  بگم، تونم یم یچ من -

 ! ؟یریگ یم اجازه من از  که داده گوش

 هی. ادیم مادرش ی  صدا  که بده رو جوابم خواد یم

 ! یجد و مصمم قاطع، لحن  

 :  گه یم

 !  کن مصرف دستور طبق رو داروها -



 اون از ورق هی اگه که کنم یم فکر نیا به من و

 ییبال چه بشن  سبز مادرش راه سر یتصادف ها قرص

 !  اد؟یم سرش به

 و ادیم سرشون ییبال چه که نهیا ترش درست دیشا

 ی  رو که یصاحب  کی و هزار جواب   دارش آبرو مادر  

 رو نبودن جا چیه و وقت چیه واما دارن ادعا نایت

 !بده؟ دیبا چطور

 و رهیگ یم  رو نایت دست شه،یم بلند جاش  از اریشهر

 تقال نایت. کشونه یم سالن از رونیب به خودش دنبال

 !نداره رو جونش چون ستین موفق یلی خ اما کنه یم
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 رو اسمش داره که اریشهر مادر   به توجه یب هم من

  از ستهیبا که داره توقع  ازش و زنهیم  صدا وقفه یب

 یلیخ یمحوطه  وارد   و زنم یم رونیب درمانگاه  سالن  

 .شمیم کشیکوچ



 درگمم، سر هم باز و رمیگ یم شیپ  رو خروج راه  

  بگم دروغ به باز و مدرسه برم دیبا االن دونم ینم

  تا بچرخم ول  ها ابونیخ تو قدر اون ای  موندم خواب

 ! خونه برگردم و بشه ظهر

 ام شونه یرو  رو ام کوله و شمیم یاصل ابونیخ وارد

  یم دلم که کسلم و خسته قدر اون. کنم یم جا به جا

  و بخوابم محضش سکوت ی  تو و جوب ی  تو خواد

 .  کنم سرم ریز بالش   رو  میپشت کوله

 یوقت و شهیم رد کنارم از کم سرعت با نیماش هی

 و کنه ی م گرد عقب نشده، دور ازم قدم چند هنوز

 یمقنعه و وضع و سر نیا با که یمرس ایخدا

 تو و داف هنوز مدرسه گشاد و گل ی  لباسا و یر یکبیا

 . امیم  نظر به دلبرو

 کشته یکل که  حاال من و کنه  یم حرکت کنارم نیماش

  پس هوله دختره  نگن که اقهیق تو برم دیبا دارم مرده

 به دمیم  رو نگاهم و کنم ینم نگاه رو نیماش داخل  

 !  رو به رو ری مس و ابونیخ

 :  گه یم که شنومیم آشنا  یصدا هی

  تو نیسنگ  سر و بینج دختر هی کنه یم عشق آدم -

 . نهیب یم ابونیخ



 سرم یوقت اما بدم یتند  لحن با رو جوابش خوام یم

  مخل مخ رو و طرفه هی لبخند و کنم یم خم رو

 . ماسهیم دهنم ی  تو حرف نم،یب یم  رو شمیآسا

 : گه یم. ستادمیا جام سر منم و داشته نگه رو نیماش

 سر و خانوم   و بینج دختر هی! یشینم که سوار -

  حاج نه مگه شه؛ینم گرانید نیماش سوار که نیسنگ

 .  خانوم

  دیشد با رو در و شمی م سوار حرص از و عمد از

  یم نگاهش اخم با. کوبم یم هم به ممکن حالت نیتر

 : زنمیم غر و کنم

 ام، خسته. طرفم  هی به نیرنگ  و نیسنگ و خانوم حاج

  و بشر حقوق دار دوست که توام ادیم خوابم  گشنمه،

 . بینج یدخترا  الخصوص یعل هللا،  خلق به کمک

  یم سکوت جوابم در که باره نیاول نیا و خنده یم

  یخی تار لحظه نیا افتخاراتم جزو تونم یم س،ی و کنه

 . کنم ثبت رو
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  گلم که نگذشته گلم از بعد ی  شاد از لحظه چند هنوز

 تونه ینم یوقت ذوقم تو خوره یم شه،یم اعالم دیآفسا

 :  گه یم  و کنه جمع و شی متر هزار  هزاران زبون

 یبخوا فالن و ماساژ کنم یم فکر یا خسته که حاال -

 ! نه؟ گه،ید

 :  کنم یم  زمزمه لب ریز و ذارمیم هم  ی  رو  رو پلکم

 .شو خفه -

 : زنه یم  غر و بنده یم و کمربندش

  حلواش بزنم گرفته؛ سیس من واسه بچه الف هی -

 .نیماش کف کنم

 در رو  حرصش تونستم باالخره و شهیم شل شمین

 ینم یخال رو نونم بعد به نیا از بابا  قول به ارم،یب

 ! خورم

 : پرسم ی م و بنده یم رو کمربندش 

 !  درمونگاه؟ یاومد یم یداشت -



 همون تو جوابم دنی شن ی  برا و کنم یم باز چشم

 .سمتش کنم یم رو کردم،  لش که یحالت

 : گهیم و کنه یم  نگاهم متعجب

 ! ؟یبود  اونجا تو -

 : گمیم و بندم یم رو هام چشم دوباره

 . کردم فرار مدرسه از نه -

 بمب داره احتماال و کنه یم سکوت لحظه چند

 چیه آرامش به بشر نیا و کنه یم فعال رو شیساعت

 ! نداره یاعتقاد

 به رو نبستم کمربند که  من و کشه یم  ییال  هو کی

 روده ترس از که نمونده یزیچ و شم یم پرت جلو

  رو ما یهوا خدا ترو بگن و ام هیکل به  بچسبن هام

 ! باش داشته

 که کنم  یم گرم ینوع به و رمیگ یم قیعم نفس

 . بدم فحش

 مار،یب! یروان یدار  کرم ؟یضی مر ؟یماریب -

 ! یسمیساد

 یها  سلول  تک به تک اتم   رو ی  تکرار  شخندین همون

 :  گه یم لکسیر یلیخ و کاره یم لبش  ی  رو رو مخم



 !  یگفت دوبار و ماریب -

 : کشم یم غیج

 !  یماریب نفر دو قد چون -

 و خنده یم.  بندم یم رو کمربندم بار نی ا و دمیم هیتک

 :  گهیم

  و داف و دلبر یلیخ که نه آخه ستم،ین نا یا ماریب نه -

  طونویش دمیکش ییال. شدم یم اغوا داشتم ،یجذاب

 !شه دار لکه عفتم نذارم کنم شیک
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 که باشه ی زهرمار برج   همون آدم نیا کنم ینم باور

  که یآدم. دمشید برق تو و افاده و ادا همه اون با

 یم یشوخ و بود راحت خودش ی  ها  دوست با فقط

  به دوستاش جزو هم من  ای داره حالت  دو االن. کرد

 ! من کلیه به بزنه گند داره دوست کال ا ی ام،ی م حساب



 تو م،یش میت ایب اصال. بمینج خودت مثل   منم ؟یدید -

  یم فتح رو  ایدن شمیم آقا  حاج منم یخانوم  حاج که

 ! هم با میکن

 از گهید من  یول دارن ی ا بامزه حس  هاش یشوخ

 حواسم کنم یم پرت. ترسم یم بامزه یها  حس یهمه 

 : گمیم و ماجرا نیا از رو

 ! ؟یهست  یزیچ رو -

 و رسه یم گوش به وارش کیشل یخنده ی  صدا اون

 االن که  رونه یم آروم رو یکوفت نیماش نیا انقدر

 به و میشد دور درمونگاه ی  اصل ابونیخ از فقط

 . میدیرس دونیم

 .داشتم دوست و نیا -

 ازش کنن عیضا رو یک  هر مارهیب بس از! هیعیطب

 ! باشه خودش آدم اون یحت  اگه حاال. بره یم لذت

 :  گم یم

 . گهید  شمینم مزاحمت کن، ادهیپ نجایهم و من -

 : داره یم بر نه و ذارهیم نه بالفاصله و یفور

 ! یشد مزاحمم نیماش تو ی دیچپ یزرت که موقع اون -



!  خورم یم حرص یلیخ و کشم یم خجالت  ذره هی

 :  گم یم کنم یم غی ج  غیج که یحال در و یعصب

 !  یشعوریب رسما یعنی -

  زهره کشه یم گهید یی  ال هی و اندازه  یم باال شونه

 : گم یم یفور و شم یم ترک

 ! گاو ، یگاو رسما ،ی ستین شعوریب دیببخش  خب -

 روش حتما دیبا و کنم  یم ادا دیتاک با رو" گاو"

 کسالت ی  زندگ تیماه و ت یواقع با بلکه کنم یپافشار

 ! بشه رو به رو بارش

 نگاهم اخم با و ترمز ی  رو  زنهیم محکم ابونیخ کنار  

 . کردم غلط بگم وقتشه گهید کنم یم حس. کنه یم

 : گمیم و دمیم قورت رو دهنم آب

 هی! یجنگل سلطان ،یریش شما  اصال، هیچ گاو -

 ...نهیبب خاله کن غرش

 :  گهیم و شنیم باز هم از هاش اخم

 ! یدار رو خودم یتا صد -

  یم و کنم یم  بغل رو گذاشتم پاهام ی  رو که یا کوله

 :  گم



 . استاد مید یم پس درس میدار حالت هر به گهید -

 باز رو کمربندم که من و کنه یم روشن رو نیماش

 :  گم یم کردم

 روم فشار انقدر صبح از م؛یآورد نجایا تا که یمرس -

 . کردم یم سکته زدم ینم حرف یکس با اگه که بود

 چند لوده  مردک نیا و زنه یم رو نیماش یمرکز قفل

 ! آخه؟ کنه تکرار رو مسخره یشوخ هی دیبا بار

  خوب یشد ادهیپ و تاتر نیا بار هی. گه ید  نویا کن وا -

 .گهید بسه م،یدیخند بود

 :  گه یم

 . دارم کارت -

 و افته یم  راه بخار اسب ها اردیلیم سرعت   با بعد

 ! بره خواد یم یجهنم کدوم باز دونم ینم

 یم کار هی" ممنونم"  یگ یم بهش تا که هینطوریا کال

 !یبش مونیپش ات نکرده و کرده از کنه
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 با و کنم یحالج  ذهنم ی  تو رو حرفش تا  کشه یم طول

 : بگم دلهره

 ! ؟یدار  کارمیچ -

 : گه  یم لکسیر  و یجد یلیخ

 !  خونمون ببرمت خوام یم -

 و شنیم  باز درجه نیآخر  تا هام چشم زده وحشت

 : گمیم

 ! یکن یم غلط یلیخ تو -

 از رو تعادلش و سرش تو زنم یم ام کوله با بعد

 : کشم یم غیج. دهیم دست

 ! دار نگه -

 دو هر دست هی با بتونه که ادهیز قدر اون زورش

  هاش دست ی  گرم اما کردم بغض. کنه مهار  رو دستم

 . رم یبگ قلب تپش شهیم باعث

 : نالم یم

 ! مرگته؟ چه تو، یکن یم ینطور یا چرا -



 :  گه یم اخم با و کنه یم کج سر

 !  کلفته؟ گردنتم یزنیم منو یدار تو کردم؟ یچطور  -

 : گه  یم و کشم یم  یقیعم نفس

 یکن یم فکر تو که یا خونه اون! امون خونه گفتم -

 یم یوقت نفره؛ هی مال. خونمه  یشد رد کنارش از و

 سبز بته ریز از و دارم خانواده یعنی خونمون گم

 .نشدم

 : گمیم کالفه

 نشونم اتو خانواده یخوا یم که یشد گفتم من مگه -

 رسمیم رید برم بذار شدم، سوار کردم غلط ؟یبد

 ! شهیم یشاک مامانم خونه

 در و کنه نگاهم نکهیا بدون هم، در یها  اخم همون با

 : گهیم دهیم فشار  تر محکم رو دستم که یحال

 مرد نیماش سوار یکن یم غلط نیهم قایدق ن،یآفر -

 ! یشیم بهیغر

 . برم کن ول  یبگ تو یچ هر باشه؛ خب -

 : گهیم و اندازه یم صورتم به ییگذرا نگاه  

 ...دارم ازین کمکت به - 



 :  کنم یم  زمزمه تعجب با و پره یم  باال ابروم یت

 ! ها؟ -

 مغرور   آدم هی که فکر نیا از شهیم پر سرم تموم و

 کمک من از که شهیم یچطور منم، منم  ی فتهیخودش

 !خواد؟ یم
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 :  گم یم و رمیم در کوره از باز زنه،ینم که حرف

 ...ای یدار یم نگه کنم، کمک بهت خوام ینم من -

 یچ هر تا خنده یم که یحال در و اد یم حرفم نیب

 : گه یم و بندازه جفتک اعصابم یرو  شتریب

 ن؟ییپا یکن یم پرت خودتو ؟یچ ای -

  در دادم ی  صدا و دهیم فشار قبل از تر محکم رو دستم

 .ادیم



 ی  رو چرا  ازم خواد یم کمک اگه واقعا دونم ینم

 خنده یم که! کنه ام وونهید  داره یسع و رهیم اعصابم

 : گهی م خان  جناب  لحن   با و باز

 به؟یب ستین ایمه برات پروندن لگو یفضا یَعخ -

  صرفا! گهید  نهیهم تکواندو از احمق یها  آدم تصور

 ...پروندن لگد

  یاریب در یباز  یوحش کنم، ول و دستت خوام یم -

 ! نییپا کنم یم پرتت نی ماش از خودم

 شه یم ول دستم کی به سه از معکوسش شمارش با

 مچم دور انگشتاش از که  هیقرمز رد ی  رو  نگاهش و

 کال! گهینم یچیه اما و رهیگ یم گاز رو لبش. مونده

 خودش شیپ داره ای د،یببخش بگه کلمه هی رهیمیم

 فشیک با هم  یوحش نیا خب ا  که کنه یم  کتاب حساب

 !  در اون به نیا سرم، تو زد

 :  گم یم و کشم یم ازهیخم

 یبگ خونتون  یببر  یخوا یم مدرسه لباس با و من -

 تم؟یک

  تو هاش اخم و اندازه ی م تاپام سر به یکوتاه نگاه

 :  گه یم کالفه رن،یم هم



 ! یبگ یتون ینم زودتر -

 شومش ینقشه به خورده گند نکهیا از و خندم یم

 ! خوشحالم یحساب

 ؟ینیبب خودت یکور توام اللم، من -

 : گهیم و کنه یم کم رو سرعتش

 ...میبخر لباس میبر -

 زشنی ر حال  در رگمم یها  یمو یحت ،یچ یه که پشمام

 ! اغرار  و اصرار همه نیا از

 : گمی م و شمیم جا به جا یصندل ی  رو  جام سر

  خودت واسه که امیم گفتم من مگه ،یحاج  کن ولم -

 !  ؟یکن یم چهارتا دوتا دو

 نگاه ساعتم به م،یبرس خونمون  به که نمونده یزیچ

 مدرسه از دیبا که یمیتا از  دوساعت هنوز و کنم یم

 دیبا رو ساعت دو نیا دونم  ینم! مونده بشم لیتعط

 به و رمیم بشه تموم که ماجرا نیا اما بخورم یگه چه

 و صاف رو مهنم دهن زنهیم چون نه، که مامان

 بار چند که گم یم بابا به رم یم. کنه یم صوف

  تو زنهیم   یچاپ آب هی فوقش و چوندمیپ رو مدرسه



 دیبا همه که آخرش... گهید رمیمیم و  ام روده و دل

 ! صالحمه به شتریب  رمیبم کنکور قبل  منم رنیبم
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 :  کشم یم غ یج و کنه یم  کج رو راهش

 ! ؟یریم یجهنم کدوم ام،ینم من آقا -

 که! خواد یم یچ و هست مرگش چه گه ینم حداقل

  الزم کمک واقعا اصال نهیبب و بدونه رو فشیتکل آدم

 ... نه ای داره

 یم شعورش حداقل خوبه و کنه یم ادیز  رو سرعتش

 محکم رو دستم و نکشه ییال  محلمون  ی  تو که رسه

 . رهینگ

 ! ؟یهو -

 بذارم هم رو اسمش سم،یبنو روش از کتاب هی دیبا

 ! هرگز ها  گاو اما شوندیم آدم  خرها



 ستمیس کال و خوره یم بر بهش دمینم که  رو جوابش

  هر به گهید. ستین خودش دست فهیضع مغزش عامل

  مثل   ینادر یها دهیپد با  که نهیا آدما  ما فهیوظ حال

 مهربون برن یم رنج خاص یها یضی مر از که آزاد

 ! دهنشون تو  مینزن و میباش

 ! گرفته درد دستت که کتفم به اصال خب -

 :  گم یم یمصنوع جانیه  از پر لحن   با

 یتون یم که شهینم باورم! خداروشکر ،یوااا -

 ! ینیبب

 : گمیم و اندازه  یم باال شونه

 ...  من -

 یم ازت دارم که یبد تجربه خاطر به بگم سخته

 چون دم،یترس ینم بشم سوار نکهیا از قبل! ترسم

 تونه یم شهی هم نازار چون بودم، یشگ ی هم نازار

!  ترسم یم خودم از االن... چون  باشه خودش  مواظب

 بود یقو نازار همون نیا کوشا مورد در  و کوشا ش  یپ

 آدم اون واسه دلش چون!  بکنه یکار نخواست که

  تنها شده؛ طرد خونه از که بود دهیشن چون. سوختیم

 رو خودش  حال و ستین  یعمد که بود دهیفهم. شده



 دفاع ی  جا و کرد گرد عقب نیهم واسه! فهمه ینم

 ! فرار

  خواد یم کمک گهیم خودشه، حال   تو آدم نیا االن اما

 معلوم خودش  با فشی تکل! یکمک چه دونم ینم و

 هی بار هی  نباشه، تنم به سر خواد یم  بار هی! ستین

 ... تره ک ینزد بهم همه از که کنه یم  رفتار یطور

 :  گم  یم لب ریز و  کنم یم تر زبون با رو لبم 

 ! ترسمیم... من ... من -

  کنم یم مشتشون لرزن یم هام دست که یحال در بعد

 . نیماش یپنجره  از رونیب به دمیم رو نگاهم و

 ! نترس -

! عطوفت و رعفت یخدا! احساس یخدااا! ن؟یهم

 کلمه تک هی ن،یهم فقط زه یانگ یخدا! ی مهربان یخدا

 ترک دستش از شهیم یچطور  نترس؟  خشک لحن با

  خودمو  ی  جلو االن شهیم یچطور ! واقعا؟ نخورد

 ! نیماش شهیش  تو نکوبم و سرم  که رمیبگ

 با مگه بازم بچه نکن، ر یاش...ک فکر خودتم شیپ -

 .باشم داشته کار تو

 ... دونه یم بچه  رو من حداقل  حاال خوبه



 !خب؟ یدارینم بر بچه نیا سر از  دست چرا -
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  که یحال  در و چرخونه یم کاسه تو رو  هاش چشم

 یم رو نشه،یماش فرمون ی  رو دستش دو هر آرنج

 : گه یم کوتاه و سمتم کنه

 !خواد یم دلم دارم، دوست -

 ! ؟یفهم ینم چرا ام،ی ب باهات خواد  ینم دلم من -

 از خوام یم و زنهیم حرف لحن همون با دوباره

  یلیخ و کنه یم کج کمی و گردنش. شم  منفجر حرص

 : گه یم تفاوت یب

 ! کوره فهمم چراغ من -

 :  کشم یم  غیج  و باالخره شمیم منفجر

 ! یروان متنفرم ازت -



 یم نگاه اطراف به یوقت و کشه یم محکم ییال هی

 . میتر دور یلیخ خونمون از کنم

 :  گهیم و زنهیم پوزخند

 ! ی بگ شهینم روت یعاشقم -

  بازوش به ضربه چند و امیم در خودم از  رسما گهید

 ! اد؟یم هم دردش مگه سنگه؛ مثل یول زنم یم

 اتم،ینفهم زبون عاشق گهتم، اخالق عاشق آره -

! یتوهم متشکر خود از مردک. اتمیشعور یب عاشق

  یریمینم بزن، حرف! یر یم یجهنم کدوم بگو حداقل

 ! که

  هی اگه! خنده یم اون و زنم یم حرف وقفه یب من

  تو دن...یر ش،یزندگ  تو باشه داشته سالم حیتفر

 !  بدبخته من اعصاب

 و ممتد بار چند کشم یم قیعم نفس نم،یشیم جام سر

 :  گم یم

 ! میر ی م کجا بگو -

 : گهیم و خنده یم

 میریم! ؟یا یم یخوا یم یگذاشت کنار رو تنگا ادا ا ؟ -

 ...مکان



 مثل به مقابله  خودش مثل   دیبا بسه؛ خوردن  حرص

 ! کرد

 دیشا بندمش، یم محکم و کنم یم باز و داشبرت در

 یصدا که  حال هر به. کوبم یم توش رو مشتم هم

 :  گه یم و کنه  یم یعصب رو آزاد و نداره یندی خوشا

 !  نکن هوووش -

 با کنم یم  احساس و کنم یم تکرار رو کارم دوباره

 لبخند پس قلبش، تو کنم یم فرو خنجر کار نیا

 نیا که رمیم  و شهیم هام لب یروونه  ی بخش تیرضا

 نداره دوست خب اما بدم  انجام سوم بار یبرا رو کار

 . ادیب وتشیک و جذاب نیماش  سر ییبال

 ...برمت یم  کجا گمیم! ی وحش نکن  -

  باال رو کفشم  کف و بندم یم آروم و در کنم،  ینم باور

 لگد با هم رو، قلبش از یا تکه کنم فیکث  هم تا ارمیم

 ! توش برم

 : زنه یم داد استرس با و شتابزده جونش ترس از

 ! گم یم  بابا گمیم! اه گهید نکن -
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 ! مامانم شیپ ببرمت خوام، یم -

 و عقل داشتن یوقت کنم یم حس! به؟ یغر بیعج

 یاتصال واسش راه نیب  نیا کردن یم  قسمت هوش

 . شده فاز به فاز االن کرده

  باز فکم نکهیا از بعد و کنم انکار رو تعجبم تونم ینم

 : نگم مونده

 هان؟ -

  بر عالوه نزده، هنوز رو  قفل اما داره یم نگه یکنار

  ی  تو بتمرگم که هستم کنجکاو انقدر االن هم من اون

 .بمونم حرفاش منتظر و نیماش

   اه... بابا یا... نیبب -

 هی یوقت آدم و زنه یم داد یبلند ی  صدا با رو اه

 حرف زنه، یم لطمه احساساتش و غرور به یحرف

 !  رهیگ یم یاللمون  و شهیم سخت براش زدن

 : زنهیم داد بلند یصدا همون با



 خوام یم. شده تنگ براش دلم اش، خونه دهینم رام -

 ... کرد اعتماد بهم نفر هی  نیبب بگم بهش ببرم رو تو

 : گم یم قاطع  یلیخ و آم یم  حرفش نشیب

 ! ندارم اعتماد بهت من یول -

 !  یشد من نیماش  سوار که یدار اعتماد -

 :گمیم و دم یم تکون  رو سرم

   کنه؟ یم دوا ازت یدرد من  اومدن   واقعا -

  یم دست. کنه یم تر زبون با رو لبش و شهیم کالفه

 : گهیم و صورتش به کشه

 تالش واسش شهیم حداقل! دیشا... نه دونم، ینم -

 !کرد

 

   باز_مفت#

 " یخوان  رجز: " زدهمی س_فصل#

 نوزده _و _ستی دو _قسمت#

 

 ! قهره؟ باهات چرا -



 تشیاذ قدر اون مشکل نیا انگار و دهی نم رو جوابم

  احترام بهش هم من. بزنه  حرف نخواد که کنه یم

 ! پرسمینم  یزیچ ازش گهید و ذارمیم

 با اما رهیم کجا داره دونم ینم گذره، یم لحظه چند

 دونمینم و  برسم خونه به  رید احتماال کم سرعت نیا

 هم سر خانوادم یبرا یدروغ چه دیبا بار نیا گهید

 !کنم

 :  بگه و بزنه حرف خواد ی م دلش که خودشه بار نیا

 ! نداره دوست که دمیم انجام ویکار چون -

 بدون کامل یجمله هی! زده حرف آزاد شه،ی نم باورم

 ...!للعجب ای ،یباز مسخره و فحش

 !  ؟ی دار مرض -

 خالف بر یول بده بک سید که منتظرم و گمیم و نیا

 : گه یم تصورم

 ...!  کنم فکر -

 نیا از  تر یطوالن نقاهت دوران نکه یا مثل خب

 : گمی م. حرفاست



 یزد گول و مادرت و اومدم باهات من که  فرض بر -

 بعدش! حرفا نیا از و یعروس  چه به به گفت اونم و

 .کارت نیا با که یزد گول اصل در خودتم! ؟یچ

  اننشسته  خون  به انگار هاش چشم سمتم، کنه یم رو

  رو جذبه پر و مغرور س  یس اون کنهیم  تالش داره و

 !داره نگه استوار

 !  شده تنگ... براش ... دلم -

  بگه بهم اگه و کنه یم  یصداکش برام رو اش جمله

  لیتحل و دمیشن رو هاش حرف تموم   داره، حق احمق

  سوراخ  هی از آدم هی مگه اما قسمت نیهم جز به کردم

 ! شه؟یم دهیگز دوبار

 :  زنه یم داد

 ! نه؟ ای یآیم -

 یوقت اما شهی م شتریب استرسم دهنم، تو افته یم قلبم

 رو بهم آزاد  مثل   یمغرور  آدم که کنم یم فکر نیا به

  ریگ یلیخ  یلیخ کارش حتما کرده خواهش ازم و زده

 .کنم دشیام نا خوادینم دلم و بوده

 :  گمیم



 یچ که یدید اومد، سرم  ییبال چه بار اون یدید تو -

 . دمیترس قدر چه و شد

 اما کنم کمک بهت خوامیم ترسم،ی م هنوزم

 ...تونمینم

 :  گهیم ی جد یلیخ و آدیم حرفم نیب

 ...!  برو پس -

 :  گهیم من از زودتر اما بگم یز یچ تا کنمی م باز لب

 برام رو در  صورت هر در چون...! دنشید رمینم -

 همش نایا ،یگیم  راست تو چون. کنهی نم باز

 دیبا من که نهیا قتشیحق!  زنکه گول ه،یالک  ه،یکشک

 ...رمیبم برم

 ازش من که یزیچ! من؟ به! گه؟ یم  آزاد رو نایا

  نیا و بوده  یالاوبال و سرخوش پسر هی شهیهم دمید

 ! ادیم نظر به بیعج قدر چه دیجد آدم

 :گمیم یفور که برگرده و بزنه دور خوادیم

 ینم دروغ که یکن مطمئنم یطور هی دیبا اما آمیم -

 !  یگ



 از رو اشیگوش فرمونه، به دستش که  نیح همون

 یم رو یاشماره دست هی  با و و ارهیم  در کتش بیج

 . رهیگ

 که یمن واسه قدر چه و  داشته نگه پاساژ هی ی  جلو

 شکستن قانون دونن،یم امخانواده رو پوکم و کیج

 ! سخته

  ی  رو رو یگوش انگار، گرفته رو هومن یشماره

  شناسهیم رو  هومن یدهن و چاک یب. ذارهیم بلندگو

 : گه یم بزنه حرف اون نکهیا از قبل که

 ! نشسته شمیپ یکس کن جمع دهنتو و دک -
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 دهن و دک   میدیند ما انگار ! خنده ریز زنم یم یپق

 از و کنه یم  یمصلحت یا  سرفه هومن... رو ها نیا

  بگه یچ که کنه یم فکر نیا به ستین آدم که ییاونجا

 ! تره نیمت و  تر متشخص



 :  گه یم کردن من و من هی ثان چند از بعد

 !  د؟ییبفرما دیدار یعرض جانم؟ -

 ن،یماش کف شمیم پهن و شمیم پاره خنده  از بایتقر

  بهار به بره بدو بدو و بشنوه که بلند یصدا با نه اما

 ! بشه پر عالم کل اون از بعد و بگه

 و نیمت نقدریا هومن   زنه، یم شخندین هم خودش آزاد

 !  ابدا و اصال میتابینم بر رو دهیاتوکش

 ... کجاست نایا مامانم خونه هومن؟ -

 اصال که دهیم ویآدرس کنه یم  شروع هومن

  اونجا به رفتن از بعد  شهیم خب اما!  شناسمشینم

 . نه ای اونجا رفته درست که دید و خوند رو  ها تابلو

 !  ه؟یچطور  من و مامانم رابطه هومن؟ -

 : پرسه یم شک به دو هومن

 ! واقعا؟ بگم -

 : گه  یم کالفه آزاد

 ...بزن زر آره -

 تو گذاشته آشغاال با نه ساعت  که هینطوریا... خب -

 ... در دم رو



  خونه از یوقت آدم! حرف  نیا است کننده ناراحت کمی

 داره رو  کجا مگه  ببره خودش یخانواده و یزندگ

 !بره؟

 :  گه ی م آزاد و هام کفش به دوزم یم رو نگاهم

 ! خونمون؟ برم تونم یم ها یک من هومن -

 !  دن؟ی م رات مگه -

  نگاهم و کنه  یم مچاله رو  قلبم هومن  حیصر جواب

 من واکنش تا روم کرده زوم که یآدم از دزدم یم رو

 .  نهیبب رو

 : گه یم و کنه یم  قطع خداحافظئ یب رو تلفن

 ها؟ -

 چه میتصم نیا دونم ینم و  کنم یم تر زبون با رو لبم

  ام ساله جدهی ه ناقص عقل با اما غلطه ای درسته قدر

 : گمیم و  دمیم انجامش

 ! خونمون برگردم زود دیبا فقط... امیم -

  دونم یم کنم، یم شماتت رو خودم بعدش که دونم یم

 تو رو کار نیا اما نمیچ یم  اشتباه پشت رو اشتباه که

 اگر دیشا بدم، انجامش گرفتم میتصم و  خواستم  لحظه



  خجالت خودم از یکل که وقته اون بشم مونیپش

 ...کشمیم
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  یم باز رو در و زنه یم دور رو نیماش شه،یم ادهیپ 

 :  گه یم. کنه

 ...من یدبستان ار ی نییپا ایب -

  معدن حکم االن که کنم یم نگاه یپاساژ ی  ورد به

 ! برام داره رو نیم

 : گم یم

 مامان یکل نجایا! نیی پا امیب عمرا من بابا، برو -

 امیب من دارن، آشنا و دوست و شناسنیم بابامو

 ! کاریچ



 سر از و کنه یم نگاهم رهیخ حرفم، نیا دنیشن از بعد

 رهیخ و قیدق قدر اون. کنه یم رصد رو  پام نوک تا

 ! نییپا ارمی ب رو فکش بزنم خوام یم که کنه یم نگاه

  و دم یم حرکت جلو به رو یشینما صورت به رو پام

 س  یف  و یجوون به و سوزهیم حالش به دلم فعال

 .  کنم یم رحم قشنگش

 :  گم یم

 ! ؟یار یم در یباز ز یه  چرا چته -

 ست،ین بلد دنیخند کال و زنه یم شخند ین هم باز

 هیبق اعصاب رو انداختن جفتک و زدن شخند ین مرض

 ! داره رو

  و بنده یم رو نیماش در جاش به ده،ینم رو جوابم

 من فاصله، نیا ی  تو و پاساژ داخل سمت   افته یم راه

 ممکن، حالت  نیتر عیسر و  انهیوحش به کنم یم یسع

  یز یچ تنها داشبردش  ی  تو. کنم یفضول  نشیماش ی  تو

 یبچه کال! گارهیس و آدامس شهیم افتی وفور به که

 .ه یتناقض پر

. بشم خفه  خوام یم استرس از و گذره یم قهیدق چند

  نکهیا مثل و کنم پرت  رو حواسم دارم یسع همش

 االن اگه چون. ندارم باهاش رفتن جز یا چاره



 که شمیم  مواجه ها سوال از یالبیس با خونه برگردم

 !بگم دروغ دیبا همه  جواب در

 هی دستش ی  تو اد،یم دور از که نمشیب یم باالخره

 یاخالق و  هیروح نیا با دوارمیام و بزرگه کیپالست

 . باشه دهینخر شب لباس داره که

  کیپالست شه،یم سوار و کنه یم باز رو نیماش در

 :  گهیم و دستم دهیم رو

  ها قلب یسوگول من  ... المصب تو یدار یسعادت چه -

... دیخر رم یم بچه الف هی واسه شدم بدبخت  قدر چه

 ... خدا ی  ا

  کیپالست داخل   و دمینم یتیاهم هاش صناله...چ به

 : گمیم زده جانیه کنم یم  نگاه که رو

 دوران جذاب  بگرده، ات  قهیسل دور بچه الف هی -

 ...ها
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  و یهود هول   شیزندگ تموم تو که من مثل یآدم یبرا

 یم مارک یهود هی بوده، لش و اسپورت یها لباس

 . بده نشون بهم رو یزندگ  مرد کردن دایپ راه   تونه

 یصدقه قربون و آرمش یم رونیب  پاکت از کامل

 تونم یم فقط که فیح قدر چه خب اما. رم یم تشیجذاب

 نیا با هیثان یس و قهیدق  هفت و ستیب  و ساعت کی

 مامان خونه، ببرمش اگه یحت چون! باشم یلعنت دلبر

 دارک یعاشقانه داستان هی براش  حتما نتش،یبب

 از رونیا من که کنه یم حتینص مدام و سازهیم

  هی و مقدین و قد بچه دوتا با قراره که گرفتم یپسر

 خوردن از بعد قراره من و کنه ولم شکمم یتو توله

 ! بشم خواب کارتون و معتاد ی عشق شکست

 ن؟یبب -

  قهیسل از نکهیا از معلومه  و اندازه یم بهم ینگاه مین

 !ابرهاست ی  رو و  خوشحاله کردم فیتعر اش

 و رمیگ یم  باال کیال ینشونه  به رو شستم انگشت

 محو لبخند   هی کاشتن   و زمیر کردن    چشم با همراه

 : گم یم لبم ی  رو

ت امروز  نیهم -  !داشتم دوس 

 :  گه یم و کنه یم روشن رو نیماش



 ... شد رید گهید میبر -

  اونجا گفته هومن که یآباد  ناکجا سمت   افته یم راه

 هومن به اما ندارم اعتماد آزاد به! ستی ن راههیب راه  

 کنه یالپوشون بگه؛ دروغ دمیند وقت چی ه چون! چرا

 . نباشه خودش نکهیا مهتر همه از و

 .دست کف مثل   نطوره،ی هم شهیهم

 احساس دایشد اما گذره یم قدر چه دونم ینم

 خاله نی ا زودتر چه هر  دوارمیام و  دارم یگرسنگ

 و زمونیعز یخونه  به  برم بتونم تا بشه تموم یباز

 . بخورم ناهار

 و شهیم خلوت  و کیتار  و تنگه هم که  کوچه هی وارد

 ریز و کنم یم  نگاهش منگ و جیگ زه،ی ریم هام برگ

 .. شد کنده َکلََکم گم یم لب
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 !  افنجار و سه دو، ک،ی



 : کشم  یم داد سرش

 قشنگه؟  عروس بله تنگه کوچه ای باباته خونه نجایا -

 :  گه یم و کنه یم نگاهم سیف پوکر

 ...موال به یهار یل یخ گهید تو -

 : کشم یم غی ج باز و کنم یم اخم

 یم پرت بایتقر رو کیپالست. یآشغال یخودت هار -

 :  گم یم و پاش  ی  رو کنم

 . ختتوی ریب زشت یهود نیا ریبگ -

 ی  هود. زنم یم زر نیقی به قطع نه، که بایتقر

  باهاش تونم یم که باستیز و جذاب انقدر خوشگلش

 .کنم ازدواج

 با و رهیگ یم رو دستم که کنم باز رو در خوام یم

 :  گه یم خنده

 ...یکول سایوا -

 با و سمتش گردم یم بر یبیعج و تند طور هی هوی

  چشمش یتو بره نمونده یزیچ که یا اشاره انگشت

 : زنم یم تشر

 ! یکول نگو من به -



 :  گه یم و رهیگ یم دستش ی  تو رو شستم انگشت

 ...! یکول گمی نم بهت گهید ؛یکول باشه -

 داره رانهی ا ن  یکمد شاه است، بامزه بچه نیا قدر چه

 !  اصال دهیم هدر من  مثل یاسکل با رو وقتش

 چته ،یکن  عوض لباس داشتم  نگه خلوته  نجایا بابا -

 ! بچه؟ تو

 و سس با رو من کن  باز دهن و ایب  ؟یبیب ن؟یزم

 کرات به بهم داره حق خدا به! خب ببلع  یکار یهیادو

 !یکول بگه مکرر و

  قدر چه هر  خنگ، ن  ییکو هی کنم، یم حفظ  رو لمیاستا

 هی هم باز باشه یچلفت پا و دست و بزنه جیگ که هم

 .باشه قََدر  دیبا و نهیکوئ

  یم دارم،  یم بر رو کیپالست و کنم یم دراز دست

 :  گم

 ...گهید نییپا برو -

 یاتفاق که انگار یعاد یلیخ و اندازه  یم باال شونه

 :گه یم باشه فتادهین

 ... اونور کنم یم  رومو گه،ید نشستم بابا -

 :گه یم نهیب یم که رو من یبرزخ نگاه



...  اه... بابا خب،...خودت جان به کنه،  یم درد پام -

 .  سیخس

  یصدا که نبسته رو در هنوز و شهیم ادهیپ نیماش از

 :  ادیم زدنش غر

  و فریجن پاچه پرو انگار نییپا برو گه یم جورم هی -

 ادا همه نی ا گهید یباد تفنگ  لوله سر جفت هی داره؛

 ! نداره نایا

  حرفش نکهیا منکر شه ینم یول خوره یم بر بهم

 !نترکم خنده از و بشم بوده بامزه

 سرعت به بعد و بشه دور که منتظرم و  بنده یم و در

  به چشمم  هی و اطرافه به  چشمم هی که یحال در نور

 ام مدرسه یها  لباس و کنم یم عوضشون ها لباس

  دارم، دلشوره. ذارمیم ام  کوله ی  تو و کنم یم تا رو

 مچم و سادهیوا جلوم که نمی بب رو بابا منتظرم همش

 ! گرفته رو

  قدم چند که  یآزاد به در ی  ال از و کنم یم باز رو در

 :  گم یم سادهیوا تر دور

 ...میبر ایب -



 یلیخ یحت  داره، عجله شه؛یم سوار و ادیم دوا  یم

  عجول ل  ی دل شهیم بگه، راست اگه و من از شتریب

 !گذاشت یدلتگ رو بودنش
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 که سادمی وا جلوش من م،یزد که رو فونیآ زنگ

 مادرش بعد. بشه دهید شگرینما ی  تو  من ریتصو

: ' گفتم منم"  ه؟یک"   دیپرس و برداشت رو فونیآ

  اصال و ساده یلیخ! کرد  باز و'  دیکن باز رو در شهیم

 ! ؟یهست یچ و یک تو دینپرس

 عرق که هاش دست کف از. میریم  باال رو ها پله

 دستش کف   که یا کرده لول یکاغذ دستمال و کرده

 !  نگرانه و داره استرس دیفهم شه یم  غلطونه یم

 باز رو در گرامش مادر که شمیم منتظر و زنم یم در

 رو کار نیا تا کشهیم طول  یلیخ نه، که کمی و کنه

 !بده انجام



 یم در مقابل من از جلوتر آزاد کنه، یم باز که رو در

 : گه یم و ستهیا

 . سالم -

  نگاه صورتش به یحت و دهیم یکوتاه  جواب مادرش

 ستادمی ا سرش پشت که من به جاش به. کنه ینم

 : گهیم

 ! ؟یزنش -

 گهید نیا برگام و لبم یرو نهیش یم مسخره لبخند هی

 !  ه؟یسوال چه

 : گمیم

 ! ن؟یهست خوب سالم، -

 : گهیم و دهیم تکون سر

 !تو ایب -

 رو. شمیم اشونخونه  وارد و ارمیم در رو هامکفش

 : گمیم وتهیک مسن   زن هی که مادرش به

 ینم آب چشمم یول ره یبگ منو قراره گهیم نه، -

 . خوره



 نیا توقع و  کنه یم نگاهم رفته باال ی  ابرو ی  تا با آزاد

 .نداره رو یزی آبرور از حجم

 :پرسه یم  مامانش و بندم یم رو در

 ؟یاومد باهاش نجایا تا یچ  واسه پس -

 : گمیم و کنم یم فکر کمی

 .خونه نیدیم راش بده نشونتون و من گفت -

  خودش با  که یننگ هیما  داره و کرده اخم  گهی د حاال

 سالح نه که عصا با مامانش. کنه یم نگاه  رو اورده

 : گه یم و ییرایپذ سمت   کنه یم اشاره سردش

 .نیبش ایب -

  نکنه حال باهات مامانم اگه بود گفته مثبت، ازیامت دو

 ! خونه دهینم راهت

 مهمون ما مرگ   مکش لبخند هی و ییرای پذ سمت   رمیم

 لبخند نیا داره دوست آزاد دونم یم و کنم یم هام لب

 ! حلقم ی  تو بکنه و بزنه گره ام روده با و

  به همسر و آزاد کنار خودمم مادرش نشستن از بعد 

 مامانش و نمیشیم نفره دو مبل   رو ام ندهیآ اصطالح

 : پرسه یم

 ! سالته؟ چند -



 یمادر  چیه چون بگم دروغ مجبورم یول ،یسور

.  ره یبگ بچه زن ی  جا  اش بچه واسه نداره دوست

 : گمیم و زنم یم شخندین

 .ستیب -

 :پرسه ی م یجد یلیخ

 ! ؟یشناسیم کجا از و آزاد -

 : گم یم بالفاصله

 ! دمشید یمهمون تو  بار نیاول -

 رمیبم و کوبه یم شیشونیپ ی  رو دستش کف با ازاد

 ! انتهاش یب تی مظلوم  واسه

 :  گمیم یساختگ تیعصبان با بهش رو 

 که ازین و راز و عبادت حال در و مسجد تو! ه؟یچ -

 ! خانوم؟ حاج به بگم دروغ چرا دمت،یند

 :گه یم آزاد به  رو و زنهیم  لبخند مادرش

 !نه؟ ،یبود نشده ی روح بیتخر انقدر  حاال تا -

 :  دعیم ادامه من به رو و گردهیبرم بعد

 !ه؟یقاچاقچ  و خالفکار که  یدون یم -
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  ذرات شدن بدنم یاعضا تمام کنم یم احساس اصال

 نگاه   یچپک. پروازن حال در و معلق هوا ی  تو و پشم

  ای انکار رو ادمیز تعجب تونم ینم و کنم یم آزاد

 :  گم یم یوقت کنم یمخف

 ن؟؟ یا -

  ازیامت کی و اندازه یم  باال رو ابروش ی  تا مادرش

 مهم داره؟ یتیاهم چه خب و دادم دستش آتو ،یمنف

 ...دید رو مادرش که بود آزاد

 و زیت پرنسس هی که هم من و زنه یم چشمک آزاد

 :گم ی م یفور بز

 ...!  کنم یم آدمش خودم ه،یاوک. بله یعنی آره، -

 هاش لب غوص و کش یعنی بخنده، خواد یم مادرش

 و رهیگ یم  رو خودش ی  جلو  خب اما. گنیم رو نیا

 :  گه یم



 ! وقت؟ اون یچطور. عجب -

 ،برداشته مسائل  نیا سر از دست گهید انگار اما آزاد

 ...مادرش به شده رهیخ و  مبل یپشت به داده هیتک که

 کنه اخم بهم مامانم اگه کنم یم فکر لحظه کی من و

 !  ادیم نیزم به آسمونم قدر چه

  و چرت  و یتکرار  صورت   به. زنم یم زر مجبورا

 فقط گم،یم ادیم دستم از  که یخزعبل  هر کال و پرت

 مادرش بتونه شتریب تا کنم تلف رو وقت نکهیا واسه

 .  نهیبب رو

 : گمیم  و کنم یم صاف رو صدام

 به. داره دوست یل یخ رو من آزاد د،ینیبب خب -

 شب روزش من یب اصال ره،یمیم برام  که یطور

 و رهیت براش ایدن نباشم من  که یمدل هی  یعنی شه،ینم

 ... نایا و ادیم نیزم به آسمون تاره

 :  گمیم و مادرش به زنم یم زول پرو پرو

 ! ؟...خانوم حاج  دیکن درکمون که دیتون یم -

 اما شهیم پوره و پاره داره که خونم یم هاشچشم  از

 سر از  که یدختر ای من مثل یا لوده دختر ی  جلو



 یب و ینشدن تکرار و مثال یب و وصف یب معرفت

 . کنه ظاهر حفظ دیبا زده یلودگ به رو خودش تشینها

 : گمیم و کنم یم مظلوم رو لحنم

  اعضا تمام روحم، قلبم اصال نما،یهم منم  اجازتون با -

 ... واسه  زننیم نبض دارن بدنم یها  سلول و اتم و

 گل به دوزم رو نگاهم ارم،یم در دنیکش خجالت ی  ادا

 ضربه نیزم  به پا نوک   با  و فرش رنگ یپرتقال یها

 .زنم یم آروم یها

 :  گم  یم لب ریز و

 ! زادتون آقا -

 نگاهم یطور  هی و زنهی م اش چونه ر یز رو دستش

 آره" که خوند نگاهش از شهیم بار هزار که کنه یم

 !"دمینفهم  اسکلم منم عمت ارواح
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  ی  جا  به خودش هم آزاد که شهیم یچ دونم ینم

 و کنه یم یباز نیا وارد رو خودش خوردن  حرص

 :  گه یم

   خانوم؟ یزر  نظرته -

 ینم یزی چ و نگاه فقط کنه، یم نگاهش خانم یزر

 دلش کاش! کنم یم آدمش بگه بده، آزاد اگه کاش. گه

 ... کنم  بغلت ایب بگه کاش باشه، شده تنگ براش

 پسر، نیا مثل   یشق کله آدم آزاد، مثل یمغرور آدم  

 دلش یعنی اد،یم من از کردن خواهش یپا تا یوقت

 یکس هر رو  نیا و هاست حرف نیا از  تر تنگ یلیخ

 .کنه درک و بفهمه تونه یم

  یطور هی ه، یحال هی و کنه یم جمع رو  لبخندش آزاد

 مژه تار ی  برا دلش ایگو  که کنه یم نگاه  رزنیپ به

 !  شده تنگ هم هاش

 ! خودته  هیشب -

  فحش ای فهیتعر جانم، یزر  حرف نیا دونم  ینم حاال

  یم بعدش یجمله  با گرم، دمش خب  اما! یناموس

 :  گه یم یوقت مادره، و خواهر فحش کامال فهمم

 !  دهیق یب و وانهید -



 مادرش به. مظلوم رو نگاهم و کنم  یم کج گردن

 : گمیم

  بعد رونیب برم در نیا  از بذار جونم؟ خانوم یزر -

 فه،یلط نازکه، من دل  . خوره ینم دردمون به ن یا بگو

 ... کوچولوا 

 : گهیم  و ادیم حرفم نیب کنه، یم نگاهم خنده با

  تر خل و خنگ تو از کنم یم آگاهش دارم اتفاقا نه -

 ! کنه تحمل رو اخالقش بتونه که ادینم ریگ براش

  یمعرف و دادن هیروح  رییتغ کاراکترا شد،  عوض نقشه

  یزر سیم آدم  کلیه  به زدن گند سلطان کنم؛ یم

 ! جون

 ادینم بدشم. خنده یم و کنه یم نگاهم یرچشم یز آزاد

  تماما رو من بتونه که بشه دایپ خودش ریغ یکی

 .کنار بذاره و  ببلعه بشوره،

 : گمیم  چالم و چشم نامحسوس  حرکات  با لب ریز

 ! شو خفه -

 یول شهیم رشیگ دست زود هیزیت بچه که  ییاونجا از

 . خنده یم  شتریب و شهیم  تر خوشحال جاش به خب



  وجودش اعماق در که  ینامحسوس کرم شهیم کامال

  حس طنتشی ش از پر نگاه   اون از رو زنهیم لول داره

 .کرد
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 ... خانوم  یزر میر یم گهید ما -

 : کنه یم  زمزمه گوشش کنار صورتش به کینزد

 یداد راهم یکرد یآبرودار بهیغر ی  جلو که یمرس -

 ... ات خونه

  یم من به رو. شهیم بلند جا از و زنهیم لبخند بعد

 : گه

 م؟یبر... خانوم نازار -

 مخ رو ی  عصب آزاد اون کجا، ناراحت وت  یک آدم   نیا

. شمینم حرفش   متوجه  و سوخته براش دلم! کجا؟

 : کنه یم  تکرار دوباره



 ! نازار؟ -

 مادرش به. شم یم بلند مبل یرو از و آدم یم خودم به

 :  گم یم

  خونه سر می بر  رهیبگ منو  ادیب کنه همت که یوقت تا -

 .دیباش داشته رو هواش خدا ترو  مونیزندگ

 یم بند عصاش به دست  فقط و زنهینم  یحرف مادرش

 . شهیم بلند و کنه

 ینم بر آزاد از چشم مادرش و در سمت   میافت یم راه

 داخلش آزاد هست، یمنجالب اگه کاش و داره

 ...!  زدن پا و دست گندآب ی  تو داره تاوان که...نباشه 

  به ها پله از و میکن یم  یخداحافظ کوتاه مادرش از

  امروز چرا دونم ینم من و میر یم  نییپا سرعت

  ها پله رو باهاش که شدم رخواهیخ و مهربون انقدر

  پله ن  ییپا و بزنه جلو ازم دمیم اجازه و ذارمیم مسابقه

 ! کنه یدراز  زبون ها

 روشن و بند کمر بستن بعد و میشیم نش یماش سوار

 :  گه یم نیماش کردن

 ! رو مونده وا اون ببند -



  ره،یگ یم لجم و گه یم  و باز مهین در کنم یم فکر

 و کوبم یم هم به رو در گه؛ید وقت هر  و شهیهم مثل  

 . زنم یم شخندین

  ا " زنهیم داد نگاه اون وگرنه ونهیمد بهم که فیح

 . "بشه  خون پر دهنت  زنمت یم  جور هی االن

 ! نهیا ن،یآفر و کشه یم  یقیعم نفس

 ... سلطان ی کن تحمل دیبا

 زرت یه که گم ینم  صاحابو یب نی ا آآآدم، بابا، -

 ! بهم شی کوب یم زرت

  سیخ ترس از رو شلوارم مونده کم و  ادیم کمینزد

 کنار   که یکمربند به کنه یم بند رو دستش. کنم

 یرو قلبم ضربان که بماند  و بندتش یم و هیصندل

 . کوبه  یم هزار

 :  گه یم و کنه یم اخم

 ! گمیم  و صاحاب کش...ک نیا -

  اجازه تشیعصبان یول خنده از بخورم ترک  خوام یم

 که اشون کوچه از.ترسمیم قتایحق و دهینم  بهم رو اش

 :  گم یم  شه،یم خارج



 بهت کنم عوض رو  نایا جا همون ببر و من -

 . بدمشون

 .خودت   با خونه ببر -

 و بزنم هم به  رو جذاب لی استا نیا خواد ینم دلم وهللا

 پس که بدم پس بهش رو ادیم بهم که ی زیعز یهود

 اما. شناسمشینم من که  عجوزه دختر ه ی به بده فردا

 .بشم مرگ جوون خواد ینم دلمم خب

 ! کنه یم  صادر رمویت  حکم مامانم که خونه ببرم -

 :شهیم باز دلم سر زخم و خنده یم

  لباسو کهیت هی نیا خواد یم! نه؟یا فقط مگه بعد -

 بگه بعدم. شکممه  تو که  یا ماهه نه بچه به بده ربط

 رن،یبم دیبا ندارن اقتیل گهن، خرن گاون پسرا

 .. اصال

 : گهیم و اد یم حرفم نیب

 !گهید بسه هو، -
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 وقتا هی داره، حق رو بار ن یا عجالتا و کنم یم سکوت

  سخت خودم واسه خودمم تحمل کنترل بر عالوه

 !شهیم

 یم و داره یم نگه کیبار  و تنگ یکوچه همون تو

 : گه

 ! کن عوض -

! نییپا برو نگم بهش که  گرفته یجد  سیس جور هی

  رو نگاهم که یحال در و رمیگ یم رو خودش گارد

 :  گم یم کردم کلفت رو صدام و رو به رو به دادم

 . نییپا زیبر -

 :  گه یم و شی مچ ساعت به کنه یم اشاره

 .این تنگا ادا انقدر شد،  رمونید -

 لباس ام کوله داخل از منم شه،ینم کم که نیا یرو

  ی  رو  رو شلوارش و  ارمیم رونیب رو ام مدرسه

 :  گم یم و پوشم یم دهیخر برام که یتنگ نیج شلوار

 .کنم کارت به  کارت برات پولشو بده حساب شماره -



  و متعجب!  یوانگید حجم نیا از ختهیر  برگاش حتما

  رو مانتوم دارم بتیمص با که رو یمن داره رونیح

 یم و نهیب  یم رو پوشم یم گشاد و گل یهود ی  رو

 : گه

 ...بتایمص وااا. ..بتایمص وا -

  رو مانتوم آخر دکمه که ی حال در و کنم یم یکج دهن

 : گمیم پوشم یم

 .بتیمص یخودت -

 .  زنهیم استارت دوباره و ده یم سرتکون

  جا نیهم یداشت توقع! ذوقت؟ تو خورد ه؟یچ ها -

 ! کنم؟ عوض نییپا بکشم

 :  گه یم و  زنهیم شخندین که! نهیا من از تر یمود

 : گمیم لب ریز...ستمی ن باز بچه من گفتم بار هی -

 !  یلعنت لیاستا هات واو، -

 

  * * * 

 



  سر سوز استخوون ی  سرما تو که رو  ییها  جوراب

 یم پهن شوفاژ  ی  رو رو شستم اطیح ی  تو  آب ر  یش

 زودتر تا اتاقم سمت   افتم ی م راه صدا و سر یب و کنم

 تو که ییجا هی بچپونمشون کنم عوض رو ها لباس

 ! نباشه مامان  دسترس

  قتاله آلت و نمشیب یم در پشت که نبستم و در هنوز

 ...دستشه وامونده ریکفگ همون یعنی
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 یداشت ریتاخ هیثان  هفت و ستیب  و قهیدق پنج -

 !  خانومم

 میتا نیا و ده یم تکون آروم هوا ی  تو  رو ریکفگ

  ستیب و محکم ضربه پنج کنه، یم یعبارت به رکردید

  جا هر  حاال شهیم زده یرگبار که ضربه ینیم هفت و



 پنج نیا یجا داره امکان اوقاتم یگاه . بخوره که

 .می باش شاهد رو  میمستق پرتاب تا پنج ضربه،

 : گم یم و فیکث یباز نیا کنم تموم زود دیبا

 ... ببخ اصال خدا، به کردم غلط من -

 :  گه یم و اد یم حرفم نیب

  ها حرف هیبق به گوش من  ،یخودت سلطان بگو فقط -

 !  دم ینم

 کنم یم یهنر  و یفکر ،ی مغز سکته لحظه کی یبرا

 !  داره؟ امکان مگه! شه؟یم مگه م؟یدار مگه آقااا و

 درجه نی آخر تا قبال که  چشمام، یاستحفاظ یحوضه 

  هم یلیخ خب و کنم یم جمع  کم کم رو کردم بازشون

 ! یعال

 : خونم یم  تمیر با و شی باز تو رم یم

 !* خرته ریش ،یی تو سلطان -

 :  گه یم و خنده یم انگار، اومده  خوشش

 !  ازت گذرم یم و امروز  قشنگت یچاپلوس پاس به -

 سر تا بودم، یگور کدوم یبفهم اگه" گمیم دلم یتو

 " .که ید یم فحشم هم میزن یم هم مرگ حد



 :  زنم یم داد بعد کنم، یم  قفل و بندم یم  رو اتاق در

  ندارن کالم عفت نکن، گوش آهنگا نیا از گهید یول -

 ... که

  یجنوب و یشمال  ضلع نیب ییجا ادیم فرود ریکفگ خب

 امروز نازار  بود، یازیامت ده ضربه  نیا اگه و در

 ! شدیم زهرا بهشت یراه

 در رو کنه یم ام خفه داره که یا  مدرسه لباس

  کجام رو یهود نیا دیبا قایدق دونم ینم  حاال و آرمیم

  هایف تا کشهیم جارو که بار  هر مامان چون کنم، میقا

  معلق ذرات آمار یحت و کنه یم زیتم رو اتاقم خالدون

  لباس به برسه چه گهید داره هم رو اتاقم ژنیاکس

 .هام

  یچمدون تو  چپونمشون یم کنم، یم عوض رو لباسم

 و ی تابستون یها  لباس اکثرا و کمدمه ی  تو که

 .میذار یم داخلش فصلش به رو یزمستون

.  کشم یم  دراز  تخت ی  رو الش و آش کوفته،  خسته،

  باز ماداگاسکار متروک یها غار ی پهنا به دهنم

 داریب امکان بخوابم االن اگه کنم یم  حس و شهیم

 !ستی ن فراهم شدنم
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 گذاشته،  ویال  بهار که است قهیدق ده االن

  یزیچ چیه   انگار است؛  خسته و حوصله یب کسله،

 !ارهیب حالش  سر تونه ینم

  آدم جواب  در و دهیم جواب دونه دونه رو ها کامنت

"  ای" کسلم کمی"  گه یم فقط  چته پرسن یم که ییها

 ! نیهم و " ام خسته کمی  فقط ،یچیه

 پاهاش ی  رو رو تاپش لب و نشسته من یرو به رو

  ام کالفه نیا و کشه یم  ازهیخم یگاه از هر. گذاشته

  باهام هم کلمه ده یحت  اومدم که یوقت از. کنه یم

  یریتاث هم نجایا به من کشوندن انگار و نزده حرف

 . نداشته حالش ی  رو



  از تیعصبان با که دمید رو مادرش اومدم یم یوقت

 .کار سر رفت یم معمول طبق و زدیم رونیب خونه

  ادیب نازار که کرد خواهش  زد، زنگ مامانم به خودش

 مدرسه که یروز چند نیا واسه کنه، بهار کمک

 ! فتهین عقب نرفته

 نه و داره حوصله نه  بهارک حاال و اومده نازار

 .اعصاب

 به افته یم  راه و ذاره یم من ی  پا ی  رو  رو تاپ لپ

 ! آشپزخونه سمت

 هیکار همون نیا و کنم هندل رو ویال نی ا دیبا من حاال

  بهار که درسته بندم، یم  رو تاپ لپ. متنفرم ازش که

  شهیم ختم دشیام و یسرگرم تموم ییتنها  ی  ها وقت

 ! هستم من که حاال  اما جشیپ به

  رو یکتر.  آشپزخونه ی  تو  رمیم و شمی م بلند جام از

 :  گه یم و گذاشته گاز ی  رو

  زنگ. ندارم کردن درست غذا حوصله نازار،  دیببش -

 ...ریب زنم یم

 :  گم یم اپن، ی  رو نمیش یم و پرم یم یآن  یحرکت یط

 ...مونگول تو آخه یدار پخت دست بهتر، -



 : گمیم و دمق صورت   و  حال اون با زنهی م شخندین

 مونه ینم  برات برگ و  پشم بودم کجا روزید بگم -

 ! بهار

 حرف نیا دن  یشن. جانهیه و یفضول اخبار، عاشق

 اون از صورتش و بشن  فعال هاش شاخک تا هیکاف

 : بگه جانیه با و ادیب در آشفته مدل  

 !کجا؟ -

 . مارستانیب -

 : پرسه یم کنجکاو

 ! ؟یچ واسه مارستانیب -

  احساس کنم، دورش  حالش از شدم موفق که حاال

 . دارم یبهتر

 زور به له، و لش نمیا مدرسه، میبر نایت دنبال رفتم -

 یه! نییپا رفتم خودم بشه، آماده که کردم دارشیب

 رفتم دمییدو. نشد یخبر اصال ومدین نه، دمید سادمیوا

 گرفتم آژانس گهید یچیه. کرده غش باز دمید باال

  اریشهر  زدم زنگ یچ هر بعد. مارستانیب بردمش

 به زدم زنگ. دهیم جواب نه دسترسه در نه دمید



  یناچار  رو از آخرش گهید. نداد جواب اونم هومن،

 .آزاد به زدم زنگ

 ! یدار هم  رو همه شماره تو، یهست ی خراب عجب -

 :  گم یم و کنم یم یکج دهن

 !  کن گوش نخور گه -

 :  دمیم ادامه و شمیم جا به جا جام سر

 با و یک بگو اومد. امیم  االن من گفت آزاد خالصه، -

 ! آورد؟ خودش

 ار؟ یشهر -

 نفهم زبون  مونگول هی  نجایا روزنامه روزنامه،

 ! میدار

 اومد؟ اریشهر یگیم تو  مرده اریشهر گمیم من -

 :  گه یم یوصف یب جانی ه  و تعجب با

 ! مرده؟ -

 

   باز_مفت#
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  دلم االن من آخه، جذابن باشن  خنگ دخترا گه یم یک

 ! اسکل نیا  طحال تو کنم و پام خواد یم

 !  بهار؟ یخل... ک! مرده؟ -

 ...بگو خودت ندارم اعصاب بابا -

 ! اری شهر مامان -

 ! نه -

 : گمیم و دم یم سرتکون

 یم کمک گفت چون. بله خوشبختانه؛ ای متاسفانه -

 .کنه سقط رو اش بچه نایت کنه

 : گهیم و اندازه یم  باال ابرو یتا

 .گرم دمش بابا -

 گه و گند که کنه یم کارو نیا داره گرم؟ شیچ دم -

 .نشه دردسر براش نای ت وقت هی کنه زی تم اشو بچه

 :  گه یم و کنه یم خاموش و گاز ریز

 ...همون ها -

 : گمیم و امیم نییپا  اپن ی  رو از

 !  مرگته؟ چه تو -



 .  جوش آب هم  بعد و فالسک ی  تو زهیری م خشک  ی  چا

 یچ شدیچ  اریشهر ی راست. بدبختم  که  من من؟ -

 ؟یگفت

  وجودشم به البته. هیقبر کدوم ستین معلومم! ستین -

 . هست ننش تا ستین ازین

 یم آروم سوزش از که فضولش جوارح و اعضا

 : کنه یم زمزمه یناراحت  با رنیگ

  با... دعوا ایدن کل با دعوا، ننم با دعوا، هومن با -

 ! ندارم گهید کدومشونو چیه اعصاب...  دعوا خودم

 :  گم یم و کنم یم نگاهش مشوک

 خوردن؟ باباتو  ارث ؟یود یپر! ه؟یبحران تتیوضع -

   خو چته

 : گه یم و اندازه  یم باال شونه

 شام گه یم  اومده! خوردم رو باباشون ارث من نه -

  هنوز من  صاحاب یب یپا  نیا گم یم ؟ی نکرد درست

  که من. ره یم ذاره یم  کنه یم چص  کنه، یم درد

 .  دور دور رهیم قاشیرف با االن دونم یم

  بپوش گمیم گفته، ینطوریا مامانم گمیم یکی نیا به

 کنه  یم درد پام من گمیم. رونیب  میبر لباساتو



. کنه  یم چص نمیا  امیب کنم جمع لشمو  یچطور

 ! دردشونو؟ فهمم ینم که منم فقط واقعا؟  چشونه

  میبزن زیبر  توییچا کن ولشون. یرد ان،  یرد نه، -

 . نخور حرص

  یم رو. قندون کی و ذارهیم فنجون دوتا ینیس داخل  

 :  گه یم و من سمت کنه

 هیبق می خوا یم ندارما، مرس درس حوصله من -

 ...رمیبگ ومویال

 

   باز_مفت#
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 " یخوان  رجز: " زدهمی س_فصل#

 

 

  مجبورش زور به نکهیا از بعد حاال و می خور یم شام

 ی  رو  بخونه درس ادیب و کنه ول رو یکوفت  ویال کردم

 .م ینشست ونیزیتلو  ی  جلو  مبل



  و" نه ای دنبالم ادیب" که پرسهیم و زنهی م زنگ بابا 

"   گم یم  لهیتعط مدرسه و است هفته  آخر چون من

 ".نه

  برم خوام  یم گفتم یوقت که بهاره، نرفتنم ی  اصل ل  یدل

 هی بمونم تنها اگه امشب خدا به"  گفت کرد بغض

 .موندم من  و." دمیم خودم دست یکار

 و شر نیا از گهید یدفعه که زدمش تونستم یم تا اما

 !  نکنه یسخنران برام زیانگ غم یها ور

 از نکهیا داره یبیعج حس   هی کنارش، موندم و نرفتم

 یم دردش به امشب من  فقط عالم یها آدم تموم ن  یب

 دیبا رو ی نطوریا یخانواده! اش؟ خانواده و خورم

 !  دور ختیر

 خونه انگار که کنه یم رفتار طور هی مادرش

 ! اونه مادر بهارک انگار که بهاره یخونه ش،یزندگ

  یاگذشته انگار که کنه یم یزندگ جور  هی پدرش

 و ومدهین وجود به یبهار نکرده، یاشتباه نداشته،

 نیا جز سرنوشتش  اد،ی ب ایدن به اریشهر یبچه  اگه

 !شه؟یم

 هی یبچه  بهار چون شه،یم بدتر ی لی خ حتما! نه

 ...!بچه اون و هیواقع و یشرع ی  زندگ



 : گهیم و کنه یم خاموش رو ونیزیتلو

 ناز؟ -

 :  گم یم رم یم ور  همراهم تلفن با که یحال در

 َهن؟ -

  بلند جاش از کنه، خرم خواد یم که ییها وقت معموال

 بهم مظلومش و درشت یها چشم اون  با و شهیم

 نیا که خواد یم یچ دونم ینم االن  و شهیم رهیخ

 ! گرفته رو سیس

 بزنم؟  زنگ هومن به برم -

 یم زمزمه شم، یم تلگرامم وارد و ازش رمیگ یم نگاه

 : کنم

 من از چرا گهید یخور ی م و گهت تینها در که تو -

 ؟یپرس یم

 یم کوله و کج رو دهنش و لب اندازه،  یم باال شونه

 : گهیم و کنه

 ...همون ها -

 آقا گه یم که یحال هی. هست نشونیب یخاص   حالت   هی

 ...!  توام بدبخت من اصال



  خوب که شهیهم  هیوابستگ برگشتنه، رفتنه، نیا یول

 ...شهینم

 

   باز_مفت#
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 چون خوره یم بهم میگوش از حالم داره کم کم گهید

 با که خلوته  هم تلگرامم و نداره یخاص   زیچ چیه

 . مونه یم باز دهنم امیپ هی دن  ید

.  کنم یم ن یس لحظه همون و کنم یم باز  رو امشیپ

 قدر چه شدن هول نیا  بابت خودگ به که بماند اما

 !  کنم ی م حواله راهیب و بد و فحش

 متنش از اما شده فوروارد  گهید نفر هی از امیپ

 .خواد یم یچ و هیک معلومه

 وقت صبح سمت نده،یآ یهفته  چهارشنبه یبرا" 

  مواظب و  بخوره موقع اون تا رو داروهاش. گرفتم

 ! " بشه ری خ  به ختم ماجرا نیا تا باشه

 ! ر؟یخ کدوم به ختم دونم ینم من و



  داره که زنده موجود هی کشتن به تهش که ییماجرا

 !  داره؟ هم یتی ریخ مگه اصال بشه ختم کشه یم نفس

 لحظه چند از  بعد! ؟یک نفع به و یچ یعن ی ریخ اصال

  باالخره نگ؛یپ یزتایا نوشته میگوش یصفحه یباال که

 : گهیم و فرستهیم رو امشیپ

 نظرت؟  -

  هو کی نه، تعجبم اما و  شمیم خوردنم  حرص الیخیب

 :  گم یم و رهیم باال صدام

 ...نیا هیا لهیپ  چه پشمام، -

 سمت   دارهیم بر زیخ ع ی سر محله، فضول که بهارم

 . اش دهیقاپ دستم از امیب خودم به تا و من یگوش

  برام کوشا سمت از اتفاق اون که حاال خواد ینم دلم

 نیا یبرا خب اما هولم ای عار یب کنن فکر افتاده،

  رو لشیپروفا عیسر بهارک چون رهید گه ید ها حرف

 :  گه یم و کنه یم باز

 نمیا مخ تو یپول ارهیپت  خدا، خود ای! خودشه؟ -

 ! ؟یزد

 و کشم یم دستش از رو یگوش و شمی م بلند جام از

 : گمیم



  تو خاک اون  واسه امشویپ یدیند زدم؟ شویچ مخ -

 !سره

 :گهیم و شده شل ششین

 که باشه داشته یا بهونه هی دیبا که حال هر به -

 ...بزنه زنگ بخواد

 :  گم یم دمق و ازش رمیگ یم نگاه

 ...بهار کنم فکر ینطوریا خواد ینم دلم -

 

   باز_مفت#
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 : گه یم یلوس لحن با و کنه یم یکج دهن

  با رو تو با رابطه ته تا االن اون اتفاقا، بخواد دلت -

 رفته ش یخرگوش یخوابا  تو شنایپوز اقسام انواع

 .زمیعز



  من. کنه یم فرار خنده با و سمتش دارمی م بر زیخ

 : زنم یم داد دارم

 ...! بهار یناموس یب یلیخ -

 ...  شده عوض حالش خنده، یم که هست حواسم اما

 

  * * * 

 

 کفش نوک با و کنم یم فرو کاپشنم بیج  تو رو دستام

 قلبم ضربان  استرس فشار از. زنم یم ضربه نیزم به

 امروز که کنم  دعا یچطور دونم ینم و  هزاره به رو

  یآدما یهمه که انگار امی طور هی! بشه ری خ به ختم

 قدر چه و کنم کاریچ و برم  کجا قراره دونن یم ایدن

 ! ترسناکه زیچ همه

 حدس شهیم  اول همون از و زنه یم رونیب در از نایت

 یم رو ساختمون در. عزاداره قلبش و چهره که زد

 . کشهیم صورتش به دست و بنده

 : گه یم و کنه یم تند پا نه،یب  یم که رو من

 ... دنبالمون ومدهین تا میبر بدو -



 در به و  عقب به که ی حال در و کشه یم رو دستم

 :  گم یم کنم ی م نگاه ورود

 ! گه؟ید یچ واسه  دنبالت -

 :  گه یم و  دهینم یجواب

 ... نزن حرف بدو -

 یم ناله. ادینم در نفسش نایت و میرسیم ابونیخ سر

 از قبل اما ذاره،یم اش نه یس یرو رو دستش و کنه

 : گه یم بگم یز یچ من نکهیا

 ! ستین  یز یچ خوبم -

 نی ا تو نباشه تونه یم مگه! ست؟ین! ؟یزیچ

.  زخمه از  پر قلبت نباشه که یچ هر حداقل... طیشرا

 از پر سوزه،یم روش  باشن ختهیر د یاس که انگار

 .است گهید طور  هی داده، حالت رییتغ...درده

  پامون ی  جلو اریشهر ن  ی ماش و میمونی م منتظر کمی

 . کنه یم ترمز

  رو رهیدستگ که ادینم باال  دستم شم،یم  شوکه اولش

 .نشده شوکه نای ت انگار اما و کنه لمس

 در بهت از که دهیم تکون رو من و کنه یم باز رو در

 .شم  سوار و امیب



  یعصبان دم،ی م انجام که یکار نیاول سوارشدن از بعد

 ! شدنه

 به و نشسته جلو  یصندل یرو  مادرش ستین مهم برام

 داره  توقع که ستین مهم برام. کنه یم نگاه من

 !  لحظه نیا تو مهمه نایت فقط و کنم یاحوالپرس باهاش

 ...  زنم یم گند میچ همه به دارم خاطرش  به که

  ؟یبود یگور کدوم -

 اون ای رمیبم من ای خواد یم دلم و دهینم رو جوابم

 ! بشه کنده کلکلش

 ! ؟یبود یگور کدوم گم یم توام، با -

 : گهیم و رهیگ یم رو دستم نایت و دهینم جواب هم باز

 ...ناز باش آروم -
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 چند که هیچطور و هست یچ اصال آرامش باشم؟ آروم

  کشمیم یق یعم نفس م؟ید یند رو نحسش ختی ر ماهه

 :  گمیم  نایت به رو و

 کجاست؟  یدونستیم -

  در لب ریز و دهیم تکون ینف ینشونه  به رو سرش

 بغضش که تالشه در و لرزن یم هاش لب که یحال

 :گه یم  کنه کنترل رو

 ... ادیم امروز  دونستم یم یول نه، -

  قدر اون و یصندل یپشت به دمیم ه یتک...! عجب

 . افتم یم هام ناخن جون به که دارم استرس

  محشر از شهیم رو نیا صدا؛ یب اما ترکه یم بغضش

 ! د یفهم افتاده راه اش گونه ی  رو  که ییکبرا

 نیهم از یتون  یم سخته ی لی خ شما یبرا اگه زمیعز -

 ! مدرسه  یبر و یبش ادهیپ جا

 . باشه زی انگ رقت تونه یم قدر چه و  زنه یم طعنه

 سمتش  بچرخونم رو نگاهم  بخواد دلم نکهیا بدون

 :  گم یم و دمیم قرارش مخاطب

 ینوه دیدار حال هر به! ست؟ین سخت شما واسه -

 ...وجدان عذاب اگه دیکش یم  رو خودتون



 :  گه ی م یتحکم از پر لحن با و آدیم حرفم نیب

! منه پسر از بچه، اون که ستمین مطمئن هنوز من -

 اندازم یم  زحمت به رو خودم دارم و نجامیا االنم اگه

..  . نباشه  مشکل شیزندگ تو روز فردا که نهیا واسه

 دفعه چند کنم فکر رو ن یا گم؟یم یچ که یفهم یم

 .گفتم بهت

 نیا اره،ی شهر مخاطبم گه ید حاال و زنم یم پوزخند

  زمزمه چشماش به زدم زول نهیآ تو از ی وقت رو جمله

 : گمیم و کنم یم

 ...سرت تو خاک -

  توقع اری شهر از یکس تیوضع نیا تو  نجا،یا االن،

 اسم تا که هیآدم همون میدون یم ما. نداره یدلبر

 و کنه باز دهن تونه یم اما. شهیم الل ادیم مادرش

 ! آوردم احمق دختر نیا سر رو بال نیا من بگه

  و رمیبگ خون خفه تونم ینم. ببندم رو دهنم  تونم ینم

 : گم یم انزجار و نفرت با مادرش جواب در

  که قبال همون ،یبود ات بچه ندهیآ فکر به اگه شما -

 تو که یداد یم بهش کفتر تخم دونه چارتا  بود بچه

 ... ره ینگ یاللمون حساس مواقع



 :  گه یم که ادیم نایت یصدا

 نازار؟ -

  کور یها چشم  یعنی! نازار شو خفه یعنی! بسه یعنی

 ! ستین یشدن باز آدم نیا
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  خفه نظر مورد مکان به دنیرس تا و بندم یم رو دهنم

  قدر اون من کشه، یم طول قدر چه دونم ینم. شم یم

 نیا تو و رفته در دستم از مکان و زمان که ام کالفه

  اصال کاش گم یم خودم با که منزجرم انقدر لحظه

 ... اومدم ینم

  و شمیم ادهیپ همه از اول داره، یم نگه که رو نیماش

 . بکشم قیعم نفس کنم یم یسع



 و شنیم ادهیپ نایت بعد و  اریشهر مادر من سر پشت

 وقته یلیخ که یاریشهر ش  یپ کنم یم فکر چرا

 . ترسم یم ازشون  و بمیغر شناسمشیم

  هی که انگار و" بود آزاد حداقل کاش" کنم یم زمزمه

 به رو که شنومیم رو صداش باشه افتاده اتفاق معجزه

 : گه یم اریشهر

 !  منتظرم ساعته هی! تو؟ پ ییکجا -

 فقط که منم  و داشته خبر ار یشهر اومدن   از آزادم پس

 از که بدونم یزیچ نبوده الزم و لشگرم  یاهیس

 . نمونم داریب صبح تا رو شب وحشت

  و کنه یم یاحوالپرس  من و نایت مادرش، ار،یشهر با

 با و یمیصم و گرم نایت با. جور هی کدوممون هر با

 با من با و  فحش اریشهر  با' سالم'  فقط اریشهر مادر

 یم روز هر رو مدرسه خوب کلک ی ا"  که طعنه

 قدر چه بابت نیا از که دونه یم خدا فقط و " ایچون یپ

  نظر به ری انگ جانیه اول بار دیشا. متنفرم خودم از

 دو وید هی  شکستن هیشب  تابو هی شکستن دیشا اد،یب

  دست آدم به بودن گنده  حس باشه جذاب باشه، سر

 ! باره هی همون فقط یول بده



 زه،یآم تنفر زه،یانگ رقت ست،ین جالب گهید بعدش

  توقع ازت  و دارن اعتماد بهت ییآدما ه ی چون! چرا؟

 ختم نجایا به فقط و یکشی م ماله نایا یهمه  رو تو و

 گنیم و زنن  یم جار رو مفهوم هی همه نایا. شهینم

 !یاقتیل یب هی تو که
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 هیشب اول نگاه   تو م،یشیم طبقه دو ساختمون هی وارد

 انواع ،یشیم واردش یوقت و ادیم نظر به خونه به

  یمنش. دید داخلش شهی م رو یپزشک یها دستگاه

  اریشهر مادر با و ادیم رونیب اتاق از زن هی و نداره

  اریشهر به آزاد. شهیم دیتمج و تعارف به مشغول

 با ننت که یدیر  حاال تا بار چند"  که  زنه یم طعنه

 ! " فابه؟ انقدر اروی نیا

 نیا بار چند! جوابش منتظر و ارهیشهر به نایت نگاه  

 ! نه؟یا رفتارش نایت با که افتاده اتفاق



  المیخ  نجاست،یا آزاد که حاال یول چرا دونم ینم

  و نشناسمش دیشا باشه، بهیغر اونم دیشا. تره  راحت

  در دمید که نهیا حداقلش اما کنم اعتماد بهش نتونم

 ! داره وجدان هیبق از  شتریب کمی نا یت  با مواجهه

 :  گه یم و  نایت سمت به کنه یم رو زن

 . خانومم ایب -

  یم و من ن یآست به چسبه یم ها گرفته برق مثل   نایت

 : گه

 ام؟یب کجا -

  وحشت لحن   دستش، مشهود لرزش صداش، لرزش

 به رو و ادیم در اشکم نمیب یم که رو اش زده

 : زنم یم داد اریشهر

 ! بده؟ حالش ینیب ینم ؟یکور ؟یُمرد -

 یم پر رو فاصله قدم چند یعصبان و کالفه مامانش

 : زنهیم تشر من به رو و کنه

  با نکهیا اعصاب هست، بد حالش یکاف اندازه به -

 .نداره رو کنه بحث طهی سل ی  تو

 به رو سته؛یا یم من کنار و ادیم جلو قدم کی آزاد

 : گه  یم یعصب  لحن   و اخم با اریشهر مادر



 شما پسر یکار گه از هم ما حال   یکاف اندازه به -

  یخال خودشو یبذار یکن قالف شمیم ممنون  نه،یمز

 ! ینزن داد سرش که البته و کنه

 اخمش،. کوبه  یم هزار ی  رو قلبم و کنم یم نگاهش

 شده تعجبم باعث هم ادیم  در پشتم نکهیا اش، جذبه

 دارم و لرزه یم منم ی  صدا گهید حاال. میخوشحال هم

 . رمیم  یم جانیه از

 :  گه یم و رهیگ یم  رو نایت دست ار یشهر مامان

 ... ایب من با -

  نیا که کرده قبول اما و شهیم جدا من از سخت نایت

 . جلوشه  تینها در  که هیزیچ کاسه نیا و آش

 :  گه یم و ستهیا یم روش به رو ما از  تر دور کمی

 !  نیبب و من -

 با درست. تنهام که ساله دو و ستیب تنهام، من

 ازدواج من که تفاوت نیا  با. تو طیشرا  مثل   یطیشرا

  حال به شدم رها شکمم  تو بچه هی با من . بودم کرده

  به اریشهر  پدر رو ها پول نیا و هیسرما نیا. خودم

 ! رفت و گذاشت واسم خودش  ی  جا



!  بود مونده من خاطر به نبودن، نجایا مادرش و پدر

 . رفت بعد و کنه تحمل تونست  سال هی فقط اما موند

 بشن بود قرار که هیسرما یکل و بچه هی موندم من

 !  نشدن. واسم شوهر

 باهاش و یبر االن اگه یحت. شهی نم توام واسه

 ...مونه ینم پات ،یکن ازدواج

 : کنه یم زمزمه گوشم کنار و  شهیم خم آزاد

 .خونشونه تو رفتن در کردن -

 ی  رو که آزاد دست ه،یگر و کنه یم نگاه فقط نایت

 یم آزاد و  پرم یم جا از زده وحشت نهیشیم ام شونه

 : گه

  یحال به  یحال من یدلبر  حجم از االن. فهمم یم -

 .یشیم عاشقم یدار... والست  و حول دلت تو! یشد

 :  گم یم  لب ریز و دوستمه به حواسم و نگاه من

 ... فعال شو خفه -

 . گه ینم یزی چ و خنده یم

 : گه  یم و رهیگ یم رو دستش  اریشهر مادر

 ؟یا آماده حاال -
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 و نداره رو به رنگ ره، یم هوش از داره که یینایت

  سکوتش.  اعتراض نه و کنه یم نگاه فقط شده الل

 رو اون خودش،  دنبال و  تشیرضا ی  پا ذاره یم رو

 . اتاق داخل بره یم

  ستین معلوم که یزن همون اما برم، منم خواد یم دلم

  الزم"  گه یم و کنه یم  ممانعت نه،  ای دکتره اصال

 " . ستین

 نیا! رو خودمون یعنی... رو خودم کنم،  ینم باور

 شیپ  وقت چند تا که ییما رو، افتضاح تیموقع

 !  مییکجا  حاال اما و بود کتاب و درس ی  تو سرمون

  کجاست، بفهمه نایت مادر اگر شک بدون که ییجا

 ! کنه  یم سکته



 ای و کمتر دهمیشا قهیدق ده ربع، کی ساعت، مین

  نگید نگید جز ادینم ییصدا. میاتاق در  پشت   شتریب

 ! دهیترس  یلیخ ازشون نا یت  احتماال که  ییها دستگاه

 اتاق در به رو اما اریشهر  و نشسته یصندل ی  رو آزاد

 براش دلم اوقات یگاه. ستادهیا منتظر و پا سر

  تماما شیزندگ بزرگ یها چالش که یپسر  سوزه،یم

  مواجه یگند نیچن  با حاال بوده مادرش دوش ی  رو

 ! هیچ غلط و درست ندونه داره حق و شده

 از آزاد م،یکن یم وحشت ما و ادیم نایت داد ی  صدا

 سمت میداری م بر زیخ من  و اریشهر شه،یم بلند جاش

 یم تیعصبان با که ادیم اریشهر مادر یصدا و در

 : گه

 ؟ یاریم  در یباز یهوچ چرا چته -

  یهوچ سوال، نیا نداره جواب رفتار، نیا نداره چرا

 دینبا درکش و سالشه نوزده فقط چون اره یم در یباز

 ! باشه سخت یلیخ

 یم عجز با که یوقت اد،یم  که نایت هیگر و ناله ی  صدا

 : گه

 ! خوام ینم -



 به رو در و کنم کنترل  رو خودم نتونم شهیم باعث

 سر داره یسع که رو دکتر دست   نایت. کنم  باز سرعت

  یم غیج  هیگر با و زنه یم کنار رو داره نگهش جا

 : کشه

 ! کن ولم -

  که یآدم همون شده االن و دهیترک نایت اخالق   یسونام

 !  کرد مهارش  شهینم

 :  گه یم کالفه  اریشهر مادر

 ! دختر؟ تو چته  بابا، یا -

  طیشرا و حال واسه یضینق و ضد حرف چه ؟...دختر

 ! نیغمگ ی  نایت
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  یوقت لحنش و  ها چشم ملتمسه من، سمت کنه یم رو

 : گهیم



 ...کمک ایب نازار -

  بچه دختر به  واج و هاج داره که یدکتر. رم یم جلو

  رو نایت دست و زنم یم کنار رو کنه یم  نگاه مقابلش

 . رمیگ یم

 رو رهنشیپ. ادیب نیی پا تخت از کنم یم کمکش

 یم براش رو مانتوش یها دکمه و نییپا کشهیم

 . بندم

 کنه یم تند قدم و زنه یم  دور رو تخت ار یشهر مامان

 یم تشر و کشه یم پشت از رو دستش نا،یت سمت

 : زنه

 ؟یری م یدار کجا -

 : زنه یم  داد سرش و کشه ی م محکم رو  دستش نایت

 ! نداره یربط چیه تو به ،یروان کن ولم -

 نایت از که یسکوت  و آرامش و لرزن یم  هاش دست

 !  بودن لرزه نیزم نیا یها لرزه پس م،یدید

  حفظ رو تعادلش و نخوره نیزم که شمی م مواظبش

 !کنه

 اما نایت سمت   کنه یم دراز دست ار یشهر مامان

 :  گم یم و زنم یم پس رو دستش



 ... اه بابا گهید چخه -

  داره که االن اما نهیا نایت  حال   چرا و شدهیچ دونم ینم

  براش حتما  کن، ولم گه یم! یروان گه یم زن نیا به

 . بوده سخت یز یچ  هی تحمل

 فیرد یها  یصندل یرو برمش، یم رون یب اتاق از

 .زنه یم هق و نهیش یم در پشت شده

 از پر لحن   از شهیم و نهیش یم پاش ی  جلو  اریشهر

 !کنه یم  تحمل رو یفشار چه که دیفهم اضطرابش

 ! شده؟یچ نایت -

  اریشهر سر انگار، داره  جنگ سر آدم  و عالم با نایت

 : کشه یم داد هم

 ...!  بشنوم صداتو خوام ینم ببند دهنتو یکی تو -

 یم بغلش. نه یش یم کنارش اما و شه یم  الل  اریشهر

 بده، نیتسک رو ها آدم درد   تونه یم فقط اون و کنه

 . کنه تشونی حما تونه ینم

  غر داره اومده رونیب اتاق از که حاال  اریشهر مادر

 : گه یم و زنه یم



  نییپا سرت  نکهیا یجا به! خدا به یا کنده رو یلیخ -

 یم زول من چشم تو پررو پررو یبکش خجالت باشه

 ! ش؟یبنداز  یخوا ینم یگ یم یزن

 که یآزاد یحت ار،یشهر من، حرف نیا دن  یشن با

  متعجب کنه یم نگاهمون فقط  و ستاده یا دورتر

 ...و میشیم
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 نیا تو خوام ینم کنم، بدتر رو حالش خوام ینم

  وحشت قدر نیا اما بپاشم زخمش ی  رو نمک طیشرا

 : پرسم یم  لکنت با که متعجبم و زده

 نا؟یت گه یم راست -

 یم روش به رو اد؛یم جلو عجله با که  اریشهر مادر

 : گم یم و ستمیا

 یچ مینیبب بذار ؟یکن ولش قهیدق چند شه یم -

 ...!گهیم



 رو احمقش پسر   و ستهیا یم کمر به دست یعصبان

 یثمره کرمو، یوهیم نیا بدونه کاش. کنه یم تماشا

 .خودشه اشتباهات

  تنها  پول با رو اون اریشهر پدر که بفهمه کاش

 و دیمر شده که مونده تنها  یا بچه پسر با. نذاشته

 به رو هاش شکست و ها ینافرجام ی همه! مرادش

 به معتاده  اریشهر انگار حاال و کرده ق ی تزر پسرش

 ! نتونستن فعل

 : گهیم و دهیم هل عقب به رو اری شهر نایت

 ام مسخره نیخوا یم! درک به برو ،یبر  یخوا یم -

  بچه خوام ی نم من یول دیکن نیتوه د،یکن  دعوام د؛یکن

 .بندازم رو ام

 االن از که انگار ره،ی گ یم جلوش رو  هاش دست

 دست لرزن یم. باشه کرده آماده رو آغوشش براش

 : گه یم و هاش

  یم دارم من خوره، یم  تکون زنه،یم  داره قلبش  -

 دمیشن و قلبش یصدا! یکوفت دستگاه اون  تو نمشیب

 بکشمش؟ یچطور

 یول نفهمه سنه، کم. داره حق و شده یاحساسات

 ...شهینم  سرش منطق اش  بچه سر که مادر. مادره



 :  گه یم و رهی گ یم رو نایت  دست اریشهر

  خودتو طیشرا ست،ین بچه اون اومدن وقت االن نایت -

  ینطور یا رو بچه اون یخوا یم سالته؟ چند کن، نگاه

 ؟ یاریب ایدن به

 : گهیم  و زنهیم زار

 خدا به د؟یفهم ینم منو شماها چرا ؟یفهم ینم چرا -

 ینم. شم ینم قاتل من...  است زنده آدمه،  بچه اون

 . خوام

 :  گه یم و زنه یم داد اریشهر سر

 ! بردار سرم از دست برو، پاشو -

 و کنه  یم بلند جا از رو اریشهر اد، یم جلو آزاد

 .نهیش یم نای ت کنار خودش

 :  گهیم و  زنه یم لبخند

   اریشهر نیا مثل ای بود خوشگل  حاال -

 !  بود؟ سیف یم..تخ

 آزاد. کنه یم هیگر دل ته از حرف نیا  دن  یشن با نایت

  دیشا و کنه یم  بغل رو نایت

 ! کامله قدر نیا که بودنشه بزرگتر خاطر به



 ! خواد یم االن نایت که ده،یم نایت به رو یز یچ همون

 : کنه یم زمزمه گوشش ریز

  ای خب؟ آزاد، محمد بذار رو اسمش شد پسر اگه -

 ...رآزادیام مثال

 منگم و جی گ قدر اون من شه،یم دتریشد  نایت یهیگر

  نای ت ی  موها آزاد. ادینم بر ازم کردن نگاه جز یکار که

 : دهیم ادامه و کنه  یم ناز رو

 ...نازار فاطمه  بذارش شد دختر اگه -

 نیا تو براش دلم قدر چه و کنه یم هی گر اریشهر

 هی یسخت و  یناراحت وقت به یحت که. سوزه ی م لحظه

 ! نشه یعصبان که مادرشه به چشمش

 ینم و هندجگرخوار  شده رسما زن نیا! شهیم و

 ...رنیبگ  نفس بچه دوتا نیا تا کنه صبر کمی خواد

 : کشه یم داد آزاد سر

 پسر اگه شد دختر اگه بکش، خجالت کن جمع پاشو -

  جمع زودتر و گند نیا یکن  کمک نکهیا یجا به... شد

   ازیپ یسادیوا یکن

 ؟ یکن یم ادیز داغشو



 و نایت ی  برا مهربون. مهربون اما و هیعصبان آزاد

  حرف که یکس هر ی برا یعصبان

 .نباشه ش یحال  حساب

  و خشنه لحنش. کنه یم  نگاهش اخم  پر و جذبه پر

 :  گه یم یوقت دنده کی

 ! رزنی پ گمینم بهت یزیچ  اریشهر حرمت به -

   نگاهش و کنم یم نگاهش مبهوت  و مات

 به و رهی گ یم اریشهر  مادر از هیثان چند از بعد رو

 :گه یم نایت

  ی م یکار هر تو، یکن یم زر زر قدر چه -

 اگرم. نباشه مت...تخ ام ه یبق حرف بکن یبکن یخوا

 االن نیهم یافت یم خوردن گه به فردا و یخوا ینم

 ... کن  تمومش پاشو

 پاک رو هاش اشک و شهیم جدا آزاد  آغوش از نایت

 رو نگاهش اد،یب خودش به تا کشه یم طول. کنه یم

  خونه جالد کف   نه، مطب  کف سرد   و دیسف  ی  کا یسرام

 . است

 به. کنه یم صاف رو صداش و رهیگ  یم یقیعم دم

 : گهیم و کنه یم  نگاه اریشهر



 همون مال! ستین االن مال   بگم خوام یم نکهیا -

! نخوردم من و فتهیب که  بخور دارو نیگفت که هیوقت

 ما دیبا چرا ! تو و من  ماست، اشتباه نیا ار؛یشهر

  تقاص کوچولو طفلک آدم هی جامون به و میند تاوان

 ها؟ بده؟ پس
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 و رهیگ یم نفس هم باز. بزنه حرف دهی نم امون هیگر

 باعث رسما. کجا قبل یها  هفته ینایت  کجا، نایت نیا

 ! بشه دوخته فکم و بمونه بسته دهنم شده

  یم من! خوام ینم کمک چکسیه از گهید...  من -

 .رمیبگ  گردن اشتباهمو تیمسئول خودم... خوام

  اریشهر به ره،یگ یم گاز بغضش کنترل  ی  برا رو لبش

 :  دهیم ادامه و کنه یم نگاه

 نیا چون ،یکن یکار یبخوا  ندارم توقع هم تو از -

! یکن یکار یتون ینم که  یکرد ثابت  بهم وقته چند



 یهیبق ندارم دوست من یول سخته... ییتنها خودم

 کشتم  رو آدم هی نکهیا فکر با رو  عمرم یروزا

 بهم قراره که هستن آدم یکل دونم یم... بگذرونم

 رو همشون یول بدن فحش بزنن، زخم بزنن، شین

 . کنم یم قبول

  شکل هی واسم ایدن رونیب  برم که در نیا از دونم یم

  تحمل که  مجبورم و مقصرم حقمه، یول  است گهید

 . کنم

 یب بارون هی مثل   که یی ها اشک شه،یم بلند جا از

 و زنه یم پس  رو دننیبار حال در صورت ی  رو وقفه

 : کنه یم زمزمه درد ایدن هی با

  تو با دوسال نیا تو که ییها لحظه تموم بابت   من -

 شهینم یحت  پس... اریشهر  بودم خوشحال گذروندم

 !گذاشت اشتباه رو ماجرا  نیا اسم

 کاش رم،یگ یم رو دستش و شم یم بلند جام از عیسر

 که اونه واقعا رو ها حرف  نیا که کنه می حال  یطور هی

  زنه؟یم داره

 :  گه یم و کنه یم نیف نیف

 اسمتو گهید یر یبگ  جلومو  یبخوا اگه خدا به -

 ..ارمینم



 : کنم یم ناله

 ...نایت مامانت -

 بهش مخمصه نیا تو که  هیکس تنها االن زن اون و

 ! سوزهیم  همه از شتریب براش دلم و کنم یم فکر

 یول باشم مامانم بد دختر   دمیم حیترج من نازار، -

 ...  نباشم ام بچه واسه یبد مامان  

  یچطور . گوشم تو خوره یم و شهیم  یلیس حرفش

 ! گرفته؟ رو میتصم نیا  و شسته یچ همه از دست

 ...تو نای ت ن،یبب آخه -

 :  گه یم بلند یصدا  با حرفم نیب

 ...! نازار خوردم قسم -

. هیجد که دونم یم  و شنومیم رو لحنش تحکم

 نشون یالعمل عکس و کنم یم نگاه آزاد به درمونده

 .دهینم

  با و زور حرف با دهیفهم  گهی د حاال  اریشهر مادر

 ! رسهینم ییجنا به  هیکنا گوشه

 . کنه قانع گهی د طور هی رو  نایت خواد یم



 ایدن به. میکش ینم رو بچه! باشه. جان نایت... نیبب -

 کنم یم صحبت ات خانواده با خودم من  اصال. دایم

 ...بچه که یکس به مشیدیم بعد و ادیب ایدن به میذاریم

 : زنه یم تشر نایت

 !گرانید به  ببخشمش که ستین وونیح  من یبچه -
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 هم اون که نداره، نایت از یکم دست هم  اریشهر مادر

 : گه یم یوقت کالفه  و هیعصب

! جون؟  احمق سالته چند  ه؟یچ یفهم یم بچه تو -

 فقط ؟یبگ ات  خانواده به  یخوا یم چطور یکرد فکر

 ! باش داشته عقل کمی جفتتون، یزندگ به یزنیم گند

  متوجه چرا! ؟یخوا  ینم یزندگ ؟ی ندار ندهیآ تو

 ...که یشینم



 درد و بغض از داره که یحال در حرفش، نیب نایت

 جیتدر به بعد و بلند ی  صدا تن با اولش شه  یم منفجر

 : گه یم تر فیضع

 نه االن نه که  کنم یم امضا رشویز سم،ینو یم من، -

 ام بچه نیا به ارم،ین پسرتم  اسم یا  گهید وقت هر

  از من... مرده باباش نداشته،  بابا وقت چیه گمیم

 . بودم تنها اولش

  بعد و رهی بگ نفس خواد یب که انگار کنه،  یم مکث

 :  گه یم

  که قدر همون اریشهر نده یآ د،یگ یم یچ دونم یم -

 ! مهمه منم واسه مهمه، شما واسه

 دارم زورشو نه بخوامش، که تونم ینم  خوامش، ینم

 ینم لطمه بهش... دارم دوستش یول ارشویاخت نه

 ...یا گهید کس با قراره اگه زنم

 رو ام دسته  شم،یم وونهید  شم،یم یعصب. شه یم الل

 : گمیم و اش شونه به کنم یم بند

  که؟یزن یکن یم بلغور  یدار که هیچ فیاراج نیا -

 دیبا دیخورد یگه هی  ؟یگیم یچ یفهم یم چیه

 !  دوتاتون... دیبد تاوان  دوتاتون



 : زنه یم زار نایت

 اد؟ینم  در صداش ینی ب ینم! ستین  بلد... دهینم -

... نازار هست یچ تاوان دونه ینم اصال! ندادن ادشی

 .رهیم فردا نره االن. ستین من هیشب چون بره دیبا

 : کنم یم زمزمه حرص با و کنم یم ول  رو اش شونه

 خوبه گفتم؛ تیزندگ تو اومد که یاول  روز رو نایا -

 ! شیدیفهم االن حداقل

 : گه یم و در سمت   افته یم راه

 .  ادین دنبالم یکس رم،یم خودم -

  کنه یم نگاه اریشهر به که نبسته کامل رو در هنوز

 :  گهیم و

  لحظه همون شهیم دارم، ازت که یا خاطره نیآخر -

 ادمی! قشنگه... میکرد ه یگر امون بچه واسه که یا

 ...بمونه ادتی توام کاش... مونه یم

 من اما  ها، آرومه صداش شه،یم بسته در و رهیم

 هی آواره، هی خته،یر فرو کوه هی که  شنومیم انگار

  سر یرو بعد به نیا از حاال که طوفانه هی و انیطغ

 ن  ی آست با اریشهر. اومده فرود دوتاشون هر

 یم راه و کنه یم پاک رو  هاش اشک شرتش،یسو



 ستین معلومم و ذارهینم مادرش اما در، سمت افته

 !  چرا و هیک با  حق وسط نیا

 :  گه یم که کنه، یم حتینص یاشتباه و اش بچه

  حالش ،یموافق مشیتصم با یعنی یبر االن اگه -

 مونیپش گه ید روز چند. شده یاحساسات ستین خوب

 !زمیعز کار نیا واسه شهیم شقدمیپ خودش و شهیم
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  کش زجر  ینطوریا رو دلش زیعز که آدم زش؟یعز

 ...!  کنه ینم

  آوار ریز  دوست دنبال   دیبا و در سمت   افتم یم راه

 نفس که کنم کمکش برم دیبا برم؛ تنهام و مونده

 . بکشه

 به خطاب که شنومی م رو آزاد ی  صدا رفتن قبل  

 :گه یم اریشهر



 .عارت یب  سر تو خاک -

 پر دیبا  االن باشه، قلب اریشهر ینهیس تو اگه که

 ! غصه و غم از درد، از باشه

  دنبال بیغر و خلوت ابونیخ نیا تو و کنم یم تند پا

 . گردم یم خواهرم

 تا و زنم یم  صداش دواَم، یم و شن یم تند هام قدم

 !  نگرانشم مرگ حد سر

 از که یاول نقش اون قشنگ؛ یقصه اون نبود قرار

 انیپا هی و ز یانگ  رقت نق   هی بشه بود ساخته اریشهر

 !تلخ

 جدول هی  یلبه  ابونیخ کنار کنم، یم داش یپ باالخره

  انگار و شهیم خفه داره. زنه یم زار داره و نشسته

 اش نهیس ی رو  محکم باشه، یخون یلخته بغضش که

 . زهیبر رون یب گلوش از تا کوبه یم

 :  گم یم و نمی ش یم کنارش

  ضیمر نجایا سرده بگردم، دورت خونه میبر ایب -

 . یشیم



 حلقه گردنم دور جونش ی ب یها دست و  زنه یم زار

  داره، یدرموندگ نجاست،یا اشتباه ه ی آخر. شنیم

 ! داره یناتوان  و داره ضعف

  هم باز ،یری بپذ رو اشتباه نیا یبخوا که طرف هر از

 هی و مونهی م نایت ره،یبم بچه نیا اگه! ی بد تاوان دیبا

  ناستیت ره،ینم اگه و عمرش آخر تا وجدان عذاب ایدن

 . دنشونیشتن به محکومه که  ییها حرف و

 یم کاریچ  باشم یطیشرا نیچن تو من اگه دونم ینم

 به رو وجدان عذاب ها، آدم شتریب که دمید اما کنم،

  یحت هم خودش که یگناهی ب یبچه و کشن یم دوش

  یلیخ آدما نیا یزندگ  آباد  ناکجا یتو ادیب  نخواسته

 !شهی م کشته راحت
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 خاطره سال دو از بعد ره،یبگ آروم دمیم اجازه

  داره، درد سال ستیدو کردن یخداحافظ ساختن،

 .  داره غم و داره اشک

 و شه بلند جا از کنم یم کمک رهیگ یم  آروم که کمی

  دور یلیخ  هنوز ،یاصل ابونیخ سمت   میافت یم راه

 دارم توقع و ادیم ن یماش بوق ی  صدا  که مینشد

 نایت به کمی  ها آخر نیا حداقل که! باشه اریشهر

 ! ستین و بده تیاهم

 دل یول قصه  نیا نداره  یربط بهش که یآدم آزاده،

 ! سوزونهیم

 هم  رو نجایا ندارم، دیتمج و تعارف یحوصله 

  سوار اول رو نایت داره یم  نگه یوقت پس شناسم،ینم

 یم که رو در. شمیم سوار خودم هم  بعد و کنم یم

 یصندل ی  رو  رو سرش  عقب یصندل  ی  رو نایت بندم

 از ،یکس ی  پا از رهیگ  یم ادی داره انگار و ذارهیم

 .نخواد کمک گرفتن یدلدار واسه یکس دست

 

  * * * 

  در ی  جلو مادرش م،یدیرس که اشونخونه  در ی  جلو

 ادیب یک هر که یلحن و نگاه هی با کالفه و  یعصب. بود



 گفت برو، گفت نایت! کنه فرض مرده رو خودش جلو

  بذار برو گفت. امیم کنار هاش هیتنب با گم، یم بهش

 دمیترس یم ازش همه نیا که یکوفت ییتنها نیا نمیبب

 !بود چطور و یشکل  چه اصال

  ازهیخم سالم  بگم نکهیا از قبل و شمی م خونه وارد

 کنم یم باز که چشم! بندم یم رو هام چشم  و کشمیم

 . ترکه یم امزهره و نمیب یم جلوم رو مامان

 :  گم  یم متعجب و ذارمیم ام نهیس  ی  رو دست 

 ! مامان؟ هیچ -

  و هیشوخ وقت که االن  انگار و همن ی  تو  هاش اخم

 . زیگر و بیتعق نه

 و جیگ افتم، یم شک به خودم و کنم یم نگاه پاهام به

 : گم یم گنگ

 ... خدا به شستم و پاهام -

 : پرسه یم

 ! ؟یبود کجا -

 نیا تو کم  دست کنم یم فکر  و دراومد گندش باالخره

 میتقس تکه هزار هزاران به و بشم یساتور  بتیمص

 ! بشم



 نیا چون بگم، دروغ هم باز که کنم یم باز زبون

  داد سرم. کنم اشتباه بودم  مجبور که بود یبار نیآخر

 : زنه یم

 بتیغ  جلسه نیچند بهم، زدن زنگ مدرسه از -

 امون به یکرد ول رو مدرسه که یریم کجا! یداشت

 !خدا؟
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 بذار دروغ، گهید بسه و دم یم قورت رو دهنم آب

  میبکش خجالت بذار! مینزن  هم اومده در گندش  که حاال

 ...نازار

 :  گهیم طاقتم کم و یعصب مامان   و دم ینم یجواب

 که یریم یجهنم کدوم. بده منو جواب توام، با نازار -

  ها؟ ؟یدار بت یغ همه نیا



 باالخره چون دمینم جواب ن،یزم اندازم یم رو نگاهم

  کجا"  گه یم بهش نایت یعصب مامان زود ای رید

 ." چرا و میبود

 هاش دست و کشه یم صورتش به دست شه،یم کالفه

 همه نیا که پرسم یم خودم از من و لرزن یم

  رو بدمامانم  حال ارزش   گفتن دروغ و دنیکش بتیمص

 !داشت؟

 ! نباش  چشمم جلو اتاقت  تو برو ای بگو ای -

 ل  یدل نیتر  افتضاح لمیدل یوقت یچ که بمونم رم،یم

 ...استیدن

 :  گه یم رفتن قبل که رو صداش شنومیم

 تو بعد ؛ یبخون درس که زدم کنار رو کاراته من -

 ...نازار یواااا یوا ؟...ینطور یا

 کنم یم پرت رو کاپشنم و  فیک بندم، یم  رو اتاق در

 . کشمیم دراز نیزم کف   و تخت ی  رو

 ریدرگ فکرم اتفاقه از پر سرم بندم، یم  رو هام چشم

 ! بدترشه و بد حال   و نایت

 دلش یغصه  داره و کرده بغل  غم یزانو  االن حتما که

 . خوره یم رو



 داشتم، رو توقعش شه،ی م  باز هو کی و هوا یب در

 !  ستین یصبور آدم مامان

 : زنه یم تشر و ستادهیا هم  در یها اخم با در قاب تو

 نه؟ ای یگ یم -

 ...ترسم یم  بگم؟ دیبا یچ

 .بودم نایت با -

 : گهیم و کنم یم شیکفر

 کدوم با  نگفتم یبود کجا گفتم دونم، یم که نویا -

 ...!یبود  یا ارهیپت

 رو در نکه یا از قبل و بندم یم مرتبه رو هام چشم

 : گهی م بکوبه هم به محکم

  و بهار و  رونیب ،یایم  و یر یم بابات با فردا از -

 !لی تعط بارانم

  برم بابا با  نکهیا از چون  رم،یبم هیتنب ن یا با کنم فکر

 !ادینم  خوشم مدرسه
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 دونه ینم هنوز مامان حقمه؛ ها نیا از  بدتر خب یول

 کف   کمال و تموم رو  حقم وگرنه هیچ   ماجرا ی  چرا

 .ذارهیم دستم

  دغدغه یب خواد یم  دلم...  کالفه و ام خسته من

 بهش و ارمیم رو میگوش. ذارهینم نایت فکر اما بخوابم

  و ریس مثل   داره دلم و دهی نم جواب اما زنم یم زنگ

 !جوشه یم سرکه

 

 

 * * * 

 

 

 سر گهی د حاال و میافتاد راه هم  با خونه در از

  یماجرا به یا اشاره  اصال نزده، یحرف . میابونیخ

 .کنم  تعجب  شهیم باعث و  نکرده روزید



 با دونه یم و رهیگ یم رو دستم مدرسه یها  یکینزد

  جوب تو برم خواد یم دلم و کنم یم سکته کارش نیا

 ! بخوابم

 : گه یم خنده با

 نه؟ یریم یم یدار -

  به فیتکل یب من   که نداره یتعجب و کنم یم نگاهش

 ! رفتم یک

 ...چارهیب یا -

 :  گه یم و کنه یم کج رو هاش لب

 ... باشم گناهات عاقبت من که باشه خداتم از -

 روش عمر اول   از و کنم یم  نگاهش منگ و جیگ فقط

 .بوده متفاوت آدما هیبق با کال  شیتیترب  یها

  خجالتزده و آروم و شهیم  محو آروم آروم لبخندش

 :  گه یم

 ! بوده من ریتقص کنم فکر -

 :  متعجبم هنوز و اندازم یم  باال ابرو یتا

 !؟یچ -

 : گهیم  و ابونیخ سمت اون به دهی م رو  نگاهش



 رو تالشت یهمه  آدما به کمک واسه دادم ادتی من -

 ! یبکن

 که درسته، حرفش که آد یم ادمی و کنم یم فکر خوب

 دیبا ی ول بودم الش  و آش و خسته باشگاه ی  تو

 ...داشتن مسابقه که شدمیم ییکسا ی نیتمر فیحر

  و افتاده بزرگ و  کیکوچ  یها اتفاق نی ا از یلیخ که

 .هیبق اول گفته شهیهم بابا

 یول کنم خت ی توب دوستت به کمک واسه تونم ینم -

  هی... مشکلش کردن میقا واسه... دروغت واسه

 .دمیم بهت گهید فرصت

 . کنه ول رو دستم قراره که روشکر خدا خب

... خوابم یم خونه رم یم منم مدرسه، برو خودت -

 بشه، جون به شیآت مامانت نکن یولگرد  باز فقط

 حله؟ 

  و نداره یشوخ  یکس با خواب  سر ره،یگ یم ام خنده

 ! میزندگ طیشرا  همه ی  تو پدرمم از ستیپ یکپ هی من
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 سمت   کنم یم کج رو راهم  هم من گرده، یم بر که بابا

 ! رمیم یم استرس فشار از نرم االن اگه  و نایت یخونه 

  کم که رمیم تند قدر اون و دوام یم کنم، یم تند پا

 .کنم پرواز مونده

 دلم ی  رو دست که یحال  در اشون خونه  در پشت  

 . دمیم فشار  رو زنگ زنم یم نفس نفس و گذاشتم

  جواب خواهرش نه، مادرش و دم یم فشار رو فونیآ

 :  دهیم

  بله؟ -

 : گمیم و شهیم تر راحت المیخ کم ی  انگار حاال

 ! مدرسه؟ ادینم نایت -

 : گهیم و ارهیم نییپا  رو صداش تن

 یل یخ  مامانم برو زود. ادینم نه ؟ییتو نازار -

 .هیعصبان

  یب ی  پاها و  سست ی  ها قدم با و باشه گم یم لب ریز

 ! مدرسه سمت   افتم یم راه رمق



 مادرش قراره یک تا نمش،ینب قراره یک تا دونم ینم

 ! داره حق یول بشه یعصبان

. ساله  پنجاه  شه،یم یسپر مدرسه ی  تو که یساعت پنج

 مدرسه پاش یبهونه  به  هنوز که یبهار یب نا،یت یب

 مدرسه شده، اش خواسته خدا از  انگار و ادینم

 .  زهرماره

 انقدر احمق دوتا نیا یوقت و ستین درس ی  پ حواسم

 به کردن  فکر ی  جا  کجا برام دارن ینگران و بتیمص

 .مونه یم مدرسه و درس

  یانیپا قیدقا نیا منتظرم و گذاشتم زیم  ی  رو رو سرم

 سر که ام حوصله . خونه  سمت   کنم فرار تا بگذرن هم

 شروع نییپا به صد  از معکوسم شمارش  ره،یم

  نازار االن حال یب من   اد؛یم بدم خودم از شه،یم

 ! احمقه و تنبل آدم   ه ی و ستین کالس اول شاگرد

  که یکس نی اول خوره؛ یم  زنگ و رسم یم هفتاد به

  ستین مهم برام و منم در سمت   افته یم راه معلم قبل  

 ! کنن یفکر چه  قراره هیبق

 یوقت و گردم یم بابا دنبال چشم با مدرسه؛ در ی  جلو

! خونه سمت   رم یم خوشحال و یراض نمشیب ینم

 .ومدهین من به یخوش که دیهست انیجر  در خب اما



.  داره یم نگهم و کشه یم سرم پشت از رو فمیک بند

 :  گه یم گوشم کنار

 !  ادینم خوابم که االن اومد، یم خوابم صبح -

 دل ته از و گرفته رو دستم ام،یب خودم به بخوام تا بعد

 : کشم یم غیج

 ! ؟یریگ یم رو دستم که ام بچه من مگه بابا - 

 : گهیم و اندازه یم باال ابرو

  ؟یشد الت ه؟یچ ها؟ -

 از هوی که آرهیم زبون به رو کلمه نیا بامزه قدر اون

 . کنه مقاومت تونه ینم خودشم. ترکم یم خنده

 خدمت به رو دستش کنم  یم یسع داد و  ناله ی  جا به

 ! دوشش  ی  رو بندازم رو مینیسنگ و ارم یب در خودم

 :  گه یم و شهیم کالفه اونم

 اضافه یفهم یم یخورد  ریپن و نون شب یوقت -

 ...!یزلیگر خرس هیچ وزن
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  کنم، پر خوندن درس با رو وقتم مجبورم ها روز نیا

  یا شنگه الم با هم اون. ندارم رفتن رون یب یاجازه 

 یغلط هر  گفت مامان به و کرد پا به نایت مادر که

 منم اگه که  بود نجایا سوال حاال. کردن ییدوتا کردن

  ماهه چهار دیبا االن که بودم لیدخ رابطه اون ی  تو

 ! بودم یم حامله

 نسبت مامان اعتماد که نه یا ماجرا کیتار  قسمت   یول

 بابت نیا از  یزی چ هر از شتریب من و شد کمتر بهم

 !  ناراحتم

  با رابطه مامان یحت و کنم یم باز رو  یبعد کتاب

 یکی نیا از اون  که معتقده و کرده ممنوع هم رو بهار

 ! بدتره

 بود زبون یب و الل که اون گه یم هم  ییها وقت هی

  انگار منم. عالمه ارهیپت گهید که یک یاون شد، نیا

 نه یکار گند چیه اصال. مقدسم میمر و ی غمبریپ ش  یم



 و قاممیرف  ریتاث تحت هم همش ادیم بر ازم نه کردم

 !  مادرهاست دمیشا ای ها آدم اکثر تفکر نیا

 آزاد یشماره دن  ید با و  خوره یم زنگ همراهم تلفن

 .زنیر یم هام برگ

  ای برگشته مامان که کنم  چک اول تا شمیم بلند جا از

 زنم یم رجهیش ستین خونه یکس نمیب یم یوقت و نه

 هر دارم، رو رایزاو یا یزندان حس. یگوش سمت  

 .  شده جذاب برام یتماس  و مالقات

 :  گم یم شوق با و دمیم جواب  رو تلفن

 !  سالم -

 تلفن! ارهیع تمام یروان هی اون که رفته ادمی خب اما

 از آزادش، بوق ی  صدا دن  یشن با و کنه یم قطع رو

 !  رمیبم حرص

.  کنم یم نگاهش اخم با و کنار کنم یم  پرت رو تلفن

  کهیمرت اون مزخرف س  یس ی  ادا و کنم یم یکج دهن

 . ارمیم در رو

  ته   یزیچ هی! خوره ینم و بخوره زنگ باز منتظرم

  انجام سر  و بزنم زنگ خودم که دهیم قلقلک رو دلم



 شماره و شنی نم مونگول حس نیا ف  ی حر هام دست

 . رمیگ یم رو اش

 کردن   تحمل از واسم مردن کنم یم فکر و  دهینم جواب

 ! بهتره مجنون نیا

 و بذارم کنار رو یگوش رمیگ یم میتصم واقعا گهید

 . ادیم امیپ برام که بشم خوندن درس مشغول

 یخودراض از مردک که نمیب یم و کنم یم بازش

 : نوشته

 . سخته واست میدور تحمل   که نمیب یم -

  وز...گ اگه رو نیا نفس به اعتماد ره،یگ یم ام خنده

 ! بود بادها امپراطور داشت،

 ...ادیم امیپ دوباره و دم ینم  رو جوابش

 ... و نهیش یم لبم یرو  شخندین متنش دن  ید با
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  که ییاونجا از منتها بپرسم، رو نایت حال خوام یم -

 ! یکن یالک یفکرا ترسم یم برام، یریمیم دونم یم

  نه،یهم برعکس خزعبل، مغرور آدم   نی ا منظور قایدق

 اد؛ینم خوشت ازم بپرسم، رو نایت حال  خوام ینم

 !  کن یالک یفکرا

 یم پیتا  براش و گهید راه هی به زنم یم رو خودم

 : کنم

 نه دنش؛ید برم تونم ی نم نه، ای خوبه دونم ینم -

 !  اون مامان نه و ذارهیم من مامان

 :  ده یم  جواب که کشه ینم هیثان به

 کنده رو ینطور یا دختر دهیم یمعن چه واال؛  حقتونه -

 ! باشه پررو و

 : سهینویم و دم ینم  رو جوابش

 یدار دوست توام اگه یول دمیفهم که  رو نایت حاال -

 ! چطوره؟  حالت  یبگ یتون یم

 پا رو پام نوک تا سر استرس تماما ست؛ین خوب حالم

 : سمینو یم براش! کرده

 ... همش... ستمین خوب -



 یم سر از دوباره و کنم  یم پاک نصفه تا رو اممیپ

 : سمینو

 ! خوبم -

 یم کوشا ادی.  کنم یم عمل محتاط و افتم یم کوشا ادی

  که چند هر!  یکس با شد ی خودمون از ترسم یم و افتم

لش کرده ثابت وقت چند نیا یط آزاد  با داره فرق گ 

 ...!  عقله شرط اطیاحت یول هیبق

 .بذارم ویعروس و عقد قرار خوام یم -

 .تره ُخل من از پله هی ره،یگ یم ام خنده

 : دمیم جواب

 .یکن  یم یباز نقشتو دل و جون با ادیم خوشم -

 نامیتمر کردن حل مشغول   منم گه،ید دهینم رو جوابم

 هی. حلقم تو کنم یم رو مداد حال همون در و شمیم

 !کنار بذارمش شنبه از کنم فکر که مزخرفه  عادت  

  نکردنش ول از کالفه و یکفر خوره، ی م زنگ تلفنم

 : گم یم و دارمیم بر رو تلفن

 !  ؟یکن ینم ول هیچ ها -

 : گهیم و کنه یم کلفت رو صداش



 ...که نگرفتمت هنوز بچه، باش آروم -

 شهیم باعث من مخ ی  رو  بره نکهیا واسه گفتنش بچه

 بهش یزبون یب زبون با بار هزار  حاال  خوبه بخندم،

 یخاص تعصب روش و نداره یتیاهم  واسم که گفتم

 .ندارما

 ! دمیپرس که رو نایت حال -

 ! ی دیپرس بله، -

 ! انشاهلل؟ خوبن خانواده... پس -

 آزاد واسه حالت نیا ه،یزیچ هی رو کنم یم احساس

 .اصال ستین یع یطب بداخالق

 ! خوبن -

 :  گهیم و شهیم آروم صداش

 ...خب بپرس منو حال توام -

 شقدمیپ  خودش یول بگم  یزیچ که کنم  یم باز لب

 : گهیم و شهیم

 !هیخم...ت قدر چه بگم منم که -
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  نمیبب تا نمیب یم نگاه میگوش یصفحه به منگ و جیگ

 ! هست و نه ای خودشه یشماره

 زمزمه دمق  لحن   همون با و هوی شده ناراحت صداش

 : کنه یم

 ! نیبب و ایب رفتم ا...ب  یطور هی -

 ! ؟یچطور  -

  انگار، بود درست حدسم و خنده ریز  زنه یم هوی

 ! دیشا مسته

 :  گه یم دنشی خند  یال به ال

 ! یوااا... دسته تا... یکی انگار -

 ! شهیم قطع تلفن و گه ی نم یزیچ بعد

 در و کنم یم نگاه  روم به رو به  جیگ و مرموز

  خونه در که نه ای بهش بزنم زنگ دوباره که ممیتصم

 . ادیم مامان گفتن نازار ی  صدا و شهیم باز



 تا شمیم بلند جا از و ذارمیم لنتیسا ی  رو  رو میگوش

 ! گه یم یچ نمیبب
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 نازار؟ -

 :  کنم یم  زمزمه زهیم  ی  رو سرم که  حال همون در

 ! هوم؟ -

  یم و ذاره  یم زیم ی  رو  صورتم به کی نزد رو سرش

 : گه

 ؟ یگ ینم یچیه چرا -

 :  کنم یم زمزمه و بندم یم  رو هام چشم

 ! یزن یم زر یدار  نکهیا واسه -

 !  زدنه؟ زر شدن مستقل  یکجا -

 : گم یم و کنم ی م بلند زیم ی  رو  از رو سرم

 ! شدنه؟ مستقل اسمش کردن فرار یکجا -

 : گه یم و اندازه  یم باال شونه



 دارن باز آغوش با ام خانواده االن حاال که ستین -

 !  کنن یم ییرایپذ ازم

 کردن بحث شقه، کله دختر هی بهار که کنم یم فکر

 حال به کرد ولش شهینم اما است جهی نت یب باهاش

 ! خودش

 :  گم یم

  از یدار تو... درک به بره خانواده! احمق! ابله -

 یذاریم و اسمش و یکن یم فرار گرمت خونه

 یوقت استقالل اون در سر دم...یر من یا! استقالل

 !  ارهیم و اسمش تو مثل یکودن

 :  گه یم و کنه یم یکج دهن

 !  بابا برو -

  اشونیسر هی و شده بسته دنسرا اکثر جیپ یوقت از

 یم منم که بهار جون تو افتاده کرم مهاجرت، گفتن

 !  برم خوام

  من گه یم  فقط چرا، دونه یم نه و کجا دونه یم نه

 ...  رمیم و مونم ینم نجایا

 چیه حرف که هست دنده کی و شق کله قدر اون و

 !نره خرجش به یبشر و یبن
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 واکنش  یطور هی و افتادم ریگ وسط  نیا که هم من

 رو مغز دیویش تا دو نیا من انگار که دمیم نشون

 ! دادم اجتماع لی تحو و دمییزا

 ! نازار؟ -

 :  زنمیم لب

 ! مرض -

  و شوق با خودش من افتضاح استقبال به توجه یب

 :  گه یم ذوق

 ...ببرم خوام یم هومنم -

  آواره خواد  یم هم مرده ننه  بدبخت اون کمه؟ خودش

 هر اصال و ادینم بدش اونم که چند هر. کنه  چارهیب و

  رو بهار بشه باعث ای بشه، بهار به مربوط که یکار



  انجامش  براش بازار سر یحماال مثل    کنه، خوشحال

 !  دهیم

 ! خو ببر منم -

 ؟یا یم توام یوا -

 آزاد حرف   همون به من و گه یم رو نیا جانیه با

 عقل ی  جا توش دن...یر  رو نایا مغز که کنم یم فکر

ل هم رو درش بعد  ! گرفتن گ 

 در بلند ی  صدا با حرارت و شوق همون با هم من

 : گمیم دمیم تکون رو دستم که یحال

 ! بله...  بله... بله -

 : زنهیم غر و کنه یم نگاهم سیف پوکر

 ؟ یکن یم ام مسخره یدار! یمزخرف  یلیخ -

 قبلش خوابم، یم و ذارم ی م زیم ی  رو سرم  مرتبه دو

 : گمیم اما

 ست؟ین معلوم -

 یم غر پر توپ با شه،یم یعصبان و ادیم  زنگ ی  صدا

 : زنه



 یکوفت هی برم ینذاشت  یزد زر  انقدر ایب اه، -

 ... بخورم

 یم خودشم چون کنه یکلفت گردن ذارمیم حال هر به

 اون که خاطر نیا به کنم یم اش نفله پاشم اگه دونه

 !بخوابم  نذاشت  خانوم مونیم
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 به دارم تازه شه، یم استارت یر داره که  یستمیس مثل  

 !بوده یشکل چه مدرسه  اصال ادیم ادمی  و امیم خودم

  شهیم یط هست یضورب و  ضرب هر به ساعتش پنج

 ! گرفتم یمیتصم هی من و

  هنوز که بهار م،یزن یم رونیب که مدرسه اطیح در از

 :  گه یم ره  یم راه عصا  با حاال و زنه  یم لنگ پاش

 ! ما خونه می بر ایب یناز -



 و ارمینم خودم  ی  رو به اما متنفرم گفتنش یناز از

 : گمیم

 .امینم -

 ! خب م یبزن ناهار جا هی میبر ایب -

 ینم دلم گهید واقعا یول  سوزهیم لحنش واسه دلم

 .بندازم جفتک بابام و مامان اعتماد ی  رو خواد

 . تونم ینم واقعا یول خواد یم دلم -

 :  زنهیم نق

 !  ادیب گم یم هومن به گمشو، برو خو -

  یآزار کودک هومن حق در داره کنم  یم فکر یگاه

 یب و پا و دست یب معصوم طفل هی اون! کنه یم

 بهار به یراض چسب مثل   که ادیم  نظر به زبون

 .دهیچسب

  منم ره،یم و افته یم راه خودش و شهیم جدا ازم

 ...خونه سمت رمیم
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  نیا. داد یم  راهم نایت مامان نه ام،یب ییتنها شدیم نه

 ارتمیب که کردم رو مامان التماس  تونستم یم تا که شد

. نمیبب رو نایت بذاره شده که هم قهیدق چند واسه و

  از یزیعز هی انگار غمه از پر ساکته، اشون خونه

  یزیعز هی...  رفته  حتما نه که هم دیشا... رفته دست

 !  اعتقاد و اعتماد اسم به

 به دوختم  رو نگاهم که من به و ارهیم  ییچا مادرش

 : گه یم اتاق

 ... نشیبب برو -

 مامان کنار خودش و شمیم بلند جام از فنر مثل   من

  داره یسع و رهیگ یم رو دستش مامان. نهیش یم

 .اتاق سمت   افتم یم  راه هم من و بده شیدلدار

: "  گهیم  بغض با مامانش که شنومیم رفتن از قبل

 ..."شدم چارهیب

 به رو مشیمستق نگاه   و دهیکش دراز تخت ی  رو 

 . دوخته سقف

 : زنمیم صداش

 ن؟یت -



 کم لبخند و اندازه یم صورتم به گذرا نگاه   مین هی

  ی  نایت نیا که شهینم  باورم من و  زنه یم یجون

 ! منه ی  نایت شون،یپر و افسرده

 من ی  برا اما  ستین یادیز مدت شده، تنگ براش دلم

 !بودم نگران رو اش قهیدق  هر چون گذشته سال هزار

 و نهیبش که تالشه در شه،یم جا به جا  جاش سر

 یم تخت ی  رو پاش کنار   هم خودم. کنم یم کمکش

 :  گمیم و نمیش

 خت؟ ی ریب یچطور  -

 واسه اما کنه یم حفظ لبش ی  رو رو جونش یب لبخند

 ! ستین یکاف بغضش داشتن نگه

 ! یسونام مثل   بمب، مثل   ترکه؛ یم

 :  گه یم و کنم یم بغلش

 ...کنه  یم درد بدنم  ستم، ین خوب -

 هی به روحش، ! هیروح ست،ین یکیزیف که دردش

 اشتباه عالقه هی دنبال سال  چند داشته، ادیاعت یآدم

 ...! یچیه آخرش و دهییدو دنبالش  نرفته،

 نیا واسه  حاال و شهینم  کن، ترکش گفتن بهش هوی

 !بکنه درد  جاش همه که دمیبا بد ترک  
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  یجاهمه به یسرطان یها  سلول مقل   ار یشهر عشق  

  مزخرفه و یقو یضیمر نیا قدر چه و  دهیچسب قلبش

 ! کرده قمار سرش، هم رو اش ندهیآ یحت که

  کرده ییها  لحظه میتقد  رو آرزوهاش ،یزندگ نده،یآ

 تخت نی ا ی  رو تنها حاال و گذرونده  اریشهر با که

 ! زنه یم زار من آغوش ی  تو داره و افتاده

  یم که قدر همون عشق  که کنم یم فکر نیا به من

 ...هست هم نابودکننده و  ترسناک باشه، قشنگ تونه

 

 یم من ی  پا  ی  رو رو سرش کشه، یم دراز تخت ی  رو

 : پرسه یم ازم و ذاره

  به دیشا! گرده؟ یم بر اریشهر یکن یم فکر  تو ناز؟ -

 ...نیا خاطر



 بشه تهش که بگم دروغ اما دونم یم تلخم رحمم، یب

 ! ؟یچ

 : کنم یم زمزمه

 ...!  رفت ینم ادیب  خواست یم -

  اشک فقط صدا، یب کنه؛ یم هیگر آروم گهی د حاال

 .خورن یم سر اش گونه ی  رو که گرمشن ی  ها

 

 ! شهیم تنگ براش دلم -

 ای باشه یاجبار ییجدا  ه،ییجدا تی خاص یدلتنگ

 ی  ژگی و هر با بچگونه ای باشه یمنطق ،یار یاخت

 ! ارهیم یدلتنگ  بازم داره وجود ایدن ی  تو  که مختلف

 ...نازار نره ادشی منو کاش -

  بکشه هم رو  اش بچه اگه که! راهه آخر بود دهیفهم

 نیهم واسه نداره، کنارش در رو یار یشهر گهید

 که قدر چه  هر و اش بچه دامن به کرد بند رو دستش

 ...!دروغه خوامش، ینم بگه

 واسش دلم نازار، غصه از ترکه یم داره مامانم -

 ...برسه عموهام گوش به خبر نیا اگه. سوزهیم



  نظرش فهمم یم من اما مونه یم کاره مهین حرفش

 !هیچ معتقد  و مقدس  خشک ی  آدما اون به نسبت

 

 همه مادرشون، یخونه  به بزنه اونا لشکر اگه که

 زحمت وسط نیا و کنه یم کسانی خاک  با رو زیچ

  ها بچه نیا  دن  یکش دندون به واسه اش چارهیب مادر

 . پوچ و چیه شایم

 لب. کنم یم  نازش و چرخه یم موهاش ی  ال  انگشتم

 : زنم یم

 یقو  یخوا  یم یگفت تو... نباش افسرده ینطوریا -

 . نایت ستین نیا بودن یقو! یباش

  هاش دست با رو صورتش و زنه یم  غلت پهلو به 

 : گه ی م بغض با  و پوشونه یم

 ...! خوام ینم... خوردم گه من -
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 * * * 

 

  رو نایت مادر  تمنا، خواهش و ضورب و ضرب  هزار با

  رونیب میببر امشب رو نایت بده اجازه که میکرد یراض

 !  بشه عوض حالش تا

  بشه ملحق بهمون هم هومن قراره نا،یت  و بهار و منم

 ! ادین دوارمیام من  اما. میبخور هم با رو شام و

 هومن کنار اریشهر ی  جا   نهیبب نایت و ادیب اگه چون

  داغون و وونهید ذارن، یم  هم سر به سر یوقت هیخال

 ! شهیم

 میکرد حس  رو اریشهر یخال  ی  جا  بهارم و من قتایحق

 ! داره خود ی  جا که نایت و

  دید اما بده امیپ بهش باز کنه یوونگی د خواست یم

 از یحت دیشا  و بالکه اریشهر  یزندگ یجا  همه از که

 !هم قلبش

  یحت و نایت  ضعف و بد حال خاطر به و  میگرفت اژانس

 اون ما و  میبد انجام رو کار نیا میمجبور بهار ی  پا



 هم کنار یحت  که تیوضع نیا تو میکش یم یسخت قدر

 !کنه یم تمونیاذ هم بودن

 

 قبال که ست،ین پاتوق که میشیم یفود فست وارد

 که م ینر ییجا! بود بهار انتخاب نیا و میومدین

 زیم از یک ی دور و میشیم وارد. بشه زنده یاخاطره

  یها ترک یحت که یادم تا سه ما و  مینیش یم ها

 رو به میدوخت رو نگاهمون االن میشماردیم وارمید

 ! زیم یرو ی  ر یش یزیم
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  اومدن که کنه یم فکر زیچ هی به انگار هرکس و

  ی  رو رو دستش کف   یوقت م،یشی نم متوجه رو هومن

 ...!  اومدن ای اومده که میفهم یم تازه کوبه یم زیم

 . یچ یبرا دونم ینم و آزاده همراه  



. ننیبش  و ندن کشش شه یم باعث ما جون کم سالم  

 : گه یم همه از تر گشنه هومن  

 ن؟ یداد یچ سفارش -

 : گه یم بهار به رو و میانداز  یم باال شونه

  اصال که تو ؟یا حامله توام مگه ؟یکرد بُق چرا تو -

 یبش حامله اگه که تو ؟ی بش حامله یبخوا که یدینم

 ...رمتیگ یم سر با

 کنه یم نگاهش زنه یم جار رو درد که  ینگاه با نایت

 ! خوره یم حسرت داره احتماال و

 به رو و کنه یم جک اش  چونه ریز رو دستش هومن

 :  گه یم  شخندین با نایت

  اصال، رمی گ یم همتونو رمت؟یبگ یخوا یم ه؟یچ -

 ...ایب توام نازار

 :  گه یم  لب ریز و کنه یم اخم آزاد

 ...گهید نخور گه -

  از ای حساسه من یرو یعنی  االن خب زن،یر یم برگام

 ! شده؟ خسته هومن یزرا زر



  اخمو وآزاد من ن  یب نگاهش بهار و شهیم شل شمین

 بز و زیت نیا کنه یغلط هی آدم شهینم و چرخه  یم

 ! نفهمه

  صورت ی  جلو  رو دستش جلو، به رو  شهیم خم آزاد

 : گهیم و دهیم تکون نایت

 ؟یهو -

  احترام واسش گفته قبال و کنه یم نگاهش فقط نایت

 .  بوده کنارش درد لحظه تو چون  قائله یادیز

 : گه یم و نکرده باز هنوز رو هاش  اخم آزاد

 ...گهت حال نیا از رونی ب بکش گه؛ید یزد عراتو -

 :  گه یم و شهیم بلند جا از هومن

 . فعال دیکرد گشاد که شماها بدم، سفارش رمیم من -

 یم رو همه  قهیسل چون پرسه ینم ی زیچ یکس از

 . دونه

  براش لحظه هر احتماال و رهیگ یم گاز رو لبش نایت

 یهمه که یاقهیدق همون ! مرگشه قبل   قهیدق سه

 رد چشمت  یجلو از و  انیم ها اشتباه ها، خاطره

  جواب در که خوبه و ده یم تکون رو سرش. شنیم



 ما ی  جلو  چون دهیم  انجام رو کار نیا حداقل آزاد

 !کنه ینم هم  رو کار همون

 من به رو و رهیگ یم نای ت از رو اخمالودش نگاه   بعد

 :  گه یم

 ! چطوره؟  نایت حال -

 رو نیا یوقت که رمزمون؛ اسم شده جمله نیا انگار

 . منم مقصدر دونم یم پرسه یم

.  بهار ی  جلو  حداقل گه؛ید راه هی به زنم یم رو خودم

  سرم ی  تو ترسم یم بزنه؛ سرکوفتم ترسم  یم چون

 کوشا با اشتباه از پر اما ساده یرابطه  اون بکوبه

 . رو

 تونم ینم رو شمین که یحال  در و رمیگ  یم یقیعم دم

 : گم یم کنم جمع

 ...خودت ینیب یم یدار  گهید ناهایا -

 : گهیم و حرفم نیب ادیم ی جد  هوی بهار

 ما خواد یم پرسه یم خودتو  حالت داره ؟یاسکل -

 . مینفهم



  کیشل یها  خنده اون از خنده، ریز زنه یم هوی آزاد

 اما رهیم یاسک آدم مخ ی  رو که اش بامزه و وار

 . جذابه 

 ترسن یم  لبخند از لباش اما زنه یم لبخند هم نایت

 یم هوی  کنه یتات یتات  و رهیبگ پا ادیم تا که د،یشا

 ینم دلش  لبخند اون گهید بعدش شه،ی م تموم و افته

 !رهی بگ پا خواد
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 و عشق عالقه، اعتماد، مرده، زیچ همه واسش انگار

  روحش که الزمه بدن هی  واسه که گهید  یزای چ یلیخ

 از پر نگاهش و نشه یبارون  چشماش  باشه، پا سر

 ...!  درد

 تنگه دلم من و نهیشیم یصندل ی  رو و ادیم هومن

 ازمون هومن که ییوقتا واسه م،یقد یها   جمع واسه



 زدیم تشر ار یشهر یول کرد یم جمع رو هامون دنگ

 یاومد دختر چارتا  با مگه؛ یگاو"  گفت یم و

 "  رونایب

 برد یم اریشهر چشم دم   تا  رو وسطش انگشت  هومنم

 :  گفت یم و

 من ره یم باال پارو از پولش انهیکارداش میک تو ننه -

 ! بافهیقال بدبختم ننه ،یچ

 و کنه پر رو   اریشهر یجا  خواد یم هم  االن هومن

 : گه یم که بگذره خوش نایت به که کنه یکار

  رو تزامیپ از  کهیت هی نایا  و یا چصناله  یلیخ چون -

 . بهت دمیم

  که یحال  در بهار و  زنهیم محو لبخند هم باز نایت

 قراره یک  نهیبب تا دوزه یم اطراف به  رو  نگاهش

 : گه یم لب ری ز  و میریبگ رو سفارشمون

 ! هومن نزن زر انقدر -

  بلند جا از آزاد کنن، ی م اعالم که رو سفارشمون 

 . ادنیز چون شهیم پا هم هومن  و شهیم

 و کنه یم نم ینازن کفش حواله لگد هی زی م ریز از بهار

 : گه یم اخم با



  یسر و  سر چه لیب دسته نیا با تو کلم  گل سنده -

 ؟یدار

 : پرسه یم و کنه یم نگاهم شوکه  و کنجکاو نایت

ر و َسر -  ؟یدار س 

 :  گه یم و دهیم  سرتکون تاسف با بهارک

 ! یتر کودن نیا از تو -

 کم نایت از من واسه شیروح باتیتخر که روشکر خدا

 !تره

 ...نیا با بخورم گه من! کن ولم هیچ سرم و سر -

 یم زیم  ی  رو رو ینیس نمیب یم و کنم یم بلند سر

 : پرسه یم یجد  یلی خ یلیخ لحن با و ذاره

 ؟یچ نیا -

  منتظره ترسناکش  ی  ها  چشم با و پرسه یم طور هی

 رو خودم مونده کم و کنم یم یته قالب که بدم جواب

 ! کنم سیخ
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 : گمیم  و دمی م قورت رو دهنم آب

 ،یلعنت جذاب نیا! لیاستا خوش و تنومند مرد نیا -

 ...! تموم یچ   همه و محترم جنتلمن نیا

 که منم و شهیم شل ششی ن که انگار اومده خوشش 

 و زنمیم پوزخند بده، زحمت  لباش به ستمین یراض

 :گمیم

 گند   هی تو.  سلطون یدییچا  بگم؟ نارویا یدار توقع  -

 ...!کرد تحملت شهینم که یبداخالق دماغ

 یم یکج دهن  کنه ام مسخره که انگار و کنهیم اخم

 : گهیم و کنه

 ...یبروسل. کوهستان انیجنگجو. نیاوش  یتوخوب -

  یم داد اری اخت یب و کنه میعصب که شهی م موفق خب

 :زنم

 .سرتا اون تو زنمیم آزاد -



 یکر و  رهیبگ دست برام که دستش دمی م بهونه

 .  بخونه

  نکهیا تا ستمین سمتمه که  ییها نگاه و اطراف  متوجه

 :گه یم و کشه یم رو  نمی آست نایت

 ! ی برد  آبرومونو نازار نیبش-

 رو دستم و شدم بلند جام از یک دمینفهم اصال من و 

.  کنمیم نگاهش حرص با  و نمیشیم سرجام! بردم باال

 و کشهیم عقب رو شیصندل که ی حال در  اونم

 رو تختیپا سلایر یتو  مهیفه یادا برام نه،یشیم

 :گهیم   لوس و زنونه لحن همون با و ارهیدرم

 ! بکش بزن ر   من ا یب ریبگ گارد ر   من ایب اصال

  شخندین که یحال در  و یصندل یپشت  به دهی م هیتک

 : گه یم زنه،یم

 !یوحش -

 قایدق پاهاش که ستین  حواسش گهی م هم راست 

 یوحش و وضع خل هی که منم و منه  یپا مقابل

  یرو حرص با و برم یم  باال رو راستم یپا. میروان

 با  رو پر رو پر هم باز اما کوبم یم پاهاش  از یکی

 . کنه یم  نگاهم شخندین



 یم که رو بهار یبرزخ نگاه و چرخونم یم رو سرم

 ...پره یم ام کله از برق. نمیب
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 .کنه ام پاره وسط از رهیبگ که االنه دونمیم

 . " خوردم گه"  گمیم دم در نیهم واسه 

 گه یم خواسته خدا از طلب هم فرصت  دراز مردک 

 تکون بخواد بهار تا."  نه ای بود خوشمزه  حاال" 

 یتند بکشه، اجدادم و آبا  به رو فحش سر و بخوره

 :  گمیم آزاد به رو و شمی م بلند جام از

 .لطفا خفه  یکی تو -

  رو داخلشه ین و بازه درش که نوشابه یبطر بعد 

 خودش به تا  و صورتش ی رو پاشم یم و دارم یبرم

 !کنم یم فرار ادیب



  ییها وانهید  بدن در ساکن  قرار یب یها کرم باالخره 

 بتونن  تا باشند داشته یمناسب هیتغذ دیبا منم مثل

 !  کنن یزندگ

 :  گهیم که شنومیم رو  دادش یصدا 

 . ی روان اسکل -

 هم هومن  صدا! حقشه و ارمیم در براش رو زبونم

 که رونیب رمیم دارم و  شدم دور ازشون من اما ادیم

  خوب یل یخ  نیهم خاطر به کنم فکر بدم یکارا به

 !گه یم یچ که شمی نم متوجه

 بمونم گشنه  مجبورم نکه یا خاطر به حاال نیهم از 

 . کنم یم ندامت  احساس

  بهارک داخل، برم اگه دونمیم و ستادمیا  شهیش پشت 

  نکنه انتقام نشونه به رو  نوشابه ین تا ی ا نهیک خانوم

 . کنه ینم ول دماغم تو

 ! زنم یم لرز سگ در پشت و کنم یم بغل رو بازوهام

  جوار در و  خونه برگردم  که کنمی م فکر نیا به دارم

  هی که بدن بر بزنم رو  پز بابام املت همون  خانواده

 .آزاده و زنه  یم صدام نفر

 ! بگو یزخم بنگال  ببر نگو، آزاد



  و لکسیر و شل لحن که برم عقب عقب شمیم آماده

 . ستمیا  یم سرجام و شنوم یم رو خاطرش یآسودگ

 :  گهیم

 .کرد خی غذات تو ایب -

 شفته لحن  همون با. کنمی م نگاهش دیترد با هم من و

 :پرسه یم

 ! سردمه تو برم ؟یاینم -

 که کنم فکر خب. کنه یم  باز رو یا شهیش در بعد 

 دختربچه با زدن کله و سر اعصاب فرتوت  ریپ نیا

  هام قدم. باشه  نداشته رو من مثل یادب یب و یوحش

 . افتم یم راه دنبالش و دارمیم  بر آروم رو

 تونمیم خدا دیام به کنم رد بتونم که هم رو  بهار مانع 

 . بخورم نون لقمه هی

 جفت شنیم رد در چهارچوب از پاهام نکهیهم اما

  محکم و سرم پشت بره یم و رهیگ یم  رو هام دست

 که دارم رو یاحمق کالغ جوجه حس. داره یم نگهم

 !خورده  رو ریپ یدانا جغد هی گول
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 :  گه یم و  افتمیب راه اون از جلوتر کنه یم مجبورم

 . یبروسل برات دارم -

  چشم یگوشه از و کنم کج رو گردنم کنم یم یسع

 : بگم  و کنم نگاهش

  نظر به دیز قدر چه نمیب یم کنم یم فکر  که حاال -

 نیا از مانه،یم در تی خوشگل از آدم اصال! یایم

  نیبب! توده هیچ  حجمه...  بودن داف بزرگ  یحجمه 

  ،یایم نظر به هم ازدواج سیک اصال کنم فکر شتریب

  تموم دیریبگ منو دیایب خانواده با شب جمعه کن یاوک

 ! کارش یپ بره شه

 همه کاش!  ترسناکه نزدنش حرف و زنه  ینم حرف

 زورم عجوزه اون به حداقل بودن، بهار مثل   موانعا

  چه تو، بگم تونم ینم دستان رستم نیا به دیرس یم

 ! سرش  بزنم هم یحرکت  بخوام برسه



  خفه منظورش که کنم یم فکر و دهیم فشار  رو دستم

 ! باشه شو

 : کنم یم ناله

 !دیزی نکن! ملعون نکن -

 شه،یم بلند  جاش از هم بهار و میشیم زمونیم کینزد

 من سمت که یااشاره  انگشت و یطانیش  لبخند اون با

 : زنه یم لب گرفته

 !  یبیب ولکام -

 کنه، ینم  ول رو هام دست کنم یم تالش قدر چه هر

  قلب تپش  هاش دست حرارت از بگم اگه ستین دروغ

  که ییتزاهایپ از بهار و ستهیا یم بهم ک ینزد. گرفتم

 :  گه یم و دارهیم بر کهیت تا دو زهیم ی  رو

 ! یگل نازار آ بگو -

 رو زشیسا که چرخونم یم دهنم ی  تو  رو زبونم

  کهیت تا چند  یرایپذ آن کی در نمیبب و کنم یابی عرض

  نداره دهیفا هم خوردم گه بگم اگه االن خب که اس

 . گرفته و نفر دو نی ا یچشما  ی  جلو خون چون

 : گمیم و کنم یم نگاه هومن به ملتمس

 جلبک؟ یکن یکار یخوا  ینم تو -
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 به کنه یم اشاره و باال اندازه یم  ابرو هومن

 : گهیم و یبرف دیسف ینامادر

 نظرت؟  به بگم یزیچ کنم یم خم...ت نیا جلو -

 کنم باز رو دهنم دیبا و  کنه یم کج رو سرش بهار

 هم یل یخ  تازه تزاا یپ ست،ین که حالل  زهر گه،ید

 تموم   از که نهیا تشیمز  اصال بعد. است  خوشمزه

 نازار، نیآفر. خوردم کهیت هی مختلفش ی  مدال

 ! دلم زیعز کن اسکل  رو خودت  ینطوریهم

 حلقم تو کنه یم آرنج تا هم دستش تزایپ  از یجدا  حاال

 هیشب که بلندش مزخرف یناخنا  اون از من و

 ! ادیم بدم  جادوگراس

  گروهان هی که کنم کوفت رو  یقبل یلقمه که تالشم در

  حالم کلمه یواقع یمعن به و دهنم تو چپونه یم گهید

 . خوره یم بهم



 : گه یم سر پشت   از که هم آزاد

 .  بهش بده هم نوشابه -

 رو یکوفت نیا بتونم بلکه  کنن ولم که  کنم یم تقال

 قلبم و چسبونه یم خودش به رو من که دمیم قورت

 . زنه یم  تند جانیه از

 اما برم جلوتر دارم قصد زده خجالت و رمیگ یم آروم

  به سرم شده باعث تره، کوتاه ازش که  قدم. ذارهینم

 کنار و کنه یم خم رو سرش و بچسبه اش نهیس

 : گه یم بهار به خطاب گوشم

 خشتک زنه یم کنم  ول رو طهیسل نیا بدو -

 ...کنه یم پرچم مشتکمونو

 کنار نفسش یداغ به قلبمه، یها تپش به حواسم

 برده اش چونه ریز که دستش و نایت لبخند   به گوشم،

 لحظه هی نکهیا به.  کنه یم نگاهمون لذت با و

  ی همه عاقبت و آخر واقعا و رفته ادشی رو اریشهر

 ! شکله؟  کی ها عشق
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 ولم دنیم تیرضا یاعقده یساواک نی سالط باالخره

 یول بزنم رو جفتشون خوام یم شمیم  که آزاد. کنن

 اجازه نی ا ها زیم نیب کم یفاصله و ک ی کوچ یفضا

  یمرگبار یخنده اون با همراه آزاد و ده ینم بهم رو

 به هوا، کنه یم کیشل هوی کردن مسخره وقت   که

 ی  رو نمیش یم و نمیبش  تا آرهیم فشار هام شونه

 میبر در نیا از یوقت باالخره  خوندن کور و یصندل

 ! کشمشون یم رونیب

 حرف یب  اون از بعد و جوام  یم هم رو کهی ت نیآخر

 نه گشنمه  که فعال و زنم یم دستبرد خودم  یتزایپ به

 ! زور نه و دارم عقل

 

  که داشتن توقع  بهم، زنه یم ُزل و نهیش  یم هم بهار

 و موقر خانوم هی من کنن یم اشتباه اما و بدم فحش

 .تمیموقع منتظر که نمیمت

 



 جعبه که هومن شه،یم  مشغول و نهیش یم هم آزاد

 یم دستبرد بهارک سهم  به داره و کرده تموم رو اول

 و کنه رشیدرگ داره یسع عاشقانه یها حرف با زنه

  تر زرنگ بهار  خب اما بره کش تزاشیپ  از آروم آروم

 : گه یم اخم با یوقت هاست حرف نیا از تر یوحش و

 . اوردم ین در  چشماتو تا بکش  دستتو -

 و یصندل یپشت به ده  یم هیتک زار و  گرفته هومن

 :  گه یم  نخورده یادی ز  زیچ که نایت

 ...مال   یخوا یم هومن -

 تو زنه یم  رجهیش عیسر و ادیب در دهنش از ذارهینم

 یم گرم  ین و نوشابه با  رو سرش نای ت و نایت یغذا

 ! شهیم تموم امشب و کنه

 

  عوض شدن، ادیز و کم آدماش به،یعج متفاوته،

 ...! شدن  تر بزرگ تینها در و شدن  یعوض شدن؛
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 یوقت کشم، یم ازهیخم و دمیکش دراز تخت یرو

 نیا تو که  هومن بابا، با داشتم ماجراها خونه دمیرس

  سکانس تا بود  گرفته قرض موتور زمستون، یاهیس

 . کنه یباز موتور ترک دشیز با رو گوگوش همسفر

  

  دیپر زده جو   و خواسته  خدا از بهارک معمول طبق

 آزادم چسبه، یم یلیخ  سرد یهوا تو گفت و ترکش

  دن...یر نیا مغز تو - گفت رو معروفش الوگید

  یباز لوس به سیف پوکر یلیخ بعد  -گرفتن گل درشو

 .کرد نگاه بهار ی کردنا ذوق و

 

 بودم اسنپ گرفتن تدارک در هم من و رفتن ها اون

  و انکار من از. رسونمتون یم گفت جنتلمن آزاد که

 ینم برات آبرو  خونه مینر نیا با اگه که  اصرار نایت از

 . ذارم

 

  قشنگه، افته یم آدم واسه که یاتفاقات کردن   مرور

 ! بد یها  اتفاق یحت



 و یداشت ی حال چه و بوده یچ بد ادین ادت ی اگه چون

 خاطرات آوردن ادی به با یتون ینم ،یگرفت  یحس چه

 ! یبزن لبخند خوبه

 

 کله ستی ن قرار و است جمعه فردا که ییجا اون از

 ول نت ی  تو صبح تا تونم یم مدرسه، برم سحر

 . کنم دانلود لمیف و بچرخم

 

  یشنیکیاپل نیاول و کنم یم روشن رو  تلفنم یها داده

 هضم غذاش بهار و نستاگرامهیا شمیم واردش که

  نیا ازیامت وقت هی که کنه  یم شیاستور یفور نشده

 !  نده دست از رو مرحله

 

  کردن چک یحوصله که هست یخود یب جیپ یکل

 به گردم  یم بر جهینت در و ندارم رو اشونیاستور

 نیاول دنید با کنم یم بازش  یوقت و محبوبم  تلگرام

 . زهیر یم برگام خوره یم بهش چشمم که یامیپ

 



 میشد مزاحمتون والده خانوم با اگه شب جمعه حاال -

 !گه؟ید اسنپم راننده بگم پدر به
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  یم شده، شل که شمین با براش و کنم یم فکر کمی

 : سمینو

 

 .هیفیشر شغل خوبه، هم یلیخ -

 ... کالسه یب -

 

 که نهیا آوردم میزندگ از که یشانس تنها کنم یم فکر

 زبون آدم یبچه  مثل   و کنه ینم پی تا شی لینگیف

 امیپ همون سر که وگرنه داره یم پاس رو یفارس

 .  کردم یم بالکش اول

 



 : سمینو یم

 فاتیتوص  با رو خودت ف یشر شغل یخوا یم پس -

 ! بگم؟ تیگرام مادر

 : دهیم جواب

 ! تو یرودار قدر چه -

 ؟یدید آره -

  از شتریب شه یم روزا نیا و فرسته یم خنده یموجیا

 که یحصار اون دیشا دونم ینم! دید رو لبخندش قبل

 من با داره حاال و شکسته رو دهیکش خودش دور

  خودش جمع به رو من ای کنه، یم تیم یصم احساس

 ! دهیم راه آزاد با

 

 بگم دروغ تونم ینم که خودم به اما  مزخرفه یلیخ

 همون به اما  دارم دوست رو تیمیصم  احساس نیا

 دلم ی  برا باشه قرار اگه خب  و ترسم یم ازش اندازه

 و نداره یازی ن من ی اجازه به وقت چیه فته،یب یاتفاق

 انجام خواد یم دلش رو  یکار هر که مختاره خود

 !  بده

 



 ! کورم نه -

.  دهیم رو جوابم سال ستیدو بعد چرا که عجبم در

 : سمی نو یم براش

 ! ؟یریم ادیز حموم -

  همون ی  تو اما شمیم شرمنده مییایح یب حجم از خودم

 . خورم  یم ترک خنده از هم  حالت

 

  لشیپروفا  یها عکس بده جواب که یبعد سال صد تا

  ی  جلو سادنیوا قشنگ به کال و کنم یم چک رو

 ! نداره یاعتقاد نیدورب

 

  ُزل و سپارم یم خدا به رو  لشیخ و خز  یها عکس

  و داده جواب یچ نمیبب که چتش یصفحه  به زنم یم

 دور هی رم یم نطقش شدن   باز تا. هنوز  نگفته یزیچ

  لحظه همون که بزنم هام  گروه به و  تلگرامم ی  تو

 !کنم  یم نیس دم در گاو ن  یع منم و دهیم جواب
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 : نوشته

 ! نزن حرف ینطور یا گهید -

 ادیم یبعد ام  یپ کنم لیتحل و هیتجز رو حرفش  امیم تا

 .شمیم  منگ و جیگ  خوندنش با و

 ! یپسر  چیه با -

 

  یگوشه! بهیعج کمی دی تاک از پر تعجب عالمت   اون

 جذابم گراند   بک به مشکوک و رمیگ ی م گاز رو لبم

 .ادیم  شیبعد ام یپ و کنم یم نگاه

 

 . ادینم خوشم -

 ! تعجب از  دنه،یپاچ وقت االن گهید

 یم و زنم یم غلت پهلو به و خارونم یم و سرم

 : سمینو

 



 اون خوام یم ،یکن یم تی جذاب  احساس یدار یلیخ -

 کار به رو بابام  ای یداداشم توچه به معروف الوگید

 سلطان؟ سننه رو تو  بگم و ببرم

 کرده پشیتا  قبل از که انگار ده،یم یآن به رو جوابم

 : باشه

 

 ر یبخ شب... طرفم نفهم زبون هی با نبود حواسم -

 

 به سیف پوکر و خنده ریز زنم یم کنه؟؟؟ یم قهرم

 داره توقع که  شوهرمه مگه آخه و کنم یم نگاه سقف

 ! باهام کنه یم  قهر و حرفش به بدم گوش
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 به را مالش آنکه. برود کاله سرش قمار در آنکه] 

 .[ ببازد یآسان

 



 نا یت#

 

  کیکوچ حیتوض هی د،یبخون رو ها پست نکهیا از قبل

 فصل هر ن  یب دید یه یزاو ریی تغ یها پارت نیا که بدم

 یفصل سر د،یکن دقت رو ها فصل سر! رهیگ یم قرار

 اتفاق قصه در بار چند قراره" بازه مفت"  اسمش که

 خودش زبون از رو کس هر باز مفت  شما و افتهیب

 !  دیبخون

 

 

 ... صد...چهار....سه.... دو... کی

 به خواب هم باز بشمارم، هم هزار ده تا اگه یحت

 . اد ینم هام چشم

  و شوق با که د؛یباش  داشته یزیچ ه ی حاال تا شده

 درست ز،یچ اون اما و دی باش آورده دستش به ذوق

 یحس چه... شما بعد و بشکنه چشمتون مقابل

 !  د؟یداشت

 تنگه، دلم که یبد یمرحله  ام،مرحله  نیا تو االن من

 ...!  خواستم رو آدم اون اصال که مونمیپش  ناراحتم،



  هم بچه نیا اگه یحت که کنم یم فکر نیا به مدام

 من جنس از چون رفت یم اریشهر  هم باز نبود،

 ! نبود

 

 خون کرده، باز رو مغزم یها رگ شدن مادر انگار

 با هم دیشا ای! کنم یم فکر و ها یتازگ رسهیم بهش

 حصرش، و حد یب یمردونگ دن  ید با  مادرش، دن  ید

 ! شناختمش که شدم خوشحال

 رو خودم مدام من  اما، حرفا نیا پرتن و چرت

 . زنم یم  گول باهاشون

  یزیچ هی به بد حال نی ا ن  یتسک واسه دیبا باالخره

 !  نه؟ ا ی  بندازم چنگ

 

  هی یهیگر  ی  صدا کنم، یم  بلند بالش ی  رو  از رو سرم

 و زنه یم داد  مدام که یا بچه! کرده پر رو سرم بچه

  مجبورم هم باز من"... خوام یم بابا من: " گهیم

 زبون به  رو نیا یروز هی واقعا اگه که کنم فکر

 ! بدم؟ جواب بهش که دارم یچ من... آورد

 



 !  دادم دست از رو مادرم

 و گرفت من  از رو همه...  قلبش اعتمادش، عشقش،

 ....  ستمین مونیپش یول حقمه،! موندم تنها من

 رو نیا اگه  حاال باشم، یخوب مادر که کردم انتخاب من

 تونه یم  یربط چه من میتصم به خوان ینم هیبق

 !باشه؟ داشته
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  یخوراک و خواب ها روز نیا و شم ی م بلند جام از

  خونه تو افتم یم راه ارواح مثل   شهیم که شب!  ندارم

 یم خوابم پنجره  ی  پا بار هی. زنم یم چرخ صبح تا و

 هنوز که فهمم یم آخرش و تراس ی  تو بار هی و بره

 ! ینگران... دارم رو مادرم از یزیچ هی

 

 حرف هنوز اصال نگفته، یزیچ چکسیه  به هنوز

 به هم اون ی  صدا دن  یشن ی  آرزو  قراره انگار و نزده

 ! بمونه دلم



 

 رونیب  رو آب  یبطر و کنم یم باز  رو خچالی در

 کنار   عمد به مامان که هییغذا ظرف   به نگاهم. آرمیم

 لقمه هی شبه مهین که  االن حداقل تا  گذاشته یبطر

 ...!  غهیت گلوم ی  تو کنم یم حس  یول بخورم

 

  یچ هر ساده؛یوا جاش  سر جا همون که هیبغض هی

  زیبر رونیب  حداقل خدا ترو خب که کنم  یم التماسش

 ! خوام ینم زوده،... نه گه یم

 

  سر رو آب یبطر  و نمیشی م خچالی به ه یتک جا همون

 کردن پمپاژ به کنن یم شروع هام چشم کشم؛ یم

 ...! اشک

 به و ندارم خون به یازین  موندن زنده واسه  که انگار

 ! دارم اشک

 

 رو وارید ی  رو  انگار و خچال ی به دمیم  هیتک رو سرم

! نمیب یم  یمیقد دیسف و اهیس ونیزی تلو هی رو به

 که شنومیم رو بهار ی  صدا بلنده، ونیزیتلو نیا ی  صدا



  ی  جلو... بود اگه ستین آدم اروی نیا گفت یم همش

 گوش وقت چیه کردم یم  پر خودم رو نقطه سه اون

 ! هیچ گرانید ینقطه سه نمیبب ندادم

 

 همه از که نظرم به خودم ل  یدل نبودم، ه یبق ل  یدل دنبال

 ! عالقه... بود تر کننده قانع ایدن

 دوست عشق،  عالقه،  که کنم یم فکر روزا نیا و

 یادامه ی  برا  یخوب لیدال اصال مرز و حد یب داشتن

 !ستنین یجهنم  رابطه هی
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 از گفتنیم همه که خودم به نه! نداشتم اعتماد من

 مطمئن که  اریشهر به نه ،یشیم مونیپش انتخابت

 خودم انگار  اما نداشتم اعتماد من... مونهیم باشم

  زدم یم گول بودم، خودم یباز شب مهیخ  عروسک  

 ! ندهیآ به نکنه فکر که و احمق دختر نیا



 

  ها روز  نیا نم،یب یم سرم  ی  باال  رو مامان یه یسا

  ام، شرمنده. کنم نگاه صورتش  تو شهینم روم یحت

 آسون اونقدرام بودن بد دختر و کشم یم خجالت

 ! ستین

 

 ؟ینشست نجایا چرا -

 

 دمیشا  ای بدم که ندارم یجواب یعنی دم، ینم جواب

 ! ستمین بلد یول دارم

 :پرسه یم  و کنه یم روشن رو چراغ

 

 ؟ینخورد غذا -

 

  یکی یوقت واقعا یعنی... تونم ینم... شهینم! نخوردم

  یها ازین  نتونه یحت آدم! بشه؟ ینطوریا دیبا رهیم

 ! ایدن نیا هی منطق ریغ قدر چه کنه؟ برآورده رو بدنش

 



 .کنم گرم  برات کنار نیبش پاشو -

 

  هزار و  ببوسم رو ابروهاش نیب اخم   خواد یم دلم

 بگم! یمنطق یب و یم یقد گفتم اگه کردم  غلط بگم

  زبونم یول گوش پشت انداختم رو حرفات که دیببخش

 .دوخته هم به رو هام لب یکی  انگار و قفله

 

 کردن نگاه از دست اما کشم یم کنار خچالی  ی  جلو از

 یلیخ من... خواد یم بغل کمی دلم! کشم ینم بهش

 !  خب تنهام

 

 هی ی  تو آره، یم رونیب رو غذا ظرف خچالی داخل از

 . گاز ی  رو ذارهیم و زهیر یم  گهید ظرف

 ... کنه یم نگاه من به هم اون و گاز به دهیم هیتک بعد
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  از. رمیبگ رو خودم  ی  جلو تونم ینم و ترکه یم بغضم

. رمیم ییدستشو  سمت   به  سرعت با و  شمیم بلند جا

 یم هیگر بلند ی  صدا با جا  همون و در به دمیم هیتک

 .کنم

 یم رونیب ام نهیس از داره قلبم کنم یم  احساس چرا

 ! زنه؟

 ... بلند یصدا با زنم، یم زار

 خوام ینم  ؟یر یبگ رو  گوشات شهیم  ام؟ بچه بچه؟

 ...!  رو درد پر ی  صدا نیا یبشنو

 

 مشت با و کنه یم سوزش  احساس ام نهیس چپ سمت  

 . بکشم نفس بتونم که کوبم یم ام نهیس به

 

 یآبرو دونم، ینم  رو بسوزه دیبا یک واسه دلم

  که یا ندهیآ ای بدبختم؟ خود   مم؟یتی یبچه ! مامانم؟

   ختم؟یر دور اشتباه واسه

 

 : پرسه یم که مامان ی  صدا  هم بعد و ادیم در یصدا

 شده؟یچ ؟یخوب چته؟ نا؟یت -



 

 جدا رو خودم هیگر و بغض غرقاب از تا کنم یم جون

 : بزنم حرف بتونم و کنم

 

 . امیم بشورم رو صورتم! مامان خوبم -

 

 به پر، آب اون از رو مشتم و کنم یم باز رو آب ریش

  که قدر اون... بار ده دوبار، بار، هی پاشم،یم صورتم

  انگار اما رو صورتم و چشم تب   بده نیتکس بتونه

 چشمم بارش ی  جلو  تونه ینم سرد آب و نداره دهیفا

 !  رهیبگ رو

 

 یم حس  بدنم یها سلول تک تک با رو  باخت یمعن

  شکست باشه، خودم حماقت که یبیرق از من... کنم

 ...!خوردم
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 مانند ند،یبنش  نیزم ی  رو هم به هیشب دوتاس   یوقت] 

۲۲، ۳۳، ۶۶  ]. 
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 یصبح اول خواد یم دلم و زنم یم رونی ب خونه در از

 دونم ینم و بکشم صالبه  به رو مملکت سر تا ته از

 صبح هفت ساعت   گفت که بود یاحمق کدوم نفر نیاول

 !مدرسه دیبر

 

  م،ینیبب سلایر میباش داریب شب مهین تا دیشا گه ینم

 خروس نیع زود صبح که میبخواب میکن وقت یک

 ! میبش داریب نزده آفتاب

 

  کاله بندم، یم کوچه ی  تو رو کفشم بند و شم یم خم

  راه که یی جا تا رو بندش و کنم یم  سر رو میهود

  برنامه اون هیشب. زنم یم  گره و کشم یم محکم داره،

  و کالفه انقدر خب اما شدم توپولوها معروف کودک



 بر ازم تمیعصبان یارضا ی برا  یکار هر  که ام یعصب

 .ادیم

 

  ییتنها مجبورم نکهیا از و مدرسه سمت افتم یم راه

 هم دیشا! متنفرم برم،

 پاره واکنش نیچن که امه  ماهانه کلی س یکها ینزد

 .  دارم آدم و عالم به نسبت یا کننده

 

 یحت من  و زنم یم رونیب ابونمونیخ  از و کوچه از

 ! گشنمه بزنم داد ی اصل ابونیخ وسط  تونم یم

 

 خودت گنیم آدم به که  هیالش و آش یزندگ چه نیا

 !  کن؟ کوفت و کن آماده صبحونه

 

  جست حال در خودم از تر طه یسل و آشفته افکار ونیم

 .زنه یم صدام نفر هی انگار که زمیخ و

 



 دونم ینم که یفسقل یمدرسه بچه  سمت گردم یم بر

  و کنم یم شل  رو میهود یگره بلده، کجا از رو اسمم

 : گم یم اخم با

 ه؟یچ -

 

 در یکی یها دندون اون با انگار، کنه یم ام مسخره

 : گه یم و ونشیم

 

 !  ییتابلو یلیخ   بگم بهت گفت ییآقا هی -

 هست یچ  و هست یک اصال آقا نکهی ا به توجه یب

 : گم یم حرص با و رمیگ یم گاز لبمو

 

 ! کرد غلط یلیخ -

 

 که ییها دندون ف  یرد هم بزنم من اگه و خنده یم زیر

  ایآ دهنش ی  تو زمیبر هم رو هاش دندون هیبق خته،یر

 شه؟ یم حساب  جرم و یآزار کودک کارم

 



 گفت؟  بود یک  حاال؟ کوش -

 

 یصدا با بشه دور ازم تا کنه یم تند پا که یحال در

 :  گه یم بلند

 ! سرته پشت -

 

  دن  ید با و هیک سرم پشت نمیبب تا گردم یم بر من و

 .کنم  یم نگاهش شده شوکه آزاد
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 پاش نوک تا سر از موشکافانه و کنم  یم زیر چشم

 پیت واسه یعنی! پهیت خوش. کنم یم  انداز بر رو

 مود رو  االن خب و جذابه یادیز من یعالقه مورد

 :  گم یم اخم با  و ستمین ایدن به زدن لبخند

 ! افتهیق تابلو -



 

 : گهیم و خنده یم

 ! رهیمیم نده جواب -

 

 حس   و مقصدم سمت   افتم  یم راه و کنم یم یکج دهن

 یول شکاره منتظر که دارم رو یزخم بنگال ببر هی

 !کنه شکار رو چرا و یچ دونه ینم

 

 شم،یم دور ازش و کشم یم تر کینزد رو کالهم

.  داره یم بر بلندتر رو هاش قدم و افته یم راه دنبالم

  ختهیر هام برگ نمشیب یم نجایا نکهیا از راستش

 .  ارمینم خودم  ی  رو به یول

 

 رو انقدر حداقل خوبه و ادیم راه فاصله با سرم پشت

  رو مرزم و حد یب ی  فضول نکهیا از ناچار . شهیحال

 :  گه یم خودش کردم کنترل

 

 !  نمتیبب بودم اومده -



 

  و مشکوک و سمتش گردمیم بر ستم،ی ا یم جام سر

 یم نگاهش ادیم در دهنم از داره قلبم که یحال در

 : گه یم پوزخند با و کنه یم مثل به مقابله. کنم

 

 !  عمرا...زارت بگم؟ نویا یدار توقع -

 

 خودم تونم ینم نیهم یبرا! اعصابم رو رهیم یادیز

 :  گم یم یبد لحن   با و ارمیم در اداشو و  کنم کنترل رو

 

 !" یسکس جذاب مونینکش! عمرا -

 

 

 

 تو کنه یم  فرو رو دستش که یحال در و خنده یم

 :  گه یم شلوارش  ب  یج

 



 که برات نشه سوتفاهم وقت هی نطرفا،یا داشتم کار -

 . رمیمیم تیدور از دارم

 

 : گمیم و کنم یم اخم

 ! لطفا شو خفه برام نه، نه... لطفا ریبم  برام...! شد -

 

 اگه که انگار من و بشه رد کنارم از که کنه یم تند پا

 یم یسع  باختم، رو ماراتن ی  دو یمسابقه بمونم جا

 .بزنم جلو ازش و بردارم قدم اون از تر تند کنم

 

 رو نیهم اونم یطلبانه  رقابت و یاعقده یه یروح

 ! "  بدبخت  شه یم سوراخ دلت یفتیب عقب اگه"  گهیم

 

  به نگاهم و  دوام یم دارم که نمیب یم و امیم خودم به

 که نمیب یم و امیم خودم به. نزنه جلو ازم که اونه

 ...لبمه ی  رو لبخند که.... لبشه ی  رو  لبخند

 



 هلم ست،ین آدم یلیخ که  ییاونجا از  متاسفانه یول

 : گه  یم و دهیم

 

   بچه؟ جلو ازم یبزن ذارمیم یکرد فکر -

 

 ...و خوره یم هم به تعادلم
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  کنم، یم نگاهش باز دهن با اولش! نیزم افتم یم و

 که برگامن و  ختمیر خودم که  کنم یم حس قایعم االن

 ! موندن

  یجد ویرقابت نیهمچ که  یا عقده  قدر نیا واقعا یعنی

 ! ده؟یم هل منو و رهیگ یم

 



 وقته اون و بره یم باد رو ختهیر دورم  که ییها برگ

 تازه  که است موقع اون! سرش زنم  یم داد که

 رو کردنش پاره تیقابل و  کارخانه ماتیتنظ  به برگشتم

 ! دارم یجهت هر از

 

 ؟یدار  کرم ؟یضی ؟مریکور -

 

 ی  رو شخندین که شهینم  باورم و ادیم  کترینزد کمی

 ! برام باشه کننده وونه ید تونه یم  قدر چه لبش

 

  زانوم دست کف   با و کنم  یم نگاهش کالفه و یعصب

 . مالم یم گرفته درد که رو

 : گه یم یتخس لحن با و اندازه  یم باال شونه

 

 ! گهید دارم البد -

 



 گارد  جهینت در! شهینم کم ینطور یا که نیا ی  رو

 صورتم که مثال و رمیگ یم  خودم به یماریب و ضعف

 !شهی م جمع درد از

 

  شده وارد زمیعز ی  زانو به که یا ضربه خاطر به 

 !  کنم یم ناله و آه بلند بلند  و ارمیم در یباز یهوچ

 

 هی و ستین شعوریب هم ها قدر اون نکه یا مثل خب

 سته،یا یم  سرم یباال و ادیم. شهیم سرش  ییزایچ

 : گهیم و کنه ی م دراز طرفم به رو دستش

 

 .کنم یم  کمکت پاشو -

 

 و رمیگ یم  محکم رو دستش و برم یم  باال رو دستم

.  کردم پاش  حواله محکم لگد هی ادیب  خودش به تا

 و افته یم نیزم ی  رو من کنار هم اون  ادیم در دادش

 زدم ضربه پاش ساق استخون ی  تو که  ییاونجا از

 .باشه گرفته دردش یلیخ دیبا

 



   باز_مفت#

 " جفت: " پانزدهم_فصل#

 هشت _و _شصت_و _ستی دو _قسمت#

 

 

 

  و زنهیم زول من یچشما تو صاف! حقشه خب یول

 ! زنه یم ژکوند شخندین برام

 :زنهیم داد گرفته رو پاش که یحال در

  

 ! یروان ،یروان ،یروان  تو چته -

 

 و گه ی م داد و دیتاک  و حرص با رو یروان کلمه

  رید اگه که ییاونجا از!  شده کالفه یحساب که معلومه

 قصه حال شرح دیبا و دارم بتیمص یکل مدرسه برسم

 درخت   از بدم، حیتوض همه یبرا رو امروز جذاب

 دارم هنوز و رمیگ یم کمک شدن بلند واسه  رو ادهیپ



 بک سید بهم هم اون"  ی نینب ریخ"  که زنم یم غر

 . دهیم

 

  در و تکونم یم رو لباسام خاک شم،یم پا که جام از 

  یرو حرارت و شوق  با رو ام کوله بند که یحال

  مخش رو  رفتن شتریب چه  هر یبرا اندازم یم دوشم

 :  گم یم

 

 ! ُگلم... گلم چت من -

 

 کنه یم نگاهم اش نشسته خون به یها چشم اون با

 مثل   که ی من واسه تر، یعصب یچ هر دونه ینم و

 ! تره جذاب دارم مارگونهی ب و یدرون یها  کرم خودش

 نلولن، که کنه کنترل رو هاش بچه تونست یم

 خودشم ی  پا ساق و بودم مدرسه االن منم عوضش

 . بود سالم

 

 رو صداش و مدرسه سمت   افتم یم راه  لنگون لنگون

 : گه یم و زنهیم داد که شنومیم



 ! یخر  یلیخ -

 

 دو وید نیا برابر در من یروز یپ نیاول ی روزیپ نیا و

 کم رو اش  وزه یپرو  ی  رو تونستم باالخره  و سره

 !کنم
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  * * * 

 

  ینم اصال. رمیگ یم رو کابل سر و ادیم در ی  صدا

 یمنف واکنش انقدر در زنگ ی  صدا به نسبت چرا دونم

  به بزنن سنگ دارم دوست که هیطور هی! دمیم نشون

 ! نزنن  زنگ یول امون شه یش

 



 یکس و  لمیتحص به اشتغال حال در اتاقم تو که من

  بشه، کنکورم جذاب رتبه و خوندن درس مزاحم دینبا

 کشه ینم یطول  اما کنه یم باز رو در مامان جهینت در

  در محکم و  ادیم کرده، باز که یدر یخونخواه به که

 .  کنه یم  باز رو اتاقم

 

  که گردم یم بر درازکش و لش حالت همون تو

 با نم،ی ب یم رو الش  و آش بهار که کنم اعتراض

 دماغش از که یخون  و شده پاره که یلب یگوشه

 .  اومده

 

 شمیم بلند جا از بعد کنم، یم نگاهش ج یگ کمی اولش

 من بغل تو  رو خودش و  ادیب تا هیکاف  نیهم و آروم

 ! بندازه

 

 تونم یم و کنه یم بغلم محکم اما کنه، ینم هیگر

  یم داره بدنش تموم یوقت داره یبد حال   چه بفهمم

 ! لرزه

 



 : کنم یم زمزمه

 ! تو یشدیچ -

 

  یم! دهیم اما حال نیا تو بده رو جوابم که  ندارم توقع

 : گه

 ... کردم دعوا مامانم با -

 

 داشته  جنگ سر بچه نیا با دیبا ایدن یهمه  یعنی

 ! بخوره؟ دیبا ایدن یهمه  از باشن؟

 :  گم یم و کنم یم نوازش رو موهاش

 ... کمی نیبش ایب -

 

 به شمیم  رهیخ پاش ش  یپ من و نهیش یم تخت یرو

 رو نیا کرده؛ هیگر قبال ! اش دهیپر رنگ صورت

 پاک شی آرا از یتاش  که یاهیس یها خط از شهیم

 ! دیفهم افتادن راه اش گونه ی  رو اش شده

 



 با که تالشه در و رو به رو وارید به دهی م رو  نگاهش

  ینم من و بده قورت رو بغضش لبش، گرفتن گاز

 !  نداره یتموم  بدبخت نیا یزندگ مشکالت چرا دونم

 

 برگردم ترسم یم بمونم؟ نجایا شب شهیم... نازار -

 ...! آخه

 

 چشم لحنش، صداش، نت به نت تو شهیم رو ترس

 خودش  ی خونه از دی با آدم چرا و کرد  حس هاش

 تنگ آدم به عرصه قدر  نیا حقه؟ انصافه؟! بترسه؟

 همراهت ات خونه از که یدرد نیتسک واسه   که بشه

 ! یببر پناه گهید یکی یخونه به ،یآورد
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 ن  یب رو سردش دست که یحال در و دم  یم تکون سر

 :  گم یم رمیگ یم هام دست

 ...نشه چرا من، زیعز آره -

 

 موارد نجوریا و رونیب برم که زنه یم صدام مامان

 و رهیبگ  نظر در رو  زیچ همه که هست  حواسش

 کنه ینم یراحت  احساس بهار  که! نشه ی ناراحت باعث

 ی  برا و نیبب  همه رو وضعش و سر باشه  قرار اگه

 .  بده حیتوض همه

 

 : پرسه  یم و رم یم رون یب اتاق از

 بچه؟ نیا چشه -

 

 : گم یم و اندازم  یم باال شونه

 . دونم ینم قایدق -

 

 :  گهیم و  آشپزخونه به کنه یم اشاره



  هی زده، خی رونیب اومده لباس یب سرما نیا تو -

 .ببر براش ییچا

 

  ییچا. آشپزخونه سمت   افتم یم راه و دمیم تکون سر

 سردشه و  زده خی قدر اون مامانه، با حق  و برم یم

 همون برده هم رو سرش و من ی  پتو ریز رفته که

 ! جا

 

 : گمیم و نمیش یم دستکم دفتر کنار ن،یزم ی  رو 

 . بخور ییچا  ایب بهار -

 

 نیا به و رهی بگ آروم کمی دمیم اجازه ده،ینم رو جوابم

  آدم ها وقت نطوریا! تنهاست قدر چه که کنم یم فکر

  خاله و عمه  ای مادربزرگ برادر، خواهر یخونه  رهیم

 ! نداره کنارش در رو چکدومی ه بهار اما

 

  ؟...نازار -

 



 به هیشب ییصدا کنم باز  رو دهنم نکهیا بدون و آروم

 یوقت نداره دوست بهار و کنم یم خارج گلوم از هوم

  حس   و  یبش مهربون  باهاش شتریب بده حالش که

 .یباش داشته بهش نسبت ترحم

 

 :  گه یم

 !  ؟یخور یم کتک توام -

 

  حاال تا نشده و شمیم دیتهد فقط من! نه خورم؟ یم

  دختر گهیم مامان. کنه  برخورد مییجا به ریکفگ اون

 : گمیم اما بهار  دل   واسه... کنن یم فرق حساسن، ها

 

 بخورم تکون ل،یب دسته اندازه داره ریکفگ هی مامانم -

 .حلقم تو کنه یم اونو

 

  شوییچا استکان و ارهیم رونیب پتو ریز  از رو سرش

 با کنه، یم  نگاهم و رهیگ  یم رو ییچا.  دستش دمیم

 هم  حسرت اش هیما ته دیشا که! غصه و درد ایدن هی



  تکون  به حواسش که یمادر داشتن واسه باشه

 !هست خوردنم
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 ! داره؟ ربط هومن به -

 

 یمادر هر از بهار ی  برا هومن. زنه یم پوزخند

 ! تر  پدر یپدر هر از و مادرتره

 

  یک اصال. ست ین طرفشم ه ی به ها حرف  نطوریا نه، -

  باشه؟ داشته جورکش که ادیم بدش

 

 : پرسم یم محتاطانه

 بابات؟ -

 



 تلخ رو ییچا و دهیم تکون ینف نشونه به رو سرش

 برابر در  ییچا  ی  تلخ انگار و نفس هی کشه، یم سر

 !  ستی ن یزیچ  شیزندگ یتلخ

 

 

 ... اصال دارم  بابا من مگه بود؟  کجا بابا -

 

 بخواد اگه. شدینم نیا اوضاعش که داشت...! نداره

 اصرار دینبا من که هم  نه اگه گه؛ یم  خودش بگه

  دردش یوقت و ذاره یم  لبش ی  رو رو  انگشتش. کنم

 ی  تو  اخماش و شهیم جمع صورتش کنه، یم حس رو

 . رنیم هم

 

 ...داره ربط خودش به -

 

 یم یزیآم اعتراض لحن   با بعد و کنه  یم مکث کمی

 : گه

 و یعاد اصال چرا ه؟ ینطوریا چرا  نازار؟ چشه -

  ست؟ی ن مامانا هیشب  ذره هی اصال ست؟ین نرمال



 

 گذاشتن  از بعد و دارم یم بر رو استکان هم خودم

 : گم یم دهنم ی  تو قند یدونه

 شده؟ یچ بپرسم -

 

 یم دراز تخت  ی  رو و ذاره یم ینیس تو  رو استکان

 :  گه یم  و بره یم باال گردنش ریز تا رو پتو کشه،

 .گهید  گم یم دارم -

 

 و کنم مط  جک پام ی  رو  و ام چونه  ریز رو دستم

 یسفره که  حاال و بزنه رو حرفش تا مونم یم منتظر

 !کنه میتقس باهام رو هاش غصه کرده باز رو دلش

 

 عمرم تو  بار نیاول واسه کال یعنی بودم، رونیب - 

 نمیب یم خونه اومدم. بخونم درس کتابخونه بودم رفته

 اتاقم تو برم اومدم کردم  سالم. خونمونه قشمیرف

 : گه یم تیعصبان با زنه اون ی  جلو برگشته

 ؟!یبود یگور کدوم -
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 تن. است کالفه و شده سرخ حرص فرط از صورتش

 : گهیم و رهی م باال تیعصبان از صداش

  من؟ کلیه به بزنه گه بهیغر آدم جلو دیبا چرا آخه -

  ؟یا نمونه ننه چه نیآفر گنیم مثال بهش؟ دنیم یچ

 

  غصه و بشه  ناراحت که داره حق رو  کار ی  نجا یا تا

 دهنش از که یبعد کلمات ی  ال به ال بغض. بخوره 

  آهنگ شهیم و زهیر یم رونیب شه،  یم خارج

 ! دیشن  رو نشیغمگ

 

 ! ی بود خودت که یگور همون...  گفتم من -

 

 : گمیم



  تکرارش  چرا خودت بوده بد مادرت کار یگیم اگه -

 ؟یکرد

 

 رهیبگ من  از رو ایدن از  طلباش همه بخواد که انگار

 : گه یم تیعصبان و حرص با

 بهش؟ یگفت یم ی چ یبود تو -

 

 نشون یواکنش چه بودم  من اگه دونم ی نم! شمیم الل

  کنم یم یسع! کنم یم سکوت و شمیم الل پس دادمیم

 :  دهیم ادامه و باشم نداشته یقضاوت

 

  من کنه یم  فکر نهیهم کال ه؟یچ  مشکل یدون یم -

 همه نازار، دونم یم من اما نفهمم و  احمق و بچه

 که کنم رفتار دلقک احمق  هی مثل   مجبورم اما رو زیچ

 اشم بچه چون من کنه یم فکر اون! بکشم درد کمتر

 یم خواد یم دلش که طور هر دستشم  عروسک پس

 . کنه سرکوبم  و ریتحق تونه

 



  یم و پره یم نییپا و باال مدام سرم  تو یسوال هی

 : پرسم

 

 ؟یخورد کتک زنه اون یجلو -

 

 : گهیم نفرت با و زنه یم پوزخند

 کیش و فی ظر و نرم اون یجلو ! زمیعز نه! رمینخ -

 : گفت و دیخند آروم هاها لیاستا

 ...خارج کنترل از! گهید دنیجد نسل -

 ...تو کرد تیعصبان با و دیجد نسل اومد رفت که زنه

 

 یم طول لحظه چند و ذارهیم کاره مهین رو حرفش

 : بگه  و ارهیب زبون به رو شیاصل حرف تا کشه

 ...! رمیم که کن باور! رمیم... مونم ینم نجایا من -
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 ! تنته یچ -

 بدون اونم ،یامیپ نیهمچ  هی با مواجهه در دونم ینم

 که ستی ن روا ایآ اصال. بگم دیبا یچ کیعل و سالم

 ! بفرستم؟ درک به رو محتوا یب امیپ نیا ی هفرستند

  فرط از دیبا االن دونن ینم که یبدبخت ی  ابروها با

  بخورن گره تیعصبان فرط از ای بپرن، باال تعجب

 ! لم ی موبا یصفحه به رهیخ و ام قهی به دست

 

 هم وضعم خل و یدرون ی  ها  کرم از هم یاعمده بخش

 تو رو اشون قهقه ی  صدا  و" جررر" گن یم صدا کی

 . شنوم یم ذهنم ینه یزم پس

 

  یزیچ ای دیبا و زدم ن یس رو امشیپ ! ستین یراه

 هم  بهتر چه  که باشه فحش اگه زیچ هی اون حاال. بگم

 .شه یم یخال و خنک دلم و هست

 



  نکهیهم اما ،یچ دونم ینم اما  سمیبنو براش خوام یم

 در زنه یم لی موبا یصفحه ی  باال کنم، پ یتا خوام یم

 یم عرض یچ  نمیبب منتظرم. شمیم هول و پی تا حال

 یها  یموجیا به سیف پوکر بعدش امیپ  دن  ید با و کنه

 . کنم یم نگاه  اش خنده

  یامپراطور  ناب فوالد ی جامه  رزم و فوالد یزره -

 ! ویگوگور

 

 هی که شهیم یچطور  دونمینم و دمینم  رو جوابش

 ! اعصابه  ی  رو و مسخره قدر نیا آدم

 

 یبده فحش یها عصب  شتریب چه هر  کیتحر یبرا

 : فرسته یم  امیپ باز ذهنم

 

 .نباشه تنم به سر یخوا یم حتملی -

 : سمینو یم بالفاصله

 

 ! یدیفهم درست ن،یآفر -



 

 : سهینویم باز پررو پررو و

 .تنته یچ   بگو خودت نداره،  یناراحت که حاال خب -

 

 نبرد یتونست بار هی تو بازدم، و دم! نازار باش آروم

 یعنی پس ، یببر رو دم با و شاخ با اتفاقا غول نیا با

 ! یتون  یم هم باز

 

 ...آقاتو ننه درد -
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  خب اما باشه بوده کننده قانع  دادم که یجواب  دوارمیام

  ادب یب هم دیشا ای هاست حرف نیا از تر کودن آزاد

 : نوشته برام که تر  فضول و تر

 



  و خورد شهیم نه یگوش پشت  از تو، ییَگدا قدر چه -

 . برد شهیم نه

 

  که ذره هی نه،ی هم جماعت  پسر کال کنم، ی م فکر منکه

 یا گهید جواب . یخاک جاده زنه یم عای سر یدیم رو

  چتش صفحه از هنوز بره،  رو از بلکه دمینم بهش

  امشیپ ی  پا  رو مسخره یموجیا اون که  نشدم خارج

 .نمیب یم

 

 !  بنفش قلب و زمیعز ریبخ شب -

 

  زودتر و صالحمه به بکوبونم کجا به رو سرم من خب

  تیشخص و  ایح گهید و رمیگ یم یقیعم دم رم؟یمیم

 : سمینو یم یوقت کنار ذارمیم بوسم یم رو

 ! گاو شعور یب ات عمه واسه بفرست نویا -

 

 : مضمون نیا با یامیپ بندش پشت و ی موجیا تا سه

 .بودم خر شعوریب من ،یکرد اشتباه گهید نه -



 هر تحت  گرفته، ام خنده و رمیگ ی م گاز رو لبم

 . است مسخره و  لوده یطیشرا

 یتون یم باشم گاو من یدار دوست تو که حاال -

  جمله آخر بنفش قلب هم باز  و گاو شعوریب یکن صدام

 ! اش

 

  که کرده خورد رو اعصابم یقدر اون واقعا گهید

 '  گمشو برو: ' سمیبنو براش

 خارج شنیکیاپل از و ببندم رو چت یصفحه هم بعد

 . بشم

 

  پتو، ریز کنم یم رو سرم و ذارمیم کنارم رو یگوش

 بلند یصدا با دارم دلم تو  و کنم یم کج رو  دهنم و لب

 !  گم یم راهیب و بد بهش

 

 بار نیا و ادیم تلفنم ی  صدا باز که نگذشته لحظه چند

 !یر یتصو چت خواست در و آپه واتس فینوت

 



 در رو بتونم تا کنم یم  قبول رو شیکوفت درخواست

 صفحه با اما بشم یروان هی تخل و بدم فحش بهش رو

 .  کهیتار کامال که شمیم مواجه یاهیس

 :  گم یم و زنم یم صداش

 ...تیترب یب شعور یب نیبب -

 : گهیم حرفم نیب

 ! خر شعوریب -

 تیعصبان اوج تو و کنه  اصالح رو ام جمله  خواد یم

 . خورم یم ترک خنده از

 با و  نیدورب ی  رو ذارم یم رو انگشتم  هم من

 : گه یم اعتراض

 تنته؟  یچ بفهمم زدم یم زور داشتم بابا -

  یخال سرش  رو حرصم و  بزنم حرف تونم یم که حاال

 : گمی م. دارم یبهتر احساس کنم

 فضول؟ یمفتش -
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 ...خورم یم جر یفضول از دارم ست؟ین معلوم -

 

 . بشم یکفر ا ی بخندم هاش حرف  با موندم

 :  گه یم و ادیم فندک یتقه ی  صدا

 ؟یا مدرسه بچه تو ی ندار خواب -

 

  حاال و داره یم بر نیدورب ی  رو از رو دستش  باالخره

 اون با  خب و میاریب در یباز  زیه  که منه نوبت  

 بامزه یجدا فر و بلند یها مژه و دار  حالت  ی  موها

 : گم یم جذابه، بودن

 .  جان یدد شوگر لهیتعط فردا -

 

 یسع و رهیگ یم دستش ی  تو گاریس  از یقیعم کام  

  عمده و صورتش جز بچرخه ییجا هر نیدورب کنه یم

 اون کورن است، مسئله  نیهم پسرا از یلیخ  مشکل

 ! ننیب ینم  رو نیدورب صاحاب یب  لنز



 

 ؟یچ ای شد ارضا تیفضول -

 

 :  گه یم یمبهم و مشکوک طور هی

 ...  ارضا -

  زیر یها چشم با کنجکاو و کنه یم مکث کوچولو هی

 یم یمشکوک و کشدار  لحن با و کنه یم نگام شده

 : گه

 ... نه -

 

 در هم و  افنجارم به رو هم ذهنش بودن   منحرف از

  رو هام لب اما بخندم خوام یم. خوردن  ترک معرض

 . رمیگ یم رو ام خنده ی  جلو و دمیم فشار  هم ی  رو

 

  گارشیس از  یاگهید کام و کشه یم باال رو دماغش

 رو بعد و کنه یم نگاه گاری س ی  باال و قد به ره،یگ یم

 : گه یم من به



  یگارا یس نیا از که یدید کشما، ینم  شهیهم  حاال -

 . ببرم دل که کشم یم دخترا واسه فقط. گرونه

 

  یطور و  نیدورب سمت   کنه یم فوت رو دودش بعد

 زی ر رو هاش  چشم ادیب نظر به جذاب و هات  بخواد که

 یم خنده از رسما من و غنچه رو هاش لب و کنه یم

 ریکفگ با مامان و نره رونیب صدام نکهی ا واسه. رمیم

. خندم یم و  دهنم ی  جلو رمیگ یم رو پتو سراغم ادین

  یم کیشل رو مانندش آالرم یخنده اون هم خودش

 :  گه یم  و هوا به کنه

 

 نه مگه... یش ی م تامیجذاب ی فتهیش یدار -

 جومونگ؟ 

 

 اما معناست تمام به ش یروانپر هی! ضهیمر یلیخ

  رو امتحانم و  درس از امروز ی  خستگ همه شده باعث

 . کنم فراموش

 

 ؟یخواب یم نیا با شبا -



 

 : پرسم یم و شمیم جیگ

  ه؟یچ نیا -

 

  رو دستش هی که کرده  خاموش  انگار رو  گارشیس

 یم رلکس یلیخ و اش چونه ریز کنه یم جک هم

 : گه

 ...پاته که یا ژامهیپ نیا -

 

!  ده؟یفهم کجا از نیا زن،یریم برگام لحظه کی یبرا

  نمیبب کنجکاوم باز انداختم پتو هم پاهام  ی  رو  نکهیا با

 . دهید یچطور

 

  ی  جلو . مرض یکثافتا د،ین یهم همتون ؟ی دیترس ها؟ -

 ...  شهیم که شب فالن و  جنر یلیکا آدم

 

 :  دهیم  ادامه نطوریا و کنه یم عوض رو حرفش

 . خوشگلن  چه چشات -
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 و شمیم  رهیخ بهش مبهوت و مات لحظه  هی یبرا

 :  بپرسم منگ و جیگ و امیب خودم به تا  کشه یم طول

 ها؟ -

 

 

  انگار هم  رو نیدورب  و تخت یپشت به دهیم هیتک 

 خوره یم تکون یه که نیزم کوبه یم بار  هشت هفت

 ! صورتش یرو بشه ثابت  دوباره تا

 رو دهنم آب و کشم یم  یقیعم نفس فرصت نیا تو

 هم به انقدر جمله هی با دینبا عتایطب و دمیم قورت

 ! زمیبر

 

 :  گهیم و زنهیم شخندین



 .بزنم گولت خوام یم زدم، زر -

 

 باشه هم مفت حرف اگه یحت" گم یم دلم یتو من و

 ".  قشنگه

 

 ...یخور یم گول زود یخل..ک معلومه قشنگ -

 

 : گمیم و کنم یم یکج دهن

 !یدیند اتو عمه آره -

 

 دیشا و خورم یم گول زود واقعا ایآ که کنم یم فکر 

  خبر ازش خودم که هیبد ی  ها یژگیو از  یکی هم نیا

 .ندارم

 

 ینم بودم منم نه؟ یکن  قطع رهینم دلت و دست -

 ... آقا کامل... یداف یدیز نیا به سیک.. .کردم

 



 یم لمس رو رنگ قرمز کون ی آ انگشتم و سه دو کی

  لبام ی  رو یزی آم طنتی ش لبخند کنم، ی م قطع و کنه

 و زنم یم دست شبه، نکهیا به توجه یب و نهیش یم

  ارمیم در رقص به رو موهام گردنم دادن   تاب و چیپ با

 : خونم یم و

ل تو خودمه   هاجرو ُدخت ی  س -  ...پلکونوم یم گ 

 

  ابرو یگره و خشم با رو مامانم و شهی م باز اتاق در

 :  گه یم و نمیب یم ها

 

 ! بکپ ریبگ بپلکونمت خون تو ومدمین تا -

 

 :  گم یم و زنم یم شخندین

 ... دارم  یخواهش هی -

 

 قدر چه ها تیترب و کنه  یم نگاهم سی ف پوکر یلیخ

 :  گه یم شده؛ بیعج

  هان؟ -



 

  ریز تا رو پتو هاشون،  بچه به جان گفتن  یم مایقد

  که موهاش  به کنم یم اشاره و برم یم  باال هام چشم

 : گمیم و ببافتشون داره عادت شبا

 ...نبافش موهاتو خواهشا -

 

 که خودم جان به وزن بر گم؛ یم مظلوم  رو جمله نیا

 :  گه یم  و خنده یم. کپم یم رم یم االن کردم غلط

 . بخواب -

 

  یرزوی پ نیا. بنده یم رو اتاق در و رهیم هم بعد

  بکوبم دیبا آوردم  دست به  دوم بار ی  برا که رو نیریش

 یم عکس لبخندم از نیهم واسه و سرش فرق وسط

 کمال در و فرستم یم تلگرامم قیطر از براش و رمیگ

  داره که فرسته یم برام قورباغه کری است هی تعجب

 به هیشب ی لبخند و دهیم نشون رو وسطش انگشت

 !لبشه ی  رو من لبخند
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 "آزاد" دید یه یزاو رییتغ

 

  هی یباال ی  بلند مثل   ه، یب یعج ی  جا تراس  نظرم به

  تیعیطب  ی  جا یتون یم باشه شلوغ کوچه اگه و کوهه

 .ینیبب رو"  انسان"  تیعیطب وحش اتیح

 

 و شر نیا دارم که منه رو گل ای گلم رو  من دونم ینم

 از قتیحق در خب اما و دمیم تفت رو یفلسف  یها ور

  رو کوچه کف ی  ها داف و در و نشستم نجایا نکهیا

 . مسرورم دارم نظر ریز

 

 یحال در دهیژول ظاهر با  کوشا و شهیم  باز تراس در

 کشه یم ازهیخم شده داریب  کهف اصحاب خواب از که

  استخون یسرما نیا تو که ییها بچه به اشاره و

 : گهیم کنن یم یباز فوتبال سوز

 ندارن؟  یزندگ خونه ها سگ توله نیا -



 

 که یسر به  چادر دختر دن  ید با و اندازم  یم باال شونه

 : گم یم کرده مشغول رو فکرش ها روز نیا

 ...اعظمت داف ا  -

 

  دختره بار هر  که فاتیتوص نیا به گهی د کرده عادت

 .  داره گهید یژگیو هی و اسم هی  مینیب یم رو

 

  نهیبب رو کوچه کف ها نرده ی  رو از تا کشه  یم گردن

 :  گه یم بعد و

 ؟یعنی بوده کجا ا  -

 

 :  گم یم و شمیم بلند جا از

 ... بپرسم ازش بذا -

 

 کنه یم  پرت لگد هی و کوچه کف سمت   کنم یم رو

 یم شی خور  ناهار زیم یصندل یهیپا به که سمتم

  پرتم باال ن یا از نکهیا احتمال. ادیم در آخش و خوره



 از الکلش مصرف   ها روز نیا و ادهیز نییپا کنه

 ! رفته در دستمون

 

 و بکنم من که یکار هر جدل، بحث، دعوا، اصرار،

 مثل   یسرتق آدم و نداره یا دهیفا چیه بده انجام هومن

 . دهیم انجام تینها در بده، انجام بخواد رو یکار کوشا

 

  باال میتسل نشونه به رو هام دست و زنم یم شخندین

 :  گم یم و برم یم

 ...خوردَ  گه -

 

  خوردم بگم قراره کنه فکر تا ذارمیم نصفه رو حرفم

  چهارچوب از رو پام نکهیهم  اما باشه نداشته میکار و

 : گمیم یفور کنم یم رد در یآهن

 ...سلطان بخور گهم -

 

 و رهیم بنده، یم رو در و خونه ادیم من از بالطبع

 :  گهیم و کشه یم دراز شوفاژ کنار  یکاناپه  ی  رو



 چرون چش  سرما نیا  تو رونیب یری م یشد هار -

 ز؟ یه

 

  خدا یشهی هم که یبالش و کشم یم دراز نیزم ی  رو

 ذارمیم سرم ریز و دارمی برم  رو هست ولو مبل یرو

  مبل ی  رو که  هییکوشا به  نگاهم. خوابم  یم پهلو به و

 : گمیم و دهیخواب سرم یباال

 

 اد؟یم خوشت دختره نیا از تو کوشا -

 

 سر یوتی ک یلیخ لحن با  و کرده جمع  رو هاش لب

  عالم یها یباز  یالش یهمه  اول اصل   و دهیم تکون

 بُز کره ی  کوشا نیا مال   باشه؛ مردونه جذبه و اخم اگر

 .  وصفشه یب  یوتیک نیهم

 دل که گرفته  خودش به تی مظلوم  سیس هم  یطور هی

 .دخترها  به گهی د برسه چه رفته براش من

 



  خاطر به جمعه یها عصر از و ذارمیم هم   ی  رو پلک 

 ادینم خوشم کنه یم پراکنده هوا تو که  یخواب قرص

 : گمی م لب ریز

 ... آرام انوسیاق اما دلت آرامشه ساحل  چشات -

 

 : گهیم و خنده یم

 !  خب  خاصه یلیخ -

 

 یلحن با بعد نگاهش، یچشم ریز و کنم  یم کج گردن

 :گمیم کنم اش مسخره بخوام که

 ! خب خاصن یل یخ همشون -
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 ؟یمن خور گه تو اصال، نهیهم ها، -

 



 و رهیگ یم امخنده جانبش به حق افهی ق و لیاستا از

 و است پرچونه که هینطوریا معموال. گم ینم یزیچ

  مشخصه قبل از پس ره،یبگ دهن به زبون تونه ینم

 : گهی م و شکنهیم  رو نمونیب سکوت کوشا که

 ؟یآز -

  که منتظرم و کنم یم زمزمه" هوم"  به هیشب ییصدا

 در فقط من چون ام پاچه تو بکنه رو اش خواسته

 . دلشم زیعز و یآز یحمال موارد

 

  کار و یآز گفته بهم که انقدر  هست هم  ییها وقت هی

 دو کنم یم حس دادم انجام رو اش  خونه یها

 !  دارم درون  کوزت دختر هی واقع در و میتیشخص

 

 .زنم یم دلمو حرف زود من که نهیا حداقلش یول -

 

 جمله نیا به آزاد و داره کار آزاد با خداروشکر خب

  اصال گفتن، دلو حرف    هیالک مگه که! کنه یم فکر

 است، ممکنه کار نی تر  سخت ایدن تو زدن حرف

 چون ،یدار دوستش که یآدم  با زدن حرف بخصوص



 هر با ممکنه و یریم راه  غیت ی لبه ی  رو یدار مدام

 اون اگه  چون واست سخته ،یکن ناراحتش یحرف

 ...یخور  یم خودت رو اش غصه بشه ناراحت

 

 :  گم یم

 ؟یاومد ایدن به ماهه شیش ای یدار اش...ش -

 

  نظرت؟ به بده -

 

 وارد رو اعصاب مخل کودن هی که یمرس ایخدا

 نیا کنم قانعش ساعت  به دم دیبا که یکرد میزندگ

 !بدتره بدم از یباف یم بهم که یفیاراج

 

  سرت  پشت و یدیر  که ییها رابطه به نگاه هی -

 ...خوب  ای بده نیبب کن نگاه یگذاشت

 

 : گه  یم کالفه و شهیم یعصب

 . نمینب گهتو ختیر  خودت خونه گمشو پاشو -



 

 و خروج در سمت   افتم یم راه و شمیم بلند جا از

  کوشا یها زدن زر واسخ رم،ینم کوشا حرف   واسه

 ! بخوابه  راحت آدم ذارهینم که رم یم
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 زنگ بمیج ی  تو تلفن   که  نرفتم نییپا رو ها  پله هنوز

 به و کشمش یم رونیب  شلوارم ب  یج  از. خوره  یم

 .  کنم یم نگاه صفحه ی  رو یشماره

 به اما بدم  رو جوابش خواد ینم دلم و ره یام یشماره

 .  مجبورم نقاش خاطر

  ی  رو رو یگوش و کنم یم  لمس رو رنگ سبز کونیآ

  همونطور و کنم یم کشینزد دهنم به ذارم،یم بلندگو

 : گمیم رمیم نییپا رو ها پله که

 ! بله الو -



 

 رو ام حوصله شهیهم و بده جواب که  کشه یم طول

 : بره یم سر

 ؟ییکجا -

 

  بر یاصرار هم من! هم با  میندار یکیعل و سالم ایگو

 : گم یم و ندارم موضوع نیا

 .خونه -

 

 . گم یم که نجایا ایب  بپوش پاشو -

 

 :گمیم حوصله یب و چرخونم یم در قفل ی  تو رو دیکل

  کجاست؟ - 

 

  حساب دیبا  و"  کار محل" گه یم کلمه تک کی فقط

 :  گم یم! ادیب دستم کار

 . بده آدرس -

 



 :  گه یم و

 . میریم هم با مغازه ایب -

 

 دلم و کنه یم قطع رو تلفن  باشه، بگم نکهیا از قبل

 !کنم نصفش وسط از خواد یم

 یم دوباره رو در و ذارم یم بمیج ی  تو  رو یگوش

 یوقت و کنم یم پام ییدمپا ی  جا رو هام یکتون. بندم

 . گاراژ یعنی  مغازه، گهیم

  افتم یم راه نیماش با و زنم یم رونیب ساختمون از

  و بکنم رو کاراش یفضول خواد ینم دلم گاراژ، سمت  

 ست ین نقاش فقط دم،یم انجام رو کار نیا که یلیدل تنها

  رو یکار چیه که! خودشه ییپا و دست یب بلکه و

 هر از شتریب و بده انجام تونه ینم زدن  گند بدون

 .نگرانشم یزیچ

 

 چه قراره قایدق دونم ینم که آشفته افکار یکل با

  یبوق تک  زدن از بعد. رسمیم گاراژ به بکنه، یغلط

 ریام ن  یماش اما شمیم وارد و کنن یم باز  برام رو در

 . نمیب ینم رو



 

 سمت   افتم یم  راه کنم یم  یط رو  محوطه شم،یم ادهیپ

 یکس از یخبر و کنم یم باز رو در. یاصل یورود

 : زنم یم صدا. ستین

  ؟یی نجایا ریام -

 

  یها لمیف هی شب خته،یر هام برگ و دهینم رو جوابم

  نظر به کور و سوت و ساکت  نجایا ییکایآمر اکشن

 . ادیم

 

  چند دنید با که کنم نگاه رو برم و دور گردم یم بر

.  کنم یم  وحشت بشونی غر و بیعج ی ظاهرا با نفر

 دهنشون نقاش که پوشوندن رو صورتشون احتماال

 . نکنه سیسرو رو

 

 فکرم نمیب یم که رو دستشون  ی  تو چماغ  و چوب

 داداشم؟ سمت    از آخه اما تله، سمت   رهیم

 



 کمینزد قفله، اما و کنم فرار که در سمت   دوام یم

 یم هوا ی  تو که یچوب که کینزد قدر اون ان،یم

 اما ره،یگ یم  دردم و کنه یم اصابت دستم با چرخونه

 ! ریام دل ی  سنگ از  بلکه و چوب یسخت از نه

 

  کنن یم  حمله یبعد نفر دو و رمیگ ی م گاز رو لبم

 یگاه از هر که نهیا ادیم بر ازم که یکار تنها سمتم،

 یم تشن غول تا سه به زورم  مگه و بندازم یلگد هی

 رسه؟

 

 یم کجام به  چماق کدوم و چوب کدوم فهمم ینم گهید

 از که یگرم خون اما کنم فکر که ذارهینم درد خورن،

 حس خوب رو افتادن راه دماغم و لب یگوشه  و سر

 .کنم یم

 

 نبود قرار و قلبم مثل   گرفته، درد گلوم کردم، بغض

 . بکشه نجایا به داداشم و من کار

 ولم که  دن یم تیرضا گهید و افتم ی م نیزم ی  رو

  و قد به زنم، یم پوزخند و وارید به دمیم هیتک کنن،



 به دستام، و قلبم درد   به  ادشون،یز زور به باالشون،

 . ادینم بند که می ن یب یزی خونر

 

  ینم دلم که یبغض خوردن   واسه و زنم یم نفس نفس

 تو نه، که احتماال. خندم یم بشکنه نایا ی  جلو  خواد

 رد واقعا گهید و شدم وونهید م،یزندگ بازار آشفته نیا

 ! دادم
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  صورتم ی  جلو  که یزیچ اما نهیب ینم خوب هام چشم

 برام قدر چه و ادیم ریام ی  صدا له،یموبا  هی گرفتن

 :  گه یم که  یوقت استیدن ی  صدا نیبدتر

 بچه؟ یچطور  -

 



 شرمش یب  ی  رو به دفعه نیا زنم یم پوزخند  هم باز

 همون با بدم؛ جلوه شکسته رو خودم خوام ینم و

 : گمیم وار مجنون  یخنده

 کلفت؟ گردن  دهیرس بچه به زورت -

 

 دهنده آزار قدر چه افتخارش و غرور از پر لحن  

 : است

 !  داداشم کرد ادب دیبا کنه ی م یادب یب یوقت  رو بچه -

 

 میا بهیغر کردم فکر بودم؟ داداشت عجب، بابا عجب -

 ...  که

 

 آزاد؟ -

 

  هیجار لبم ی گوشه از که  یخون با همراه رو دهنم آب

 :  گم یم  و کنم یم تف

 ...بزن زر -

 



 ...ادب یب یا -

 

 ... که بهتره که بودن شرف یب از بودن ادب یب -

 

 : گهیم و کشه یم  یقیعم نفس

 پدرخونده ش  ی پ که باشه عبرت درس برات دوارمیام -

 کارم تو ،یند منو راپورت یا گهید خر هر ای ات

 ... باشه خودت خشتک تو سرت و  ینکن دخالت
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 یم یآ  و سرم یتو شه یم پتک آزاد بوق ی  صدا 

 ... داره غصه یآ... داره درد یآ کوبه،

  انگار یول  شده سردم مونه،ی م باز گاراژ در و رنیم

 ! حرارته از پر داغه، قلبم



 و بشم  بلند جا از بتونم تا رمیگ یم وارید به دست

 ! داره حق هم دیشا

 رو من یوقت بشم، اشیکار کثافت مزاحم دینبا من

 .بشم  نگرانش ندارم حق دونه یم خودش دشمن

 

 به دنیرس تا که بماند و رم یم رونیب  جهنم اون از

  نیا اگه دونم یم. خورم یم نیزم بار چند نمیماش

 نه و مهمه براش  دخترش نه بفهمه، نقاش رو ماجرا

 یحت و کشه یم رو ریام نشده شب تا اش، نوه

 ! داداشمه چون وحشتناکه هم فکرش

 

 یم هیگر اما! کنم ینم باور  هم خودم کنم، یم هیگر

  از خوام یم همش. سوزهیم خودم واسه دلم و کنم

 نمیآست با زنم،یم پس دست با کنم، فرار اشکام

 !  کنن یم  رو خودشون  کار باز یول کنم یم پاکشون

 و سخته نکردن هیگر قدر چه که دمیرس جمله نیا به

 .کردم یم فکر یا گهید طور قبال چه اگر

 



 از زارم،یب کردن زارس از اد،یم بدم کردن ناله از

  ارمیم باال بشه زبونم ورد کنم چه کنم چه  همش نکهیا

 !  کنه یم درد  قلبم خب یول

 

 خواد یم  دلم خانوم، یزر  خونه  سمت   افتم یم راه

 یول نکن ینگفت تو کردم، غلط خوردم،  گه بگم بهش

 و دمیفهم یم  هات چشم از دیبا نبودم کر و خر که من

 .کردم ینم

 

 دمیم فشار گاز پدال ی  رو تونم یم که ییجا  تا رو پام

 ! رمیبم یحت اگه ستی ن مهم برام و

 

 قدر اون زنگ ی  رو رو انگشتم  خونشون،  در ی  جلو

 : زنهیم  داد و ادیم که دارم یم نگه و دمیم فشار

 خبره؟  چه بله؟ -

 بغض با و شده بچه آزاد یول ادهیز  براش که خبر

 " مامان کن وا"  گهیم



 و دهیم قورت رو بغضش کنه، یم مهار رو اشکش

 پسرش درد از پر  لحن   واسه دلش خانوم یزر

 .کنه یم باز رو در که سوزهیم

 

 پله راه تو بار یلیخ نه،  بار چند رم،یم  باال رو ها پله

 .وارید به کنم یم بند رو  دستم و خورم  یم یسکندر

 

  کاش ا،ین نگه بهم گهید کاش برام، بسوزه دلش کاش

 ... شهیم درست ست؛ی ن یزیچ بگه و کنه بغلم
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  سخت بزنم، در و ببرم باال رو دستم تا ادیم باال جونم

 . نمیب یم تار  رو چشمم ی  جلو  انگار و  کشم یم نفس

 صورت و سر کنه، یم باز که رو در زنم، یم که در

 :  گه یم نهیب یم که رو نمی مال و نیخون



 !هاشم یبن قمر ای -

  

 چند بودنش، نگران قشنگه قدر چه و  زنم یم لبخند

 چه شدنش؟ دلواپس موقع رو لفظ نی ا دمینشن وقته

 دو مردمک تو که ها چشم نیا واسه دلتنگه دلم قدر

 ! کنن یم نگاه رو پام تا سر و زنن یم دو

 

 رفتن راه ست،ین تنش  به یجون ره،یگ یم رو دستم

. باشه من مواظب خواد  یم اما سخته براش یعاد

  یم بغضش از پر و ناالن  لحن   همون با و کرده بغض

 : گه

 !  ام؟ بچه  خودت با ی کرد کاریچ -

 

 و شده تنگ هم تشیمالک میم اون واسه دلم یحت من

 حاضرم رسه،ی م نجایا به خوردنم  کتک آخر اگه

 ! بخورم کتک خاطرش  به دفعه هزار یروز

 



 نیزم ی  رو نمیبش کنه یم کمکم شمیم  که خونه وارد

  ره یم آشپزخونه به هم خودش ،یپشت به  بدم هیتک و

 :گه یم و

 ...یزیر خون  همه نیا با  درمونگاه یرفت یم دیبا -

 

 ی  برا یگاه که ست؟ی ن درمونگاه نجا ی ا مگه خب

 !  دهیم  حاجت که الحق و نجایا امیم  دردام درمون

 

 ...ستین یزیچ... جون  خانوم  یزر خوبم -

 

  ی  صدا بعد و"  عمت جون آره: " زنهی م غر لب ریز

 چه. ادیم  وانیل یوارهید به قاشق آروم یها ضربه

  که ادیم یوقت اما دونم ینم رو اش قهیدق چند و قدر

  انگار و  شنوم یم گنگ رو صداش نمش،یب یم تار

 ...ستمین  اطرافم متوجه

 

  * * * 

 



 انگار هنوز! نگاه رو برم و دور و کنم یم باز چشم

 شدن برابر ده انگار بدنم  یها یکوفتگ درد   خونمونم،

 . کنن یم  درد دایشد هام شونه و کتفم هام، دست و

 خواد یم دلم چرا دونم ینم و کنه یم درد هم سرم

 . کنم هیگر

  آشپزخونه  ی  تو که یخانوم یزر تا کنم بهونه رو درد

  نشه، ناراحت نخوره، غصه دیشن رو صدام اگه است،

 ...نشه تیاذ
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 که شد چطور دونم ینم و وصله دستم به  سرم سوزن

 . رفتم هوش از

 :  کنم یم صدا

 جون؟ خانوم یزر -

 



 نهیش یم ن یزم ی  رو کنارم اد،یم رونیب  آشپزخونه از

 : گهیم و ذاره یم میشونیپ  ی  رو دست و

 ...که هنوز یدار تب -

  متواجه تازه و برم یم  میشونیپ سمت   به رو دستم

 خودش که بپرسم سوال خوام یم و شمیم بانداژش

 :  گه یم

 . ستین یز یچ جون، مادر اومد اورژانس زدم زنگ -

 

  نکهیا از م،یزندگ تو بار نی اول واسه و دمیم تکون سر

  هر ای کنه ینم دخالت بشنوه، خواد ینم  پرسه، ینم

 ریام بدونه اگه که آخ... حالم خوش یا گهید صفت

  غصه دلش قدر چه انداخته راه یبرادرُکشون  چه

 ...شهیم

 

  آشوب، نیا عامل بوده ریام بفهمه نکنه خدا که آخ

 . جوش و حرص  زور از ترکه یم قلبش که وقته اون

 

 ...ستین  خوب دعوا... آزاد نکن دعوا -

 



 درد قلبم شهیم باعث صداش آرامش و لحن ی  سادگ

 : گمی م و رهیبگ

  خوردم ینم کتک انقدر که کنم دعوا خواستم یم -

 .ننه

 

  آروم یلیخ لب  ریز و ذارهی م ام شونه ی  رو  رو دستش

 :  گه یم

  دیبا یخور یم یوقت حداقل گه،ید یا  عرضه یب -

 .یبزن

 

  حرف االن اما و خوردم یم حرص تر میقد خندم، یم

 تا که نهیا خاطر  به دیشا. جذابن برام خط به خط هاش

 !یدون ینم رو قدرش ،یند دست  از رو زیچ هی

 

 ؟ یکرد کاریچ   رو چله و خل دختر اون -

 

" زنم یم لب ره،یگ یم  درد سرم خندم، یم که بلند

 :  دمیم ادامه بعد و" آخ



 

  میبر باال یبزن  نیآست برام شما منتظره  گهید یچیه -

 ...مشیریبگ

 

 : زنهیم غر

 

 . واقعا شما نیا تخته و در -

 

 براش کردم یم لوس رو خودم که یی ها وقت مثل

 یم اخم زنم، یم شخندین  و هاش چشم به  شمیم رهیخ

 :  گه یم و کنه

 ...نباش رودار انقدر -
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 نرفته ادمی من یول کردم کاریچ و ام یک رفته ادشی

  ه،یچ خاطر به کنارشم و خونه نیا تو االن اگه که

  نگاهش خوب کنم، استفاده فرصت از کنم یم یسع

 ... کنم یدلتنگ رفع    خوب کنم، بغلش خوب کنم،

 یم هم باز دونم ینم رون،یب برم در  نیا از اگه که

 ! نه ای باشم نجایا تونم

 

 ؟ یخور یم یچ شام -

 

 باشم اومده دراز و دور سفر هی از که  انگار من و

 و هست غذا کدوم با ت یاولو که کنم یم فکر مدام

 .خواد یم دلم شتریب رو کدوم

 :  گم یم و هم از خورن یم تکون هام لب باالخره

 ...یسبز قرمه -

 

 یفور و دهیم تکون مثبت جواب نشونه به رو سرش

 :  گم یم

 ...مهیق نه، نه -



 

 :گم یم زده جانیه  باز که باشه  بگه خواد یم

ش   نه نه -  ...خور 

 

 : زنه یم داد سرم

 یشد واج و  هاج  چته مرض خورش کوفت، خورش -

 ! بچه

 

 قلبم  ته از و باشه  برخورده بهم واقعا  که انگار

 :  گم یم  اعتراض با و کنم یم اخم  باشم، ناراحت

 یچ" یگ یم یگرد یم بر هوی گه،ید خودته ریتقص -

  به سراطه  پل چهاره، نه هیدوراه نه نی ا" یخور یم

 ! خدا

 

 گول رو آدم  دارن که هاشن  لب فقط انگار و خنده یم

  دار غصه  یا گهید وقت هر از هاش چشم زنن، یم

 آزاد   نی ا واسه خودم سخت و سنگ دل   که! ترن

 واسه دلش که خانوم یزر  برسه چه سوخته، چارهیب

 .سوزه یم هم دشمنش



 

 همه ختن؟یر اشک نی ا هیچ و شهیم  بلند جاش از

 درسته حاال... داره خوره  که انگار ازش کنن یم فرار

  هم یطفلک اون  یول ستین  لبخند و خنده یقشنگ به که

 ...باشه بد من مثل   اگه یحت گه،ید  حسه جور هی

 

 :  گه یم و آشپزخونه  سمت   افته یم راه

  جا به و سفارشاتت تونم ینم کنه یم  درد پام من -

 ادیب چله  و خل دختر همون  بگو بزن زنگ ارم،یب

 .بپزه

 

 یم اخم. کنم یم نگاهش متعجب و زنیر یم هام برگ

 :  گهیم و کنه

 زنم؟ ینم دیسف اهیس به دست گفته چته؟ ها -

 

  یچ نمیبب کنم فکر بلکه بخارونم رو موهام خوام یم

 سرم یعصب و شده بانداژ افته یم ادمی که بگم دیبا

 :  زنه یم داد

 !افته یم خون  االن بهش نزن دست -
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 از دارم بگم اگه ستین دروغ و آرمیم ن ییپا رو دستم

  فکر سوالش جواب به و زنم  یم شخندین . رمیمیم ذوق

 .کنم یم

  اش خانواده به آخه ست،ین حرفا نیا بحث  ننه؛ نه -

 بگه؟  یچ

 

 ... داره خانواده پس -

 

  استیس با داره زبونم، ری ز گذاشته کی بار دم قشنگ

 سر. کشه  یم رو زبونم  ریز خودش به معطوف یها

 :  گهیم و دم یم تکون

 د؟یکن ینم یزندگ هم با یعنی پس -

 



 :  گم یم و پرن یم باال ابروهام جفت یتا

 ...نگرفتمش که هنوز من مامان نه -

 

 کمرش به رو دستش که ی حال در و کنه  یم زیر چشم

 : گه یم کرده بند

 ؟ی بود گرفته مگه رو ایقبل -

 

 هم یا کننده قانع جواب سواله، که  حال همون در

 بند رو دستش. کنم یم نگاهش  منگ و  جیگ و هست

 .گرده یم یزی چ دنبال و نتیکاب به کنه یم

 

 ...کنه یم فرق هیبق با نیا آخه -

 

 یب چطور دونم ینم و کوبم یم دهنم ی  رو رو دستم

 زبون به  رو نیا منگ و جیگ حالت اون تو اریاخت

 سمتم،  گرده یم بر و رمیگ یم گاز  رو لبم. آوردم

 :  گه یم و کنه  یم کج گردن



 قرمه ای کنم  درست رو مهیق اول! گرفتم رو جوابم -

 رو؟

 

 تو بره یم  رو آدم قشنگ  جذبه با ی  لعنت! شدم آور میگ

  و خوشحال بعد و کنه یم یاطالعات هیتخل شیباز

  یم زده جانیه رو آدم و زنه یم ژکوند لبخند روزیپ

 .کنه

 

 باز ره،یگ  یم درد که بدنم و شمیم جا به جا جام سر

  خوره یم زنگ تلفنم. اومده سرم ییبال چه آد یم ادمی

 و کنم ینم داشیپ که ادیم کجا از صداش دونم ینم و

 : گه یم مامان

 .گذاشتمش بالشت دست کنار -

 بر رو یگوش کنارم از و چرخم  یم پهلو به یسخت به

 .  کنم یم وحشت  نمیب یم که رو نقاش اسم   و دارمیم

 

 زارهیب کنه، نگاه چپ آدمش به یکس نکهیا از متنفره

 یب آدماش به  خودشه به متعلق که یمکان تو نکهیا از

  به امروز اگه که نهیا  هم شعارش و  بشه یاحترام



  چپ نگاه   اون فردا بمونم، ساکت و کنن نگاه  چپ آدمم

  گهیم بهم افرادم گهید که  یحال در شهیم خودم  حواله

 !اعتمادن یب بهم نسبت و عرضه یب

 

  احمق اون که دلواپسه ر یام ی  برا دلم و دمی م جواب

 رو خودش نه اول از اش کله ی  تو داشت عقل اگه

! رو بدبخت من   نه و کرد  یم فیکث ی باز نیا وارد

 کرده خوش  رو دلش ده،یرس  نجایا به که هم حاال یحت

 یم خواد یم که یغلط هر و نقاشه داماد  نکهیا به

 . کنه

 

 ؟ییکجا آزاد -

 

 : گمیم. کنم آرومش دیبا و هی عصبان لحنش

 ... آقا سالم -
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 ! ؟ییکجا آزاد -

 

  مجبورم و  زنهیم حرف تحکم پر لحن   هی با بار نیا

 . بدم رو جوابش

 .خونه -

 کرده؟ یغلط چه قایدق ریام -

 

 .بود خودم ریتقص -

 یتالف دنبال و ادیب نییپا  طونیش خر از که دوارمیام

  حاال کنم رفتار خودش مثل   خواد ینم دلم. نباشه کردن

 ینم دیبا که اونطور من با  رو شیخون نسبت اون اگه

 ! باشم کور دینبا من نه،یب

 

 و یکالفگ از پر صداش و کشه یم  یقیعم نفس

 : گهیم یوقت  تهیعصبان

 ...نجایا ایب پاشو -



 

 بگم اگه یول تونم ینم بگه که شه یم باز دهنم

 : گمیم ،شهیم تر حساس ریام به نسبت  تونمینم

 ...چشم -

 

 :  زنهیم تشر

 !  دنده هی که ی مرت بابا جات سر نیبش -

 

 . امیم  خوبه، حالم -

 

  داد سرم و کنه ینم رو مراعاتم واقعا  گهید بار نیا

 : زنه یم

  رحم تو به یوقت! نکن دفاع احمق اون  از انقدر -

 با که ییوقتا نیهم از روز  هی معلوم کجا  از نکرده،

 و آمد گه،ی د داماده! نکشه رو من ادیم دخترم و نوه

 ... نداره یمشکل که ام خونه به رفتش

 



  که شده بد و  ادیم نظر به بد انقدر ریام اگه  شم،یم الل

 بمونم الل همون زنه، یم سر ازش یی کارا نیهمچ

 ! بهتره یلیخ

 

 کنه، یم زمزمه نفرت ایدن  ایدن با رو آخر ی کلمه چند

 : گهیم حرش  با یوقت

 اون امشب دادم، فورجه بهش یادیز االنشم تا -

  خراب سرش ی  رو رو  البراتوار و شرکت و ستمیس

 کنم یم

 

 ... آ -

 

 وقفه یب بوق یصدا و مونهیم کاره نصفه حرفم

 یم سرم  ی  تو پتک با انگار  شنومیم که رو یگوش

 !کوبن

 

  کنن یم درد تنم یها سلول تک تک شم،یم بلند جا از

  جمع رو خودم هست که طور هر اما رهیم جیگ سرم و

 . رسونم یم تراس به و کنم یم



 که یامیپ دن  ید با اما رمی بگ رو اش شماره خوام یم

 یبدن هیتنب فعال"  شهی م راحت المیخ فرستاده برام

 " نترس  م،یندار

  نیاول واسه  یول... گاوم... احمقم... ترسم یم من اما

 کنم یم یط دارم که  یریمس نیا از یزندگ تو بار

 ! دارم وحشت
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  ی  رو رکیرج یج اسم   و خوره یم زنگ دستم تو تلفن

 نهیش یم یور  هی لبخند هی  زنه، یم چشمک صفحه

  یبرا حداقل که خوبه کنم، ی م فکر خودم  با و لبم کنار

 .  کنه یم دورم ترس و  مشکالت نیا از قهیدق چند

 

  واسه جا هی نرده، و وارید به کنم یم بند رو دستم

 دلم اما سرده هوا چه اگر و کنم یم دایپ نشستن

 . خواد ینم فعال رو خونه ی  گرما  و حرارت



 

 و رو به  دمیم رو نگاهم نم،یش یم که یصندل ی  رو

 و است دهی چسب گوشم به  یگوش. دمیم جواب  رو تلفن

 :  گه یم که شنومیم رو بلندش ی  صدا

 جذاب؟ یچطور  -

 

 : گمیم و شهیم شل شمین

 !  جذابم یلیخ  من که یکرد قبول  باالخره -

 

 : گهیم و خنده یم

 ... عقب در از اما یلعنت... آره... آره -

 

  اعتراض ینشانه به و ادینم خوشم یلی خ یکی نیا از

  شکنه یم رو نمونیب سکوت که اونه. کنم یم سکوت

 : پرسه یم و

 ... کنجکاوم یزیچ  هی به راجع -

 



 هوم به هیشب ییصدا کنم، باز لب از لب نکهیا بدون

 : پرسم یم بندش پشت و کنم یم  خارج گلوم از

 ؟یچ -

 

  من لحظه چند از بعد و گفتن ی  برا کنه یم دست دست

 :  گه یم  کردن من و

 چون خوبه؟ اوضاعش نمیبب خوام یم... اریشهر -

 ...ستین خوب اصال نایت حال

 

 یم فرار خودم مشکالت از دارم که حاال خواد ینم دلم

  بحث نیهم یبرا. بشم کودن اون مشکل غرق کنم،

 :  گم یم و کنم  یم عوض یا گهی د طور رو

 ؟یدار الدنگ اون کاریچ  م،یبزن خودمونو حرف ایب -

 ...بگو کرانمی ب یها تی جذاب از برام

 

 : گه یم خنده با

 !  آخه یرودار تو قد چه -

 



  راحته کمی المیخ... نداره یبدن هیتنب! کوتاه خندم، یم

  یچ بشه خراب و بخوره هم  به ریام زیچ همه اگه یول

 مونه؟ یم  اش هیروح از

 

  دلم و داره نگهم  ثابت لحظه ی  تو کنه یم تالش فکرم

 حرف کنم یم یسع. نگرانه چون کنه یم فرار مدام

 ... بره ادمی بلکه بزنم چرند یها
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 ن؟ینازن نه بودا، آسون زدن رل قدر چه قبالها -

 

 در رو حرصش که گم یم اشتباه رو اسمش عمد به

 و حرص  از پر لحن و  شمیم هم موفق خب و ارمیب

 :  گه یم یوقت اس بامزه تشیعصبان



 ریپ ی دار سن سال  ستیدو تو واال، دونم ینم -

 ... فرتوت

 

  ی  رو رو هاش دندون که انگار  باز که بخندم خوام یم

 : گه یم باشه داده فشار هم

 ...یکرد یم یباز دختر ینب نوح زمان از -

 

 :  گم یم و شه یم کیشل هوا به ام خنده

 ... گذشت یم خوش قدرم چه... آره آخ -

 

 کنه یم یکج دهن بهم داره االن حتما که کنم یم فکر

 ...ارهیم در رو ادام و

 بگم؟  بهت جالب  زیچ هی -

 

 : زنهیم غر

 ...آراز بارت گهر اتی تجرب از... بگو ها، -

 



 نیهم و  رهیگ یم ام خنده  مثلش به مقابله نوع از

 ! نییپا کنه پرتم بالکن از و ادیب مامان که حاالست

 

  که زدم یم رل ییدخترا با فقط بودم که تر بچه -

 . بود مهسا اسمشون

 

 : پرسه یم زده جانیه

 یقاتال  مثل چرا ؟یبود یزی چ یمصخل چصخل -

 ؟یکرد یم یگذار کد یالیسر

 

 بوم پشت   رو نگاهم و یصندل ی  پشت به دمیم هیتک

 ...  ترن کوتاه  ما خونه  ساختمون از که  هییها خونه

 هم از خواستم یم رو  نایهم... یزیچ  نیهمچ هی -

 مشکل گهید یول بود معادله هی خودش بدم صی تشخ

 ...نداشتم رو نایا و بره ادمی اسمشونو نکهیا

 

 : دمیم ادامه و رمیگ  یم یقیعم دم



 یم خوشم ریز به سر  و یخجالت ی  دخترا از قبال -

 ...پررو دختر هی از االن اومد
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 :  گه یم بعد و کنه یم سکوت لحظه چند

 ... ادیم خودتم رودار لیاستا به خوبه -

 

 .جذابن  متفاوت یدخترا کال... خوبه... آره -

 

  منظورم هنوز که کودنه قدر نیا واقعا و  دهینم یجواب

 :  گم یم و زنم  یم شخندین ده؟ینفهم رو

  خوشم خنگ  یدخترا از من نزن، یخنگ به خودتو -

 .ادینم

 



 کل از قراره مگه اد؟ی نم خوشت که چه من به -

 جذاب؟ ادیب خوشت  ایدن یدخترا

 

 : خندم یم و گه یم طعنه با رو جذاب

  باشه خوشگل که یدختر هر از استیدر که من دل -

  ادیم خوشم ازش که یاون یوقت حاال یول  ادیم خوشم

 نه؟ گه،ید بگم بهش دیبا داره یرادیا هی

 

  در که هیدختر نیاول و جالبه خودش نوع تو واکنشش

 .  دهیم نشون واکنش نطوریا احساساتش ابراز مقابل

 : گه یم تعجب با

 ! ؟یمن با رو نایا پشمام، -

 

  هیهمسا که حاالست نیهم و خورم یم ترک خنده از

 !کنه جمعمم و ادیب  که بزنن زنگ یآگاه به ها

 

 :  گه یم و  گرفته اش خنده هم خودش



 که دوارمیام ندارم، اقتتویل من یول یخوب  یلیخ تو -

 ... یبش  خوشبخت

 

 ؟یکن ردم یخوا یم یعنی االن -

 

 : گه یم یجد  لحن با چند بعد و کنه یم مکث

 دلم و ادیب  خوشم ازت دیشا ،یباش جذاب برام دیشا -

 که نهیا ماجرا تیکل خب یول بره یلیو ی لیق حرفت از

 ... دارم ینم بر رابطه فاز بد  ی  پسرا با من
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 رو اون ی  چرا  ل  یدل ست،ین یشک که من بودن   بد تو

 عادت یعنی! بشنوم نه خواد ینم دلم اما دونم یم هم

 :  کنم یم زمزمه ندارم؛ دنیشن نه به

 ...برخورد بهم -



 

 خنده با که سوزهیم مظلومم لحن   واسه دلش احتماال

 : گهیم

 نیا شه تموم  بزنه رگشو بره دیبا تی جذاب یخدا -

 ...یسگ یزندگ

 

  و وتیک لحن   اون با ی وقت شمیم رایصغ  بچه ه  یشب

 :  کنم یم  زمزمه آروم

 ...رمایم -

 

 : گه یم خنده با

 . خب میبر هم با بذار -

 

 چرا؟ تو -

 فکر داده، شنهادیپ بهم ها  نیتر جذاب ن  یتر جذاب -

 ارم؟یم دووم صبح تا یکن یم

 



 یریدرگ خودش با دختره نیا و پره یم  باال ابروم یتا

 :  داره

 ؟ یکرد چص چرا  پس خب -

 

  بگم؟ رو راستش ییخدا -

  رو یسبک  یمسافرت پتو مامان  و شهیم  باز تراس در

 : گه یم و سرم تو کنه یم پرت

  بکپ، ریبگ خونه ایب پاشو شد تموم که  تیباز نامزد -

 ... یضی مر سرت ریخ

 

  که مادر نیا ه یچ و جذابه برام قدر چه تشیعصبان نیا

  محکم رو در و رهیم! هست؟ زیچ همه به حواسش

 : پرسه یم زده شوک که ادیم نازار ی  صدا . بنده یم

 ؟یضیمر -

 

 :  کنم یم زمزمه آروم و می مال لحن   هی با

  دارم...  دارم سرطان...  خب... راستش... آره -

 . رمیمیم



 

" گه یم بهم اون و خندم یم که یحال در بعد

 :  گم یم  و کشم یم خودم  ی  رو رو  پتو" زهرمار 

 ... چرا یبگ ی خواست یم -

 

 ...ندارم اعتماد بهت... خب -
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 که انگار لحظه چند از بعد و رهیگ  یم یقیعم دم

 :  گه یم  بزنه حرف د یترد با بخواد

  من... ادیم  خوشت من از یگیم که االن نیهم یحت -

 که چراشو... تونم ینم  اما کنم باور خواد یم دلم

 .یدون یم  احتماال خودت

 : گم یم آروم و دمیم تکون سر

 .یدار حق هوم، -



 ...ای میکن یخداحافظ -

 . کنم یم قطع که نشده تموم حرفش هنوز

  اخمو و  نهیس به دست و اندازم یم  باال ابرو ی  تا

ن ف که درسته حاال و رو به رو به دمیم رو نگاهم   ک 

  هم یلیخ طرفم، باهوش دختر  هی با نکهیا از اما شدم

 !  ومدهین بدم

 

 چیه و خوردم یم دهیکش هی منم اگه دی شا داره، حق

 دوباره یانتخابا  تو نداشتن، بابتش یعذر و حیتوض

 . کردم یم دیترد ام

 

"   فرستاده امیپ برام و لرزه یم دستم تو میگوش

رمتو  "  یا عقده ریبخ شب شد؟ یخال دلت ؟یختیر ک 

  دیشا. ذارم ی م جواب یب رو  امشیپ و شهیم شل شمین

  واقعا روز هی اگه اما اد،یب  نظر به ساده کراش هی االن

 من از که  یاهیس ریتصو دیبا بخوامش، قلبم ته از

! بدم رییتغ  رو داره بد پسر عنوان به  و ذهنش ی  تو

 کم برام هم حاال نیهم و کنه اعتماد بهم که کنم کمک



 زنگ نقدریا اومد ینم خوشم ازش اگه نداره، تیاهم

 !نداشتن تیاهم برام هاش زدن
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  کنن، میقا رو اشون عالقه اگه ها آدم کنم یم فکر من

 بعدها د یشا و دنیم دست از رو هاشون فرصت

 احساس   نیا دادن دست از دنبال   به هم یمونیپش

 !باشه  یواشکی

 

  دراز جام سر. خونه گردم یم بر و شم ی م بلند جام از

 که مامان بشه، گرم هام پلک  نکهیا از قبل و کشم یم

 ده،یخواب سالن  ی  تو من  از تر اونطرف قدم چند  حاال

 :گه یم منه به پشتش که یحال در

  با ور ور ور  انقدر بخوابونت رهیبگ بخور مسکن هی -

 !  ینزن حرف وامونده اون

 



  ی  تو رو  بشقابه ی  تو تشکم  کنار که یقرص یدونه

 :  گم یم آب  قلوپ هی خوردن از بعد و ذارم یم دهنم

 کمتر رو دردت  بخور مسکن زمیعز پسر یعنی نیا -

 نا؟یا و کنه

 

 .نینچ فسلفه من واسه بخواب ریبگ نه، -

 

  ها کلمه اوقات اکثر. خندم یم اش فلسفه گفتن نوع   به

  هزار که حاال نیهم مثل گه یم اشتباه و  جا  به جا رو

 و فقط نه، که داشته اصرار و درسته فلسفه گفتم بار

 ! گمیم من که نیهم فقط

 

  آروم، ،ینطوریا که وقته چند و ذارمیم  هم ی  رو  پلک

  بالش ی  رو  رو سرم یآشفتگ  بدون   و  راحت الیخ با

 !نذاشتم؟
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 ظرف شدن دهیکوب بهم نه، که خوردن بهم ی  صدا با

 . شمیم داریب خواب از و کنم یم  باز چشم ها،

 مامان زنم، یم کنار رو پتو و کشم یم ازهیخم

 : زنهیم غر و سمتم گردهیبرم

 خودت خونه برو کنه؟ یم تتیاذ صدا و سر ها؟ -

 ! پس

  ام جهیسرگ و درد از کمی انگار  حاال و زنم یم شخندین

 :  گه یم و  شمیم بلند جا از. شده کمتر

 .  بخور صبحونه ایب بشور روتو و دست -

 

 پرسم یم خودم از و  دمیم انجام رو گفته که یکار

 یم یچ کردم؟ ترک رو خونه نیا که بودم  یچ دنبال

 پول؟ گذاشتم؟ سرم پشت رو ام خانواده که خواستم

 ... ستم ین هم کردنش مصرف اهل   یلیخ که من

 

 به و نمیشیم آشپزخونه کنج یخور زناهار یم ی  رو

 و کنم یم نگاه دهید تدارک برام که یمفصل صبحونه



  استفاده ت ینها فرصت نیا از داره هم  اون که انکار

 ممکنه اش خته یگس افسار  و سرکش پسر کنه، یم رو

  شکسته سر و بره هم باز  ممکنه اد،ین  و بره هم باز

 ... برگرده

 

 ظرف تو که ییرو و رنگ  خوش یعدس از یقاشق

  انگار و خورم یم رو زنه یم چشمک بهم داره مقابل

 ... میقد عقب، به گردم یم بر باشم خورده یلیس که

 

  آزاد؟ -

 

 گاز رو لبش جانم بگم خوام یم تا و پرسه یم سوال

 '  یچیه'  گه یم و رهیگ یم

  ر؛یام بگه خواد یم که نگرانه، گه یم  بهم یحس هی

 ! هیسخت کار آوردنش زبون به حاال اما
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 یپاره ره، یام هم باز باشه  که یچ هر ریام خب که

 شو، خفه بگه عقلش به اگه  و بزرگترشه پسر تنشه،

 !  بگه تونه ینم که قلبش به

 و رهیگ یم دستور احساس از قلب

 ! خودشه حرف   حرف که هیسرکش احساس 

 

 .خوبه حالش -

 راه هی به  بزنه رو خودش خواد یم و  کنه یم نگام

 تونه ینم  که هاش چشم  لرزون مردمک از یول گهید

 یم و ازم کنه یم فرار نگاهش. کنه پنهون رو دردش

 : گه

 ؟ یک -

 : گمیم  خنده با بکشم سر رو مییچا  نکهیا از قبل

 ! یک یخ مرد هی -

 : گه  یم لب ریز و کنه یم اخم

 .تیترب یب -



 : گه یم ذارمیم زی م ی  رو که رو یخال استکان

  رات یخال دست با فقط یای ب یخواست اگه گهید دفعه -

 ... دمیم

 بهش که یز یچ خواد ینم رو، منظورش فهمم یم

 .بشه اش خونه وارد  حروم ای حالله نداره اعتماد

 بهشت اشتباهه، بهشت از ها آدم فی تعر کنم فکر

  حالت که ییجا... نجاستیا به هیشب ییجا هی قایدق

 .یراه  به رو خوبه؛

 

  * * * 

 

 . شمیم ناراحت دیاین هومن جان به -

 

 مدام و گرفته کار به رو  مخم بهار که  است قهیدق ده

  ساله هفت  بچه هومن انگار و دیایب دیپاش که گه یم

 . گرفته تولد براش  که است

 



  یمخف یکشو ی  تو از و کنم یم باز رو کمد در

  ی  رو و ارمیم رونیب رو  یرنگ یآب شرتیت داخلش،

 دوباره و کنم  یم باز رو دوم ی  کشو. اندازم یم تخت

 :  گه یم مخ رو ی  غویج  غیج ی  صدا اون با

  ؟یی اونجا آزاد -

 

 : زنم یم داد ناخواسته و کشو ی  ال مونهیم دستم

تم تو نه -  .َسر 

 

 :  گه یم و خنده یم  یول بشه ناراحت دارم توقع

 نه؟  یداد ُچخ به خودتو -

 

 . " تو لطف به اره" گم یم دلم یتو

 : گه یم ُکن کباب گریج ملتمس لحن   هی با

 .نداره رو  یکس شما جز  که هومن گهید دیایب آزاد -

 



 ری تاث تحت دونم یم که هاش  یباز بمیغر من ننه یها

 و واال بزرگوارانه، یه یروح تو جفنگه هومن اون

 :  گم یم  و ذاره یم ری تاث من دلرحم

 بهش خودت دونم ینم  رو کوشا یول  ام یاوک من -

 . بگو

 

 : کشه  یم غیج سرم

 ! آزاد -

 

 از قبل مونن، یم ادگاری به هام پشم و  زمیریم خودم

  و مزخرف لحن   اون با بزنم  حرف کنم  فرصت نکهیا

 :  گهیم زیت و بلند  برابر هزاران ی  صدا تن

 کرد؟ شیراض  شهیم مگه خودته، مثل آقام  عن اون -

 .خداحافظ خودت به سپردمش

 

  به کرد دعوتم ای بهم دی ر  قتایحق دونم ینم من حاال

  شفاف برام رو دعوت مفهوم  اصال دمیشا ای. جشن

 .نکردن یساز
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  ییها یدورهم و ها یمهمون نیهمچ به رفتن قتایحق

  نیا که کرده ثابت تجربه چون ندارم، دوست یلیخ رو

 هی که بار  هر و ندارن رو اش جنبه  چکدومی ه ها

 .زدن  یگند هی شده  پا بر یمهمون

 

. کردم کی پ و کیش یحساب زنم، یم تن  رو شرتمیت

  یلیخ یدورهم دونه یم یوقت کوشا کردن   یراض

 جمعمون به یدیجد سیک  ستین قرار و  است دوستانه

 هم خودش خب یول له یف حضرت کار بشه اضافه

 با ادین اگه و ستمین دنینازکش آدم من که دونهیم خوب

 !برمشیم لگد و چک

 

  نکهیا الیخ  به خوره،یم  زنگ دوم بار یبرا که تلفنم

 خوادیم  دلم غوا ،یج غی ج مزاحم یوزه اون هم باز



 با همراه و پاکوبان. بکوبم کمد نبش به رو سرم

  لمیموبا سمت افتم یم راه  ایدن روز به و دیجد  یفحشا

 خوردم، گه ذکر با مامان قشنگ صورت دن  ید با و

  ی  رو رو یگوش و کنمیم  لمس رو رنگ سبز کونیآ

 .ذارمیم بلندگو

 

 ...  ننه سالم -

  جواب تویگوش. که ییکجا بزغاله، زهرمار سالمو -

 ؟یدینم

 

 به قطع من یبددهن که بگم جرئت به تونمی م االن خب

 ! رفته مادرم به نیقی

 نوار تا کشمیم یگوش یصفحه ی  رو  رو انگشتم

 دست از تماس که نمیب یم و بکشم نییپا رو اعالن

 زنگ اصال آقا  که کنم ثابت امی ب تا حاال. ندارم  یا رفته

 فحش از گر ید یرگبار ،ینداشت آنتن خودت  و ینزد

 و پستانداران و انیچهارپا  به مختص که ییها

 . زنم  یم انبریم و دهیم نسبت بهم پرندگانه

 :  گم یم



 .کردم غلط بله -

 

   باز_مفت#

 " جفت: " پانزدهم_فصل#

 پنج _و_ نود_و _ستی دو _قسمت#

 

 آزاد؟ -

  چه زبونش از اسمم دن  یشن که کنم یم فکر نیا به

 : گمیم و خاصه قدر

 جان؟ -

 ! باش خودتم مواظب  ت،یزندگ به بچسب -

  حتما نه؛ که احتماال و کنهی م قطع یخداحافظ یب بعد

 ...نشنوم رو بغضش از پر یصدا  که نهیا یبرا

 که خوبه قدر  چه خوب،  یها حس از شده پر دلم تو

 ! بود یخال جاش قدر چه... می زندگ تو هست

  * * * 

 



 و گوالخ ی  گالب هی ادا و ناز و یگردن پس  تا هزار با

 ! ددر ارمشیب که  کردم آماده و پوشوندم لباس

 روزا نیا بشه، آماده تونه  ینم مرده خودش خدا شکر

 ! چرا دونم ینم و است شهیهم از تر کالفه

 که یاهیس سازمان دختر به بدم ربطش خواد یم دلم

 که ستین یآدم کوشا یول  اشه، خونه  یباال ی طبقه

  بگم بهتره ای و باشه یشکل  نیا یها  رابطه ریدرگ

 . بشه دخترها با رابطه ریدرگ که ستی ن یآدم کوشا

 

 کالس با ی  کوشا اعتقاد به م،یدینخر کادو هومن یبرا

 قراره و میکرد یزشت کار  یالکچر  نصب   و اصل با

  عنوان به من خب یول کنه مشیتقد لایر هزار هزاران

 به رو خودم  نکهیهم کنم یم حس کالس یب آدم   هی

 بهش واقعا کردم منور رو فضا و بردم شیمهمون

 سرش از  یبرکت پر ی  کادو نیچن یحت و کردم لطف

 ...نداره رو کردنش جبران ییتوانا و ادهیز

 

   باز_مفت#

 " جفت: " پانزدهم_فصل#



 شش _و_ نود_و _ستی دو _قسمت#

 

  انگار کال. ساکته و خلوت فضا و میش یم کافه وارد

 که پره  دوتاش داره وجود که یزیم تا پنج نیب از

. کرده جمع دورش که هییکسا و بهار به معتلق شیکی

 تند پا نکهیا از قبل شه، یم فعال کوشا یها شاخک

 که یحال در من گوش کنار فته،یب راه زی م سمت   و کنه

  تکون صورتم یجلو  وار دیتهد رو اش اشاره انگشت

 : گهیم ده،یم

 تویدلبر کنار؛ یذاریم اتوی باز فیوزارسی امشب هی -

  رونیب برم  نجایا از یخال  دست من. یکن یم کمترش

 .کنه یم حکم ما نیب خون فقط

 به برگشته حداقل که خوشحالم و زنم یم شخندین

 : گمیم بلند ی  صدا با. کارخانه ماتیتنظ

 ...چلغوز کنن یم  نگات اصال نیبب برو تو -

 اخم با گرده، یبرم گرفته، فاصله ازم قدم چند  که حاال

 موج حالت  با رو وسطش انگشت و کنه  یم نگاهم

 . نخندم تونمینم و دهیم تکون جلوم  یکی مکز

 



 : گهیم که ادی م بهار ی  صدا

 ... نیاومد ا  -

 

  هم نایت و نازار که یدختر تا چند توجه  بهار ی  صدا با

 فقط نیب اون من و شهی م جلب ما سمت   به نشوننیب

  داره که نمیب یم رو نازار دهیپر رنگ و  دهیترس نگاه  

 . کنه یم نگاه کوشا به میمستق

 رو خودم و رنیگ یم سرعت هام قدم اراده یب

  به حواسش  اصال انگار اما کوشا. رسونم یم بهشون

  و دهیند قبال که ییها دختر با داره و ستین نازار

 !کنه یم یخودکش دارن  تیجذاب براش

 

   باز_مفت#

 "  جفت: " پانزدهم_فصل#

 هفت _و_ نود_و _ستی دو _قسمت#

 

 



  نازار کنه، یم یاحوالپرس هیبق با داره کوشا یوقت

  لرزش از  شهیم و هاشه  انگشت با رفتن ور مشغول  

  نظرم به و نداره یخوش حال  که دیفهم دستش مشهود

 ! داره حق

 

 چه ننی بب تا صورتش ی  رو کردن زوم  بهار و نایت

 ... تره الیخیب همه از  کوشا اما و داره یواکنش

 

 ،یکل یاحوالپرس هی و یسطح  و ساده نگاه   هی جز که

  نازاره نکردن   معذب خاطر به دونم ینم. زنهینم یحرف

 فقط کوشا کرده ثابت تجربه  اما خودش یالی خیب ای

 ! بخواد دلش خودش که دهیم تیاهم گرانید به یوقت

 

 و مینیش یم  موجود زیم ن یبزرگتر ی  ها یصندل ی  رو

 : پرسه یم  بهار از کوشا

 کجاست؟  خودش عروس -

 

 و سر  از یخوشحال که انگار و زنهیم لبخند بهار

 : گه یم شوق با بباره، صورتش



 ارنشیب که سپردم... گهید ادیب  که االناست -

 ...میکن زشی سورپرا

 

 یم نگاهش سیف پوکر دورم؛ به تیانسان از که من

 ! ؟یچ بعدش  خب نکهیا سمت رهیم فکرم و کنم

  ی  ایدن هی تو یاومد ایدن به تو سال تو روز هی

  تو خواسته ینم دلت اتفاقا که مشکل، از  پر مزخرف

 انتخاب و یاومد  یول یایب  ایدن به مکان  و طیشرا نیا

 ! داره؟ گرفتن جشن نبوده، تو دست یزیچ

 

 ُحسن  چون قشنگه ها،  آدم یلیخ اعتقاد به دمیشا

 ...!  یاومد ایدن به آدم هی عنوان به تو که نهیا بزرگش

  یجالب تفکر خودش نوع در تونه یم هم  نیا خب که

 !باشه

 

  ُزل تابلو یل یخ و کنم یم  جک ام چونه  ریز رو دستم

  نگاهش و داره استرس هنوز که یدختر به زنم یم

  عقب به م یبرگرد خواست ی م دلم... آدی م باال سخت

 کام   که نکنم اصرار اومدنش   ی  برا  کوشا به و تر



 از زارمیب واقعا  االن خب یول بشه تلخ ی نطور یا نازار

 خواد یم  دلم و دارن حضور  جا هی دوتا  نیا نکهیا

 ... کنم نفله  حرص فرط از رو جفتشون

 

   باز_مفت#

 " جفت: " پانزدهم_فصل#

  هشت_و_ نود_و _ستی دو _قسمت#

 

 درشت و زی ر ی  ها گل خوب نکهیا از بعد باالخره

 تیرضا شمرد رو کافه زشت   و یزنک  خاله  ی  زیروم

 . کنه نگاهم و کنه بلند سر دهیم

  و گرد ی  ها چشم اون با شه، یم متعجب و کنم یم اخم

  دلم که کنه یم نگاهم یطور  هی رفته باال  ی  ابرو  ی  تا

 ! سرش تو بزنم خواد یم

 

 یم لب و دهیم تکون بار چند ن،یطرف  به رو سرش

 : زنه

 ه؟یچ -



 

 ی  رو آدم   نیتر شعور یب حتما نه، که  انگار من و

 : گم یم بلند ی  صدا با و نمیزم

 ...هیچیپ چیپ -

 

  ریز از رو دستم شه،ی م جلب سمتم  که هیبق توجه

 و یصندل یپشت به دمیم  هیتک و دارمیمبر  ام چونه

 فکر با داره  که یعنق بد دختر   اون رو کنم یم زوم باز

 . کنه یم میعصبان جلبک ی  کوشا به کردن

 

 :  گم یم  بهار به رو و شمیم کالفه

  میبخور کمونویک کنه فوت شمعاشو زودتر ادیب بگو -

 ...گهید میبر

 

 مثل و کردم یشوخ من کنن یم فکر چرا دونم ینم

! بودم یجد کامال من خندن، یم همشون  اسکال

 گذاشتن دست ی  رو دست  و کردن نگاه  و نشستن

 . برم فقط خواد یم دلم و کرده کالفم واقعا

 



 رو اش شماره و کشم یم  رونیب بمیج  از رو میگوش

 شه،ینم متوجهش انگار و خوره یم بوق. رمیگ یم

 واقعا ای اد،ینم  خوشم ها  یباز سکرت نیا از که منم

 اخم با زده سرم به خوردن  حرص و یکالفگ  فرط از

 : گم یم بهش رو

 ... بده جواب تویگوش -

 

 فقط و ارمی ب تر نییپا رو  صدام تن   کردم یسع بار نیا

  داره دهیپر رنگ   اون با متحرک مرده  مثل   که یینایت

 نیا قدر چه  و شهیم متوجه رو حرفم کنه، یم نگاهم

 ... بدبختن قصه نی ا تو بچه دوتا

 

 یآماده و  کرد جمع رو  لشیوسا  اریشهر که یروز

  رو جلوش ایب که زد زنگ من به مادرش بود، رفتن

  چون نگرفتم رو جلوش  اما رفتم. ..بره نذار و ریبگ

  بچه نیهم د یبا بلکه و بودم یم من دینبا نرفتنش ل  یدل

 ... بکشنش داشتن یسع  که شد یم یا

 



 اد،یم کنار طیشرا نیا با داره چطور نایت دونم ینم

 یم حس  اما گذره یم ی چ  اریشهر دل تو دونم ینم

 چون نبودن خوشحال بودن همم با االن اگه یحت کنم

 دارن،یپا که یدار نانیاطم بهشون که ییها رابطه

 که ییها رابطه به برسه چه ندارن یخوش انیپا اکثرا

 از آدماشون و دارن مصرف خیتار که معلومه اولم از

 .انیرفتن که مشخصه اولش همون

 

   باز_مفت#

 "  جفت: " پانزدهم_فصل#

   نه_و_ نود_و _ستی دو _قسمت#

 

 ها؟ -

 تلفن و زنم یم شخندین چهیپ یم گوشم  تو که صداش

  وارم وونهید رفتار نیا از هم خودم. کنم یم قطع رو

  دلش که شدم یتخس پسربچه مثل   االن خب  یول معذبم

 . نهیبب یاگهید کس دست  رو شیباز اسباب خواد ینم

 



 من که هیرنگارنگ ی  دخترا با زدن الس  سرگرم کوشا

  بهار دیبا چرا دونم ینم اصال و شناسمشونینم

 . کنه دعوتشون

  جک اش چونه  ریز رو هاش  دست که  یحال در بهار

 ینشونه  به رو سرش و کنه یم نگاه کوشا به کرده

 یزدنا الف به نسبت یگ  یم راست تو آره و تمسخر

  و رفته سر ام حوصله که هم من ده،یم  تکون کوشا

 با و شه بلند یصندل ی  رو از درونم بتمن منتظرم هر

 ...بکشن خون و خاک به رو نجایا درونم من دریاسپا

 

  رو خانوم عروس عروس، یها ساقدوش باالخره

 انگار که کرده کیپ و کیش  یجور هی هومن و ارنیم

 ینم که میکرد باور هم ما و پدرشه پدر ی  عروس

 . بشه ریغافلگ قراره و دونسته

 

  من آقا گن، ی م کیتبر بهش و شنیم بلند جا از همه

  ی  جلو که  بابابزرگمه مگه  بشم، بلند خواد ینم دلم

 ... اصال مگه زوره بشم،  بلند پاش

 



 و کتف  و پهلو و پا به کوشا که ییها خونکیس با

 که هومن به رو و شمی م بلند جام از زنه یم ام شونه

 :  گم یم منه با شی احوالپرس نوبت گهی د حاال

 یزندگ به که سال هی نیا تو انشاهلل داداش -

 ...جهت در یدیمف یغلطا شهیم اضافه تیخم...ت

 

 و آد یم حرفم  نیب نیری ش  ییچا بهار خنده، یم هومن

 : گهیم دیببخش زمیعز لوس لحن   اون با

 ...گهید بکن خوب یآرزوها  ام بچه واسه آزاد -

 

 :  گم یم و کنم یم یکج دهن

 پ؟ یبود دهییزا تو  گوالخو نیا -

 

 یشوخ من زهرمار، آقا بگم و بزنم داد خواد یم دلم

 !  د؟ی ریگ ینم یجد چرا د،یخند یم که کنم ینم

 

 و لب با مرگمه،  چه دونم ینم که یحال نیا از کالفه

 دست نیب اون و کنم یم نگاهشون  زونیآو لوچه



 حالت و خنده با من به رو داره و اومده باال که نازار

 نیا شدت   از  کمی شهیم باعث" یاوک"  گه یم دستش

 ...بشه کم بودنم زهرمار برج

 

   باز_مفت#

 "  جفت: " پانزدهم_فصل#

 صدی س_ قسمت#

 

 باعث وجودشون اومدن، هومن همراه که یدونفر

  جشن   نیهمچ هی دیبا احمق بهار چرا دونم ینم! آزاره

 دیبا هومن چرا دونم ینم. نهیبب تدارک رو  یمزخرف

 یمیصم و کنه رفاقت نخوره درد به کفتار یچ هر با

 . نجامیا من هنوز چرا دونم ینم و بشه

 

 آدم با نگرد، جماعت شغال با گفتم بهش  بار هزار

 با نمیب یم  باز و نکن برخواست و نشست الشخور

 ی  برا کنن یم رشیش که  گرده یم ییچلغوزا همون

 !  دعوا

 



 خاطرشون به  بار ده خورده، ضربه ازشون بار هزار

 آدم باز و دهیخواب پاسگاه تو شب  و داده توون

 . شهینم

  چه هر  که داده هم دست به دست امشب زیچ همه

 .  من اعصاب  ی  تو بزنه گه شتر یب و شتریب

 

 حوصله یب نایت معذبه، هنوز و کنم یم نگاه نازار به

 بهیغر یدخترا با زدن کله و سر از هم  کوشا و است

 هاش، بودن  کودن و حماقتش  تموم   با. شده خسته

 دور هومن که ییها آدم  وجود از  هم اون انگار

 . ستین یراض یلیخ کرده جمع خودش

 

 : پرسه ی م بهار و شمی م بلند جام از

 کجا؟ آزاد ا  -

 

 : دمیم جواب حوصله یب

 ... بکشم گاریس هی رونیب رمیم -

 



 هی! یرفتن رونیب نه و کاره در یگار یس  نه زنم،یم زر

 رونیب کافه  در از. خونه سمت   کنم فرار خوام یم کله

 و کشمیم  ی قیعم دم. ستمیا یم در ی  جلو  و زنم یم

  خب بگم خواد یم دلم. مشکالت مادر   شدم انگار من

  دارم مرض  انگار یول هومن  روابط ته   که چه من به

 !شهینم و

 

 خواد ینم دلم شدنه،  راحت و رفتن قصدم که حاال

 . کنم ولش معذبه و ستی ن خوب حالش که ییاونجا

 : سمینویم براش

 . دارم کارت رونیب ایب -

 

  و ام کالفه که  ییاونجا از و مونمی م منتظر لحظه چند

 و زنم یم  غر تیعصبان با رسه،ینم مغزم به خون

 . رمیگیم رو  اش شماره

 سرم پشت از صداش خوره، یم که رو اول بوق

 :  گه یم که شهیم دهیشن

 ؟ییچرا شانیپر و یعصبان نیُچن -

 



   باز_مفت#

 " جفت: " پانزدهم_فصل#

  کی _و_صدی س_ قسمت#

 

 من  که دیفهم نفرم هی باالخره خداروشکر خب

 ابروم ن  یب  نشسته اخم ناخواسته! شانمی پر و یعصبان

 .  ام کالفه و

 با و کشم یم نفس معمول حد از تر نامنظم و تر تند

 :  گم یم تیعصبان

 نجا؟ یا یاومد ی چ واسه تو -

 

 از ادیم در  شاخم هم خودم و پره یم باال ابروش ی  تا

 . یا دفعه کی سوال   نیا بودن   شر حجم

 بوده ییفضا نیهمچ  دنبال  واقعا که انگار و خنده یم

 زل و کنه یم کج سر. ستهیا یم کنارم و ادیم باشه

 : صورتم به زنهیم

 ؟یشد یرتیغ -

 



 و رمیگ یم ازش نگاه کنه؛ یم تمیاذ بودنش رک

  ی  برا یز یچ کنم یم فکر یچ هر. زنم یم پوزخند

 .  کنم یم غالف تینها در و رسه ینم  ذهنم به گفتن

 

  ؟یکشی م گاریس -

 

 رهیبگ رو  مچم بخواد  مادرم که انگار عیسر و تند

 :  گم یم و شمیم یعصب

 ! نه -

 

 ... که یبکش  یاومد -

 

 ...نمینب  رو اونا گه خت یر اومدم -

 

.  شده سردش که مشخصه و ستهیا یم نهیس به دست

 دنجش و گرم ی  جا سر دیبا  االن عتایطب داره، حقم خب

 اما خورد یم رو اش قهوه و کیک و نشست یم



 دو به یک ی من مثل یابوالُهل مجسمه  با نجایا اومده

 . کنه یم

 

 ؟...میبر شهیم -

.  کنم تعجب  شهیم باعث شیا دفعه ک ی  درخواست  

  حتما ماجرا؛ نیا و نفوذه قابل ریغ و  تودار معموال

  درخواست من از داره که کرده تشیاذ یقدر اون

 . کنه یم رفتن

 

  ییاونجا از خب یول زنم یم شخندین خواسته خدا از

 : گمیم دارم یروان و یروح یضیمر که

 . خوام یم کیک من نه، -

 

 یم یا مسخره لحن   با و کنه  یم یچپک رو اش افهیق

 : گه

 ... دیبد دیند نخورده -

 

 : گم یم و رهیگ یم وسعت شتریب شخندمین



 خونه؟ در برسونمت  ببرم یدیم قد چه -

 

 داخل برگرده دوباره که رهیگ یم فاصله ازم قدم کی

  یمشک ی  پالتو ن  یآست به کنم یم بند رو دستم که کافه

 :  گم  یم و رنگش

 ...برمت یم سایوا -

 لحن   با که دمقه هنوز انگار و ستهیا  یم جاش سر

 :  کنه یم زمزمه  یآروم

 ...بشم  تیاذ انقدر کردم ینم فکر -
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 و من امثال   یجول آسمون خاطر به که آدی نم خوشم

 یبرا کنه،  ضعف احساس ای باشه  ناراحت کوشا

  محکم رو دستش  مزخرف حس   نیا از دادنش یفرار

  ی  صدا. بخوره هم به تعادلش شمیم باعث وکشمیم



 و جانیه عاشق   اصال که هم من و شهیم بلند دادش

  کمک کمرش و بازو محکم گرفتن   با کنم  یم یسع داد،

  حال همون در و کنه حفظ مرتبه دو رو تعادلش کنم

 . نیماش سمت   برمش یم

 

 به کنم یم یسع شنومیم که یدیجد ی  ها  فحش با

 سالم شه،یم میتقد بهم که یینو دگاه  ید و  دیجد ی  درها

 ! کنم

 

 : گه  یم و کنم یم  باز رو کوشا ن  یماش در قفل  

 ... امینم من -

 

 به متعلق که  هینیماش وجود   خاطر   به که زنمیم حدس

 دست هی به  رو هاش شونه که همونطور. ستین من

 : گم یم ستادم یا سرش  پشت و گرفتم

 لگن نیا با میشد مجبور شد خراب  خودم رخش -

 دهنمو نیقی به قطع   رفتم ک ش چشمیی سو. میایب

 .کنه یم سیسرو

 



 دمق و زون ی آو یافهیق  هی با هنوزم مردده، هنوزم

 که شهی م چطور دونم ینم من و کنه یم نگاهش

 :  گم یم ناخواسته

 ... هستم من... گهید نیبش -

 

  نگاهش که شهینم باورم و کنه یم نگام گرده یم بر

 به یفیخف فشار و رمیگ یم  ازش نگاه. کنه یم معذبم

 از بعد هم خودم و بشه سوار تا کنمیم وارد اش شونه

 که نیا از قبل و شم یم سوار قیعم نفس هی دن  یکش

 ترک رو حادثه  محل بشم پاره پهنا از و  بفهمه کوشا

 ... کنم یم
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 !  بهیعج برام



 و نمیبب حساس حد نیا تا  رو اون مثل  یالیخ یب دختر

 کوشا و برم خواد یم دلم  که یطور! کنه یم تمیاذ نیا

 ! کنم راست و چپ رو

 

  یم نگاهم  بعد و کنم یم باز رو رهنمیپ ی  اول یدکمه

 ساعت دارن  تازه هاش عقربه که میمچ ساعت  به افته

  برگشتنش ی  برا االن و  دن یم نشون  رو شب هشت

 !زوده ی لیخ  خونه به

 

 از رو یفرصت  نیهمچ خوادینم دلم  اون بر عالوه

  راحت نجاست،یا خودش یپا با که حاال و بدم دست

 ! بره  بفرستمش

  حجم تموم    با و کارخانه مات یتنظ به گردم یم بر خب

  هی وسط   دادم، جا کجام  اصال دونمینم که میوونگید

  کوشا البته نظرم  به خر و کشم یم ییال شلوغ ابونیخ

 ! حقشه

 

 یگرفت یدست که یتومن صد یس اون گفتم بهش صدبار

 !دمینم  گفت کرد یکلفت گردن برگردون، زودتر رو



 کش   زحمت برادران و  بشه قانون اعمال یوقت حاال

 رون،یب  بکشن رو پول حلقش از یرانندگ ییراهنما

 .رهیم ادشی از یخور  مردم مال

 

 ...ماست عاشقانه تید نیاول نیا... یبیب بخند -

 

  خب اما نمیبب رو واکنشش که کنم ی م نگاه بهش

. بود یم صالحم به شتریب کردم ینم  نگاه انگار

 ساعت آونگ مثل   و گرفته باال رو  فاکش انگشت

 :  گهیم حال  همون در و  دهی م تکون

 ... تاک... کیت... تاک... کیت -

 

 نشون بهش انداز دست هی از دنیپر با رو اعتراضم

 . باشه بوده یکاف براش دوارمیام و دمیم

 

 :  گهیم  و زنهیم غیج

 ...یروان -

 



 :  گم یم و زنم یم شخندین

 ... یمچ  ساعت بهترم که تو از -

 

 که بزنه یحرف  خواد یم و شن یم درشت هاش چشم

 یا تنه نیی پا یها فحش  یدسته  جزو  چون کنم فکر

 و رهیگ یم گاز رو لبش. کنه یم غالفش شهیم حساب

 :  گه یم

 ... خونمون برم خوام یم من دار نگه طرفا نیهم -
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  ؟یاومد یپاشد چرا  گنینم خونتون یبر االن -

'   گهیم دلش  تو احتماال و رهیگ یم گاز باز رو لبش

 '. بهتره که تو کردن   تحمل  از حداقل

  کردن   جفت شه،یم بلند که همراهم تلفن زنگ ی  صدا

  ی  کوشا. کنم یم حس رو بدنم ی  اعضا تمام یآن



 هی که ییکوشا از ن؛یماش رو حساس ی  اغی ی  عصبان

 ! تره ترسناک باشه دهینکش هفته

  پررو س  یس  و لیاستا با و  کنم یم تر زبون با رو لبم

 که ییاونجا از و دمیم  جواب رو تلفن یمشک هیقرن

  نییپا تا رو میگوش ی  صدا  کهیرک الفاظ ی  حاو امیپ نیا

 .آرم یم نییپا  ممکنه حد تر

 

 نو؟یماش  یبرد یگور کدوم آزاد -

 

 آد، یم نظر به هات و یسکس  قدر چه بلندش ی  صدا

  بگه  دختر هی به لی استا نیهم با کن تصور شما

 ...واسش مونهینم نید و  دل فه،یضع تو  کن موهاتو

 

 نو؟یماش یبرد یجهنم  کدوم ش..جا توام با -

 

... باهاش بزنم یدور  هی انشاهلل که برم  یم دارم -

 ...نکنم تصادف  باهاش کنم یم یسع  نباش نگران

 



 دمت...گا  یبرنگرد گهید ربع هی تا  -

 

 ...  ت یترب یب ی  َگدا گمشو برو -

 

 سمت   کنم یم پرتش و کنم یم قطع رو تلفن بعد

  و کنه یم نگاه من به داره تعجب با که ی دختر فضول

 : گمیم

 ... کن خاموشش -

 

 : گمیم خنده با

  خار ونیلیم  نود شده یوقت از نبودا، ینطور یا قبال -

 یکرس الحاف شبا... چشمامون دم آورده مادرمونو

 . خوابه یم همونجا صندوق تو اندازه یم بره یم

 تو زهیر یم  یپز کله برش یم صبحم به صبح تازه

 ... اتورشیراد

 

 و تالش  تموم   و نشسته زهرمار برج مثل   هم هنوز

 .  نبوده یکاف خندونش  ی  برا هام یباز  کلک...ک



  لب ریز و شه یم بلند هم اون همراه تلفن زنگ ی  صدا

 :  گه یم

 ... خدا به دهیم جرم بهار یوا -
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 ... نمیب من بده اونو خورده، گه -

 

 دارم رو ی ساسان زدگردی پادشاه حضرت یاعل حس

 دارم توقع . آرم یم زبون  به رو جمله نیا یوقت

 یم لطف خب یول برجکم تو بزنه و بهم نه...یبر

  تلفنش کرده؛ جفت که بهاره ترس از واقعا حاال ای کنه

 .کنمیم خاموشش و سمتم کنه یم پرت رو

 

  هیتوج رو خودش کار نکه یا واسه کالفه؛ و یعصب

 : زنهیم نق باشه کرده



  دراز ناشناس همه اون خواست یم! خب چه من به -

 ! نکنه دعوت کوتاه

 

 : زنهیم غر خودش با و اندازه  یم باال شونه

 انیب کرده دعوت رو خرابا اون مثال؟  حاال یچ که -

 کار؟ یچ

 

 ام شونه به که یاضربه با اون و نخندم  تونمینم

 :  گهیم زنهیم

 .میعصبان نخند مارا، زهر -

 

 حس به! اطرافم به خودم، به! جمعه یل یخ حواسم من

 یوقت که  هست حواسم... آدما یهیبق و خودم حال و

 یم گهید ی  ها وقت از شتریب ام وونهید دختر  نیا کنار

 ...! سرخوشم... خندم

 

 که ییزایچ و شمیم ادهیپ کنم، یم پارک رو نیماش

  یب و سرخر یب افتیض ه ی تا خرم یم رو  نظرمه باب

 . کنم پا به مزاحم



 یپرس یم نه ،یر ی م کجا پرسه یم نه اما اون

  که یریتصو به کرده بند رو نگاهش. یکن یم کاریچ

 نیماش فیکث یشه یش  پشت   رو، به رو ابونیخ از

 .داره

 

  * * * 

 

 ... اونجا از نییپا ایب -

 و مسن مادربزرگ و نشستم کوشا ن  یماش صندوق   رو

 نزنم گند مردم نیماش به که زنهیم غر داره سالم کهن

 . هام حرف نیا از تر لجباز  من یول

 و ادیب دیبا گهید روز پنج و شصت و صدیس تا چند

 نیا چییسو و کنه اعتماد من به دوباره کوشا که بره

 !  بذاره من به کینزد جا  هی رو لگن

  نمینازن رخش سر که ییبال  هر خوام یم  امشب نیهم

 دو و جا کی هاش ی باز نرگدا تموم با رو آورده

 .  کنم میتقد بهش یدست

 



  به و سرده یلی خ اگرچه و کشم یم دراز  جا همون

 برام بشم ی روح هیتخل نکهیهم اما افتادم، کردن غلط

 . هیکاف

 آزاد؟ -
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  آرومه است، ساده! آدیم  خوشم کردنش صدا نوع   از

 از یک ی داره انگار و هیمیصم! لهیپ لهیش یب و

 . زنه یم صدا رو اش خانواده یاعضا

  هیتک و کنم یم خارج گلوم  از هوم به هیشب ییصدا

 . صندوق به دهیم

 :  گه یم

 .  شدم یم خفه داشتم واقعا... یداد نجاتم که یمرس -

  هی رابطه، هی اول اصل   و نهیش یم لبم  ی  رو  لبخند

 ! اعتماد نه؛یهم ،ییآشنا هی ،یدوست



 نیا از! یبش آشنا هام تی جذاب با مونده حاال ن؛یبب -

  حال ارمیم  در یباز جنتلمن برات رمیگ ی م صد بعد به

 ... یکن

 :  گه یم و خنده یم

 . وونهید -

 ؟یهو -

  راحت رو المیخ و بده رو جوابم که اونه نوبت   حاال

 .کنه

 ؟یدار  دوست رو  کوشا هنوز -

 حق و متعجب سمتم، گرده یم بر شدت  با و هو کی

 : گه یم جانب به

 باشم؟ داشته دوست ویعوض اون دیبا من چرا! نه -

 که بود ساده کراش هی نداشتم، دوستشم اولشم از

 ...کارش یپ رفت شد تموم

 : گمیم و  نمیش یم جام سر کنم، یم جمع  رو خودم

 امیم کنم جمع  پوالمو! یافکار  نگلیس دمیفهم خب، -

 .حتما رمتیگ یم

 ه؟یچ یدون یم -



 دل و درد فقط دلش و دهینشن  رو من یها  حرف  انگار

 .  خواد یم کردن

  بهم بودن زده ُزل که بهار و نایت نگاه   همه از شتریب -

 !  کرد یم تمیاذ ننیبب  رو واکنشم تا

 کرد؟ ینم تتیاذ من نگاه -

 یم بر  رو روش باشه، دهیکش خجالت که انگار

 : گه یم و مخالف  جهت گردونه

  منتظر تو...  اومدم ینم باهات  که کرد ی م تمیاذ اگه -

 االنم! یکن پرت و حواسم ی خواست یم ،ی نبود واکنشم

 ...که یکن پرت و  حواسم یخوا یم...ینیهم

. کنم نگاه و  نمیبش ساکت  بمونم، ثابت جام  سر تونمینم

  خم کمی صندوق،  یرو از نشستم، که جا همون از

  ی  رو رو ام چونه. کنم یم بغلش پشت از و شمیم

 : گم یم و ذارم یم اش شونه

  یعنی... ینکن  فکر یخودی ب یزایچ به که خوام یم -

 ..یکن فکر که ذارمینم

 



 اما دونم، ینم رو ارهیم در رو اداش ا ی هیروان واقعا

 با ندارم رو توقعش االن حداقل که یآن واکنش  هی ی  ط

 :  گه یم و شکمم تو زنه یم  رجهیش آرنج

 ...کنه  یم کشیرمانت ومدهین در از نمیبب چخه -
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  دارم و دمیم  فشار شکمم  ی  رو رو دستم که یحال در

 ی  آدما ی  ادا  کنم یم یسع و کردم اخم کنم، یم تمارض

 :  بگم بلند ی  صدا با و ارمی ب در رو یجد

 ...احساس یب  یوحش سرت به خاک یا -

  باال هم پشت یمتوال  چندبار رو ابروهاش جفت

 :  گه یم و اندازهیم

 اون از من یکرد فکر...  نه یهم کالش آدم تقاص -

 ...بخورم گول  حرفا نیا با  که دختراشم

 



  تو مثل یزیگر  جامعه و زیگر مردم یوحش نه، عتایطب

 .هیچ عاشقانه فی لط احساسات دونه یم چه

 دونم یم که یدر همون شم؛ یم وارد ی ا گهید در از

 . دهی م جهی نت حتما

 یم باال رو  رهنمیپ و کنم یم باز رو شرتم یسو پیز

 . زنم

 

 :  گه یم و کنه  یم زیر چشم

 دونستم ی م اولم از... زشته عفت؛ یب  خراب نکن -

 ...یبم برو یعنی به،یفر و رنگ ین قصدت

 : زنمیم  داد هاشی باز یهوچ وسط

 ! خل...ک نگاه و  پک کسیس -

 عقب رو شی روسر بهش،  باشن داده شوک که انگار

 . کنه یم نگاه یشتر یب دقت با و کشه یم تر

  خجالت نداشتم توقعم و حرفاست نیا از تر پررو خب

 . بکشه

 یم گرفته گاز و لبش که ی حال در و شهی م شل ششین

 : گه



 بزنم؟ دست شه یم -

 

  به حق و مونه یم باز کلمه یواقع یمعن به دهنم

 : گم یم جانب

  و فیلط احساسات نداره، عب من به تو  یجنس نگاه -

 دارن؟ خار من پاک

 

 شمردنه و زدن دید حال در قوا تموم با و کرده زوم

 .نباشه  کم خطش هی مبادا که

 : گه  یم لب ریز حال همون تو

 

 یم ه،یابزار ،یقنار ستین  یجنس تو به که من نگاه -

 ...وارید به بزنمت کنم  قابت خوام

  

.  رمیبگ رو ام خنده ی  جلو تونم ینم و زه یریم پشمام

 : کنه یم اعتراض و زنم یم نیی پا رو رهنمیپ

 تیم...ت سی ف یجا یا منظره نیهمچ شد  یم کاش -

 .بود صورتت رو



 

 نیا که بار هر  معموال نبودم، یطیشرا نی چن  تو حاال تا

 شیقم و قر و ادا و ناز با دختره دادم انجام رو کار

  به رو شبش  بعد کشم، یم  خجالت من زشته یوا گفته

 .کردم یسپر  ام خونه یتو صبح  تا ییبایز

 

   باز_مفت#

 " جفت: " پانزدهم_فصل#

 نهم _و_صدی س_ قسمت#

 

 لهش بزنم رمینگ باشم  یا جنبه با آدم کنم یم یسع

 : گم یم حرص با فقط و کنم

 .ندادم نشونت هنوز که هست هم یتر جذاب  مناظر -

 :  گه یم و رهیگ یم فاصله ازم قدم کی

 ... یدادیم نشون اول همون بود یدنید -

 

  جا همون  گرفته، ام خنده هم ختهیر برگام هم قتایحق

 که یحال در هم  خودش و شمیم نیزم پخش هستم که



  نیا اسم قایدق دونم ینم  و رهیم عقب عقب خنده یم

 دور یکم خلوت   ی  جا هی. گذاشت کجا و  یچ رو مکان

 داشتم، ازین  بهش که خاص شنیلوک ه ی. شهر از تر

 امشب ی  برا  حداقل رو ها آدم یهیبق خوادینم دلم که

  جالب یمنظره خودش  قول   به دختر نیا که نم،یبب

 .مهیزندگ یها آدم یه یبق از یتر

 

 از آسمون، به شهیم رهیخ و رهیگ یم باال رو سرش

 یم کنارش رمیم و نییپا پرم یم  صندوق یرو

 .ستمیا

 قشنگ اه  یس آسمون اون از رو نگاهش نکهیا بدون

 : گه یم رهیبگ

 یدنید مناظر زنم یم جا  نیهم بخوره من به دستت -

 یم ناکار هم با تویستیتور یها  جاذبه وی باستان آثار و

 . کنم

 

  کرده تشیاذ نکهیا خاطر به خوره، یم بهش دستم

  کنسرت سرم ی تو دارن که یزیر یها  کرم ای باشم

  آروم رونیب ز ی بر رو ما اهللی گنیم و ذارن یم نیآنال

 . رمیگ یم رو دستش  رنیبگ



 : گه یم و کنه یم  نگاهم اخم با

 ...زنمتا یم خدا به -

 : گمیم و زنم یم شخندین

 . زنم یم منم -

 :  گه یم و کشه یم رونیب دستم از محکم رو دستش

 .نکن رفتار  سال پنجاه یباال  یایدد شوگر مثل -

 و گشادم شرتی سو ب  یج تو کنم یم فرو رو هام دست

 :  گم یم

 یول باشم العاده فوق مرد  هی برات خواستم یم من -

 ...یذار ینم خودت

  قایدق ی موذ مزاحم موجود نیا و زنه یم پوزخند

  من و آوره عذاب و مخ  رو بالدار سوسک هی هیشب

 .شدم جذبش چرا دونم ینم

 باشه؛ من به منحصر فقط  که یا العاده فوق مرد تو -

  ناراحت شدم، تیاذ کردم اشتباه بار هی من... یستین

 دلم. ناراحتم قدر چه که دینفهم خودم جز یکس شدم،

  به احمق و خام که باشم ییدخترا اون هی شب خواد ینم

 گم؟یم یچ یفهمیم... ادیم نظر

 



   باز_مفت#

 " جفت: " پانزدهم_فصل#

 صدوهشت ی س_ قسمت#

 

 یم و آدیم باال کج و کوتاه لبخند هی ی  تقاضا به لبم

 :  گم

 ...برخورد بهم -

 زنه؛یم رو ممکن حرف نیتر درست داره دونمیم

  نظر از یوقت اما کنه یم  جذبم شتریب نیا و دونم یم

 .نداره یخوش صورت ،یداستان هی یمنف نقش گرانید

 

  * * * 

 

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 : کردن ششدر]

  ۲ زین  خانه هر در که یمتوال ی خانه شش بستن

  نیا دیبتوان  شما  چنانکه.  باشد گرفته قرار مهره

 با فی،حر دیده  انجام را عمل



  یها مهره از گذشتن به قادر هم( ۶) تاس  نیبزرگتر

 .[ شده ششدر اصطالح به و ستین شما

 

 " کوشا" دید یه یزاو رییتغ" 

 

  پرت   فکرم آسمونه، به رو نگاهم نشستم؛ تراس یلبه

  تپش   و وال  و حول تو قلبم اما دونم ینم هیجهنم کدوم

 . بالکنه هیآهن  ینرده ی  رو خوردنم تاب

 

 با بود قرار خب و رمیگ  یم گارمیس از گهید کام هی

ت و مست   رو یچ ای و ارمیب دست به رو یچ شدنم  چ 

 بدم؟ دست از

  پرت خواستم یم و کردم ی م فرار یفکر چه از اصال

 !  بشم؟ ماجرا کدوم

 

 ینم رو نامتعادله و یدم  دم قدر نیا چرا  من یایدن

 به گشتن، یبرا یلیدل که دونم یم رو نیا اما دونم

 .ندارم رو یجواب چیه دنبال

 



  عربده یصدا مثل   صداست، پر سرم  تو جم؛یگ

 و خودمم زدن فندک انا،یک  یها قهقهه بابام،  یدنایکش

 ... داره صدا هم مامان  سکوت بد، حال   نیا تو یحت

 

 و بشم بلند جا از بخوام شه یم باعث  سرم ینیسنگ

  کنم، یم بند وارید به که رو دستم اما خونه تو برگردم

  حس رو افتاده راه مینیب  از که یخون ی سیخ  و یلزج

 از سوم بار ی  برا نهیشیم  لبم ی  رو پوزخند کنم، یم

 ...االن تا صبح

 ... شهیم تر  پررنگ پوزخندم و خورم  یم یسکندر

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 صدونهی س_ قسمت#

 

 یم بهش من  یول ،یوونگید گنیم بهش یعاد ی  آدما

 ! انتقام گم

 متنفر خودم موندن زنده  شتریب از  روز هر یوقت

 با بزنم صدمه خودم به شتریب کنم یم یسع شم،یم



...  یزندگ از دهیبُر من   نیا... یطفلک من   نیا نکهیا

 ! ستی ن مقصر اصال

 

 رو گرفته درد چرا گلوم ،یی دستشو سمت   افتم یم راه

 شم، یم خفه دارم کنم یم احساس اما دونم ینم

 واسه کنم یم  تالش دارم یوقت ییرایپذ ی  تو  جا همون

 یم سرفه و افتم یم زانو یرو دن،یکش نفس درست

  باال هم رو گرمیج بخوام که یطور  هی د؛یشد کنم،

 ...ارمیب

 

 زی انگ رقت  هم خودم نظر از یحت  حاال  که من نیا از

 تاسف احساس براش هم و متنفرم هم ادیم نظر به

 .کنمیم

 

 بشه، بد حالم که هست دیشد قدر اون و کنم یم سرفه

  فکر لحظه اون که نم،یبب دستم کف   رو خون رد که

 !  نه کنم؛ یم

 تلخه، بده، که... ستمین متنفر یزندگ نی ا از هم یلیخ

 ...! خوامش یم من... منه مال اما  ُگهه زهره،



 

 ... داره دیکل آزاد! آزاده؟ دیشا و ادیم در ی  صدا

 هست که ی مکافات هر با و کنمی م جمع رو بدنم و تن

 چند راه ن  یب که بماند و رسونم یم در به رو خودم

 !کنم یم چپ و خورم یم یسکندر  بار

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 صدوده ی س_ قسمت#

 

  شم،یم نی زم  پخش جا همون کنم، یم باز که رو در

 یم کم انگار هام چشم و گرفته گر داغه؛ بدنم، جهنمه

  هنوز اما ندارم کردن سرفه واسه یینا گهید نن،یب

 .دارم تهوع حالت

 شناسم، یم رو صداش و کنه یم  صدام نفر هی

 که هاش چشم و سرشه که  یچادر ی  اهیس... قشنگه

 .آشنان واسم همه نگرانن  و اشک از پر

 



  از که حاال کاش... بود خوب حالم کاش  ده،ی م تکونم

 دستش حداقل تونستم یم نمشیب یم دارم هیزاو نیا

 .نبودم مرگ دم    ینطوریا کاش... رمیبگ رو

 

 اما نمشیبب تونمینم خوب  شه، یم  تار صورتش

 '  خوبه؟ حالم: ' پرسه یم من از و کنه یم صدام هنوز

  یول حاال تا بودم دهینشن که من ،یب یعج کلمه چه

 ..."نابه باحاله،"  گن یم هیبق که هیهمون مثل حسش

 

  احمق مثل   کاش و شنی م بسته ناخواسته هام چشم

  یم بودم، فتادهین دراز به دراز نجایا عرضه یب یها

 فقط تو  خوبه، حالم  مرگم خبر بگم بهش تونستم

 اقتیل من  مثل   یمغز یب گوسفند ا،یی خدا... نترس

 ...آخه نداره رو اشکت

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 ازدهیصدوی س_ قسمت#

 



  * * * 

 

  ینم گه یم  یچ شنومینم آزاده؛ اد،یم همهمه ی  صدا

 ! هیعصبان انگار اما زنه یم حرف یک با فهمم

 تذکر بهش که ییکسا نامفهوم ی  صدا و زنهیم داد

 اولش کنم، یم باز رو هام چشم. شنوم یم رو دنیم

  کم کم اما نمشیب یم تار زنه، یم رو چشمم  المپ نور

 یم رو اش نشسته  خون به نگاه   و شهیم  واضح دمید

 . نمیب

 

 ام،یب خودم به بخوام تا و بزنم حرف دهینم امون

 شه یم خم  و رهنمیپ یقهی به کنه یم بند رو دستش

 نشونده ابروهاش  نیب که  یظیغل اخم.  صورتم ی  رو

  سیخ هم رو خودم که احتماال و کنم جفت شهیم باعث

 !کنم یم

 

 :  گهیم ظی غ و حرص با

  هی ،یکن کم شرتو ،یبکش خودتو یخواست دفعه نیا -

 ؟یدیفهم. یری بم باهاش میمستق که یخور  یم یگه



 

 یکه یمرت نیا و خودش نوع در بود  یجالب واکنش

 خودش یها آرمان از کرده یسع  شهیهم یمود

 ارم،یم  در رو ماسکم.  باشه متفاوت  و کنه یرویپ

 " کنم یم زمزمه خودم با. ذارم یم  صورتم ی  رو

 داندی نم قرص و میامرده ما

 فهمدی نم غیت و میامرده ما

 ی زیچ  یکس و ق«یرف: »متیگویم

 * "  فهمدینم قی رف یواژه از

 

 ینم و خوره یم غصه من زنه، یم لبخند ماسک

 ! مهی زندگ ی  کجا و کدومه یواقع ی کوشا دونم

  و چپ یعل یکوچه   به ،یالیخ یب در   به زنم یم

 به گرفته  رو ایدن گنیم هیبق که بشم یی کوشا همون

 !  چپش

 

 :  زنم یم داد و کنم یم ناله



  ضی مر یآ... مسلمونا یآ ... پرستار یآ... دکتر یآ -

 . کشه یم منو داره... کمک دیایب دارا

 یم ول محکم رو ام قهی و زهیر یم هاش پشم یآن به

 : زنه یم تشر و کنه یم اخم. کنه

 . پا و سر  یب چلغوز دهنتو اون ببند -

 

 باعث من هوار و داد اما ست،ین یکس  که اتاق تو

 به و بشن  اتاق وارد مهیسراس  پرستارا  از دوتا شهیم

 شدهیچ"  بگن من به رو و کنن نگاه چپ چپ آزاد

 " آقا؟

  حواس نکهیا از سرخوش و ماسک زنه یم شخندین

 :  گه یم کرده پرت رو آزاد

 

 .هیعصبان ازم کردم سقط رو  اش بچه نگفته ،یچیه -

 

 و زنیریم  هم ها پرستار بار و برگ آزاد بر عالوه

 ... کنن یم نگاهم شوکه

 



 ی موسو یمهد  دیس از*: 

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 صدودوازده ی س_ قسمت#

 

 : گه یم بهشون رو آزاد

 . ستی ن یخاص زیچ دییبفرما شما -

 

  ی  تو باشم رفته فرو درصد نه و نود که یطور من و

 در کجام از دونم  ینم اصال که یا زنونه لحن   با نقشم

 : گمیم آرم یم

! ینکن انتیخ  یخواست یم  ،یبد یخرج ی خواست یم -

  یدختره اون با هومن تولد شب دمینفهم یکرد فکر

 ؟ یسر رهیخ ی رفت یچوندیپ  نمویماش جسد

 

 ی  رد نیا نکهیا از شده راحت  الشیخ زنه؛یم شخندین

 . کارخانه ماتیتنظ به برگشته مسلک خل



 صد یرزنای پ مثل و کوبم یم ام نهیس به  آروم مشت با

 : کنم  یم ناله ساله

  بخت واسه رمیبم کوشا، برات رهیبم عمت یآ -

 نداشت پدر که شکمت تو یبچه  واسه رم ی بم اهت،یس

 .داشت خر دست  جاش به

 

.  گم یم که یخزعبالت  از رهیگ یم امخنده  هم خودم

 من یتنگنا  موقع   دونم ینم که یآدم سمت   رهیم فکرم

 : پرسم یم و دهیم  نجاتم و رسه ی م سر کجا از

 ... کو نجاتم یفرشته -

 

 : پرسم یم طلبکار و کنم یم نگاه  آزاد به اخم با

  ب؟ینانج خبر یب خدا از عشقمو یکرد کارشیچ -

 یدرآورد هاشو هی کل یکرد تجاوز بهش یبرد

 ؟ یفروخت

  

 :  گه یم و نهیش یم تخت ی  رو کنارم

 نه شمیم خر من نه ایخور گه نیا با... بخور گه کم -

 .  رهیگ یم  آروم تو دل



 

 و چیپ تلهیف شم، یم شیک شم،یم مات کنه، یم اللم

 ! شمیم مارس

 :  گه یم آزاد و شه یم کور نطقم

 

  گمیم بهت دارم که ه یبار نیاول نیا کوشا، نکن -

 یکس یبر ا...گ به یر یبم یکرد فکر نکش، نکن،

 ! نه من، داداش   نه مشه؟..ت

 ات،ننه با بودم؟ یک با کردم یم دادیب و داد یکرد فکر

  بگه بزنه حرف بده جواب خط دو ادیم در جونش

 واسه دارم که وهللا به. اومده سرش یی بال چه ممیتی

 . گم ی م گاوت خود

 

   باز_مفت#

 "کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 زدهیصدوسی س_ قسمت#

 

 آزاد؟ -



  یپا  چهار  کی مثل ش،ی فلسف حرف وسط  نکهیا از

 هشتاد که یلفظ همون و  ادینم خوشش دمیپر  بینج

 و بره یم کار به رو باردارن ازش یرانیا نفر ونیلیم

 :  گه یم

 ...بخور گه -

 

 خب یول  حلقش تو کنم رو سرم هیپا خواد یم دلم

 و اخم  به فقط جهینت در. ندارم کار ن یا یبرا یینا

 :  گمیم و کنم ی م بسنده ام مردونه یجذبه 

  من من، داداش  کن روشن ایدن با و فتیتکل آزاد؟ -

  نیا با مردم جهنم به نخورم؟من ای بخورم گهو االن

 .خدا به انینم کنار تو یکاراکتر یدوگانگ

 

 و بره یم  فرو موهاش یال دست زنه، یم شخندین

  هی کلمه دوتا نیا با چرا دونم ینم من گه، ینم یزیچ

 الوگید داره  انگار که کنه ی م تیجذاب احساس یطور

! ببر پناه صومعه به ایاوفل گه، یم و هملت  معروف

 .است نیا مسئله نخوردن، گه ای خوردن گه ایاوفل

 



 ... بخوام اگه من -

 

 همون از و دهیپر حرفم نیب که آشنا آدم هی ی  صدا

 :  گه یم ستادهیا که ییجا

  کوشا؟ -

 

 !  نخوام گهید شه یم باعث

 باشم، خوش ماسکم  با نخوام بشم، عوض نخوام

 ... بشم بهتر نخوام

 گهید حاال که زن اون به رو کنم، یم عوض رو حرفم

  اتاق وسط کنش خورد  اعصاب یها کفش ی  صدا با

 : گم یم ستادهیا

 نورا؟یا از بابا بَه، -

 

 خواد یم حتما کالس با ی  لعنت کنه، یم  نگاه آزاد به

 . کنه خلوت پسرش با ییتنها

 رو و رمیگ یم رو دستش که رونیب بره خواد یم آزاد

 : گم یم مادرم به



 

 . تره محرم شما از نیا -

 

 یم قیعم نفس شه، یم ی عصب زنم، یم  پوزخند بعد

 که االن نیهم یحت بودم، منتظرت یلیخ من. کشه

 دونم ینم اما منتظرتم هم باز کنم یم هیگال ازت دارم

  یم و بغضم درد   استخون ی  ال  دمیچیپ رو انتظارم چرا

 .کنم فرار ازش خوام

 جان؟ آزاد -

 

  تو یحرف چیه که رونی ب بفرسته رو آزاد خواد یم

  هست دلش تو یچ هر کمال و تمام که نمونه، دلش

 یب دست ی  تو از رو دستش آزاد. زهی بر رونیب رو

 : زنهیم پچ گوشم کنار شه،یم خم. کنه  یم آزاد جونم

 ! داداش گردم یبرم زود -

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#



  صدوچهاردهی س_ قسمت#

 

  از که یآدم با رو من کاش داداش، ینر اصال کاش

  از یبخوا رو راستش. ینذار تنهام خونشم و جون

  هاش حتینص و اندرز و پند از. ترسم یم  هاش حرف

 واسه ستن،ین کوشا واسه ستن،ین من واسه که

 ! شنی خانوادگ ی  آبرو و شوهرش

 

 مثل   قراره که زن نیا با و مونم یم من ره، یم آزاد

  یصندل هی ی  رو تختم کنار آد، یم کمینزد! بترکه بمب

 دست نمیب  یم که باره نی اول نیا و نهیش  یم کیکوچ

  گهید نجایا شوهرش پول   چون دیشا لرزن، یم هاش

 !  کنن ینم حل رو ییماجرا

 

 ؟یکرد یخودکش -

 

  که دلم! هاش چشم لرزون مردمک واسه ره یم دلم

  آروم آروم ماسک  و پره یم سرم از تیعصبان رهیم



 و کنم یم تر زبون با رو لبم. زنه یم کنار رو خودش

   کردم؟ کنم؛ یم فکر

 

 .نه -

 

  راحت الشی خ و فرسته یم رونیب صدا  پر رو نفسش

 .  نداره مردن قصد هنوز جنازه نیا که شه یم

  یباال رنگ د یسف کاذب سقف   به کنم یم بند رو نگاهم

  بزرگ به کیکوچ از فیرد به که ییها المپ  به سرم،

 .  کنن یم ییخودنما دارن سقف نیا به دهیچسب

 

 دمینکش و  نخوردم یخودکش قصد به...  دونم ینم -

 ... چرا ُکشت قصد به اما

 

 از رو یحرف نیهمچ دنی شن توقع هم خودم شده، جیگ

 .  ندارم ی واقع یکوشا

 یم سر چشمام ذارهیم که دستم ی  رو  رو دستش

 .  ننیش یم دستش ی  رو و انیم  نییپا خورن،



 که یمزخرف لبخند اون با و دمیم قورت رو بغضم

  لبم ی  رو و  شده دایپ اش کله و سر کجا از دونم ینم

 : گم یم دهیچسب

 یاعتراض هم ردمیمیم اگه یول... رمیبم که نکردم -

 ...نداشتم

 

 : بگه  تا کشه یم  طول و لرزن یم هاش لب

 ! وونهید یپسره -

 

 ؟یکن  بغلم شه یم -

  نکهیا از خواد یم دلم و کنه یم نگاهم مبهوت  و مات

 گهید یبچه  هی و بابام و من نیب وسط؛ انداختمش

 من از یکس یوقت  تا اما بخوام، عذر ازش اش

 !ستمین بلدش نکنه، یعذرخواه

 

  سرم حاال و ادیم تر ک ینزد شه، یم  بلند جاش از

 :گم یم و اشه شونه به دهیچسب

 ...یاومد ینم کاش -



 

 زده، ماسک هم اون دی شا انگار، گلوش داره بغض

  حاال تا که تره اصل بهتره، جنسش اون ماسک دیشا

 !دمشینفهم

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 صدوپونزده یس#

 

  نخواستم حاال تا که بگم بهتره ای دمش،یند حاال تا

 برات دلم"   بگه ستین بلد شه،ینم تونه،ی نم. نمشیبب

 نهیس به شتر یب رو سرش عوضش" پسرم شده تنگ

 :  گه یم و  دهیم فشار ام

 ؟یچ که ازمون یشد دور -

 

 " ؟یچ که"  واقعا کنم فکر  دیبا من و



  رو خونه اون یوقت بود قرار شد؟یچ افتاد؟ یاتفاق چه

 نیا و بشه  تر سبک سرم  بشه؟ بهتر حالم و کنم ترک

 ...!واسم بوده عرضه یب و دهیفا یب قدر چه

 ... کوشا  خونه یبرگرد کاش -

 ...مامان برگرد ینگ کاش -

 

  * * * 

 

 من   شن، یم گم که بده حالشون یوقت آدما 

 یوحش شه، یم افسارکنده و یاغ ی وجودشون

 !بده یناتوان زور از حالشون که وقته اون... شهیم

 زر زر  و وز وز از پر شده سرم! بده منم حال

 خودم از  دورم و گن یم یچ فهمن ینم  که ییمگسا

 .  کردم گمش کجا اصال دونم ینم که

 ... کوچه  هم دیشا  و خونه بالکن، شده پاتوقم

 من اما  بخورم کمتر بکشم، کمتر دادم قول آزاد به

"  بعد یها شب و شب فردا  از کرده توبه که میهمون

 ! نخوره"  یم

 



 دود و  بالکن سرد و  یسنگ وارید به دم یم هیتک

 .  فرستم یم رونیب آروم آروم رو گارمیس

 واسه دونم، ینم ینابود ای کنم یم تالش بقا واسه

 یدرگم سر نیا و دونم ینم هم باز بد، ای خوبه حال  

 .  کنه یم ام وونهید داره

 مدل نیا  دونم یم خودم و منتظرم مدام ها روز نیا

 ! محضه یکار غلط دن، یکش انتظار

 

 دیکل باشه آزاد اگه. کنم ینم بازش اد،یم در یصدا

 خودش و نباشه آزاد اگه... نباشه  آزاد اگه داره،

 سمت   کنم یم تند پا شم، یم بلند جام از! ؟...باشه

  رو خونه نیا در و انیم  یمحدود ی  آدما چون... در

 ایدن اتفاق نیتر ناممکن دوارمیام هم  من. زنن یم

 خوام یم که یاون آدما، یهمه  یجا به و باشه افتاده

 . باشه در پشت  

 و کنم یم باز دفعه کی رو در کنم، یم صاف رو گلوم

 ... داره دوستم خدا دیشا کنم یم حس دنش،ید با

 

   باز_مفت#



 "  کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

  صدوشونزدهیس#

 

 از رو  ها رفتار از یبعض  توقع هست هم یوقت هی

  یجا از  و ستین تواَم دست  خب یول  یندار خودت

 !  یش یم  کنترل گهید

  یوونگید نه،یش یم لبم ی  رو  لبخند روز  چهار سه بعد

  رو یوونگید نیا بگم اگه ستین دروغ و کنم یم

 ! دارم دوست

 

 رونیب در از اطرافه، من نگاه و بزنه حرف خواد یم

  در بعد. کنم یم نگاه رو  نییپا هم و باال هم و رم یم

 و کشم یم رو دستش  لبمه؛ یرو شخندین که یحال

 .برمش ی م خونه داخل

 

 من حواس و نگاه اما و  شده یعصب کرده، اخم اون

  کم داره روز سه از بعد لبخندم. هاشه  چشم برق ی  پ

 .بره یم لذت لبم یرو دنیپر  و باال از کم



 و دهیم فشار هم یرو رو هاش پلک لحظه چند یبرا

 :  گهیم

 ؟یکن یم ینطور یا چرا -

 

 ...موهاش

  پنهونشون کنه یم تالش هنوز... بلندن  و کوتاه هنوز

  ریز از شتری ب ست،ین سرش چادر که حاال اما و کنه

 ! مشخصن شیروسر

 گه،ید ه یوونگید اسمش یوونگید زنم؛ی م شخندین

 .نداره لیدل

 : گه یم یعصب و رمیگ یم رو دستش

 ! کن ولم -

  هاش چشم به کردن نگاه از دست یول. کنم یم ولش

 . دارمی برنم

 

 ...فقط... فقط من -

 

 : گم یم و کنم یم راحتش. انگار کشه یم خجالت



 ؟یبپرس حالمو یاومد -

  مثبت جواب ینشونه  به رو سرش تصورم خالف بر

 .کنه یم گل  من طنتیش و ده یم تکون

 فشارم بده  حالم ستم،یوا پا  سر تونم ینم ضمیمر من -

  یخوایم اگه ینیبش ی ایب دیبا رمیمیم دارم نهییپا

 ...یبپرس حالمو

 : گه  یم و کشه یم  یقیعم نفس

 شد راحت المیخ... یخوب دمید... بپرسم خوام ینم -

 .برم خوام یم

 

 ی  رو من دست و نهیش  یم رهیدستگ یرو دستش

  نظر به اما کنه، یم اش کالفه ها رفتار نیا. دستش

 !داره یقشنگ یکالفگ من

 !  کنم یم تعجب  خودم از

  عروسک   شدم اما شتریب بمیغر  و بی عج رفتار از

 ...قلبم یباز  شب مهیخ

 !  ؟یباش من حال نگران دیبا چرا -

 : گه یم و رهیگ  یم یقیعم دم



 فقط... یداشت یزیخونر... بود بد یلی خ حالت -

 .برم خوام یم کنار برو یخوب که االنم...نیهم

 

 و ادیم نییپا  صدام تن شه، یم عوض لحنم  ناخواسته

 :  گم یم

 

 ! خوبم؟  من گفته یک -

 

   باز_مفت#

 "  کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 صدوهفده ی س_ قسمت#

 

 

 چشم یلعنت  مردمک   جفت کنه، یم نگاهم  باالخره

  که من ملتمس  نگاه به دنیم رو حواسشون هاش

 ! بمون شتریب کمی تروخدا! نرو زنن،یم جار دارن



 بودن خوب از بگه، یز یچ که زنه یم  لب بار چند

  در و.. نه ای  هست یشکل چه دونه یم نکهیا بگه،

 : گه یم لبش ی  رو  بند مین لبخند هی با تینها

 ...باش خوب -

 

 گهید حاال و گفتن واسه ارم یم کم حرف کنه، یم اللم

. نگرفتن رو نگاهش رد  و شدن مسخ منم یچشما

 شنوم یم یا  گهید وقت هر از تر واضح  رو قلبم تپش

 :  گه یم و

 ... کنم  یم خواهش...برم دیبا من -

 

  یقو الوگ  ید هی مثل   حرفش و کشم یم عقب رو دستم

  که شه؛ یم اکو سرم یتو ییمعما لمیف هی وسط  

 یم! باشم خوب بخواد من  از که شد دایپ  یکی باالخره

 عقب و رمیگ یم رو اش شونه که کنه باز  و در خواد

 : گه یم و کنه یم  نگاهم متعجب کشمش، یم

 چته؟ -



 یم نگاه رو رونیب و کشم یم سرک در ی  ال از خودم

  ، گردم یم بر اد،ینم ییصدا نمیب یم یوقت کنم،

 :  گم یم و زنم یم شخندین

 ...ایب ما شیپ -

  قشنگه هم رفتنش و  رهیم... رهیم و کنه یم اخم

 ... انگار

  * * * 

 

 ... خوشگله -

 تر قیعم رو یبعد کام و  کاناپه یپشت  به دهی م هیتک

  رونیب آروم آروم رو نفسش که همونطور. رهیگ یم

 : گه یم فرسته،یم

 ! هیم...ت اته، قهیسل مشکل -

 . مهربونه -

  به شتریب چه هر زدن گند و گارشیس از گهید کام هی

 .من تصورات و کلیه

 ...اسکله -

 : گم یم حرص با و کالفه شم،یم یعصب



 ! دارم دوستش -

  رسه یم جا هر که یعوض اعصاب ی  رو شخندین اون

 کاره یم لبش ی  رو و کنه یم اش ادهیپ

 ...ایدر سطح رو اومدن هورموناته ،یندار دوستش -

  کنم، یم اخم و کنم تحملش تونم ینم  واقعا گهید

 : گم یم  و ارمیب نییپا رو  فکش نزنم  کنم یم تالش

 .گه ید دهنتو ببند -

  اره،یب یگاریرسیز بره پاشه نداره که شعور

 زیم ی  رو خودم یگارایس ته کنار    رو  گارشیس

 یم هم به رو دستاش کف و کنه یم خاموش ییرایپذ

 : سابه

 .چشم -

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 صدوهجدهی س_ قسمت#

 

 مگه؟ یندار یزندگ خونه رون،ی ب برو پاشو -



 ینوا یب  میتی هی نکنه ثابت تا شده که هم من لج از

 . کنه ی نم ول ه،یسومال از بدبخت

 درست و ن یزم ی  رو رهیم و شهیم بلند جاش سر از

 . کشه یم دراز حال وسط  

  که  یدرحال  و کنه یم قالب سرش ر یز رو دستش

 : گه یم بسته رو  هاش چشم

 ... ندارم نه ! بود یخوب سوال  ن،یآفر -

 یم لش هستم که جا همون منم و ازش رمیگ یم نگاه

  بخوابم، اگه کنم یم فکر و کشم یم ازهیخم. کنم

 .امین  هوش به روز چند  تا ممکنه

 ندارم؟ چرا بپرس -

  عوض یز یچ بپرسم ،یوبال  یطیشرا هر در که تو -

 مگه؟ شهیم

 در و رهیگ یم گارد هوی کنه، یم باز رو  هاش چشم

  تا کنه جک  سرش ریز رو دستش داره یسع که یحال

 : گه یم باشه من به نگاهش

 ماشو...ت شبا نصف که یا قونهیر ازگل اون البد -

 سر رو ادیم بغل به بالش و گردنش ر یز زنهیم گره

 ...باباته شه یم آوار من



 :  گم یم و زنم یم شخندین

 موافق جنس سمت به میشات یگرا دونستم ینم بابام؟ -

 ... داره

 به که یاخم اون با اما شه یم یکفر و ادیم در لجش

 کنه،  یم خوش جا ابروهاش  نیب ت یعصبان وقت

 :  گهیم

  پا ایباز یناش نیا با یکن یم فکر اگه  یخوند کور -

 .رمیم شمیم

حاال  به رمشیبگ مجبورم نداره رفتن قصد که ََ

 . بخوابم تخت  و نمیطرف

 : زنه یم داد هوی

 .دارم کارت وونی ح نخواب -

 :  گه یم و کنم یم نگاهش سیف پوکر

 .گم  ینم اصال بابا، توام یگاو -

  و دمیم تکون پرسش ینشونه  به هوا  ی  تو رو دستم

 :  گم یم

  ؟یودیمر ودیپر -

 . میسوال  هی جواب  دنبال... نه -



 دلمم یجهات از خب یول  خنده ریز زنم یم ناخواسته

 کاره و کس یب گهید قدر چه نیبب سوزه، یم براش

  سوالش تا مونم  یم منتظر. خواد یم جواب من از که

 :  بگه تا ادیم در هاش  چشم از جونش  و بپرسه رو

   کرد؟  جلب رو یآدم هی اعتماد شهی م یچطور  -

 یآدم شم،ی م متعجب یت یروا به و زنی ریم هام پشم

 از یطرف چیه به گرانید کلیه یپا  تا سر از که

 چرا نداره، تی اهم براش یز یچ چیه و ستین وجودش

 ؟ برسه مغزش به یسوال نیهمچ دیبا

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

  صدونوزدهی س_ قسمت#

 

  * * * 

 

 کردم فکر و کردم فکر و کردم  فکر ادیز  آزاد حرف به

 هی دیبا! موندم جواب یب و دمینفهم شتری ب بار هر اما

 نداد انجام رو ییها کار هی و داد انجام رو ییها کار



 چه قایدق کار اون ندادن ادمونی که نهیا  ما مشکل اما

 !  داد انجامش دیبا چرا و  هست یکوفت

 ی خانواده و اعتمادم به نداشت یازین  که من یبابا

 ... ندادن وقت چیه  رو حس اون  بهش هم آزاد

 گفت آزاد روزید منتظرم، و  نشستم پارک مکتین یرو

 نجایا اومده یم کردن ورزش  یبرا زود صبح یوقت

  نمشیبب نتونستم است هفته کی  نکهیا از من و دشید

 ! ناراحتم و یعصبان

 

  هفته کی و شدن عاشق کنم؛ ینم درک  رو خودم

  شهیهم که بوده یاتفاق و احساس شدن فارغ بعدش

 شتریب و شدن عاشق احساس   نیا هنوز و افتاده برام

  معموال نکهیا. کنم درک تونم ینم رو شدن وونهید

  به شتریب کنم، میقا یکس از رو احساساتم تونم ینم

 .زنه یم دامن تمیعصبان

 

! نمشیبب  روز هر بوده، نجایا روزید اگه دوارمیام

 راه و تراس ی  تو موندن منتظر از شدم خسته گهید

 سمت دوام یم شنوم یم پا ی  صدا بار هر نکهیا. پله



  یم ام خسته و کالفه داره نه؛ ای خودشه نمیبب تا در

 . کنه

 

 سر احساس نشستم، کمتی ن ی  رو که ساعته مین

 شم بلند جام از دیبا و دارم رو گاهم منینش در یشدگ

  صبح سر چون. کنم یم  عوض رو شنمیلوک فقط اما

 یم تاب ی  رو و رمیم تره، خلوت یباز لیوسا دور

 تاب تونم، یم  که یشکل  نیتر یوحش به بعد و نمیش

  یا گوساله بابت  ننم دست حال هر به خب و خورم یم

 .نکنه درد کرده جامعه به میتقد احترام و عشق با که

 

 نیا به اما دونم ینم رو گذره یم قدرزمان چه نکهیا

 دلمو خودیب هم اول از و آدینم که دمیرس  جهینت

 با تا کشم یم رونیب رو گارمیس. بودم کرده خوش

 یسالمت  به رو وسطم انگشت  گاریس نخ هی دنیکش

 و بدم نشون نجاستیا که یورزش لیوسا تمام و خودم

 ...نبودم یشکل نیا اول از من

 



  کنم یم ی سع هم هنوز فرمه، یرو کلمیه  هم هنوز

 خب و رمینم باشم، خوب کنم یم یسع کنم، ورزش

 ...رمیبم خواد یم دلم گه؛ید هیشکل نی ا اوقاتم یگاه

 

   باز_مفت#
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  نسخم، هنوز من اما کشه یم ته پک تا سه  با گارمیس

 و زنم یم  شیآت رو دوم  گاریس... ناراحتم... دلتنگم

  باال که سرم اما برم شدنش تموم بعد نکهیا بر قصدم

 . نمشیب یم دور از آرم، یم

 اون شه،ی م پاچه دست زود اما و منه به نگاهش

  ی  رو رو گارمیس زده، شتاب هم من و  دزده یم نگاه

 .کنم یم  خاموشش کفش ی  کف با و اندازمیم نیزم

 

  نکهیا از قبل سمتش، کنم یم تند پا و بره خواد یم

  یکس که کنم یم نگاه رو اطرافش بزنم حرف  باهاش

  باشم محتاط دیبا شهیهم  نکهیا از قدر چه و نباشه



 براش قبل یسر بد اتفاق خواد ینم دلم اما، زارمیب

 . بشه تکرار

 

 :  گم یم تند

 ؟یچطور  سالم -

 

 چه ریگ کنه یم فکر داره احتماال کنه، یم اخم

 قلبم ضربان دنشید با دایجد. افتاده یا  کنه شیریس

  یم یسع خب  اما شه یم  تر کنترل قابل ریغ و شتریب

 موفق هم یلیخ که چند هر کنم، رفتار یعیطب کنم

 .ستمین

 

 !  ؟یهست جا  همه چرا تو -

 

 اصل کنه، نگاه بهم  کنه هول   هی چشم به خوادینم دلم

  قصد که همونطور نه،یهم جذاب مرد هی  یبرا یاساس

 نشون تفاوت یب زیچ همه به نسبت رو خودش داره

  با و باشه داشته هم یسوسک و زیر توجهات دیبا بده،



  بلکه  ستم،ین یجذاب مرد تنها نه من  حساب نیا

 !  یسوسک نه و هیطور  گوساله توجهاتمم

 

 ... نم یبب سایوا  و  هیعموم مکان نجایا چون -

 

  یها چشم با اون شه،یم  جانب به حق و  طلبکار لحنم

 :  گم یم و کنه یم نگاهم  متعجب صورت و گرد

 گرفته نظر ریز منو جذاب  و خوشگل صورت تو -

  من بعد یآورد یم در یباز  زیه یداشت یبود

   مقصرم؟

 

 یم و رهی گ یم گاز حرص  زور از رو  لبش یگوشه

 : گه

 !ییپرو قدر  چه گهید تو -

 

  و دم یم تکون صورتش ی  جلو  رو سرم و شم یم خم

 : گم یم یا مسخره لحن با  حال همون در

 ... تو قد   -
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  یلیخ کنه ینم کل کل  پام به پا نکهی ا از حرفه، کم

 سرش به سر  شتریب شهیم باعث نیا و آدی نم خوشم

. دنبالش افتم یم راه و کنه یم کج رو راهش. بذارم

 فکر خودش با حتما و ده یم ادامه رشیمس به کمی

 یول دارمیبرم دست و شمیم خسته که کنه یم

  رو هاش رفتار دارم که لحظه  نیهم تو درست... خب

  داد سرم و گرده یبرم هوی کنم، یم ل یتحل و هیتجز

 یم سرجام زده وحشت و زهیریم برگام. زنه یم

 تن همه نیا یچطور  قد وجب مین تو دونم یونم ستمیا

 .داده جا خودش یتو رو  عربده و صدا

 

 ...گهی د کن ولم اه -

 یم ام نهیس  ی  رورو دستم دم،ی م قورت رو دهنم آب

 : گم یم و ذارم



 !  زن یبمون الت -

 

 دنبالش باز من و ازم رهیگ یم نگاه اخم و حرص با

 .افتمیم راه

  عرائضم افتادم راه دنبالش که همونطور  کنم یم یسع

 :برسونم فشیشر  محضر به رو

 ...یهست یکشت ملوان ،یهست یمشت -

 

  بهم یخوشبخت احساس قایعم و کنم  یم اش کالفه

 .  دهیم دست

  گرده یبرم بعد و ستهیای م سرجاش لحظه چند یبرا

 اطراف مواظب من اما میپارک  محوطه تو هنوز.  سمتم

 .هستم

 ؟یکن ینم ولم که هیچ دردت یبگ شهیم -

 : کنم یم زمزمه  براش تمیر با

 ...دوا ییتو دردم -

 



 دهنم یتو  بزنه خواد ی م دلش دونم یم و خندم یم

 .کنه  یم و میجوون  مراعات یول

  جهینت ،یدرآورد رو ایباز مسخره نیا بار هی ن؛یبب -

  کن بس خدا ترو ؟یکن ولم یخوا ینم . میدید اشم

 ...گهید

 

 !  ستین یباز  مسخره -

 ه،یوابستگ  است، عالقه اسمش هو، کی شم یم یجد

 گهید اما دونم ینم یا  گهید کوفت هر  ای هیدلبستگ

 !ستی ن یسرگرم و یباز  مسخره

 ... کن تمومش هست یچ هر -

 ...! کردم شروعش تازه -

 

   باز_مفت#
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 ! ی کرد خودیب -



  یعصب خوره؛یم بر غرورم به و باز زنهیم داد سرم

 اما بزنم داد  هم من خوام یم و شمیم  کالفه شم،یم

 .کنم جلب رو اطراف یها آدم توجه خوام ینم

 برات دلم کردم یغلط هی من! خب؟ ا،ین دنبالم گهید -

 !یکن یم مونمیپش یدار واقعا یول سوخت

 

 رونیب محکم رو نفسم کنم، یم فرو موهام ی  تو چنگ

 :  گم یم و فرستم یم

 ه؟ یچ رتیگ -

 

 : زنه یم خالص  ریت رفتن قبل و شهیم رد کنارم از

 ! یفهم ینم! ینادون! یا بچه -

 کنم ینم اصرار گهید رم،ینم دنبالش گهید

 کشم یم دراز ها چمن ی  رو جا همون. کنم خوشحالش

 یم هم  ی  رو رو هام پلک  حرص و خشم  فرط از و

 ! کنم یم فکر حرفش به و ذارم

 

 !کنه ینم اشتباه



 دراومدم چاله از که! نادون و بچه و احمق قایدق من؛

  غلط ریمس  به رو غلطتر ر یمس که! چاه ی  تو افتادم و

 . نزنم بیآس گرانید به فقط که دادم حیترج

 

 کشم؛ یم گاریس

  دونم ینم... نخ دو نخ، کی ... تا ده تا،  دو پک؛ کی 

  و جمع  رو خودم وقتشه! نخ تا چند آخرش  باالخره

  ادامه دنیکش انتظار به باز و خونه  برگردم کنم، جور

 . تراس ی  تو کنم کز باز و برگردم بدم،

 

! حقمه و   ستین خوب ی لیخ حالم ره، یم جیگ سرم

 صبح سر  ناشاتا من و دهید بیاس ام معده گفت دکتر

 کنم ثابت خودم به که کردم تموم و گاریس پاکت هی

 !گاوم  رسما

 

 خودم و کنم یم یرانندگ هست که یکندن جون هر به

 نمیب یم رو یکس اما در یجلو . خونه به رسونم یم و

 خواد یم  دلم ها بچه دختر هیشب واقعا من و دینبا که

 ! کنم  هیگر و بکشم غیج بزنم، داد



 ... برن یاسک من مخ رو قدر نیا دینبا بفهمن بلکه
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 دلم نه،ی بب رو من ضی مر حال نیا با خواد ینم دلم

 بده، حالم که ادیب سرش ی تو فکر نیا ی حت خواد ینم

  باهاش خواد ینم دلم! روشکر خدا پس خب خرابه،

 که هست  هم نیهم خاطر به و بشم چشم  ی  تو چشم

 که ستنین ار ی باهام و دنی چسب نیزم کف   پاهام هنوز

 .برن راه

 

 کنه،  نگاه رو اطراف که چرخونه یم رو سرش

. هاش چشم از زارمیب من و من به افته یم نگاهش

 که بزنم حرف  خوامیم  و دمی م قورت رو دهنم آب

 : گهیم

 . سالم... یینجایا -



 و گرم من  با رو خودش  که داره یلیدل چه دونم ینم

  دارم خودم ی  برا که یلیدال به من اما بدونه یمیصم

 .  دمینم  رو جوابش

 

 .کن باز رو در  ایب... سرده -

 دیبا آدم! کن؟ باز رو در سرده! داخل؟ ادیب خواد یم

 پناه خدا به داره سرش ی  تو  حتما که ییها  فکر شر از

 . ببره

 

 بردار محکم رو هات قدم در، سمت افتم یم راه

  ، نداره بهیغر و لیفام نداره، دوست و دشمن! کوشا

  همه یبرا ایدن نیا تو آدما  خوردن ضربه و ضعف

 ...!جالبه

 

  کنم، یم  باز وصله چمیی سو به که یدیکل با رو در

 کدوم از آفتاب و شهیم ساختمون وارد من از زودتر

 !  دونم ینم من اومده در یادره جهنم

 

 : گه یم و رهیم  باال رو ها پله



  یستین ضی مر باال؟ یری م ها پله از ستین سختت -

 ...گهی د بشه خوب حالت  تا خونه تو  نیبش مگه؟

 

 فقط که ذارم یم گریج ی  رو دندون کنم،  یم تحمل

  یرو یساختگ لبخند هی ی وقت که! هیچ  قصدش بفهمم

 یم سرش ی  تو یچ کنه، یم ینگران  اظهار و لبشه

 .  گذره

 

  یها بوت تا مونم یم  منتظر کنم، یم باز رو در

 خودم هم بعد و بشه خونه وارد و ارهیب در رو بلندش

 آرهیم در رو  پالتوش ورود بدو در یوقت. داخل رمیم

 حد به رو تعجبم اندازه یم  کاناپه ی  رو  شالش کنار و

 . رسونه یم یاعل

 

 :  گه یم و آشپزخونه  سمت   افته یم راه

 !  کنم؟ درست یچ برات  ناهار واسه -

 



  رو ام هیتک ستادم،یا که ییهمونجا  زنم، یم پوزخند

  دزده یم نگاه. کنم یم تماشاش خوب و  در به دم یم

 . بره ینم لذت ماجرا نیا از  هم خودش انگار  و من از

 

 :  گمیم و زنمی م لبخند

 ! مگه؟ یبلد  هم یزیچ -

 

 باعث دعوا بدون گرم لحن   هی با باهاش، زدنم حرف

  نوجوون که ییها روز ادی. افتم یب قبال ادی شهیم

 نکرده انتخاب یراه. میبود کینزد هم به م،یبود

 قلبم بگم اگه ستین دروغ و  باشه سوا هم از که میبود

 ... گرفته درد
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 :  گه یم و دهی م تکون سر



 ... بلدم ییزایچ هی -

 

 نیا ی  تو که کنم متوقف رو زمان تونستمیم کاش

  به یحت منه  لب ی  رو لبخند که یالحظه !  میبمون لحظه

  میقا انایک ی  ها   پلک پشت نفرت که یا لحظه  و دروغ

 . شده

 

  یم چنگ  گلوم به بغض و کنه یم باز  رو خچالی در

 بود، یواقع کاش. زمان نیا نبود یالک  کاش زنه؛

...  بود نگرانم که داشتم میزندگ تو رو یکی من کاش

 به کلمه نیا از حالم داره گهید... کاش... کاش...کاش

 . خوره یم هم

 

 ...که یندار یچی ه کوشا، بزنن گندت -

 

  بپزه؟ غذا براش بخواد  که داره رو یکس  مگه کوشا

 بخواد که دهی م تیاهم خودش یسالمت  به مگه کوشا

  که هیزیچ از  تر تنها کوشا کنه؟ درست  یخونگ یغذا

 ... کنه  فکر بخواد



 

 :  گم یم ناخواسته

 ! بسه -

  یباز شب مهیخ نیا به شتریب داره اصرار  اما قلبم

  خودم یبدبخت لمیف و کنم  یگری باز شتریب بزنم، دامن

 .  بسازم رو

 

 : گهیم و بنده یم رو خچال ی در سمتم؛ گرده یم بر

 بسه؟ یچ -

  

 به و کنه یم خوش جا لبم کنج  ضمیمر لبخند

 :  گم یم ممکن لحن   نی تر یزهرمار 

 ! تظاهر -

 :  گه یم و کنه یم تر زبون با رو لبش

  سر بهت که اومدم فقط من بده حالت گفت مامان -

 . بزنم

 

 : سمتش افتم یم راه و گم یم در از رو امه یتک



 .بود شده بد ادیز حالم هم قبال -

 

  رو دستش نخواد که انگار باشه، رفته لو که انگار

  حاشا وارید به زنه یم چنگ  و کنه یم  انکار بشه،

 .بلنده که

 بپرسم حالتو  اومدم... ینیبدب همه به تو بابا برو -

 !  داره؟ یا گهید لی دل چه وگرنه

 

 :  گم یم و زنم یم پوزخند

 ...خواهرم لشویدل بگو تو -

 

 من مثل   یاحمق  مجبوره که  براش رمیبم کنه، یم اخم

 . رهیبگ باج مادرم از که  کنه تحمل رو

 

 ... چون بزنم سر بهت اومدم من! واضحه  لیدل -

 

 رهیم طفره هم خودش  زبون سختشه، هم خودش

 : دهیم ادامه لکنت با یوقت گفتنش واسه



 ... خواهرتم چون -
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 : گمیم و اندازم  یم باال شونه

 ! یاومد خوش ه،ینطوریا اگه پس -

 نو زدم زول که من به و کنهیم تر زبون با رو لبش

 حرف که کنم یم دعا دعا . کنه یم نگاه هاش چشم

"  نزنن داد که نخونم، هاش چشم یتو رو یااضافه

 !" ؟یچ  خانواده ،یچ  کشک ؛یچ  خواهر بابا نه

 

 چطوره؟  مامان -

 باعث بودنش،  پاچه دست و من از رهیگ یم نگاه

 و دروغ به  شتریب یچ هر  شده، دستش و صدا لرزش

  درد و شه  یم تر پررنگ لبخندم برم یم یپ دقلش

 ! هم قلبم



 

 ... خوبه -

 

 . خوبم منم -

 

 یم ولو کاناپه ی  رو رو خودم کنه، یم  نگاهم متعجب

  که حاال ،یینجا یا که حاال خب و بندم یم چشم کنم،

  چند واسه که یشرط به ستین بد هم یل یخ  ستمین تنها

 باشن تر  باور قابل کمی  حداقل ای ،ینگ دروغ قهیدق

 .دروغات

 

 : گم  یم و دمیم  ادامه رو ام کاره مهین حرف

 ...بگو مادرت به نویا -

 . رونیب میبر پاشو کوشا -

 ! رحمش یب بد   خود   باشه، خودش تونه یم فقط اون

 

 . ستین خوب حالم ضمیمر من مامان؟  مگه نگفته -

 : کنه یم اعتراض



 .... که یبود رونیب االن -

 

  کنترل تا کنم یم دراز دست شم، یم جا به جا جام سر

 سرم کنم یم حس و بردارم زیم یرو از رو ونیزیتلو

 االن نه، و رهیم جیگ یاگه ید وقت هر از شتریب داره

 !ستی ن کردن ضعف  و غش یجا

  بعد لحظه چند و نیزم ی  رو افته یم دستم  از کنترل

 رو بلندش یموها که یحال در و ستادهیا سرم یباال

 :  گه یم گوشش پشت فرسته یم

 ؟یشدیچ  -

 

  زاریب هم از و دور انقدر اولش از که ادیم ادمی من و

 یکل و میکرد یم یباز هم با داشتم، دوستش. مینبود

 همون به مقابلش در اما دارم ازش قشنگ ی خاطره

 .  دارم بد یخاطره یکل مقدار

 

  یباز هم باز ایب و شکمم یرو کنم یم مشت  رو دستم

  یم خوش که نهیا حداقلش ست،ین بد که  یباز! میکن

 ... گذره



  یچیه نذار، کالس یالک ام تو. گشنمه فقط خوبم، -

 .  میبخور ارنی ب یزیچ  هی بزن زنگ هی. یستین بلد

 

 :  گه یم و لبش  کنج نهیش یم یور هی معذب  لبخند هی

 و موندن خونه تو من...  کوشا  رونی ب میبر پاشو -

 .ندارم دوست
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 کنه یم اخم کنم، یم نگاهش هیثان چند ی برا و یچپک

 :  گه یم و

 بکشمت؟  یترس یم چته؟ -

 و دردآوره الوگشید نیا قدر چه صدا، با خندم، یم

 . باشه نطوریهم  هم خودش  یبرا احتماال

 نیماش با بگم اگه که کنم یم فکر نیا به دارم نه -

 ؟یدیم نشون یواکنش چه میبر من



 :  گه یم  حال همون در و کنه یم تنش رو مانتوش

 .امینم و اوردمین راه سر از جونمو  گمیم -

 

 تهوع حالت شم، یم بلند جا از و دم  یم تکون سر

  یتو  کوچولو کوشا نیج هی کنم یم حس و دارم

 چشم با. کنم  یم وحشت و رهیگ یم رو دستم . شکممه

 : گهیم و کنم یم نگاهش شده گرد یها

 هی یفتیب ؟یکن یم نگام ینطور یا چرا کوشا اه -

 یم خونم از جونت مامان یکرد فکر بشه تیزیچ

 گذره؟ 

 

 تو دکتر کنم فکر! جون؟ مامان زنم، ینم حرف

 ماه شیش  دارم سرطان گفته مامانم  به مارستانیب

 همه داره یلیدل چه وگرنه ستم،ین زنده شتریب گهید

 ! بشن؟ مهربون باهام هوی

 

 نه؟ یایب گفته جونم مامان -

 :  گه یم و دهیم تکون سر

 ...اوهوم -



 .امینم پس -

 :گه یم و کنه یم ول رو دستم

  اطوار ادا همه نیا چرا کوشا؟ کنه یم یفرق چه -

 ؟یدار

 : گم یم و جام سر نمیش یم

  که  یا وعده  با تو باشه گفته جونم مامان اگه چون -

 ! نه؟ نجا،یا یاومد یشد پا دادن، بهت

 

 لو نقشه که  حاال و دهیم تکون نیطرف  به رو سرش

 . ستی ن مراعات واسه یلیدل رفته

 ! کنه؟ یم رییتغ  یچ نطوره،یا که فرض به -

 : زنم یم لب

 ! یارینم در سر ازش تو که یزیچ... احساست -

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 وهفتست یصدوبی س_ قسمت#

 



 ! نکن اشتباه -

  اتهامش انگشت که یحال در و کنه یم کج رو سرش

 : گه یم گرفته من سمت   رو

 از که یاون ! یارینم در سر نگو احساست، نگو -

  تیاهم خودش جز یکس به  و خبره یب ه یبق احساسات

 ! ییتو ده،ینم

 ،یخودخواه چون! یفیضع و ینارنج نازک چون

 اون تو یحت! یکن یم نگاه خودت به فقط چون

 دلمو بار هی ،ینکرد تم یحما بار هی ی کوفت یماجرا

 برو یگفت  یاومد راست  یرفت چپ فقط! ینکرد گرم

... بکش خودتو یدست یدست برو کن،  یمعرف خودتو

 فقط و فقط... یدار رو رفتار نیهم  همه با! نیهم

 .  یدار توقع

 

 که باشه ی نطوریا اگه! من؟  ذارم، یم  هم ی  رو  پلک

 با یفرق چون زباله سطل تو بخوابم  برم دیبا رسما

  نیا... کنه یم یانصاف یب یول ندارم داخلش یآشغاال 

 به خودش دید ی هیزاو از کس هر که  هیطور ایدن

  محق خدا یشه یهم رو خودش و کنه یم نگاه ماجرا

 .دونم یم



 : زنم یم لب

 ! رونیب برو -

 :گه  یم جانبش به حق و کار طلب لحن اون با

 یب ی  تو با  ستمیمیوا یکرد فکر رم،یم که معلومه-

 به اطالعت محض  کنم؟ یم دو به یکی معرفت

 گرفتم باج یزد حدس درست. ومدمین خودمم  خواست

 ! مامان از

 

 تو کنم یم فکر من و کوبه یم هم به رو در و رهیم

 !دارم؟ ازین یچ به قایدق میزندگ

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 وهفتست یصدوبی س_ قسمت#

 

 ! نکن اشتباه -

 



  اتهامش انگشت که یحال در و کنه یم کج رو سرش

 : گه یم گرفته من سمت   رو

 

 از که یاون ! یارینم در سر نگو احساست، نگو -

  تیاهم خودش جز یکس به  و خبره یب ه یبق احساسات

 ! ییتو ده،ینم

 ،یخودخواه چون! یفیضع و ینارنج نازک چون

 اون تو یحت! یکن یم نگاه خودت به فقط چون

 دلمو بار هی ،ینکرد تم یحما بار هی ی کوفت یماجرا

 برو یگفت  یاومد راست  یرفت چپ فقط! ینکرد گرم

... بکش خودتو یدست یدست برو کن،  یمعرف خودتو

 فقط و فقط... یدار رو رفتار نیهم  همه با! نیهم

 .  یدار توقع

 

 که باشه ی نطوریا اگه! من؟  ذارم، یم  هم ی  رو  پلک

 با یفرق چون زباله سطل تو بخوابم  برم دیبا رسما

  نیا... کنه یم یانصاف یب یول ندارم داخلش یآشغاال 

 به خودش دید ی هیزاو از کس هر که  هیطور ایدن

  محق خدا یشه یهم رو خودش و کنه یم نگاه ماجرا

 .دونم یم



 : زنم یم لب

 ! رونیب برو -

 :گه  یم جانبش به حق و کار طلب لحن اون با

 یب ی  تو با  ستمیمیوا یکرد فکر رم،یم که معلومه-

 به اطالعت محض  کنم؟ یم دو به یکی معرفت

 گرفتم باج یزد حدس درست. ومدمین خودمم  خواست

 ! مامان از

 

 تو کنم یم فکر من و کوبه یم هم به رو در و رهیم

  عشق؟ پدر؟ مادر؟! دارم؟ ازین یچ به قایدق میزندگ

 !ندارم یازین هم خودم  به یحت من  ؟...خواهر

 

  * * * 

 

 دست و کرده اخم باره، یم صورتش و سر از یکالفگ

  به بار هی.  زنه یم قدم رو  خونه دور تا دور کمر به

. افته یم هاش لب جون به بار هی و هاش ناخن جون

 ... کنه یم فکر  خودش با

 



  بهار بد حال   ی  برا رهیم احتمال  و هیعصبان هم هومن

  من که چند هر افتاده که یاتفاق نه و  باشه ناراحت

  و حال خوش اومده شیپ ی ماجرا نیا از کنم یم فکر

 !هیراض

 

 سرش ر یز رو دستش  ده،یکش دراز خونه  کف   آزاد

 منظره نیا  نکهیا اول هست؛ احتمال دوتا و کرده جک

  حوصله داره منظره نیا نکهیا دوم. جذابه  براش یلیخ

 یبرا کنه یم گرم داره اون و بره یم  سر رو اش

 ! انفجار

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

  وهشتست یصدوبی س_ قسمت#

 

 چمیپ یم خودم به* الیتک ته ی  کارگرا مثل   که هم من

  و گمشن پاشن، زودتر چه هر که دوارمیام و درد از

 !کنم استراحت حداقل ای بخوابم بتونم تا برن

 ...بهار گهید نیبش -



 

  چشم بهار و آره یم زبون  به رو جمله نیا هومن

  گرده یم بر و چرخونه یم کاسه ی  تو  رو هاش

  محل زودتر چه هر  دیبا من یدهیعق به. سمتش

  آدم خب یول کنه ترک زودتر رو شدنش پاره یحادثه 

  جر بهارک توسط افتخار با تا نهیش  یم ه،یجنم با

 .  بخوره

 

 سرم ییبال چه یدون یم  اصال نم؟یبش ؟یگیم یچ -

 ؟یا متوجه اومده؟

 

  خودش یلیخ  نکهیا واسه و ازش رهیگ یم  نگاه هومن

 :  گه ی م نشکنه رو

 .فهمم ینم خرم نه -

 

 یم یوقت  و ستین کارش تو رفتن رو از  که هم بهار

  یچیق یها   دست ی  جلو  یاحد چیه یطگ یسل در زنه

 :  گه یم و کنه یم یکج دهن. ارهینم دووم مانندش

 ... یفهم ینم  و یخر! نهیهم ن،یآفر -



 

 و کنه یم  نگاهش اخم با فقط زنه، ینم حرف هومن

 هی با باشه شده حرفش متوجه  تازه که  انگار بهارک

 یم پرت هومن بغل تو باال از و آد یم ی ساختگ بغض

  دیبرس دادم به مردم یآ مثال و نازک لحن هی با و کنه

 :  گهیم

 کنم؟ کاریچ دیبا من ... هومن -

 

  و کنه یم نگاه رو زیم ی  رو. نهیش یم جاش  سر آزاد

 .  گرده یم که خواد یم یچ دونم ینم قایدق

  یم. گرده  یم رو کنارش و ها یعسل ی رو  ز،یم ریز

 دفعه کی که "  یخوا یم  یچ و چته"  بپرسم خوام

 یکله  سمت   کنه یم پرت و  ارهیم در رو  شیگوش قاب

 . هومن

 

 به! هم ینی سنگ قاب و داره یقشنگ یریگ هدف

 در بهار داد یصدا و خوره  یم شیشون یپ یگوشه

 : گه یم و زنهیم  غیج که ادیم

 ! ؟ یوحش چته -



 

 از پر  نگاه و مار زهر برج حالت اون  با هم آزاد

 : گه یم اخمش

 یلمایف دنید از وقته یلیخ ما سن مجوج، و عجوج -

 .اتون خونه دیبر دی پاش  اهللای گذشته یجریا نیت

 

 حرف کنه یم باز دهن و من سمت کنه یم رو بهار

 :  گم یم که کنه پوره پاره رو آزاد احتماال  و بزنه

  حل یشورا نجایا مگه ،یحاج گهید گه یم راست -

 من؟ تو دیکن یم دیاریم مرضاتونو و درد همه اختالفه

 

 کرم نوع کی  که هیالکل یدنینوش نوع کی الیتک*: 

 .داده لیتشک رو اش سازنده عنصر خاص

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

  ونهست یصدوبی س_ قسمت#

 



  یم داد هومن  سر و آخر میس به زنهیم واقعا گهید

 : زنه

 ! هومن میبر پاشو -

  مگه  تر عار یب بشر نیا از و زنه یم شخندین هومن

 :  گه یم و  موهاش ی  ال کنه یم فرو چنگ . خودش

  راحت  نیبش ریبگ زم،یعز زنن یم  ادیز زر نایا -

 .باش

 یم آزاد و رهیگ یم هاش دست نیب رو سرش بهار

 : گه

  قشنگ ینمود  رو ما اعصاب یکرد غی ج غیج فقط -

 . مرگته چه چته مین یبب بزن حرف

 ...آزاد بستن  جمویپ -

  ی  ابرو ی  تا با و کنه یم نگاه رو بهار تعجب با کمی

 : گهیم دهیپر باال

 !  بعدش؟ ورم، هی به خب -

  نطوریا و  ستین یخوب مود  ی  رو آزاد هست یچ هر

 تونه یم دهیدر یپاره  پاچه زن هی از یحت ها وقت

 . باشه تر یوحش و تر یکول

 ...بابا یا شما نیفهم ینم چرا -



 و ارهیم رونیب بشیج از رو گارشی س پاکت آزاد

 یم کاشته لبش کنج رو گاریس نخ هی  که همونطور

 : گه

... بستن رو دنسرا یهمه  جیپ آزاد، نه منو جیپ فقط -

 دونم ینم  یوا... هم... ناراحتم  هم ترسم یم هم من

 .دونم ینم

 :  کشه یم ازهیخم  و جاش سر کشه یم دراز  مرتبه دو

  چشمات جلو اومده خاندانت  رنتیبگ اگه یتیروا به -

 ! نه؟ گه،ید

  یم و دهیم  تکون مثبت جواب  ینشونه  به رو سرش

 : گه

 ... ها بچه برم خوام یم من -

 : گهیم آزاد من از قبل و کنم یم نگاهش  یچپک

 ...یکرد جا به جا تنه هی و یخور گه  یها مرز -

 

 و کنه یم بغل  رو زانوهاش نشسته که جا   همون بهار

 :  گه یم

 برم، ببندم و یمجاز در کال دیبا ای  آخه؟ کار یچ بمونم -

 ...بمالم تنم به رو یچ همه ی  پ و بمونم ای



  که یتلخ و یجد لحن و خورده گره یابروها با هومن

 : پرسه یم دمیند ازش وقت چیه

 ! ؟یریم -

 :  گه یم  یفور جوابش در و رهینم رو  از که بهار

 ؟یایم -

  و اندازه یم باال شونه جانب به حق و یعصب هومن

 : زنه یم تشر

 ...امیم که معلومه -

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 یصدوسی س_ قسمت#

 

 : زنه یم داد آزاد

 نکن، انگل نکن پدر، ی ب کهیمرت کرد شروع باز -

 ...فاحشه نکن ارم یم باال دارم

  یم رو بهار که نهیا اش دهیفا تنها و هومنه با رو نایا

 ! خندونن



 :  گم  یم و بهار سمت کنم یم رو

 د؟یکوش اتون هیبق-

 

 : ده یم جواب جاش به هومن

  باردار باعث   که یاشیع یآقازاده ،یبهرام اریشهر -

  هیبق... شهی م شیرستانیدب و ساده دختر دوست شدن

 کنه یم سر شیبدبخت با خونه تو دهیتمرگ بگم؟ اشم

 ... گهید

 

 :  ده یم ادامه لب ریز

 ! گه کهیمرت -

 !  ارهیشهر با که دونم یم و

 در و نمیزم ی  رو آدم نیتر مم...تخ به که هم من یحت

 یکثافتکار  کارش نظرم به ستمین یز یچ بند و دیق

 است، رهیکب گناه گهید  که هومن نظر از و محضه

 . پرسته  یم  رو باشه عاشقش که یکس هومن چون

 



  با رو تو مینستاگرام یا دنسر یفالن بهارک ترسم یم -

 ...بره و کنه رها کمتی ش تو بچه هی

 

 : زنه یم غر آزاد به رو بهار

  نازار که  باش خودت  مواظب تو... ها شو خفه -

 .  حلقت تو زهی بر دندوناتو نزنه یبهمان

 

  یها برگ با من و زنه یم  شخندین ادیم که نازار اسم

 گفت یوقت. لبخندشم مچهین اون گر نظاره شده ختهیر

 یجد یل یخ رونیب رفته نازار با و برده رو نمیماش

  و نوشکفته گل مثل ینطوریا که حاال  اما و نگرفتم

 یحرف هر گفتن از زبانم روم به رو  نشسته خندان

 !عاجزه

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 ک یویصدوسی س_ قسمت#

 



 

  و خنگ هومن یحت که  استهیس یب و عیضا انقدر

.  هیبوستان و باغ چه دلش تو فهمه یم هم کج یدوزار

  گل شیباز  مسخره یحساب هم ییها وقت هی خب البته

 .شهیم آور  چندش یحساب و کنه یم

 

 ... مرغا یقاط  یرفت انگار یکن یم رفتار یجور هی -

 

 نمک، یب آدم به زدن گند یخدا که هم آزاد خب

 :  گه یم و لبش کنج نشونده کجخند

  یزیچ که مخم رو یری م یدار یجور هی امروز -

 تو میبر ییدوتا  نیزم بخوابونمت جا نی هم تا نمونده

 ...مرغا

 

 شرح و فیتوص کنه  فکر بخواد  هومن تا حاال

 پاره خنده از دارم وقت من ه،ی چ جمله نیا یماوقعه

  درد چون شه،یم زهرمارم خندم یم ی وقت یول بشم

  یرو ذارمیم رو دستم. شه یم بدتر برابر  هزار دلم

 .شم یم بلند جا  از و شکمم



 

 یچ آزاد منظور دهیفهم تازه هومن ساعت سه بعد

 و هوش از داره شدن ناراحت ی  جا  به و بوده

 ! کنه  یم ریتقد و نی تحس ذکاوتش

 ! بهتره کنم، کاری چ بلبلشو نیا تو دونم ینم که منم

  نامنظم اپن ی  رو که ییها خشاب از قرص  دونه هی

 .  ذارم یم دهنم یتو و آرم یم در ختنیر

 

  یزیچ هر  از شتریب و ندارم رو صدا  و سر حوصله

 یم که یدرد  بدن تا باشه خلوت دورم خواد یم دلم

 ! کنم درمون رو هست یچ از دونم

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 ودویصدوسی س_ قسمت#

 

! ستمین نه، که کنم ثابت دیبا ام، بچه کنه یم فکر اگه

 اشتباه داره که بدم نشون دیبا احمقم، کنه یم فکر اگه



 ستم؛ین اعتماد قابل اده،یز بدم ی  ها یژگیو. کنه یم

 خاطر به خواد ینم دلم وقت چیه اما! دونم یم

 یم که یبرچسب هر و بشم انداخته دور اشتباه  قضاوت

 !  بزنن روم خوان

 یساعت. ستادمیا وارید به  هیتک ساختمون، در پشت

  روز هر و  کجاست دونم ینم که ییجا  تا خونه از که

  هست یا قهیدق چند االن و کردم محاسبه رو ره یم

 ! کردم فکر یکل و منتظرم که

 داشته خواد یم دلم که کردم دایپ و نفر هی اگه

 به خام ی ناپخته  عشق  . دمینم دستش از باشمش،

  یها ی ژگیو هم باز عشقه، هم باز  یول ادیم نظر

 ... داره رو خودش فرد به منحصر

 

 ! ادیم

  ی  رو هوا یب که لبخندا همون از! شم  یم خوشحال

  به چشمم  و نشسته هام  لب یرو نه،یش یم آزاد لب

  رو لشیوسا داره که هی آلود خواب و  اخمو صورت  

 .  ذاره یم فشیک ی  تو



 تو رو چادرش  ی  انتها و کشه یم صورتش به دست

 یعنی س،ین من به حواسش. کنه یم  جمع مشتش

 . ستی ن چکسیه به رونهیب یوقت

 تا باشم تر دور ازش  کنم یم یسع و افته یم راه

 خودم و رمیگ یم دستم ی  تو  رو میگوش!  نشه متوجهم

 براش که دمیم نشون  باهاش رفتن ور  مشغول رو

 !نکنم درست دردسر
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  رو ییزایچ هی زنه، یم حرف  خودش با  یگاه از هر

 بخواد که انگار  و کنه یم  کتاب حساب  خودش شیپ

  یم تکرار خودش شیپ بار چند کنه حفظ رو یدرس هی

 از اومدن رونیب واسه بهونه هی که خوشحالم و کنه

 ! داره خونه



 بسته هام  چشم  لحظه هی واسه و کشم یم ازهیخم

 و بخوره هم به تعادلم شهیم باعث نیهم شه،یم

 . نمونه شدنم الش و آش  و خوردن ن یزم تا یزیچ

 یم بر اولش شه،یم توجهش  جلب باعث گفتنم آخ

 بر رو پام تا سر گذرا و یسطح نگاه هی با و گرده

 شوکه کنه شک یزیچ ه ی به که انگار کنه، یم انداز

 .کنه یم نگاه رو صورتم و گرده یم بر کامل شده،

 

 از یانقدر حاال  و لبم ی  رو نهیش یم احمقانه لبخند هی

 و ببرم باال  رو دستم بخوام که میشد  دور محلمون

 : بگم

 .. .سالم -

 

  کالفه و خسته  حالت هی با  و حرص از  پر رو نفسش

.  دهیم ادامه رشیمس به مرتبه دو و کنه یم فوت

 : گم یم و کنم یم  کمتر باهاش رو ام فاصله

 .برات متاسفم یتیترب  یب یلیخ -

 



 لحن    و زیت نگاه   با که کردم کشیتحر  یقدر اون

 : بگه یعصب

 ... یکرد شروع که باز -

 :  گم یم و  کاپشنم بیج تو کنم یم فرو رو هام دست

 ... که  واقعا... کشم ینم خجالتم!  ؟یدید آره -

 پس نداره، دهیفا که من مثل یاگوساله  با کردن بحث

  که حاال و ده یم ادامه رشیمس کردن یط  به مرتبه دو

 یم م؛یدور یلی خ یلیخ  خونه از و مید یرس پارک به

 : بگم و برم راه کنارش تونم

 . بزنم  حرف باهات خوام یم -

 ستهیا یم دفعه کی تصورم، خالف بر

 

 به یا خورده  گره یابروها و هم در ی  ها  اخم اون با

 : گه یم انیم اش دهیکش صورت

 !  بزن -

 ! ؟یتلخ من با انقدر چرا -

 نیا ی  برا خودم دل که صادقه و ناراحت قدر اون لحنم

 تا کنه یم  بسته و باز رو هاش لب. سوزه یم کوشا



  تا ده یم ادامه منوال نی هم به لحظه چند. بده یجواب

 :  ده یم رو  جوابم باالخره

 !ترسم یم ازت چون -
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 * * * 

 

 ! ؟یترس یم ازم که میجان و قاتل من مگه -

 :  گه یم

  یم من یزندگ وارد که  یآدم هر یول! یستین! نه -

. شده آزارم  باعث شده که هم قهیدق هی واسه یحت شه،

  تو مثل یفکر  یب یآدما از اد،یم بدم د یجد یآدما از

 ...ترسم یم

 : کنم یم اخم

 ! ندون احمق منو انقدر -



 من. داره حق و  طلبکاره لحنش شه، یم یجد هم اون

 .شدم آزارش باعث گهید  یآدما مثل هم

 نیبب! خودت به ها، نه من  به! کن ثابتش! ؟یستین -

 ! ؟یتون یم

 اللم، من و شده پهن هام چشم  ی  رو میمستق نگاهش و

 به دیبا یچطور  که کنم یم فکر دارم و گنگم... ماتم

 و پر یها  یبطر دیبا همه از اول! کنم؟ ثابت خودم

 دیشا ای بندازم رونیب ام  خونه از رو  مشروب یخال

 جیگ بدتر و ذهنم پس   ادیم دیبا و دیشا  هزار... هم

 . شمیم

 ! داشت یحسن هی تو آزار ه،یبق خالف بر یول -

 االن اگه. رمیم دنبالش... رهیم و کنه یم  جمیگ شتریب

 رو ریمس نیا دیبا باز بمونم، منتظر دیبا باز نرم

  باهام لحظه چند واسه که کنم خواهش  و برم دنبالش

 ... بزنه حرف

 رو عقربش در قمر اوضاع مراعات زنم،ینم صداش

 . رم یم راه کنارش فقط و کنم یم

 :  گه یم برگرده  نکهیا بدون هم اون 

 ! ه؟یچ باز -



 فقط ندارم، جانی ه گهید االن و رمیگ  یم یقیعم دم

 !کنم تالش درستش راه تو خوام یم  فقط آرومم،

 ... نزدم حرفمو من -

 م،یر یم راه میبنداز بهم ینگاه نکهیا بدون هم کنار

 یم که آشنا دوتا مثل   هم دی شا ای بهیغر دوتا  مثل   دیشا

 ! ان بهیغر بگن هیبق به خوان

 !  بزن -

 .ادیم  خوشم ازت -

 . کنه ینم مکث هم جاش سر خوره، ینم کهی

 یم و لبش ی  رو نهیش یم فیظر لبخند  مچهین هی فقط

 : گه

 یل یدل هی ،یایب دنبالم که یستین عاریب کاریب -

 .دمشیفهم بود، روشن و واضح لتمیدل... داشته

 !  ؟یکن یم تمیاذ چرا پس -

 : گهیم و کنه  یم نگاهم

 ! تمیاذ خودم چون -

!  منم؟ بدم؟ بهت دیبا  یجواب چه دونم ینم چون

.  ..دونم ینم! نزن؟ زنگ بزن؟ زنگ! ؟یاوک! باشه؟



 توان از گهید مشکل هی کردن تحمل تی ظرف چون

 .خارجه  میزندگ
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 ...باشم گهید مشکل هی خوام ینم من -

  که یزندگ تو ناخواسته، ای خواسته! یشیم یول -

 دیبا رو تو کنم، یم یزندگ توش دارم  زور به خودم

 . کنم متیقا هیبق از کنم، سکیر کنم، اضافه

 مال ست،ی ن دخترا هیبق کردن میقا مثل  من کردن میقا

...  که یدون یم خودت ست،ین خوش عاقبتش من

 .یدید خودت

 !  ؟...نیبب -

  رو ها دختر راحت که ی زبون نیریش و  دلبر یکوشا

  راحته، براش گرفتن جواب کنه، یم  خودش ریدرگ

 زنه یم حرف راحت که شده یدختر ریدرگ  نجای ا حاال

 . دهینم جواب آسون اما



 از که باشم، داشته نفس به اعتماد کنم یم یسع

  اثر مگه دختر نیا رو اما رمیبگ کمک ن یریش یکوشا

 ! داره؟

 ...  ومدمین جلو روزه سه  دو رابطه هی واسه من -

 : پره یم حرفم نیب

 ! ؟یچ پس -

 همش نا یا! ؟یچ آخرش ازدواج؟ ساله؟ چند رابطه

 فقط کنم اعتماد  بهت یخوا یم... زنکه گول یحرفا

 . نیهم

 ؟یکن ینم اعتماد چرا -

 از زنه؛ یم لبخند و ستهیا یم ساختمون هی ی  جلو

  زدن حرف از قبل و حرفا  از پر اون از تلخا، اون

 :  گه یم و کنه یم تر زبون با رو لبش

 ...ستمین بلد -

 :  گم  یم و رهیگ یم نگاه ازم بعد

 .  دمیم ادتی -

 ... شه یم ساختمون وارد و دهیم هل رو باز مهین در
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 گرم یا گهی د وقت هر از هوا انگار حاال گردم؛ یبرم

 ! بهتره انگار من  حال و تره

 مثل خونه، به رسونم یم  رو خودم چطور دونم ینم

 رو دلخواهشون یباز  اسباب بهشون که ییها بچه

 .زده جانیه و ام زده ذوق دادن،

 

 درآوردن از  بعد و چرخونم یم در قفل ی  تو رو دیکل

 ی  رو که هومن دن  ید با. شم یم خونه وارد هام کفش

 با بدنم یاعضا تمام نشسته در ی  رو به رو یکاناپه 

 . ورود در به چسبم یم و خورن یم گره هم

 

  تیعصبان با خوام یم و دمیم قورت رو دهنم آب

 کنم یم سرفه. گلوم یتو شکنه یم که بزنم داد سرش

 وار دیتهد رو ام اشاره انگشت حالت همون تو و

 . دمیم تکون  مقابلش



 

 یم استقبال من تیوضع از خواسته خدا هم نامرد اون

 :  گه یم خنده با و کنه

 ! همون باشه، آره -

 

  داد و سمتش کنم یم تند  پا اد،یم جاش سر که نفسم

 : زنم یم

 من! ؟یندار یزندگ خونه تو ی...الش خراب، آخه د   -

 !ببرم؟ پناه یک به  شما شر از

 

 یمغموم و معصوم لحن با  و یینما مظلوم در زنه یم

 :گه یم

 .کوشان ستین افسرده آدم هی با رفتار طرز نیا -

 

  رو هاش چشم  خواد یم دلم و کوشان گه  یم عمد به

 من که یدر شدن بسته  ی  صدا که. ارمیب در کاسه از

 ... آد یم گذاشتمش باز

 



 نیا از گهید یکی نمییب و برگردم نکهیا از متنفرم

 :  گم یم  و کشم یم قیعم نفس. پلشته یزونایآو

 !نهههه گهید تو! نه گهید تو -
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 ...ایخور یم گه یلیخ دایجد -

 رو آزاد نیروت  الوگید دوتا نیا ینفهم زبون از کالفه

 :  کنم ی م تکرار یا مسخره لحن با

 فقط... نخور گه... بخور گه... نخور گه... بخور گه -

 . بلده نویهم

 

 :  گه یم و خنده یم

 ...و وثید و ش...جا بابا نه -

  قصد و  کنه یم فیرد  که یکیرک یها   فحش وسط

 : گم یم بذاره شی نما به رو بودنش بلد داره



 .گهید رو گاله ببند خب -

 

 :  گه یم و آشپزخونه سمت رهیم میمستق

 . میهومن مهمون شامو خودت، به نینر -

 

  نیا دنیشن با گرفته، یاللمون  لحظه نیا تا که هومن

  در جونش  عیسر کنه حساب رو شام قراره که حرف

 :  گه یم و کردن خرج واسه رهیم

 سال صد بعد  من مومن؟  یاریم در یباز یالش چرا -

 خار   من ؟ینواز  مهمون رسم نهیا مهمونتونم، شب هی

 ...وینواز مهمون نیا

 

 یم یغلط چه قایدق آشپزخونه تو دونم ینم که آزاد

 :  گه یم  حرفش نیب و ادیم رونیب اونجا  از کرده،

  م،یخشک ناخن یتو مهمون یچار  سیب ما که نه ها -

 . ستین روا همون واسه

 



 و مونده ناهار تا ساعت چند هنوز اتاق، سمت   رم یم

  یم. کنن یم  پاره کهیت رو گهیهمد دارن چلغوزا نیا

 :گم

 دارمیب فقط دیبکن  دیخوا  یم یغلط هر خوابم، من -

 ...دینکن

 

  اما  باشه یمناسب انتخاب  کنم ینم فکر! خواب؟

 از و دارم آرامش به ازین ذهنم کردن مرتب یبرا 

 .غهیدر ازم هم خودم یخونه  تو خدا  جانب
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 به رو ام خونه که یخر نره دوتا ی  صدا و سر با

 داریب و کنم یم باز چشم درآوردن خودشون محاصره

 از اما و نم یش یم جا سر کشم، یم ازهیخم شم، یم

  یم دراز دوباره کردم ضعف و گشنمه که ییجا اون



  و موربه تخت ی  رو خوابم که یحالت بار نیا و کشم

 . بشه زونیآو  تخت از ام کله شده باعث

 

 اخم کنه، یم  نگاهم یچپک آزاد و شه یم  باز اتاق در

 : گهیم و کنه یم

 ؟یداد جهت رییتغ که یدید یم یناموس یب خواب -

 : گم یم لب ریز

 .شو خفه -

 چون اد،یم کجا از جرئت همه نیا دونم ینم من و

 یم نباشه یخوب مود رو آزاد اگه کرده ثابت تجربه

 !آره یم نییپا  رو فکم زنه

 

 یول نداره بیع یودیپر بگم کنم درکت خوام یم یه -

 که یعضو یندار نمیب یم کنم یم  نگات یچ هر

 .رو  کنه یزی خونر

 ... آزاد -

 



 نداره، بست و چفت دهنش یول گشنمه  بگم خوام یم

 کنه تعارفم  ینخور درد به زیچ خواد یم  نیقی به قطع

 . خوره  یم شتریب خودش درد به که

  یخواب ساعته هفت بخور، یکوفت هی رونیب ایب پاشو -

 . خواب تو یمرد البد گفتم

 

 :  نگم بلند یصدا با و رمیبگ رو تعجبم یجلو  تونم ینم

 ن؟یبود کرده خورم زیچ... ماااااممم...  پش ساچ -

 یزلی گر خرس مثل دیبا من چرا ن؟یکرد کارمیچ

 بخوااابم؟ 

 

 :  گه یم یجد لحن با بعد و  مختصر و کوتاه خنده، یم

... که یخور زی چ خودت تو م؟یکرد خورت زیچ ما -

 ! یخور یم ی چ همه که یگوسفند  انقدم
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 جون بدنم انگار یول بشم بلند جام از کنم یم یسع

 ادیم و رهیگ یم در قاب از رو اش هیتک آزاد. نداره

 یم کمکم و بازوم ریز کنه یم بند رو دستش. جلو

 :  گه یم خنده با. بشم  بلند جا از کنه

 از که یبود کار رو ویدی خواب که یساعت هفت همه -

  ؟یافتاد  توان تاب

 :  زنه یم داد ییرایپذ یتو از هومن خندم، یم هم من

 !  کو؟ من شرت نیا بهار -

 یم آزاد و کنم یم نگاه آزاد  به سیف پوکر و متعجب

 : گه

 . خله...ک کن ولش -

 سفارش غذا فقط خواد یم دلم و میریم رون یب اتاق از

  زنده زنده تا باشم نداشته یسهم من و باشن داده

 ! کنم کبابشون

 

 و زیم یرو شده پخش لیوسا به افته  یم نگاهم

 یم شوکه اولش. زمیعز مکاالن یسکی و یخال  یبطر



 نهیب یم که آزاد و کشم یم قیعم نفس تا چند شم

 . کنه یم حفظ من از رو اش فاصله پسه هوا

 

 نیتر بلند ی  تو و شه یم آزاد گلوم از  کم کم صدام

 : زنم یم داد که خودشه تناژ

 ! کشمتون یم! گام...م جفتتونو -

 آزاد. خنده یم  و ستین خودش حال تو اصال که هومن

 مثل من و ستهیا یم نهیس به دست و زنه یم شخندین

 هومن سمت کنم حمله که زنم یم رجهی ش یزخم ببر

 !داره یم نگهم محکم  آزاد اما

ل ه ی و سرم پشت برسه دستم که  کنم یم تقال  به هم یگ 

 تره ادیز من از زورش اما رمیبگ احمق یکی نیا سر

 . شم ینم موفق و

 

 خنده، یم  خودشه، ممکن حالت نیبدتر تو که هومن

 ! ده یم تاب رو  سرش و کنه یم سکسه

 یم آروم  کمی بشم راحت آزاد دست از  نکهیا یبرا

  قفل که کمی. کنه ولم و شدم آروم کنه  فکر که ستمیا



  هومن سمت کنم یم حمله باز شن یم شل هاش دست

 :  گم یم و

  خار واست... دمیم جرت من! کنم یم ات پاره من -

 !  گه کهیمرت ذارم ینم مادر

 : گه یم گوشم کنار خنده با آزاد

 ! یار یم در یباز وزه توام نشده یز یچ بابا -

 : گم یم و شمیم  یشیات شتریب

 ننه با که ه یعسل ماه روز دو پول ستی ن یزیچ آره -

 ! یالش یشا..جا  رفتم هاتون

 آزاد رو خودم محکم و ارهیم در رو حرصم آرامشش

 : رمیگیم رو اش  قهی و گردم یم بر کنم، یم

 هزار هجده ادین میفیح  رتتیبگ کن شل کمی حداقل 

 !لجن ،ینشد مست ذره هی یکرد کوفت  ویسکیو دالر

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر: " شانزدهم_فصل#

 صدوچهل ی س_ قسمت#

 



 :  گه یم  لبش ی  رو شخندین همون با

  تا تی بچگ از  من ونویلیم چهارصد. نباش َگدا انقده -

 .کردم کلتی ه خرج االن

 

!  کم اما مسته. خنده  یم و کنم یم ول و اش قهی

 دست از رو شیاریهوش وقت چیه که هیگوسفند

 خورده رو  مشروب نوع نیبهتر اگه یحت ده،ینم

 !باشه

 

  * * * 

 

 !گرفتن درد پاهام بابا سایوا -

 

 که نداره یتیاهم درسته، حدسم و  گم یم رو نیا

 . کنه کم رو سرعتش بخواد

 

 !  زنم یم داد اسمتو  نجایهم ینستیوا اگه -

 



 :  گه یم تیعصبان با و سمتم گرده یم بر سته،یا یم

 ! ؟یگی م یچ چته؟! تو؟  یخوا یم جونم  از یچ -

 

 یحت که  هست کجا من  از تر بدبخت زنم،  یم لبخند

  یدختر از دیبا و مکافاته با هم شدنش عاشقش

 !کنه س..چ براش که ادیب خوشش

 

 تو، شما، و،ی. گهید نپرس یتکرار سوال  انقد اه -

 ! ه؟یاوک ناست،یا خواستم

 

 :  گهیم و کنه یم اخم

 ! ه؟یاوک سالمت، به ، یهر خداحافظ،! ستین نه -

 

 : دمیم جواب خودش مثل

 !ستین نه -

  نیا انقدر و ذاره یم هم  یرو پلک لحظه چند یبرا

 واو به واو شدمش، بر از کرده تکرار رو ها کار



 عضو تنها و بلدم رو حرکاتش زیر به ز ی ر و حرفاش

 ! قلبشه برام  اش ناشناخته

 

   باز_مفت#

 " کردن ششدر:" شانزدهم_فصل#
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 نگاه سرتو پشت که ؟یبر که باشه؟ که کنم کاریچ -

 منو که ؟ینش من آشفته یزندگ ریدرگ که ؟ینکن

 !  ؟ینکن خودت آشفته یزندگ ریدرگ

 

... بهش شم یم تر کینزد سمتش، دارم یبرم قدم

 هی خواد یم دلم. کنارشم  حاال و تا سه... دوتا... یکی

 که عشق نیا ... ماجرا  نیا بشه تموم شهی هم واسه بار

 تر کننده تیاذ داره که! خواهش به شه یم لیتبد داره

 !شه یم قبلش از

 

 ینم ینگ برو، ینگ بهم گهید که کنم کاریچ من -

 م؟یکن درستش هم با امونو آشفته یزندگ  یبذار! خوام



 

 که ادیب ییبال چه دیبا آدم قلب سر و زنه یم پوزخند

 : ها آدم از بشه یفرار  همه نیا

 ! مگه؟ هیشدن -

 :گمیم و دم  یم تکون سر

 ! آره من واسه - 

 باورم شتر یب قدر چه هر  و زنه یم پوزخند  هم باز

 به رو سرد پوزخند اون خواد یم دلم شتریب نداره،

 !کنم لیتبد لبخند

 

 به قراره که رو یزیچ!  کشمش یم رونیب بمیج از

 و رمشیگ یم سمتش. بده سامون و سر  ارتباط نیا

 :  گم یم

 دلم گهید یول  ادیب نظر به احمقانه ممکنه رش،یبگ -

 شترتیب آزار باعث یدار تو  که یطیشرا  تو خواد ینم

 زنم،یم زنگ  بهش بار  کی ساعت مین هر من! بشم

 قبول که ذارم یم نیا  بر و فرض باشه روشن اگه

 ! خب؟ ه،یشدن من با یکرد

 



 که! نکنه صدام  که مونم ینم شم، یم دور ازش بعد

  که! ر یکوفت یگوش نی ا ببر خودت با و سایوا نگه

 سمه، بده، شه،ینم عالقه نیا رابطه، نیا نگه باز

  کجاست دونم ینم که ییجا سمت افتم یم راه! غلطه

 یآدم هی آره، بگه و بشه اگه  که! خوشحال قلبم ته و

 ...هست من به حواسش شه یهم که ارمی م دست به رو

 

   باز_مفت#

 " است  لیتعط"  هفدهم _فصل#

 فیحر نیزم در شده، کشته یمهره که یوقت] 

 .[ ند یننش

 ودوصدوچهل ی س_ قسمت#

 

 

 "  نازار"  دید یه یزاو رییتغ

 

  یگاو دوتا به مسئله کی  دادن حیتوض  مشغول سخت

  نکهیا یجا  به و کنن یم حرکت  اطرافم دارن که هستم



  رو پهنه زشونی ه چال و چشم  باشه من  به حواسشون

 . مدرسه دم یها پسر

 که کورن قدر اون و بشن رد ابونیخ  از خوان یم

  دم یم یخال جا هم من و کنن ینم نگاه رو جلوشون

 . برن فنا به شتریب که عقب گردم یم بر و

 نگاه جور  هی و نیچرون  چشم حال در  ابونیخ  وسط

 جنگل یها  تیجذاب با انگار  ها پسر ن یا به کنن یم

 ! شدن رو  به رو آمازون سرسبز یها

 

 هوی ها اون به دنیرس با ادهیز سرعتش که ینیماش

  همه توجه بلند بوق اون با بعد و زنه ی م ترمز یرو

 . کنه یم جلب  خودش به رو

 که یدختر  و بهار. انیم خودشون به باالخره

  نستاگرامیا اکانت هم اون گه  یم بهار اما شناسمشینم

 . تاکره کیت و داره

 

 و شه یم  دور محل از ادیز سرعت همون با نیماش

 یمدرسه تا چند یلیتعط  ساعت تو دیبا چرا دونم ینم

 و بره تند که بشه دایپ یگوسفند هی هم، کنار دخترونه



  هم و دهیم فنا به رو خودش هم که نباشه مهم براش

 . رو ها بچه

  یم من گوش ریز و گرده یم بر رو رفته ریمس بهار

 : گه

 . داره کار تو با اروی نیا -

 

 :  گم یم  و اطرافم به دمیم رو نگاهم

   دختره؟ ؟یک -

 

 :  گه یم و زنه یم شخندین

 . هینیماش نه -

 

 :  گم یم و کنم یم جا به  جا ام شونه  یرو ام کوله

 ! خورده گه  یلیخ خب -

 

 رو خودش که یحال در و شه یم تر  عی وس شخندین

  ردم ابونیخ  از داره یسع  و کنه یم من  دست زونیآو

 :  گه یم کنه



 . ایش یم مونیپش -

 

 : گم یم و اندازم  یم باال شونه

 !مگه؟ آشناست -

 

   باز_مفت#
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 .  یفهم یم م یبر ایب حاال -

 

 و ییآوا ارتباط چطور  هیثان سه تو. کنم یم تعجب

 کجا و داره کار من با دیفهم که گرفت طرف با ییمعنا

 !  کنه تیهو یافشا  خواد یم

 ! رفت؟ کجا دختره -

 

 : گهیم و خنده یم



 ! گهید چوندمشیپ -

 

 :  گم یم و کنم یم نگاهش باز دهن با

 ! نبود؟ قتیرف مگه  المصب -

 

  ینم. متنفرم نجایا از من و میر یم یفرع  کوچه از

  یجاها   عاشق همش  کلم، گل سنده نیا چرا دونم

 .  خلوته

 : گهی م جانب به حق و اندازه  یم باال شونه

  من به دهیچسب اومده. خوشه دلت بابا کن ولم ق؟یرف -

  که میریبگ ییدوتا کار ای ب. کن شاتم کن شاتم یه که

 !ابرومه؟ و  چشم عاشق  یکرد فکر. باال بره فالورش

 

 از خوان یم یچ و گه یم یچ قایدق فهمم ینم که من

 : گم یم هم جون

  یخور گه  عیوس فیط و رهیدا اون تو دم ...یر من -

 ! تیجریانیت دوران

 



 یکس دنبال چشم  با و میزن یم رونیب یفرع  کوچه از

  شده دهیدر یقدر به دختر نیا یعنی. انگار گرده یم

  ادیب شده ی کار گل موتور با هومن مونده کم فقط که

 دختر یا بال"  که بهش کنه وصل ضبط هی و سراغش

 !  بخونه رو یاند" مردم

 

 . موند کجا نمیبب کن غالف باسنتو قه ید هی حاال -

 

  نجا؟یا ادیم یدیفهم کجا از! ؟یدار بیغ علم -

 

 :  گه یم خنده با و کنه یم  عوض رو اش لهجه و صدا

 ...بلُدم جنبل جادو ها، -

 

   باز_مفت#
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 .  اوناهاش -



 برام که  ینیماش ظاهر به کنه یم اشاره  دست با

 :  دهیم  هلم بهار و کنم یم نگاهش کمی. آشناست 

 نشه مطمئن تا ارهیم در یباز سیپل گهید برو اه -

 ! شهی نم سوار هیک

  رو شهیش راننده و دارم یم بر جلو به رو قدم کی

 لبخند شه یم باعث دنشید چرا دروغ. کشه یم نییپا

 : گمیم یفور  یول بزنم

  مدرسه یجلو ستایب و صد با که یتیشخص یب اون -

 ! ؟ییتو دهیم راژی و دخترونه

 

 : گهیم و ده  یم تکون سر

 ...گهید ببرم دلتو اومدم -

 

 :  گه یم و کنم یم نگاهش سیف پوکر

 باش، شعوریب ذره هی آداب، یمباد انقد  ادیم بدم -

 ! ؟یریمیم

 

 : زنه یم داد بهار



 ! بابات نازار -

 

 یم خنده ر یز زنه یم و کنم یم نگاهش زده وحشت

 : گه

 . کردم یشوخ -

 

 حواله لگد هی و شه یم تیعصبان به لیتبد وحشتم

 :  کنم یم اش

 ! ؟یدار کرم  تو مگه آخه -

 

 : زنه یم غر ما یدعوا نیب آزاد

 مثل امیب ی کن س...چ یخوا  یم یشینم سوار اگه -

 . ببرمت زور  به کنم کولت لمایف نیا

 

 : کنم یم اخم

 . کنه یم ام پاره مامانم شم، ینم سوار که معلومه -

 



  خونه یایم گفتم بهش زدم زنگ  شده، هماهنگ قبال -

 . ما

 

 یم جارو رو نیزم داره که یفک و بازه که یدهن با

 :  گم یم کنه

 !؟یکرد وقت یک ها؟ -

 

 : گهیم و نیماش سمت دهیم هلم

  برنامه شبید از بدبخت نی ا نازار، یمخ رو یلیخ اه -

 . کنه  زیسورپرا و گاو  ی  تو دهیچ

 

 : گهیم و خنده ریز  زنه یم آزاد

 جفتتون کرده، جفت خوب  رو تخته و در خدا که حقا -

 !لق دهن و خل...ک

 

   باز_مفت#
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 : گه یم و کنه یم نگاه من به

 ! ؟یاینم -

 خودم با. آمیم بگم و رمیبگ میتصم تا  کشه یم طول

  یعقالن بُعد اما آدیم خوشم ازش ندارم، تعارف که

 : گه یم درونم

 . افته ینم یخاص  اتفاق کوتاهه، دنیچرخ  هی فقط نیا -

 

 که کنم باز رو  در خوام یم و زنم یم دور رو نیماش

 انقدر امروز چرا دوتا نیا. کنه یم حرکت  جلو به رو

 ! عالمه  خدا فقط منن تعجب و مباهات  یه یما

 

  یم عقب  دنده و ستادمیا  یواکنش چیه  بدون سرجام

 :  گم یم پنجره از و شم یم خم ره؛یگ

 ! زته؟یسورپرا جزو نمیا -

 

 ! جنگمه اعالن آالرم نه، -

 



 :  گم یم شم، یم سوار و کنم یم باز رو نیماش در

 ...  نکن -

  حرفم فورا دم،یم یبزرگ گاف چه دارم که فهمم یم

 : گم یم و کنم یم اصالح رو

 !اتوریگالد مونینکش -

 

  اندازه یم سمتم که ینگاه مین با و زنه یم شخندین

 :  گه یم

 . کردم یم حال شتریب یاول با -

 

 و رمیم یم یفضول از دارم که ییاونجا از فقط من -

 هی اومدما، باهات هیچ زتیسورپرا بدونم خوام یم

 نیا از و الو ا  ساچ که نداره برت خام  الیخ وقت

 !خب؟ حرفا،

 

 ینشونه  به رو دستش و کنه یم روشن رو نیماش

 کنه یم بسته  و باز صورتم ی  جلو من زدن حرف ادیز

  رو شیلعنت یها انگشت اون خواد یم دلم قدر چه و

 ! بشکنم



 

 

 یبرا که یبوق تک با و کنه یم روشن رو نیماش

  ینم هم هنوز من و.. میش یم دور ازش زنه یم بهار

 ...نشستم نجا ی ا ها احمق  مثل چرا دونم

 

 باز _مفت#
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 رهیگ یم سی س یالک ها، رهیم یلیو یلی ق داره دلش -

  بسته همه  رو به قلبم یدرا من سرم به  خاک نه ا وا

 ...است

 . خندم یم و زنه یم طعنه من به رو نایا لب ریز

 

 ...اومد خوشت ه؟یچ ها؟ -

 



 :  گم یم . رهیم خونه ر یمس مخالف و زنه یم دور

  م؟یریم کجا -

 

 : گه یم و کنه یم کج رو سرش

  واسم سوراخ  یچل و خل ببرمت، تونم ینم  که خونه -

 !یذارینم

 

 و دمیم تکون  حرفاش  قیتصد ینشونه به رو سرم

 :  گم یم

 دوارمیام یول یکرد اشاره یخوب نکته به بله، بله -

  و یگشنگ از دارم چون باشه زتیسورپرا جزو  ناهارم

 ... رمیمی م یخستگ

 

 :  گم یم متعجب و کنه یم  نگاهم رهیخ

 ! زدم؟ یبد حرف -

 

 یم لب ریز و دهیم تکون ینف ینشونه  به رو سرش

 : گه



 ! نچ-

 

 ! تره یمود من از نیا و اندازم  یم باال شونه

 :  گه یم  طلبکار و یعصبان لحن هی با بعد هیثان چند

  کنه بزرگ  ارهیب جنگل وسط از قورباغه آدم -

 ای ادیم خوابش ای گشنشه ای. شترهیب تو از احساسش

 ! کنه سیسرو آدمو دهن بزنه  خواد یم

 

 : گم یم خنده با

 !بدتر؟ قورباغه از نیا دنبال یافتاد یچ  واسه پس -

 

  که یشخندین با و کشه یم رو  لپم یآن واکنش کی یط

  یم آد یم هم  قشنگ یلیخ   نظر به و کاشته لبش یرو

 : گه

 

 !  دارم دوستش چون -

 



  یها  لحظه تو! بلده یباز و نامرد که کنم اعتراف دیبا

 رو فشیحر و زنهیم رو بزنه دیبا که یحرف حساس

 ! کنه یم آور میگ

  هم جون  به افتن یم هام انگشت و آد یم بند زبونم

 .ترسناک اما قشنگ حس نیا از کنن فرار که

 

  وهفتصدوچهل ی س_ قسمت#

 

 

 دوست هی دارم، دوست جواب "  گفت یم بود یکی -

 ". ستین منم یحت. دارمه

 

 دوستت بگم اگه دونم یم و کنم یم زیر  رو هام چشم

 هی به شم یم لیتبد من! شه یم تموم یچ همه دارم

 بر ازش یاشتباه هر که شهیپ عاشق و احمق دختر

 دوستش که گفت شهینم لحظه  نیهم تو یحت و آد یم

 !اعتمادم یب بهش نسبت هنوز چون دارم،

 

 ! دارم دوست گفته تو به که کرده خودی ب یلیخ یکی -



 

 تا هام چشم ناخواسته! آسمان یپهنا به دادم یگاف

 دهنم ی  رو رو دستم کف و شن یم باز درجه نیآخر

 : گه یم و خنده  یم. کوبم یم

 .وفادارم تو به تماما فعال  من... که نگفت من به -

 

 فعال؟  -

 

 : کشم یم غی ج و کشه یم محکم ییال هی

 ...نکنا شروع باز -

 

 :  کشم یم  غیج من و یبعد محکم ییال

 ! خر نکن -

 

  رو یادیز درد تکون هر با و ودمیپر که  ییاونجا از

  ییال! بشکنم رو گردنش خواد یم دلم شم  یم متحمل

 : گه یم خنده با و  یبعد محکم

 ! یدار دوستم که  کن اعتراف -



 

 : گم یم حرص با و کنم یم اخم

 ! زشت شغال اد،یم بدم ازت که کنم  یم اعتراف -

 

  برخورد در به  بازوم که یطور  تره، محکم یبعد ییال

 : کشم یم غیج. ادیم دردم کمی و کنه یم

 ! یوحش نکن -

 

 ! بگو -

 

 ینیس تو براش گذاشتم حتما، آره و کنه یم اصرار

  رو و ترمز رو زنه یم محکم  ابونیخ کنار ! ببره ادیب

 یم رونی ب حرص با رو نفسم. شم یم پرت جلو به

 دونم ینم  و شدم منفجر که هیزمان  االن و فرستم

 .ارمیب  زبون به یچ و افته یب یاتفاق چه ممکنه

 داره خون! نکن گم ینم بار صد مگه! پلشت نکن -

 کرم ؟یدار مرض زنه، یم رونیب گوشم و چشم از

 با اتو کله  و ختیر اون شور مرده ؟یخار  یم ؟یدار

 . نفهم  زبون ببره هم



 

 کنه یم نگاهم سیف پوکر و زده وحشت هیثان چند هی

  شدن کالفه باعث دنشیخند. خنده  ریز زنه یم بعد و

 و شه یم مشت دستم که یحال در و شه یم شترمیب

  دردم خودم شتریب و سفتش یبازوها  ی رو کوبم یم

 :  گم یم اون تا آدیم

 ... .سیآسکار  نخند... یروان نخند -

 

 وهشتصدوچهل ی س_ قسمت#

 

 دستم اد،یم  بند که اش خنده باالخره و گذره یم کمی

 :  گه یم خنده با و رهیگ یم محکم رو

 ...!  دارم دوست پا...  بزن پا با -

 

 یم خنده با و شه یم تر شل  ابروهامه، نیب که یاگره

 :  گم

 !؟یدار شیتیف فوت -

 



 رو دستم کنم یم تالش من که یحال در و خنده یم

 : گه  یم و داره یم  نگهش تر محکم کنم، آزاد

 یم نکهی ا علت اصال آره، یول گفتنش واسه رهید -

 آدمو  پاهات با ی تکواندوکار . نهیهم  خوامت

 ! یکن...یم

 

 چون گرفته، هم ام خنده خب یول کشم یم  خجالت کمی

 !گهینم یجد که مشخصه اش افهیق و لحن از

 

 !  کن ولم -

 

 :  گه یم تخسش جذاب لحن اون با و ده  یم تکون سر

 !کنم  ینم نچ؛ -

 

   ؟یدار کرم -

 :  دهیم تکون سر

 . بله  متاسفانه -

 



  یور هی لبخند و صورتم یرو پهنه اش  رهیخ نگاه

  بود زهرمار برج مثل لیاوا که رهینم ادمی! لبش کنج

 ! لبشه  یگوشه لبخند مچهین اون مدام االن و

  یم خوشحالم شدم، اتفاق نیا باعث من نکهیا فکر

 !کنه

 

 :گه یم و کنه یم ول رو دستم

 . برات دارم یزیچ هی یراست - 

 

 :  گم یم زده جانیه

  ؟یچ -

 

 ن،یماش عقب یصندل یرو از و کنه یم دراز دست

 :  گه یم و آره یم رو یرنگ دیسف بزرگ کیپالست

 . زمیعز توا  مال نیا -

 

 یم خودش و رمیگ یم دستش از رو پاکت زده جانیه

 : گه



  دمت....گا  گفتم؟ من بود یسم چه نیا ه، یچ زمیعز -

 افتاده لفظاش همه کرده  یمال ه...خا انقد هومن،

 . دهنم

 

  یریغافلگ خودش با هاش یریدرگ به توجه یب

 یم نگاه بهش ذوق با و آرم یم رونیب رو زمیعز

 . کنم

 ! یهود

 ! جذاب یوانهید نیا و من نیب یارتباط  پل تنها

 . ها خودمه مال -

 یخاص گارد هی هوی اون و کنم یم نگاهش تعجب با

  نظر به یجد کنه یم یسع که یحال  در و رهیگ یم

 : گه یم یمحکم لحن با اد،یب

 من مال فقط اگه پات به زم یر یم هامو یهود تموم -

 ! یبش

 

 : گم یم خنده با

   م؟یبر یک -



 یم اخم و تعجب  با باشه، خورده ذوقش   تو که انگار 

 : پرسه

 کجا؟ -

  یم کردم بغل محکم رو زمیعز یهود که یحال در 

 :گم

 ! کردم دایپ رو اهامیرو مرد من گه؛ید محضر -
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 دوست تا پاچن یم دون که یینایا از معلومه قشنگ -

 ! کنن ینم ول شوهر  به نکنن لیتبد و پسر

 

 :  گم یم یبلند یصدا  با زده جانیه

  ینباش باهوش انقدر! یلعنت یزیت تو قدر چه! پشمام -

 ...کاش

 



  وقت چیه اتفاق نیا متاسفانه یول تالشم در خودمم -

 ! افته ینم

 

 و رهیگ یم ام خنده مرزش و حد یب یفتگ یخودش از

 یم و کنه یم روشن رو نیماش. کنم یم نگاهش فقط

 : گه

 ... خوبه مونگولش دختر -

 

 سر که یحال در ،یتصنع تیعصبان با و کنم یم اخم

 : گم  یم شم یم  جا  به جا جام

 ! ها؟ -

 

  رفع خواد یم  و ده یم تکون هوا یتو رو  هاش دست

 : خودش از کنه اتهام

 بردشون  دیبا نیزندگ زن قانع یدخترا  گمیم یچیه -

 ...محضر

 

 :  گم یم و دم  یم تکون سر



 !خب؟. اومد خوشم ن،یآفر -

 

  یهود با که یدختر. نهیهم  تهش گه،ید  نداره ادامه -

 در یدی مروارد همچو  کنه حال مطال  طال از شتریب

 ! منه قلب صدف

 

 قول به لحن نیا بخورم ترک خنده از خوام یم

 ! بهیعج برام بیعج  ،یآشمال از سراسر خودش

  کجا؟ میریم االن -

 

 :  گه یم و  موهاش یال بره یم دست

 نه شاهد نه میدار شناسنامه نه ده،یمال که محضر -

 رو مرحله نیا. خوره یم ازدواج درد به تو سن

  و حجله شه یم که یبعد میر یم میکن یم سانسور

 ! خوبه؟... نایا و عسل ماه

 

 یحال در کنم، یم ادهیپ براش رو یمیقد  لیاستا همون

 موج مثل   مقابلش و هوا یتو  رو فاکم یها  انگشت که

 : گه یم و زنم یم لبخند دمیم تکون یکی مکز



 !یا نده  توا  حسابم طرف رفت ادمی لحظه هی -
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  شتیتیف فوت پاهام یجور هی وگرنه نره، ادتی گهید -

  یبیب بمونه ادتی شهیهم تا که طحالت تو کنن یم رو

 !  زمیعز یبو

 

 یم باسنش به کینزد ییجا کمرش یرو  رو دستش

 : گهیم خنده با و ذاره

 ....کافر  گرفت دردم -

 

 به اشتباهم، به دروغم، به ست،ین ری مس به حواسم

  لحظه هر که خودم به اشتباه، نیا انجام  یبرا جسارتم

 ! اتفاقاته به فقط حواسم و شه یم دور  ازم شتریب

 



 رو کرده  انتخاب که ییجا و داره یم نگه  جاده کنار

 که ییها خاطره برف، سردش، یهوا. دارم دوست

 ! داره یخوب یقهیسل که  کرد اعتراف شه یم و دارم

 

  رو صندوق در اون از قبل شه، یم ادهیپ نیماش از

  یمشک کیکوچ ساک نیماش پشت از حاال و کرده باز

 . آره یم خودش همراه رو یرنگ

 

 کنه یم باز رو من سمت در زنه، یم دور رو نیماش

 :  گه یم رنگم یمشک  قشنگ یهود به اشاره با و

 . نییپا ای ب و بپوشش -

 

  یم عقب ی صندل یرو رو ام کوله دم،  یم تکون سر

 تن رو یهود و آرم یم در رو خودم شرتیسو ذارم،

  ی  رو رو کالهش و شم یم ادهیپ نیماش از. زنم یم

 .  بمیج یتو کنم یم فرو رو هام دست و ذارم یم سرم

 

 به کنه یم بند رو دستش که فتمیب راه  خواهم یم

 : گه یم آروم. کشه یم عقب رو من و کالهم



 ! یخور یم  سرما سایوا -

 

 یم رونیب  رو یرنگ یمشک شالگردن  ساک داخل از

 یم خاشاکم  و خار شتری ب چه هر زشی ر باعث و آره

  نگاهش کنجکاوانه و دم  یم قورت رو دهنم آب! شه

 دور یطور رو شال کنه یم یسع دقت با کنم، یم

  و رهیبگ قرار صورتم ی  رو کامل که چونه یبپ گردنم

 . باشه نداشته نفوذ راه

 که جذابه قدر اون کار نیا دادن   انجام موقع  لشیاستا

 دوست یمنظره و وضوح  از تمام چه هر ی  باز  زیه با

 !برم یم لذت شیداشتن
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 زنه یم ُزل کج لبخند اون با شه یم تموم که کارش

 که! کنه  یم تمیاذ قدر چه   نگاهش و هام  چشم ی تو



 خود یب خودم از شن یم  باعث هاش  چشم مردمک

 . بکنم دل تونمینم و بشم

 

  یجلو کشه، یم محکم رو کاله بند ادیم که خودش به

  شل کمی رو بندش. خنده یم و شهیم گرفته هام چشم

 یم دلم که سخته و ادیز قدر اون سرما و کنم یم

 . کنم حفظ قدرت  پر رو ساخته که یلیاستا نیهم خواد

 

  بدون. کنم یم نگاهش چپ  چپ و رهیگ یم رو دستم

 :  گه یم کنه نگاهم نکهیا

  با راحت التیخ... که ندارم دست ش یتیف گهید -

 ! زنه ینم سر ازم یاشرمانه  یب اعمال دستت

 

 تو ادینم بدم هم یلیخ و خندم یم! شناخت یعنی نیا و

 داشته موندن واسه یخوب یجا دستم سرد، یهوا نیا

 !باشه

 

 . شم یم روون دنبالش به منم و افته یم راه

 .میبش پاره قراره که باش آماده یبیب -



 

 یم و  من نون لقمه ه ی واسه بابا، مینیب کن ولم -

  چه ستین هم معلوم تازه باال؟ اون یبکشون  یخوا

 . سرته  یتو یاانه یالش  یفکرا

 

 :  گه یم خنده با و سمتم گرده یبرم

 ...سرمه تو نی ا! برف یرو خشن  سکس -

 

 یم لب ریز و کنم یم بازوش یحواله  یآروم  یضربه

 :  گم

 . وونهید -

 

 ! کنم؟ کولت یخوا یم -

 

 روشن ایدن  انگار و کشم یم تر عقب رو یهود کاله

 : شه یم تر

 ُچخ به  هم با میریبم میفتیب قراره اگه! خوام یم -

 .میبر
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  از جلوتر کنه یم کمکم ره،یگ یم تر محکم رو دستم

 :  گهیم و برم باال خودش

 .  وهللا به ختهی ر تیجذاب همه نیا از خودمم یها پشم -

 

 زهیر ینم یباز  پررو همه نیا از چرا هات پشم -

 ! داره تعجب یجا

 

 یم غیج. بدم فحشش خواد  یم دلم و خوره یم زیل پام

 : زنم

 ...خر باش  مواظبم -

 

 :  گه یم و خنده یم



 .یخودت -

 

 هم باز که بزنم یحرکت اعتراض ینشانه  به خوام یم

. بهش چسبم یم محکم بار نیا و خوره یم زیل پام

 انجامش عمد به و بوده خودش  کار بار نیا دونم یم

 مجبورم و سنگشه ریز دستم فعال خب یول داده

 .کنم یینما مظلوم

 

 .  کن ولم -

 

 هم رو کردنش ول قصد و بهش چسبم یم شتریب

 چون بجوام  رو اش خرخره خوام یم یطرف  از. ندارم

 ! ینورد کوه آورده رو من یوضع نیهمچ با

 دنیرس که کرده انتخاب غذا خوردن یبرا هم ییجا هی

 !تره سخت  هم خور  قارچ یباز مراحل از بهش

 

 نیا رن،ی بم آرزوهام بشه باعث مامان نکهیا از قبل

 از م،یاومد یم بابا با که بار هر. نبودم ترسو قدر

  کردم یم فکر هدف به فقط و شدم یم خارج  کنترلش



  حاال زدن، رو سرش که شدم درخت هی ه یشب االن، اما

 . زنه یم جوونه داره اره  زخم   اون کنار  از آروم آروم

 

 تره، فیضع تره، زهیانگ یب اما است جوونه  اسمش

 ! جهنمه براش گرفتن پا و شده خرد بار هی
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 که داره اصرار اون و کاپشنش به کردم بند رو دست

 : گه یم همش  و هیناراض تیوضع نیا از

 

 خوش بدن ی آ  پکام، کسی س یآ دلم، یآ شدم، خفه -

 . گرفت درد لمیاستا

 



 شو خفه" نهیهم دارم گفتن یبرا که یحرف تنها من و

 !" کنم ینم ولت من

 

  انگار و میر یم باالتر ادا، و ناز و ضورب و ضرب با

  ینم من و نبوده دور هم یلیخ  نظرش مورد مکان

 هم یکی  باشه، باال نی ا رستوران هی  دیبا چرا دونم

 !؟یکرد  لونه اونجا یکالغ مگه یحاج  بگه ستین

 

 ! تو؟ میبر ینطوریهم -

 

  داره و سادهیوا در ی  جلو که گه یم یحال  در رو نیا

 و رمیگ یم فاصله ازش. کنه یم مرتب رو موهاش

 : گم یم

 

  

 عصمت و  عفت اون قدر چه ،یشد معذب قدر چه -

 مونینکن. شد دار لکه یپاکدامن به معروف

 !ف یوزارسی

 



 هم ام مقنعه و کشه یم عقب محکم رو یهود کاله

 بچه ن  یب  چه حرکت نیا از ره، یم عقب  همراهش

 رودار نی ا کنار چه مدرسه، نمک یب  و لوس یها

 . متنفرم کرمو،

 

  پاش ساق تو  آروم لگد هی  پشت از و کنه یم میعصبان

 :  گه یم و کنه یم نگاهم اخم با. زنم یم

 

  بیآس گرانی د به که قفس تو اندازنت یم  خونه تو  -

 !نه؟ ،ینزن

 

 

  یم و دمی م تکون مثبت جواب ینشونه به رو سرم

 :  گم

 کنم یم پرتت باال نیهم از یبزن حرف ادیز آره، -

 تنه هی و خشن سکس که یبر ا..گ به  جور هی نییپا

 !  یکن تجربه

 

 : گه یم حرص با و رهیگ یم  گاز رو لبش



 ...هیوحش  قاتل... هیفرار... ه یریزنج نیا -

 

 دستم ممکن حالت نیتر وت یک با و کنه یم باز رو در

 . زنم یم لبخند  و بازوش به کنم یم بند رو

 : گه یم و اخم با کنه  یم نگاهم

 .ببند شتوین -
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 :  گم یم و کنم یم جمع رو لبخندم

 ...اصال یگاو تو قدر چه -

 

 :  گه یم  اخم با و کنه یم یکج دهن

 ماااا  ماااا...  قایدق آره -

 



 یفضا وارد و رمیگ یم خون خفه شه، یم کم روم

 ورود بدو نیهم از که میش یم قشنگش و یسنت

 ! شدم عاشقش

 

  دهیکش آزاد دنبال پاهام و اطراف به دمیم رو نگاهم

 !نهیبش قراره باالخره کجا  دونم ینم که شن یم

 

  زیچ همه یآب  و دیسف یها  یکاش بیترک  با ییها وارید

 تابلو یلیخ کنم یم فکر. دن یم نشون  تر قشنگ رو

 :  گه یم و کشه یم رو دستم آزاد که درآوردم یباز

 .  دهیند گهید نیبش -

 

  که نگاهم. ستین مهم هم یلیخ که ها حرف  نیا خب

 نییپا افته یم ادمی تازه  شه، یم کنده وارید و در از

 نم،یبش یچ ی  رو قراره اصال نمییب و  کنم نگاه رو

  هی مثل تخت یه یپا نییپا و آرهیم در رو هاش یکتون

 !کنه  یم جفت منظم جنتلمن پسر

 



  یم تخت  ی لبه ارمیب در رو هام کفش نکهیا از قبل

  جوراب   ی  بو  یایآ که کنم یم فکر نیا به و نمیش

  یاهال سر از هوش بوده، پام ساعت پنج  که یبدبخت

 !  بره؟ یم ستنین کم هم یلیخ  که نجایا

 من مقصرش و افتاده که  هیاتفاق حال  هر به خب و

 .ندارم یمشکل بو نی ا با من نکهیا ضایا و نبودم
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 بر و کشم یم رونیب پام از یسخت به  رو هام یکتون

 من یها کفش ،یزر مامان گل دسته پسرک خالف

  ریز رو هام دست. انیم فرود نیزم یرو  حال آشفته

 :  گم  یم و کنم یم  جک ام چونه

 مدرسه لباس با ما یعاشقانه قرار نیاول نبود قرار -

 . بیب فتهیب اتفاق یشخم سیف نیا و

 

 ! است؟ عاشقانه قرار ن یا گفته یک -



 

 هم با که  میا تخته و در  تا دو ما صورت هر در خب

 ! مینبرد تی انسان از ییبو و میشد جفت

 

 ... آخه شم یم عاشقت دارم من -

 

  کار باال بره شه زد ی هود ریز از بخواد  تا دستم

  از جهینت در ندارم، رو توانش و تاب منم ه،یسخت

 و کنم ی م اجرا براش رو کوبش حالت  لباس یرو

 : گمیم مظلومانه

 . کوبه یم تو واسه داره فقط ن،یبب -

 

 : گه یم خنده با

 . کرده خلت...ک سرت به زده یگشنگ -

 

ته نجایا یفضا با هم شخدمتشونیپ لباس  چشم به و س 

 مقابلم، زهرمار برج. هییرو  بایز دلبر که بس یبرادر

  رو به رو جذاب دهیپد از ذاره ینم و رهیم غره چشم



  نحس ختیر باس بال و  اال نه،"  گهی م و ببرم لذت

 ". فقط یکن نظاره منو

 

 !  کن گوش حرف  ب،ینج خانوم، اصال که منم

  عشقش یچ  هر آقامون تا نیزم اندازم یم رو نگاهم

 ! بده سفارش کشه یم

 

 :  گه یم شه یم تموم که  سفارشاتش

 .  برگردم کنم ولت نجایهم  یخور ینم یزید اگه -

 

 :  گم یم و کنم یم یکج دهن

 . کارت رد برو پاشو خورم، ینم اتفاقا -

 

 یم زمیانگ دل و جذاب  شخدمتیپ دنبال چشم با بعد

 : زنه یم غر و شه یم ی عصبان. گردم

 .  کن نگاه  و نوریا -

 

 :  گم یم کنم، یم لج



 . گه ید برو پاشو خوام؛ ینم -

 

 رو سرم. چونم  ریز ذاره یم دست و آد  یم تر کینزد

 : گه یم اخم با و  خودش سمت گردونه یم بر

 یرو اون فقط بده، سفارش یخوا یم یکوفت هر -

 !ارین  باال منو سگ

 

 یب وضع خل عدد کی  نجانبیا! خنده ریز زنم یم

 ! تعادل

  سگ یرو به که بود قیعم انقدر رابطه نیا عمق -

 د؟یرس اری ن باال منو

 

   باز_مفت#

 " است لیتعط: " هفدهم _فصل#

  وپنجصدوپنجاه ی س_ قسمت#

 

 به و شه یم ترم قیعم  ،یبد ادامه  اتی لجباز به -

 . رسهیم  یبدتر یزایچ



 

 واقعا برام یرتیغ اخمآلود س  یس اون خندم، یم باز

 ! بهیعج و تازه

 *** 

 

 ! میخورد  ناهار

 با رو غذاها اسم آد یم بدم! آبگوشت و نه یزید

  مروین یبگ  پخته مرغ تخم به اگه مثال. کنن  یم کالس

 ! شه؟ یم چلوکباب  به لیتبد هوی

 

 پاهام دارم من و مینشست محوطه  از رونیب تخت   یرو

  و خونه  برگردم زودتر خواد یم دلم. دمی م تاب رو

  یم دلم هم یطرف از خب یول کنم لش شوفاژ کنار

 . بگذره تر آروم زمان خواد

 ! خودمم شتر یب آزاد کنار کنم یم حس

  یخوبه دختر بودن؛  دوست نیبهتر گارد   اون از

 یم فاصله گهی د تیمسئول جور هزار و بودن خانواده

 ! نازارم فقط و فقط من نجایا و رمیگ

 



 شق کله مالحضه یب خواد یم دلش وقت هر که یآدم

 آدم هی دن  یخند باعث تونه یم که هیدختر  تخسه، و

 .نمی تر حال خوش بابت نیا از و بشه سرد

 

 :  گهیم و کنه یم کم باهام رو  اش فاصله

 دختر؟  یهو -

 

 خورده گره یابروها  با و کنم یم نگاهش چپ چپ

 :  گم یم

 

 ... دختر نه  امیه نه من -

 

  یرو رفتن یاسک رسم و راه و زنه یم شخندین

 ! بلده خوب رو من اعصاب

 

 کنم؟ صدات یچ  بگو خودت  -

 

 :  گم یم و کنم یم یکج دهن



 

  یم باز چپ یعل به یزنیم خودتو نداره، دهیفا بگمم -

 .یهو یگ

 

 یهانداز دنشیخند که بهش لعنت و آروم خنده، یم

 .جذابه برام ایدن

  یم محکم رو دستم که  رمیبگ فاصله ازش  خوام یم

 ! سمتش کشه یم منو و رهیگ

 لبخند اون با حاال و رم یم فرو آغوشش تو بایتقر

 . کنه یم  نگاهم و کرده کج رو سرش  زیآم  طنتیش

 رو قلبم کوبش ی  صدا و دمیم قورت رو دهنم آب

 نهیس از که االنه نیهم کنم یم حس و شنوم یم واضح

 ! بزنه  رونیب ام

 یدیشد لرزش و کنه یم حلقه   بازهام دور   رو دستاش

 !کنم یم حس بدنم ینقطه   نقطه یتو رو

 

   ؟یگفت یم یداشت یچ -

 



 :  گم یم خنده با کردنش  نرم یبرا و شهیم شل شمین

 

 ! ستون بزرگانه از بخشش -

 

 یلیخ و  کنه یم جمع  لبش یرو از  رو شخندشین

 : زنه یم  لب بده ام سکته بتونه که یلحن با یجد

 

 ...یبمون نجایهم خوام یم! ببخشمت خوام ینم -

 

 : زنه یم لب گوشم کنار و کنه یم  خم رو سرش

 

 ...! ببوسمت  اجازه یب  خوام یم  یول دیببخش -

 

   باز_مفت#
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  و دم یم قورت رو دهنم آب ترسم، یم شم، یم شوکه

  تر کینزد و کینزد رو سرش. کنم یم نگاهش فقط

 . کوبه یم قبل از تر جانیه پر قلبم و آره یم

 

 تا فاصله نیا از که یمن واسه و رمیگ  یم یقیعم دم

  و بیعج اتفاق نیا ننشستم، یپسر چیه   کنار حال به

 . است تازه

 

  حفظ رو  ژشمیپرست بتونم تا کنم یم مشت  رو دستم

 !  سه... دو... کی و کنم

 یم پلک و کنم یم حس  لبم ی  رو رو هاش  لب ینرم

 ی  صدا  که بره ادمی مکان  و زمان خواد یم. بندم

  یم کم نفس  زنه یم زنگ  گوشم تو یزی چ هی شکستن

 آدم هی یصدا  و ام زده جان یه  و مظطرب هنوز آرم،

 . زنه یم  داد سرم داره که بد آدم هی ی  صدا اد،یم

 

  حماقتم داره و ستادهیا ذهنم کنار گوشه که کوشاست،

  حماقته؟ کارم هم االن یعنی. کنه یم یادآور ی بهم رو

 



  به اظطراب شدت از من و بره یم عقب رو سرش

 .  شم ی م بلند جام از و زنم یم یل یس صورتش

  یم نگاهم  فقط و ذاره یم  صورتش ی  رو  رو دستش

  ینم یزیچ  کنه، اعتراض  بزنه، حرف دارم توقع. کنه

 .  شم یم شرمنده شتریب من و اما گه

 

 یم آزاد، یگونه به بعد و کنم یم نگاه دستم کف به

 و کنه یم  ریگ پام ریز سنگ هی که برم  عقب خوام

 .  دم یم دست از رو تعادلم

 

 نیبدتر. شمیم شرمنده شتریب و فتمیب ذاره ینم

 یم بغض کنم،  یم تجربه لحظه تو رو ا یدن احساسات

 رمیگ یم گاز محکم رو لبم. دهیبع یلیخ من از و کنم

 :  گم یم بعد و بدم قورت رو بغضم که

 ! خونمون برم خوام یم -

 

! ملتمسه ست،ین یدستور  لحنم لرزه، یم هنوز صدام

 یم هم من که! میکن فرار ایب که کنه یم  خواهش داره



 ریتقص... هم... هم و کشم یم خجالت هم ترسم

 ! گردم یم مقصر دنبال بود، خودش

 

  افته یم راه شه، یم بلند جاش از و ده  یم تکون سر

  با جا نیهم  که نکنه کمکم دارم توقع و  نیماش سمت

 شه یم دراز که دستش یول رمیبم و نی زم بخورم مخ

 .  رهیگ یم ام هیگر سمتم

 

  وونهید شتریب نیا و آم یم  نظر به ها بچه دختر هیشب

 ام هیگر و  کنه یم بغلم سمتم، گرده یم بر. کنه یم ام

 و زنه یم پشتم به آروم ی ضربه چند. رهیگ یم شدت

 . زنه  ینم حرف

 

  دست   از خوام یم زارم،یب یناتوان  ادیز یحجمه  نیا از

 .ارمی ب باال خودم

 

   باز_مفت#
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 یم تر آروم و میمون یم  حالت همون ی تو قهیدق چند

  در. برم نییپا کنه یم کمک و رهیگ یم رو دستم. شم

 کاش و شم یم نیماش سوار و کنه یم  باز برام رو

 !  بزنه حرف کلمه  هی حداقل

 

 حداقل بدم، پس بهش رو شالگردنش خواد ینم دلم

 هام  چشم ریز تا و کشمش یم باالتر پس. حاال

 نیماش و شه یم سوار هم خودش. کنم یم یشرویپ

 : گم  یم. زنه یم  استارت رو

   نا؟یا بهار یخونه  یببر منو شه یم -

 

 به خواد ینم دلم. زنه  یم دور و ده  یم تکون سر

 یجدا و باشم گفته نیا از شتریب دروغ  بابام و مامان

  حتما نکنم فیتعر یکس یبرا  رو اتفاق نیا اگه اون از

 . کنم یم سکته

 

 حس یل یخ و اطراف ی منظره به دم یم رو نگاهم

  یطور ه ی شلوغ جمع  هی تو که یانگار! دارم یبد



  و ام زده خجالت  باشه رفته آبروم و باشم شده عیضا

 ! ستین من ر یتقص هم ماجرا یهمه  دیشا

 

 ! یل یخ ام، خسته

  یب کیموز به که همونطور و بندم یم رو هام پلک

 ... بره یم خوابم کنم یم گوش آرومش و کالم

 

  *** 

 

 کجام، بشه استارت یر مغزم تا کنم یم  باز که چشم

  قورت رو دهنم آب. شم  یم زنده و رمیم یم بار صد

 !کنه یم سوزش احساس  گلوم و دم یم

 

  پاهام ی  رو  که کاپشنش و شم یم جا به جا جام سر

 ...رمیبم براش خواد یم دلم و نمیب ی م رو انداخته
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  ونهصدوپنجاه ی س_ قسمت#

 

 داره امروز و تنشه که ینازک  شرتیت همون با. خوابه 

 . شه یم تر جذاب روزش هر از شتریب

 خواد ینم دلم و اندازم یم  خودش ی  رو رو کاپشنش

 . کنم دارشیب

 

 نا یمحله  ه ی و مییکجا نمیبب که کنم یم نگاه اطرافم به

 کرده پارک بست بن یکوچه هی ی  انتها.  نمیب یم آشنا

 ! بخوابم من فقط که کرده رو کار نیا شه  ینم باورم و

 

 دارمیب خودش و بشم داریب که مونده منتظر یحت

 هاش چشم یال شه، یم  جا به جا جاش سر. نکرده

 . کشه ی م ازهیخم و کنه  یم باز رو

 :  گه یم و کنه  یم نگاهم

  ؟یشد  داریب یک -

 : زنم یم لب

 . االن -



 

 :  کنم یم نگاهش رهیخ و

 . یخور یم سرما. بپوشش -

 

 یم استارت رو نیماش و کنه یم اطاعت حرف یب

.  زنه یم رونیب کوچه از و رهیگ یم عقب دنده. زنه 

 :  گه یم و صورتش  ی  رو  پهنه هنوز من میمستق نگاه

 . شه یم پرت حواسم  نکن، -

 

 ازش رو نگاهم و کنه  یم خوش جا لبم  ی  رو  لبخند

 .  دوزم یم هام کفش نوک به و رمیگ یم

  نگه بهارک یکوچه  سر که یحال در بعد یقهیدق چند

 : گه یم و زنه یم  شخندین داشته

 .  کن  خوشحالم یخداحافظ هی با -

 

 که! هیجد خودم از من یناراحت اما ه یشوخ حرفش

  ی  رو رو  ام کوله. دم یم  تکون سر و کنم یم بغض

 و بشم خم خوام یم. شم یم ادهیپ و اندازم یم دوشم



  و ده ینم امون یول کنم یخداحافظ  نیماش یشه یش از

 . شه یم دور ازم اد یز سرعت با

 

 و ضد احساسات هیشب یز یچ رفتنش، با  کنم یم فکر

 تفکراتم تموم و بره یم  خودش همراه هم رو ضمینق

 ! ختهیر هم به خودم   به راجع

 

 گهید ی ها  دختر مثل  من نه، کردم یم فکر نکهیا

  احمق گهی د یها دختر مثل! کردم و کنم ینم اشتباه

 شم ینم عاشق گهید یها  دختر مثل! بودم و ستمین

 ...و

 

   باز_مفت#
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 هومن با دوارمیام و بهارک یخونه  سمت   افتم یم راه

 و نمیش ی م نباشه خونه اگه که باشه نرفته رونیب

 . زنم یم زار کوچه وسط



 

آ  باز در دادن جواب بدون و دم یم فشار رو فونیَ 

 اگه بهیعج و رم یم باال ی کی دوتا رو ها پله شه؛ یم

 ! خوشحالم؟  هم  یکم یناراحت بر عالوه بگم

 

  خونه وارد و آرم یم در رو هام یکتون. بازه  در ی  ال

 با شه یم مصادف جوابم و زنم یم صداش. شم یم

 . وارید یگوشه شدنم خفت

 

  و گلومه ریز  دستش کی و  گرفته محکم  رو هام دست

 :  گه یم

  رو ماجرا درشت  و زیر ی نیش یم یزیچ  هر از قبل -

 !مه؟یتفه! یا پاره یبگ دروغ  ،یگ یم

 

 :  گم یم و دم  یم تکون سر

  مهال تصورات که دمیر یبگ یکار اول نیهم بذار -

 ! یباش نداشته

 



 :  گه یم و سرم یرو زنه یم ضربه آروم دست کف با

ل یا -  پسر زهرمار یرفت. دهیند ر یخ  ی  الش سرت به گ 

 ؟یاومد یکرد مردم

 

  مظلوم کردم که یغلط یادآور ی با و دم  یم تکون سر

 رو دستم و بنده یم لگد با رو در. کنم یم نگاهش

 :  گه یم و کنه یم پرتم کاناپه  یرو. کشه یم محکم

 . بخور گه -

 

 از دونم ینم قایدق و شه ی م بسته و باز بار چند دهنم

 همه نیا و باز کنم یم بغض. کنم شروع دیبا کجا

 !  کرده ام وونهید بودن یاحساسات

 

 ! کردم ناراحتش -

 

 یم کنارم و اشک از شدن پر هام چشم که نهیب یم

 : گه یم و کنه یم بغلم. نهیش



  به زده که بوده یادی ز یخورد که یگه معلومه -

 .  چشمات

 

  نوازش رو بازوهام که یحال در و دم یم سرتکون

 : گه یم کنه یم

 ...بزن زنگ بهش پاشو فقط.  نداره بیع -
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 از. تنمه  یتو  هنوز سرما و کشم یم  باال رو دماغم

 رمیم.  دارم یم بر رو ام وکوله شم یم بلند جام

 . شم یم جمع خودم تو و شوفاژ  کنار نمیشیم

 

 شماره و کشم یم رونیب  ام کوله بیج از رو یگوش

 نیمهمتر به یگوش ها روز نیا. رمیگ یم رو اش



  البته. هیالزام مدرسه به بردنش که شده  لیتبد ییاجزا

 بهش هم  یلیخ مدرسه گن، یم آموزا دانش رو نیا

  گردیپ هم چندان کردنش حمل خب یول نداره اعتقاد

 ! نداره یقانون

 

 دهنم به قدم کی قلبم خوره، یم که  یبوق هر با

  قطع و آخر بوق که ییجا تا! شه  یم تر کینزد

 شده شوکه. کردنم سکته با شه یم یمساو  شدنش

 :  گم یم  بهار به رو

 ! دهینم جواب -

 

  یروان یروح یضیمر انگار کنه یم نگاهم یطور هی

 یم یاحمق  هی تو لحن   و کوله و کج دهن اون با. دارم

 : گه

 !  رشیبگ دوباره خب  -

 

! رمشیگ یم دوباره دم،ی م انجام رو گفته که یکار

  یب و... تا سه ... دوتا... ی کی خوره؛ یم  بوق دوباره

 !  جهینت یب و تموم هم باز و تینها



 

 یم خودم با بار نیا و ده ینم  جواب! رمشیگ یم باز

 .  دهینم جواب که بنده ییجا دستش خب حتما گم

 

 دوختم، بهار  به رو دمی ام نا نگاه که بعد لحظه چند

  زده جانی ه و خوره یم که زنگ دستم ی  تو تلفن

 . دم یم جواب

 

 

 اون چون  آرم ینم در یباز  تابلو ی لی خ که خوبه

. گلمه یبابا و ستین بودم منتظرش من که یمخاطب

 براش حالم از تونم ینم من و پرسه  یم رو احوالم

 هم خودم و دنبالم ادیب که بشم آماده گه یم! بگم

 ! خوام یم رو نیهم

 

  یخونه تو هیناراحت و یافسردگ به  بنا اگر حداقل

 .تره تحمل  قابل برام افتهیب اتفاق نیا خودمون

 



 حق که ییاونجا  از و نمیش یم جا همون بابا اومدن تا

 قدر اون رو صورتم دارم،  یروح یضیمر و بهارکه با

 قرمز که بعد. بشه داغ که دارم یم نگه شوفاژ ی  جلو

  یماریب ن یا اسم کنم یم  فکر و کشم  یم عقب شد،

 " یزمستان یها کرم یمار یب"  باشه نیا دار ریواگ

 

   باز_مفت#

 " است لیتعط: " هفدهم _فصل#

 ودوصدوشصتی س_ قسمت#

 

 

  * * * 

 

 دیجد الحاف   پود   و تار و دمیکش دراز تخت  ی  رو دمر

 .  انیم نظر به جذاب قدر چه  تخت ی  رو

  ها غمبریپ تموم تعداد به که یوقت اونم! نداد  رو جوابم

 و کنم بس که گرفتم میتصم بار هر و زدم زنگ بهش

 ! نکردم



 

 رونیب کردن هیگر قیطر از  رو میناراحت  خواد یم دلم 

  برنامه یلیخ  هام چشم که ییاونجا  از خب یول زمیبر

 رو فشونی وظا و کنن یم  کار یعشق ندارن، یخاص

 نکهیا یبرا  و کنم یم بسنده یالک هیگر به دونن، ینم

 یم فرو بالشم ی  تو رو سرم نره رونیب اتاق از صدام

 . کوبم یم تخت  ی  رو  محکم رو پاهام و کنم

 

  رو مامانم که بوده یقدر به صدام و سر کنم یم فکر

 و بزنه حرف  باهام نکهیا واسه نه بکشونه، اتاق به

 ینم دلش که لیدل نیا به فقط! مرگمه چه نهیبب

 اش خونه  لیوسا به یا  خدشه نیکوچکتر خواسته

 ! بشه وارد

 

 :  گه یم و شه یم باز در

 . سراغمون اومده ین ییپا هیهمسا -

 

  ما نکهیا به  توجه بدون که جمیگ و پرت یقدر اون

 :  گم یم  میندار ینییپا هیهمسا اصال



 گفت؟ یم یچ -

 

 :  گه یم و کنه یم یآزار کودک یجد  یلیخ هم اون

 دیکن یکار  هی رو باال اون نیبست که یخر نیا گفت -

 ! نزنه لگد

 

   باز_مفت#

 " است لیتعط: " هفدهم _فصل#

  وسهصدوشصتی س_ قسمت#

 

 

  غیج. شمی م حرفش متوجه  تازه و آم یم خودم به

 : زنمیم

  یزده بحران آدم هی با رفتار  طرز چه  نیا! مامان -

 !  ه؟یزخم

 

. ستین بهیغر براش یل یخ یزخم یزده بحران لفظ

 . برمش یم کار به ییها وقت چه دونه یم



 یزندگ سعادت   یها در و  یچ یعنی بگم اگه دونه یم

! نیتمر خداحافظ  و شه یم باز روم به  هفته کی تا

  یداروها سالم و سخت یها یحمال  خر خداحافظ

 ! بدمزه یاهیگ

 

 :  گه یم و ده  یم تکون سر

 !  بزنه؟ رجهی ش تخت رو دیبا چرا زده بحران آدم هی -

 

  نیقی به قطع.  کرد فکر دیبا و ه یمنطق حرفش

 و گرفته سیس براش ی پسر هی چون  بگم تونمینم

 یم پس. ندارم هم یجسم درد.  ده ینم  رو جوابش

 :  گم

 تو یدون ی نم! شن یم برابر  دو شیروح یها درد -

 کنم پرت خودمو پنجره از ممکنه آن هر حالت نیا

  رون؟یب

 

  تیزیچ  یبپر هست اولم طبقه. داره  حفاظ پنجره -

 ! شه ینم

 



 یب ییتوانا! باد زنده! کنم یم نگاهش س یف پوکر فقط

 یم نشیتحس شهیهم داره من کردن عی ضا تو یر ینظ

 شیپ چلغوزم فرزندان تی ترب  یبرا رو راهش و کنم

 !رمیگ یم

 

 یتو زده بحران یلیخ یماده کبک هی  مثل رو سرم

 :  گه یم و کنم  یم فرو بالشم

  داشتم؟ کارت -

 

 و کنم یم نگاهش. برم یم عقب رو سرم کوچولو هی

 .  رم یم  فرو حالت همون تو دوباره

 

 بحران. سر هی نایت شیپ دیبر اد،یم بهار فردا -

  بتیج تو  بکن اونا از برگشتن تا هم رو محرانت

  یناراحت یکاف اندازه به خودش. نکن یزار  ناله براش

 ! مادر؟ خب. داره

 



 از بعد و رمیگ یم باال یاوک ینشونه   به رو انگشتم

  کشم یم رونیب بالش از رو سرم اتاقم در شدن دهیکوب

 ! یگوش سمت   کنم یم حمله و

 

:  گم یم خودم با که بزنم زنگ گهید بار هی خوام یم

 همون تو انقدر بذار برق به زده که  حاال نه، نه" 

 " رهیبم کنه یاتصال که بمونه حالت

  ریز رو سرم قیعم درد و  زخم و بحران همون با بعد

 . خوابم یم و برم یم پتو

 

 سنده ینو#

 

  کوچولو هی مادرا با پارت نیا ریز خواست یم دلم

 . کنم صحبت

  قدر اون یگاه خانواده  دختر یبرا ود یپر یمقوله

 هم مادرش از دیبا یحت که است کننده  تیاذ و سخت

 . کنه میقا

  اما چرا دونه ینم خودش کشه، یم خجالت  نوجوون

 ! یکن شرم ،یبکش خجالت  دیبا تو که شده کتهید بهش



  چون. ستین درست هم کردنش کرنا بوق تو گمیم من

. یبزن جار جا همه یری نم شه یم زخم دستت یوقت

 خانواده هی  تو حداقل حداقل حداقل ها دختر گم یم من

  رو یکار هی اگه. باشن راحت  همدردشونه که یزن با

  یروح حال  اگه حالت،  اون تو بدن انجام تونن ینم

  بشناسه، آشناست درد اون با که یزن ندارن، یمناسب

     ه کن درک نهیبب

 

   باز_مفت#

 " است لیتعط: " هفدهم _فصل#

   وچهارصدوشصتی س_ قسمت#

 

  * * * 

 

 اتاقش کنج که ییها ل ی وسا به دوخته رو  نگاهش

 .  کرده بغل رو زانوهاش و جمعن

  آروم زنه، یم حرف آروم. آرومه اما ستین افسرده

 ! خنده  یم آروم کنه، یم نگاه



 مادر خاطر به ای دلشه ی  تو درد   از آرامش نیا حاال

 . دونم ینم شدنش

 

 ! میکرد بغض بهار و من

 برگشت راه! بغضه نیا عامل ها زیچ یلی خ  از یناراحت

 سه  یحایتفر! مییتنها  گهی د حاال که مدرسه از

 تو که یاتفاق هر رفتنامون، کتابخونه مون،ینفر

 تامون سه هر  حاال و بوده هم با افتاده یم امونیزندگ

 برن خونه نیا از بخوان نکهیا اما می افتاد گوشه هی

 !  آخرشه

 

 ! داره گناه  یلیخ مامانم -

 

 نیا سر تازه انگار اون و بهش مید یم  رو نگاهمون

 .کرده باز رو زخم نیا سر نه،  که رو صحبت

 

  ازش یحال  هی بودن ومدهین االن تا که ییآدما همه -

  بزرگ یچطور  یدار متو یتی دوتا نیا  بگن بپرسن،

 یم ی چ نایا... یدار آب... یدار  نون ؟یکن یم



 هوی! ینباش خسته اصال... پوشن یم  یچ خورن؟

 سبز گلش ات  بچه که توا  تیترب از گفتن نجایا ختنیر

 شیکار هی االن  نیهم! هییآبرو یب! هییرسوا نیا! شده

 .ومدهین ا یدن به تا بکن

 

 :  گه یم و ترکه  یم بغض

 

 ! بکشن امو بچه خوان یم -

 

 به خواد یم و کنه یم حرکت  شکمش  یرو دستش

  مادر که! هست  که! مواظبشه که بفهمونه اش بچه

 . باشن بد ایدن همه اگه  یحت براش  شه یم یخوب

 

 اونا به یعنی. دهینم یکس به و آدرس... میبر گه یم -

 من و بشه تیاذ نیا از شتریب خواد ینم  گه یم. دهینم

  نه؟ مگه کنه یم درکم یول. رمیبم خواد یم دلم

 



.  رهیبگ خوب جواب هی که  چرخه یم ما نیب  نگاهش

  یم و کنم یم  بغل رو هاش شونه. نمیش  یم کشینزد

 :  گم

 

 که دهیم انجام رو یکار همون داره اون! نکنه چرا -

 . اش بچه  از محافظت! یکن یم تو

 

  نازار؟ شم یم پناه یب و تنها انقدر اون مثل منم -

 

  یصدا اون با کنه بغض ادیم شیپ کم  یلیخ که بهار

 : گه ی م لرزونش

  آره، خوشگل بچه یقیز  اون لنگ ینیبش ابد تا اگه -

 ! یش یم بدتر مامانتم از

 

 ی  رو رو  سرش نایت. نداره جواب. حسابه  حرفش

 : گه یم و ذاره  یم زانوهاش

 یم دلم فقط. کنم ناراحتتون خواستم ینم  د،یببخش -

 . میبش جمع هم دور گهید بار هی رفتنم  قبل خواست



 

  بزرگ توله نیا نمیبب دمینفهم یکرد فغان و آه انقدر -

 ...شکمشو باال میبزن کن خفتش نازار. نه ای شده تر

 

  لباس ی  رو از بهار و رمیگ یم محکم رو  هاش دست

  یحرف چیه یب نایت. ذاره ی م شکمش ی  رو  رو دستش

  نیا که کنه یم فکر نی ا به احتماال و  زنه یم لبخند

...  کنه خوب  رو حالش که... ارهیشهر یفه یوظ کارا

 نیا یلحظه  به لحظه که...  کنه درک رو انتظارش که

 و بود که هیچ عشق نیا و باشه جذاب براش اتفاق

 ! درده از پر  جفتش! شکله؟ هی نبودش

 

 باز _مفت#

 " است لیتعط: " هفدهم _فصل#

  وپنجصدوشصتی س_ قسمت#

 

 ! خوره؟ یم تکون یک نیا -

 



  کنه یم نگاه نایت شکم به جانی ه و یکنجکاو با بهار

 شه یم نایت ی  گلو بکیس خوردن تکون طرز از و

 .  داده قورت رو بزرگ بغض هی که دیفهم

 

 . حاال زوده -

 

 : پرسم  یم بعد و گم یم من رو نیا

 ! دوره؟ ی لیخ  نجایا از د،یر یم کجا -

 

  یم و ده یم تکون یمنف جواب  ینشونه  به رو سرش

 : گه

  کوچه چندتا. تر نییپا ابون یخ دوتا یک ی. یلیخ نه -

 .نشناستمون  یکس گهید که قدر اون. دورتر

 

  ؟یکن ص.. . چ یخوا یم ای یزن یم سر بهمون -

 

 :  گه یم بعد ف؛یظر و جون کم زنه، یم لبخند نایت



 سر بهتون چرا! دارم؟ ویک شماها از ریغ به من -

 ! نزنم؟

 

 آدم یکل  که بزرگ یایدن هی و مییما! گه یم راست

 اطراف و  آشنا که هست آدم یکل! داره وجود توش

 آدما نیا  ن  یب انگار که! م؟ییتنها باز چرا یول ماست

 زخم بخواد دلت تا اما همدرد، نه و هست  همدل نه

 !  هست زبون

 

  بیج داخل   از که رو میگوش خوردن   زنگ یصدا

  قتل مرتکب که انگار زده، جانیه شنوم یم مانتوم

  برم یم بمیج  سمت به دست شونیپر حال   با باشم شده

 . باشه خودش  حاال حداقل دوارمیام و

 

 زنه یم چشمک صفحه ی  رو هومن یشماره! نه اما

. وارید به بکوبم رو میگوش حاال نیهم خواد یم دلم و

 من از رو  جانش بهارک احواالت و  حال دیبا چرا

 !عالمه خدا فقط  رو بپرسه

 



   باز_مفت#

 " است لیتعط: " هفدهم _فصل#

  وششصدوشصتی س_ قسمت#

 

ل شده، یخال بادم که حاال س   رو تلفن حوصله  یب و ک 

 :  گم یم یاحوالپرس بدون و دمی م جواب

 ! ها؟ -

 

  ت؟یترب یب هیچ ها -

 

 تر یعصب شه یم باعث بادش فرخنده  و بشاش لحن  

 : بگم و بشم

 

 . خداحافظ باشه آره -

 

  رو یمرکز اتم هسته بخواد که انگار عیسر و تند

 : گه  یم بشکافه

 . دارم کارت سا یوا سایوا -



 

 و کنم ی م خارج گلوم  از" هوم"  به هیشب ییصدا

  و نایت. ارهیب  جا به رو شاتشیفرما تا مونم یم منتظر

 شن،یم یساتور  یفضول از دارن انگار که هم بهار

 من دهن به رهیخ و آوردن تر کینزد رو سرشون

 . موندن

 

 . رسونن  ی م سالم... نجانیا ایبعض -

 

 :  گم یم حرص با! کنه یم ام وونهی د رسما گهید

 ! نباش نمک...ک انقدر خدا ترو هومن یوا -

 

 و رهیگ یم ازم رو یگوش بهار هومن اسم دن  یشن با

 :  گه یم

 !  یوحش نزن  حرف ینطور یا من پسر با -

 

  به خطاب  و چسبونه یم گوشش به رو یگوش بعد

 :  گه یم چندش و لوس لحن اون با هومن



طوره حالت -  ! ام؟ جوجه ش 

 

 ! بشکنم رو ایبعض  گردن خواد یم دلم االن

 یادا کنم  یم یسع که ی حال در و کنم یم یکج دهن

 :  گم  یم یتر آروم یصدا با ارمیب  در رو هومن

 تو برن انیب ایبعض... رسونن یم  سالم ایبعض -

 ! باسنم

 

  گهیم خودش  شیپ حتما و کنه یم نگاه لبخند با نایت

 " ندارد درمان ایبعض  یاسکل" 

  به زده بار نیا بحران! ستین من دست   خب یول

 عالم از هوی خوبه، حالم که دم هر و سرم یها عصب

 !شم یم  زاریب آدم و

 

 اندازه یم باال از رو تلفن کنه، یم قطع که رو یگوش

 : گه یم و سمتم

 یم یخال طفلک  نیا سر چرا کرده افهی ق برات اروی -

 !  ؟یکن



 

 یم نگاهش فقط تعجب، فرط از مونه یم باز دهنم

 !ایخدا  کردن ام دوره لق دهن آدم   عده هی. کنم

 

   باز_مفت#

 " است لیتعط: " هفدهم _فصل#

 وهفتصدوشصتی س_ قسمت#

 

 

  * * * 

 

 ! رمیدرگ روزه چند

 نکردم، یبد کار که من خب گم یم خودم  با بار هی

! بود من ریتقص  نه، گم یم بار هی. بود خودش  ریتقص

  به احمق هی من ه؟یچ مثل   و کردم رفتار  ها  احمق مثل  

 ! معنام تمام

 



 خودم با یحت که دنیرس ییجا به میفکر یها یریدرگ

 وگرنه شو، خفه که کنم یم اصرار و  کنم یم دعوا

 .کنم یم  خون پر رو دهنت زنم یم

 

  پشت رو موهام  حرص با و کنم یم باز رو کتاب یال

 که بار هر! نزدم  زنگ بهش گهید و فرستم یم گوشم

 به و کرد منعم عقلم بدم انجام رو کار نیا خواستم

 ینفهم یگوساله ی  جلو که داد انجام یدرست کار نظرم

 .گرفت رو دلم مثل

 

  از تر قشنگ یلی خ غرور کردن حفظ یی ها وقت هی 

 ذلت با اگه چون ،یخوا ی م که هیزیچ اون به دنیرس

  بخش لذت برات وجودش گهید یار یب دستش به

 ! ستین

 

 به برگردم خواد یم دلم زدن، تست به کنم یم شروع

  یم درس فقط  که یتر دغدغه یب یها روز به! عقب

 ! رنیگ پا  و دست یلیخ احساسات نظرم به و خوندم

 



 درازکش حالت از آدیم که اطیح در شدن   بسته یصدا

  یم منتظر و در به دمیم رو نگاهم و شم یم خارج

 . ادیب  مامان تا مونم

 

  جور و  جمع رو خونه بخواد، ای بگه نکهیا بدون

 سرم، از  مسخره یفکرا کردن جدا ی  برا اول. کردم

 دختر کنم یم فکر ییها وقت هی نکهیا یبرا دوم

 . ستمی ن براش یخوب

 

 که نجاستیا  جالبش و ارمیم بهانه گم، ی م دروغ مدام

 به نکهیا و رمیگ یم وجدان عذاب فقط کار نیا از

  انجامش دارم یاحساسات  بهش نسبت که آدم هی خاطر

 !ادین بدم هم یلیخ کار نیا از شهیم باعث دم،یم

 

   باز_مفت#

 " است لیتعط: " هفدهم _فصل#

 وهشتصدوشصتی س_ قسمت#

 



 هستم که  جا همون از و آد یم گفتنش نازار یصدا

 : گم یم

  جانم؟ -

 

  نگاه مرتبش وضع و سر به و کنه یم باز رو اتاق در

  سر نیتحس ینشونه  به و اندازه یم باال ابرو. کنه یم

 .دهیم تکون

 ! نمیب یم زادیآدم هی اتاق دارم به، به  به به -

 یم زیتم خونه. شده مباهات یه یما یلیخ   نجایا نفر هی

 . اومد خوشم به به جانم، گه یم کنه،

 

 :  گم یم و خندم یم

 ! ؟یبود کجا -

 

  گفتم ی خودت تو یلیخ  روزه چند که ییاونجا از -

  یازین بهش گهید االن خب که کنم ی م رتیغافلگ

 !مامان؟ نه ،یندار

 



 : کنمی م اعتراض

 .بده حالم من رمینخ -

 

 و لبش رو کنه یم خوش جا  طنتیش از  پر لبخند هی

 :  گهیم

  باهاشون یتون ینم گم یم بهار به یاوک خب ا ؟ -

 . رونیب یبر

 

 واقعا دفعه نیا و کنم یم  نگاهش ختهی ر یها پشم با

 :جانسوزه  کنم یم که یا ناله

  

 بهش من آخه؟ هی باخت  دوسر معامله چه نیا -

 . دارم اعتراض

 

 

 : گه یم محکم و  آره یم باال رو دستش کف

 ! میزن یم ی خانوادگ شام! ستین وارد -

 



 : کنم یم اصرار

 !مامان -

 

 : کنه یم انکار

 !امانی -

 

  به دم یم ه یتک و بندم یم رو دهنم! است کننده قانع

 میگوش یبرهیو ی  صدا و ره یم رونیب  اتاق از. تخت

 گول رو خودم جور هی. شنوم یم کشو یتو از رو

 سر رم ینم کنم مشیقا تو اگه مثال  انگار که زدم

 ! خونم یم درس آدم بچه مثل   و وقتش

 

 یم تازه شتریب دلم داغ نمیب یم که رو  بهار یشماره

 چه و کنه ی م قطع رو تلفن بدم جواب آمیم تا. شه

 !متنفرم کارش نیا از قدر

 

   باز_مفت#
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 باشه، داده امیپ اگه یحت و رمیگ یم رو  اش شماره

 !ندارم دادن جواب ی حوصله فعال

 :  گه یم که  چهیپ یم گوشم ی  تو صداش

 ! فرند بست هلو -

 

 :  گم یم دمق

 !  ؟یخوب سالم، -

 

 ! ؟یومدین چرا آره، -

 

 :  گم یم و شه یم قبل از شتریب لحظه هر تعجبم

 ! کجا؟ -

 

  شده جیگ که انگار بعد و کنه یم مکث  لحظه چند هی

 : گه یم باشه



. گرفتم خونتونو بعد ،یبرنداشت  تیگوش زدم زنگ -

 به گفت رون،یب میریم ها بچه با گفتم. برداشت مامانت

 !مگه؟ بهت نگفت. دهیم جوابتو خودش  بگم نازار

 

 که باشم شانس بد انقدر دیبا چرا دونم ینم من آخه

 ممنوع ترکه یم داره دلم که تیوضع نیا تو و االن

 :  گم یم و رمی گ یم گاز حرص با رو لبم.  بشم الخروج

 . گفت االن نیهم چرا، -

 

 : گه یم خنده با

  تازه مامانت بحران و شده تموم تو بحران کنم فکر -

 !ییا..ب  دوهفته یکی واسه کن شل.  شده شروع

 

 ! هستن؟ ایک -

 

 :  گه یم و خنده یم

  تو دم...ی ر یا! برقه  تو یول هست اونم هست، -

 .  یزار و  خار تو قدر چه  ناز، شانست



 

 هم اون خب یول بزنم حرف که کنم یم  باز رو دهنم

 یم یچ دونه یم قایدق تر،  حرف پر هم تره، باهوش

 :  گه یم زده جانیه  که. بگم خوام

  جلومون نشسته اومده پا یسا شرکت رعاملیمد مثل -

  شیگوش با فقط. خوره یم  یزیچ نه زنه یم حرف نه

 .رهیم ور

 

  هستم، دمق! دهینم رو من جواب که یگوش  همون با

 : گه یم بهار  و حالم شه یم  گرفته شتریب

 گاو نیع کنن یم  صدام دارن نایا برم فعال -

 .گشنشونه 

 

  بلند جام از.  اندازم یم کنارم و کنم یم قطع  رو یگوش

 بار هی داره، دهیفا یآشمال اگه که خوام  یم و شم یم

 مامان و رم یم رونیب اتاق از. بکنم رو تالشم گهید

 دونم ینم.  رهیخم دادن ورز  حال در آشپزخونه ی  تو

 : پرسم یم پس بشم وارد دیبا در  کدوم از قایدق

 ! ؟یخوا یم کمک -



 

 :  گه یم و کنه یم بلند سر

 و چپ دست تو نکهیا واسه یکی! نه دوتا! نه -

 بلد کمک اصال و یدی نم صی تشخ  هم از راستتو

 !  بود؟ کامل. رفتنت رونیب واسه یکی! یستین

 

"  یینما مظلوم"  یعنی دوم؛ مرحله یبرا میر یم خب

 :  گم ی م جانسوز لحن   اون با ناراحت و کرده بغ

 . گهید بذار! خب؟ چرا... مامان -

 

   باز_مفت#
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 آشپرخونه یزیتم اگه مثال که کنه یم  نگام جور هی

  و سرت فرق وسط   دمیکوب یم رو ریخم نبود مهم برام

 : گه یم تیعصبان با و ترکه یم هوی بوم؛

 ورزش؟  دنبال یبر نذاشتم یچ واسه من -



 

  یپافشار به خواد ینم دلم حداقل ای. ندارم یجواب

 کامال بهش دنیرس یجد نگاه   نیا با چون بدم ادامه

 .  ممکنه ریغ

 

 !؟یچ  خاطر به! بده جواب -

 

  تشر یشتری ب تیعصبان با خودش دمینم جواب که من

 : زنه یم

 ! درست -

  تو کجاست؟ درس و دفتر و کتاب قایدق درس؟ کو یول

  دوستات، با رونیب رفتن شده فکرت تموم. زباله سطل

  که یکن لج من با قراره تو. دوستات یخونه  به رفتن

 !  ؟یخون  ینم درس

 

 : گم یم یفور

 !  خونم  یم درسمم من خدا، به نه -

 



 در هاتم نیتمر ریز از یحت. نمیب ینم و دم یند که من -

  نازار ستین یشکل نیا  دنیرس ییجا  هی به. یریم

  زحمت. خواد یم تالش خواد، یم پشتکار. خانوم

  تو ذاره ینم آماده یلقمه چکسیه. داره الزم دنیکش

 آندرستن؟ تو، دهن

 

  کنار نحسم بخت با و اتاق ی  تو شم یم گم کامال، بله

  تو رو خودم من! گه یم هم راست  خب و آم یم

  شده فکرم تموم مامان قول به و کردم ول میزندگ

  جلوم رو هام کتاب و اتاق  کف   کشم یم دراز.  دوستام

  االن فکرم که خودمه دست مگه خب یول کنم یم پهن

 ! است؟ گهید کس شیپ  و گهید یجا

 

 :  گم یم و ذارم یم کتاب  ی  رو رو سرم

...  عشوه و ادا و ناز دخترا مثل! ؟یچ که مثال خب -

 . کشه ینم خجالتم

 

 به کنم یم شروع و دارمیبرم کتاب ی  رو  از رو سرم

  انجام حوصله. کردم ولش کاره مهین که یتست زدن  



  جلب یبرا  مجبورم اما ندارم رو یکار چیه دادن  

 یعال و خوب  یلیخ رو امشب مامان یدوباره اعتماد

 ! بخونم درس
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  * * * 

 

...  مامان یآ... چهارده... زدهیس ... دوازده -

  ینا یمر روده یآ... جدهیه... دستم یآ... شونزده

 و ستیب و ستیدو... پنج  و ستیب... باسنم و حلق

 ...تامام و سه

 

 هر کنه ینم مجبورم و ستی ن سرم یباال یکس که حاال

  بزنم، کامل و جامع بار دوهزار  رو فرسا طاقت ست

تُد و وهیش  با نیتمر به  از. دم  یم ادامه خودم م 

 نفس و وارید به بچسبونم  رو خودم دونم ینم یخستگ



 دنیکش دراز خب و بکشم دراز نیزم کف ای بزنم نفس

 ام هیکل ادیب مامان اگه چون. ستین یخوب یدهیا اصال

 .رهیگ یم چرخ و  ارهیم در رو

 

 ! نیهم و

 برگردم شدن باعث هم  هفته آخر التی تعط  نیا انگار

  آزار خونه  طی مح نکهیا ی برا و کارخانه ماتیتنظ به

  نیا دونم ینم و کنم عادت مره روز یها کار به دهنده

  انگار  لدا،ی روز شدن   چرا شنبه پنج و  چهارشنبه بار

  شتریب حجمشون هم باشن، ختهی ر مخمر داخلشون که

 . شدن دار  کش هم شده،

 

 ... اومدما  نازار -

 

  ثابت دوچرخه دستگاه پشت اد؛یم که مامان داد ی  صدا

 تر تند پاهام شه یم باز که  در. زنم یم پا و نمیش یم

  رو ها پله بابا  تصورم خالف بر خب و کنن یم حرکت

 . ادیم نییپا



 پاهام به شه، یم تر راحت المیخ نمیب ی م که رو بابا

 :  گم یم و دمیم استراحت

  نداره، دهیفا گهید االن  یول قربانت به جانم یآمد -

 !سادهیوا  در ی  جلو ری کفگ با مامان

 

 . رونیب  رفت بابا نه -

 

 : گه یم بابا و نییپا پرم یم دستگاه پشت از

 اریب داره یچ کرده می قا خوب یخوردن نیبب برو -

 .  میبخور

 

 یم و برم یم سرم ی  باال و کنم یم مشت  رو دستم

 :  گم

 ! سسیی -

 

  و ها نتیکاب جنگ به برم تا رمی م باال  رو ها پله بعد

  یخوب عواقب کار نیا که میدون یم ما  ی  دو هر البته



 دستور شکممون از و م یمجبور کنیول نداره همراه

 .عقلمون نه میریگ یم

 

 جنس معموال و ستین یز یچ که نییپا ی ها نتیکاب تو

 مامان و شنیم میقا آشپزخونه قسمت نی تر باال تو ها

 به شیدسترس و کوتاهه خودش قد اگه کنه یم فکر

 ! نطورهیهم هم بابا و من واسه سخته، باال ینتایکاب

 

 هم یقبول قابل زیچ خب و زدنم شخم  مشغول سخت

  اتاق داخل   از تلفنم زنگ ی  صدا که نکردم دایپ هنوز

 .ادیم
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  رمنتظره یغ اتفاق  چیه و نداشتم خور زنگ انقدر گهید

  به برگشته هم میگوش که افته یب برام نبوده  قرار یا



 رو اکسو از  ام عالقه مورد آهنگ و کارخانه ماتیتنظ

 . گذاشتم خورم زنگ ی  رو

 بلند صداش قدر اون خوره یم زنگ می گوش وقت هر

 گناه تموم تاوان تو: " گه یم بابا که زهی انگ جانیه و

 ! "  یمن یها

 

 من خوره یم زنگ داره میگوش که یحالت  همون تو

 .  دنمیرقص و گشتن مشغول بهش  توجه یب

 دست قارون گنج به که انگار من و شه یم قطع تلفن

 :  زنم یم داد باشم کرده دایپ

 .کردم داشیپ ایب بابا -

 

  مکپ هی بعد بار نیا و  خوره یم زنگ دوباره تلفن

  یم راه نوتال  یشهیش برداشتن از بعد البته و کوتاه

  تعجب ناشناسش یشماره دنید با و اتاق  سمت   افتم

 .  کنم یم

  یم گوشم به رو یگوش  و دم یم جواب  رو تلفن

 با رو یگوش تا تالشم در که یحال در. چسبونم

  هام دست دارم نگه ثابت ام شونه و سر از استفاده



 کمک خونه یممنوعه ن یبزرگتر کردن باز به دارن

 .  کنن یم

  هی! شم یم  یحال هی چه،یپ یم گوشم  تو که صداش

 یم رو صداش بارمه  نیاول یبرا انگار که یطور

 : گه یم اون و مونم یم مبهوت و مات. شنوم

 .ناز سالم -

 

  و شم یم درد و حرص و خشم از پر. آم یم خودم به

 شتریب که کنم حفظ رو بغضم کنم یم یسع که یحال در

 :  گم ی م امیب نظر به یاحساسات و  احمق نیا از

 !  مرض سالمو! مار زهر سالمو -

 !  ؟یگ یم یچ ه؟یچ

 

 از ممکن شکل  نیبدتر به من و مشهوده صدام لرزش

  آوردش دست داشتن دوست اگه که! شدم جدا خودم

 !باشم یکس عاشق خواد ینم دلم وقت چیه نه،یا

 

 ! ؟یخوب -



 

 لحنش. ده یم ادامه زدنش حرف به یمیصم و گرم

 شگرداشه از یکی حتما هم نیا و نهیغمگ و آروم

 .  من کردن خر یبرا

 : گه یم لحن همون با و دم ینم  رو جوابش

 ! شده تنگ واست دلم -

 

 ! بگم رو معروف الوگید اون دیبا االن

  ش؟یکشت چرا -

  داد یم یباز  حرفاش با... یقاض یآقا بود بلد یباز -

 ...منو
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 واسش مگه و کنه  یم تکرار دوباره رو حرفش

 ! نه؟ ای باشم خوب من که داره هم یتیاهم



 

 !؟یخوب -

 ! نداره  یربط تو به -

 

 از پر و دهیترس قدر اون صدام! است گرفته  منم لحن

 که بزنم داد سرش و باال ببرمش تونم ینم که بغضه

 . بشم یخال حداقل

 چون بودم ناراحت  رو روزش هر که است  هفته کی

 تونه ینم وقت چیه اون و ام بده آدم کردم یم فکر

 ! یچ یعنی نیا بفهمه

 

 ! نمت؟یبب شه یم -

 

 :  دمی م جواب فورا

 ! نمتیبب خوام ینم من چون نه -

  چرا؟ -

  یم تمیاذ یدار ومدهین در از چون! ینامرد چون -

 .خوام ینم! نیهم.  ..چون! یکن



 

 .زنم ی م رونیب اتاق از و کنم یم قطع  رو یگوش

 یم هم به رو اتاق در نشنوم رو صداش نکهیا یبرا

 حالم دارم که یمود و بد اخالق نیا از یگاه و کوبم

  لوس رفتار اسم امیمود من اگه یول. خوره یم هم به

 !گذاشت؟ شه یم یچ رو اون  بچگانه و

 

 رو خودم حوصله یحت حاال و رم یم نیی پا  رو ها پله

  یتو یشهیش به زدن دستبرد به برسه چه ندارم هم

 ! رو دستم

 

  چرته تو  انگار و دهیکش دراز که بابا کنار  رو شهیش

 از و نمیش ی م اطیح  وسط. باال گردم یم بر و ذارمیم

 تلفن اون پشت   مخاطب از م،یگوش از اتاقم، از خونه،

 . کنم یم فرار

 

 !  داغم من یول سرده



 کنم رفتار ی چطور  دیبا دونم ینم. ام خسته. ام یعصب

  جنس با رابطه هر تو  باشه قرار اگه نکهیا فکر و

 .کنه یم ام  وونهید بخورم شکست ینطور یا مخالف

 

 ! تونم ینم

  داره عقلمم انگار  حاال و کنم یم بهانه رو هوا ی  سرما

 حرف من یجا به و کنه یم یهمکار دلم یلودگ با

 " سرده یل یخ"  زنه یم

 نه سرد یلیخ"  گه ی م بهش خطاب دلم انگار و

 "! تنگه براش دلم یبگ  دیبا احمق،

 

   باز_مفت#

 " است لیتعط: " هفدهم _فصل#

 صدوهفتادوچهاری س_ قسمت#

 

 !  گردم یم بر

 ...!  تو به... انتظار به اتاق، به



 فقط! دمر. کشم یم دراز تخت ی  رو و گردم یم بر

 و نخوره سر هام چشم بغل از اشک نکهیا واسه

 و بشه تر کوتاه بالشمم به دنیرس  ی  طوالن ر  یمس

 هی که! شه یم احمقانه قدر چه یگاه دخترا یایدن

 ! هیقشنگ ینفهم خوب چه یول  هینفهم وقتا

 

 ! دمیم! ؟...جواب و  خوره یم زنگ دوباره تلفن

  از بلکه داشته حق بگه  که منتظرم و زنم  ینم حرف

 دن  یشن  ی  برا انتظارم واسه که! بشه کم میناراحت 

 !نکنم شماتت رو خودم صداش

 

 ! ؟یناز -

 

  شدن، صدا نطوریا از آد ینم بدم که باره نیاول

 ! جانم بگو و باش زود  گهیم سرم تو یکی عوضش

 دینبا و گفنه حرفش زنه،  یم یخودیب حرف  یکی اما

 !جان گفت جماعت معرفت یب به

 

 



 ! خانوم؟ نازار -

 

 اول لحظه اون  از بار هزار! هیبد پسر نه، که یبد آدم

 و کر گاو هی مثل   باز و دمی رس جمله نیا  به دمشید که

 !  افتادم راه دنبالش کور

 :  گم ی م اریاخت یب و لرزه یم لبم

 ! بله؟ -

 

 ! نباش قهر -

 

 کن گوش حرف احمق   هی مثل   قلبم و  ده یم دستور

. دور زهی ر یم رو هاش غصه و باشه گه یم فورا

 میتصم دونه یم و شناسه  یم که داره، دیترد اما عقلم

 ! ننیتر ی مود دل یها

 

 ! هستم -

 

 : گه یم بدونه رو جوابم قبل از که انگار



 ؟ینباش کنم کاریچ -

 

 یوقت! یا ضربه یوقت  یکش منت داره دهیفا چه

 نیا تموم با ؟یبر یم رو آدم نفس یوقت ،یزنیم

 قدر چه هر دختر هی کردم ثابت خودم به من ها حرف

 طرف   یعنی دختره هی کردن یعاشق تو باشه،  یقو هم

 ! ماجرا فیضع

 

 ! دونم ینم -

 

 نیا یتو  لحظه، نیا یتو االن،! نهیهم هم واقعا

 ...ای ترم خوشحال بشم دور ازش اگه دونمینم ساعت
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 .  دمیم  حیتوض برات نمتیبب بذار -

 

 : زنم یم لب

 

 ! خوام ینم -

  چون نه، ای  رسهیم گوشش به اصال صدام دونم ینم و

 ! شنومش  یم زور به خودم که فهیضع انقدر

 

 یم نگاه یگوش یصفحه به کنه، یم مکث لحظه چند

  یم سکته باشه؛ کرده قطع نکنه نکهیا  فکر با و کنم

  داد خنده ی م که یحال در قهیدق چند از بعد یول. کنم

 : زنه یم

 

  وجب هی یمال هی...خا کردم ینم فکرشم خداااا یوا -

 !  سخته برام باورشم اصال! بکنم رو بچه

 

 ! یخودت بچه -

 



  در  بخندم   منم که شه یم باعث و ادینم بند اش خنده

 ! خواد  ینم دلم اصال که یصورت

 

! پشمام برق؟ تو یزد یگرفت یجد انقدر چرا تو -

ام... پش  !  م 

 

 : گم یم خنده با

 ! مرض -

 

 و خنده لیدل" گه یم که افتم یم یآهنگ اون ادی و

 ! " است مسخره  هیکی ات هیگر

 

 که بدم ادامه کردن یمال آش به د یبا باز االن -

  چخه، یوا نه که یا یب تنگا ادا برام توام نمت؟یبب

 ! نمت؟ینب برو گمشو   شته،یپ

 

 : دمیم جواب فورا لوح ساده یاحمقا مثل  



  جاش با و آش قدرم چه هر! ذارهینم مامانم نه -

 . ذارهینم یبمال

 

 : گه  یم مرموزانه

 ! برق؟ تو زده  مامانت پس -

 

 یم جوام یم رو لبم یگوشه که یحال در حرص با

 :  گم

 ! نباش شعوریب انقدر -

 

 لبخند االن دونم یم که  زشیآم  طنتیش  لحن   اون با

  کشه، یم پر دنشید واسه دلم من و کاشته لبش ی  رو

 :  گه یم

 ؟یکن یم قهر باز باشم شعوریب -

 

 . رمیم تیبلور یپا و دست قربون نه -

 



! آمده و رفت تو نفسم... بهتره حالم االن کنم یم حس

 سرم تو یکی. زنه یم تند و کنه یم کار دوباره قلبم

 سرم که ذاره،یم نیزم رو بارش و  شیآخ گه یم

 یم و سادهیوا گوشه هی اما قلبم که  شه یم سبک

  طیشرا اما ه،یا ساده اتفاق عشق! داره حق... ترسه

 !ه یبیعج  طیشرا
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 اگه که! یا  خاله کشک آش همون من واسه تو 

 ! پامه هم نخوامش

  گه یم عقلم  اما! بگم؟ گهی م زبونم و بگو گه یم دلم

 چیپ شکالت قشنگ تولد کادو بسته هی ن  یع نه؛

  فعال گمیم. دلم کنج ذارمشیم و کنم یم کادوش

 !  مبادا روز همون تا! وقتش تا باشه؛  حواست

 



  * * * 

 

 

  جا، همون از مامان و آد یم کوتاهم امی پ زنگ ی  صدا

 شیترک عالقه مورد سلایر داره که یحال در اپن پشت

 :  گه یم کنه یم نگاه رو

 !  نیی پا اریب و صداش و قارقارک اون نازار -

 

 تا صداش  که کنم یم نگاه خونه وسط قارقارک به

 که هم یکس هر چ،یه رهی م که تر اونور محله تا هفت

 تونه یم باشه نداشته ماهواره اشون خونه یتو

 سرم و کنه دنبال  ما یخونه  قیطر از یصوت  و سلایر

 !  دم یم تکون تاسف ینشونه  به رو

 

 یم سمتم به  رو چاقو که داره چشم کجاش دونم ینم

 : گه یم و رهیگ

 . سراغت اوردمین و ریکفگ تا مشقت و درس سر بدو -

 



. دارمیم بر  تخت ی  رو از رو تلفنم و اتاق سمت   رمیم

 .  کنم یم تعجب  و بهاره

  یم داد  جا همون از خونم  یم کامل  که رو امشیپ

 : زنم

 برم. خونمون  ایب پاشو  یفور گهیم بهاره، مامان -

 !  شده؟ یچ نمییب

 

 : زنم  یم داد دوباره و ده ینم رو جوابم اولش

 ! ؟یدیشن مامان -

 

  فکشون به رنیگ یم میتصم  گرایباز یوقت باالخره

 یم یراض  مامان سکوتشون خالل در. بدن استراحت

 : بگه که شه

  آره؟ ها؟ -

 

  هیخوب اوضاع که نظر به و باشه دهینفهم کنم یم فکر

 در. مسئله نیا از کنم سواستفاده کامال که شهیم و

 یم رونیب  اتاق از و پوشم یم لباس ه یثان از یکسر

 . زنم



 

 : پرسه یم

  کجا؟ -

 نور سرعت با که یحال در شده ریس جون از من   و

 :  گم یم در سمت دوام یم

 .برو یگفت خودت -
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  سکانس. نداره کردنم دنبال به یلیم هم  یلیخ که البته

 دنبال  از  اون یتماشا نظرش به و لمه یف کی رمانت

 !  تره دیمف سرش رهیخ یوزه دختر کردن

 

 یرسانه  چرخ   کنم یم دعا خواسته خدا از که هم من

 هاش کارگردان و ها سندهی نو و بچرخه  شهیهم هیترک

 ! باشن  داریپا شهیهم



 

  رسونمیم رو خودم هولزده یچطور اما دونم ینم

 چه بار نیا کنم تصور تونم  ینم یحت. بهار  یخونه 

 ! کنه  کاریچ براش قراره نازار و زده یگند

 

  باال رو ها  پله متعجب من و بازه ساختمون در ی  ال

 اما! بهار؟ زنم یم صدا و بازه هم ورود در. رم یم

 همه نیا لیدل دونم ینم و دهینم رو جوابم یکس

  هی شکستن ی  صدا! باشه تونه یم یچ  یباز سکرت

 در رو هام  کفش کنم ینم فرصت یحت اد؛یم که یزیچ

 . شم یم خونه  وارد و ارمیب

 

 وارد! ستین و گردم یم رو  آشپزخونه ، ییرایپذ حال،

  قورت رو  دهنم آب. ستی ن  هم اونجا و شم یم اتاقش

 باشه، افتاده براش یاتفاق نکنه نکهیا فکر از و دم یم

 یکی اون در و زنم یم  رونیب اتاق از  وار وونهید

  باشه تونه یم که ییجا تنها و کنم یم  باز رو اتاق

 !  حمومه

 



  رنگ بهارک دنید با کنم یم باز که رو حموم در

  راستش دست از خون و وارید به زده ه یتک که دهیپر

 غیج زده وحشت  گرفته، راه حموم کف  و شده یجار

 !  کشم یم

 

 دهیترس و متعجب قدر اون! کنم؟ کاریچ دیبا دونم ینم

 کینزد. بزنم  زنگ دیبا  یک به دونم ینم یحت که ام

 فلج که انگار و لرزن یم هام دست ستم،یا یم بهش

  یم دهیکش بهار  سمت به درد از پر و ری د باشن، شده

 !  بدم تکونش  تا شن

 

 :  کنم یم زمزمه لرزونم یها  لب نیب از

 .... بهار... بهار ... بهار -

 

 دختر نی ا انگار و شن  یم داد به لیتبد  هام زمزمه

 !بده جواب نداره قصد
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 یم خودم  دور کنده سر مرغ مثل   شم، ی م بلند جام از

 رو اورژانس یشماره تا آد یم باال جونم   و چرخم

 . بدم حیتوض رو بدش حال   براشون و رمیبگ

 تا شم  یم زنده و رمیمی م بار چند دونه یم خدا

 یم اش نهیس به رو سرم بار چند و برسه اورژانس

 ! نه ای زنه یم هنوز  قلبش نمی بب که چسبونم

 

.  کنم یم هیگر فقط من و ذارن یم تخت  ی  رو  رو بهار

 گهید آدم نه، که همراه چون و افتم یم راه دنبالشون

  نیماش یتو همراه عنوان  به من نداره ش یزندگ تو یا

 ! زنم یم  زار مارستانی ب خود تا و نمی ش یم کنارش

 

  به ؟!ادیب االن که بزنم زنگ یک به دیبا دونم ینم

  خودش سر ریز بال نیا اصال ستین معلوم که هومن؟

 اسم به یاحساس دونم ینم که مادرش به! نه ای هست



  تلخ ؟...پدرش به و نه ای فهمه یم اصال رو ینگران

 !ش؟یزندگ آدم نیتر

 

  شیبستر خوانیم یوقت و میرس یم  مارستانیب به

 !دنینم  راهم گهید رو بعدش به جا نیا از کنن،

 به و نمیش  یم نیزم کف    مارستانیب سرد   ی  راهرو  تو

 گوش شم، بلند جام از گنیم بهم که ییآدما حرف

 ! دمینم

 

 شتریب قلبم کنم یم که نگاه  میخون  یها دست کف   به

 . زنم یم زار و  رهیگ یم درد

 با رو گذشته نجس، سر دو چوب شده بهار یزندگ

 ! یدیام نا درد   با رو ندهیآ  و انداخته دور خاطرات درد  

 

 هر که! خوره ینم دردش به بگه یچ هر یک هر که

  فقط بهار!  نداره دهیفا بده انجام براش  یکار هر کس

 !  بخواد بتونه، خودش دیبا

 

 ! کبابه براش دلم



 ! مرزش و حد یب  ییتنها واسه

 ش،یزندگ یها آدم تموم زخم بر عالوه که دلش واسه

 !گه یم زور یطفلک نیا  به هم خودش
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 چند و قهیدق چند است، لحظه چند قدره، چه دونم ینم

 یم هیگر و نشستم نیزم  ی  رو در پشت   که ساعته

  مامانش که گذشته یقدر اون فهمم یم  خوب اما! کنم

  دختر واسه آمبوالنس که باشه دهیشن هی همسا و در از

 رسونده رو  خودش هراسون و هول که ! اومده اون

 ! کنهیم هیگر داره و  مارستانیب به

 



  جبران شهی نم بهار، واسه دوا شهی نم هیگر یول

 کنار در پشت! مهربون مادر   هی شهینم کمبودهاش،

 هر. کنم  نگاهش خواد  ینم دلم من و  ستهیمیوا من

  اگه که! دونمش یم مقصر من یول مادره باشه یچ

 بود یهومن نه کرد، یم خوش  خودش به  رو بهار دل

 !ینستاگرامیا جیپ نه و

 

 ازشین فه،یضع هاش چشم که آدمه هی مثل بهار درد

  مداده با دونه ینم! دستش دنیم مدادن یول نکهیع

 ه،یچ مداد یی کارا که نهیب ینم هاش چشم کنه، کاریچ

 !  هست یا گهی د زیچ اصل در ازشین چون

 

 ! نازار؟ -

 

 : زنم یم لب و کنم یم بلند سر

 .  سالم -

 

  و ده یم تکون سالمم جواب   ینشونه  به رو سرش

 :  گه یم



 و خونه دمیرس تا! باز؟ کرده سرم به  یخاک چه -

 دکترش از و  حالش. رسوندم خودمو شده یچ دمیفهم

 ! ؟یدیپرس

 

  بخوام که اومده رونی ب عمل اتاق از دکترش مگه

 ! بهار؟ کرده سرت به یخاک چه بپرسم؟

ل و گرفته آب که رو خاکا همه   کرده خودش سر به گ 

 ! شیا قه یدق به دم یبتا یمص نیا تو

 

  اتاق از ییآقا هی باالخره که بزنم حرف خوام یم

 بلند ینا یعنی شم، ینم  بلند جام از. آد یم رونیب

 ! رنی م یاهیس دارن هام چشم یوقت ندارم شدن

 

 

 یم سوال ازش و دکتر دنبال افته یم  راه مامانش

 رو سرم و کنم یم بغل رو زانوهام اما من پرسه،

 ساعت چند که. زنم یم زار و ذارم یم  ها اون ی  رو

 !  فهمه؟ یم باالخره هومن گهید



  یک کرده فکر بهار کنه؟ خبرش دیبا یک کجا یک که

 رگش  یرو غیت شده یراض که شه  یم نگرانش

 ! بکشه؟
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 و آن یم رونیب کم کم هم اتاق ی  تو یآدما یهیبق

 ! پرسه یم سوال هی کدومشون هر از  بهارک مامان

 بهار و مارستانیب مشیرسوند زود شده، رفع خطر

 یکس بمونه  حموم اون تو  سال صد اگه که دونسته یم

 !  داده خبر من به که شهینم دار  خبر  حالش از

 

 : پرسه یم

  نمش؟یبب تونم یم -



 

 "  نه فعال: " گنی م جوابش در ها دکتر و

 

 به یفرق چه دنشید االن" گم یم خودم  با منم و

  وجود تیزندگ تو یوقت آدمه، هی یوقت! داره؟ حالش

 دیبا موقع اون ،یاومدنش ایدن به باعث تو یوقت داره،

 یمجبور   هم ینخوا اگه یحت االن! االن نه ش،ینیبب

  ینم درد به هم یلیخ دیبازد و دید نیا  پس ش،ینیبب

 ! "  خوره

 

 

 ! آد یم  هومن باالخره

  آد، یم یوقت اما دونم ینم رو دهیفهم کجا از نکهیا

  رنگش که! نداره فرق یل یخ مرده هی با  روزش و حال

 وضع و  سر و بهارکه  روح یب صورت   از تر دهیپر

 میمستق رو خودش کار سر از که زنن یم داد لباساش

 . نجایا رسونده

 

 ! کنه یم هیگر



  جلوم و نشستم نیزم یرو  هنوز که من سمت آد یم

  که قدر اون سستن، پاهاش. نهیش یم  زانو دو ی  رو

 که تالشه در. نهیش یم نیزم کف و رهیم در زانوش

 خوردن تکون واسه فکش به و بده قورت رو بغضش

 : کنه کمک

 !  شده؟یچ بهار -

 

 ! ستی ن اش فهیوظ

 !  خانواده نه مادره، نه پدره، نه

  یعطا! ادین و باشه  رهگذر تونه یم که آدمه هی

  ببخشه لقاشون به رو بهارک یروزه  هر یدردسرا

 ! باشه شهیهم که هست مرد قدر اون! آدیم یول

 

 دردش به االن که حرفم هی دنبال و  زنم یم لبخند

 : گم یم و بخوره

 گهید کمی! ست ین یخطر  باشه  راحت التیخ. خوبه -

 ! شی نییب یتون یم  ادیم هوش به

 



 مهم براش گهید و رهیگ یم هاش دست ن یب رو سرش

 :  گه یم و  بشکنه بغضش اگه ستین

 کنه یم ینطور یا چرا! من؟ با کنه یم کاریچ -

 یبخوا تو یچ هر گفتم بهش دفعه هزار! باهام؟

! منم نوکرت یبد انجام ی بخوا تو یکار هر همونه،

! هستم خودم من دلت رو باره که یکس  هر  یبابا گور

 !  کنه؟ یم ام وونهید چرا  نازار؟ نهیب  ینم منو چرا

 

 : گم  یم و ذارم یم اش شونه ی  رو رو دستم

 با نایا به راجع... گفت دکترش! خوبه حالش خدا به -

 خودم  ادیب هوش به بذار! یزن یم  حرف خودش

 !  باشه؟ گهید  ریبگ آروم. برات  زنمشیم

 

  ییآشنا هر از که بهیغر  آدم هی به زده  زول مامانش

 یاعتراض زنه، ینم یحرف ! تره آشنا  دخترش واسه

 کم تموم   کرده جبران هومن دونه یم چون کنه ینم

 .رو  هاش یکار

 



 مگه رم،یگ یم جون و دمیم جون دارم من نازار -

 !  کنه؟ یم رو کارا نی ا که مردم من

 

 و مرد و محکم! یهست! یا زنده تو! نه بگم ادینم دلم

  ینم بهار  که یهست یخودکار همون ی ول! یشگیهم

 ! کنه کاری چ باهاش دیبا فیضع  چشم با دونه

  به ،ستن یمیوا  هم کنار یچطور مرد و زن هی دهیند که

 !دارن دوست رو گه یهمد و کنن  یم محبت هم

 

   باز_مفت#

 " است لیتعط: " هفدهم _فصل#

 صدوهشتاد ی س_ قسمت#

 

  که نذارم؛ دلش ی  رو بار که دم یم قورت رو جوابم

  ممکنه، حالت نیبدتر تو حالش یوقت ط، یشرا نیا تو

 ! نپاشم زخمش ی  رو نمک هم من

  که انگار یول زنه یم قدم کمی شه، یم  بلند جاش از

 و من کنار نهیش یم آدیم  باشه، نداشته توان و تاب

 ! وارید به ده یم هیتک



 

  به دم که نه باشه، خلوت مارستانیب یفضا که نه

 نشستن ی  جا نجایا نگه  بهمون و ادین یکی قهیدق

 جا هیبق حرف دن  یشن واسه ما گوش   مگه یول ست،ین

 !  اوضاع؟ نیا تو داره

 

 نشسته، یصندل ی  رو افسرده و مغموم بهار مامان

  جواب رو شیگوش که آدیم یوقت جونش کم یصدا

 یم و کنه یم یاحوالپرس خط پشت   مخاطب با. دهیم

 : گه

 ...نجاستیا نازار؟ -

  یلیخ رو  میگوش لرزش! مامانمه که فهمم یم من و

  در   زدم! یالیخیب در    زدم یول کردم حس بمیج تو

 ادین هوش به تا گفتم خودم  شیپ و بهار  واسه ینگران

 پشت   نشستن بست من  کار   و جاست ن یهم من ی  جا

 !  دره نیا

 



  از براش ایدن در، نیا پشت نمینش و نباشم منم اگه که

 هست، که یجهنم بگم بهتره ای هست  که یزیچ نیا

 ! شه  یم تر کی کوچ و بدتر

 

 : گه یم مامانم به  بهار مامان  

 بود احوال ناخوش کمی  بهار حال... میمارستانیب -

 ... نجایا میاومد

 

  حق بهش شه یم و اندازه یم چنگ گلوش به بغض

 یخودکش  من دختر   بگه که نچرخه زبونش اگه داد

 اش بچه نبود اسم اگه زبونش بشه الل  مادره،! کرده

 از منطقش بره، مردنش  سمت   فکرش اگه... ارهیب و

 ! چرخه یم یمنطق یب  حساب ی  رو  اساس و هیپا
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   ؟...شما -

 

 یم گردنم یوقت و شه یم قبل از تر ی وحش بغضش

 سمج   اشک قطره اون که نمیب یم سمتش،  چرخه

 با و زنه یم  پس انگشت سر با رو چشمش یگوشه

 :  گه یم مادرم به یکس یب درد ی  رو  از و بغض

 ! یایب کاش -

 

 همه و زنه ه ی اون نکهیا واسه ! واسش سوزه یم دلم

  با بچه، ه ی با تهمت؛ هی با! باشه مرد  خواستن ازش

 ! مونده  تنها یناراحت و  ترس ایدن هی

 هی که! شدنش انداخته دور درد   نبوده، کم خودش درد  

 تکون دلش  تو آب نذار"   گفتن و بغلش دادن هم بچه

 ! "  بخوره

 چون هی شکل چه نخوردن تکون دل تو  آب دهینفهم

 !  کرده مد و جذر ایدر دلش تو شهیهم

 



 که ازش دزدم  یم رو نگاهم. کنه یم  قطع رو تلفن

 هیگر براش تر راحت هم خودم و کنه ه یگر  تر راحت

 . کنم

 و آد یم نظر به خسته یآدما  مثل  ! بسته چشم هومن

 ! است خسته که هم حتما

 هومن واسه خوردن تکون دل تو آب داستان   همون

 !  خودخواهه بهار و بوده هم

 

  مقصرن،  همه! هیشکل نیا ستادنیا داستان هی وسط  

 به که یاون یحت! ان بده آدم همه کردن، اشتباه همه

  و دهیخواب تخت اون ی  رو ممکن  شکل نی تر مظلومانه

 !  درده از پر دلش

 

 

 پشت  ! سکوت  تو بار  نیا و گذره یم  زمان هم باز

 الل که! من یبسته  دهن و هومن یبسته یها  پلک

 به رو د  یسف وارید به شدن دوخته هام چشم و مونده

 یم یدیسف اون ی  تو رو  ساعت اشکال دارم و روم

 ! نمیب



 

  به! مشینیبب میتون یم گه  یم. آد یم یدکتر هی ی  صدا

 و ستهیبا  کنار تونه یم مادرش یول ومدهین هوش

  و کنه یقرار یب رفع... کنه یدلتنگ رفع.  کنه نگاهش

 ! رهی بگ آروم

 

 واسه دلش! نمشیبب منم که کنم یم خواهش ازش

 که سوزه  یم لرزونم یها  دست و میخاک   یها لباس

 ."  قهیدق ده فقط و مادرش از بعد"  گه یم

 از و آرزو شده  واسم طیشرا نیا یتو دنشید  قهیدق ده

 !  ام زده ذوق دمیرس بهش نکهیا

  نگاهش که یهومن به بدم رو و ذوقم خواد یم دلم اما

 ...! هاش اشک و نهیزم رو

 ! کشم یم خجالت

 :  گم یم  گوشش کنار

 . برو تو  رونیب اومد که مامانش -

 

 :  گه یم و  لبش یگوشه  نهیش یم یور هی لبخند هی



 !  گرم دمت -

 

 یسادیوا که دلته ی  پا یینجایا اگه که! گرم خودت دم

 !فه یوظ و اجبار  و زور یپا نه
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  بغل رو هام یدلمشغول منم و نشییب که رنیم ها اون

 . نمیش یم وارید به هی تک و کنم یم

 بودم، کم  البد که! ام بده  آدم منم یحت قصه نیا تو

  بگه خودش با  که یطور هی. واسش نبودم بس نبودم،

 ! هست که نازار آدما، یهی بق یبابا گور

 

 چکسیه وجود نداره، دوست رو خودش که یآدم یول

 ! ستین مهم شیزندگ تو واسش

 



  باشم، شده بچه  که انگار نم،یب یم که و مامان دور از

 باشم، اومده ایدن به تازه گنجشک هی  مثل   که انگار

 دوام یم و  شم یم بلند جام از. گردم یم  بغلش دنبال

 . سمتش

 

 ! شم یم آروم... رمیگ یم آروم... کنه یم بغلم

 

 

  * * * 

 

 !  اومده هوش به

  حرف و اصرار به و میکرد یسپر نجایا  رو شب تمام

  حاال تا میموند منتظر در پشت. مینداد گوش  چکسیه

 . بزنه حرف بتونه تا شده خوب یقدر اون که

 

  از ها وقت نطوریا ها آدم معموال کنه، یم نگاهمون

 که هستن ام عده هی شن،  یم خوشحال  نمردن نکهیا

"  رم؟یبم نینذاشت یچ واسه"  گن یم و زننیم غر

 چون خوشحاله و یراض اونم دل ته  گمیم من یول



 ذارنینم که شیزندگ تو داره رو ییآدما دهیفهم

 ! رهیبم

 

 گهیم هومن به. بزنه حرف  باهاش خواد یم مامانم

 از. رهیم  آروم و ریز به سر هومن و  ستهیبا رونیب

 یول! ره  یم هم طفلک اون و خواد یم هم مادرش

 و نمیش ی م یصندل هی ی رو  تختش کنار. رمینم من

 خالف بر اول سوال و کنه شروع مونم یم منتظر

 . نهیا تصورم

 

 !  ؟یداد خبر نازار به چرا یریبم یخواست یم اگه -

 

 ! تصورمه خالف   شنوم یم که هم یجواب و

 

 . رم...یبم م....خواست ینم چون -

 

 با کنه؛ یم  ادا درد با که یا دهیکش کلمات یال به ال

 یزندگ تیواقع و کنم یم نگاهشون  متعجب یها چشم

 ! نهیهم رنیبم خوان یم گن یم که ییآدما



 ... رنی بم خوان ینم
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  پرت یبلند هی از رو خودش نفر هی" خوندم ییجا هی

  رودخونه  داخل هم دیشا ای ره،یمیم و نییپا کنه یم

 که کنن یم دایپ ادداشتی هی بشیج تو. اندازه یم

  بزنه لبخند بهم  نفر کی یحت  اگه امروز"  بوده نوشته

 " .کشم  ینم رو خودم

 

  داغدار اصل در م،ید یم دست از که رو ییها آدم ما

 ! مینزد روشون به که میهست  ییها لبخند

 ...!  میدیند که ییتقالها! مینکرد که ییها  تیحما

 



  یم یچ اومد ینم کال ای بود، دهینرس نازار اگه -

 !  شد؟

 

 : زنه یم لب تعلل بدون بهار

 !  مردم یم -

 

 یم هاش دست که کبابه، دلش اما هی عصبان مامانم

 و باشه خوددار که هست یقو قدر اون اما لرزن

  یرو آب شهیهم هاش حرف که بزنه، رو حرفش

  لحنش که هم قدر چه هر  حاال کننده کمک  و شنیآت

 ! نباشه برو دل تو و قشنگ

 

 ! خورد؟ یم بر یک یکجا به شد؟ یم یچ بعدش -

 

 ینم یجواب و کاشته لبش کنج یپررنگ خند تلخ بهار

 هم دیشا ای ! چکسیه! هاشه  چشم ی  تو جواب! ده

 !  موندن منتظر نجایا که ینفر چند نیهم  تاینها

 



  شما، نسل  چون کنم حتینص ومدمین اصال من نیبب -

 به شما! دیستین دنیشن حرف آدم من یبچه و تو امثال

 یم فکر خودتون د،یباهوش د،یگ ینم چشم هیبق حرف

 که نجامیا االن ! دیکن فکر اصال که یشرط به یول دیکن

  لطمه ایآ  ،یمردیم روزید تو اگه بپرسم، سوال ازت

  اون! خورد ینم! نه! خورد؟ یم هیبق یزندگ به یا

 تا میگ یم  اصال موند؟یم  تو یپا گهید  سال چند پسر

  مادرت میگیم اصال گرفت، یم رو تو یعزا  عمر آخر

 . موند یم دار عزار و دار غصه

 

 یم زول هاش چشم ی  تو و ستهیا یم بهار به کینزد

 : گه یم و زنه

  قشنگ اتفاق یکل فرصت، آرزو، ،یجوون که یاون -

 ! بهار بود؟ یک گل ر  یز برد یم  خودش با رو

 آدم یهمه مشکل اصال بهار؟ هیچ تو مشکل یدون یم

 ! زهیچ هی دار مشکل یها

 

 فقط! یحرکت نه ،یحرف نه کنه، یم نگاهش فقط بهار

 یکاسه تو که ییها  اشک نکهیا واسه یگهگدار

 ! کنه یم هیگر زهی بر فرو رو شدن پر چشمش



 

 ن،یزم از! ادیم یکی کنن یم فکر دار مشکل یآدما -

 رو ما ادیم  یکی باالخره! جا هر اصال! جهنم  آسمون،

  یکی دیبا حکما و حتما! ه؟یچ ادیب اصال! کنه یم جمع

 به یزندگ نیا نباشه اگه! ما جورکش بشه که باشه

 ...یول! رمیبم رمیم اصال  من خوره؟یم یدرد چه

 

  انقدر حال  به تا رو مامان من و حاال آرومتره لحنش

 ! دمیند شونیپر

 ادیب یک هر! ستی ن چکسیه که بفهمن دی با آدما یول -

  مشکالت تونه ینم! داره غم یکاف اندازه به خودش

  ادی دیبا... دخترا  یهمه... تو! کولش رو بذاره رو تو

 فقط و فقط خودشون یزندگ قهرمان که رنیبگ

 ! چکسیه نه و خودشونه
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 یدست قبال که ییجا! بهار سر رو کشه یم دست

  وقت هر از  تر مهربون  حاال و نرفته و  دهیند نبوده،

 : هیا گهید

 از نه. بزرگتر عنوان به نه. بهار زدم حرفامو من -

 دوتا چون بگم بهت که غاز هی تا صد یحرفا نیا

  یم من فقط و یاحمق تو کردم پاره شتریب رهنیپ

 !گفتم بهت دوست هی عنوان به  حرفمو. فهمم

 

 کنج اشک گوله و لبشه ی  رو لبخند که یحال در بعد

 خوام یم. کنه یم ترک رو اتاق چشمش، یکاسه

 یم گوشم به بهار فیضع ی ناله که برم مامان دنبال

 . رسه

 

 نیا و لبمه  ی  رو لبخند هم من و کنم یم نگاهش

 رو طلبکاره ایدن نیا از  بهار که ییها لبخند یشکل

 !میکن جبران میتون ینم

 

  به کنه یم بند رو لرزونش دست   ستمیا یم که کنارش

 :  گه یم و تنمه که یمخصوص لباس  



 ... اومده هیاحضار -

 

  بازه تعجب از دهنم که  یحال در خته؛ی ر یها پشم با

 شمیم خم نه، ای دمیشن  درست بفهمم نکهیا واسه

 :  گم یم و صورتش مقابل

 ! بگو دوباره -

 

 : شنوم  یم زور به رو صداش و زنه یم لب

 !اومده هیاحضار  واسم -

 

 دیبا االن دونم ینم و کنم یم نگاهش مبهوت  و مات

 :  ده یم ادامه خودش و  واقعا بگم یچ

 ! اد؟یب  یگیم هومن به... نازار -

 

 دست از بلکه بکشم و هومن خواد یم دلم قدر چه و

 خودش که چند  هر و کنه دا یپ نجات بهار یها بتیمص

 !بتهیمص مادر

 



 رونیب. در سمت   افتم یم راه و رمیگ یم فاصله ازش

  نیآخر یرو و گردم ی م هومن دنبال چشم با اتاق

 !نشسته مخالفمون  فیرد ی  صندل

 

 ادیم مهیسراس و شه یم بلند  جا از زنم ی م که صداش

 ! اتاق سمت
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 : پرسه یم

  شده؟ یطور -

 

  گرفتم، اتاق سمت   رو ام اشاره انگشت که یدرحال 

  رونیب اتاق  از. دم یم تکون ینف ینشونه به رو سرم

 یم در  به هیتک جا همون. بندم یم رو در و رمیم

  ییها وقت هی! ستنین مقصر هیبق هم شهیهم و ستمیا



 رو یش یم بار یدار که  ادهیز اتیکار گند قدر اون

 ! گرانید دوش

 هومن یصدا شنیم باعث مارستانیب یمیقد یها در

 : پرسه ی م بهار از داره یوقت برسه گوشم  به خوب

 سرم ییبال چه یدون یم ؟ یکرد ینطوریا چرا بهار -

 ! ؟یآورد

 هومن دن  ید با انگار حاال و آد یم بهار یهیگر یصدا

 هیگر یال  به ال که! گرفته یانرژ زدن حرف یبرا

 : گه یم هاش

...  م...رنیگ یم بمونم نجایا من... هومن ببر منو -

 ... زندان برم خوام ینم من

 

 :  گه ی م شونیپر و  متعجب هومن

  یکرد کاری چ  ه؟یچ رنتیبگ تو؟ یگ یم یدار یچ -

 ! مگه؟

 

 کاش که"  بگم رو یتکرار الوگید نیا خواد یم دلم

 همه دمیدیم  کردم یم بازشون یوقت و بستم  یم چشم

  ها خواب ،یا قصه چیه تو یول" بوده خواب هی نایا



  و بیعج خواب چیه تو یحت  ستن،ین فرسا طاقت انقدر

 !ستنین احمق قدر ان آدما یا مسخره

 

 

 یم منو بفهمه بابام... خونمون در اومده هیاحضار -

 ...ببر منو خدا ترو... کشه

 

 زده وحشت و مضطرب قدر اون حتما! چارهیب هومن

  بگه ستی ن یکی و نداره گفتن واسه ی حرف که است

! ؟یستین من یبچه  تو گفت یم که یهمون! بابا؟ کدوم

 آدم؟  اون مگه داره زدن حرف واسه یحق اصال
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 : زنه یم زار بهار



 خوام ینم  من... رمیم خودم ینبر منو اگه هومن -

 ...برم خوام یم. بمونم نجایا

 

  تکرارش وعده سه یروز که بهار یتکرار  الوگ  ید

 شیپ و  آواره ی  دنسرا به کرده نگاه هی! کنه یم

 همه! سبزه باغ در حتما یچ همه خب گفته خودش

  آرامش و  تیموفق اونجا قشنگه آرومه، خوبه، یچ

 ! فقط یکن جمع یببر یگون  دیبا ابونیخ  وسط ختهیر

 

 ! ترسه یم هومن

  یرو رو  بهار باز نکهیا  از! روزید اتفاق تکرار از

 آروم که. نهیبب یتین نیهمچ قصد به و یتخت نیهمچ

 :  گه یم

 ! برمت یم -

 

  عربده و نداره یآروم تن صداش ی  تو  درد انگار اما

  یصندل فیرد  یرو و رمیگ یم فاصله در از! کشه یم

 سرم بهار آخر یجمله  دن  یشن با چون نمیش یم ها

 . کشه یم سوت داره



  ببر منو! یا گهید کوفت هر ای یقاچاق ای یقانون -

 ...تروخدا

 

 قراره آدم هی واسه یوقت! َسمه! ستین عشق نیا و

  هیسرطان عشق اون یبذار پات ریز رو  ها زی چ یلیخ

 ! کنه نابود  رو تیزندگ تونه یم که

 

 از رو بهار مامان و مامانم اونجا، نمیش یم که کمی

 . دستشونه کیپالست  تا چند که نمیب یم دور

 :  گه یم  بهار مامان

 . بخوره غذا  لقمه هی کن صدا و هومن جان نازار -

 

  از بهتر بخوره زهرهالهل االن هومن من نظر به

 سن مادر خودش، داغون یخانواده که! غذاست

 ! بهار حماقت  دنبال بره و کنه ول نجای ا رو باالش

 

  شونه یرو دست مامان که بشم بلند جا از خوام یم

 :  گه یم  و ذاره یم ام



 . نیبش -

 : گه یم و نهیش یم یصندل یرو  کنارم خودش

 ! بزنن حرف هم با دیبذار -

 

! دهیبع ها حرکت  نیا و ها حرف نیا من مامان از و

  میخواستگار ادیب یکس اگه کنم یم حس  که یطور هی

 تا رهیگ یم سنگر اپن پشت دست به کالش مامانم

  اما و برسونه اعمالش یسزا به رو مرده ننه یپسره

  شتریب هومن، یبرادر که. انگار داره فرق قصه نجایا

 !  شده  ثابت باباش کردن یپدر از

 

  غذا لقمه هی ا یب بشور و صورتت و دست برو پاشو -

 . مامان بخور

 

 تونم یم بهتره بهار حال که  حاال و شم ی م بلند جام از

 نگرانشم، هنوز. برگردم میعاد و یع یطب یزندگ به

 ازش آسمون و نیزم یاندازه اما دلواپسشم عاشقشم،

 !میعصبان
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  * * * 

 . برگشتم یعاد یزندگ به روز چند از بعد باالخره

 نکنه گم یم خودم با و ترسم یم هنوز! دلتنگم هنوز

 نکنه! بشه؟ بهار یعالقه  از تر سرطان  من ی عالقه

 یمنف ریتاث دارم دوستش که یآدم یندهیآ  رو بخوام

  چطور و چرا  و شدیچ و  نکنه و اگه تا هزار!  بذارم؟

  من که کنم یم فکر نیا به  و بنده یم نقش سرم یتو

 ساده! است ساده عشق که  دارم؛ اعتقاد جمله نیا به

  زیچ چی ه نه تلخه، نه سخته؛ نه! ای دن اتفاق نیتر

  عذاب اندازه هی به کس هر عشق نکهیا! یا گهید

 عشق وگرنه! شیزندگ  طیشرا به گرده یم بر آوره،

 همه از  شتریب رو نفر هی تو یعنی خود ی  خود به

 ! نیهم و  یدار دوست

 

 



  منتظرم و کنم یم نگاه کالس وارید یرو  ساعت   به

  یبار نیاول انگار که یطور  هی. بخوره زنگ زودتر

 حد از تر تند قلبم و ام زده جانیه نمشیب یم که باشه

 نیا به و شدم داریب زود صبح از. کوبه یم معمول

 یرابطه  هی من امروز بعد  دنش،ید بعد که کردم فکر

 ! باشم مواظب دیبا یلیخ و دارم  رو شیپ یجد

 

 یوقت که باشم یآدم! نزنم ضربه نخورم، ضربه که

  نظر به کامل دو هر سته، یا یم گهید نفر هی کنار

 . انیب

 

  ها لحظه نیا و مونده کالس انیپا به گهید ساعت مین

  فوتبال، آخر یها قهیدق ن  یع! گذرن یم رید قدر چه

 کنه، یم یکش وقت داره و برده که  یمیت به هیشب

  و تخته به پوچم نگاه و کردم گرم کتابام با رو سرم

 ! معلمه

 

  دونم یم و  است گهید آدم هی سمت   فکرم چون پوچه

 ! محضه اشتباه صد در صد کار نیا



 

  نطوریا ای کنم یم حس رو ام روده و دل خوردن   بهم

 اما. دونم ینم رو آدیم  نظر به فقط و زنم یم توهم

 از سرم و دست  حرکت با  و ذارم یم دهنم یرو دست

 : پرسم یم معلم

  رون؟یب برم تونم یم -

 

  یم کالس ته از نفر هی و  کنه یم نگاهم متعجب کمی

 : گه

 ! است حامله نمیا -

  که کنم یم نگاه آدم اون به خوب و خندن یم هیبق

  حلقش ی  تو رو دندوناش نمش یبب که گهی د دفعه بفهمه

 . کردم خورد

 :  گه یم تندش لحن و دست  حرکت با معلم

 ...زودتر برو... برو -

 

  شفا انگار ذارم یم رونیب در از رو پام  نکهیهم من و

 به یاله رحمت  یها در و شه یم خوب حالم. گرفتم



 در سمت   اط،یح سمت   افتم  یم راه. شه یم باز روم

 . ستین دلم ی  تو دل و مدرسه باز مهین

 

 : زنه یم داد مدرسه یبابا  ستم،یا یم که در پشت  

 . نم یبب کنار ایب -

 

 دنشید با و کشم یم سرک در ی  ال از که یحال در من

 :  گم یم دروغ به بازه بناگوشم تا شمین

. دنبالم ادیب زدم زنگ مامانم به ست،ی ن  خوب حالم -

 . نه ای ادیم دونم ینم

 

  کردن درست دردسر و رفتن رونیب اهل دونه یم

.  شه یم من ال  یخ یب و کنه  یم باور رو حرفم. ستمین

  رو جذابم زیعز و شمرم یم متیغن رو فرصت منم که

 .زنم یم دید دور از
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 از تر کند زمان ستادم،ی ا بهش کینزد نجایا که حاال

 .  گذره یم یا  گهید ساعت هر از تر سخت و لحظه هر

 

 رو واژه نیا تونم یم  فقط لحظه نیا تو! دونم ینم

 نیا یتو. ببرم کار به گنگم  و جیگ احساسات یبرا

 ی بهیغر هی  ای است بهیغر ی  آشنا هی دونم ینم لحظه؛

 معذب وقت چیه اما بودم کنارش هم قبال که. آشنا

 ! نبوده ازمین بودنش... نبودم دلتنگ... نبودم

 

 بابام فقط فرخنده و ز یعز روز نیا  یتو دوارمیام

 رو خونه به مدرسه از دخترش رسوندن هوس

  ینهیقرنط  دام تو بار نیا اگه چون باشه، نداشته

 کرام با  اسارت نیا از اومدنم رونیب افتم،یب مامان

 ! نهیالکاتب 

 



 یم رو  ناخونام و کنم یم نگاه رونیب که قدر اون

 فرصت یحت کنم، ینم صبر. خوره یم زنگ  که جوام

 از و دمینم خودم به رو  کنن باز آخر تا  رو در نکهیا

 رونیب کاشتن  جلوش آجر  هی که یباز مهین در ی  ال

 دوامیم نور سرعت با ده،یند رو من یوقت تا. زنم یم

  قدم دارم  باهاش یکم فاصله و دمیرس بهش یوقت و

  ییجا هر  رو نگاهم و دارم یم بر تر آهسته  رو هام

 ! هاش چشم به جز اندازم یم

 

 : زنه یم صدام

  خانوم؟ نازار -

 

  یرو به خب یول کنن یم ذوق نبات و قند دلم تو

 لبخند هی و کنم یم  نگاهش فقط. آرم  ینم خودم

 ادی کجا و یک از دونم ینم اصال که فیظر  یدخترونه 

 دو یکی فاصله به و کنم یم هام لب مهمون گرفتم،

  هنوز منطقه  چون ستمیا یم باهاش فاصله با قدم

 شانس از بابام و مامان وجود امکان و نشده یبررس

 ! هست اریبس من گند

 



 :  گمیم و کنمی م نگاهش یچشم ریز

 !؟یخوب سالم؛ -

 

 داره ای شده جذاب لحنش و دهیم تکون رو سرش

 یلیق دلم ته خب یول دونم ینم رو کنه یم یدلبر

 :  گه یم یوقت  رهیم یلیو

 !ی نباش خسته ؟ی خوب. خوبم -

 

 که شنوم  یم یلحن با رو صدام ممنون گم یم یوقت

 و شنیم خزون خودم دست از خودم یها پشم

 . زننیریم

 

   کو؟ فتیک -

 

 تموم تو که یکار نیتر یسم ! شه یم بلند نهادم از آه

  خورده زنگ یوقت! نهیهم دادم انجام می لیتحص دوران

 رو اونجا جامونده ازت که یزیچ و کالس یبرگرد

 !یار یب رونیب
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 :  گم یم خسته و دیام نا

 ...گذاشتم جا -

 

 که االنه گم یم خودم با که خنده یم ی طور اون، و

  یها آدم توجه. بخورن جر طرف دو هر از هاش لب

 چشم البته  معصوم و پاک یها دختر نه، که اطراف

 کنه یم جلب خودش به رو  دخترونه مدرسه یدهیدر

 : گه یم خنده با و

 ؟یگذاشت جا اونم ای یآورد خودتو نیبب کن نگاه هی -

 

 عبورن حال در که ییآدما به توجه یب  فاکم انگشتم

 : گم یم و ره یم باال بهش رو



 . کن کم روتو -

 

 راه خودش یحرف چیه ی ب و کوچه به کنه یم اشاره

 دیبا برم، دنبالش نکهیا از قبل. سمت اون افته یم

 . مدرسه داخل گردم یم بر و بردارم رو فمیک

 

 که نرفتم باال  رو ها پله هنوز  و سالن سمت   دوام یم

 : زنه یم داد تایب

 .  ایب نازار -

 

  یم شکر رو خدا نمیب یم دستش ی  تو که رو ام کوله

  یها پله اون گهید ستمین  مجبور که بابت نیا از کنم

 . برم  باال رو یکوفت

 

 :  گم یم و کنم یم باز  هم از رو هام دست دور از

 . بنداز -

 



 یم هوا ی  تو من و کنه یم پرت محکم  رو فیک

 شنومیم رفتن از قبل و"  گرم دمت" گم یم. رمشیگ

 :  گه یم که

 ...که میبخور ینداشت ی چیه -

 

 بغل رو  ام کوله که یحال  در نور سرعت   همون با

  چک رو  اطرافم قبلش  و کوچه سمت  دوام یم کردم

 .  نمینب آشنا کال بابا، مامان، که کنم یم

 

  خاطر به رو ها دختر از یلیخ که بود یوقت هی

  حاال خودم و کردم یم مسخره نجا،یا به اومدنشون

 ! نهیهم عشق  و نجامیا

 ! 'ایدن اتفاق   ن یتر مسخره' 

 

  نشیماش کوچه اول   یوقت که . انگار دمشیند ساله صد

 دیبا دونم ینم االن و شم  یم سوار یفور نمیب یم رو

 . کنم کاریچ

 



 یم و رهیگ یم رو دستم بزنه استارت نکهیا از قبل

 : گه

 . بدم نجاتت نجایا از اول بذار -

  حرکت خب که کنم یم فکر زده خجالت و معذب من و

  ؟!هیچ دوم

 

 مردونه بزرگ دست   هی وجود اصال ای دستش، ی  گرم

 احساسات یکل وجود باعث هستم، من بگه بهت که

 . شنی م مختلف

 

 یم و میش  یم دور محله  و ابونیخ اون از کوچه؛ از

 : گه

 ...روزه چند نیا یکرد سیسرو دهنمونو خوب -

  یرو خودش مرموز یها  خنده جنس    از شخندین هی

 هم به رو ها آدم عشق گن؛ یم راست و  نهیش یم لبم

 ! کنه یم هیشب

 :  گم یم

  دلم من. ستون یزد یضربت  یضربت  اول خودت -

 !  داد جوابتو کارما کنم یتالف ومدین



 : گه یم و کنه یم یجواب حاضر

 کارماس؟  مامانت اسم -

 و بره  یم فرو موهاش ی  ال رو دستش. خندم یم

 :  گه یم باشه، معذب هم  اون که انگار

 .شدم یم پاره داشتم... شیآخ -
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 : گم یم خنده با

 ؟یقنار چرا آخه  -

 

 رو دنیکش ییال یمسخره  یماجرا اون  یپرونده  باز

 :  گم یم یفور و کنه یم باز

  خوبه؟ عقاب؟  ه؟یچ یقنار -



 

 :  گه یم و ده یم تکون ینف ی نشونه به رو سرش

  نیشاه. ندارم دوست گوره به نگلیس عقاب نه -

 ! کنه ینم ص...چ دافام و در واسه

 

  و آد یم خوشم شدت به اشکننده ریتفس مدل نیا از

 از یاعظم بخش گفت شه یم خب البته. خندم یم

 جو همون حفظ واسه و هستن یعصب هام خنده

 . کردم بسنده بهشون میداشت نمونیب قبال که یراحت

 

 

 یم افتادنش از یول اتفاقه، هی منتظر که یآدم هی مثل

 ! ترسم یم ترسه،

  من دست  . شلوغ یها ابونیخ یفضا از شه یم دور

 نیا تو بگه بهم خواد یم دیشا و دستشه ی  تو  هنوز

 !دهیکش زجر من اندازه به هم  اون روز چند

 

 ! ؟یبود  ناراحت -



 

 یم فکر که! ستمین بشو  آدم من و کنم یم یکج دهن

  تحمل رو خودم زور به هم خودم ییها  وقت هی کنم

 .  کنم یم

 

  باسنم تو  تماما خوردم ی عشق شکست  نکهیا از نه -

 ! بود یعروس

 

 : گه یم و آروم... نرم... واشی! خنده یم

 ! یشد یخوب دختر عوضش -

 

  و خوب دختر  خوام ینم من! آره یم در رو حرصم

 !ده یم غرامت خونش  دل با که باشم یاحمق
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 کنار و کشه یم ییال که بدم رو جوابش خوام یم

 وونهید مقدار  نیا. یخاک زنه یم رو  نیماش اتوبان

 شیپ قابل ریغ! جذابه برام بودنش ییهوی و بودن

 باهاش تماما شهیم باعث نیا و  بهیعج و ینیب

 !باشم داشته یپندار همذات احساس

 

 :گه یم و سمتم گرده یبرم

 ! ؟یدار و فرمون دست -

 

 :  گم یم و ذارم یم شکمم ی  رو رو دستم

  عیما به جامد مواد از االن  نجامی ا یمحتوا! دارم آره -

 . شد لیتبد

 

 یم تشر خودم به و کشه یم تر کینزد  رو خودش

 تو! ستنی ن هم مثل آدما  ی همه! باش آروم که زنم

 !یباش فیضع دینبا هم

 

 زنه یم زول و رنیگ یم  قاب رو صورتم هاش دست

 :  گه یم و هام  چشم ی  تو



  بگم بهت که بود نیا خاطر واسه سادمی وا عقب اگه -

 !آن ینم تو دنبال ها  فرصت همه

 

  دم داره که احتماال و بازه بناگوشش تا االن دلم ش  ین

 : زنه یم پچ عقلم گوش

 !ییبایز فرصت چه -

 

 ! یبد دست از منو تو بود ممکن یول -

 

 و کشه یم  ام گونه یرو  وار نوازش رو دستش پشت

 : زنه یم لبخند

  نه طرفم، عاقل دختر هی با که دمیفهم یم وقت اون -

 !خودم مثل   ریپذ سکی ر وونهید هی

 

  آروم و نرم ام گونه ی  رو و آد یم  جلو صورتش

 ی بوسه و بندم یم چشم  ناخواسته. زنه  یم بوسه

  گهید یگونه  ی  رو بوسه، همون  یبال سبک به شیبعد

 شه یم جدا صورتم از ری تاخ با لبش یول نهیش یم ام



  کنه، یم برخورد پوستم با  که یحرارت پر یها نفس و

 . کشه یم  خجالتم باعث

 

  جز به جز تموم. نهیش یم  لبم ی  رو شیبعد یبوسه 

 قدر چه که کنم یم فکر و شن یم حادثه دچار بدنم

 ! دارم دوست رو حادثه نیا من

 یم و بره یم عقب هیثان چند یفاصله به رو سرش

 : پرسه

 ! ناز؟ یخوب -

  هاش لب ی  رو من بار نیا که یا بوسه با رو جوابم

 .دمیم کارم یم

 

 تونم یم و شنوم یم رو اش خنده ی  صدا ! خنده یم

  یها  پلک  پشت از یحت رو  طنتشیش از پر یها چشم

 .کنم تصور  هم بسه
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  مجبوره که قدر اون! شن یم قتریعم هاش بوسه

  محکم کار ن یا یبرا تا کنه جک سرم پشت   رو دستش

 و دلم دست سپردم رو خودم کنم، ینم  مخالفت. باشم

 ! بده ادامه کاش گه یم دلم

 

 :  گه یم و بره یم عقب رو سرش کم کم

 خونه، برگرده دیبا  زود که یخوب دختر واسه -

 ! هیکاف  نقدرشیهم

  

 هی و بد ظاهرا  پسر هی ؛ یقشنگ یسم  بیترک چه و

 ! احمق اما  خوب دختر

 

  میشونیپ رو  هاش لب بشه، جدا ازم کامل نکهیا از قبل

  که گه یم  خودش زبون به داره انگار و ننیش یم

  رو حس نیا من خواد یم فقط دیشا ای! مهمم براش

 . کنم افتیدر

 



 قدر چه کنم یم احساس و لبشه ی  رو  هنوز لبخند

 یم اشاره و  شنیم باز هم  از هاش دست. دارم آرامش

 من ،یول  سخته نیماش یفضا تو. کنم بغلش که کنه

 . آغوشم نیا داشتن مشتاق  

  یرو رو  سرم و بهش کنم یم تر کی نزد رو خودم

 .ذارم یم اش نهیس

 

 قابل ریغ دهیم دست بهم که یاحساس یقشنگ

 من قلب    با انگار قلبش نامنظم یها تپش. فهیتوص

 ! مهیتنظ اون قلب   با تمشونیر که. کردن برقرار یتلپات
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 و چطور ؟یک کجا؟ از قا یدق که کنم یم  فکر بار هر

 ! رسم ینم یا جهینت به! شد؟ شروع چرا



 سر و سرآغاز افته، یم  اتفاق مرور  به که یعشق

 ! مشخصه که  خودشه یبرا  فقط انجامش،

 

 : گه یم و نهیش یم ام نهیس  ی  رو دستش

 .پنجه و هفتاد -

 

 خجالت گه ید طرف از  و گرفته ام خنده طرف هی از

 : گم یم و زنم یم پس رو دستش. کشم یم

 .  پرو بچه گمشو برو -

 

 گرفته کاسه حالت رو دستش که یحال در و خنده یم

 : گه یم کنه یبررس تر قیدق رو من زیسا تا

 دو و هفتاد شه یم یعبارت به  اسفنجه شینصف و دوتا -

 . خالص

 

 و زنم یم بازوش به یآروم ضربه کوچولوم، مشت با

 :  گم یم گرفته ام خنده کتابش  حساب از  که یحال در

 . نباش رودار هللا بسم اول قدر  نیا حاال -



 

 :  گه یم و زنه یم زول هام چشم تو پررو پررو،

  رم؟یبگ اندازه یدیم اطوار ادا یب هللا بسم دوم یعنی -

 

  یم سکوت بودنش پرو یاندازه و حد ی ب یحجمه  از

  ملوس یها  گربه مثل و  کنه یم کج رو سرش. کنم

 :  گه یم

 !خونمون؟ یآیم -

 

 : گم یم متعجب  و زده جانیه

  بهتر جهت در هم با که امیم. نه که چرا سلطان، آره -

 .میبردار یگام  هم با جامعه نیا یها انسان آمار   کردن  

 

 :  گه یم و زنه یم استارت

 دوست برداشتن گام من. میبردار جا نی هم ایب خب -

 .دارم

 

 :  گم یم و کنم یم یکج دهن



 ! ندارم دوست من. جالب چه... یآخ -

 

.  کنم یم  وحشت که کنه یم نگاهم یجد   یطور هی

 هی یصدا شکستن  مثل رو بارم و برگ ختنیر ی  صدا

 . کنم یم نگاهش فقط و شنوم یم شهیش

 

 یم فاصله خودش یصندل از یجد حالت  همون با

 چه چته"  بگم خوام  یم. آدیم من سمت و رهیگ

 و ننیش یم  لبم ی  رو هاش لب دفعه کی  که" مرگته

 و بره یم عقب رو سرش کوتاه و زیر بوس هی بعد  

 :  گه یم

 خونتون؟ ینر شه ینم -
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 خواد یم دلم. نرم خواد  یم دلم که هی بار نیاول نیا

 ریز و بکشنم رو ایدن ی ها  هنجار و ها  قانون تموم

 عشق و کنم لگدمال رو خودم دیعقا تموم! ببرم سوال

 !نیریش اما اشتباه پر محض   یوونگید هی البد، نهیهم

 

  هنوز قبلش یبوسه  ی  جا. نهیش یم لبم ی  رو  انگشتم

 رو ین یسنگ نیا من و کنه یم ینی سنگ لبم ی  رو

  یطور داره آدم نیا چون! آرومه چون دارم دوست

 داره چون. کنه رو و ری ز رو قلبم که کنه یم رفتار

 ! ببندم چشم بودنش بد پسر ی  رو که کنه یم کورم

 

 خودم با که  کنه یم ام وونه ید یطور هی داره چون

  خوب   که نهیا مهم! است هیبق بد اگه ستی ن مهم"  بگم

 ! "منه

 

 .ببند کمربندتو -

 

  غی ج بایتقر و رمیگ یم خودم  به یالک هی گر حالت هی

 :  کشم یم



 . نییپا کنم یم پرت  خودمو یبکش ییال  یبخوا -

 

  یم گند و زنه  یم رو یمرکز قفل کشه ینم هیثان به

 یم اشهد که یحال در رو کمربندم. دمیتهد به زنه

 .بندم یم خونم

 

 ! من گل   نهیهم اوضاعت بعد به نیا از -

 

 .  دهیند ریخ نکن ام حامله من -

 

 سرعتش که یحال در و اندازه یم سمتم ینگاه مین

 : گه یم باال بره یم رو

  یچطور هنوز، نکردم نگات هی ؟یشیم حامله  تف با -

 ؟ یا حامله

 

  بچه مثل قایدق که اعتراض از پر یعصبان لحن اون 

  نطوریا رو  حرفش اون و بخندم شهیم  باعث هاست

 :  بده ادامه



 و دست تو گذاشتن رو تو  لذت درصد ۸۰ متاسفانه -

 !یزنی م ویکی که ییوقتا واسه پات 
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 چون. برسه  ما یخونه به ریمس نیا کنم ینم فکر

 . دمشیند حاال تا  و ناآشناست  برام که هییجا

  آز؟ یریم کجا -

 

 : گه یم و کنه ی م نگام یجد حالت  همون با

 یبد ادامه فت یسخ رفتار ن یا به یبخوا. مرض و آز -

 . کنم یم کات  باهات نجایهم

 

 :  گم یم و نمیچ یم بر لب



 آز؟ بگم تونم ینم من ناز؟ یگیم من به  تو چطور -

 و آز قشنگه  هم یلیخ . سته مونه،یکاپل اسم اصال

 ...ناز

 

 خورده ترش زیچ هی که انگار و کنه یم یکج دهن

 : گه یم و شهیم  عوض صورتش حالت باشه

 ...شد چندشم! ؟ یگفت بود یسم چه نیا اه -

 

 برام گرفته یجد رو یحرف  نیهمچ نکهیا. خندم یم

 .  داره خنده و مسخره

 

 ...درزت به عرضم -

 

  یم اصالح خنده  با رو حرفش و کشم ی م یبلند نیه

 : کنه

 که یدار قیرف هی تو که برکتت  پر وجود به عرضم -

 !نه؟ ای  یبزن سر بهش دیبا  باالخره. مارستانهیب

 



 ستین مارستانیب ریمس میریم ما که ییجا یول -

 ... که

 

  یم کنه ام مسخره بخواد که یطور و زنه  یم بشکن

 : گه

 !  احسنت! ی لیل احسنت -

  که رلوتیکو میر یم میدار م،یر ینم مارستانیب ما

 چرا تو . بخورنت ایافع مار کنم ولت اونجا شبونه

 ! زن؟ یخل...ک انقدر

 

 : گه یم و دمینم  رو جوابش

 .عسل ماه میر یم میدار -

 

 به دم یم رو نگاهم و دمینم رو جوابش  هم باز

 :  گه یم و پنجره از رونیب

. بودمت نگرفته که بود ی وقت مال اطوارات ادا نیا -

 فرمیونی  با رو تو من  بعدم. نداره دهیفا گهید االن

 دست از واسه  دارم یچ یکرد فکر دم؛یبوس مدرسه

 !  دادن؟



 

  چرا" کنم یم فکر خودم با و رخندهیز زنم یم یپق

 برام یتیاهم  چیه مسئله نیا که راحتم ششیپ انقدر

 نداشته؟
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 تنها... خونمون... نه... امخونه  برمت یم دارم -

 . یهست توام گهید ستمین

 

 ستمین تنها . نزنه قلبم آن هی شه یم  باعث حرفش

  یزدگ ذوق کنار، به لفظش ی  قشنگ! یهست توام گه،ید

 ذارهیم رو قلبم اش جمله تو درد  . کنار به حرفش از

 . براش هاون ریز

 ! گهی د ستمین تنها



 پام نوک تا سر از بدنم، تو زهیر یم یناراحت ایدن ایدن

 هستم هم من نکهیا از و کنن یم دق لحنش واسه

 . شم یم آدم نیتر خوشحال  گهید

 

  ستین بار نیاول. نرفتنم ای رفتن به کنم  ینم اعتراض

 از پر آدم نیا به نسبت. نمیب یم رو آدم نیا که

 !خودم به نسبت  ترسم و یاعتماد یب تموم و اعتمادم

 

 یایب اگه یول داره یعقرب در قمر یشیشمیک اوضاع -

 !  یکن یم خوشحالم  یکن جورش  و جمع

 

 : زنم یم لب

 !  آم یم -

 

  نامرتب عقرب در قمر از  منظورش کنم ینم فکر و

  جمع خواد یم دلم وجود تموم  با. باشه خونه  هی بودن  

 مامان به گفتن دروغ استرس اما  کنم جورش و

 شدم خوب، دختر   آروم   من  . کنه یم خورد رو اعصابم



  سر ممکنه  ازش یکار هر که وونهید ری پذ سکیر هی

 ! بزنه

 

 

. ندارم خوب خاطره ازش که شه یم ی ا کوچه وارد

  یم نی زم ی  رو رو ام  دهیبر درد   پر ی  پا یوقت که

  هیگر با کوچه نیا از دادم یم فحش خودم به و دمیکش

 . رفتم یم رونیب

 

 کمربندش نکهیا از قبل کنه، یم خاموش رو نیماش

 یم و رمیگ یم رو دستش یا دفعه کی  کنه باز رو

 : نالم

 ...کوشا -
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 . هست حواسم -

 

  نیا اشتباهه دونم یم سستن، شدن ادهیپ ی  برا  پاهام

 یم قلبم یها   سلول تک  تک رو اشتباه نیا یول کار

 ! خوان

  بخوام که انگار. شم یم ادهیپ و رو عقلم زنم یم پس

 به دهیچسب  و آزاد سر پشت کنم میقا همه از رو خودم

  آروم ی  برا اون و ورود در سمت   افتم یم راه اون

  یآروم فشار و رهیگ یم دستش نیب رو دستم گرفتنم؛

 . کنه یم وارد بهش

 

 :  گه یم و کنه یم باز دشیکل با رو  ساختمون در

 . ببند  چشماتو کنم؛ زتیسورپرا خوام یم -

 

 :  گه یم و کنم یم نگاهش زده وحشت

. ینمود ات شده وا یچشما  نیا با رو  ما تو آقا -

 .زهیر ی م یحرف هر با  پشماش ویخور یم تکون

 و پاک فیعف به کردن تجاوز قصد یثانو اطالع تا! نه

 خب؟  ندارم، رو مطهرت



 

 اول کردنش  باز بعد خونه در سمت کشهیم رو دستم

 بعد و ارمیب در رو هام کفش من تا کنه یم صبر

 . آره یم در خودش

  زیسورپرا اش خونه وضع و سر دن  ی د با کامال خب

 .  دمیفهم کامال کردن جور و جمع از منظورشم. شدم

 !  من نه یزد یم رل  هیتنارد یدخترا با دیبا تو -

 .کامال توا  با حق  پرنسس، ی گیم راست -

 

 اندازه به و ختهیر خونه کف لباس هفته کی اندازه به

 شب تا صبح از دونم ینم کرده نشسته  ظرف ماه کی

 ! نهیا اش خونه وضع که کرده  یم یغلط چه

 

   ؟یخور یم  یچ نایا شربت قهوه؟ نسکافه؟ ؟ییچا -

 

 شهینم که آشپزخونه سمت    افتم یم راه ی حرف چیه یب

 مثل   دارن نشسته یها ظرف که ییجا  گفت، بهش

 .  کنن یم ر یتسخ رو فضا تمام یزامب



 

.  ذارم یم نی زم رو ام کوله و آرم یم در رو ام مقنعه

 ساعت به بشم یکار دادن انجام مشغول نکهیا از قبل

 .نکردم رید یلی خ هنوز و کنم یم نگاه

 

 رو هام دست خوام یم و زنم یم باال  رو نمیآست

. شه یم حلقه کمرم دور بزرگش ی  ها دست که بشورم

 یم گردنم کنار و شونه  ی  رو رو سرش که یحال در

 : زنه یم پچ  گوشم دم ذاره

  انجام واسم  یکار که نجایا آوردمت یکرد فکر -

 !؟یبد
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 : گم یم خنده با



 . بشورم رو دستم خواستم یم -

 

   ؟یآریم در رو مانتوت -

 

 تنم به رو  ها زیچ نیا ی  پ دیبا اومدم؛ نجایا که یمن

 . باشم داشته رو یکار هر  توقع و بمالم

 

 ...نمتیبب خوام یم فقط ندارم یکار -

 

 فقط که یپاک چشم قدر اون تو نه. عمت ارواح آره

 یم شل رو دستش. هام  یدنید من نه ،ینیبب یبخوا

 . سمتش گردونه یم  بر منو و کنه

 

 البته ندارم، یفرار راه  و دمیچسب نکیس به بایتقر

 و آدم نیا با بار هزار چون ندارم، هم رو قصدش خب

 ! یچ یعنی حدود و حد دونه یم. بودم کنارش در

 



 یوقت و نه یش یم مانتوم یدکمه نیاول یرو دستش

  دکمه...  ده  یم ادامه کار نیا به کنم ینم یمخالفت من

 رشیز که  افتاده ادمی تازه من و شدن باز  نییپا تا ها

  و دم یم  قورت رو دهنم آب. شرتیت نه  و تنمه تاپ

  خارج تنم  از مانتو. هیچ  شیبعد حرکت نمی بب منتظرم

 و بدنم به زنه یم زول. افته یم نیزم ی  رو و شه یم

 :  گه یم

 ! خوشگله  کردم یم فکر که یاون  از شتریب -

 

.  دستم ده یم  تابیت الواقع یف کنه، ینم فیتعر من از

  یبرا  مادرم زحمات  دان قدر بونیتر  نیهم از که

 میرژ با که پدرم از و  هستم میورزش یها شکنجه

 یکلی ه نیهمچ ساخت باعث یاهیگ یبدمزه  یها

 !شدن

 

  حاال و چنیپ یم تنم دور  هاش دست. کنه یم بغلم

  من بدن هم  شرتیسو و مدرسه لباس   اون بدون انگار

 .اون ی  ها دست هم و آدی م نظر  به تر کیکوچ

 



 یم و زنه یم یزیر یبوسه  لختم یسرشونه  ی  رو

 : گه

 ! خب؟... نترس -

 باعث که کنم ینم یکار من  ،یبخوا خودت اگه یحت

 . بشه  دردسرت

 

 ! ترسم ینم انگار که نهیا تیواقع

. خوام یم یچ که دونم ینم  اصال و افتاده کار از عقلم

  یم فرود گوشم ریز و گردنم کنار ییجا یبعد یبوسه 

 :  گه یم و آد

 ...ناز یبی عج اتفاق هی من واسه تو -

 لحن با اون و سوزنن یم  رو پوستم گرمش ی  ها نفس

 :  دهیم ادامه شیلعنت

 یحت و نداشتمش. ..دمشیند قبال که یاتفاق هی -

 ...نخواستمش
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  ینرم و چرب زبون کردم، اعتراف خودم شیپ هم قبال

  یگیم خودت شیپ که هییاونا از حرف،  نیا اما! داره

 ! "هیقشنگ دروغ باشه، دروغم اگه یحت" 

 دستاش. تر عقب رو بدنش و برهیم عقب رو سرش

 ی  تو زنهی م زول فقط و بازوهامن ی  رو هنوز اما

 .  هام چشم

 

  شده گم هاش دست ی  ال می واقع خود منگم، جم،یگ اللم،

 رو دهنم آب. دونم ینم رو هاش چشم برزخ تو ای

  و بپرم جا از شه یم باعث در ی  صدا و دم یم قورت

 .کنم نگاهش زده وحشت

  

 :  گه یم خنده با ره یم در سمت به  که یحال در

 .  ختیر  پشماش باز -

 

. پوشم یم و زنم یم چنگ نیزم ی  رو  از رو مانتوم

 . ستمیبا کنار گه یم بهم عقلم یول چرا،  دونم ینم



 

 چون  انگار انسالهیم زنه، هی دره پشت   که یآدم

 !  آشناست برام نکهیا تر جالب و داره یخشدار یصدا

 . دمیشن کجا رو صدا نیا دونم ینم و  ستین مادرش

 

 : زنه یم تشر ه،ی عصبان خانمه

 بهتون! کردم روشن موضعمو براتون قبال کنم فکر -

 ... بهش گهید  دینبا که گفتم

 

 : گه یم یجد  لحن با حرفش نیب آزاد

 ! میزن یم حرف بعدا دارم،  مهمون فعال -

 

 و. کوبه یم  هم به طرف  صورت یتو رو در هم بعد

 بفهمونه بهم یزورک لبخند اون با کنه یم تالش

 ! فتادهین یاتفاق

 

 ! ؟یخوب -

 



  و ده یم تکون ینف ینشونه به رو سرش جوابم در

 :  گه یم

 . ام خسته... نه -

 

 رهیم اد،یم ادشی یز یچ هوی که نهیبش خواد یم

 :  گه یم و در سمت

 ... گشنته... مینخورد  ناهار -

 

 باعث شده رو و ریز  کهوی که حالش یول! هست

 : بگم شهیم

 .  بزن چرت ه ی ای ب حاال. ستین فعال نه، -

 

 ترسم، یم کنه، یم ام وونهید داره  یکنجکاو

 اگه یول ارهیب خودش سر  ییبال خوادینم  دلم نگرانشم،

 !  نه؟ گه،ید گه یم  خودش بزنه، یحرف بخواد

 

 آدیم و نمیش یم اش آشفته اتاقک ی  تو  نیزم ی  رو

 : گه یم یدستور و یجد لحن هی با. کنارم



 .  کن  دراز پاهاتو -

 

  شم یم ی احساسات که ها  وقت یگاه و کنم یم دراز

 قدر اون خوشبختانه و فهممی م خوب رو ها آدم حرف

 !ستمی ن خنگ هم ها
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 ی  ال دستم ناخواسته و ذاره یم پاهام ی  رو  رو سرش

  بچه پسر مثل   اون و کنم یم نوازشش. رهی م موهاش

 و زنه یم  لبخند مادرشونن، عاشق که  ملوس یها

 . بنده یم رو  هاش چشم

 

 نشون بودنتو یزندگ زن از گهید چشمه چندتا هی -

 . رمتیگ یم ،یبد



 

  ؟ی نگرفت مگه -

 

 برعکس جامون االن که بودمت گرفته گه،ید نه -

 .بود

 

 : گم یم لب ریز

 .  پررو بچه -

 

  بخوابم؟  کمی -

 

 به الزم کن شروع االن نیهم از یعنی کنم، یم سکوت

 چه دونم ینم! هستم من ست؛ین اجازه ای درخواست

 یم یخستگ احساس. حالتم اون ی  تو که گذره یم قدر

 همه شر از بهم که رو یآدم ادینم دلم اما کنم

 .بزنم پس ای کنم دور آورده پناه اشییتنها

 

  * * * 



 

 عجله با. مارستانیب به رسونده رو من نور  سرعت   با

 به تا میر یم باال رو ها پله بعد و میش یم سالن وارد

  هنوز مالقات زمان از شکر رو خدا. میبرس  بهار اتاق

 .  مونده ساعت مین

 میزن یم نفس نفس که یحال در  اتاق در پشت

  و کوچک یپنجره  از  کنم یم یسع من و میستادیا

 .  بکشم  سرک در رو یاشه یش  کیبار

 

  شونه یرو که یدست و آدیم سر پشت از که ییصدا

  یم خشکم سرجام . شه یم  وحشتم باعث نهیش یم ام

 :  گه یم گوشم کنار هومن یوقت و زنه

 .  کنم یم حس رو اضافه  یغلطا ی  بو -

 

 :  گم یم و  ذارم یم قلبم ی  رو رو دستم

 مامان که نگو. کردم سکته  هومن کنه لعنتت خدا -

 ...نجاستیا بهارهم

 



 یم استرس با من و کنه یم مکث دادن جواب یبرا

 : پرسم

 هست؟ -
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  یسیپل مرموز گنگ   نگاه   اون و کنه یم  نگاه آزاد به

 در خب! بزنمش بخواد دلم که شه یم باعث  طورش،

  آروم لگد هی  ستم،ین یخوددار یلیخ هومن  با مواجهه

 :  گم یم و زنم یم  پاش ساق به

 ! بزن حرف مرده لیذل -

 

  و چپش یپا به و کنه یم بند رو دستش شه، یم خم

 :  گه یم آزاد به رو

 !  ؟یکن یم  رام یچطور  ویوحش نیا -



 

 یم اتاق وارد. تنهاست بهار و کنم یم باز رو اتاق در

 : پرسهیم آزاد و شم

 ! هست؟ مامانش گهیم گه،ید بزن زر -

 

 . ادیب شب قراره ومده،ی ن امروز نه -

 

 ای باشم خوشحال دی با ومدهین نکهیا از دونم ینم

 : گم یم هومن به رو و گردم ی برم. ناراحت

 . ادین مونم، یم  نجایا شب من بگو بهش -

 

  ییموها ی  رو  دست. خوابه و نمیش یم بهار  تخت کنار

  صد از کاش و کشم  یم شدن بافته یخرگوش که

 رو درصدش ده خواد، یم  رو بهار هومن که یدرصد

 .گردوند یم بر  بهش بهار هم

 

  * * * 

 



 

 ! ماست یخونه  بهار

  خواست مادرش از بابا شدنش، مرخص از بعد قایدق

. خواستم ازش من یعنی!  مشیاریب ما ی  خونه به که

  با بهار مامان و کرد بهونه  رو بودنش شاغل بابا

 . کرد قبول تینها در اما بود شرمنده و  معذب نکهیا

 

 !  کردن دعوا رو من

  رشیکفگ با ییسامورا روش ها صد به مامان یعنی

  دگر که کردم توبه منم. داد قرار تیعنا مورد رو من

 ! مثال یالک خب البته نکنم یسر رهیخ

 

 .  نجانیا نایت و  بهار امشب،

 قدر چه پارسال! میدور پارسالمون  از قدر  چه امسال

 ! م یتر احمق قدر چه امسال و  میبود تر بچه

  انتظار از دور و کننده وونهید داره اشتباهاتمون که

  قد دی با که یسن تو نه،یهم نوجوون که. شه یم

 !تره حساس و ریپذ ری تاث کنه، رشد عقلش بکشه،
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. کنن رفتار خوب  جفتشون  با کردن یسع  بابا و مامان

 با من به و نکنن  مالمت رو بهار نکنن،  معذب رو نایت

 !  بذارن احترام هام دوست مقابل هام، ی سرکش وجود

 

 ی  رو  بهار و میدیکش دراز نیزم ی  رو نا یت و من حاال

  دیشا. گذره یم بودنمون  هم کنار از وقته یلی خ. تخته

 همون م،ی دیخند دغدغه یب هم کنار که یشب نیآخر

 !بود اریشهر  تولد   شب

 

 کنه ثابت هیبق به خواد یم قبله، از تر ساکت نایت

 مادر و آدم هی حاال از اون و نداره وجود یار یشهر

 سر از دهی م خبر که یارخساره  رنگ یول مستقله

 ! کنه؟ کاری چ خواد یم رو درون

 

 ...ها بچه -



 

 . بهار  با اما گوشمون و سقفه به نگاهمون

 

 . رمیم گهید هفته دو یک ی تاینها من -

 

 :  گه ی م ماجرا از پرته کال که نایت

 ! ؟یریم کجا -

 

 :  گم یم شم یم خفه  ماجرا نیا تو دارم که یمن و

 !  یخور یم گه یلیخ تو -

 

  ینامرد یها  خنده اون از! بَدا خنده اون از! خنده یم

 خوان ینم که مغرورن قدر اون یول ان هیگر که

 .بشکنن رو خودشون

 

 .هومن با -

 



  و شهیم جا  به جا پهلو به جوابه منتظره هنوز که نایت

 : پرسه یم من از

 بره؟  کجا خوادیم نیا نازار -

 

  خسته رفتاراشون از واقعا وقتا هی! کنن یم میعصب

 :  گم یم و  باال رهیم صدام که. شم یم

 کرده فکر... براش دن...ی ر اونور کرده فکر یچیه -

 و شه ی م باز روش به  یاله رحمت یدرا بره اگه

  میبزن برات گاو  ایب ستون؟ یاومد رید چرا گنیم همه

 . نیزم

 

 ! خارج؟ یعنی اونور -

 

 :  گه یم خنده با بهار

 ! احمق گهید آره -

 



 و کنه هضم رو بهار حرف   دیبا قهیدق  چند تا که نایت

 اون تا. کنه روانه سمتمون به رو سواالش لیس بعد

 :  گم یم و  شم یم زیمخی ن جام سر یعصب من موقع

 خواد؟ ینم اقامت  خواد؟ینم  پول ه؟یالک رفتن خارج -

 !  خواد؟ ینم درد

 

 یم هم سر قصه تا چند اقامتم واسه... میدار پول -

 اقامت ها قصه نیا با  یاسیندا مگه... گهید میکن

 نگرفت؟ 

 

   م؟ی بگو یزیچ هی

 .  آنی م نظر به ساده پارتا نی ا اول نگاه در

 نیا قالب تو رو ساده یها حرف خواست دلم خب یول

  یریپذ ریتاث مهمن، که یا ساده یحرفا.  بزنم الوگاید

 نیت نکهیا ،یمجاز  یا یدن یکاراکترا از جرایا نیت

 . احترامه دنبال جریا

. متنفره نشدن  درک شدن، حتینص شدن، مالمت از

 ! ندارن دوستش بزرگترا که همونطور



 خانواده قانون طبق داره فه یوظ جریا نیت مقابل، در و

 هر اشتباه هر. جامعه قانون طبق کنه، یزندگ

 همراه به  خودش ی  برا ی بد جهینت تونه یم ،یسرکش

  باهاش شتریب قصه، بعد به نجایا از که باشه داشته

 .دی ش یم مواجه
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 :  کنم یم زمزمه باحرص

  دادن ینیس تو گذاشتن اقامتم ه،یهند لمیف آره -

 . خدمتت

 

 دنیشن نه طاقت نه،یهم شهیهم. شه یم کالفه بهار

!  باشه اشتباه بار هزار زنهیم که یحرف اگه یحت نداره

 :  گه یم یوقت هیعصبان و  دلخور لحنش

 ...ناموسا گهید  نده یمنف پالس انقد نازار -



 

  هزار مگه! گهید نزنه حرف رهیگ یم میتصم  نازار

 راست هی یبرگشتن  مدرسه از خر االغ، نا، ی ت نگفت بار

  ینم یزندگ شه،ینم آدم  تو واسه اریشهر. خونه  برو

 ! رفت؟  خرجش به مگه شه،

 

 نگاه و کنه یم سکوت  هم نایت شمیم ساکت که من

  سکوت  .  چرخونه  یم دوتا ما نیب رو پرسشگرش

 :  گه یم و شکنه  یم بهار هیثان چند از بعد  رو نمونیب

 ! نازار؟ -

 : زنه یم حرف خودش و بدم جواب دهینم امون

 ! باشه؟ بزن، سر مامانم به -

 

 :  گه یم اومده عقل سر  ظاهرا ینایت

 و یکن ولش  یخوا یم  چرا ینگرانش انقدر اگه -

 ! ؟یبر

 



 دست بهم یخفگ احساس! ستمین آزاد نجایا چون -

.  دمیم پس جواب نفر هزار به یکار هر واسه. دهیم

 ! زندانه تو جام بمونم اگه چون

 

  نایت به تعجب تینها در  و کردم سکوت همچنان من

 : پرسه یم که کنم یم نگاه

 و گشتن لخت فقط یخوا یم تو که یآزاد -

 ! دنه؟یرقص

 

 :  گه یم حرص  با بهار

 ! نه؟ ای رونیب دیکش یم. نهیهم اصال آره -

 

  بهار هی  بخواد که یلبخند  هی. زنه یم لبخند نایت

.  دمید من و یبرداشت تو که یریمس نی ا ته بفهمونه

 ...نداره خوب جه ینت یسرکش

 

 

 * * * 



 

 

 ! بود ات بوسه نیاول -

 :  کنم یم  پیتا براش

 ... نه -

 یحت و هیعصبان و  کالفه دستم از االن دارم حتم

 .داره هم رو  کشتنم تیقابل

 : فرسته یم امیپ برام

 ... یگ یم دروغ یدار -

  با و کرده جاخوش  لبم یرو  یزیآم طنتی ش شخندین

 : سمینویم جانیه

 بد پسر   هی با شیاول. هیچ دروغم... خدا به نه -

 ...بود

 و نمیب یم میگوش ی صفحه  ی  رو رو اسمش باالفاصله

 ...رهیم یلیو یلیق دلم شده یرتیغ  برام نکهیا از

 واقعا دادش یصدا و چسبونم یم گوشم به رو یگوش

 :پرسه یم یوقت است کننده کر

 ! بود یخر کدوم با -



 :  کنم یم  زمزمه آروم

 .... تو -
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  رو فرسته یم رونیب راحت ال  یخ با که ینفس ی  صدا

 خوش جا  لبم ی  رو لبخند و شنوم یم ی گوش پشت از

 . کنه یم

 :  گه یم 

 ! اومد خوشم خب -

 

 : گم یم بالفاصله

 ! خر؟ یگفت خودت  به نکهیا از -

 



  عرض و طول از یکم دست زبونش هم اون خب که

 :  گه یم و نداره من زبون

 ...تمیزندگ َخر تنها نکهیا از -

 

  من و زدم گولش بگه خواد یم مثال! اندازه یم کهیت

 :  گم یم یا کننده مسخره لحن با و کنم یم یکج دهن

 ! ستون آخه  نهیهم تمیزندگ  افتخار تنها -

 

  نفع به یباز ا،یگو رسهینم ذهنش به یا  گهید جواب

 :  گه یم و شه یم تموم من

 . دنبالت امیب شو آماده -

 

 :  گم یم زده جانیه

 م؟یبر کجا -

 

  صد من مثل هم اون که  انگار و رهیگ  یم یقیعم دم

 یناراض هومن و بهار رفتن یماجرا از درصد در

 : گه یم یاکالفه لحن با باشه



 ! یی...بگ  سمت به میکن بدرقه  رو گوساله دوتا نیا -

 

  تالشم مونده یباق که ییها  لحظه نیا تو خواد یم دلم

 که زنم یم صدا یطور  رو اسمش. بکنم رو

  در  و باشه مشخص لحنم ی  تو میتکرار درخواست

 :  گه یم  مصمم و قاطع یلی خ جوابم

 ! ناز کردم خودمو تالش من  -

 هی دست نده  عقلتو گفتم بهش. بار ده دوبار،  بار، هی

 سر باز نرم اگه گهیم ساده، احمق یبچه  دختر

 . ارهیم مال بال خودش

  یسبز باغ چیه در... اونجا برات دنینر! نکن گم یم

....  داره ییفکرا  هی بهار گه یم ست،ی ن باز روت به

 ! بچه؟ الف هی داره یفکر  چه

 

 :  گم یم و زنمیم پوزخند

 که نگفته  هومن به االن!  هیشرطبند تی سا فکر تو -

 . نکنه مخالفت
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 شما دست از نمونده یپشم برام من که خدا به -

 نیا کن قطع شو آماده زودتر فقط سال، بچه جماعت

 ...ویگوش

 

 یم تیعصبان با و دمیم فاصله گوشم از رو یگوش

 : گه

 !  ؟یگفت  که بود یسم چه گهید نیا -

 

 هم  متعجبه، هم که لحنش از رهیگ یم ام خنده

  ی  ایدر چون  کنه تعجب هم دیبا داره، هم حق! یعصبان

 ! نداره ساحل بهار حماقت

 

 واسه آد یم  یروز هی دونم یم کنم، یم  عوض لباس

 یغلط به رو مادرش نکهیا واسه بره، گذاشتم نکهیا

 یول شم یم متنفر خودم از نکردم آگاه کنه یم که

  هم بهار  ی  نجایا ی  زندگ  گم یم هم طرف هی از خب



 صالحش  به شتریب رفتنش اصال دیشا! نداره یفیتعر

 هی و باشه داشته آرامش بتونه رفتن با دیشا... باشه

 ! کنه  شروع رو قشنگ یزندگ

 

  رونیب اتاق از کردم چیپ  بقچه خودمو  که نیا از بعد

  کردن   سرخ حال در گاز یپا که مامان به و زنم یم

 :  گم  یم بادمجونه

 . خوامیم منم -

 

 :  گه یم و سمتم گرده یبرم

 یموندیم متمدن انسان کی مثل هم تو اگر دیشا -

  و یباز یقرت دنبال   ساعته چهار و ست یب و خونه

 ! یکن کوفت خوب یغذا  یتونستیم ،ینبود یولگرد

 

 : گم  یم و دمیم فاصله دهنم از رو شالگردن

  یدار بچه رسم و راه نیا یول... بایز  رفتم که من -

 بچه به دادنیم دهنشونو یلقمه یمیقد یمادرا. نبود

 . هاشون

 



 : گه یم خنده با

  یآریم در اطوار ادا خودت بدم، خوام یم منم واال -

 ! هیدهن یگ یم

 

 

 :  گم یم و کنم یم جمع رو  ام لوچه و لب

 . رفتم من -

 

 . باش خونه گفتم که یساعت همون. ایایب زود -

 

 وقت اکثر و گرفتم ادی یا  کره یها لمیف از که یالوگید

 : آرم یم زبون به دهیکش لحن همون با رو گم یم ها

 *.ن   -

 

 

 . بله چشم، یمعن به یا کره زبان در  /ن  *: 
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  ابونیخ سمت   افتم یم راه و زنم یم رونی ب خونه از

  فقط اطرافمه به نگاهم ،یفکر  ،یحرف چیه یب. یاصل

 ! سرما به کردم خوش رو دلم و

  اسم دن  ید با و خوره یم  زنگ میگوش راه یوسطا 

" * my Mr"   به بیعج  یطوالن اسم اون از که آزاد

 .  افتم یم کردن غلط به دادم رییتغ

 

 : گم یم عیسر رونیب ایب بگه نکهیا از قبل

  ؟ییکجا -

 

 :  گه یم بعد و دادن جواب واسه کنه یم  مکث کمی و

 . کوچه سر -

 



  چموش من   نکهیا و کنم یم جور و جمع  رو خودم

 هم خودم واسه یحت برم  یم حساب ازش سرکش

  وحشت از... ستین ترس  از ییجاها هی و بهیعج

 ذارنینم  نیوتیگ ریز رو یآدم چیه سر چون ستین

!  یبگ چشم شهیم باعث ،یقلب دیشد یعالقه اون اما

  احساس از ها، نه آدمش از! یبترس... یببر حساب

 !  آدم اون

 

 ! ابون؟ی خ سر یآیم واش ی واشی -

 

  یم قطع رو یگوش بزنه،  یحرف بخواد نکه یا از قبل و

  یربرقیت به دم  یم رو ام هی تک و ستمیا یم یکنار. کنم

 نیا ابونیخ. مونم یم  منتظر و کاشتن جوب لب که

 هم باز مامان به خلوته، سرما نیا تو و روز وقت

 دونم ینم و متنفرم و زاریب خودم از باز گفتم، دروغ

 !کنم  کاریچ دیبا تینها در اما

 

  شنیم رد ابون یخ از که ی نیماش دیویش  تا چند عبور

.  شه یم انینما آزاد نیماش باالخره و کنم یم نگاه رو

  غرغرهاش دن  یشن یبرا  رو خودم شم، یم سوار



 یم قلقلک ها حرف نیهم رو  دلم ته خب و کردم آماده

 .  فکرته به یکی زننیم داد دارن  که. ده

 ای برم درهمش یها اخم قربون دیبا االن دونم ینم

 : گه یم یوقت اش پدرانه لحن

 امیب مرگم خبر  تا خونه نیبش گفتم تو به بار صد -

 من واسه  هلک  هلک فتین راه سرما  نیا تو...! من

  کرده دقت اگه هستن که زم ی ل. خلوت یابونا ی خ تو ایب

 چه من بشکنه  پات و دست یفتیب. دخدایام به یباش

 !کنم؟  سرم تو یخاک

 

 به شرک گربه کنم یم  یسع و کنم یم کج رو سرم

 دم؛یم انجام رو حرکت نی ا یوقت شهیهم  اما امیب نظر

ک خر   هیشب شتریب و بازه بناگوشم تا شمین   نظر به شر 

 .آمیم

 

 ... دیببش -

 

  نیا. رهیگ یم ازم نگاه و کنه یم زیر رو  هاش چشم

 یم باعث گرفته، خودش به که یکش دختر ی  جد  حالت  



 تا. سرش یتو بزنم ذوق شدت از بخواد دلم شه

 ینم حرف و کنه یم سکوت هومن یخونه به دنیرس

  نظر به تشیجذاب  یفاکتورا از یکی هم نی ا دیشا و زنه

 !ادیب

 

  اون نجایا به دن  یرس کنه،  یم پارک یکنار رو نیماش

 ادهیپ آزاد کنم ینم صبر  که ده یم استرس بهم قدر

  افتم یم راه. شم یم کار به دست زودتر خودم و بشه

 تونم یم که قدر چه هر   رو انگشتم  و خونه سمت

 .دم یم فشار محکم زنگ ی  رو

 

 . من مرد  *: 
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  خلوت  اطیح وارد نکهیا از قبل و شه یم باز در

  یم و رهیگ ی م محکم رو دستم آزاد بشم، کشونیکوچ

 !  ممکنم حالت  نیتر یوحش ی  تو االن دونه

  نهیهم دیشا و زنه یم زول هام چشم به شه، یم خم

 . کنه یم آرومم که

 :  گه یم

  اونا یبکن که یتالش هر  ،ینخوا ،یبخوا  چه تو -

 اگه. داشت نگه زور به شهینم رو یرفتن آدم. رنیم

 فقط مونه،  یم ازت بد خاطره فقط یبش یعصبان االن

 . توینگران نه ننیب یم ازت یبد

 

  همون با و  ده یم دستم به  رو دستاشه  ی  تو که یپاکت

 :  گه یم  مسکنش لحن

 که وقت هر. میکن یخداحافظ ازشون خوب االن ایب -

 موقع اون افتادن، دردسر تو افتادن، اجی احت کمک به

 خب؟. میدیم نشون بهشون مونوینگران

 .  بشن سرزنش قهیدق به دم ندارن دوست آدما

 



 کی کوچ یجعبه  هی و کنم یم نگاه رو  پاکت داخل

  تکون مثبت جواب ینشونه به رو سرم. چه یکادوپ

  به دم یوقت  بهار احساسات به اونه،  با حق و دمیم

 نکرده فکر  زنمیم نق و کنم یم سرزنشش قهیدق

 !بودم

 

  داره، لبش  ی  رو لبخند بهار و میش ی م خونه وارد

  رو خونه م،یکن یم یاحوالپرس! خوشحاله؟ واقعا یعنی

 نفره چند کی کوچ یمهمون هی که انگار و کردن نیتزئ

 . است

 

 ! کوشا یحت و هست هم نایت تصورم خالف بر

 ازش یول  هیخال نمونیب جاش که یآدم تنها... فقط

 ! ارهی شهر  میریدلگ

 

 دست به رو  مشترکمون ی  کادو نم،یبش نکهیا از قبل

 گوشم در فورا که بزنم حرف خوام یم و دم یم بهار

 :  گه یم

 !  کن گوش خوب و گم یم که یینایا اول -



 

  باز حتما! شه یم بلند نهادم از آه و کنم یم نگاهش

  دروغ خاطرش به و کنم یمال  ماست رو  یزیچ هی دیبا

 . بگم

 

  رو مامانم بتونم که دارم  الزم روز هی فقط من نیبب -

 شب تا گم یم بهش رفتن از قبل صبح. چونمیبپ

 سراغمم زنه؛ی نم زنگ من به اون. نازارم  یخونه 

 توام به اگه نازار. دمینم جواب  هم بزنه اگه رهیگ ینم

 دروغ یبش مجبور که نده رو جوابش اصال زد زنگ

 ! یفتیب دردسر تو و یبگ

 

  فقط یبگ االن اگه"  شه یم یپل سرم یتو  آزاد حرف

 نیا دیشا و دم یم تکون رو سرم" ننیب یم رو یبد

 ! داره ازم بهار که باشه یا خواسته  نیآخر

 

 شه؟یهم واسه بره؟. کنم یم بغض که بره خواد یم

   دم؟یم دست از رو دوستم نیبهتر من

 ! بهار؟ یگرد یبرنم گهید -



 

 :  خوشحاله هم برنگشتنش از انگار و خنده یم

 ینم بخوامم اگه کنم کار رقص و بزنم تیسا اگه -

 ... زندان برم دیبا راست هی امیب اگه... برگردم تونم
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 قورت کرده، پر رو چشمش از یمین تا که رو یبغض

 : گه  یم و دهیم

  دیایب امشبو یول... شهی م تنگ دوتاتون واسه دلم -

 امشبمون اد  ی موقع هر  خوام یم م،ینباش ناراحت

 . بخندم دل ته از افتادم،

 

. نمیش یم آزاد کنار نی زم ی  رو و دمی م تکون سر

 هومن مادر سر به دونم ینم و یپشت  به دمی م هیتک



 رمیم کنه یم فکر خودش شیپ البد! آد؟ یم یچ

 یب نیا و فرستم یم پول واسش کنم ی م کار اونجا،

 .  کنم یم جبران   یجور ه ی رو یمعرفت

 ! وضع نیا از نباشه خبر  یب اون حداقل کاش یول

 

 کوشا حضور ینیسنگ که آرومم آزاد کنار  یطور هی

 هم اون که الخصوص یعل. کنه ینم تمیاذ گهید

 ! لیاوا یدغدغه یب و خندون گارد   اون به برگشته

 

 از شهینم  و قبله یها روز مثل   شاده،  آرومه، هومن

 از تر برآمده نایت شکم! نه ای نگرانه دیفهم  اش چهره

 روز هر یوقت ها  روز نیا قدر چه و شده قبل

 .  شمی م دلتنگ نمشیبینم

 

 دونم ینم البته. میکرد دعوت هم رو گهید نفر هی -

 ! نه ای ادیب

 

 که. نمیب یم رو کوشا کردن عوض رنگ وضوح به

. کنه یم اخم بهار بهار به رو و رهیگ یم  گاز رو لبش



 یا گهید کس چون مشکوکن یلی خ نه، که کمی

 ! نمونده

 

 هی با هومن به رو و شه  یم جا به جا جاش  سر آزاد

 :  گه یم یعصب و یجد لحن

 . بودم گفته بهت واضح یلیخ -

 

 دینبا که هیموضوع حتما خب یول شم یم کنجکاو

 .کرد ینم اخم الیخی ب یکوشا وگرنه بشه مطرح

 : گه  یم درمونده و اندازه یم باال شونه هومن

 !  داداش دونم  ینم... من -

 

 یدهیبر افسار بهار نیا تونم ینم یعنی دونمش ینم

 یم مبل ی  رو  و نایت کنار بهار. کنم کنترل رو یاغی

 :  گه یم خنده با و نهیش

 حرف دیا یب د،یکن ولش اصال. ایوحش  شما چتونه -

  یخوا یم ی چ رو توله نیا اسم نایت. می بزن خودمونو

 ! ؟یبذار



 

 بخواد که  انگار و شکمش رو کشه یم دست نایت

 لب و دارهی م نگه جا همون  رو دستش کنه، بغلش

 : زنه یم

 . دونم ینم -

 

 

 به تو یبچه  بعدش و اونجا برم بخوام نکهیا فکر -

 .  کنه یم ام وونهید اد،یب ایدن

 

  مجبور بعد به االن از که یغربت واسه سوزه یم دلم

 :  گم یم و کردنشه تحمل به

 یم نتیتام نظر همه  از وکال،یدیو لم،یف عکس، -

 . میکن

 

 :  گه یم و  زنه یم لبخند

 . باش خودت   مواظب  یلیخ هم تو -

 



  رو  طنزش یکه یت که آزاد و کنم یم نگاهش جیگ من

 :  گه یم گرفته هوا ی  رو

 . ناتوانم من -

 

  یجا که یبد جو از کنن فرار خوان یم همه انگار

  چه هر که. کوبه یم سرمون ی  تو رو  اریشهر  یخال

 نایت یبرآمده شکم م،یکن  فراموشش م یبخوا هم قدر

 سمت کنه  یم رو متعجب حالت هی با کوشا! ذارهینم

 : گه یم و آزاد

 ...یداشت دمید خودم ه؟ یچ ناتوانم -
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  یم من به رو و دهینم دفاع فرصت  آزاد به هومن

 : گه

 . لجن فی کث نیا کرده انتیخ بهت -



 

 شوهره و داره  شوهرش  از بچه تا شیش که یزن مثل

 یکول در به زنم یم رو خودم کرده، انتیخ بهش

 : گم یم و یباز

  اون من؟ عطوفت و لطف جواب بود نیا آزاد؟ آره -

   من؟ وصف یب یپاک  و یمهربون

 

 جالب براش  که یزی چ احتماال و خنده ریز زنهی م بهار

 در که هیمهربون  و یپاک یژگیو است مسخره دیشا و

 !گنجه ینم  یوحش من  

 

  کوشا یحواله آروم لگد هی نشسته که همونطور  آزاد

 :گه یم و کنه یم

  شلوار تو یرفت یک تو عنف به متجاوز ناموس یب -

 ؟یبش  خبر با اتشیمحتو از که من

 

 مثال  لحن با و نییپا اندازه یم رو سرش کوشا

 : گه یم یمتاسف



 خاطرات یتونست چطور آزاد، برات متاسفم -

 . یببر ادی از و میرفت هم   با یبچگ تو که ییحموما

 

 یم اش یذات تیعصبان با  گرفته یجد و  بحث که آزاد

 : گه

 با منو که  یخورد ای یزد درت، سر دم...یر برو -

  ؟یگرفت اشتباه عمت

 

 نوع نیتر ادبانه یب به  رو جوابش  خوادیم کوشا

 یول. کنه یم یر یجلوگ فاجعه از بهار  که بده ممکن

 یم یچ میدی فهم ما داده که ییها کد با حال  هر به خب

 . گه

 

 .... بُخ ینداد -

 

  تا چند جلو دیآیم در خودتون از دیدار گه،ید بسه -

 . بندازم عکس خوام  یم دیش جمع.  محترم خانوم

 



 :  گه یم و ذارهیم ییرا یپذ وسط رو نیدورب یه یپا

 ...  گهید نیپاش -

 

 بهار. می ستیا یم هم کنار و میش یم بلند  جامون از

 وسط آد یم خودش و ذاره یم مریتا ی  رو  رو نیدورب

 قشنگ دیبا عکس نیا. ستهیا یم هومن کنار و ما

 قاب نیا ی تو هم نایت یحت  که... قشنگ یلیخ باشه،

 !خنده یم
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 ن  یزم در  بیرق از کشته گرفتن و یهجوم  یباز] 

 . [است همراه منازل بستن با که یخود
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 قسمت و گذشت زود. بود کوتاه شد،  تموم یمهمون

 ! شه  ینم تکرار که نجاستیا ماجرا  دردناک

 اون االن و میکن یم یخداحافظ  م،یستادیا در ی  جلو

  برابر هزار  بهار یدردسرا حاضرم که  ناراحتم قدر

 براش دلم چون... نره... بمونه فقط ی ول باشه بدتر

 ! ترکه یم بلکه و شهی نم تنگ

 

  کنه یم تالش سخت هم اون و کنم یم دل  ازش سخت

 یم نایت بغض  و کنه یم  بغل رو نایت نکنه،  هیگر که

 !  آدیم بدم شدن بزرگ از قدر چه و ترکه

  دغدغه یب  که ییها روز به عقب، میگشت یبرم کاش

 ساده هم  هامون حماقت و میبود تر بچه  م،یبود تر

 !کردن ینم وارد مونیزندگ به یب یآس هم بودن،

 

 باش، خودت   مواظب م،یزن یم شهی کل  یها حرف

 و شه یم تنگ براتون دلم ر،یبگ  تماس یدیرس

 ! یدلتنگ د  ی تشد یعنی یخداحافظ ن،یهم

 



  حالشون هم کوشا و آزاد و میش یم  نیماش سوار

  میبرسون ما  رو نایت قراره. نداره ما حال از یکم دست  

 . تره کینزد ما یخونه  به  رشیمس چون

 کوشا نیماش و میش یم  خارج کوچه از  یبوق تک با

 .است  کوچه ی  تو  هنوز

  یم بر زده وحشت نایت غ ی ج با اما بهارم فکر تو من

 :  گم یم و سمتش گردم

  ؟یخوب -

 

  انگار و پنجره از رونیب به  داده رو نگاهش اما اون

. زنه یم نفس نفس باشه  شده وارد بهش شوک که

 : بگه و ادیب  خودش به تا  کشه یم طول

 ...  دار نگه آزاد -

 یم درمونده ه؛یچ موضوع و چرا بدونه  که انگار آزاد

 : گه

 ...تروخدا نایت -

 و کوبه یم شهیش به رو، یکس یصدا شنوه ینم اما

 : گه یم هیگر با



... خدا ترو... دار نگه مادرت جون... دار نگه آزاد -

 ... آزاد

 و ادیب رحم به آزاد دل شه یم باعث لحنش  التماس  

  پنجره از رونیب به ه،ی چ موضوع دونم ینم که من

 نباشه کنم ی م فکر که یز یچ دوارمیام و  دوختم چشم

 . هست ظاهرا خب یول

 

  تنگ واسش دلم... نمشیبب خوام یم فقط خدا به -

 !  نازار جان... گهید بذار آزاد. شده

 کنار رو نیماش. زنه یم  داد درد با رو آخر کلمه و

 پشت.  شه یم ادهیپ نایت و کنه یم پارک ابونیخ

  توجه یب که یینایت دنبال و میش یم ادهیپ  هم ما سرش

 .میدوا یم دوا  یم  پاش ریز نیزم بودن ُسر به
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 قرارش ی ب قلب   ت  یامن انگار  یول خورهی م یسکندر

  یکل هنوز که جا نیهم از. مهمتره بدنش تیامن از

 یار یشهر اسم  . زنه یم داد رو اسمش داره، فاصله

 سندرم احمق، قلب   هی باز کنه یبد هم قدر  چه هر که

  نیا داره مار مهره که! براش داره مفرط ی  قرار یب

 ...!  آدم

 

 یا زده وحشت آدم   مثل  . کنه یم هیگر  زنه، یم غیج

 یم همش که . دوا  یم مرده آدم هی دنبال   خواب تو که

 !  باشه دهیند رو آدم اون و  شه داریب خواب از ترسه

 

 نفس و دنییدو سرما، نیا تو م،یرسی م کوچه سر

 فهمه ینم  لحظه نیا تو  نایت و هیسخت کار دنیکش

 ! هیا غهیص چه زنده آدم کدومه، آسون ه،یچ  سخت

 

  رو اش گهید دست وار،ی د به کنه یم بند رو دستش

  یزندگ نیا تو  یاریب بد انقدر و گذاشته شکمش ی  رو

 ! هست؟ ست، ین انصاف

 



  دستم کنم، کمکش خوام یم . رم یم راه  بهش کینزد

  و داره یم  بر تر تند رو هاش قدم و زنه یم پس رو

  داره یم بر ما سر پشت   آروم  یها قدم حاال  که یآزاد

" گفت یم  مدام که کرد ی م ینیشبیپ رو اتفاق نیا و

 " . میبر زودتر

 

  یخونه به کینزد که حاال و آدینم بند اش هیگر

  لب ده،ی د در یجلو رو اریشهر و می ستادیا هومن

 ینم یول بزنه صدا رو اسمش که لرزن یم هاش

 . تونه

 

 . نهیهم آد یم بر ازم که  یکار تنها کنم، یم کمکش

 

   ار؟یشهر -

 

 جون واسه نگاهش انگار و سمتمون گرده یبرم

 یم سر از رو دنشییدو باز که هیکاف نایت به دنیبخش

 به نایت نگاه  . ستهیا یم  اریشهر به ک ینزد و رهیگ



 یبرآمده شکم به اریشهر نگاه   و ارهیشهر صورت  

 !  شده قبل از تر الغر انگار و نایت

 

  هاش دست با رو صورتش آن،ی م باال نا یت یها دست

 شه ینم ریس. کنه یم هیگر صدا یب و رهیگ یم قاب

 از مبادا که زنه ینم پلک ...! بهش کردن نگاه از

 !نباشه  اریشهر و بپره خواب

 

 کردن   فراموش یبرا تالشش تموم... کنه یم بغلش

  یم دود لحظه کی ی  تو داده بهش اریشهر که یدرد

 ! هوا و ره یم و شه
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 اما رنج وحشت، درد، داره؛ یمختلف ظاهر عشق

 اون موضوع نیا و هیدلتنگ  اش یژگیو نیتر یاصل



  عالقه مورد آدم یحت یوقت تو، که قهیعم و یجد قدر

 ! یبش دلتنگش که ممکنه یدار خودت کنار رو ات

 

 ینم حرف شن،یم حلقه تنش  دور اریشهر یها دست

 اون اما زنه ینم حرف شن،یم تر  هاش  چشم اما زنه

  یبرا  دختر هی با که  یاحساسات ترک... آدمه هم

 !سخته زده، رقم خودش

 

 یعصبان رو آزاد ن،یا و زنهی م زار گهی د حاال اما نایت

 : زنه یم داد بهار سر که کنه یم

  ؟یشد  راحت االن -

 

 شروع شه ینم سرش زاد یآدم حرف که  یهوچ بهار

 :  گه یم و  کردن غیج غی ج به کنه یم

 یم یخداحافظ ازش دی با  هومنه دوست مثکه وا، -

 !میکرد

 

  احتمالش که زنهیم ینامفهوم حرف لب  ریز آزاد و

 . باشه"  بابا شو خفه"  ره یم



  به خوب لحظه چند یبرا. شه یم جدا ار ی شهر از نایت

 نایت. رهیم  عقب قدم کی  اریشهر و کنن یم نگاه هم

 خودش و کنه یم پاک رو هاش اشک زنه؛  یم لبخند

 . کنه یم جور  و جمع رو

 

  باشه نداشته  بغض زنه، یم  حرف یوقت کنه یم تالش

  هنوز و صداش ی  تو باشه نداشته درد لحنش، ی  تو

 ! ادیب  نظر به عاقل

 

 شمینم مزاحمت... نکنم تتیاذ که دادم  قول من -

 .  اریشهر

 

 : زنه یم لب  آروم و نهیش  یم شکمش  یرو دستش

 ...! بود شده  تنگ برات دلمون فقط -

 

  یم نگاه فقط یلعنت سکوت اون ی  تو هم باز اریشهر

  شده نیزم   پخش لیوسا که یآدم هی مثل   نایت و کنه

 ریمس و کنه یم جمع رو دلش یها   کهیت باشه،

 !  رهیگ یم شی پ رو مخالف



 

  بزنه پر دلش اگه که بخواد، دلش اگه یحت  اریشهر که

 ! تونه ینم اشبچه  خواستن  واسه

 

. نیماش  سمت برمش یم و رمیگ یم  رو نایت دست

  یها نفس  داره، درد باشه افتاده ادشی  تازه که انگار

 . کشه یم کشدار و قیعم

 

 میشد دور  قدر اون اما زنه، یم حرف ار یشهر با آزاد

 تا. زنه یم یحرف چه قایدق نشم متوجه که ازش

  نکهیا  یبرا و میستیا یم نیماش کنار آزاد اومدن

 .کنم یم بغلش نشه، سردش
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  * * * 



 

  خورد،  یم غذا بود، شده خوب حالش مدت هی -

.  نازار گذاشته یناسازگار سر باز. کرد یم شویزندگ

 تازه. آدیم رونیب خونه  از نه خوره،یم غذا نه

  اونم منکر االن ،یسونوگراف میبر بود شده یراض

 ینم هم ی زار هیگر. آمی نم یجهنم چیه گه یم شده

 یدون ینم تو. زنهینم حرف و خوابه  یم فقط ها، کنه

 ! چشه؟

 

 : زنم یم لب

 .  دونم یم -

 

 اون  از زودتر چرا  که کنم یم لعنت رو خودم و

 که. نهینب رو اریشهر که ومدم ین رونیب یکوفت یخونه 

 یوقت یول  و ترم یعصبان شهیهم از بهار دست از

 ! داشته حق هم اون کنم یم فکر

 

 

 : پرسه یم مادرش



  چشه؟ خب؟ -

 

  بگم بهش دیبا یچطور.  گفتن واسه کنم  یم من من

 یالک. جاست نیهم هنوز دخترت، یبدبخت  عامل که

 مادرش از  یپنهانکار یول... رفته که بوده خوش دلت

 . ستی ن درست گهید

 

 ... دهید  رو اریشهر -

 

 همه شهره، نیا آسمون ریز اگه چون کجا، پرسه ینم

 ! دشید شه یم جا

 

  تنهاست ؟یبزن سر بهش یآیم! یاله نهینب ریخ -

 ...تو با دیشا زنه  ینم حرف منم با... بچم

 

 : گم یم فورا

 .باشه راحت التونیخ . حتما. آره -

 



  موجود مادر که کنم یم فکر نیا به یخداحافظ از بعد

  حفظ رو اش بچه هم بجنگه ایدن با دیبا هم! هیدردمند

  با کنه یم نگاه نایت به نایت  مادر بار هر احتماال  که کنه

 . شانسه بد ام بچه قدر چه گه یم خودش

 

  شده ادیز  دورم یها آدم مشکالت انقدر ها روز نیا

  ای بده رفتن یاجازه دی با دونه ینم واقعا مامان که

 من یها  دوست یطرف از! نرفتن واسه کنه خمیتوب

  خونه ی  تو  یکیکوچ از که هستن ییها بچه همون

 کنه منعم نکهیا دل و میشد بزرگ هم با بودن، امون

 منو که خوام یم  خودش از بار نیا. نداره رو

  بر رو تاپم لپ  و لباس موندن، شب قصد به. برسونه

  یها یخوراک از پر رو می پشت کوله راه سر. دارم یم

  حالش  سر ینطور یا بتونم دیشا و کنم یم مختلف

 . ارمیب

 

 با یاحوالپرس  بعد م،یرس یم که اشون  خونه به

  یم تخت ی  رو کنارش. رمی م خواب اتاق به مادرش،

  رو تاپم لپ و  ها یخوراک. حالتش به توجه یب و نمیش

 . آرمیم رونیب



 

 :  گم یم  فقط. بخوره  یزیچ کنم ینم اصرار بهش

 .بخوابم نجایا خوام یم بده جا -

 

 . بود ادیز جا خودتون خونه -

 

  یم و دمیم  تکون صورتش مقابل رو وسطم  انگشت

 :  گم

 کراشته، دی جد لمیف. بخور شهیهم یول بخور گه کم -

 !  کرده؟ پا به  یامتیق چه ی سرباز بعد ین ی بب یخوا ینم

 

 از قبل که کنه یم فکر نیا به احتماال! کراشش؟

 !  آد؟ینم ادمی چرا یول داشتم یعیطب یزندگ هی اریشهر

 

 مقدس امر از صیترخ بعد ووک، چانگ یج مستر -

 غوغا  آب دوش ریز یجنجال س  یک ه ی با یباز سر

 . کرد

 



 .کنم جلب  رو توجهش کمی تونستم فقط  انگار حاال
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.  کنه یم خوب  رو حالم لبش،  یگوشه ی  ور  هی لبخند  

 : گه یم

 !نمیبب کو؟ -

 

  پشت   تا  کشه یم طول  هیثان چند فقط لحظه، چند و

 و بپره و  بشه محو و بشه دهیمال خاک به لبخندش

 ...!  بره

 !ومدمین یدیام نا واسه من یول

  نجایا اول  قدم ی  تو شدن سرخورده و زدن جا واسه

 . ستمین

 



  شه یم بد هم  خودم حال ای کنم، یم خوب رو حالش ای

 !بردارم بار دوشش ی  رو از که

 

  با نایت به رو و کنم یم  یپل رو سلایر اول قسمت

 : گم یم تعجب

   شده؟  یچ زبونت -

 

  زبونم؟ -

 

 :  گم یم و کنم  یم زیر چشم

 ...دهنتو کن باز آره -

 

 دهنش موشکافانه و مشکوک بعد کنه،  یم مکث کمی

  ییها پفک و  پسیچ از مشت هی من و کنه  یم باز رو

  چپونم یم  ادیب خودش به تا و دارمیبرم  جلومه که

 .  بخوره  رو همش کنم  یم مجبورش  و دهنش ی  تو

 



 یکشت مثل   بغض بده، حالت یوقت! نییپا رهی م سخت

 ! آرهیم بند رو گلوت راه نشسته،  گل به

 ...! سخته دادنش قورت آب، کهیچ ه ی فقط بگو تو

 

  * * * 

 

 

...  ماه دو...  ماه کی... روز  سه روز،  دو روز، کی

 ! نشدم خسته... ماه سه

 و اومدم. موندم و اومدم رفتم، و اومدم  روز هر

 شد، تر  برآمده شکمش. کردم تالش. کردم اصرار

 بار هی  واسه هاش یتاب یب. شد شتریب اش غصه

 . شد  شتریب و شتریب گهید آغوش هی گه،ید

 

.  نکرد هیگر یول دیکش غیج زد،  داد. برم خواست ازم

 . بودم اومده موندن واسه چون نرفتم هم من

 



  اومدم کتابخونه به رفتن ی جا مدرسه، از  بعد روز هر

 دیبا که مقدار اون دونم ینم. خوندم  درس و نجایا

 حس یول نه، ای کردم تالش هم خودم  ی ندهیآ یبرا

 ! مهمتره نایت االن   کنم یم

 هم باز ارم،ین خوب  رتبه امسال اگه تونم یم من

 ...! نایت یول کنم تالش

 غلطه، اشتباهه، درصد صد رفتارم نیا گه یم مامان

  مونمیپش دادنش انجام یول. غلطه که دونم یم هم من

 یکار اگه گم  یم من ت،یانسان گم یم  من. کنه ینم

 یم ضربه ازش گه یم مامان. بدم انجام آدیم بر ازم

 .  دونم یم گم  یم ،یخور

 !خامم... نوجوونم راهم،  اول   هنوز من
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 یول. کردم بحث و جر ادیز آزاد با ماه، چند نیا یط

  هام بحث آخر  مثل   ییجا به هم اون با من  بحث جهینت

 !  شده  ختم مادرم با

 

  دادم ادی بهش. نهیب یم لمیف و دهیکش دراز تخت یرو

 یخستگ کمی  حداقل ای هاش، فکر از کردن فرار واسه

 کار نیا به  رحمش یب یگزنده افکار اون از کردن در

 !  آورد اره،یب پناه

 و آرومه روز طول از ییها وقت هی  نهیا حداقلش

 . پرت حواسش

 

 . زنم یم تست و دمیکش دراز اتاق کف   من

  یخونه به زودتر امروز که کرده اصرار مامان

 دلم  من و دارن مهمون چون برگردم خودمون

 .  خواد ینم

 

 به! است بهیغر زدم حدس من و هیک  مهمون نگفت

 آدم با یاحوالپرس  و تعارف ایدن تو کار نیبدتر نظرم

  قدر همون هم آشنا ی ها آدم با. است بهیغر یها



 وقت هی. کمتره شدتش فقط است آزردهنده و سخت

  محکم رو اتاق در خواد یم دلم که هست  هم ییها

 . کنم قطع رو ارتباطم رونیب یایدن با و ببندم

 

 بابا و کمه شعورت گه یم  بهم ها وقت نطوریا مامان

  قانع کلمه قدر اون دیشا نیا و"  نوجوونه" گه یم

 . نکنه بحث گهید و ارهیب کم مامان که باشه یا کننده

 

 ! مامانه  خوره، ی م زنگ تلفنم

 و من ایب که معناست نی ا به سوم زنگ ندادن جواب

 ! شدم ریس رسما میزندگ از من ،یمام بکش

  واسه هنوز کنم یم احساس که ییجا  اون از خب و

 تلفن ایدن  نیا به بچسبم یدست دو دیبا و زوده مردنم

 :  گم یم و دم  یم جواب رو

 .امینم من. مامان سالم -

 

 ! دخترم سالم -

 



 یم جوارحم و اعضا خودم، برگام، عمه یصدا با

  طیشرا نیا از که بزنم جار خواد یم دلم و نیزم زنیر

 ! آد یم بدم
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  نیزم ی  رو از رو فکم ام،یب خودم به تا  کشه یم طول

 برام مامان  که یاظالمانه خونیشب  به و کنم جمع

 تو که ییها  کار اون از یکی. بدم جواب دهید تدارک

  ازش گهید یها  یلیخ مثل   هم من و دارن وجود ایدن

 ! لهیفام با تلفن پشت   کردن یاحوالپرس متنفرم،

 

 چرا که کنم دایپ یمنطق لیدل هی تونم ینم  اصال من و

 ادیب شه پا دیبا سال هزاران بعد من یناتن یعمه

 !  بشه تنگ من یبرا دلش و خونمون

 



 و خونه برگردم خواد یم ازم! یسخت به دم،ی م جواب

 ی  گوش با یاختصاص تماس! نه؟ بگم  تونم یم مگه

 ! نه بگم ندارم رو مش..تخ آزاد قول به... مامانم

 

 بزغاله نفهم زبون باالخره و کنم یم جمع  رو لمیوسا

 کنه یم یهمدرد  احساس باهام دهیخواب کنارم که یا

 :  گه یم و

  ؟یریم -

 

  باال ممکن حد نیباالتر تا  حرص از رو وسطم  انگشت

  غیج و انیب  کش بازوم یها تاندون که االنه  و برم یم

 :  کشم یم

 !  خانوم انتر امیم دارم نه -

 

 :  گه یم و ده ی م تکون بار چند  رو سرش

 .ببند هم  رو در کن خاموش و برق -

 

 :  گم  یم و کنم یم نگاه سقف به



 . روزه کور -

 

  هر! دهنش  ی  تو بزنم خواد یم دلم و زنه یم شخندین

  راحت هم  رو المیخ خب یول کرده می حرص که چند

  خونه از. کنه ینم یا اضافه غلط برگشتنم تا که کرده

 ی  رو دومم مامان اسم   و زنم یم رونیب اشون

 !کنه یم  ییخودنما می گوش یصفحه
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 یم میسالخ جور  هی نمیا خب یول ندم، جواب خوام یم

  افتاده یهم یفشار و لرزان ییها دست با پس. کنه

 یمردا مثل   اون و چسبونم یم گوشم به رو یگوش

  یم کنم یم  لهت زنم یم  االن س  یس هی  با پنجاه، دهه

 : گه

  ؟ییکجا -

 



 و کنه یم  صحبت گاو هی  با داره که ییاونجا از خب

 خنده، با نبردم ییبو دخترونه یادا و ناز از من

  یم داد کنم اش مسخره بخوام  که یلحن و بلند یصدا

 : زنم

 ! مرد  یریبم الت -

 

 :  گه یم و  خنده ریز زنه یم دفعه کی  هم خودش

 ! ؟یمن یهوو  یخونه  -

 

 سمت   افتم یم راه و بندم یم رو  ساختمون در

 :  دم یم جواب نیح همون در. خونمون

 . گهید خونمون رم یم دارم زد، زنگ قتیرف بودم، -

 

 

 اتفاق مادرم با کردنم، سوراخ  ی  تو که ییجا اون از

 و شده شل ششین االن که دارم حتم  داره، نظر

  طنتیش چون درسته حدسم. کنه یم تی رضا احساس

 :  گه یم یوقت زنه یم موج صداش ی  تو



  خونه سره هی دختر دهیم یمعن چه کرده، یخوب کار -

 . باشه مردم

 

  ؟یبلد خوب انقد حرفاشونو یشد بزرگ زنا یال -

 

 :  گه یم و خنده یم

 ذات یول . برم مامانم  با خواست یم دلم شهیهم -

 یوقت گنیم ها هیهمسا گفت یم شناخت،یم منو فیکث

 . شنیم معذب کنه یم نگاشون آزاد

 

  ی نم خوب رو پام ی  جلو که قدر اون! رهیگ یم ام خنده

 .  خورم یم یسکندر  و نمیب

 

 ! خبره؟  چه خونتون -

 

 . میدار همانیم -

 



 ما خاندان  کل   انگار پرسه یم یطور  هی موشکافانه

 : شناسه  یم رو

   ه؟یک -

 

 .  ام عمه -

 

 ! یکن یم یسر رهیخ یدار -

 

  تموم یپنجاه دهه لحن همون با رو اش جمله یوقت

 :  گم یم و ره یگ یم ام خنده باز کنه یم

 .  گم ی نم یالک امه، عمه خدا به -

 

  وصف در و بده جواب تا کشه  یم طول لحظه  چند فقط

 :بخونه یا ترانه زمیعز یعمه

 . بال طونیش یدار عمه طال؟ عمه یدار  عمه ا ؟ -

 

  تا چطور دمینفهم که حواسم بوده پرتش قدر اون

  م،یداشت بحث ماه چند نیا تو. دمیرس خونمون یکینزد



 نمونیب که یخوب حال   به  میدیچسب یول میداشت دعوا

 . میبرد لذت بودنمون هم با از و بوده

 

 ... که نداره مسر پسر -

 

 !  داره -

 

 : زنه یم داد هوی

 . خورده گه -

 

 : کنم یم اعتراض

 . ها عممه تیترب یب -

 

 :  گه یم کالفه و شده یعصب نداره، دهیفا

 .  شده دایپ اش کله و سر ییهوی  چرا بگو پ -

 

 :  گم یم کنم ترش کالفه نکهیا واسه زده ذوق



 !اومده؟ یخواستگار واسه ی گ یم یعنی -
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 :  زنه یم داد

 ! شتوین ببند -

 : گم یم خنده با

 . چسب  چسب -

 و رنیم ورتمهی مخش  رو درآوردنام یباز  مسخره

  اقرار بارها ش،یخو بودن   گاو به من. داره حق خب

 !  ام کرده

 

 یم درمونم و درست لباس ،یشینم یمی صم اروی با -

 .یپوش

 

 : گم یم خنده با



 فاصله من با سال دو یکی اصال اش بچه نیا آقا -

  چرا نکهیا بعد. باشه ومدهین دیشا اصال بعد  داره، یسن

 زن دنبال یسال و سن کم بزغاله نی همچ  برا دیبا

 ! باشه؟

 

 !گفتم  نکهیهم -

 

  یبلور یپا و دست و  یجد لحن قربون خوام یم

 یم ثابت بهم و کنه یم قطع  رو یگوش که برم میقنار

 خط طرفو ادیم زمیبر مزه ادیز و نداره ی شوخ که کنه

 . کنه یم یخط

 

  بدون. زنم یم در و بمیج ته کنم یم پرت رو یگوش

  اطیح وارد و کنن یم باز رو در ه،یک بپرسن نکهیا

 دوست طور یسنت پیتر عمه که ییاونجا از. شمیم

  یلوط یلیخ و کردن پهن انداز ریز اط یح کف   داره

 نبات ییچا دارن و نشستن وار یمشت یداشت و منش

 . زنن یم

 



 اون و ماچ فاز تو میزن یم  سالم بعد و  کنم یم سالم

 ! دوتا؟ ای کرد دیبا ماچ تا سه االن داستان

 ام عیضا خواد  یم ه،یریخ به دست آدم عمه خب که

 !کنه یم بوسم بار سه و نکنه

 

 و شه یم  باز خونه در که کنارشون نمیبش خوام یم

 دست به ینی س خونمون در از خدا خلقت  تیجذاب عامل

 . زنه  یم رونیب

 

 یم و زنه یم نهیس ام، کله عقلم، قلبم، تو نفر هی

 نیا اکبر  و هللا... جمال همه نیا اکبر و هللا"  خونه

  لکنت با و"  کلیه همه نیا اکبر و هللا... کمال همه

 میبر بپوشه لباس کاش ؟یخواستگار .  کنم یم سالم

 !االن نیهم محضر
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  رو اونا یکرد فکر آزاد، ات ساده دل   واسه رمیبم

 چشم بپوشم، یحساب و درست  لباس حله، یکن کنترل

 ! سلطان؟  یکن کاریچ یخوا  یم رو ام دهیدر چال و

 

  حاال و دمی م دست باهاش و کنه یم دراز رو دستش

 منو ای'  خوندن به شروع مغزم سرود گروه دوم راند

 ! 'کنن ی م رو ما یخونه به ایب ای خونتون به ببر

 

  اگه هم تر کی کوچ دوسال بزرگتره؟ من از دوسال نیا

 ! باشم داشته یمشکل کردمیم غلط من که بود

 بعد که خوشحالم و نمیش ی م زمیعز شوهر مادر کنار

  و تیجذاب با و زده سر ما یخونه  به یدیمد مدت از

  نور پر رو امون خونه  شیلعنت پسر بودن درخشان

 !  کرده

 

 با مامان و نهیش یم کنارمون هم ام  ندهیآ همسر

 از خودش  ها وقت نطوریا و کنه یم  نگاهم شخندین

 !  بدتره من

 . نهیچ یم  ذهنش تو رو من جهاز ستیل داره االن



 

 :  گه یم رفته ادمی یحت  هم رو اسمش که یزیعز

   خانوم؟  نازار دیخوب -

 

 باشم بد  تونم یم مگه  دمید رو تو خوبم؟! خانوم؟

  اصال دونم ینم که یمتانت با دم یم تکون سر! ستون؟

 :  گم یم درآوردم کجام از

 ! شما؟ دیخوب... خوبم. ممنون -

 

 . کردم غلط من اومد؟ یم بدم یاحوالپرس از من

 خنده یم یوقت شن یم ز ی ر رنگش یعسل یها چشم

 جوابم" . بخند فقط تو یقنار  جون"  گم یم دلم تو و

 دیبا زنه یم حرف یوقت  که هییاونا از و دهیم رو

 ! یگ یم یچ دمینفهم بود کلت یه به حواسم یبگ بهش

 

  که ض،یمر مردک دونه یم رو من ضعف نقطه

 یاژدها رونیب رفت مارمولک در نیا  از بار نیآخر

 . برگشت دوسر



 

 حیمل یمسخره  لبخند همون با آدیم که میگوش ی  صدا

 یم رو آزاد امیپ و کشم یم  رونیب بمیج  از رو میگوش

 :  خونم

 ! نکن هم  یچرون چشم ضمن در -

 

ت د   وات   چال و چشم  تو گذاشته کار شنود نیا! ش 

 من؟
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 :  کنم یم  پیتا براش

 فکر ؟یکرد فکر یچ من  به راجع آز، برات متاسفم -

 ! م؟یاوناش از ما یکرد

 



 :  دهیم  جواب که شه  ینم هیثان به

 ! یاوناش از تو قا؛یدق آره -

 

 سر قراره که ییاونجا از  خب یول رهیگ یم ام خنده

 و زنم ی م لبخند حیمل  امیب نظر به نی مت و نیسنگ

 :  آدیم امیپ برام دوباره

 . بزنم زنگ خوام یم -

 

 لباس کردن عوض یبهونه  به شم، ی م بلند جام از

 در. خودم اتاق به رم یم و گم یم یا اجازه با هام

 اش شماره شلوارمم درآوردن   مشغول  که حال همون

 . چسبونم یم گوشم به رو یگوش و رمیگ یم رو

 

 .  دارم دلشوره نازار -

 

!  دارم دلشوره من ،یچ ی ه نه یکیعل نه یسالم نه

 ! بلده بیغ علم پسرم دوست من، یخدا  برم قربونت

 



 ! ؟یچ واسه -

 

 . دارم تهوع حالت همش نگرانم، دونم ینم -

 

 : گم یم جانیه با

  ؟یمطمئن ؟یزد  چک یبیب -

 

 بفهمه رو  حرفم یمعن تا شه یم ساکت  لحظه چند هی

 :  گه یم خنده با بعد و

  تو بچه ه ی با خواد یم  که یاشیع آقازاده هی توام -

 بره؟ و کنه  ولم شکمم

 : گه یم دمق و شه یم یجد که بدم جواب خوام یم

 .  دارم استرس گم؛ یم  یجد نازار -

 

  با رو نشتی آفر  مظهر هی ایخدا. افتم یم کردن غلط به

 نیا سر رو بال نیا نکردم که خون. کردم نگاه دقت

 . یآورد چارهی ب بچه

 



 :زنه  یم صدام مامان و شه یم  باز اتاق در

  نازار؟  -

 

 یم پرت رو  یگوش ستی ن پام شلوار نکهیا از شوکه

  با پاهام به رهیخ مامان. افته یم کجا دونم ینم و کنم

 : گه  یم لباشه یرو که یشخندین

  ؟یزد پشماتو - 

 

 و لب. مامانم  به پوکر  بعد و کنم یم نگاه پاهام به

 :  گه یم  و کنه یم کج  رو اش لوچه

 ! لذت نه داره حرمت پشم. برات متاسفم -

 

  یم رفتن عزم هم اون و کنم  یم نگاهش پوکر هم باز

  بوده نیا واسه ییهوی ورود نیا از هدفش تنها و کنه

 !کنم یم دارم یغلط چه بفهمه که
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 :  گم یم فورا که ببنده رو در خواد یم

  مامان؟ مامان -

 :  گه ی م عادت طبق

 . مرض -

  جانم یجا  به مکان هر  و زمان هر در شه؛یهم کال،

 . مرض گه یم

   شد؟ جذاب قدر نیا هوی  یچطور پسره نیا مامان -

 یم عیسر هیباز زنک خاله  عاشق انگار که هم اون

 : گه

 . داره نگهش مادرش واسه خدا ! ؟یدید - 

 

 اتاق در تمبون، یب من  . رهیم و زنه یم  صداش عمه

 یول. گردم یم جذاب لباس  هی دنبال و بندم یم رو

  گشاده، و لش  یها شرتی ت ای کشوم تو  متاسفانه خب

 سراغ برم مجبورم تینها در. گشاد  یها  یهود ای

  یها لباس که هییجا  آخر انتخاب. آخر انتخاب  یکشو



 به لباس دست هی. ذارمیم رو مامانم یعالقه مورد

 .کنم یم انتخاب وار آدم مامان قول

 

  که آد یم ادمی تازه شهیم بلند که تلفنم زنگ ی  صدا

  آخر قسمت فقط و پره یم رنگم. بود وصل یگوش

 پسره نیا" دارم اد ی به رو مامان با ام مکالمه

 " شد؟ جذاب انقدر هوی یچطور

  لرز و ترس با و. کنم یم حساب مرده رو خودم

 . دمیم جواب افتاده تخت نییپا که رو میگوش

 

 ! جانم؟ -

 

 : گه  یم یعصب

  گه؟ید بود بچه پسرش. اد یب باال جونت یا -

 

 :  گم یم  جانب به حق

 .  یدل بد قدر چه تو آزاد -

 



.  بکوبم  شادانه  طبل بر دیبا و کنه یم  قطع رو تلفن

 دیبا که هی واجبات  موجبات از یآشمال و داره حق خب

 . بدم انجام

 

  بهار نستایا ایب"  برام ادیم اس ام اس بعد لحظه چند

 "گذاشته  ویال
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  جورابام شم، یم نستاگرامیا وارد که ن یح همون در

 . آرم یم در پا از رو

 

 یط که نمیب یم یپوشش با رو بهار شم،  یم ویال وارد

 از دور باز ب،یعج. دمید بارها دوماهه یکی نیا

 ! خودش



 که یشیآرا  هی خته،یر دورش و کرده فر  رو موهاش

 که یاول بار فقط زایچ نیا و شهیعروس شب انگار

 !  بود بیعج برام دمشید

 

  نه،یبب رو اوضاع نیا پدرش اگه که کردم فکر نیا به

 ! مقصرم؟ من  بودم؟  من کردم؟ من گه ینم

  روزش به چه داره؟ یحال  چه  ییتنها فرط از مادرش

 و نهیب یم ی طی شرا نیچن  ی  تو رو دخترش یوقت آدیم

 ! خوبه؟  حالش هومن،

 

 و یتکرار  یها حرف ه،یسخنران   مشغول بهار

 و دمیخر یچ  کردم، کاریچ  بودم، کجا امروز. مسخره 

  جذب خاطر به رو شونیزندگ  که ها رفتار مدل نیا از

 . یمجاز  یفضا ی  تو کنن یم  ریسراز  فالور

 

 نفر هی سوال به و خونه یم دونه دونه رو ها کامنت

 . ده ی م جواب" کجاست؟  هومن" دهیپرس که

" گه یم  و گهید سمت هی چرخونه یم رو سرش

 ".  ایب هومن



 

 زودتر یک هر. بته بهار تی سا ها بچه ما درآمد منبع -

 . شه یم نیپ امشیپ تو،یسا آدرس  سهیبنو

 

 نفر هی امیپ و کنن یم رو کار نیا چاک نهیس یکل و

 . شه یم نیپ

 رو دستش هومن و زنه ی م اش چونه ر یز رو دستش

 "  سالم" گه یم و ده یم تکون نیدورب ی  جلو

 

  هی یتو  مجبوره یوقت  داره یحال چه هومن مادر و

 دختره نی ا که بده پس جواب همه به  کی کوچ شهر

 ! ده؟یپوش لباس یشکل نیا چرا زنشه؟ ه؟یک

 

 در یعنی نکردم عمل دماغمو نه ه؟یعمل دماغت -

 . نکردم عمل رو جام چیه واقع

 

  نیا و محتوا یب اتفاق هی. جهت  یب ،یخود ی ب یکامنتا

 . بهاره یروزه  هر کار



 

! نه االن. ها  بچه رقصمی م میبرس نفر هزار  یس به -

 ...گهید نره ادتونی آخرمم پست یکامنتا
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 نستاگرامیا از کال که قدر اون ره،یم سر امحوصله 

 نیدورب مثل   هام چشم. اتاقم از هم بعد و شمی م خارج

 اگه و گردن یم نظر مورد  لعبت دنبال به دار زریل

 و اتاقم به برگردم که نهیا  منم حیترج باشه، رفته اون

 یمهمون چون کنم نگاه رو بهار ی کننده کسل ویال

 ! ندارم دوست اصال رو ی خانوادگ یها

 

 نیا ی  تو کنه یم تمیاذ یلیخ که یموضوع هی

 وجود ن یریش ییچا آدم عالمه هی که  نهیا ا؛یمهمون

 چه جون، خاله ای جون عمو پرسن یم که دارن،



 یم یدیم جواب که بعد و ؟یبخون یخوا  یم یکوفت

 . خوره ینم درد به رشته ن یا هاهاها گن

 بگرد. نداره کار بازار رسه،ینم جهینت  به رانیا تو

 ! دار آب و نون زیچ هی دنبال

 

  هم رو آبدار و نون ز  یچ اون اگه یحت تو  تینها در و

 . آرن یم در بامبول هی باز ،یبگ

 

  قرار امروز نکهیا از و  است آشپزخونه ی  تو مامان

  یم باز رو در. خوشحالم  کنه بند اونجا رو من ستین

 یم رو عمه یصدا اطیح از رفتن رونیب قبل اما کنم

 : گه یم که شنوم

 . گهید بهش گم یم امشب -

 

 و شه یم ساکت آد  یم که در شدن بسته یصدا

  هی من و  هیک نهیبب که  در به دوزه یم  رو  نگاهش

 . نمیش یم کنارشون رمیم و زنم یم احمقانه لبخند

 



 یم ازم رو مسخره سوال نیهم! درسته حدسم و

 : پرسه

 ! ؟یخون یم یچ خانوم  نازار خب -

 

  قشنگ  و کامل احترام با کنم یم یسع عمه به رو

 : بدم  جواب ممکن لحن نیتر

  جواب بهش بخواد دلم که  ستین یسوال  یول دیببخش -

 !  بدم

 

 . خنده ریز زنه یم دلبرک و اندازه یم  باال ابرو یتا

 : گه یم زنه  یم دست که ن یح همون در

 .  اومد خوشم  نیآفر -

 

 :   گن یم ذهنم ی  تو منحرف یها  سلول و

  و چال تو میبش غرق که بخند فقط تو  یقنار جون -

 . لپت یچوله 

 

   باز_مفت#



 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

   وچهارست یچهارصدوب_ قسمت#

 

 

. دره پشت   بابا و شم یم بلند جا از آدیم  که در یصدا

 کنه یم یماچمال رو بابا یجور  یمصنوع یعمه نیا

 . بوده بابا دلتنگ شیزندگ قیدقا و عمر تموم انگار

 

 هم بابا شه،یم تموم که  یاحوالپرس یها   یباز لوس

 :  گه یم عمه و نهیش یم کنارمون

 !  برات ارمیب یی چا هی برم -

 

  کنه یم برخورد یطور هی عمه و کنه یم تشکر بابا

  یکی خونه و میدار آمد و  رفت هم با ساله صد انگار

 ! میهست

 

 که یدلبر نیا. کاملن آدما همه گفت شه  ینم خب یول

  نکهیا اونم! داره یاساس مشکل هی نشسته، من کنار



 تاش نه پرسه، یم ازش  بابا که یسوال تا ده از. الله

  نجایا تا. آرهیم کم کلمه انگار ده یم جواب کوتاه رو

 .  برده چیه دو ازش  خودم قشنگ ی وحش پسرک  

 

 

  * * * 

 

 !  میخورد شام

  با یحرف مهموناش که میداشت کننده کسل یمهمون هی

 م،یکرد رو خودمون تالش البته. نداشتن زدن یبرا هم

 کی تو گرفتن ارتباط یول  میگشت مناسب کلمه دنبال

 . هیسخت یل یخ  کار جلسه

 

  هی و ونیزیتلو یپا مینشست هم دور حاالست، که االن

 شهیم و میکن یم تماشا رو یونیزیتلو رومخ   سلایر

  یمایس و صدا به رو یمل رسانه نی گاوتر اسکار

 !  داد زمیعز رانیا



 در میکن اش سهیمقا گهید یها  کشور با میبخوا اگه که

  قرار جهان اول رده در لمی ف ساز و ساخت و دیتول امر

 !ریز در   از اما رهیگ یم

 

  نیتر احمقانه به و ذارهیم  زیم ی  رو رو بشقابش عمه

 سر تو"  ادیم  ساز نگیج نگ یج"   آهنگ ممکن شکل

 . شه یم پخش من

 

  رمیم یم یکنجکاو از دارم که یحال در دهنش به رهیخ

 یم مامان لحظه همون و دم یم قورت رو دهنم آب

 : گه

 !  ییچا نازار -

 

 :  گه یم جذاب  مستر به رو هم عمه و

 ...جان محمد -

 

 !  ممده اسمش پس ا وا

 :  گه یم من به رو عمه و شه یم بلند جاش  از محمد



 ... اطیح تو  ببر رو محمد. زمیعز خواد ینم ییچا -

 

  پسر کمیخ ارواح من دی شا اصال. آخه مقدمه یب چه

!  ن؟یبد قرارم شده انجام عمل تو دیبا. نخوام رو شما

 . چسبه یم  خوبه هم یل یخ. داره اعتراض یک! نیبد

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

  وپنجست یچهارصدوب_ قسمت#

 

!  یا شده انجام عمل   نی همچ  واسه رمی میم من اصال

 نه، اطیح" گه یم بابا و اط یح در سمت   میافت یم راه

 "  اتاق تو دیبر

 هی یترس ینم خدا از من؛ پدر   که نجاستیا سوال و

 تو یفرست یم من با رو معصوم و  پاک بچه پسر

 ! طونه؟یش سوم نفر یگ ینم اتاق؟

 



  به من د  ید تر، بسته فضا یچ هر اد،ی نم بدم که من

  و اتاق سمت   کنم یم ش ییراهنما. تر محدود محمد

  یم طحالم و مغز و  قلب تو یخداورد برادر سه

 ! "  رنینظ یب زوج هی دوماد و عروس" خونن

 

 خودم به تازه. شه یم اتاقم وارد و شه یم باز در

 اتاق کف   که دارم یکاردست یکل افته یم ادمی و آمیم

 ! پهنن

 . رمیگ یم کابل سر  من و کنه یم نگاه من به

 راحتم،. نه: گه یم و تخت ی  رو نهیبش کنم یم تعارف

 . بفرما شما

 

  دیشا. احتماال خودش با داره یرونیب یدرون  یریدرگ

 و نمیش یم  تخت ی  رو. بره یم رنج یاختالل هی از هم

 . ستهی ا یم فالگوش در پشت   اون

 

 رو گرفتن زن اصال و ه یزیچ یامواجه  خواجه دیشا

 ستادهیا در  پشت خودش و  بازه در ی  ال! نداره دوست



  یم جک ام چونه ریز رو دستم. نشه دهید که یطور

 :  گم یم و کنم

 . ها هیبد کار -

 

 :  گه یم لب ریز. خنده یم آروم و کنه  یم نگاهم

 . آخه واجبه -

 

 داشتم اگه یول ندارم  ازدواج قصد جدا که من حاال

 باالخره. که کردم ینم کلتیه یفدا و ز ی چ همه گهید

 !نداره دوستش یدختر چیه  رو بزنه شیش که یمرد

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

 وششست یچهارصدوب_ قسمت#

 

 به همش. رهیم سر ام حوصله گذره یم که مدت هی

 عوضش  الله،  و خنگ که نداره بیع گم؛ یم خودم



 پک کسیس با یتون یم ها ساعت.  کلهی ه خوش

 . نره سر ات حوصله و یکن یباز  هاش

  خودت توش که درسته حاال . هست هم  خوشگل تازه

 قتل رو مردم رونشیب که نهیا مهم یول کشه، یم رو

 . کنه یم عام

 

 دمیشا. ستمیبا کنارش که رمیم و شم ی م بلند جام از

 ریگ قرارم  یب ی  پا. نگرانه هیمهر به راجع  و رنیفق

  شم دیف نیزم کف   خوام یم  و چهیقال یلبه به کنه یم

  یم نگهم و  دادم به رسن  یم پرتوانش  یها دست که

 .  داره

 

!  یاسکل هی نیقی به قطع تو  پس الله، و  خنگ نیا اگه

 ! اسکل  بالنسبت اتیکار نیری ش نیا با البته

 : گه  یم که آدیم  عمه یصدا

 .  کردم بحث یلیخ یمرتض با مسئله  نیا سر من -

 

 ! بزنه من بخت به لگد خواد یم که هیک یمرتض

 



 :  دهیم ادامه و کنه یم یمصلحت یاسرفه

 . طور نیهم ارمیخدا با -

 

 ! محمدن؟ یها یعشق بیرق ها؟ نیا خواستگارامن 

 تیصالح نسبت به بعد بدن نشون رو  خودشون اول

  کردن دعوا گهید کنم  یم انتخاب رو یکی هاشون

 !نداره

 

  فکر چون کنم صحبت باهات که نجامیا االن خب یول -

 . حقته کردم

 

 : گه یم بابا

 ! خدمتم در -

 

 :  رهیگ یم  سر از رو صحبتش عمه و

 .  بود ماجرا نیا درصد  صد مخالف یمرتض -

 

 ! " هیرتیغ قدر چه برم قربونش  یآخ" گم یم دلم تو



 

 دونم ینم و کرده تیاذ رو مامان شما پدر که گه یم -

 . بماند حاال و دی ندار ماجرا نی ا از یحق شما

 مادر مامان که اندازه همون به اصل در خب یول

 ! نه یهم هم شما  یبرا ماست،

 

 : کنم یم زمزمه منگ و جیگ

  ها؟ -

 

 : زنه یم پچ محمد

 .  هیخانوادگ مسئله -

 

  پس؟ میینجا یا چرا ما -

 

 : گه یم خنده با

 ! میفضول چون -

 



 *.  جوات   کهیمرت  یبخند آب رو

  وسط نیا من احساسات با ها، حرف نیا یچ یعنی

  تو. خوام  یم جونمو اریخدا من اصال! شده یباز

 یکل پات به که من ف  یح! ینداشت رو من اقتیل

 .ختیر یب غول   ختم ی ر احساس

 

 عیضا*: 

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

 وهفتست یچهارصدوب_ قسمت#

 

 

  گفتن، واسه کرده غوغا ذهنم تو جمله هی فقط االن

 "!  ری ه هور هار"  نهیا اونم

 

 ییهوی داداش، مینداشت باغم فروش قصد راستش -

 محمد.  میگفت یم بهت قبلش اصال که وگرنه. شد



 نیا لیتحص ی برا خارج بره گرفت میتصم ییهو ی یلیخ

. میفروخت باغ همراه  رو خونه ز،یناگر ما که شد

  از رو مسئله که بود نیا قصدشون  یمرتض و اریخدا

 حق   باغ و با  و خونه اون  از یبخش یول کنن یمخف تو

 .توا 

 

 ناراحتش مسئله نیا که  دونمیم اما کرده سکوت بابا

 خانواده  سمت از چون داره حقم خوب  البته کنهیم

  و لکسیر یلیخ کنم یم نگاه محمد شده انداخته دور

 .  سپرده گوش اتاق از رونیب یها  حرف به آروم

 

 یم خارج دستم  از کنترلم که شهیم یچطور دونم ینم

 :  گم یم و شه

  ؟یبر ی خوا یم تو -

 

  به تر راحت تا  کنه بازم خودش سر از بخواد که انگار

"  هوم"  گه یم آروم کنه گوش عمه و بابا  یها حرف

 : گم یم لب ریز

 . ورم هی به خب -



 

 

 رو اش خنده یصدا یول نه  ای شهیم متوجه دونم ینم

 برام بزرگونه  مسائل که ییجا اون از. شنوم یم

. نمیش یم تخت ی  رو  و گردم یم بر نداره تیجذاب

  خوشگله؟ کجاش"  زنم  یم غر خودم با دلم یتو

 که هاشم چشم  مونه، یم  قتاله آلت مثل که دماغش

  ستین جذاب که کلشمیه. است گنده دهنشم. زهیر

 تازه! جذابه نیا یتا صد خودم قشنگ آزاد اصال،

  تهاجم دهیند خارج مردک. هیآمپول  مشخص اصال

 !" یفرهنگ

 

 همون که آرم  یم در ادا و کنم یم یکج دهن بهش رو

  یبرا دهنش بهم، کردن نگاه با و گرده یبرم لحظه

 چند. مونه  یم باز بزنه خواستهیم که یحرف گفتن

  یم که خودش به بعد و مونه  یم یطور همون هیثان

 .  خنده یم آد

 . نایس  جان یا خنده خوش انقدر تو  یبش موش

 



 هم من و ره یم رونیب اتاق از آد یم که  عمه یصدا

 بدرقه گرفتم سمتش رو  وسطم انگشت که یحال در

 !کنم یم اش

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#
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  * * * 

 

 هی اومدنشون یول نبود، آدم پسرشون که درسته حاال

  به چک هی شد آوردش دست! داشت  یقشنگ حسن

.  کرد یم ادا و ناز گرفتنش یبرا بابا که اریبس مبلغ

 و نگاه اون با مامان و کرد نگاه مامان به یوقت که

 گهید رش یبگ: "  گفت یوقت یینجاین چشم  حالت

 ." زمیعز

 . ستین یخوب ز یچ اصال یالک تعارف دیفهم



 

 تو گفت عمه  م،یبخواب بود قرار که یوقت  شب، آخر

 رو تختم کردم اصرار یچ هر. خوابه یم من اتاق

  راحت نیزم یرو گفت و  نشد یراض بدم قرض بهش

 نظر در ندهیآ در محمدش یبرا رو من" گفت و تره

  خجالت  از و زدم من مرگ مکش لبخند منم" داره

 . شدم سرخ مثال یالک

 

. باسنم تو بره ادیب بگو محمدت به بگم نشد  روم گهید

  مردم دهیند  مهتاب و آفتاب و معصوم دختر هم خودت

  رونیب مرز  از رو پاش ات بچه چون نکن ییهوا رو

 کور رو هاش  چشم یاجنب  بلوند یها داف برق بذاره

 .کنه یم

 

  م،یدیخواب سابقم مادرشوهر کنار رو شب که خالصه

 که بره میمنتظر  اطیح در  پشت آب آفتابه هی با حاالم

 اومدن از مامان یاندازه چکسیه و میکن اش بدرقه

 .  ستین خوشحال من یمصنوع یعمه

 



 مردک. بوسه یم منو عمه و میستادیا در یجلو

 هیبق با یحداحافظ  از بعد و جلو آدیم ی قرص یآمپول

. سمتم کنه یم دراز دست و زنه یم چشمک  من به

 ! ها دستش کف بذارم ارمیب در رو  چشماش بزنم

 

 "  نازار خداحافظ" گه یم و سمتش کنم یم دراز دست

 شه، یم اش گشنه خوره یم ادیز مکمل نداره بیع

  رو آب نکهیا از بعد! خب  بخوره رو نازارش داره حق

 یبرم رن،یم اونا  و زمیر یم  آژانس نیماش سرد پشت

 من اسم به یبدبخت هی نه که نفر هی. خونه به گردم

 اضافه غلط چون بده  انجام یکش ماله اتیعمل دیبا

 ! کرده

 

 ! درسته و

  مادرش کی. بده انجام نفر دو یبرا دی با رو کار نیا

 که برق تو یعصبان آزاد دو بده، رفتن یاجازه  که

 ! بده برگشتن یاجازه 

 

   باز_مفت#



 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

 ونهست یچهارصدوب_ قسمت#

 

 .  کنم یم رد تیموفق با رو   اول مرحله

  و یروح لطمه و یعشق شکست یبرا دلش مامان

  با و دهیم رفتن یاجازه  و سوزه یم خوردم که یبدن

 زبون  رو یملوان و یخلوان بپوش" گم یم خودم

 ". بسته

 

 . زنم ی م رونیب خونه از و کنم یم  عوض لباس

 خواد یم دلم که میحال هی برم، ادهیپ که افتم یم راه

 حال   ام شه یهم و کنم نگاه  بزنم حرف کم برم، راه

  یجنجال  یها هورمون به ها زن نه، ها آدم ی  روح

 ! نداره ربط  اشون ماهانه

 

 بلند   و دهیکش بوق با که نشدم خارج کوچه  از هنوز

 رونیب خودم  قشنگ و ملو فاز از میسر  پشت نیماش

 یحواله  لگد هی و بدم فحش که رمیگ یم گارد. آمیم



 نیزم یرو فکم آزاد دنید با که کنم متحرکش  لگن

 . افته یم

 

 قبل قهیدق هفت اون مثل  شیپ قهیدق ده  یها سکانس

  پلکام پشت شن، یم رد  چشمت ی  جلو از که مرگ

 . خونه یم ماست سس واسم  لیعزرائ و رن یم رژه

 

 واسه مرگش خبر نداشت، یمشکل که دادنه دست حاال

 پُرش و فر یها  مژه ی  ال  دلم نگفت! زد؟ چشمک یچ

 !کنه؟ یم ریگ

 

 

  ترک زهره دارم که یحال در و زنه یم  گهید بوق هی

 شهیش و شم یم خم. نیماش سمت افتم یم راه شم یم

  نگاه اخم با فقط شو، سوار گه ینم. ده ی م نییپا رو

 :  گم یم و کنه یم

 .... یپ دارم دوست م؟یبر ادهیپ -

 

 : زنه یم غر اخمو لحن اون با و آدیم حرفم نیب



 در گرمونویج  مامانت  ،یچیه که بابات نجا؟یا از -

 . ارهیم

 

 نهیش یم مسخره گشاد  گل لبخند هی و شم یم سوار

 :  گم ی م و لبم ی  رو

 !  قندک سالم -

 

 : گه  یم شده زیر  یها  چشم با

 ! خر؟ نره اون ا ی من قندک؟ -

 

 و کنم یم  کم رو صداش  و ضبط سمت   برم یم دست

 هی ها حرف  اون یهمه فهمم یم کنارشم که حاال

 ! نجاستیا قلبم من و بوده مسخره یشوخ

 

 براشون دلم که یقشنگ یها چشم به زنم یم زول

 :  گم یم و بوده تنگ



 همش. بود کوَچلو یبیب جوجه  هی بابا،  هیچ خر نره -

 که نبود شما مثل النیف و کیف و آمپول  و قرص

 . سلطان که  باشه نالیاورج پکاش شیش

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#
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 کاله خر مثل   که هیگوگول و وتیک قدر اون  ییوقتا هی

  گریج نه، خر کنم یم فی تعر ازش ذره هی تا یقرمز

 لبخند، مچهین اون ی  تو و زنه یم شخندین. شه یم

 . دید رو غرورش احساس شهیم

 

 . بود زشت یل یخ اشم تازه -

 

 :گه یم و کارخانه ماتیتنظ به گرده یبرم دوباره

 !  بود؟ رفته دلت نشیهم واسه -

 



 یم یبلند نیه  جانب به  حق و آرمیم در  یباز یکول

  یها یهودی و باشم بوده مقدس میمر که انگار و کشم

 : گم  یم باشن زده ناروا تهمت بهم محلمون

  به راجع یکرد فکر ی چ تو ه؟یحرف چه نیا آزاد -

 م؟یهاش خانواده اون از ما یکرد فکر من؟

 

  یم ام خنده هم خودم و ترکه یم خنده از دفعه کی

 :  گم یم داشته، نگه رو نیماش  که حاال. رهیگ

  افتخار پر و بلند قامت به اعتراض یا نشانه به من -

 ... و کنم یم ترک رو دره جهنم نیا ،یرانیا زن

 چشم به رهیخ و کنم یم خم رو سرم شمیم ادهیپ یوقت

 :  گم یم شخندین با هاش

 .  کوبم یم هم به محکم رو نتیماش در -

 

 به اش عربده ی  صدا  نکهیا از قبل و کنه یم اخم

 از و کوبم یم هم به محکم رو در برسه، گوشم

  به یحت برم، یم لذت قشنگش  تینها یب یسمفون

 !غلط

 



  دونم یم چون رمیگ یم فرار گارد من و شه یم ادهیپ

 تو که ییها  گربه همون  تیحکا شم یم  رتم،یبگ اگه

 . کنن یم یگون

 

 کردن یسالخ واسه معکوس شمارش کی دو، سه،

 منه، از شتریب که یسرعت با اون و  دوام یم! من

 :  زنم یم داد خنده با من و کنه یم دنبالم

 ... بدو بدو. نهیهم آره، -

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

 ک ی ویچهارصدوس_ قسمت#

 

  تند یلیخ ذارنینم ام گسسته هم از یتحتان  عضالت

 یحال در و کنه یم رمیگ دست خالفکارا س ییر و بدواَم

  یم دهیم فشار  و گرفته قدرت و شدت با رو دستم که

 : گه

 . کشمت یم خدا به -



 

 منو"  معروف الوگید اون خوام یم و زنمیم پوزخند

"  بگم باختمو رو میزندگ من استاد؟ یترسونیم یچ از

 :  گم یم ناچارا و ده یم  فشار محکمتر رو دستم که

 ...  ب بَخ-

 ام یمشک ه یقرن پررو هی  من که افته یم ادمی راه نیب

 :  گم یم و

   ؟یکش یم  یچ با منو ، یقنار جون -

 

 گه،ید زی چ هر ای امه خنده از دونم ینم. خندم یم و

  رو هام انگشت و کنه یم کمتر رو دستش فشار که

 یم نگاه روش به رو به و کنه یم هاش انگشت قفل  

 . کنه

 

 بهم کنم، نگاهش  زده ذوق و بشه شل شمین آدیم تا

 اخم تره، وونهید و تر یمود من از که کنه یم ثابت

 : گه یم ظیغ با و کنه یم

  یبر در رشیز از یتون  ینم یباز کلک...ک با -

 ...! ازت شکارم با،یز



 

 : گم ی م و نمیچیبرم لب. کنم یم  خوف قتایحق

 !دمیترس مرض، کثافت کهیمرت ا  -

 

 : گه  یم گوشم دم و کنه یم دورگه رو صداش

 ...پخخخخ -

 

 و غما ی همه  تونه یم که  هست حواسم و خندم یم

 کنه  خوب بدمو حال   و ها غصه

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

  ودویچهارصدوس_ قسمت#

 

   ؟یریبم یچ  با یدار آرزو بگو خودت -

 

 :  گم یم و کنم یم اخم



 !  یآریم راحت منو مردن اسم انقد! واست متاسفم -

 

  که یحال  در و کنه یم عوض  کانال باز لحظه هی تو

 لحن اون با و ارهیب در رو من یادا کنه یم یسع

  بزنه حرف من مثل   درست نازک یصدا  و طور زنونه

 :  گه یم

 !میهاش خانواده اون از ما یکرد فک -

 

  یکول هر بعد به نقطه نیا از بفهمونه بهم خواد یم

 یم و کنم یم یکج دهن. فهمه یم ارمی ب در که یباز

 :  گم

 .  نخور درد به لوس -

 

.  زنه یم لبخند فقط و دهی نم رو جوابم  گهید بار نیا

  به چسبونم یم رو سرم و ستمیا یم بهش تر کینزد

 دست با و داره یم بر تر آروم رو هاش قدم. بازوش

... خب و بمونه ثابت جا همون سرم که  مواظبه گهید

 ! کاراش نیا قشنگه



 و بلرزه براش  نو از قلبم شه یم باعث که قدر اون

 !بشم عاشقش سر، از دوباره و دوباره

 

 کوتاه ها ریمس گذره، یم تند زمان هستم، که اون با

 که یآرامش همون  با میآ یم که خودمون به و شن یم

 رو دیکل. می دیرس خونشون به میداشت هم کنار راه ی  ط

 :  گه یم و  ده یم دستم

 . امیب من تا تو برو -

 

  یمجرد خونه چون کار  نیا انجام واسه مرددم کمی

 .  نداره گاراژ  هی با یفرق چیه  پسرها

 

 . راحت التیخ ست،ین یکس برو -

 

 فکم. شم یم  خونه وارد و رمیگ یم دستش از رو دیکل

  و جمع و مرتبه و زیتم زی چ همه. بایتقر مونه یم باز

 !  آزاده؟ یخونه  واقعا نیا و جوره

 



 به میباز دیبد دیند یصدا  که بندم یم رو در اول

 ذارمیم دهنم یجلو رو دستم بعد و نکنه نفوذ رونیب

 !کشم یم  زی ر غیج هی و

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

  وسه یچهارصدوس_ قسمت#

 

 یول ستین یخاص یمسئله  شده زیتم اش خونه نکهیا

 که نمیب یم رابطه نی ا ی  تو و مدت نیا بعد نکهیا

  ی  برا تیی سو هی فقط و شده مهم براش اش خونه

 . قشنگه  برام ستین شدنش داریب و دنیخواب

 

  زونیآو یلباس چوب به و آرمیم در رو  شالم و مانتو

 رو سرم دی با اومدنش تا دونم  ینم گهید  االن. کنم یم

 مشغول اومدم، یم که بار هر چون کنم، گرم یچطور

 . شدم  یم اش آشپزخونه کردن جور و جمع

 



  ی  رو اما نگاهم وار،ید  به دم یم هیتک  و نمیش یم

 قاب هی دن  ید با و چرخه یم اش خونه  یها وارید

 ی عکس ریز درست اونم خودمون، از کی کوچ عکس

 از. بشه شل شمین شه یم باعث داره، مادرش با که

  حجم نیا  و عکسمونه کدوم نمیبب تا شم یم بلند جام

 . تابم ینم بر اصال رو بودنش شاعرانه از

 

  به دهیم هیتک کنم یم  باز که رو در زنه، یم در

 . کنه یم نگاهم لبخند با نهیس به دست و پله راه وارید

 

 یکی آدیم خوشم  ؟یبود منتظرم ... است خونه هیشب -

 . باشه منتظرم

 

 یم کباب دلم بودنش یطفلک واسه اما  زنم یم لبخند

 :  گم یم و رمیگ یم رو دستش. شه

 . گهید تو ایب بودم، که بله -

 

 یول دستم بده خواد یم  رو دشیخر ی ها  کیپالست

 : گه یم لب ریز و شه یم مونیپش بعدش



 .  نهیسنگ -

 

 . شهیم  خونه وارد و آرهیم در هاش یکتون بعد

 هیتک که منه نوبت حاال و  ره یم آشپزخونه سمت به

 هیشب قدر چه که کنم نگاهش لبخند با و وارید به بدم

 داستان اول مغرور نچسب آزاد! شده یواقع یمردا

 ! کجا معناست تمام به مرد هی که االن آزاد و کجا

 

 یم نیح همون ی  تو و شوره یم رو صورتش و دست

 :  گم

 . قشنگه قدر چه عکسمون نیا -

 

 شخندین اون با بعد  و کنه یم مکث  لحظه هی

 کارش به  کاشته، لب ی  رو  که یمرموز و  مخصوص

 . شوره یم  رو صورتش  و دهیم ادامه

 

 یصورت کی کوچ یحوله بنده، یم که  رو آب ریش

 گفته خنده با یه و دم یخر براش خودم که یرنگ

 .  داره یم بر رو  بوده دخترونه



 

 .قشنگه که افتادم خوب من -

 

  گه یم یکن  جونش به جون  گه،ید است فتهیخودش

 که آدینم بدم من خب و منم  فقط نیبهتر و آخر و اول

 ! باشم خودخواه  ی  عوض نیا عاشق  

 

 یم زشت ا،یننداز عکس گه ید کس با و  ییتنها گهید-

  بلوغتو دوران بیمعا تمیجذاب که من با فقط ،یش

 .بده پوشش

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

  وچهاریچهارصدوس_ قسمت#

 

 :  گم یم و دمی م تکون سر



  دیببخش تو، فقط دلربا و باید و بایز ستون، بله بله -

 تو اومدم سی ف ان من و یت ی بردپ از باالتر پله هی تو که

 ! تیزندگ

 

. زنه یم  مسموم شخندین و اندازه یم  باال ابرو یتا

 من و زهیبر کرم خواد یم  که هیا لحظه اون قایدق االن

 :  گه یم که. کنه یعصب رو

 باشن، ل یبخ دینبا آدما. من یبیب کنم  یم خواهش -

 آدما یباق یزندگ نوربخش تشونیجذاب بدن اجازه دیبا

 . نهیهم خوشگل ی ها آدم رسالت خب و باشه

 

  وسط انگشت با خواد  یم دلم من و شه یم موفق

  کنم یم تند پا تا که ارمیب در کاسه از رو  هاش چشم

 یم گاز رو لپم و بغلش تو کنه یم چفت منو سمتش

 . رهیگ

 

 :  زنم یم غیج

 .آدیم دردم خب، نکن -

 



  و چلونه یم  رو ام چارهیب لپ   من به توجه یب اون و

 رو سرم شه یم خسته که بعد . دهیم فشارم تر محکم

 :گم یم یساختگ  بغض هی با و  کشم یم عقب

 . زشت دراز باهات،  قهرم -

 

 یم زول بهم  یطور  هیثان چند واسه کنه، یم نگاهم

. نهیب یم منو که هیبار نیآخر نیا کنم یم  فکر که زنه

 ق،یعم. بوسه یم رو هام لب و آد یم جلو  سرش بعد

 ...بیعج و  یطوالن گرم،

.  ستین یخبر  چلوندنم از بار نیا و کنه یم بغلم بعد

  یم و کنم یم  حلقه کمرش دور رو هام  دست! آرومه

 :  گم

 . بود شده تنگ برات دلم -

 

 یم خنده با و نهیش یم سرم  ی  رو بار نیا اش بوسه

 : گه

 یم تنگ خودم  واسه دلم یگاه خودمم! یدار حق -

 ! یعاشقم که یکش یم یچ تو ن یبب گهید شه

 



 رو دستم و خنده یم. محکم یلیخ نه یول  زنمش یم

 :  گه یم و کشه یم

 . دارم کارت ایب -

 

  بزرگش، یقد  یلباس چوب  ریز ییجا هی کمد، ک  ینزد

 : گه یم و آره یم رونیب رو اون. کارتونه هی

 . دمیخر کادو برات ایب -

 

  کنم یم نگاه کارتون به جان ی ه از پر و  زده ذوق من

 یم دعا امبریپ هزاران و خدا درگاه به دارم واقع در و

 است، جعبه  یرو عکسش که یزیچ اون که کنم

 !  نباشه جعبه  داخل خودش

 

 هی و شن ی نم واقع قبول مورد دعاهام نکه یا مثل خب

 با و آره یم رونیب جعبه ی  تو از یبرق کوب گوشت

 : گه یم لبخند

 . تو به میتقد عشق با -

 



 اسب نیا دندون و باشم خوددار تونم ینم اصال

  یم حرص با و دهنش ی  تو نکنم خورد  رو شکشیپ

 :  گم

   واست؟ حلقت  تو بکنمش که یگرفت نویا -

 

 :  گهیم و شه یم یجد

  من نیبب. باشه بساز دیبا زن . ناز یریگ  بهونه یلیخ -

 نیاول بده  رتم،یبگ. ستمی ن روزه چند پسر  دوست که

  دم؟یخر خودم  جهازتو کهیت

 

 دونم ینم که یلگد با و کنه یم میعصبان شتریب خب

  سلطان که اونم و کمرش به زنم یم محکمه ای آرومه

 کنه یم ناله یالک و کنه یم خم رو خودش.  تمارض

 یجعبه  هی و  آره یم باال رو سرش بعد لحظه  چند یول

 یم و سمتم رهیگ یم رو دستشه که ک یکوچ  یچوب

 : گه

 ...گاو گهید یگاو -

 



 یم و کنم یم یکج دهن. گه ینم راهمی ب نیهمچ خب

 :  گم

 . مااااا -

 

 ی  برا بادم بار نیا و رمیگ یم دستش از رو جعبه بعد

 .شده یخال بایتقر کردنش باز

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

  وپنج یچهارصدوس_ قسمت#

 

 

 که یقشنگ یها حلقه دنید با و کنم یم بازش

 :  گم یم ذوق با و افته یم  نیزم ی  رو فکم داخلشونه

 ... آزاد -

 

 :  گه یم و  زنه یم لبخند

 ! جانم؟ -



 

 یم فکر که  یاحلقه دو هر فقط. آدینم ذهنم  به یحرف

 . آرم یم رونیب  جعبه از رو باشن نقره کنم

 :  گه یم

 . نیبش -

 

 منه به متعلق که یکتریکوچ یحلقه نم،ی ش یم کنارش

  به که ده یم نشونم رو داخلش و رهیگ یم ازم رو

  به متعلق که یاحلقه بعد و"  آزاد"  نوشته یسیانگل

!  تعهد؟ یعنی  نیا و" نازار"  نوشته داخلش و خودشه

 ادی بهم رو بودنم تیاهم با حجم خواد یم یعنی نیا

  بعد بگن خوان یم عکس قاب اون و نی ا! کنه؟ یآور

 !  شده؟ تر  یجد  رابطه نیا بودن، هم با ماه چند از

 

 گردنش از ییقایآفر مونیم هی ه  یشب کنم، یم بغلش

 :  گم یم و شم یم زونیآو

 

 ... یخر  یلیخ -

 



 یعنی ما مثل  چل  و خل دوتا ینامه  لغت تو  یخر یلیخ

  که یحال در اون و دارم دوست یلیخ ،یخوب یلیخ

 :  گه یم کرده حلقه تنم دور رو  هاش دست

 ...  یتر خر تو -

 

  یها نفس و کنه یم فرو گردنم یگود ی  تو  رو سرش

 قیعم نفس! بشه مورم مور که شنیم باعث داغش

 :  گه یم و کشه یم

 ! چرا؟ یدی م موز ی  بو -

 

 . شامپومه -

 

 .. آخه دهیم ی فرنگ توت یبو  همه مال -

 

 :  گم یم و برم یم عقب رو سرم

 !  ؟یدی کش بو رو همه مال یک تو -

 

 .  میزندگ ی  تو تو شیدایپ از قبل -



 

 :  گم یم مظلوم لحن هی با و کنم یم اخم

 ! یکرد غلط - 

 

 : گه یم و کنه یم  بغلم دومرتبه

 .  کردم غلط -

 

 : گه یم و خورن یم سر تنم ی  رو  هاش دست

 ی  تو که آدی م خوشم... یینجایا که آدیم خوشم -

 !یمیزندگ

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

 وششیچهارصدوس_ قسمت#

 

 

  * * * 



 

  انگار خب یول گذشته اومدنم از ساعت کی بایتقر

  نیع در نفر؛ کی داشتن دوست و بوده قهیدق کی فقط

 زود کنارش زمان نکهیهم! سخته بودنش  نیریش

 یبمون ششیپ شتریب یتون  ینم تو و شه  یم یسپر

 .  عذاب یعنی

 

  ی  برا که یز یچ واقع در و میدیکش دراز یو  یت ی  جلو

 و سر تو  و میخور یم  یخوراک هم  با. نداره دنید

 سر خوره، یم زنگ که تلفنش. میزن یم هم یکله

 : گه یم و شه یم  زیمخین جاش

 ... ک نیا گذاشتم کجا -

 

 بزنه خواد یم که یبد حرف   و کنه یم نگاه من به

 یم شیگوش دنبال افکنده سر و ماسه یم  دهنش ی  تو

 .  گرده

 



 اون یگوش میش یم متوجه  کنه، یم داشیپ یوقت

 سر تو داره کودن من ی  گوش و خوره ینم زنگ

 . زنه یم خودش

 و کشمش ی م رونیب مانتوم بیج ی  تو از و شم یم پا

  ی  بد خب و افتم  یم وحشت به مامان یشماره دنید با

 یم خودتم  یهیسا از  گهید نهیهم کردن سکیر

 ! یترس

 

 یوقت است زده هول مامان و دم یم جواب  رو تلفن

 : پرسه یم

 !  ؟یی کجا نازار -

 

 . خونه گردم یبرم دارم -

 

  احتماال خب یول آرم یم در  کجام از رو نیا دونم ینم

 . رفتم  چخ به نایت یخونه  بگم اگه

 



  یبچه. گرفته دردش گه یم زده زنگ نایت مامان -

 که  خونه ای ب بدو. تنهاست دست مارستانهیب خواهرشم

 . تختش یپا مارستانیب برم من

 

 : گم یم تعجب با

 !  زاد؟ یم داره یعنی ه؟یچ گرفته دردش -

 

 . ایاومد نازار بدو آره، -

 

 :  گم یم

 ..ماهش  هشت مگه یول باشه باشه -

 

 کنه، یم قطع رو تلفن و  بزنم یا گهید حرف ذارهینم

 . گهی د کنه یم مانیزا موعد از زودتر البد خب

 

 !  ده؟ییزا یک  گفت؟ یچ -

 



 و پوشم یم رو مانتوم عجله با یچطور دونم ینم

 :  دم یم جواب نیح همون تو و کنم یم  سر رو شالم

 ...دهییزا نایت -

 

 : گه یم تعجب و جانیه با

 !  د؟ییزا یک -

 

 :  گم یم و در سمت   دوام یم

 . مارستانیب ره یم داره ده،یینزا نه -

 

  ام؟یب منم -

 

 :  گم یم و پوشم یم رو هام کفش

 مامانم. خونمون برم خوام یم منم! کجا تو بابا نه -

 .مارستانیب ره یم

 

   باز_مفت#



 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

 وهفتیچهارصدوس_ قسمت#

 

. رسونمیم  خونه به هست که یقیطر هر به رو خودم

 به مامان یجا به من  که کنم یم  اصرار اولش

" که گه یم  و دهینم اجازه مامان اما برم  مارستانیب

  تیمسئول و  هیسخت یلیخ  کار چون آمینم  بر پسش از

 . " داره یادیز

 

  زنه یم زنگ نایت مادر شه، یم رفتنش یآماده یوقت

 ." باشم کنارش من داره اصرار نایت"  گه یم و

 پسش از  نازار"  گه یم و کنه یم مقاومت  مامان

 بابت نیا از رو  الشیخ نای ت مامان یوقت و"  آد یبرنم

 رسونه، یم  مارستانیب به زود من بعد  رو خودش که

 . شه یم  راحت الشیخ

 

 ساک   هی  یتو رو هستن یچ دونم ینم  که یلیوسا

 یم بهم رو  الزم سفارشات و کنه یم  جمع  کیکوچ



 دلش ته و کنه یم  نگاهم دمق و  پوکر بابا. کنه

 !  ناراحته  برم قراره نکهیا از مشخصه

  خاطر به بلکه و رم یم  تنها من نکهیا خاطر به نه

  هاش دوست با بودن   ی  برا  که یا برنامه شدن   کنسل

 !  ختهیر مامان نبود در

 

 مارستانیب به دنیرس یبرا کنم، یم  عوض لباس

 برم، و بشم سوار خوام ی م نکهیهم و رمیگ یم اسنپ

 من از زودتر آماده و حاضر  که نمیب یم رو مامان

 :  گه یم و شه یم سوار

  و راستت و  چپ دست تو اومد، رید مامانش دیشا -

  مراقبت کیکوچ  بچه از یخوا  یم یچطور یشناسینم

 !  ؟یکن

 

 ! ه یمنطق حرفش

 عادت حسب بر رو نیماش در و اندازم  یم باال شونه

  مواجه راننده اخم با بندم، یم محکم  دارم که یگند

  شتریب خودم دمیم یسوت که  ها وقت نطوریا و شم یم



 یصندل ی  رو که مامان و  رهیگ یم امخنده گرانید از

 ! کنه یم نگاهم اخم با و سمتم گرده یبرم نشسته جلو

 

 باردار زن   هی زن؛ هی که  اله،ی خ و فکر  از پر سرم تو

 ایدن به یا  بچه قراره و  مارستانیب ره  یم داره یوقت

  همراهش یمرد چیه  یوقت داره یحال  چه اره،یب

 زی چ کی فقط مرد، کی نبودن   وجود با یوقت! ستین

 ! 'پدره یب رسما که ی ا  بچه'  رسه یم ذهنش به

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

 وهشتیچهارصدوس_ قسمت#

 

 غرقم ها سوال نیا آشوب  تو مارستان،یب به دنیرس تا

 ! سوزه  یم شتری ب لحظه هر نایت یبرا دلم و

 

 پشت   که مامان به توجه ی ب و شم یم ادهیپ نیماش از

. برسونم نا یت به رو خودم تا افتم یم راه آد یم سرم

  کجا دونم ینم که حاال و شم یم رشیپذ سالن   وارد



 مامان به دانهیام نا و گردم یم بر کنم کاریچ و برم

 . شم یم رهیخ

 

 مادرش ای نایت گمونم به و زنه یم حرف تلفن با

" گه یم و شمیپ آدیم کنه، یم قطع رو تلفن! باشه

 "  یبستر بعد و بشه نهیمعا دیبا اول اورژانسه،

 

  شش؟یپ میبر میتون یم -

 

 از داره یسع و دوزه یم اطراف به  رو  نگاهش

 :  گه یم و  بپرسه سوال یکس یپرستار 

 ... نجایا ای ب. نکنم فکر -

 

 سالن  ی  تو و کتریکوچ سالن هی به کنه یم اشاره

 و نشسته تنها که می نیب یم رو نایت یصندل یرو

 .  قلبم زهیریم درد ایدن ایدن حالت اون یتو دنشید

 



  لعنت رو یکس نه و دونست مقصر رو یکس شهیم نه

 . گرفت رو یکس یقهی یحت نه و کرد

 اون ی  رو اونجا  تنها پناه یب دختر هی نه، تنها زن   هی

  تحمل و  چهیپ یم خودش به درد از داره ایصندل

 درد از تر سخت  مراتب به شی روح یدردها

 ! شهیجسم

 

 از کنه یم کمکش شه،یم  کینزد بهش  بهدار خانم هی

 ی  تو که یرنگ یصورت ساک با و  بشه بلند جا

 تا کنه  یم تیهدا اتاق سمت   به رو اون دستشه،

 . کنه عوض رو لباسش

 

 ! ؟ییشما  خانم نازار -

 

 سرمون پشت و میگرد یبرم  بهیغر مرد هی یصدا با

 .میکن  یم نگاه رو

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#



 ونه یچهارصدوس_ قسمت#

 

 رو نگاهش کاره، یم لبش یرو یکمرنگ لبخند مرد

 :  گه یم و چرخدنه  یم مامان و من نیب

... نامیت  خواهر شوهر من خوبه؟ حالتون سالم،  -

 یزود به هم مامان. دادم انجام رو شی بستر  یکارا

 . رسونه ی م رو خودش

 

 اشون بچه حال و کنه یم یاحوالپرس باهاش مامان

 نه اما کنم یم یاحوالپرس هم من و  پرسه یم رو

 کار نیا یبرا یدماغ و دل واقع در یعن ی. گرم یلیخ

 . ندارم

 

 اون یوقت  تا قراره و سالن به شده  خشک  نگاهم

 بشم غرق انتظار نیهم ی  تو  ادیب ایدن به  یطفلک یبچه 

 . رمیبم و بشم خفه و

 یم رونیب رو یگوش. خوره یم زنگ بم یج ی  تو تلفن

 از و شه ی م بهتر حالم آزاد  یشماره دن  ید با و کشم

 ! ناستیت حال   نگران  هم گهید  نفر هی نکهیا



 

 ینم نر کک  رو باشه نگران  دیبا که  یاون چرا اما

  فرط از دیبا االن نبود یالشآدم بود، مرد  اگه که! گزه؟

 از و کرد یم متر وجب به وجب رو  نجایا استرس

 ! بکشه نفس تونست ینم ینگران

 

  پرت   حواسش نمیب یم یوقت و کنم یم نگاه  مامان به

 از قبل و دم یم جواب رو تلفن ناستیت  شوهرخواهر

 : پرسه یم جانیه  با یز یچ هر

 !  اومد؟ -

 

 :  گم یم یمتعجب لحن با و کنه یم جمیگ

   ؟یک ها؟ -

 

 ! گهید بچه -

 

 :  گم یم دمق

 . میمنتظر فعال... هنوز نه -



 

  ینایت چون احتماال  و جانهی ه از پر و شاد هنوز لحنش

 نه،یبب که رو بدش حال...! هینطوریا دهیند رو غمزده

 !شه یم  خراب سرش به  ایدن نهیبب که رو شییتنها

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

 چهارصدوچهل _ قسمت#

 

  * * * 

 

 

 خانم م،یستادیا سالن ی  تو  نایت مامان و مامانم من،

  یزیچ من نکهیا از قبل و آدیم سمتمون به یبهدار

 : گه یم میبپرس

  ه؟ی ک همراهش -

 



  میگ یم و میکن یم اشاره مادرش  به فورا مامان و من

 به جون و  بزنه رو حرفش زودتر بلکه"  شونیا" 

 ' اومده ایدن به اش بچه '  بگه تا کنه یم سرمون

 : گه یم مامان

   نداره؟ یمشکل -

 

 :  گه یم نداره حوصله انگار که هم  بهدار خانم

 ! نارسه.. .فعال گهید دستگاهه  تو -

 

 یم رفتنش قبل یول افته یم راه دنبالش نایت مامان

 : گه

 دیبا یچجور دونم ینم  من. نیدیکش زحمت  یلیخ -

 .  خونه دیبر بهتره گهید االن کنم جبران

 

 پشت از مامان که بمونم و کنم مقاومت خوام یم من

 :  گه یم و رهیگ یم شگونین رو پهلوم

 .  بوده فهیوظ انجام. می نکرد یکار -

 



  با نایت مامان رفتن بعد. کنه  یم یکوتاه یخداحافظ و

 : گه یم و کنه یم نگاهم اخم

 یم همراه  هی فقط داره؟ یا دهیفا چه نجایا موندنت -

 .  خواد 

 

 تو عالم یها  خاک همه که کنم یم فکر نیا به من و

 دیبا اورژانس به رفتنش قبل اومدم، رید چون! سرم

 دمیرس رید . کردم یم گرم رو دلش و اومدم یم نجایا

 ! امیعصبان خودم دست از و

 

 

 من کنه، ینم رییتغ زی چ  چیه خونه  به برگشتنم با

 صبح تا من. ناراحتم هم و خوشحال هم من! دارمیب

 شده گهید حاال که یدوست تا و ذارمینم  هم یرو  پلک

 . رمیگ ی نم آروم نم،ینب  رو خواهرم به  هیشب  یزیچ

  و ذارهینم  مامان یول برم خوام یم شه، یم صبح

 : گهیم

 !نداره یا دهیفا رفتنم و  ستین مالقات ساعت االن -



 ساعت باالخره و بشه ظهر تا آدی م باال جونش صبح

 !بشم آماده گه یم مامان شه،یم که  کی کینزد

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

 ک ی وچهارصدوچهل _ قسمت#

 

 گل قبل از مامان رسونم، یم مارستانی ب به رو خودم

  و کرده آماده رو ها داستان نیا و کمپوت و وهیآبم و

 .  دهیم دستم به رفتن قبل

"  چرا"  پرسم یم مامان از یوقت و نیمصنوع ها گل

 ! " ُمرده مردش چون"  گه یم یدمق لحن با

 

 قدر نیا گهی د ینطوریا! بود  مرده حداقل کاش خب و

 دنیرس ی  برا رو رستم خان هفت. نبود ادیز اش غصه

  انگار شم یم اتاق وارد یوقت و کنم یم رد اتاقش به

 یم بغض باشمش، دهید دراز و دور سفر هی بعد که

 یم بغلش و دمیم مادرش دست به رو لیوسا. کنم

 . گم یم کیتبر بهش و کنم



 

  وجود تیزندگ تو یدیام  چشم  هر اریشهر که درسته

 باشه روشن دلت چشم االن یول خشکونده رو داشته

 !کاش

 

 درد از پر هاش چشم و  دل ته اونم کرده، بغض اونم

 لبش محکم دن  یگز با  رو خودش یول است هیگر و

  ممکن حالت  نیتر سخت  با لب، ریز و داره یم نگه

 "  ممنون" گه یم

 

  رونیب اتاق از و دارهیم  بر رو فالسکش مامانش

  ده،ید که! اونه قصه آدم   نیتر ناراحت انگار  و رهیم

 چه داره بچه که یزن واسه یهمسر و سر یب بلده که

 . سخته قدر

 

 کنار که  یکیکوچ یآهن کمد به کنه  یم اشاره نایت

 : گه یم و تختشه

   ؟یآری م اونجا از مویگوش -

 



 به مادرش نبود در خواد یم کنم ی م فکر اولش

  که یحال  در بعد اما مردمم و بزنه  زنگ اریشهر

 :  گه یم نشونده لبش یرو تلخخند

 ینم که و خودش بدم، نشونت عکسشو خوام یم -

 !  ینیبب یتون

 

! نترکه بغضم که رمیبگ گاز لبمو که منه  نوبت حاال

  فقط شیگالر  تو. دمیم دستش به و آرمیم رو یگوش

 و شنیلوک نی هم یتو خودش یکی هست، عکس دوتا

 و یفسقل و زی ر ینخودچ ه ی عکس یکی!  حال نیهم با

 ! واسش رهیم دلم که قشنگ

 

 :  گه ی م لب ریز نایت و رم یم اش صدقه قربون

 ...! بابامه هیشب -

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

 ودوچهارصدوچهل _ قسمت#



 

 یکس! لرزه یم هم بدنم و تن تموم   اما خورم یم غصه

 بهش که هیکس اون شک بدون باشه پدرش ه  یشب که

 ! زنه  یم بیآس

 

  یم داره که یبد حال جو اون از دادنش یفرار یبرا

 :  گم

 بخواد که بود کجا اش افهیق بچه ذره هی  بابا نخور گه-

  باشه؟ بابات هیشب

 

 ترسم یم یول پسره ای دختره که بپرسم خوام یم

  نخواسته اول لحظه از چون! کنه ناراحتش سوالم

 که یا بچه کرده فکر چون بدونه رو اش بچه تیجنس

 با شده، یدوگانگ دچار! کار؟یچ  خوامیم رو نداره پدر

 :  گفته و شده  ریدرگ خودش

 ! بچمه هم باز یول -

 

  خوام ینم و رم یم  راه غیت ی لبه ی  رو دارم من

 ! برسونم بهش یبیآس نیکتریکوچ



 با شه یم  جا به جا که جاش  سر ره،یگ یم رو دستم

 :  گه یم و بنده یم چشم درد از ناله

 !؟یبفرست براش عکسو شه یم -

 

  لحنش، چشمش،! یحرف هر زدن   واسه مونم یم مردد

  نیزهرمارتر یوقت التماسن از پر نگاهش صداش،

 : گه یم و لبشه ی  رو  ایدن لبخند

 یول... یول ادیب تونه ینم بخواد اگه یحت دونم یم -

 ...ندشیبب  دیبا! دخترشه

 

  است پخمه انقدر که ختنی ر یچ نایت مغز تو دونم ینم

  رو حالش و حس تونم  ینم که ام پخمه من دیشا و

 یم طیشرا نیا تو نایت  که هیزیچ نیا  اگه! کنم درک

 ... دمیم انجامش حتما کنه؛ یم بهتر رو حالش و خواد

 

 یم اری شهر ی  برا رو عکس خودش چشم  ی  جلو

 میگوش. ستمی ن دواریام کردنش نیس به ی لیخ و فرستم

 کی کوچ ریتصو به رهیخ و رهیگ یم دستم از رو



 هاش انگشت و مونه یم صفحه اون یباال  لشیپروفا

 !  مرددن قسمت اون ییبزرگنما و کردن لمس یبرا

 

  اگه که ستین صبح دم  آفتاب که یدلتنگ! تنگه دلش

 یبکش رو  پرده اتاق،  وسط افتاد زشیت و تند نور

 ! نداره رو در راه یدلتنگ! ی کن فرار ازش

! آخر نه داره اول نه! ته نه داره سر نه که هیبست بن

  چه هر که! ییجدا اسم به ایدر هی تو غرقه یدلتنگ

 ! نداره نجات راه زنه؛ یم پا و دست قدر

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

  وسهچهارصدوچهل _ قسمت#

 

  یم نگاهش نایت و لغزه یم قسمت اون ی  رو  انگشتم

 که ،یری کمانگ آرش شده انگار! دل و  جون با کنه،

 رو جونش نایت و ریت ی  تو گذاشت رو جونش اون

 . کنه یم نگاه اریشهر به  و هاش چشم ی  تو گذاشته

 



  پرت رو یگوش ناخوآگاه آد یم تو در از  که مامانش

  دل   نیا از بگه هیبق به خواد ینم و تخت ی  رو کنه یم

 یآدم از نتونسته هنوز که!  تنگش و کی کوچ و یلعنت

 ! کنه یخداحافظ  زده، یم نهیس به رو  سنگش که

 

  دخترمو؟ عکس یدید نازار -

 

 یم کاشتم لبم  ی  رو که یلبخند  با و دم  یم تکون سر

 :  گم

 باشه مبارک یلیخ قدمش... کنه خداحفظش! بله -

 . براتون

 

 نگاه   که  فهمم یم من یول زنه یم  لبخند هم اون

 . پهنه مغموم ی  نایت ی  رو  دلنگرانش

 

  ینم یزیچ  تشیوضع از که خودش خوبه؟ حالش -

 !  گه؟

 



 یم ییچا کرده، ییچا از  پر که یفالسک از برامون

 : گه یم و زهیر

 که بخوره اد یز عاتیما دیبا داره تب گنیم مادر، نه -

 . حرفم به دهینم گوش

 

 :  گم یم و کنم یم یکج دهن نایت به رو

 !  کرده غلط -

 

 یم نگاه من به استرسس با نایت آدیم که تلفنم یصدا

 فینوت! اره یشهر واکنش منتظر که دونم یم و کنه

  یاریشهر و کنم یم چک  رو ام صفحه یباال یها

 یار یشهر  بفهمه نایت کاش و نبوده یاریشهر! ستین

 رو اوضاعش و حال نی ا بلکه داشت  نخواهد وجود

 !کنه تموم

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

 وچهار چهارصدوچهل _ قسمت#



 

 

 یصفحه از  رو  نگاهش دانهیام نا و زنه یم پوزخند

 :  گم یم و رهیگ یم یگوش

  بمونم؟  ششیپ امشب من یخوا یم خاله -

 

 :  گه یم مردد

 چند هر. شه یم سختت ستین تو کار مادر؛ نه -

 ریش اش بچه به نییپا  ببرمش دیبا بار کی قهیدق

 . داره مکافات یکل... بده

 

 :  گم یم و دم  یم تکون سر

 . دیبگ حتما اد؛یبرم مامان و من دست از یکار اگه -

 

  مثبت جواب ینشونه  به رو سرش زنه،  یم لبخند

 :  گه یم و  دهی م تکون

  گم یم خودت به آخر و اول. نداره رو یکس که نایت -

 . زمیعز



 

 داشت، رو  اش بچه یبابا  فقط کاش! زنم یم لبخند

 من مثل تا  صد و من به یازین چیه گهید وقت اون

 ! نداشت

 

 * * * 

 

  یجواب خواد ینم دلم! منتظرم من نایت از  شتریب دیشا

 ! نهیبب رو اش بچه عکس دارم دوست اما بده

 

  هی اریشهر که درسته خب که کنم یم فکر نیا به

  یآدم! آدمه تینها در اما ارهیع تمام احمق و یعوض

 چیه چون تونه، ینم هم بخواد اگه نا یت قول به که

  زونیآو شهیهم و نکرده درک رو استقالل یمعن وقت

 .  بوده مادرش به

 

  صد از درصد کی اگه یحت و براش سوزهیم دلم

 اش بچه بخواد دلش بشه، تنگ نایت ی  برا دلش درصد



 کم آدم اریشهر چون! زاره  روزش و  حال نهیبب رو

 ! هیا نخورده غصه و تحمل

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

 وپنجچهارصدوچهل _ قسمت#

 

 

 روزا نیا . کنم یم پهن  نیزم ی  رو رو کتابم و دفتر

 یهمه  کنار در کنکور،  واسه خوندن درس استرس

 دارن یا کننده ناراحت طرز به.می زندگ مشکالت

 !  کنن یم وونمید

 با رو می گوش قبلش و زدن تست به کنم یم شروع

 یم کنارم و کنم یم خاموش راسخ یا  اراده و عزم

 . نشم وسوسه وقت هی ناکرده یخدا که ذارم

 

 قدر چه دونم ینم ساعت، سه دوساعت، ساعت، کی

  که یحال  در و شمیم  خسته  باالخره که گذره یم



  انگشت و بندم یم نفرت با رو کتابم شم  یم ازهیخم

 . رمیگ یم سمتش  به رو وسطم

 

  که کردم  کنترل رو خودم که هیزیچ اون وقت حاال و

 "  مهیگوش"  اون بله  و نرم سمتش

 

  و کنم یم روشن رو نترنتمیا معموال یکار  هر از قبل

 شهی هم چرا دونم ینم و شم یم مواجه ها  امیپ لیس با

  وقت سر یر یم یمدت هی از بعد یوقت ه،یشکل نیا

 البه! یش  یم زده ذوق آدیم که امیپ ی کل و تیگوش

 یلیخ ذوقم ذارهینم که امه یپ هی اما ها  امیپ اون یال

 ! بکشه طول

 برام که ممنون" نوشته  که اریشهر سمت از امیپ هی

 ! ". شیفرستاد

 

  جناب، کنم  یم خواهش بگم االن که کنه یم حکم ادب

  من ادب! است هیبق ادب   نیا البته. بود فهیوظ انجام

 ینم خالصه کلمه ی  تو رو ادب و نباش گاو گه یم

 .  سنجه یم رفتار ی  تو و کنه



 

 : سمی نو یم براش

 ! خب؟ -

 

 یداد امیپ  که حاال یعنی! ام گهید حرف  منتظر یعنی

 هیا بچه مادر اون چون! یبپرس هم نای ت حال از دیبا

 !  شینخوا اگه یحت داره تعلق  تو به که

 

 شم یم خوشحال. کنه یم  نیس لحظه همون و نهیآنال

 که ییها  فحش گفتار  نیا یال البه قراره  نکهیا از

 هم؛ رو کنم برکتش یب وجود نثار داشتم دوست

 .کنم یم مشیتقد

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

 وششچهارصدوچهل _ قسمت#

 

  خوبه؟  حالت -



 

 : سمینو  یم حرص با  براش و کنم  ی م داغ کم کم

 و دیبا که یکس اون حال! نداره  یربط تو به من حال -

 . احمق بپرس

 

 من به اونم حال بگه خواد  یم احتماال! کشه یم طول

 بچه کردم یم اصرار داشتم یوقت چون نداره یربط

  ینکن سقط  اگه که دادم اخطار بهش بکشه، رو امون

 شه یم نگیزتاپیا بار چند! ندارم قبالت در یتیمسئول

 اون تا و رمیگ یم رو خودم یجلو  یسخت به بار هر و

 !  نکنم پی تا رو زنم یم  داد که یکلمات

 : مثل

 . ادیب باال جونت ها! بنال! بزن زر! بخور گه -

 

 :  دهیم جواب باالخره و

  توا ؟ شیپ -

 



  در و کنه یم پیتا عصا به دست نیهم  واسه احتماال

 خورم یم غصه براش هم  ام یعصب ازش هم که یحال

 :  گم یم

 . خودمونم خونه منم. خونشونه  نه -

 

 : کنه یم  پیتا که کشهی نم هیثان به و

 ! هیچطور حالش بگو حاال -

 

 : زنم یم پوزخند ناخواسته

  حالشون که نایا از! ایالک خوب نیا از منتها ! خوبه -

 . است خفه قدر  چه روزگارشون زنه یم داد

 

  خودشو من  به کردن فکر با نازار، کنه هیگر نذار -

 !کنه تیاذ

 

! بشر یرودار  و متوقع تو قدر چه! ادیم در شاخم

 :   زنمیم طعنه



 حواسم نداره راه دلت به بد شما سلطان، چشم -

 . هست

 

 . بزنم حرف  باهات خوامیم بزنم؟ زنگ تونم یم -

 

 احساسات شه ینم ی گوش پشت   از گه یم یک و

  نیا اریشهر لحن   یغمزدگ یوقت کرد لمس رو گهیهمد

 !مشهوده قدر

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

  وهفتچهارصدوچهل _ قسمت#

 

 یم رو اش شماره خودم آره بگم نکهی ا از قبل یوقت

.  دهیم دست بهم بودن  گشا مشکل ل  ی آج حس رمیگ

  ی  تو یها  ابرقهرمان مثل  که االنه کنم یم احساس

 ! بزنن  زریل چشمام ها داستان

 



  قایعم من و"  سالم الو"  گه یم اول  بوق همون با

  خودم خب یول" باَلم و درد"  بگم بهش خواد یم دلم

 :  گم یم جاش  به و کنم  یم کنترل رو

 . سالم کیعل -

 

 یم فورا و کنه یم خورد رو اعصابم کردنش مکث

 :  گم

 ! خب؟! بزن زر و کنار بذار و شر...ک تعارفات نیا -

 

 : گه یم و رهیگ  یم یقیعم دم

 . بزنم حرف یک ی  با خواست  یم دلم فقط -

 

 که یوقت تا بسوزه، براش دلم که قدر چه هر من و

 و شه ینم صاف باهاش دلم اونه، دوستم روز و حال

 :  گم یم یوقت ستین دوستانه یلی خ لحنم

 کنه گوش  حرفات به قراره و شده دایپ یکی تا پس -

 !  حرفتو بزن باش زود

 



 !  اد؟یب کنار  تونسته -

 

. است احمقانه اش بچگانه یرفتارها مثل سواالتشم

 با گفتم یم  من زد یم حرف یوقت اول همون از اصال

 منو، نیبب! گاگولم من آقا"  بگه داره اصرار کلمه هر

 ". نرم گاو هی من

 

  کنار تونه ی م جلوشه، یچهار  سیب ات بچه یوقت -

  اد؟یب

 

 :  گه یم یوقت  داره بغض

 ! داشت یم  نگهش دینبا -

 

 به رسه، یم ذهنم به که رو  یا جمله نیتر تلخ من و

  یفرار ازش که هم قدر چه هر حاال و  آرمیم زبون

 !  نهیهم تینها در اما باشم

 



 نگهش دوارهیام تو مزخرف کلیه به هنوز چون -

 . داشته

 

 یول رهی م باال صداش تن که انگار، شه یم یعصب

 : گه یم یوقت  لرزونه شناژ  و یپ یب کج    وارید هی مثل  

 ! باشه داشته دیام دینبا -

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

 وهشتچهارصدوچهل _ قسمت#

 

 تو نه کنم  یم مشخص من نه و دینبا نیا متاسفانه -

 رو کار نیا قراره اش  گوساله قلب! خودش  یحت و

 هی دنبال افتاده کردن دیتول خون یجا به که بده انجام

 ! عرضه یب پسر

 

 !  توا  با حق -

 



 :  گم یم تلخ

   بودن؟ عرضه یب قسمتش؟ کدوم -

 

  لقش دهن ی  صدا و خودش خواد یم. کنه یم سکوت

 و عرضه یب آدم درسته که. کنه جور  و جمع رو

 ! شه یم  سرش خاطره یول هیاحمق

 

   ذاره؟ یم یچ و اسمش -

 

 :  سقف به دم یم رو نگاهم و زنم یم  غلت جام سر

  نرفت مانشیزا قبل یحت اون ا،یدار یا  خجسته دل -

 ! هیچ تشیجنس بفهمه یسونوگراف

 

 هام پشم شه یم اکو سرم ی  تو که آزاد بوق ی  صدا

 و فهمم ینم رو ییهوی کردن   قطع نیا ل  یدل. زهیر یم

 ! شم یم رهیخ  اتاقم المپ به باز دهن با

 دهن قوا تموم با تا شدن جمع  هم دور می زندگ یها آدم

 چه ندهیآ در قراره بفهمم  نذارن و کنن ی صافکار  منو



 یبرا و  شم یم کنده  یسخت به جام از. کنم یغلط

  در یفکرا کردن مرتب هم دیشا ای ذهنم دادن یفرار

 ! برم یم پناه نیرزمیز به برهمم و هم

 

 * * * 

 

 یگوشه  رو تختش شده، مرخص که هست  یروز چند

 روزا. باشه بهش مادرش حواس تا میگذاشت ییرایپذ

  ها وقت یگاه زنم، یم سر بهش و آم یم  یگاه از هر

  مهابا یب هنوز اما. بمونم ششیپ شبم که آد یم شیپ

  اریشهر به اما من و پرسه یم امیپ اون به راجع ازم

 !نگم بهش راجع یزیچ که دادم قول

 

  اریشهر بگم بگم، دروغ نایت به شدم مجبور پس

  یچ هر چون  کرده عوض رو خطش و نداده جواب

 !  خاموشه  خطش زنم یم  زنگ بهش

 

 چون ستین دروغ کرده، عوض رو خطش نکهیا

  و داد امیپ بهم بده انجام رو نکاریا بود قرار  که یروز



 نایت اگه گفت. بمونه خودمون نیب حرفامون  خواست

 ! نباشه گهید کن کمکش دواره،یام

 که یوقت تا مگه یول زه یبر دور رو من کن کمکش

 دونه، یم قلبش تو ارزش با موجود ه ی رو اون نایت

 !انداختش؟ دور شه یم

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

  ونه چهارصدوچهل _ قسمت#

 

 بچه گم یم. دستگاه ی  تو  و مارستانهیب هنوز بچه

 ینم و ره ی م کلنجار خودش با داره هنوز نایت چون

  گه یم که بار  هر مادرش.  بذاره دیبا یاسم  چه دونه

 خودم"   گه یم و کنه ی م اخم بهمان ای میبذار فالن

 ." کنم انتخاب دیبا

 :  ده یم جواب و زنه یم غر هم مامانش

  ؟ینداشت وقت مگه ماه نه -

 



 با خواد یم دیشا. کنه یم  سکوت نایت بعدش معموال

 که کنه ثابت انیاطراف و  من به خودش، به کار، نیا

 شهیکل رفتار نیا تحمل  ها روز نیا و  منتظره هنوز

 ! بسته یواه دیام به دل چون شه یم آزاردهنده داره

 

 

  دورش ختهی ر رو لباساش برگشته، مارستانیب از تازه

 بودن نارس یغصه تحمل و دهیکش دراز تخت ی  رو و

 یلیخ د یشا کنارش خونه ی  تو نبودنش و اش بچه

 ! رسه یم ماها فکر به  که باشه یزیچ   از تر سخت

 

 !  ناهار د یایب ها بچه -

 

 گشنه و پل و شل که من و زنه یم صدامون مامانش

 :  گم یم و کنم یم استقبال حرفش از ام تشنه و

 . میایم االن -

 

 : کنه یم زمزمه آروم اما نایت



 ! بخور  برو پاشو تو بخوابم، خوام یم من -

 

 و است دهی فا یب نایت مثل  یگاو موجود با زدن حرف

 از و شم یم بلند جا از. تر دهیفا یب کردن اصرار

  یم اصالح کشتم، هام نیتمر  با رو خودم که ییاونجا

 رو من ناشونیتمر با بابا و مامان که ییاونجا از کنم؛

 هم رو ازاد تونم یم یحت   حاال رسوندن هالکت به

  گاو دخترک   نیا من برعکس و بچرخونم انگشتم ی  رو

 یب و کشمی م رو دستش.  رفته اب شتری ب روز به روز

 . برمش یم رونیب  اتاق از زدناش نق به توجه

 

 یلیخ که  یزیعز کتلت دن  ید با و مینیش یم زیم سر

 یم تمیر  با دورم ازش بودنش چرب  خاطر به وقته

 :  خونم

   خداشکر شد بشه، کردم ینم فکر -

 * خداشکر برد کجا رو ما یزندگ نیا

 

 :  گم یم  مامانش به رو  من و زنه یم لبخند نایت



  بهش مامانم  ما خونه بفرست بتویمص مادر نیا خاله -

 فرستاده نیا اقتیل نیا. بشه آدم بخوره بده  ملف علف

 ! نداره رو یاله

 

  خط به خط  از شه یم و خنده یم زی ر هم مامانش

 اش غصه یکلمه به کلمه  صورتش یرو یها چروک

 !کرد لمس و دیفهم رو

 

 ______ 

 خداشکر  توی ل آهنگ*

 

   باز_مفت#

 "  آسا برق یحمله : " هجدهم_فصل#

   چهارصدوپنجاه_ قسمت#

 

  دیبا ینبود اگه دونم ینم! مادر ییتو یاله فرستاده -

 . کردم  یم کاریچ  دختر نیا با

 



 زنم یم نای ت یپا ساق به  یآروم ضربه  راستم ی  پا با

 :  گم یم و

 ! منم یاله فرستاده ؟یدیفهم -

 

 گهید کم هی فقط و مونده بشقابش ی  رو ثابتش نگاه  

  کله کردن، تعارف یجا به  و بشه زیلبر تحملم  تا هیکاف

 . غذا س  ید تو بکوبم  رو اش

 : کنه یم  ناله و زنم ی م محکمتر رو یبعد ضربه

 . آخ -

 :  گم یم  تیعصبان با

 ! گهی د بخور! کوفت و آخ! مرض و آخ -

 

  یواقع روزها نیا و کنه یم خوردن به شروع  زور به

  بمونم کنارش قراره رو شب! بد شن یها  روز نیتر

 کنم یم تکرار بار هزار خودم با شه یم که شب یول

 سرش کردن هیگر واسه که! " موندم ینم کاش"  که

 ! نکشه عذاب و نبره پتو ریز رو

  االن گهی د یکارا یلیخ  و دنید لمیف ، یباز  مسخره

 !دیبا که اونه از بدتر  نایت حال! دنینم  جواب گهید



 

 

  * * * 

 

.  زنم یم رونیب مدرسه اطیح در از و کشم یم ازهیخم

 یلی خ ها روز نیا! جهنمه هم مدرسه یحت  ها روز نیا

 که یینایت  دلتنگ و ستین که یبهارک دلتنگ ! دلتنگم

 ! ستین سابق ی  نا یت اما هست،

 

  یم دلم و کنم یم جا به  جا دوشم ی  رو  رو ام کوله

  قدر نیا. بخوابم رمیبگ  ابونی خ وسط جا  نیهم خواد

 .  برم خونه  تا ندارم دوست ام خسته که

 که ییزوجا کم هی تا یفرع  کوچه سمت   افتم یم راه

 زهره رو کنن یم یکارخراب ها مشت پشت اون دارن

 .  شم یم زونیر پشم خودم نکهیا از غافل و کنم ترک

 اون با و داده هیتک نشیماش به که نمی ب یم رو آزاد

 ! بره یم دل قشنگش پیت

  با لشیاستا یول شه یم  حساب یهود به انتیخ که

 . تره جذاب برابر هزار مردونه ساده لباس  



 

 اومدنش دنش،ید مزخرف اتفاق همه نیا نیب دیشا

 برام تونسته یم که بوده ایدن کار نی بزرگتر نجایا

 ! بده انجام

  نیا. کنم بغلش تا سمتش دوام یم و کنم  یم گرد عقب

 به! دارم  ازین نیکافئ به یزی چ هر از  شتری ب ها روز

 و بد خواب   همه نیا  ی  ال  به ال یداریب به! زهیانگ

 و یقو نیکافئ شک بدون بلده منو  حال که یآزاد

 ! هیجذاب
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 و کنم یم  حلقه کمرش دور رو پاهام! کنه یم بغلم

 واسم و کنم یم فرو پهنش یشونه  عرض تو رو سرم

 ! نهییب منو آشنا هی االن یحت اگه  ستین مهم



 تا خواد یم دلم که نهیتام و مهم یقدر به خوبم حال

 . بمونم  حالت نی هم  تو شهیهم

 :  گه یم و نهیش یم کمرم ی  رو دستش

  نه؟ ،یمردیم میدور از یداشت -

 

 : کنم یم زمزمه گوشش کنار

 ! مردم یم داشتم -

 

 بذار ه،یقلب د یشد یعالقه داشتن به اعتراف نیا اگه و

 . دارم دوستش وجود  تموم با من  چون باشه

 

 خانواده اون از ما یکرد فکر نه، یگفت  یم دیبا -

 حال نی ا! بشه؟ تنگ یکس واسه دلمون که میهاش

 .  نداد

 :  گم یم و برم یم عقب رو سرم

 ! دورتم؟ ی خرابا  مثل منم یکرد فکر -

 

 :  گه یم و خنده یم



 ! تواَن یقایرف فقط االن من دور یخرابا  خدا به -

 

  که رو ینازار ی  صدا شنوم یم و آمیم ن ییپا بغلش از

 یم بغل هی دلش یعنی که! " شیآخ"  گه  یم لب ریز

  از شده خسته و خواسته یم تیحما دلش ! خواسته

 !  بودن هیبق یحام

 

 

 :  گم یم و کشم یم ازهیخم

 سادم،یوا روت به رو ممکن شکل نیتر یم...ت به -

  من دام تو و یخورد گول نکهیا از یدار  یحس چه

  ؟یافتاد

 

 : گه یم خنده با

  یمال ه..خا  هی االن شو  سوار. خوشحالم خر ن  یع -

 . بگه بره نهیبب شه ی م دایپ یزیچ

 



 نه؛یا دمیم انجام که  یکار نیاول و شم یم سوار

 سوار نکهیا از بعد و خوابونم  یم ته تا رو یصندل

 :  گم یم شد،

 !  ؟یکن دارمیب گهید قهید ده هی بزنم چرت هی من -

 

 تا سمتم شده خم که یحال در و آره یم باال  رو یصندل

 : گه یم محکم و  قاطع یلیخ ببنده رو کمربندم

 ! یندار حق! ریخ -

 

 :  گم یم و کنم یم یکج دهن

 .  کنم یم فدات و خوابم سلطان، چشم -

 

!  ره یم رونیب کوچه یگهید در از و زنه یم استارت

 :  گم یم

  ها؟ لباس نیا  با میبر کجا -

 

 از گل سوال نیا با باشن داده بهش رو  ایدن که انگار

  ده، ینم نشون یخاص واکنش البته! شکفته یم گلش



 یم لبش  ی  رو کرمو اری ب در لج شخندین اون نکهیهم

 .  کنه یم نگاهم  مرموز و  خوشحاله یل یخ یعنی نهیش

 

 : گه یم بعد و کنم  فکر تا کنه  یم مکث کمی

  کجا گشنه، و خسته که توام لباسا، نیا  با نظرت به -

 ! رفت؟ شه یم

 

 یم رو خودش یخونه  کنه یم فکر خونمون، بگم اگه

 یم شتری ب هم هست که ینیا از روش جهینت در گم

 اون با و رمیگ یم سمتش رو وسطم انگشت. شه

 :  گم یم کاشتم لبم یگوشه که یا مسخره حیمل لبخند

 !بابام  یخونه  -
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 ! یبر بذارم درصد هی کن فکر -



 

 یدروغ و کنم  تناول قراره که یگه یساز یمخف یبرا

  ازین ها کار  یسر هی انجام به بگم، مامانم به قراره که

 ! دارم

 :  گم یم جه،ینت در

  ؟یدیم تویگوش -

 و یکن یم یکج دهن من مدل  ! ارهیم در رو من یادا

 :  گه یم

 ! رینخ -

 

 :  گه یم و خندم یم

 .دار برش داشبرد تو از -

 

 : گم یم ختهیر  یپشم و پر با

  ؟یبد یخوا یم واقعا -

 

 :  گه یم و کنه یم نگاهم یجد یلیخ

  ؟یکن امتحانم یخوا یم -



 

  ی  تو از رو یگوش که یحال در و اندازم  یم باال شونه

 :  گم یم دارم یبرم داشبرد

  زنگ مامانم به بگم نای ت به خوام یم  یچ امتحان -

 .  اونجام عصر تا بگه بزنه

 

 :  گه یم  ملوس یگربه بچه هی مثل

  ؟یمون یم  اونجا شبم یبگ شه یم -

 

 ! دارم درس رینخ -

 

  آقا حضرت لیم خالف بر که گفتم یز یچ هی من باز

 :  گه یم و کشه یم یی ال معمول طبق پس! باشه

 مشکل زن الت یتحص با که میهاش خانواده اون از ما -

 !میدار

 

 : گم یم و خوابونم یم رو یصندل مرتبه دو

 !  کال ادهیز روتون که دییاونا از شما -



 

 و کشهی م گهید ییال هی ذارم،یم هم  یرو که پلک

 : زنمی م غیج! شهیم یکی اممعده با امروده

 ! خوابم ینم نکن -

 

 ! ناز افتاده خوب اتفاق هی -

 

 اما شهیم فعال کردن یفضول یبرا هامشاخک  اگرچه

  اما. بده حی توض تا باشم  مسلط خودم به کنم یم یسع

  فرط از تا گه ینم و ضهی مر آزار فضول هی اونم خب

 ! بشه  شرحه شرحه مغزم یفضول

 

 یم شهیپ است یس و شم ی م خارج کش  دراز حالت از

 :  گم یم مظلوم یلیخ. کنم

 شده؟  یچ -

 

  قشنگه، نرمه، لحنش. نکنه تیاذ نی ا از شتریب تا

 :  گه یم  یوقت آرومه



 ! خونمون دیایب گفته مامانم -

 

 : زنمیم غیج

!  اونجا؟ یبر  یم منو تیوضع نیا با یدار تو بعد -

 ! فکر یب مرد   کنه سنگت خدا

 

 :  گه یم و خنده یم

 ! یباش آماده بگم خواستم! یهوچ  نه االن -

 

   د؟یریبگ منو گهید قراره یعنی گفته؟ منم -

 

 : خنده یم

 ! ییتنها! رمتیبگ قراره من ه؟ یچ دیریبگ -

 

 :  گم یم و نم یچ یبرم لب

 ینم شوهر بدم کنکور من باشم گفته ؟یک پس -

 ! موقع  اون یخور ینم  بدردم اصال گهید! خواما
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  * * * 

 

 تا پتو و دمیکش دراز تخت یرو کنمیم  باز که چشم

 تمیموقع درک ی  برا. روم  شده دهیکش هامچشم  ریز

  که نجامیا و ستین من مال که نیا تخت؟! کنم یم فکر

  تمام یگسستگ یول بشم بلند خوام یم. ستین خونمون

 اون بر عالوه و کنم یم  حس هم از رو بدنم یاعضا

 ! آدیم خوابم یلیخ کنم یم حس

 

  بزنم، پلک و بدوزم اطراف به رو نگاهم مجبورم اما

.  کنم درک رو تمیموقع باالخره و بشم داریب بلکه

 قاب یحت نجا؛یا اومدم ظهر... آزادم یخونه 

 !تخت؟ فاک، د وات و وارهید یرو  عکسمونم

 : بزنم داد تا  کشه یم طول  هیثان چند فقط



 ! یریبم آزاد -

  نگاهم دشیجد یو یت ی  رو به رو نی زم ی  رو از و

 : پرسه یم و کنه یم

 ! چرا؟ گهید بار نیا -

 هوشمیب... نه نه ؟یکرد تجاوز  بهم بودم، خواب من -

 ! یکرد

 کامال که بهیعج خودمم واسه و خنده ریز زنه یم

 . امی جد

 بهت من ؟یخند یم یچ واسه! روح قاتل نخند -

 !  یعوض بودم کرده اعتماد

 

 که یتخت و آدیم من سمت   به و شه یم  بلند جاش از

  یخونه سوم کی و شده داشیپ کجا از دونم ینم

 :  زنمیم غیج! کرده اشغال رو کشیکوچ

 ! دهنتا اون تو زنم یم یایب -

 و آدیم خنده با آزاد. کردم بغض که واقعا بهیعج

  راحته، یل یخ یلی خ نظرم به که یادونفره تخت ی  رو

 :  گه یم خنده با و کشه یم دراز من کنار



  یهوشیب  به اجیاحت تو کنار،  به فتیاراج هیبق حاال -

  خانوم؟  کوآال یدار

 :  گم یم و رهیگ یم ام خنده پس ه،یمنطق حرفش

 ! شییخدا نه -

 ام مدرسه یمانتو و زنه یم کنار روم  از رو پتو

"  بگه بهم که کنه یم نگاهم  یجور ه ی! تنمه هنوز

 ". قی رف شناختمت  من ،ییتو گن یم که احمق

 

  نا؟یا رو از -

 

 یصدا با خندم، یم و ذارمیم صورتم ی  رو رو دستم

 و خنده باعث دم،یکش مدت نیا که یاسترس فشار. بلند

 !شده بمیغر بی عج یروح  حاالت و هیگر
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  ؟یودیپر -

 جواب سوالش به خوام ینم و اندازم یم  باال ابرو یتا

 به کی نزد. ذارهیم من بالش   ی  رو رو سرش. بدم

 یم گوشم پشت   رو موهام و کشه یم نفس گوشم

 ! فرسته

 ! یزشت تو  آخه قدر چه -

 

 که نکن نگاهم شده خیم و مسخ طور اون حداقل خب

 سرم که یحال در و کنم یم بغلش! یلعنت بشه باورم

 یم پلک دوباره و کنم یم فرو اش  نهیس ی  تو رو

 :  گم یم بندم،

 . دونم یم خودم بابا آره -

 

  شتریب رو  من و شن یم حلقه کمرم دور هاش دست

 : گه یم. دهیم فشار خودش به

 ! یبود خسته یلیخ کنم یم حس! ؟یشد بهتر -

  و مکان از کنم یم یسع و" هوم: " کنم یم زمزمه

 . زدن نق  یجا به ببرم لذت عاشقشم که یتیموقع

 



  حالت همون تو قدر اون یول قه،یدق چند دونم ینم

 ! آروم آروم  ! شمیم آروم که  دارهی م نگهم

  رو خودش کمی بره، یم عقب رو سرش که یاون بعد

 دنشیبوس واسه شه یم قدم شیپ و کشه  یم باالتر

 ! منم

 

  یحماقت یول رهی م باالتر داره هام حماقت دوز که من

 ! پرستم یم و خوام یم  بار هزار رو باشه آزاد که

 

  کردم؟ تجاوز بودم من -

 :  دهیم ادامه و خندم یم

 . کنما ت یشکا ازت تونم یم االن -

 

 که زنمیم ضربه  یحساس  یجا و آرمیم  باال رو زانوم

 میعق و جانبار درصد پنجاه هیناح اون از کنم یم حس

  بمونه آروم  که داره یم نگه رو خودش یلیخ. شهیم

 دست. هی طوفان شدنش یعصب خب یول   نکنه ناله و

 تا و داره یم نگه ام نهیس رو   دستش هی با رو هام

 از که یحال در  من. دهیم قلقلکم داره راه که ییجا



 غلط"  تو نه، من که دارم اصرار رم؛ یم  سهیر خنده

 " یکرد
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 به و دیده یفرار  خانه کی از را خود مهره اگر]  

 را شما مهره نتواند فی حر تا د،یببر بسته خانه  کی

 .[  ندیگو یم کردن قات کار نیا به بزند؛

 

 " کوشا د؛ید یه یزاو رییتغ" 

 

 خسته قه،ی دق هر و هفته  هر و روزه هر  معمول طبق  

. نشستم فندکم و گاریس  پاکت ی  پا عاری ب و کاریب و

 یآدما نسخ   اما ستمین یمشروب و مواد نوع  چیه نشئه

 !ممیزندگ



  به دادم نگاهمو و دمیکش دراز نیزم کف  باز، طاق 

 با و بشن محو زودتر چه  هر خوانیم که ییدودها

 ! اونام از یکی منم کنمی م فکر خودم

 مضرن، همه واسه ان، یسم که ییدودها اون از

 که خوانیم هم خودشون و خوادشونی نم چکسیه

 !بشن دیف  زودتر هرچه

  هم تنها از روزها نیا من و آدیم در زنگ یصدا

 سر گردمیمبر و کنمیم باز رو در شمی م پا. تنهاترم

 .  اولم ی  جا

 .بندمی م پلک بارنیا و کشمیم دراز خونه کف  

 یدار یحوصله  ندارم، دنیشن حتینص یحوصله 

  دود   یول درده. ندارم دنی شن تیزندگ با  یکنی م کاریچ

 ! دارم دوست رو بودن یسم و اهیس

 کنار منم. ومدین نخواست، نزد، زنگ دیبا که یاون

 ی  زندگ وسط دنیپر پا جفت که کردم فکر  و ستادمیا

 !  بود و هیاشتباه کار سختش

  یسخت به. کنم بازش رفته ادمی زنن،یم رو ورود در

 .  کنم یم باز رو در و شمی م پا جام از



  عاشقه، االن که یآزاد بعد  و اریشهر بعد هومن، بعد

 !  مردم نشدم، تنها

 !بود ت یهدا کتاب تو که یامرده دختر  اون مثل  

 یم کتاب ادیز نبودم، یاحمق آدم که مایقد! ت؟یهدا

 .  نبودم دود زدم، یم  ساز خوندم،

 یم بغض یول  بهیعج و نمیبیم در پشت رو خواهرم

 .کنم

  اندازه یم ی اخانواده ادی رو من کنه، یم تمیاذ دنشید

 سالم! زنه یلبخندم کنه،یم سالم! ندارمش گهید که

 .  زنمیم پوزخند کنم،یم

 ته به! شهی م خونه وارد و آرهیدرم رو  هاش کفش

 دیسف کی سرام ی  رو که خونه کف   یهاگار یس

 خجالت چرا، دروغ و کنهیم نگاه کنن،ی م ییخودنما

 !کشمیم

 : گهیم و نهیشیم کاناپه  ی  رو

 . دارم کارت ن،یبش ایب -

 یحت یول مزخرفه . نمیشیم کنارش و بندمیم رو در

 تنها قدر اون دیشا ای شده،  تنگ کردنش بغل واسه دلم



 رو کنه بغلم و برسه راه از یک هر که موندم

 ! پرستمیم

  به شباهتش به.بزنه حرف منتظرم و کنمی م نگاهش

  تنگ هم اونا واسه دلم  و کنمی م فکر  بابام و مامان

 .شهیم
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 دلم و کنهیم  باز رو متشیق گرون و مارک ف  یک پیز

 از. شهیم تنگ  هم میجوون  یروزها یسرخوش  واسه

 و رهیگیم سمتم به و آرهیم رونیب پاکت هی داخلش

 : پرسهیم

 ! ؟یآیم -

 برگ   هی داخلش از و کنمی م باز رو یلیاکل دیسف پاکت  

 ! آرم یم رونیب گهید یلیاکل یصورت و دیسف

 و نمیبیم مرد هی کنار رو انایک اسم   صفحهی باال

 . کنمیم نگاه بهش متعجب



 دعوت عاشقانه، شعر   خونم؛یم رو متن یادامه بعد

 پشت   به ی وقت و شب از یپاس تا ینیر یش و شام به

 و نمیبینم  اونجا خودم از یاسم کنم،  یم نگاه پاکت

 !  دهیسف کامال

 : پرسم یم

  ؟یبد حیتوض شتری ب یخواینم -

 اشحلقه  انگشت به اشاره با و آرهیم باال  رو دستش

 : گهیم

 .  کردم ازدواج! نیهم -

 هیتک یصندل یپشت به و ذارمیم زیم ی  رو  رو پاکت

 :  گمیم بغضه و غصه از پر که یلحن  با و دمیم

 ن،ینگفت االن تا یوقت! هست؟ من اومدن به الزم -

 خودیب. نبوده الزم ی عنی دهیسف کارتم پشت   یوقت

 !بهیغر  یاومد نجایا تا و یانداخت زحمت به خودتو

 : کنهیم اخم

 ! یباش  دیبا! یایب دیبا. اومدمینم  نبود الزم -

 نبوده، االن تا که یداداش گنی نم شوهرت یخانواده -

   شده؟ داشیپ کجا از هوی



 یوقت آرومه اما لحنش رن،ی م توهم شتریب هاش اخم

 :  گه یم

 . گفت  بابا نگفتم، من یعنی! یخارج  میگفت -

  و بغض و حرص با  زنم، یم داد شم،یم وونهید

 ! نفرت

 ! بودم آشغال سطل تو! نبودم خارج من یول -

 بغض. دونمینم که یلیدل به شه،یم وونهید هم اون

 ! استیدن یتو اتفاق  نیتر بیعج نیا و داره

 ییتو فقط یکن  یم فکر چرا! ؟یخودخواه انقدر چرا -

 ده؟ید بیآس که

! کنه یم هیگر دارم، ازش که یتصور خالف بر

  فشار تحت انایک قدر چه  که کنه یم معلوم اما کوتاهه

 ! هست و بوده

  اشاره انگشت سر. کنه یم پاک زود رو هاش اشک

 نیا از شتریب که دهیم فشار چشمش یگوشه  رو اش

 :  گه یم  و نکنه هیگر

 !یزن یم نهیس به خودتو سنگ فقط! آدیم بدم ازت -
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 تا بزنه، حرف تا کنم  یم سکوت لحظه چند یبرا

 درد آدم انایک  و هیچ ییهوی  حالت رییتغ نیا ل  یدل بفهمم

 شهیم چطور دونمینم. ستین و نبوده کردن دل و

  مثل   گهید که ساله یل یخ ما و گرفت  ارتباط باهاش

 . مینبود دوست هامونی بچگ

 یهمه عامل که یآدم از! کنمیم  شروع بابا از

 !منه  ضیمر و کجدار یخانواده یزندگ بت  یمص

 !  کرده؟  یکار بابات -

 :  گهیم و دهیم  تکون سر زنه،ی م پوزخند

 !  یراحت دستش از. کوشا  حالت به خوش -

  که یتلخ یها  حرف زخم یول نزنم طعنه خوادیم دلم

 : گمیم و است تازه دلم ی  رو  هنوز زده

 ! چرا؟ گهید ییبابا گل دختر که تو -

 : گهی م لب ریز

 . شو خفه -



 و رمیگیم رو دستش که شه بلند جاش از خوادیم

 :  گمیم

 . میبزن حرف نیبش -

 : گهیم یوقت لرزهیم صداش اما هیعصب

 ! مگه؟ یآدم -

 : کنمیم اصرار

 . نیبش -

 !خوامینم -

. شهیم  وحشتم و رعب جادیا باعث  و نهیشیم اما

 یهاتراشه  ی  برا بعدا ای نبوده خوب تشیترب ای  حاال

 رو ینف فعل یمعن که اومده شیپ اشکال  شیمغز

 !دونهینم

 ! خوامشینم -

 دوزهیم که زیم ی  رو یعروس  کارت   به  رو  نگاهش

 : گمیم و هیچ نخواستن از منظورش فهممیم

 !  ؟یکن ازدواج باهاش یخوایم چرا پس -

 : گهیم  لب ریز و باز کنهی م بغض

 !مجبورم چون -



  یها یکار گند مثل   ازدواج مگه و شمیم یعصبان

 : زنمیم تشر. کنه زورش  خوادیم  که اشهگه ید

 !؟یچ واسه چرا؟ -

 ازدواج نیا اما دونمینم قایدق یعنی! کوشا دونمینم -

 دونمیم که یآدم با دیبا ! منه محض    یریگ گروگان

 اگه و کنم ازدواج نهی زم یرو فرد   نیترحرومزاده 

 !زندان بندازه منو تونهیم که کرده دمیتهد نکنم
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  ای هست یایمنطق کار اون، سر کردن یقاط  دونم ینم

 از. دمیکش خط منطقو دور که وقته یل یخ من اما نه

 از پر ی  صدا  هی شدن قفل هم یرو که ییها دندون نیب

 ستمین من انگار که یآدم هی و زنهیم  رونیب نفرت

 :  گه یم

  ن؟یا هیپدر  یب کدوم! کرده غلط یلیخ -

 



 :  گه ی م لب ریز و زنهی م پوزخند

 ! بزرگتره باباتم از که یآدم -

 

 : زنم یم داد و تمیعصبان رسه یم اوج ینقطه  به

 .  شونم یم اهیس خاک به آدمشو و بابام -

 

 از پر یخنده هی خنده، یم اش هیگر و بغض  یال  البه

 : گه یم و درد

  یختیر  بهم ینطور یا  من واسه ؟یمن  نگران تو -

 ! کوشا؟

 یم میگوش دنبال که یحال در و شم یم  بلند جام از 

 :  گم یم گردم

 .  نگرانم رمیپ بزرگ ننه واسه نه -

 

 یدکمه انگشتم یوقت و کنم یم دا یپ رو میگوش

  یرو که یا شماره دنید با کنه، یم لمس رو شیکنار

  چند یبرا. سرم ی  رو کنن یم یخال سرد آب صفحشه

" سالم"  نوشته فقط که یامیپ به مونم یم  رهیخ  لحظه



 وقته یلیخ که هی آدم به متعلق اش شماره اما

 کنه یم  خوش جا لبخند ناخواسته. هستم  منتظرش

  که برداره من شیسا از دست قراره یزندگ و لبم یرو

 بهم رو بودن رفته میزندگ از که ی دونفر امروز

 ! برگردونده؟

 

 .آرهیم خودم به رو من انایک یصدا

  اون بابات! یکن یم یقاط یخودیب! ینگرانم خودیب -

 نباشه، یراض و نخواد اگه یحت که کرده یکار گه قدر

 !  اخالص طبق تو بذاره منو و بده تی رضا مجبوره

 

 از. کنه آرومش  که بگم یچ دونم ینم! کنم یم فکر

 : زنمیم تشر و شه  یم بلند جاش

 ! سرجات نیبش -

 و رهیگ ینم  یجد رو من نزنم اگه چون زنم یم داد

  که  دهید و خورده زخم انقدر چون. کنهینم اعتماد بهم

 ! ایدن کار نیتر سخت شده اعتمادش آوردن دست به

 

 : گه  یم خنده، یم



 ! آدیم خوشم ازت واشی واشی داره -

 

 یم نگاهم کنجکاوانه اون و در سمت   افتم یم راه

 چون دره ی  رو مواقع اکثر که یدیکل با رو در. کنه

 و کنم یم قفل کنه، یم گمش من مثل یپرت  حواس آدم

 :  کنه یم غ ی ج غی ج انایک

 . برم خوام یم کن بازش کوشا، ارین در یباز بچه -
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 ! ارمی ب در یباز بچه یحساب فکرمه تو اتفاقا -

 

  بهم انای ک نکهیا از قبل و تراس سمت   افتم یم راه

  از  کنم یم  فکر. کوچه تو کنمیم پرت رو  دیکل برسه،

  یکم دست هم خودم ن،یزم افتهیم فکش تعجب شدت

 زدم یناب حرکت که ییاونجا از خب اما ندارم اون از



 ینم هیثان به. نهیشیم لبم  ی  رو تیجذاب سر  از یلبخند 

. سمتم دارهی برم زیخ و کشهیم بنفش غیج که کشه

 و رهیگیم لگدش و مشت ر یز رو من تراس همون تو

 کنار رو حال  و حس نی ا که وقته چند.  خندم یم من

 یکردن لمس درد   نیا ،یجسم  جنگ   نیا! م؟ینداشت هم

  که نامرده ی  روح  یها جنگ اون از بهتر برابر هزار

 !نامردن و ینامرئ هم دردشون یحت

 

 . زنمای م غیج اسکل، کن ولم -

 

 کنه یم لحنش یقاط رو تیعصبان با شده قیتلف تعجب  

 : سمتم دارهیبرم  زیخ دوباره و

 چه  یخوا یم نمیبب بزن غی ج اسکل؟ یگیم من به -

  ؟یکن یغلط

 

 و زارمیب دمیکش که یاماهه چند یی  تنها از! خندمیم

 شه،یم خسته. کنم دفاع خودم از کنمینم یسع یحت

 :  گهیم یوقت لبشه یگوشه یمحو لبخند



 کتک  اصال آدینم ادمی ،یزد یم فقط که مایقد -

 ! یباش خورده

 

 :  گمیم و دمیم جا لبم ی  رو  رو محو لبخند   همون

 . بدم جا ه ی همشونو تاوان خوام یم کن فکر تو -

  نکهیا خاطر به بلند ی  صدا با و رهیم رونیب تراس از

 :  گه یم بشنوم، من

 !  ؟یکن یم کاریچ و دیکل -

 

 :  گمیم بندم،ی م رو یآهن در که یدرحال

 . ارهیب گم یم آزاد به -

 

 :  گهیم و اندازهیم باال ابرو

 ! نجاست؟یا هنوز -

 

 حدس و  کنه یم گرم دن یپرس سوال  با رو سرش

 به داره االن نیهم احتماال. بره خوادینم دلش زنمیم

 بهش رو مردک اون و بابا یها د یتهد که یعقل



!"  نشد کردم، تالشمو که یدید"  گهیم ده،یم هشدار

 ی هاحرف تو زنمیم می مستق و نهیشی م نیزم یرو

 :  اشعالقه مورد یزنک خاله

 سال به گرفته شیپ آزاد  که یفرمون نیا با یول -

 .  رهیم رهیگیم زن رسهینم

 

 :  گهیم و پوزخنده هیشب  شتریب که یاخنده! خندهیم

  تیزندگ تو یکس! ؟یچ تو اوممم نداره؟ امکان آزاد؟ -

 ! ست؟ین

 

  نیتر قشنگ انگار اما ستین میزندگ ی  تو آدم اون

 باعث  هم فکرش یادآور ی یحت! مهیزندگ ینقطه 

 .بزنم لبخند شهیم
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 . ییتابلو  یلیخ -

 

 به رو سرم و اندازمیم باال شونه  لبخند همون حفظ با

 عاشق به که  من. دمیم تکون مثبت جواب ینشونه 

 با یوقت! دارم؟ رو اقتشیل  ا،یآ اما کنمیم  افتخار بودنم

 دارم اجازه شمیم شیزندگ وارد مشکل و درد ایدن هی

 دونمیم یوقت هم اون! بدم؟ شکل باهاش رو یارابطه 

 ی  ایدن از ترغصه پر و  کتریکوچ خودش یایدن که

 ! منه

 

 : گهیم زده جانیه

 ! نمش؟یبب تونمیم من خب -

 

 تشنه هم خون  به شیپ ماه چند تا که انگار  نه انگار

. میبود متنفر و زاریب هم  از که انگار نه انگار. میبود

  ای میدید کم رو  گهیهمد ما  نبود، کم ما نی ب ی  ها یدنید

 !میدی ند بگم، بهتره

 



 فردا و باشم خواب دیشا نم،یشیم نیزم ی  رو کنارش

  یریشمش هم باز دیشا قبلش،  شکل به برگرده انایک

  لحظه نیا اما! ببنده برام رو از بخواد که باشه داشته

 امچونه ریز رو دستم. خوامیم وجود تموم با رو

  باال رو ابروهام . کنمیم  نگاه بهش خوب  و زنمیم

 :  گهیم خنده با و دمیم

   ده؟ینم پا  بهت ه؟یچ -

  

  نطوریا  رو خودش جواب   خودش و دمی نم جواب

 :  دهیم

 . کردمی م شک  عقلش به دیبا  دادیم اگه -

 

 . درسته -

 

 :  گه یم و کنهیم تعجب دادم که یجواب از

 تو دینبا که  تو. اسکل گهیم من به بعد! ؟یاوونهید -

 !  دارم؟ کم  یچ بخواد، دلشم بگو. یبزن  خودت سر

 



 :گمیم و برمیم فرو موهام ی  ال  چنگ

.  لهیتکم میزندگ  تو یکار گه ونیکلکس ندارم؟ کم یچ -

 . کارش یپ رفته شده بدبخت رسما توش ادیب یک هر

 

 که ییها وقت مثل  . مایقد  مثل   لحنش، شهی م مهربون

 ننه و میزد لرز سگ درندشت باغ خونه هی تو صبح تا

 خودش که  هاوقت اون مثل. نبود سرمون یباال ییبابا

 قشنگ لحن   همون با و  کردیم بغلم یول  د،یترسیم

 : گهیم

 افتهیم اتفاق یوقت فقط نیا م،یکن فکر ی نطور یا ایب -

 ی  سرجا   که یپازل کهیت مثل! ادیب یاشتباه  آدم که

 دهیفا یبد فشارش قدر چه هر تو و  ستین خودش

 . مونهی نم یاشتباه ی  جا هی سر  یچیه نداره،

 

  لبخند یجا  به صفره، میاجتماع  شعور که  ییاونجا از

 : گمیم شیهمدرد احساس از تشکر و زدن

  یاشتباه آدم  هی ی  جلو  یخوا یم خودت چرا پس -

 ! ؟یایب کوتاه
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 : گهیم و کشهیم دراز نیزم ی رو  جا همون

 ! شدم خسته کشمکش از کن فکر تو -

 

 ! ؟یمهربون باهام االن چرا -

 

  نگاهش  کردن فکر لحظه چند از بعد و کشهی م ازهیخم

 : گهیم و  چرخونهیم خونه  یهاوارید  دور دورتا رو

! ینزد زبون زخم چون... یشد نگرانم  چون -

 . یدار دوستم هنوز که کردم فکر اوممم... چون

 

 توقع من! اونه با حق نمیبیم کنمیم  فکر که خوب

 اون خرج یاذره خودم که یحال در داشتم محبت

  نگرانش خودم یوقت بشه نگرانم داشتم توقع! نکردم

 . نبودم



 

 سال چند دمیشا ماه، چند قد کوشا، امخسته من -

 خاموشش خورد زنگ میگوش اگه. بخوابم خوامیم

 .  کن

 

  خودش ی  تو و بندهیم پلک  مونه؛ینم جوابم  منتظر

 رهیخ من و برهیم خوابش زود یلیخ و شهی م جمع

 باشمش، دهید تازه که انگار. صورتش به شمیم

  باز هامچشم االن و باشم بوده نایناب االن تا که انگار

 رو افتادن هاش چشم  کنار که ییهاخط  باشن شده

 ! نمیبیم

 یلیم هی  کردن درمان واسه  مامانم که ییها چروک

 . کنهیم خرج  پول یکل ها  اون از متر

 

  جا از شه،یم تر قیعم که خوابش و گذرهیم که کمی

  رو شیگوش. تخت ی  رو برمشیم و کنمیم بلندش

 مطمئنم چند هر و کنمیم خاموش خوردن  زنگ قبل  

 .  رنیگینم ازش ی خبر فعال مادرش و پدر که

 



  * * * 

 

  هزاربار رو اشساده امی پ یمحتوا جلومه؛  میگوش

 واقعا! ؟یمطمئن تو"  گفتم  خودم به بار هزار  و خوندم

 دونمینم که یعقل بار هر و"  ؟یبد انجامش یخوایم

"  گهیم و رسهیم سر بوده یگورستون کدوم حاال تا

 "  نه گهید  تو داره مشکل یکاف اندازه  به اون ا،ینکن

  فضاحت کمال با و خوابه  انایک که هست یساعت چند

 خب. آدینم امشب که گفت آزاد و زدم بزرگ گند هی

  دلم من. نداده انجام رو باشه لمیم خالف که یکار

 که یآدم خودم، دست با و بشه باز در نیا خوادینم

 تو یول ریش دهن ی  تو  بفرستم رو آورده  پناه بهم

. کنهینم یکمک بهش شدنم میقا و  موندن پستو

  یبرا فقط. ذارمیم کنار رو میاحساس یها یریدرگ

 شهیم یچطور که کنمیم فکر نیا به  و ساعت چند

 نه و من نه که کرد قانع شهیهم ی  برا بار کی  رو بابا

 رو خودشون یزندگ ایدن نیا یآدما یهمه  نه و انایک

 که ومدنین وجود  به اونا و  محترمه شونیزندگ! دارن

 !کنن یعمل رو تو یها خواسته
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 که رو ییدوستا یشماره و دارمیبرم  رو میگوش

 دایپ آقازاده از پر یها یمهمون  ی  تو و بابا سر صدقه

 تره؟ اعتماد قابل کدوم. کنمیم رو و ریز رو کردم

 و کنه کمک  تونهیم بهتر کدوم تره؟ نفوذ پر کدوم

  وجود کار نیا ی  تو یشتر یب تیمز کدومشون یبرا

 سرچ رو  هیعروس کارت یرو که یمردک اسم  . داره

 ! بکشم یکل  طرح هی دیبا حاال  و کنم یم

 بابا اسم یوقت  و کهیمرت اون بابا، ن،ینو اقتصاد بانک

 پرونده و اختالس جز  یزیچ ادیب هم کنار بانک و

 . بزنم آب به گدار یب دینبا اما رسهینم ذهنم  به یساز

 

 قول خودم به و ذارمی م جلوم رو خودکار و کاغذ

 اگه کنم، حل رو انایک یماجرا  تونستم اگه دمیم

 وقت اون باشم، پناهش و پشت کنم، کمکش تونستم

 و شرط خودم با. کنمیم میزندگ وارد رو گهید آدم هی



 به یخام دیام چیه موقع اون تا که ذارمی م شروط

 . دمینم یکی ن قلب   و قلبم

 خودم شی پ رو اسمش که بار چند! یکین... یکین

 . بزنم لبخند شهیم باعث کنم، یم تکرار

 

 یم ماجرا. دم یکش کاغذ ی  رو  که یطرح سر گردمیبرم

 باشه گرفته یی رضا و داده  بابا که ییها رشوه  به تونه

 دستش ی  تو  انایک از یمدرک چه بدونم دیبا. برگرده

 کردنش  متهم از حرف  راحت الیخ با  چطور و داره

 .زنهیم

 

  ریز رو کنم  دیتهد باهاش رو  بابا تونم یم که یموارد

 که انایک ی  صدا با و سم ینویم برگه  ی  رو بابا اسم

 : گهیم

  ،یریمینم که یکنیم هیتغذ یچ از تو دونم ینم من -

 . ستین ی چی ه که نجایا

 

  با حال همون در رم،یم اتاقم به و شمی م بلند جا از

 :گمیم خنده



 هم هست مرغ تخم هم اونجا وگرنه ینیبینم تو -

 . نون

 

 مرغ تخم که یدون یم کوشا، نزن بهم حالمو -

 .  خورمینم

 

  جا همون از و گردمیم تاپم  لپ و مدارک فیک دنبال

 :  زنمیم داد

  آد؟یم  در مرغ ن....ک از چون -

 

 زنهیم غر که شنومیم رو صداش اما دهی نم یجواب

 : گهیم و

 ! خر نمک  یب شعور  یب -

 

  ی  باال رمیم رونیب که اتاق از کنم،یم دایپ رو فیک

 اضافه بهش ییزایچ هی خودکار با و نشسته برگه سر

 برگه به  یخوشحال با شم،یم که کشینزد. کنهیم

  از بده دیجد سرنخ یکل قراره  نکهیا از و کنمیم نگاه

 رو یدست داره واقع در اما گنجمینم پوستم  تو ذوق



  نوشته سمت  به رو وسطش انگشت که کنهی م یطراح

 هی یگاه از هر و دستشه ی  تو قند حبه هی. گرفته ها

 دوست مقابلم یمنظره  قدر چه و زنهیم  اون به کیم

 . استاحمقانه و یداشتن

 

 و رهیگیم  سمتم به رو برگه شهیم تموم که کارش

 : گهیم

 ! گلم داداش بهت میتقد باعشق -

 اون زور کنه فکر که داره حق نکنه،  باور داره حق

  من یول. شترهیب من مثل   بازنده بدبخت هی از ها

 یحت بابا  خاطر به و  قشنگشه یطراح  خیم نگاهم

 . گذاشته کنار هم رو قشیعال

  یباال و ذارمیم زیم ی  رو  رو برگه. نمیشیم کنارش

 رو آشغال اون اسم  اششده ی طراح  انگشت سر

 :  گمیم  و سمینویم

 بخورم شکست اگه چون. دمینم یقول تو به -

  اگه. دادم قول خودم به اما. شمیم تو یشرمنده

 ادیز خودم به من چون ست،ین یالیخ بخورمم شکست

 ! باختم
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 . کوشا گشنمه من -

 

  تیبشر ینما  انسان گاو تنها که کنم یم  خداروشکر

  جواب در تونهیم من همخون آدم هی فقط. ستمین من

 ". گشنمه "  بگه من  یها حرف یاحساس بار

 

 خود نکهیا مگه شه،ینم دایپ یزیچ که خچالتمی تو -

 .  نون ی  ال  بذارم خچالوی

 

  ییهوا کی پ قیطر از برات  یبگ بابات به چطوره -

 . بفرسته غذا

 

 : گهیم و زنه  یم پوزخند



 .باشه نکرده مسدود کارتمو  االن تا  کن دعا برو -

 

 ...  نیبب -

 یلودگ مود  دیبا طیشرا نی ا تو چرا دونمینم و خندمیم

 و شهیم تموم سوختش  کم  کم داره. ادیب سراغم به

  سرم ی  رو رو خونه و ی باز یکول در  بزنه که االنه

 :  گم ی م. کنه خراب

 یزا یچ  یول نجایا  نشه دایپ غذا ممکنه نیبب -

 . هست یادیز یخوشمزه 

 : گهیم و کنهیم نگاهم مشکوک

 !  ؟یچ مثال -

 

  رو شخندمین  کنمیم تالش که یحال در کشم،ی م خجالت

 :  گمیم کنم پنهون ازش

 ،یکرانچ... ریموس و پسیچ... ارشوریخ مثال -

 ...و لیف س...چ

 : گهیم و کنهیم  نگاهم اخم با



 تو نون لقمه هی که یکن  یم یغلط چه دمیفهم بسه -

 فکر اگه  یخوند کور یول. شهینم  دایپ ات خونه

 خوام، ی م غذا من کوشا کنن،یم رمیس نایا یکرد

 !  غذا

 

.  افتمیم کردن غلط به دارم کمکم و خارونمیم رو سرم

 برسه غذا  رید بهش روز دو خوار مگس مرغ نیا

 :  گمیم. خوره یم کنه، یم یسوخار   منم استخون

 .  کنم کارت ی چ گهید  بده سفارش -

 

 : کنه یم  نگام یچپک

  هی و جا هی  بابات خاندان.  کوشا یباهوش قدر چه تو -

 ! کنن یم افتخار بهت برکت

 :  گم یم و  ذارمیم ام نهی س ی  رو دست

 . چاکرم یول بهم ید یر دونم یم -

 

 ارهیب غذا یخر  هی اگه ینکرد  فکر یکار گل نیا با -

 .گرفت لشیتحو دیبا یچطور
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 رمیتحق نون لقمه هی خاطر به یدار که  زشته یلیخ -

 !یکن یم

 : گهیم خنده با و شهیم بلند  نیزم یرو از

   فجورت؟  و فسق بساط نیا کجاست -

 

 خودم  یها پشم و شدم یرتیغ براش کنمی م فکر

 :  گمیم و نشسته  ابروهام نیب ظیغل اخم هی که. خته یر

 ! شما یکن یم خودیب -

 خنده از هم خودم و خندهیم مرزم و حد یب ابهت به

 با که شهیم دهنده تکان  یوقت ماجرا. خورم یم ترک

 : گهیم کردنم مسخره قصد به و بچگونه لحن هی

 ! من یجذبه  با خروسک خدا یا -

 



 از قوقو یقوقول یصدا خوادیم دلم لحظه نیا تو و

 و شمیم  بلند نیزم ی  رو از هم من. کنم دیتول خودم

.  بدم نشون بهش رو مییغذا آذوقه مکان  تا رمیم

 و معناست تمام  به آدمخوار هی اون دونمی م که هرچند

 ! مونهینم یباق ها یخوراک  اون از یا ذره فردا تا

 

  * * * 

 

.  میشد ریس داشتم، خونه ی  تو که یز ی چ حداکثر با

  حال در هم  باز نخورده رو من فقط نکهی ا با انایک البته

 ریس رو آدم که غذاست فقط داره اصرار و زدنه نق

 ! باشه داشته گوشت که یشرط به اونم کنه یم

 و نشستم تاپم لپ وریمانت  یصفحه پشت و زیم پشت

! قبلن سال چند به متعلق که یمدارک به شدم رهیخ

 یبودجه  از بابا کرد یم دییتا که یمدارک همون

  خونه از که یوقت همون  و کرده یدزد امداد یتهیکم

 ! زدم رونیب

 سفره یپا  یوقت خودم از بودم شرمنده و معذب که

 ! میت ی و مظلوم یآدما  خون   تو زدمی م رو نونم



 

 حداقل ای کنم، متهمش مدارک نیا با  خواستم  بارها

 وقت چ یه و بار هر یول کنه بس که کنم وادارش

 من دونسته یم چون! چرا؟! نگرفته ی جد رو حرفم

 اما! زنهینم سر ازم یاشتباه نیهمچ و  فمیضع آدم هی

 کنارم هم  انایک یحت که مصمم و یجد قدر اون االن

  مطرح که ییها  ربط و خط با یگاه از هر و نشسته

 .  دهیم سرنخ بهم کنه،یم

 

 رو ام رفته دست  از غرور  رفتارش یول  چرا دونمینم

  بابا، دست از دادنش نجات فکر که. دهیم قلقلک

 . ذهنم یملکه  شهیم

 

  زیخ کنهیم باز رو ییمویل پسیچ  پاکت نیآخر

 :  گمیم و سمتش دارمیبرم

 . نییپا کنم یم پرتت بالکن از شی بخور  تنها -

 

  تا رو پاکت  و لبش ی  رو کنه یم پهن یطان ی ش شخندین

 یم. تاپم لپ بوردیک یها دکمه رو کنهیم یخال نصفه



  کنترل رو  خودم هیثان چند دیبا خب اما بزنم داد خوام

 گروه مناسب یها فحش فقط تیعصبان تو چون کنم

 . شهیم خارج دهنم از که بزرگساله  یسن

 

 !  خررررر فاک د وات -

 رهیم در دستم از رفتارم کنترل ضامن آخر یلحظه  تو

 : گهیم و اندازه یم باال شونه انایک و

 گردنت  کن، استراحت کمی یکن یم کوفت  نویا تا -

 .  شد خشک

 

 موقع اون تا. هابچه  از تا چند دنید برم دیبا فردا -

 . باشم داده انجام کارامو دیبا

 

 موش مثل   که یحال در  و کاناپه ی  رو کشهیم دراز

  خورهیم  پسیچ مشت کی هیثان هر در ییصحرا

 : گهیم

 ! یش یم یزندگ مرد یدار یلیخ گهید -
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  اما باشه نطوریا کاش. زنمیم لبخند فقط جوابش در

 و شهیم شروع داره  تازه دردم بدن چون. ستین

  انایک خوامینم. کنمیم حس کم کم رو هام دست لرزش

 و باشه داشته ذهنش ی  تو من از رو  صحنه نیا

 !  بخوابه بره زودتر چه هر دوارمیام

 

 : گمیم و رمیگ  یم یقیعم دم

  اد؟ینم  خوابت تو -

 

 : گهیم یتعلل چیه یب  یفور یلیخ

 . برهی نم خوابم ینطور یا گشنمه، بازم نه -

 

  نیکوتین  تموم   هیثان از یکسر در دهیم  که یجواب با

 :  گم یم و کشه یم پر بدنم تو مونده یباق



  ؟یدیم جا کجات رو نایا یخور یم همه نیا -

 

 ارهیب در  رو من یادا داره یسع و کنهیم یکج دهن

  یرو رو  بردیک ی  رو اتیمحتو. موفقه هم یلیخ که

  باز رو مدارک از یا گهید  یپوشه  و کنمی م یخال زیم

 و گردم یم دونه دونه رو ها لیفا تموم. کنم یم

 !کنم دایپ شغال مردک اون از یاسم دوارمیام

 

  فرستاد مامانو و من بابا ش یپ سال پنج دیع ادتهی تو -

  یالیو ساخت واسه شمال  برد خودش با  رو تو ه،یترک

  لواسون؟

 

 که یور  و شر یهوش بیضر با و کنمی م فکر کمی

  نکهیا مثل خب یول ادی ب ادمی یزیچ عمرا دارم، من

 مهندس ی الک بابا که ادمهی و ستمین کودن هم یلیخ

 ساز و ساخت با رو سرم و  بست یم کمی خ به مهندس

  گاگول و احمق نوجوون هی  که منم. کردی م گرم اونجا

  من و منن دست ریز کارکنا تموم کردمیم فکر بودم

 !کردمیم حال یکل خالصه و سمییر



 

 .گرفته شکل اونجا از محسن و بابا یرابطه  -

 

 ! ه؟یک محسن -

 

 :  گه یم شده شوکه

   ؟یزیریم بهم اخماتو باز چرا   چته گه،ید اروی نیهم -

 

 : گم یم تخس ی ها بچه هیشب

 . نکن صدا کشویکوچ اسم -

 

 : گهیم خنده با

  اونجا که میباش یمدارک دنبال دیبا ما... نیبب. چشم -

 ینطور ی ا چون! چرا؟. اومدن وجود به  سال اون و

 برنده برگ هی فقط و رهیگ ماجرا هی ی  تو جفتشون یپا

 ! یکن یم رو

 

 !  کردن؟  یم کاری چ اونجا حاال خب -



 

  چه ساز  و ساخت ی  تو  معموال نیبب کن، فکر کمی -

 !افته یم یاتفاقات
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 نیا حاال  ،یکار گه شهیم که اصلش شاخص -

 شودیم میتقس یمختلف یها  شاخه ر یز به خودش

 ... که

 

 :  زنهیم تشر

 .  کمی باش یجد! کوشا -

 

 سر   تو خرابه حموم هزاران خاک و عالم خاک یعنی

  کنمیم یفلسف بحث دارم  و امی جد یوقت یحت که من،



. آرمیم در  یباز منتر و عنتر دارم کننی م فکر باز

 :  گمیم و کنمیم نگاهش سیف پوکر

  بیضر خدا به یول زنمی م منگول  شنگول کمی -

 . شترهیب  تو از میهوش

 

 . معلومه آره -

 

  بعد و رهیگیم من ی  رو  رو لنگیش یسادگ نیهم به

 ادامه فرستهیم گوشش پشت رو موهاش که یحال در

 : دهیم

  خودتم! ستی ن رانت و یخوار نیزم اهل بابات نیبب -

  رو یکار هر نکهیا و کنهی نم برنامه یب کار یدونیم

  انجام سرش  پشت رو یبزرگتر کار هی دهیم انجام که

 نیا از شتریب ماجرا وسطه، الیو اسم  اگه پس. داده

 . هی الپوشون و یساز  صحنه فقط الیو و بوده

 

  هوا ی  تو رو دستم عادت  طبق و بزنم حرف  خوامیم

  یزیچ چه دارم آرهیم ادم ی لرزششون که بدم تکون



 گلوم تو حرفم و آرمیم نییپا رو دستم. کنمیم میقا رو

 . بگم خواستمیم یچ که رهیم ادمی آن هی و مونهیم

 

 بهم کنهیم  تالش که یحال  در و شهیم  بلند جاش از

 : گهی م نکنه نگاه

 . میدار یتکون خونه فردا. بخوابم رمیم -

 

 فرداش فکر که  داره اعتماد بهم یقدر اون یعنی نیا و

 یخونه  تو و من کنار قراره که ییفردا! کرده هم رو

 .  بگذره براش من به یمتک و من

 : فرستم یم امیپ آزاد  ی  برا و شهیم شل شمین

 کنم فکر ار،یب ساز دیکل  خودت با یاومد  که فردا -

 . رفت...  گ به دمیکل

 

 ی  صدا از که. ببره خوابش انایک تا مونمی م منتظر

  قبل از شتری ب لحظه هر بدنم. نشه داریب فندکم مزخرف

 شهیم لحظه  هی و شهیم سرد آن هی  ره،یگیم درد

 ُسر کمرم یرهیت از سرد عرق! شیآت یکوره

 و شمیم بلند جام از. زنمیم نفس نفس و خورهیم



  نباشه، خوابم انایک اگه یحت  که افتضاحه قدر اون حالم

. خرمیم جون به رو یکوفت مواد اون رسوندن دردسر

 داشونیپ یوقت و گردمیم میکار گه لیوسا دنبال

 دستمال و نمیشیم آشپزخونه  همون کف کنمیم

 ی  صدا اما ذارمی م جلوم  رو پیپا یاضافه به یکاغذ

 کنم نگاه سرم پشت به زده وحشت شهی م باعث انایک

  ناباورانه و ممکن لحن نیتر غمزده با خواهرم و

 حرف یکالم تونمی نم یحت من و زنهیم صدا رو اسمم

 .بزنم
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  پیپا نازک یشه یش یوقت  و دمی م قورت رو دهنم آب

  کف سرد کیسرام ی  رو خوره، یم ُسر دستم از

  لرزونم دست موندم. شکنهیم و افتهی م آشپزخونه

 ی  رو که رو  یاشکسته  شهیش ای کنم  میقا ازش رو

 . نهیزم



 

 بشم یزخم ممکنه نکهیا به توجه یب شم،ی م هول

  و ادین بغض حداقل کاش و کنمی م جمع  رو ها شهیش

 و رهیگیم درد  دستم! دردام رو غوز ی  باال  غوز بشه

 و کی تار تو یحت د یسف کیسرام  ی  رو خون رد

 .  کنه یم یی خودنما آشپزخونه ی  روشن

 

 مثل  . شمیم زده هول شتر یب و آشپزخونه تو آدیم

  شکسته رو مادرش قهیعت بشقاب کاسه که یابچه 

  اون من و شمیم جمع خودم تو دهی لرز و دهیترس

 .  شکسته  رو خودش بشقاب کاسه ی  جا که میابچه 

 

 رو دستم . کشمیم عقب شتریب و نه یشیم کنارم

 : گهیم و رهیگیم

 . خودتو ی کرد یزخم -

 

 یوحش بغضم و رهیگیم شدت برابر هزار دستم لرزش

 واسه رمیگیم گاز رو لبم! دنیترک واسه شهیم تر

 . درونم یر یزنج یوونه ید کردن   کنترل



 

 ی  تو از و یناهارخور  زیم   ی رو از شهیم بلند 

 آره،یم دستمال تا چند هی یکاغذ دستمال یجعبه 

 . کنهیم بغلم و ذارهیم دستم زخم ی  رو

 

.  رمیبگ رو یر یزنج  وونهید ی  جلو  تونمینم گهید

 رونیب  داره نکهیا با یول ترکهیم شه،ی م منفجر

  به آروم یضربه چند. کنهیم امخفه هم باز زهیریم

 گرش نوازش یها دست رد   و زنهیم امشونه  پشت

 .کنهیم ترم آروم سرم ی  رو

 

   باز_مفت#

 "  کردن قات: " نوزدهم_فصل#

 وششچهارصدوشصت_ قسمت#

 

  که. خودم دست   از شمیم تر وونهید و کنهیم هیگر

 همه نیا! برادر ی  جا واسش یقاض شدم  سال همه نیا

 رو بودن بده آدم برچسب و کردم قضاوتش  وقت

 حس    کرده، بغلم که  حاال! شیشونی پ به چسبوندم



  دلم که دهی م رو یبار نیاول یالیخیب  و خالء همون

 .  کردم گرم ییایمیش ماده هی دن  یکش با رو

 

 : گهیم دار غصه یهیگر از  پر لحن   اون با گوشم کنار

 با یکنیم یدار یدار  کاریچ ،یعوض یوونهید -

  خودت؟

 

 بغلم تر محکم. ندارم سوالش واسه یجواب من و

 همه نیا. خودم واسه سوزهیم دلم شتریب و کنهیم

 تو انداختم رو خودم و بودم بغل هی لنگ وقت

 !مخمصه؟

 

 * * * 

 یحال در آزاد و شهیم باز یبد ی  صدا با ییرایپذ در

 : زنهیم داد که

 یم و دیکل که یکور  ای یخر ننه، عمه  کهیمرت -

 ! کوچه؟ وسط یانداز

 



 دمق. کشمی م ازهیخم و کنمی م جور و جمع  رو خودم

 ادامه هاش یباز یکول  به منتظرم و کنمی م نگاهش

 .  بده

 

   اسکل؟ یکن یم نگاه چپ  چپ ها؟ -

 

. شهیم یعصب و کنمیم نگاهش پوکر و  دمق همچنان

  انایک که باز بده فحش خوادیم و بندهیم  لگد با رو در

 بندهیم رو موهاش که یحال در. آدیم رون یب اتاق از

 : گهیم

 ! ؟یخوب  آزاد، سالم -

 

 به شهیم زونیر برگ بهار ابر ه  یشب که  یحال در آزاد

 : گهیم و کنهیم جمع رو فکش مکافات  و زور

 .  سالم... س -

 

 : گهیم و زنهیم لبخند انایک

 ! یافتاد زحمت تو. دیکل بابت ممنون -



 

 که لهم و لش قدر اون و زنمیم امچونه ریز دست

 خواد یم. ندارم رو دوپا رغضبی م نیا حوصله

 نیسنگ و نیمت لحن با اولش کنه،  دیتمج تعارف

 :گهی م ینیرنگ

 ...  بو فهی وظ بابا، نه -

 یقاط باشه افتاده یز یچ هی ادی که  انگار هوی بعد

 : گهیم و کنهیم

  فیتشر هالو رسما ست،ین اشکله تو عقل نیا بابا -

 کردم ریگ  خودمم شده، گم  دمیکل گهیم برگشته. داره

  کوچه اول کوچه تو افتاده گه ینم. قفله در خونه تو

  ی  جلو کردم بدرقه که رو سازه دیکل اروی. بگردم رو

 .  دمشید در

 : گهیم و  آشپزخونه سمت   افتهیم راه خنده با انایک

 که گهید دفعه دار نگهش خودت شیپ  نداره، بیع -

 .یبد  نجاتش یایب کرد  یخرابکار
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 در خب اما کنمی م تعجب انایک با آزاد یمی صم رفتار از

  در که آدی م شیپ یگاه. هیمحترم آدم آزاد حال هر

 در اما کنه رفتار برق تو و سرد ها بهیغر برابر

 . قائله ارزش شناسهیم که ییکسا یبرا  تینها

 

  نکیس و گاز  و خچالی با رهیدرگ باز خوار آدم ی  انایک

 هیثان چند فقط درسته،  حدسم و بزنه غر که االنه و

 : بگه تشر و ظیغ با تا کشهی م طول

  زخم. میبخور یکوفت هی رونیب میبر کن جمع پاشو -

 .  گرفتم معده

 

 من   واسه نیاکننده  ناراحت لغات چه کن، جمع پاشو،

 مانعش انایک که کنه یخداحافظ  خوادی م آزاد. حال

 کنه مقاومت خواست اگه باش نجایا" گه یم و شهیم

 بهمون خوادیم دلم ؟یآیم خودتم مش،یببر زور به

 .  بگذره خوش

 



 ن،یا مثل یقشنگ یهاکلمه بیترک! بهمون؟ خوش؟

 !  هستن یتر قشنگ یجمله چه یخروج

 

 . دارم کار یکل برگردم زود دیبا من فقط میبر -

 

 : گمیم و زنهیم خنده سر از ی پوزخند آزاد

 .  یقاچاقچ البد یدار کار تو فقط مرگ، -

 

  به. خندهیم باز و خورهی برنم بهش نیقی به قطع

 تا رهیم  رژه اتاق سمت به داره حاال که ییانایک

 : گهیم  بشه حاضر

 و سر نبودم خونه شبید. بشم حاضر رمیم من -

 . ستین مناسب وضعم

 

 رفتنش با ی خداحافظ یب آزاد  و دهیم تکون سر انایک

 تشر و کنه یم نگاهم اخم با انایک. کنه یم خوشحالم

 : زنهیم

 . بببنم شو آماده پاشو -



 دارم تازه و شمی م بلند جا از ی حرف چیه یب

 داریب سرم  یباال صبح تا رو شبید که!  شناسمشیم

 خورد تاسف شهیم قدر چه  و کرد هیگر برام و موند

 !من مثل یاحمق تاز کهی  ی  آدما واسه
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 واسه. هردوتامون واسه است بهانه خوردن صبحونه

  انایک واسه  و بزنم رونیب غارم از خوادیم دلم که من

 ! کنه خراب  رو دورش حصار خوادیم دلش که

  حال کنهیم یسع آزاد. " بهمون"  گذره ی م خوش

 رو مستعارش اسم شهیم و کنه خوب  هم رو انایک

 ". دار پک ش ی ش نجات فرشته"  گذاشت

 حرف پر طون یش و شر من   و ذارنیم  هم سر به سر

 از! ببرم لذت و بشنوم و  نمیبب که دادم  حیترج امروز

 . ستمین تنها گهید نکهیا

 



  رو گهید  ر  یمس هی آزاد اما خونه، میبرگرد که قراره

  و باشه کجا یبعد مقصد قراره دونمینم و کنهیم یط

 .  نداره هم یتی اهم خب

 پلک و کشمیم دراز نشستم عقب یصندل ی  رو که من

 با شتر،ی ب دیشا و کمتر دیشا بعد قهی دق ده. بندمیم

 :  گهیم که آزاد یصدا

 . شو ادهیپ یهو -

 

 ک شمیم رهیخ تمدن از  خارج بی نانج وانیح نیا به

 ترک رو حمومش یشکسته قرمز لگن که نیماش بعد

  به نکنه بند رو دستش انایک که یوقت تا و کنمیم

  مجبورم و کشهیم رو دستم. کجام دونمی نم بازوم

 یمحتوا خوندن با و افتمیب راه دنبالش  کنهیم

 : گم یم سرمه یباال  و روم به رو  که ییتابلو

 ! م؟یکنیم  کاری چ نجایا -

 

. رمینم راه گهید بار نیا و کشهیم رو دستم

 : گهیم و سمتم گردهیبرم



  یخوایم یک  تا. بابات یبابا  گور و من یبابا گور -

   ؟یکن  خراب تویزندگ ما خاطر به

 

. بشه دهیکش  نجایا به میزندگ خواستهینم دلم وقت چیه

  بدم ادامه روش و روال نی ا با خوادینم دلم وقت چیه

  از انگار بدنم و کردم شکست احساس یی هوی حاال اما

 . تره  سست شهیهم

 

 یتون یم! خودته یزندگ م، یگردی برم ینخوا  تو اگه -

  هم یزیچ  نگران و تهش تا سر از یبکش  تیکبر هی

 ! من نه تی جوون نه ندت،یآ نه! ینباش

 

 : پرسهیم  یجد یلیخ و کنهی م نگاهم پرسشگرانه

 ! ؟یخوایم -

 

  بار هزار نفر هی انگار و سرم ی  تو شهیم اکو صداش

  ی اعضا تک تک عقلم، قلبم، و" ؟یخوای م" پرسهیم

 ".  خوامیم"   گنیم بدنم

 ...اما باشم آزاد که خوامیم بشم، بهتر که خوامیم
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 : دمیم ادامه و رمیگ یم یقیعم دم

 روشن خودم با فمیتکل من ست،ین وقتش االن اما -

  خودم کنار خوامویم که یازه یانگ اون هنوز. ستین

 ... هنوز. ندارم

 

  سوخته خودم واسه دلم که انگار و کشمیم یقیعم آه

 :  گمیم تاسف با باشه؛

 ! ندارم شویآمادگ -

 

 یکرد دای پ اتو زهیانگ که  هروقت یدیم قول بهم -

 ! ؟یا یب باهام

 



 ادیب خودش قلب و پا با زهیانگ اگه. دمی م تکون سر

  نگه واسه کنمیم یسع کنه، قبول رو من و میزندگ تو

 ! بدم هم رو جونم  داشتنش

 : گهیم و زنهی م لبخند

 . خونه میگردیبرم! یبخوا  تو که یچ  هر ،یاوک -

 

 ! میگردیبرم

 گهید من یخونه  م،یزندگ تو دارم ما هی من یعنی نیا

. ستین زارمی ب شییتنها از که یترسناک یدخمه اون

 واقعا من نکهیا. کنمی م فکر رو ریمس  طول تموم  

 میزندگ از  رو مزاحم یماجرا نیا گذاشتن کنار جرئت

  کوچه وارد  ازاد یوقت! دارم؟ رو شییتوانا ایآ! دارم؟

 و دره یجلو  که کنهیم اشاره ینیماش به شه،یم

 : گهیم

 !ست؟ین باباتون نیماش -

 

 : گهیم یوقت شنومیم  رو انایک یصدا یآن لرزش

 !کنه؟ی م کاری چ نجایا نیا -

 



 در زور که  قدر چه هر تا اومده! واضحه جواب و

 و وونهید  رو ما یدو هر  تا رهیبگ کار به داره توان

 کنهیم پارک  رو نیماش یوقت! کنه گر ی ج به خون

 زمیعز یبابا  استقبال به و شمیم ادهیپ  همه از زودتر

 . رمیم

 خالف بر و کوبمیم عقب یصندل یدود یشه یش به

 چه و دهیم نییپا رو راننده سمت یشه یش تصورم

 .نداره همراهش نیآهن  نظام سواره که عجب

 

 ! ادینم انا؟یک دنبال یاومد -

  در و بدنم کرده  خی شدم، یعصب ترسو یهابچه  مثل

 و بدم قرار  ماجرا تیاولو رو خودم به قولم که تالشم

 . ببره خودش همراه رو  خواهرم نذارم

 

 براش بودن آداب یمباد  که ییاونجا از و کنهیم اخم

 :  گهیم مهمتره هم شیزندگ و جون از

 ! بچه سالم کیعل -

 



  کردن کشمکش واسه ی نیچمقدمه اعصاب اما من

 : زنمیم داد شونیپر یعصب لحن همون با و ندارم

 !؟یریم کنم سالم -
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 و شیزندگ  تمام در کال یعنی شه،یم یعصب هم اون

 ینیبب که آدیم شیپ بار هی اگه و هیعصب حال همه در

 :زنهیم داد سرم. کنهیم ظاهر  حفظ داره یعنی آرومه،

  خودت حماقت یه یما دست رو دختر اون  قدر نیا -

 ! خونه برگرده و بسه حیتفر بگو بهش! نکن

 

 !  ؟ی بد شوهرش زور به که -

 

 ییجا! دومه یمرحله  حاال و شهیم تر ظیغل اخمش

 . کنهیم ه یتوج رو فشی کث یکارها که



 ... که خواسته خودش! ؟یزور چه -

 

 : زنمیم داد حرفش نیب

 ! نیکرد دشیتهد حرومزاده اون و تو یول -

 

 رو من و  کنهی م باز شدت با رو در زنه،ی م پوزخند

 فکر و آزاد  نیماش سمت افتهیم راه. زنهیم کنار

 کنهیم وانمود که ه یآدم همون هنوز انایک کرده

 ! نهیبدتر

 

  با! دخترش به شهیم رهی خ و کنهیم باز رو عقب در

 دیتهد نگاه  و ترسناک یهاچشم  اون با  اخم، با خشم،

 :  گهی م و زیآم

  انجام از تو  سال و سن!  خونه برگرد و شو ادهیپ -

 ازدواج یدار  تو عالوه،  به! انایک گذشته حماقتا نیا

 ...مناسب کارا نیا و یکن یم

 سقف  ی  رو مشت با زنهیم حرف داره که ینیح

  مجبور و  کنهیم جادیا  یبد یصدا. کوبم یم نیماش

 .  کنه قطع رو  حرفش شهیم



 

  کنهیم ام حواله  رو ترسناک نگاه همون که یحال در

  تشر هیسی پل یها لمیف ی تکارا یجنا هیشب  که یلحن با

 : زنهیم

 مثل دخترو نیا یزندگ و نشو من دماغ ی  مو انقدر -

 ! نکش لجن به خودت یزندگ

 

 و ادیب در بابا مقابل نکهیا دیشا و زنهینم  یحرف انایک

 ینشدن و سخت براش هنوز بزنه، حرف حرفش ی  رو

  مثال که یآدم از و آدیم خودش به باالخره اما باشه

  اناستیک اسمش که هییکاال صاحب اصل در و پدرشه

 : پرسهیم

 

  به اخالص طبق تو و یدست دو منو یوقت  یمطمئن -

 فکر به ،یکنیم میتقد بزرگتره خودت از که یکی

 !یندمیآ

 

 نفسش ه یباز  بچه نظرش به که ما کار از کالفه بابا

 :  گه یم و کنهی م فوت حرص از پر رو



 ! ینداشت یمشکل سالش و سن با تو -

 

 و ستهیایم  روش به رو شه،یم ادهیپ ن یماش از انایک

 : زنهیم داد بغض  از پر و هاش  چشم به رهیخ

 ! داشتم -
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 یم کنه حفظ رو بغضش تا باشه تالش در که انگار

 : گه

 و خوبه برام یکردیم فکر تو که ی ز یچ هر با -

 !دارم و داشتم مشکل دادمیم  انجام اجبارا

 

  فکر و ذارهیم هم ی  رو  پلک لحظه چند  یبرا بابا

 زور دهید که حاال داره، هم  یخوب یاستراتژ. کنهیم

 : گه یم و کنهیم  صحبت آروم ست ین جوابگو



 ! دخترم -

 ؟یبزن تیزندگ تمام و بخت به لگد یخوا ی م چرا تو

  چطور من با مخالفت خاطر به! کن نگاه برادرت به

 ! کرده نابود رو خودش

 

  کنمی م فکر و شمیم سست. خودم از کشمی م خجالت

 آقازاده مثل منم اگه دیشا! گه؟ی م راست داره نکنه که

 به االن بودم بابام حرف به گوش گهید انگل یها

 .  رو من زدی نم مثال عبرت ینه یآ و بدبخت هی عنوان

  بابا یکارا از که ینفرت کرده قصد کرده، داغ اما انایک

 .زهی بر رونیب دفعه کی رو داشته نگه دلش تو

 : زنهیم داد بابا سر

 ! بابا -

  یکارا خاطر به عبرت، ینه یآ یگذاشت اسمشو که ینیا

 . نهیا وضعش و نجاست یا تو بد

 

  از حجم نیا  طاقت گهید که ییخودرا و ی عصبان یبابا

  باال انایک ی  برا رو دشیتهد  انگشت نداره رو مخالفت

 : گهیم و برهیم



 و یکن  تموم ویباز نیا دمیم وقت بهت فردا تا -

 رو من ی آبرو یکل حاالشم نیهم تا! خونه  یبرگرد

 ! یبرد

 

 و کنهیم کج رو راهش بگه، یزی چ انایک  دهینم امون

  با باز بشه نیماش سوار نکهیا از قبل اما. رهیم

 : زنهی م تشر شماتت پر دیتهد از  پر لحن همون

 یاتفاق چه  یکن میعصب و  یاین اگه یدونیم خودت -

 .افتهیم داداشت و  خودت واسه

 

  کننیم فکر و کننیم دش یتهد نکهیا از داداشش و

 : گهیم و شهیم یعصبان مهمه،  براش قدر چه

 وجب صد چه  وجب هی  چه آب که داداشش واسه -

 .هشداره هی نمیا چون  بابا نکن دیتهد خودشو یول

 

   باز_مفت#
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 یناخلف یها  بچه چه کنهیم  فکر خودش شیپ و رهیم

  فراهم برامون که یرفاه اقتیل ما و داده  جامعه  لیتحو

 ! میندار رو شده

  بچه و کنهیم نگاه برش و دور به خب،  داره حق

 از و کننی م فکر یاگه ید طور صنفاش هم یها

 یتافته شده من مثل یجول آسمون آم بابا،  بد شانس

 . بافته جدا

 

 بغل رو  انایک یها شونه و زنمیم دور رو نیماش

  پشت و خونه سمت   فتهیب راه کنمیم کمکش. کنمیم

 که کنهیم تالش یلیخ. شهیم ادهیپ آزاد ما سر

  اریاخت که پره قدر اون یول  نترکه آزاد  یجلو بغضش

 .ده یم دست از  رو هاشچشم 

 

  نگاهش که  نیح همون در ختهیر لیپ و پشم با آزاد

 با من و کنهیم باز دیکل  با رو ساختمون در کنهیم

 . نکنه معذب رو انا یک که فهمونمی م بهش اخم

 



 من" نکهیا گفتن با آزاد و میشیم ساختمون وارد

.  کنهیم یخداحافظ  خودم یهابرنامه  سراغ برم گهید

 دروغ و اندازمیم خودم ی  رو رو بدنش ینیسنگ" 

  ادآوری چه اگر. آدینم بدم  هم یلیخ بلبشو نیا از چرا،

 نیا تو انایک دن  ید و گذاشتم سر پشت که هیاتفاقات

  میحالت نی ا ی  تو االن نکهیهم اما دهیم  عذابم حالت

 ! کنم بودن آدم احساس شهیم باعث

 

 پاک رو هاش اشک که برمیم دست حالت همون تو

 پاگرد ی  تو دنشید با کنمیم بلند سر  نکهیهم و کنم

 یخال دلم ته. کنن یم یخال سرم ی  رو سرد  آب خودم

 .ندهیخوشا حس هی دنش ید هم باز یول و شهیم

 

  جواب نکهیا و تیوضع نیا دن  ید با دمی م احتمال

  و بزنه سرش به ییها فکر ندادم هنوز رو امشیپ

 و نکنم وحشت  بابتش  که تونمینم اما داره حق خب

 ...نشم ناراحت
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 نیا کنم درست یچطور و کنم کاریچ دیبا دونمینم

  باهاش که کنه صبر بگم بهش خوامی م رو، ماجرا

  ها پله و شهیم رد کنارم از سرعت به اما  بزنم حرف

 . رهیم نییپا یکی دوتا رو

 

 ارث کنه یم فکر که رو یشانس نیا بزنن گندش

 رو تهش و ی زنیم رو سرش که! خوردم رو شیپدر

 . سواره گردنم رو یزنیم

 

 دواریام و کنم نگاه رو رفتتش تونمیم فقط  بدبخت من  

  ساعت کی  تا حداقل روشنه، هنوز خط اون که باشم

 !کنم ستشیر و راست بتونم  که گهید

  هجوم کنمیم که یکار نیاول م،یشیم  که خونه وارد

  احساس. باهاشه گرفتن تماس و یگوش سمت به بردن



 که آدینم ادمی و کوبه یم دهنم یتو داره قلبم کنم یم

 . باشم داشته رو احساس نیا قبال

 

 خوادی م و اتاق سمت افتهیم راه حال  یب ی  انایک

 هی بابا ی  فردا دیتهد واسه یدلنگران.  انگار بخوابه

 مشترک دستگاه"  گهیم که یکس ی  صدا و طرف

 ترم وونهید لحظه هر" باشدیم خاموش نظر مورد

 .کنهیم

 

  بتونم ینطور یا دیشا بزنم، رونیب خونه از خوامیم

  و هیاحمقان  کار خب اما بدم حیتوض براش و نمشیبب

 ! احمقم هی من حتما نه، که احتماال

 

 و اسناد  ها، پوشه تاپ، لپ دارم، یبرم  رو لمیوسا

 سمت افتمیم راه. زنمی م رونیب خونه از و مدارک

 به رفتن یبرا الزم یها یهماهنگ  شبید از که یمکان

 ! دادم انجام رو اونجا

 



  بخوام اگه من برم، دنبالش یخال دست   بخوام اگه من

 رفع به کنم بند و بذارم  کنار رو انایک ی زندگ ت  یاولو

 به که یقول شه،یم حل باالخره  که ساده سوتفاهم هی

  حماقت لیدل به نه، یناتوان  لیدل به رو دادم خودم

 ! فتهیب اتفاق نیا خوامینم  و شکنمیم

 

 که یآرش دن  ید با رسم،یم که نظر مورد  مکان به

  که نیا از و شهیم شل شمین برگشته مسافرت از تازه

 .کنمیم غرور احساس دارم برنده برگ هی حاال

 

   باز_مفت#

 "  کردن قات: " نوزدهم_فصل#

 چهارصدوهفتادوچهار _ قسمت#

 

  نخور درد به انگل هی من خالف بر که یاآقازاده با

 دست ها  یکار کثافت تو  شتریب پدرش از و ستین

 که کنمیم  شکر رو خدا و کنمیم یپرس احوال داره،

 یقو یعموم روابط ،یزندگ ی  تو رفتنم  چخ به از قبل

 . دارم یخوب و



 

 لبخند که یحال در من و نمیبش کنهیم تعارف

 :  گمیم نشوندم لبم رو یامسخره 

 ! ؟یشیم تر یسکس  روز به  روز چرا تو -

 

 : گهیم رهیم آشپزخونه سمت   به  که یحال در

 سراغ برو اندازم،یم راه  کارتو میمال ه... خا یب من -

 . حرفت اصل

 

  رو المیخ و کنمیم لش که یحال در و شهیم شل شمین

 تا دور به دمیم رو نگاهم کنم،یم راحت بابتش از

 :  گمیم  و درندشتش یخونه  دور

 مضله عضله ینطوریهم! ه؟یچ یمال ه...خا بابا نه -

 . رفت واست دلم دمید هاتو

 

 باسنشو. عمم ارواح آره" گمیم خودم با رلبیز بعد و

 د،یسا خچال ی وسعت به  نهیس و سر. خورده موش

  کلیه خوشه دلش. یآتشناش کپسول قطر  به پاهاش

 . " ساخته



 

 شربت داخل   کنم فکر و گردهی برم شربت ینیس هی با

 ره،یبم ی تشنگ از اگه که  هیآدم چون.  کرده تف من

 .  دهینم خودش دست آب وانیل هی خودش

 

 . نهیشیم روم به رو و ذارهیم زیم ی  رو رو ینیس

 و باشه  میجار که انگار و زنهیم چونه ریز دست

  فخر لحن هی با بده، رو رولکسش ساعت پز بخواد

 :گهی م فروشانه

  یم یزندگ جدا نایا بابات از هنوز یکن یم  کاریچ تو -

 !؟یکن

 

 : خوره یم تاسف برام مثال و دمی م تکون سر

 ...یاشتباه کار چه -

 

  خونه بحث از نکهیا یبرا  و دمیم تکون سر مجددا

 : گمیم رون،یب بکشه من یپدر



  ینخور درد به و شر... ک  یلیخ کار. واقعا آره -

 .  اصال ندارم میسل عقل  من کردم،

 

 ! قایدق کنم کاریچ دی با االن خب؛ -

 

  یبرابر تی بردپ تیجذاب  با بودنم یجد  گارد تیجذاب

  که معتقدن هیبق گم،یم خودم رو نیا البته! کنهیم

 . نخورم گه یلیخ

 

 زانوهام ی  رو رو دستم دو هر آرنج شم،یم خم

 قفل هم  به رو هام انگشت که یحال در و ذارمیم

 :  گمیم کنمیم

 . سند و مدرک با اطالعات -

 

  واسه ه،یچلغوز آدم دونستمیم هم اولش از من خب

 !دارم و داشته رو  یحرکت هر  انتظار نمیهم

 

   باز_مفت#



 "  کردن قات: " نوزدهم_فصل#

 چهارصدوهفتادوپنج_ قسمت#

 

  لبش یرو  که یشخندین با  و مبل یپشت  به دهیم ه یتک

 : گهیم کاشته

 از یچ  و آرمیم دست به یچ من وسط نیا خب -

 .  دمیم دست

 

 :  گمیم و اندازمیم  باال ابرو یتا

  و یخوایم تو نه بدم، بهت دارم من نه که پولو -

 .  یدار الزم

 

  کمی. دهیم  تکون مثبت جواب  ینشونه  به رو سرش

 که فهممیم یوقت رو  نیا. زدن حرف واسه مردده

 صورتش  کیمیم و کنهی م تر زبون با رو لبش مدام

 .کنهیم دایپ رییتغ

 

 ...انایک -



 

 توب بندازمش  و ارمیب درش چاله از کنم،یم اخم

 : غرمیم  لب ریز! چاه؟

 ...شو خفه -

 

  منتظر که  انگار و کنهیم اخم من از بالطبع  هم اون

 : گهیم باشه خودش از دفاع واسه فرصت

 ! دارم دوستش هنوز من -

 

 ! داشتن دوست

 خب، و ارمیب نترییپا رو گاردم شهیم باعث  دنشیشن

  اگه! شه؟ی م ساخته آدم خود دست به عالقه مگه

  خودخواسته صورت به گهید فرد کی به داشتن عالقه

 االن که رو یکس ا،یدن مردم نصف اومد،ی م وجود به

 !نداشتن دوست دارن دوست

 

 ! ؟یچ انایک -

 



 .  بگه بهم گهید فرصت هی -

 

 که یحال در بعد و کنمیم فکر لحظه چند یبرا

 :  گمیم گزمی م شتریب تمرکز  یبرا رو لبم یگوشه

 ...اما خودشه  اریاخت به کامال مسئله نیا -

 

 یحت رو یدلنگران  و شهی م رهیخ صورتم به منتظر

 حد از گشادتر که هاش چشم  مردمک از شهیم

 :  دمیم ادامه و کنمیم صاف رو گلوم. خوند  معمولن،

 

 به که هیامسئله انا،یک یفعل طی شرا رجوع و رفع اما -

 . هست هم تو نفع

 

  رو نگاهش کنجکاوانه و داده حالت ریی تغ گهی د حاال

 . بزنم حرف که هام  لب به دوخته

 



 زدنش، نیزم واسه مدرکم دنبال من که یآدم نیهم -

  به انایک شوهر گهید یهفته  تا بجنبم رید اگر که هیکس

 .آدی م حساب

 

  یاحساسات نکهیا نظرم  به خب و زنیری م هاشپشم

 برنده برگ هی شهیم  هنوز رو داره  انایک به نسبت

 بمیغر من ننه یآ دم،یم حیتوض براش. کرد حساب

 از دستمه، ضعفش نقطه که حاال و آرمی م در یباز

 که ییجا تا و ذارمشینم بهره یب میبزرگوار و لطف

 دل ته البته خب و کنمیم  یخال رو دلش ته دهیم پا

 !عالمه یهمه از تر  یخال خودم
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 نبوده، جام  چیه به وقت چیه فردا میزندگ تو که یمن

  یانیپا ساعت چند نیا تو  که دارم رو نی ا استرس االن

 . کنم ستیر و راست رو ماجرا



 

 : گمیم بهش رو  حاتمیتوض شدن   تموم بعد

 کنه، فصل  و حل  رو ماجرا نیا که یکن کمکش اگه -

 انایک اون، ی  سوا. گهید فرصت هی شه یم خودش

 واسه یفرصت هنوز تو و نکرده ازدواج اجبارا گهید

 ازت خوادینم دلم اما یدار بهش شدن کینزد

 ... گم یم بهت  االن نویا ن یهم واسه و کنم سواستفاده

 

  که شده، وی ش انقدر امروز و اندازهیم  باال ابرو یتا

 .  آدی م نظر به ششیپ یقهیدق چند از تر یسکس یحت

 

 . متنفره باشه  باباش به هیشب که یکس  هر از انایک -

 

 :  گهیم انزجار  با و کنهی م اخم آرش

 ! ستمین باباش هیشب من -

 



 باشه من ی بابا  به هیشب  نکهیا از داره حق  نکهیا با

 خجالتزده خب اما بده دست بهش نفرت و  چندش حس

 . براش شمیم ناراحت و

 

 یهیبق و بمونم نجایا  ستین هم قرار ضمن، در -

 . بدم ادامه بابا گل   پسر   هی عنوان به رو عمرم

 

  بدم اجازه بعد تا کنم روشن  باهاش د یبا رو فمیتکل

 هر به من. بشه خواهرم یزندگ وارد  دوم بار یبرا

 اگه یحت  کنمی م حل رو مسئله نیا شده که یقیطر

 به اشعالقه بحث که  حاال اما، نکنه یکمک آرش

  و زهیانگ بهش دیبا جوانبهمه دنیسنج  با ونه،یم

 :الزمه اما زهیآم نی توه بده، سوالم. داد فرصت

  ؟یریم بابات  پول با -

 

 به یباد چ،یه آدینم که بدش تصورم خالف بر

 :  گهیم و اندازهیم غبغبش

 !  ابدا -



.  کنمیم نگاه حیتفر و یسرگرم  چشم به بابام پول   به

 میزندگ با  رابطه در اما کنمیم استفاده  ازش هست تا

 خوندم درس قدر اون من. دارم رو خودم یها هدف

 و کار تونمیم بخوام که ای دن یجا هر بابا  پول یب که

 .کنم سیتدر

 

  بود خل و خنگ که یهنر من   خالف   بر داره، حق خب

 درسش  یلیخ  چمبر اریخ نیا خوندن، درس واسه

 ص..چ علت. سرم تو دنشیکوبیم مدام و بود خوب

 .نهیهم ذارهیم برام هم که یکالس

 

 : گمیم و اندازمی م باال شونه

 . انایک خود جز مونهی نم یبحث پس... خب -

 

 : گهیم و موهاش ی  ال برهیم فرو چنگ

 ! ؟یکن دنبال یقانون کارو  یخوایم تو -

 

 : گمیم تلخ و زنمیم پوزخند ناخواسته



  شده؟ وضع قانون مملکتت یدرشتا دونه واسه مگه -

  که اومده وجود به قانون راست،یفق چارهیب مال قانون

 . کنن گرم  باهاش رو  خودشون سر

 

   باز_مفت#

 "  کردن قات: " نوزدهم_فصل#

 چهارصدوهفتادوهفت_ قسمت#

 

 . نمشیبب خوامیم -

 

  ادی خب یول دهیم قلقلک رو رتمیغ حرفش  نکهیا با

 : پرسمیم. سوزهیم براش دلم و افتمیم خودم

   ؟یک   -

 

 :  گهیم و زنهی م شخندین

 وقتمون پس دنبالش؟ آدی م فردا بابات یگینم مگه -

 که نجایا نکهیا و بهتره نمشیبب زودتر ی چ هر و کمه



 و سر ممکنه لحظه هر  م،یبرس کارمون به میتونینم

 .بشه دای پ محل یب خروس هی یکله

 

 حرف نیا تمام  خب اما درسته کامال حرفش  نکهیا با

 االن آورده شانس و انیدلتنگ  سر از یی ها  بهونه ها

 گوش حرفش به وگرنه شده دار حهی جر احساساتم

 ته از الخیب هی به کردمی م مهمونش چ،یه دادمینم

 :  گمیم و شمیم بلند جا از! قلب

 .  میبر پاشو  خب، اریبس -

 

 : گهیم و اندازهیم وضعش و سر به ینگاه

 . ستمین آماده من -

 

  تانشیپ تان ی چ با ها ساعت قراره که  مشخصه خب

 برابر در تشیموفقت رمز احتماال و کنه تلف ازم وقت

 :  گمیم و خروج در سمت    افتمیم راه! نه یهم هادختر 

 .پس ایب زود -

 



 ... خودَ  نیماش با -

 

 :گمیم و پرمیم  حرفش نیب

  ؟یکن تابلومون یخوا یم -

 

 :  گهیم و دهیم سرتکون 

 .  خب اریبس -

 

 زنمیم رونی ب باغ و اطیح  و خونه از که ینیح هم من

 دلم بگم اگه دروغه و اطراف به دمیم رو نگاهم

 بگم اگه دروغه. نشده تنگ یسرگرم نیهمچن واسه

  ی  جا و  خونه برگردم که نشدم وسوسه بار هزار

 قصر برگردم کی کوچ خونه هی تو ییتنها کردن یزندگ

 .بذارم قوم پر  بالش ی  رو رو سرم و بابام

 

 یوقت و مونمی م منتظر ،ینب نوح سن با  برابر بایتقر

 هم من یحت زده بهم که یگولیژ پیت نیا با آدیم

  به راجع یز یچ  هر از شتریب. براش رهیم دلم و جون

  تا رو ها حدس اقسام و انواع . کنجکاوم انایک واکنش



 در م،یرسیم خونه  به یوقت و زنمیم خونه به دنیرس

  آلود خواب یافهیق و آشفته وضع با انا یک و میزنیم

 مکث هیثان  چند فقط آرش دنید با کنه،ی م باز رو در

 یحت و یاحوالپرس  بدون اون، به توجه یب و کنهیم

 غر و  اتاق سمت   افتهیم راه یتیاهم نیکتریکوچ

 : زنهیم

 .  مزاحم مگه یندار دیکل -

 هی و باشه آرش با رو مزاحم کنم یم  فکر خب که

 !بشنوه وارید که گهیم  در به یطور

 

  شل رو ششین باشن داده تابیت که انگار  آرش به

 تونهیم  داده نشون توجه بهش نکهیهم و کنهیم

 .بذاره  شکر یسجده
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  دلم قایعم اما بشه، خونه وارد که کنمیم اشاره

  یماجرا هی وسط*" یم لیک گاد"  بزنم داد خوادیم

 رو عاشقانه یرابطه  هی دیبا زا، استرس حساس  

 .بدم جوش

 

 کنار  رو تعارف نمیبیم که رو آرش بودن مردد

  اجبارا هم اون. شمیم خونه وارد اول خودم و ذارمیم

 هی که میری م حاال. میبند یم دررو و تو آدیم من بعد

 زبون گاو دوتا که میباش داشته رو اکشن درام سلایر

 ایگو و بندازن کهیت هم به  راست و چپ قراره دراز

 !دارم کم تخمه فقط وسط نیا من

 

 قالب هم  به رو هاش انگشت  و جلوس  کاناپه ی  رو

 رهیگیم خودش به دخترکش یسکس ژست هی. کنهیم

 . زنهیم ژکوند  لبخند و

 

  از کرده مرتب  مثال رو وضعش و سر حاال که انایک

  به وتر چپم به ایدن همه س  یس هی و آدیم  رونیب اتاق

 .شهیم رد آرش کنار از و رهیگیم خودش



 

 احتماال کردنشون کات یماجرا  اما ستمین مطمئن

 نیا تو و االن دونمینم  و تصادف اون به گردهیبرم

 !برق یتو بزنه که داره حق شتریب یک لحظه

 

 : زنهیم غی ج انایک

 ! باز؟ ستین یکوفت چیه که  نجایا کوشا، -

 

 ادیب بگم بابا  به که رسمی م جهینت نیا  به کم کم دارم

  مخارجش پس از من. ببره ورداره  زودتر رو نیا

 .آمی نمبر

 

  اپن به که ییجا همون از انا یک و زنهیم شخندین آرش

 : گهیم دشهید تو آرش و زده هیتک

 ! مرض -

 

  یم لیک مجددا گاد؟ و کنهیم دایپ وسعت آرش شخندین

  خونشون اومد یم که خواستگار میقد یدخترها . لطفا



 هی آبرو حفظ واسه ساعت دو یکی  واسه حداقل

 یرو زن نیتر  خانم انگار که کردنیم  رفتار یطور

 .ننیزم

 

  کوشا؟ -

 

 آدیم قلبم کنهیم که غیج  غی ج نازکش یصدا اون با

 : زنمیم داد هم من و دهنم یتو

 ! ها؟ -

 

 ! بکنه؟ ما  به یکمک چه قراره آقا نیا -

 

 بشه صاف  صداش که کنهیم یمصلحت یاسرفه  آرش

 حرفش  وسط  انایک بزنه حرف کنهیم باز دهن تا بعد و

 : گهیم و پرهیم

 ! جان؟ کوشا بودم شما با -

 



  با خوانی م نایا که چه من به و خارونمیم رو سرم

 شونه. کنن س یسرو رو گهیهمد دهن عاشقانه یدعوا

 سیف پوکر چهره حالت و  لحن هی با و  باال اندازمیم

 :  گمیم

 .ست ین که الل زنه،یم زر خودش آقا نیا -

 

   باز_مفت#
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 فهممیم انهیوحش یطه یسل  نگاه   اون از و کنهیم اخم

  من دهن و کندم خودم یها  دست با رو خودم گور که

  حرکت  هی یط آرش اما . سهیسرو هم  با آقا نیا و

  و یسکس یجذبه  و اخم هی با وار اتک و یانتحار 

 : گهیم انایک به رو دخترکش

 ! لطفا نیبش بفرما -

 



   مثال که دارم رو نیا حس  من و کنهیم ی کج دهن انایک

  با خانوم تهیعفر نیا و  دمی م شوهر رو  دخترم دارم

 .کنهیم  یباز  آبروم

 

 با اشچهره  حالت. نهیشی م آرش یروبه رو و آدیم

 آرش و وتهیک یابامزه طور  هی بودنش مخ رو تموم

  و بده چخ به رو جذبه  پر لیاستا اون هوی داره حق

  دلم اصال نمیبیم که رو آرش یهاگونه چال. بخنده

 . دمیم شی گرا رییتغ دارم کم کم کنمیم حس و رهیم

 

 رد جفتشون نیب  رو نگاهم و زنمیم امچونه ریز دست

 ایگو و  شهیم یجد  دوباره آرش. کنمیم بدل و

  پشگل رو  من که بده حیتوض  انایک یبرا فقط خوادیم

 من ایآ.  کنه امحواله  ی نگاه که کنهی نم حساب هم

 نامرد نیا یطرفه  هی عشق تو داستان  انیپا تا قراره

 !بسوزم؟

 

 ... نیبب -

 



 ! دینیبب -

 

  و یطفلک یبچه  نیا پر تو زنهی م محکم و یجد انایک

 . برقه تو هنوز بگه خوادیم مثال

 رو آرش که شمیم ماجرا نیا وارد من سوپر من  

 :  بدم نجات

 ! باش راحت داداش، بزن زرتو -

 

  نگاهم چپ  چپ اقتیل یب یکه ی مرت چرا دونمینم فقط

 !کنه؟یم
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 کی د؛یکردنش کنکاش دنبال شماها که یی ماجرا نیا -

 دیداریبرم که یقدم هر. مهمه یلیخ یبرنده برگ

 ...دیبا

 

 : گهیم حرفش نیب انایک

  ؟یداریبرنم قدم ما با شما - 

 

 حرف دهینم امون آرش به باشه پر دلش  که انگار

 : زنهیم پوزخند  و بزنه

 یقاط و  سادنیوا کنار شما کار! یدار حقم خب -

 .مهمه یلیخ ها ت یموقع حفظ باالخره. نشدنه

 

 ریز خوابوندی م چک هی شدیم پا انا یک االن کاش

 چند یبرا آرش. شدیم تری جانیه داستان گوشش

 دونهینم که ده...ر انقدر و کنهیم نگاهش فقط لحظه

  لحن با فقط. بده جواب یچ و کنه جمعش یچطور

 : گهی م یآروم

 .شماست با حق -

 



 ی  سوا. نهیشیم نهیس  به دست و دهیم ه یتک انایک

  پر یکرمو یافهیق اون خوره،یم خودش که یحرص

 لذت دادنش حرص از که زنهیم داد داره شرارت

 !برهیم

 

 ... قرارداد هی آدم اون و شما یبابا نیب -

 

 : گهیم و پرهیم  آرش حرف نی ب مجددا انایک

  نامزدم؟ -

 

  یرو حرص از رو هاش دندون داره انگار  که آرش

 : زنهیم تشر ده ی م فشار هم

 ! همون آره -

 

 رهیگیم شلنگ شتریب زنان لبخند و رهینم  رو از انایک

 : بچه نیا اعصاب رو

 ؟یچ نامزدم خب -

 



  الفاظ از که رهیم و شهیم تموم تحملش و صبر

 و ستمیای م خطر ی  جلو من اما کنه استفاده کیرک

 هیکاف نیهم"  ا ههه"  گمیم... و نامزدت گهیم یوقت

 یاخالق شئونات دیبا و نشسته کنارشون  بچه بفهمه تا

 .کنه  تیرعا رو
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 . من سمت   گردهیبرم و رهیگیم  انایک از نگاه

 رو ماجرا برام و کنه حساب آدم رو من خوادیم

 غر بهش طلبکار لحن  اون باز انایک که بده حیتوض

 : زنهیم

 دهیناد رو  لتهیم برخالف که یز یچ یدار دوست کال -

 ! یر یبگ

 

  داد و بشه منفجر  آرش که کشهی م طول  هیثان چند فقط

 : بزنه



 !م؟یندار وقت که یفهمی نم چرا تو -

 

 !  زارم؟یب ازت من که یفهم ینم چرا تو -

 

  یول بگه، آرش دیبا که هیالوگید نیا! عمت  جون آره

 : گهیم  و رو داستان کنهیم یهند  چرا دونمینم

 .  کنم یم گم گورمو رمیم باز کنم، حل مشکلتو -

 

  یها آدم هیشب و بده واقعا حالش انگار که انایک

 : گهیم و شهیم  بلند جاش از است دلشکسته 

 !یرفتن و کردن ول دنبال شهیهم تو... برو آره -

 

 : زنهیم داد آرش

 ! نیبش -

 : گهیم و زنهیم زول بهش انایک

 !خوامینم -

 



 : زنهیم داد یبلندتر ی  صدا با  مجددا آرش

 !نیبش ریبگ گفتم -

 

 نیب که  یتَخم و اخم اون  با آرش و  نهیشیم انایک

 بگم یزیچ ندارم م...ت هممن یحت و کاشته ابروهاش

 : گهیم و کنهی م نگاه بهش

  شده، امضا پدر یب اون و باباتو نیب که یقرارداد -

 ! ییروستا مسکن وام پروژه به گردهیبرم

  تقاضا کردن، پر فرم مردم  شده، داده بانک به بودجه

 ! سرگرمن فقط که ساله چند  االن اما دادن

 مردم اون از اما ست،ین معلوم کنه دایپ ادامه یک تا

 واسه دارن چون شهیم کنده پول داره فقط بدبخت

 یخود یب پول زهرمار و کوفت و مهندس و کارشناس

 ! کنن یم زیوار

 ... حرومزاده اون و شما پدر طرف نیا

 

 آرش نکهیا از انگار و خندهیم آروم حرفش نیب انایک

  چنگ آرش. اومده خوشش شده یرتیغ و کرده یقاط



  تر آروم که حاال و افشونش یموها ی  ال  کنهیم فرو

 : گهیم یشیگرا ر ییتغ یسکس لحن هی با شده

 .شهیم پرت حواسم  نخند -

 

 به نمونده اسبم پهن ابهتم از که من به توجه یب بعد

 :  دهیم ادامه حرفش

 بگن که دادن انجام یطور  هی رو ایباز کاغذ  ور نیا -

 اون اصل در خب و انجامه حال در وام دادن مراحل

 .  شده  یگذار هیسرما یاگهید کس بیج  تو پوال

 

 هام پشم خوره؛یم ترک دزدشون مغز شدت  از هاردم

 :  گهیم انایک و زنیریم

 !م؟یکن ثابت و نیا دیبا یچطور ما خب -
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 تر کلفت رو  صداش و گلوش ی  تو اندازهیم باد آرش

  حال یکل  خودش با که مشخصه قشنگ و کنهیم

 :  کرده

 !موجوده مدارکش -

 

  آزارش مردم مغز در موجود یها کرم و خندهیم انایک

 .دارن رو دیرش و رعنا جوان نیا کردن یعصب قصد

 

 پا  ریز ن  یزم به دهیم رو نگاهش کنه،ی م اخم آرش

 رو مشقت همه نیا که یحرف گفتن واسه مردده و

 .دهیخر جون  به براش

 

 . بزنم حرف باهات خوامیم -

 

 االن؟ پس میکنی م کاریچ -

 



 من و کنهیم اشاره من سمت به سرش دادن تکون با

  داد ندارم یغربت و یکول یها زن از  یکم دست که

 : زنمیم

 یباز عنتر دیخوایم ،یهان   باسنم تو برو ایب -

 .دراز جاده باز راه دیاریب در عاشقانه

 

  ؟یعنی  میبر میپاش -

 

 :  گمیم آرش به رو و کنمیم یکج دهن

 ،یر یگینم که منو. میباش خدمتت در ییچا نیبش نه -

  پاک اتویکار  گه بلکه رونیب ببرش نوی ا وردار پاشو

 .ذهنش از یکن

 

 : گهیم من به رو  اخم با انایک

 انقدر منو حاال، باش داشته غرور ذره  هی یخوایم -

 .نکن مشیتقد زود

 



 شمیم بلند جام از که یحال  در و اندازمی م باال شونه

 :گمیم کنم روشن رو یکتر ریز تا

  وقت هر یول یندار و جذاب مرد نیا اقتیل که تو -

 .کنمیم نازم براش رهیبگ منو خواست

 

  پر آب از که رو یکتر و کنمیم روشن رو گاز ریز

 :ذارمیم اششعله ی  رو کردم

  ماجرا همه اون کردن   فراموش واسه زوده یول -

 !  خان  آرش یآقا

 

 فقط و بشه قفل آرش شهیم باعث ،لحنش  هیجد

  اتفاق، همه اون بعد انا،یک  گهی م راست.  کنه نگاهش

 واسه زوده آدم نیا سر شدن وونهید همه اون بعد

 ! دنیبخش

 

 !  دونمیم -

 

 مصمم و یجد  یلی خ آرش  که بزنه حرف  خوادیم انایک

 :  دهیم ادامه



 ... کنمیم رو  تالشم یهمه و دونمیم -
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 نیز که. رمیم رونیب خونه از که نزده آفتاب هنوز

  رو دادم خودم به که یقول  قراره و رو غرورم کردم

 بابا که دونمیم و شرکت سمت   افتمیم راه ! کنم یعمل

 ی  سرکش به داده اختصاص  رو هاششنبه  پنج

 ! هاشاندوخته 

 

 با رو من روز  هر شدنم،  دردنخور به قبل   ییروزا هی

 به مثال که! رمیبگ ادی کار که بردیم جا همه خودش

 یحجمه  اون با و بذارم پاش ی  جا پا  خودش قول

  حق راهش، دادن   ادامه واسه داشت من از که یتوقع

 . بدونه ناخلف و نادون رو  من االن داره

 



 در، ضربه چند از بعد شم،ی م خارج که آسانسور از

 تیریمد یوسوسه  فکر قتایحق و شمیم سالن وارد

  میتی و نوایب شکم از که یشرط  به اما بخشه لذت نجایا

  یآ حروم، و حالل یآ بگم  بخوام که نه! باشه نزده

 کنهی م حکم  تیانسان حداقلش یول ایدن نیا و ایدن اون

 ! یخور مردم مال  به نه بگم

 

  کرده استخدامش مامان ترس  از بابا که یمرد ی  منش

 با و کنه یم بلند سر مامانه،  ینفوذ گفت شهیم و

 : پرسهیم. زنهیم لبخند دنمید

  د؟ییشما کوشا آقا ا  -

 

 مثال و بزنم لبخند مجبورم کارم، بردن ش یپ یبرا من

 : که کنم یشوخ

 . کوشام آقا یعمه من بابا نه -

 

  بلند جا از شم،یم کشینزد یوقت و زنهی م لبخند

 یلیخ نیا و  خلوته شرکت.  دهیم دست باهام  و شهیم

 ! بهیعج



 

   هست؟ بابام -

 

  گفتن واسه مردده و موهاش ی  ال کنهیم فرو چنگ

 دارن"  مثال ای"  دارن محرمانه جلسه باز"  نکهیا

 ". کشنیم یدزد واسه یدیجد نقشه

 

 : پرسمیم و اندازمیم  باال ابرو یتا

   داخله؟ یک -

 

 کنمیم باز رو در که یحال در من و  دهی نم جواب

 :  گمیم

 ...درار یباز یکول کمی -

 

 داد تونهیم فقط و کنه امینه  نکاریا از کنهینم فرصت

 : بزنه

 !کوشا آقا گهید داره جلسه سییر گفتم بابا یا -
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  زده نشون دو ریت هی با نکهیا از خوشحال کوشا آقا

 : گهیم طعنه با و کنهیم شل  رو ششین

 !  شادوماد سالم -

 

  سن که یکس با کوشا، آقا نداره هم یدرست تی ترب خب

 یشوخ داره؛ رو پدربزرگش کنم، عرض چه که پدرش

 و زده وحشت یهاچشم  از امان و کنهیم  یوانت پشت

 !  باباش سرخ

 

 یحت و کنهیم  جا به جا دوشش ی  رو رو اشکوله بند

 ! داره رو خودش  لیاستا یافشاگر  واسه

 : گهیم و کاشته لبش ی  رو یساختگ لبخند بابا

 . بودم منتظرت پسرم، یاومد خوش -

 



 گوز نی ا گمیم دلم ی  تو  و شهیم تر قیعم لبخندم

 سه  تا! قشنگم ی  بابا  ستین یشدن روفو گهید

 مریگ هی چشم   به! دمیم حمله  دستور بعد و شمارمیم

 کنمیم نگاه ییرضا یآقا به دیجد و گرون یباز هی به

 !دارم مهارت کار نیا تو حداقل که خوبه و

 

 از بعد و ذارمیم زیم ی رو رو کوله ی حرف چیه یب

 رونیب رو ها  پوشه اشونختهی ر یها پشم مقابل نکهیا

 : گمیم آرمیم

 ... که پست اداره برده  انایک مدارکو نیا اصل -

 

 از بعد و زنهی م چنگ رو  ها پوشه زده وحشت بابا

  اولش یصفحه یرو احساس با که یامقدمه خوندن

  ایب توام اسکل"  که دهیم عالمت ییرضا به نوشتم،

 شرح نیبد مقدمه  و..." می د...یر رو کجا مینیبب بخون

 : بود

 

 نشان و خط تیبرا و رمیگیم دست در را قلم -

 ریپ نی ا یهمسر یبرا  دخترت که!  یدد کشمیم



 زنده امرزتیخداب مادر اگر و ستین مناسب  فرتوت

  اال. انداختینم نگاه پدربزرگ نیا سمت   باز هم بود

  خودش یبرا سالمندان یخانه  از و برود بگو حالیاای

  آب ی  رو  را مشترکتان  مته پته وگرنه کند دایپ دیز

 .زمیریم

 

 بذارمشون خودشون حال به و زنمیم رون یب اتاق از

 بدشون یکارا به دارن فرصت ینطور یا  حداقل بهتره،

 ! کنن فکر

 فاصله مصموش یهوا  از ،یکوفت شرکت نیا از

 ! شهیم بهتر حالم و رمیگیم

 که! لبام ی  رو شده قفل انگار لبخند و خونه گردمیبرم

 عمل قولم  به نکهیا از و شهی م بهتر و  بهتر یه حالم

 ! خوشحالم کنم حساب خودم رو تونمیم و کردم
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 ! سوتفاهمه رفع وقت   گهی د حاال

  آخرش از دیبا چون نرفتم  دنبالش روز دو نیا تو

  سرم ی  تو یورا و شر با  رو خودم! شدمیم مطمئن

  وقتش هنوز چون سمتش، نره فکرم که کردم سرگرم

 گردمیبرم. امپاچه  دست دهیرس وقتش که حاال و نبود

 ای رفته آرش با دونمینم. ستین خونه انایک و خونه

  رو خوب ی ها اتفاق فقط  نیا از بعد دوارمیام اما نه،

 .  کنه تجربه

 و ریس دل   هی خوادیم دلم و شمیم پالس مبل ی  رو

  چون و رمیگیم رو اششماره قبلش، اما بخوابم تخت

 !بخوابم دمیم حی ترج خاموشه

 

 

  * * * 

 

 ! منتظرم شدم، داریب که ظهر از

 رفته کارش سر دمیم  احتمال و خاموشه شیگوش

 راه تو کس هر که یقدم هر  با چرا دونمی نم اما باشه

 ! ره؟یم باالتر من قلب ضربان چرا دارهیمبر  ها پله



 

 یچشم سمت   زنمیم رجهیش شنومیم پا یصدا تا

. افته ینم یاتفاق خب، و ادیب که دوارمی ام و در یرو

  ی  تو و برم که گرده یبرم یساعت چه  دونمی نم یحت

 ! نمشیبب برگشتش راه

 

 غروب و شهی م غروب عصر و شهی م عصر ظهر

  بلند جام از دمق و دپرس من و افتهینم یاتفاق! شب

  لحظه همون اما بدم سفارش یکوفت هی که شمیم

 . زهیریم هام پشم و آدیم فونیآ ی  صدا

 

 ستین مهم و  کنمیم باز رو در بدم جواب نکهیا بدون

 ذوق و داد و غیج یصدا ! دره اون پشت   یک برام

  تونسته آرش  فهممیم آد یم در پشت از که شیزدگ

  خب اما شمیم  خوشحال براش و بده انجام ییکارها هی

 !نشه میحسود که شهینم لیدل

 



  یکل و دنیم غذا ی  بو نکه یا از و کنمی م باز رو در

 ومیاستاد  شهیم وجودم بند بند دستشونه؛ کیپالست

 ! دهیم  قیتشو و صوت و غیج یصدا و یآزاد

 

 :  گهی م لبخند با انایک و شنی م خونه وارد

  خوابالو؟ یچطور  -

 

  دهیند ازش حال به تا تصادف اون از بعد  که یلبخند

 !بودم
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. نداشته وقت  چیه مکافات اون از بعد که یخوب حال

  انایک ینهیشیپ دارن، نهیشیپ بدا آدم یهمه گمیم من

  یلیخ رو دخترش تک که یپدر از بود گرفته ریتاث

  پدر، اون ندادن دست  از یبرا انایک! داشت دوست



 بابا که دی د تینها در و  داد دست از رو  خوبش خود  

 که هم  قدر چه هر  باشه، خوب که قدرم چه هر

 ایدن نیا تو شه،ی نم آب و  نون من دل   واسه بخوامش

 !هیبق تا دارم ازین خودم به شتریب من

 

 .می بخور غذا ایب بشور  صورتتو و دست برو -

 

 چند و مامانم واسه تنگه  دلم که کنمیم فکر نیا به و

 کنمیم فرار اما! ازش دم ینشن رو جمله نیا که وقته

 بردن پناه کرده ثابت تجربه چون  افکار، نیا از

 !کنهیم تروابسته  و ترفیضع رو آدم فقط بهشون

 

  لبش ی  رو  پخش   یخنده اون و کنمیم نگاه آرش به

 ". توا  نوبت   گهی د حاال"  گهیم داره

 

  * * * 

 

 بزرگ تیمسئول هی مثل   شدم، داریب زود صبح از

 قول اش بچه به که پدر هی مثل   کنم،ی م نگاه بهش



  براش داشته رو آرزوش شهیهم که رو ییکادو داده

  طور هر آسمون، از ای سنگ ریز  از حاال. کنهیم هیته

 !کنه جورش براش خواد یم شده

 

 از شنوم،یم که ییپا هر ی  صدا با و سادمیوا در پشت

 کل االن و صبحه سر. کنمی م نگاه رو  رونیب یچشم

 و خودشونن سرکار به رفتن مشغول ساختمون

 !هم  یکین احتماال

 

  در و آدیم نییپا رو ها  پله که نمشیب یم باالخره

  به زدن غر مشغول کنه،یم  جمع رو چادرش که یحال

 !  یک دونمی نم و هیکی

 

 که کنمیم فکر نیا به و کنمیم باز رو  در شتابزده

 از و زدم بهش ضربه هی نشده شیزندگ وارد هنوز

 براش دیبا شمیزندگ یتو که یوقت تا  بعد، به حاال

 ! کنم جبرانش

 



  در بعد کنهی م مکث ها پله  یرو لحظه چند دنمید با

 راه به رهیگی م حرص با من از رو نگاهش که یحال

 سد رو راهش ها پله نییپا. دهیم ادامه خودش

  چند یبرا و شهیم پرت چشماش به حواسم  کنم،یم

 !بگم خوام یم یچ رهیم ادمی  لحظه

 

 : گهیم یوقت لحنش هیعصبان

 !  شده رمید کنار؟ یبر شهیم -

 

 :  گمیم  و دمیم تکون ینف ینشونه به رو سرم

 !نداره امکان ندارم، دوست خوام،ینم شه،ینم نچ، -
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 دینبا که یاون کنم،یم قصه وارد رو یدم دم یکوشا

 عالم یهمه از خودش که دختر هی سر  رو شیناراحت 



  کنمیم پهن یگشاد گل  لبخند. کنه آوار تره ناراحت

 :  گمیم  و لبام ی  رو

 ! بود  خواهرم -

 

 ! چه من به -

 

  یعنی دهیم جواب   لحظه در یوقت گه،یم  یفور رو نیا

 و شهیم تر شل شمین. کردهی م فکر بهش االن نیهم تا

  بخواد و باشه رفته لو خودش نظر از که یانگار اون

 : گهیم و کنهیم اخم  کنه میقا رو احساساتش

 !  اونور برو -

 

 : کنمیم اصرار من

 ! بود  خواهرم -

 

 : زنهیم غر تشیعصبان یال به ال

 !عمت جون آره -

 



 اون از رو بونیتر بار ن یا یاحرفه بزن   مخ ی  کوشا

" بلده ایچ  تیحاج  نیبب"  گهیم و رهیگی م نمکدونه

 به بزنم  زول که کنهیم وادارم که یحال در بعد

 : گمیم هاشچشم 

 !  بود خواهرم که چشمات جون به -

 

  باهاش دارم تازه که زنهیم ییکوشا رو حرف نیا

  کاریچ داره دونهیم که یجد مرد   هی شم،ی م آشنا

  از رو  نگاهش شتریب  گذاشتن ریتاث واسه. کنهیم

  لباش یرو یمحو  لبخند و  دارهی نمبر دختر یها چشم

 یاحرفه   یلیخ و هیناموس کم آدم بگم دیبا و کاشته

 !کنهیم عمل

 

 به م،یشیم  ترک زهره آدیم که باال از مامانش  یصدا

 : گهیم  لب ریز و کنهیم نگاه من

 ...برو برو -

 

 رو دستش. پلشتم یترسو  آدم هی که برم اگه یول

 که میمواظب اما و کشمشیم خودم دنبال و رمیگیم



  باز مهین در. نشه متوجه که مینکن صدا و سر یلیخ

  وارد خودم بعد یکین اول و دمیم هل رو ام خونه

 . بندمیم رو در و میشی م خونه

 

 سر از ی نفس و ذارهیم اشنه یس ی  رو  رو دستش

 و میسادیوا در به هیتک دومون هر. کشهیم یآسودگ

 صورتش جزء به جزء یرو داره هنوز  من نگاه

 ! چرخهیم
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 فکر و کنهی م خوش جا ابروهاش نی ب یفیظر اخم

 به رو سرش. شهیم  هم خوشگلتر اون با کنمیم

  و دهیم تکون نیطرف به دن،یپرس سوال  ینشونه 

 :  گهی م آروم

  چته؟ -

 



 نیا تو و کنم نگاه رو رونیب یچشم از تا گردمیبرم

 شخندین. کنمیم کمتر باهاش رو امفاصله فرصت

 :  گمیم اندازمی م باال ابرو ی  تا  نکهیا از بعد و زنمیم

 !  یخوشگل -

 

  رلبیز و رهیگینم قرار  ریتاث  تحت تصورم برعکس

 : گهیم

 . بابا برو -

 

 و شهینم دیسف و سرخ نکهیا از آدیم خوشم خب

 که چند هر و کنهیم سی سرو رو آدم  دهن وار یالت

  رو راه  درصد پنجاه نکهیا با مخش به نفوذ دونمیم

 . هیسخت کار هم باز رفتم،

 

 !یزشت -

 

 :  دهیم جواب یفور و کنهیم یکج دهن

 .یخوب  تو باشه -



 

 روش به رو خواسته خدا از فرصتم هی  منتظر که منم

  کنارش قایدق در ی  رو رو راستم دست و ستمیایم

 :گمیم یجد یل یخ و ذارمیم

 !  کن روشن باهام فتویتکل -

 

  ی  تو رو  نگاهش کنهیم یسع که. انگار معذبه کمی

 : گهیم و نداره نگه  ثابت هامچشم 

 ! ؟ یچ فیتکل -

 

 نگاه جز  یاچاره حاال و برمیم کترینزد رو سرم

 :  گمیم و نداره صورتم به کردن

 بگم بهت  یراستک ا ی خوشگل بگم بهت یالک -

 ! زشت؟

 

 از. سخته براش زدن حرف و تهیموقع پرت   حواسش

 رو لبم حرکت کی یط و  کنمیم استفاده فرصت نیا

 اون و دمیم فشار هاش لب ی  رو ه یثان  چند یبرا

 ! هنگه
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  دلم یطرف از خب یول  بکشم عقب خوادینم دلم

  زنمیم لبخند. بده دست یناامن  احساس بهش  خوادینم

 :گمیم و

 . بود یخوب انتخاب  خوشمزه، زشت هی -

 

 اشاشاره  انگشت مبهوت و مات. انگار جهی گ هنوز

 : کنهیم اشاره در به و آرهی م باال رو

 . م...بر خوام...یم -

 

 کنمیم حس.  هیخجالت بیعج اما شهینم دیسف و سرخ

 .  مشنگه خل...ک کمی درونش بهادر بزن

 :  گمیم و کنمیم کمتر باهاش  رو امفاصله دومرتبه

 ! یبر که خوامینم من یول -



 

 نیب باز شه،یدفاع سالح تنها انگار که فشیظر اخم

 : گهیم و کنهی م خوش  جا  ابروهاش

 ... که شهینم... سرکارم برم دیبا -

 :  گمیم آروم و ذارمیم  هاش لب ی  رو  رو انگشتم

 ! نه؟ مگه! شهیم... شیه -

 

 کردن مخالفت یجا به باشه شده وسوسه که انگار

 : گهیم بعد و کنهیم سکوت لحظه چند

 . بابام... فهمهیم مامانم. شهینم نه -

 

 !  بفهمن ذارمینم -

 

 : گهیم و در به کنهیم اشاره زده وحشت

 ...نهیبب نیی پا ادیب اگه مامانم.. کفشام -

 



 اول کنم،یم  باز رو در و رمیگیم فاصله ازش آروم

 هاش کفش و شمیم خم بعد  و کنمیم نگاه رو اطراف

 . بندمیم رو در و داخل آرمیم رو

 . خوامیم که  امی جواب دنبال و کنمیم نگاه بهش منتظر

 

  رون؟یب میبر  یخوا یم -

 

 : گهیم و دهیم تکون ینف ینشونه  به  رو سرش

 !بدتره رونیب... نه نه -

 

  یک من و کنهیم خوش  جا لبم ی  رو یمحو لبخند

 قاب هام دست با رو صورتش! شدم؟ صبور انقدر

 : گمیم دوباره و رمیگیم

 ! یبر خوادینم دلم -

 

 دل که  مشخصه و رهیگیم گاز رو لبشی گوشه

  با لحنم، با دم؛ی م نانیاطم بهش. خوادینم  هم خودش



 من کنار دیبا که یآرامش و بزنم قراره که یحرف

 ! کنه تجربه

 

. افتهیب برات یبد اتفاق چیه ذارمینم! مواظبتم من -

 ! باشه؟. دم یم قول بهت

 

 مثل   هم اون دیشا. کنهیم نگاهم فقط و  دهی نم یجواب

 بهش یکس نبوده، مواظبش یکس! کرده یزندگ من

  شدنش مردد و جیگ باعث هام حرف حاال و نداده قول

 !شهیم

 

 !؟ یکین باشه -
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 نیا بهم! قشنگه برام خودم زبون از اسمش دن  یشن

 یقدر اون تونستم، باالخره که دهیم رو  غرور حس

 . کنم صدا رو اسمش که بشم کینزد بهش

 مزه زبونش ریز رو اعتماد یکلمه تا کشهی م طول

  لب ریز  و ادیب خودش به تا کشهیم طول ! کنه مزه

 : بگه و  بچشه نه ای درسته دونهینم  که یحرف طعم

 ! باشه -

 

 هم خودش ی حت که باشه جون کم قدر اون باشه نیا و

 من به" بگه بهش عقلش و باشه مردد گفتنش واسه

 بهت من یکن  یزار هیگر  یایب باز اگه ها  نداره یربط

 ! "دم ی نم یتیاهم

 

  و آشپزخونه سمت   افتمیم راه و کنمیم قفل رو در

 کردم هول نم یبیم دختر هی  باشه بارم نی اول که انگار

 هی من که الخصوص یعل.  کنم کاریچ دی با دونمینم و

 کردن برقرار و دارم کنارم رو یرعادیغ حساس دختر

 یلبه  ی  رو رفتن راه مثل باهاش، یاحساس رابطه هی

 .غهیت



 

 :  گمیم گردمیم امی نیرزمیز  ریذخا دنبال که یحال در

 . نکن تعارف گه؛ید نیبش -

 

  قبل انایک که یاخونه  بر و دور به کنجکاوانه اون و

 به تونمیم من و کنهیم نگاه کرده  مرتب رفتنش

 تیوضع دن  ید با یکین وگرنه  کنم افتخار کامال انا،یک

 رو ذاشتیم رو دمش من یخونه  یشگیهم و یاصل

 !رفتیم و کولش

 

 یول بود، دهیخر غذا همراه شبید انایک که  ییها آذوقه

 معدات و شهینم غذا واست نایا که بود زده غر یکل

  حاال و کنمی م یخال ظرف ی  تو رو کنهی م خراب رو

 رو چادرش نکهیا دن  ید با و نشسته کاناپه ی  رو

 شمیم خوشحال خب یول زهیریم هام پشم برداشته

 .برداشته رو من به اعتماد قدم نیاول که

 

 نفره دو یکاناپه ی  رو کنارش انگشت چند یفاصله به

 فقط خوادیم دلم و زنمیم  ام چونه ریز دست. نمیشیم



 باعث که یفرد  به منحصر یژگیو الیدن  و کنم نگاهش

  و داره وجود و هست زیچ  همه. بگردم  شده من جذب

 چیه یب و لیدل  هزار با نه،ی هم عشق! ستین  زیچ چیه

 بود قرار اگر و یدار دوست رو نفر کی تو یلیدل

 دیشد یعالقه وقت چیه اسمش باشه، داشته منطق

 !نبود یقلب

 

 هم به رو  هاش دست که یحال در و زنهی م لبخند

 : گهیم کرده قالب

 !  داره؟ دنید مگه زشتم آدم هی -

 

 ..بو... داره دنید! آره خوشمزه زشت هی -

 

 : گهیم و کنهیم اخم

 .رمیم شدم، مونیپش -

 

 اون ی  رو که یدیکل و کنه.یم نگاه شده  قفل در به

 .منه بیج ی تو درواقع و ستین



 

 ! تونمینم که خوشحالم -

 

 .کنهیم ام شوکه  ینحو هی به لحظه هر و قهیدق هر

 

   باز_مفت#

 "  کردن قات: " نوزدهم_فصل#

 ک یچهارصدونودو_ قسمت#

 

 من از رو نگاهش اون و کنمیم نگاهش باز دهن با

 کوتاه یفاصله. نیزم ی  رو کنهیم پهن  و دزدهیم

 نگاه  بهم تعجب با یوقت و کنمیم  پر رو نمونیب

 :  گمیم و کنمیم اشاره زی م یرو  اتیمحتو به کنه،یم

 .  شد  سرد بخور -

 

   ؟یکنی نم زهیه   یخور یم رو نایا یصبح سر -

 

  ه؟یچ زهیه -



 

 نیتر بامزه  و خنگ تو و کنهی م مکث لحظه چند یبرا

 : گهیم ممکن حالت

 . نداره یفارس -

 

 :گمیم خنده با و دمی م سرتکون

  خورد؟ دیبا یچ یصبح سر -

 

! بارهیم ازم  انحراف یط یشرا هر تحت چرا دونمینم

 بهش دارم ممکن لحن نی ترمعصومانه با  که االن یحت

 و کنهیم اخم. میبخور صبحونه هم با که کنمیم اشاره

 :  گه یم

 ...  زهرمار ... مرض... کوفت -

 

 از دیبا االن! اسکله؟ انقدر چرا کوشا نیا! خندمیم

 . سرش ریخ کنه دفاع خودش

 

 ... چرا  خواهرت -



 

 که دنشونیپرس واسه مردده و داره سوال یکل احتماال

 .کنهیم قطع رو خودش  حرف خودش

 

  کرد؟یم هیگر -

 

 با دیبا که هیدر همون که  رسمیم جهی نت نیا به خب

!  شهیم کبود یفضول از داره چون شه جور تخته من

 اگه! بگم؟ تمیوضع از براش دیبا و دهی م سرتکون

 ! کنه؟ی نم فرار بگم

 

 .شد حل  داشت، یمشکل هی بابام با -

 

 شیبعد سوال بزنم حدس تونمیم و دهی م سرتکون

 دیکل دنیچرخ یصدا. کنمیم یزندگ تنها چرا که نهیا

 تا. نداره رو من دیکل یکس آزاد جز و آدیم در قفل تو

  در آزاد شده، رید در سمت   برم و شم بلند جا از بخوام

 غبار و گرد فکش با یکین دن  ید با و کرده باز رو

 با من و کنهیم نگاه من به. کنهیم زیتم رو در یجلو



 شخندین شعوریب یکه یمرت. بره که کنمیم اشاره اخم

 یم محکم رو در" کام به امیا"  گفتن با و زنهیم

 .بنده

 

   باز_مفت#

 "  کردن قات: " نوزدهم_فصل#

 چهارصدونودودو_ قسمت#

 

 اخم اون از  کنمیم حس و کنه یم نگاه اخم با یکین

 بشم که تر ی میصم باهاش کمی! باردارم قلو سه یلعنت

 ثابت که زنمیم دوقلو چسب رو شیشونیپ وسط اون

 ! بمونه

 

 . رمیگیم ازش رو دیکل. درسته بله -

 

 : گهیم و اندازهی م باال شونه

 . نگفتم یزیچ که من -

 



 زول که ی حال در نم،یچیبرم لب و نمیشیم کنارش

  از بار هر دونمینم که یجذاب  سیس اون با بهش زدم

 :  گمیم آرمیم در کجام

 .امی باهوش و دهیفهم پسر من خب یول. دونمیم آره -

 

 هاش نفس شدن تند یول کنهی م سکوت  لحظه چند هی

 یصدا با  هوی و طوفانه قبل آرامش که  زننیم داد

 : گه یم یبلند

 !دمیکش خجالت -

 

 و ستنی ن هامپشم زهیریم که یاون گهید دفعه نیا

 که نمهینماد و نیادیبن یها  سلول  تک تک بلکه

  گفته من به! احمق؟! ؟یدم دم! ؟یمود! زنیریم

 ! ادیب باد بذار کنار بکش

 

 !منم آره -

 

 : پرسهی م ناراحت و دلنگرون



 ! توام؟ یوا -

 

 چیپ و نشدم  زاده بودن انسان واسه من که  ییاونجا از

 :  گمیم شه،ی نم بسته و شله کال شمین

 وگرنه میکردینم یبد کار روشکر خدا باز حاال -

 .میدیکشیم خجالت شتریب

 

  یم ابروهاش با گهید حاال و کنه اخم که شهیم آماده

 وار دیتهد رو اماشاره  انگشت! کنه نیخون تجاوز تونه

 : زنمیم تشر و دمیم تکون صورتش ی  جلو

 . ایکنینم اخم -

 

 قلبم و کنهیم نگاهم ممکن حالت نیتر مظلومانه با

 ازش رمیگی م نگاه! وتهی ک قدر نیا یوقت رهیگیم درد

 : کنهیم یکج دهن و

 !مونیم گاو   -

 



  یسکس یجذبه  به بزنه گند راحت قدر نیا نبود قرار

 بلرزه برام دلش و دست بود قرار! ام مردونه  هات   و

 آرمان کنم،ینم کارا نیا از گهید آقامون چشم بگه

 ینشونه  به که نمیب یم هام پلک پشت رو امام یها

 یشرمندگ جز من و دن ی م تکون سر برام تاسف

 !ندارم براشون  یزیچ

 

   باز_مفت#

 "  کردن قات: " نوزدهم_فصل#

 چهارصدونودوسه _ قسمت#

  

 

 رو ساعت چند نیا تموم فهممینم من و شهیم عصر

 به یوقت معموال ! میکرد  یسپر یچطور هم کنار در

  رهیم در دستش از ساعت و زمان گذرهی م خوش آدم

 در رو نفر  هی که خوشحالم قلبم ته از من! نه؟ گه،ید

 !  کنم گم رو زمان شهیم باعث که یکس دارم، کنارم

 



  غذا فقط و دارم خوردن غذا یاشتها کنارش که یکس

 کنمیم احساس! باشم خورده  یزیچ هی  که خورمینم

 و دونمیم  رو قدرش آوردمش دست به  سخت چون

 !ستین گهید یدخترا مثل برام

 

 : گهیم و کنهیم سر رو چادرش شه،یم رفتن یآماده

 ! کنم یخداحافظ ازت خوامینم -

 

 : گمیم و اندازمی م باال شونه

 کار نکردن اصال ،یبکن  ندارم دوست منم! نکن -

 .  هیبهتر

 

 از. در سمت افتهیم راه و کنهیم یچپک رو اشافهیق

 و کنمیم بغلش پشت از کنه،یم نگاه که یچشم پشت

 :  گمیم

 . یاومد که یمرس -

 



 یب یلیخ! نمونیب یاحساس روابط و برجک تو زنهیم

 : گهیم تفاوت

 . میآورد  زور به -

 

! کنهینم فرق که من یبرا و کنمیم بغلش  محکمتر

 اد،یب  دیبا زور به اگه حاال باشم، داشته  رو یکی

 ! آرمشیم

 

 به شمیم رهیخ و  خودم سمت چرخونمش یم

 و نهیشی م لبش یگوشه یور هی لبخند. هاشچشم 

 : گهیم

 ! یشیم نیآفر خطر یدار -

 

 قیعم اما کوتاه رو لبش یگوشه و شمیم خم

 نیح همون تو برمیم عقب رو سرم یوقت  و بوسمیم

 : کنمی م زمزمه

 نداشته یخطر چیه واست  وقت چیه دمیم قول -

 !باشم

 



 . ترسمیم -

 

 : پرسمیم و کنمیم کمتر رو امفاصله خواسته خدا از

 ! ؟یچ از -

 

 : گهیم  یوقت وهمه و  ترس از پر   لحنش  نگرانه،

 !فهمنینم -

 

 :  گمیم  و دمیم تکون ینف ینشونه به رو سرم

 ! نه -

 

 بهش چندان خودم که گمی م محکم  و قاطع نه هی

  گفتم من نکه یا فکر با خوادیم دلم یول ندارم اعتماد

 !رهی بگ آروم دلش بار هر نه،

 

   باز_مفت#

 "  برگرد دو ای کردن وریب: "  ستمی ب_فصل#



 چهارصدونودوچهار_ قسمت#

 

 و کند دوبرابر را یباز ازیامت فیحر  کنیباز اگر] 

 را نرد تخته یباز ازی امت لحظه همان در هم شما

 کردن وریب کار نیا به د،یکن دوبرابر دوباره،

 ! [  ندیگویم

 

 "  هومن"  دید یه یزاو رییتغ

 

 

 درآمد! ست ین یادهیچیپ  و سخت کار ما  کار دینیبب -

  تونیتلگرام کانال ای نستاگرامیا جیپ از اصل در شما

 استفاده با رو مردم که صورت نیا به! شهیم نیتام

  قیتشو ره؛یگیم قرار ارتون یاخت در که یامکانات از

 !دیکنیم خودتون تیسا در کردن  یباز به

 

 سر امحوصله که ییاونجا از و زنمیم چونه ریز دست

  وریمانت یصفحه  پشت بهار. کشمیم  ازهیخم رفته،



  گنیم که یآدم با ،یریتصو تماس قیطر از و نشسته

 . کنهیم صحبت مهیت اون معاون  و لیوک

 

  یتیاهم چه  درآمدت منبع  حفظ که یشد  متوجه پس -

 !  داره

 

 :  دهیم ادامه صدا بد مرد   اون  و دهیم تکون سر بهار

 دیتون یم!  دیکنی م انتخاب خودتون رو تیسا اسم -

 تر شدهشناخته و معتبر  یها  تیسا یمجموعه  ریز

 یول! دیباش داشته رو خودتون درگاه ا ی د،یباش گهید

  از اصال بزرگ، یرشقاقیام یآقا که ذکره به الزم

  دیبا هاهیحاش! آدینم خوششون جتونی پ  ی  تو یفحاش

. باشن یادب یب و یفحاش هر  از جدا و باور قابل ز،یتم

 ! مفهومه؟

 

  ی  تو رو ها نکته و دهی م تکون سر  دومرتبه بهار

  دمی م هیتک من. کنهیم ادداشت ی کشیکوچ  یدفترچه 

  ییصدا و سر  پر یازهیخم بار نیا و یصندل یپشت به



 من و کنهیم  نگاهم اخم با و گردهیبرم بهار. کشمیم

 ! خندمیم و اندازمی م باال شونه

 

  به جذب رو هاتون یمشتر ها نکیل قی طر از شما -

 رو خودتون پورسانت و دیکنیم ها  یباز  انجام

 در  ساده آپارتمان  هی ابتدا در! دی کنیم افتیدر

 یخونه  هی ماه چند یط  و رهیگیم قرار ارتونیاخت

 شما که یمخاطب  به دیبا چون  چرا؟! مستقل و بزرگتر

 از درآمد قیطر از که دیکن ثابت کنهی م دنبال رو

 !نیدیرس نجا یا به تیسا

 

 

  جا به جا جام   سر متعجب و شنیم فعال هام شاخک

 :  گهیم دوباره اروی که بزنم  حرف خوامیم و شمیم

 .باشه نرد تخته و انفجار یباز  یرو فوکوستون -

 

 : گهیم  و دهیم تکون سر هزارم بار  یبرا بهار

 ! بله بله -

 



 سمتش افتمیم راه و شمیم  بلند جام از که  نیح همون

 : گمی م لب ریز

 ! بال و بله -

 

  که دیبدون دی با تیسا ییکارا ینحوه  به راجع  د،ینیبب -

  نیچن تیواقع در اما مشخصه باخت و  برد ظاهر در

 !  نداره وجود یزیچ

 

 :  گمیم و زهیری م هامپشم

   بهار؟ ستین یدزد نیا -

 

 :  گهیم بزنه پوزخند که  یانگار مرده

 راه تا! کنمیم فکر نی نکرد هیتوج رو دوستتون -

 لیمیا بود، یسوال ن،یداشت یکار درگاهتون، افتادن

 .دیبزن

 

 منه یعالقه مورد بخش که بخش ن یا وارد آما و

 ! میشویم



 و زرق پرده پشت. کردم قیتحق یکل نوشتنش  یبرا

          یدزد# نه؛ی هم  نستایا یالکچر یها  برق

 

 یلیخ هم ما و زننیم مردم خون تو رو نونشون

 !میذاریم ارشونی اخت در رو امکان نیا راحت

 

   باز_مفت#

 "    کردن وریب: " ستم ی ب_فصل#

 چهارصدونودوپنج _ قسمت#

 

  به راجع بهار ماجرا، نیا  بابت هنگم و  متعجب هنوز

  نمیب یم حاال و زدیم یقشنگتر یها حرف  ها تیسا

 ! بوده تر  قشنگ دور از زیچ همه که

  و جواب خوادینم دلش که مشخصه و زنمیم صداش

 یکوفت یصفحه  به دهیم رو  نگاهش که. بده یحیتوض

 !کنهیم خوردتر رو من اعصاب و تاپ لپ توریمان

 



 نه کنم؛ی م تجربه رو ی وانگید به هیشب  یحس دیشا

 مال  حاال  تا نکهیا یبرا  نه م،یمعتقد آدم نکهیا یبرا

 هم من شک بدون نرفته نییپا من ی گلو  از حروم

  یاندهیآ دنبال به و گذاشتم سر پشت رو  یاهیس گذشته

 اومدم بهار دنبال  به و نجای ا به روشنه کنم یم فکر که

 .بهاره  گفتن دروغ کنهیم تمیاذ االن که یزیچ اما

 

 استفاده سوء من از کنمیم فکر و دارم ی بد احساس  

 بهار. بندمیم رومحکم تاپ لپ در نی هم یبرا شده

 : گهیم و کنهیم بلند سر

 هومن؟ یکنی م ینجور یا چرا چته اه -

 

  طلبکار اون و کنمیم نگاهش هم در یها  اخم با فقط

 : گهیم قبل از تر

 !  بده؟ ه؟یدزد حرومه؟ ه؟یچ ها؟ -

 

 خودش! زنم ینم حرف من و مونهیم  جواب  منتظر

 نیهم یبرا  و هیچ کار  نیا از مقصودم که دهیفهم

 .فتهین پس که گرفته شیپ دست  



 

  چشم به زنهی م زول و شهیم بلند یصندل  یرو از

 از پر! ترسمیم نگاهش برق اون از من و هام

 ! وهمه از پر و هیافراط خواستن   از  پر هشداره،

 

 تو یوقت هی چ  جفتش فرق دزد، شاه چه  دزد دله چه -

 ! ؟یآریم در یاگهید کس  بیج از پول دوتاش هر

 

 شاه اون دزد، دله من! لیتمث نیا از رهیگیم دردم

 و کنمی م تر زبون با رو لبم زنم،یم پوزخند! دزد

 :  گمیم

 !یفهمیم منو منظور تو -

 

 :  زنهیم داد

 بهش خوامینم یول فهممیم خوبم! فهممیم آره -

 . کنه مرددم که کنم فکر

 



   به خطاب زبونم و پرهی م باال ناخواسته ابروم یتا

 بشنوه قلبم وارید و بگه در به که  یطور عقلم،

 : گهیم

 ! نطوریا که -

 

 تر آروم که حاال و برهیم فرو موهاش یال  چنگ

 و باشه من حماقت قدردان دیبا که آدیم  ادشی شده،

 : گهیم

 اون! شهیم آماده مدارکمون گهید وقت چند هی گفت -

 . برگرد شمی پ یبمون ینخواست اگه موقع

 

  خوش  جا لبم یرو مشهودتر  و قتریعم پوزخندم

 رونیب مسافرخونه اتاق از یحرف چیه یب و کنهیم

 !زنمیم

 

   باز_مفت#

 "  کردن وریب: " ستم ی ب_فصل#

 چهارصدونودوشش_ قسمت#



 

 ! نیهم

! ندارم  بهت یازین من یعنی برگرد، ینخواست اگه

 ! خودته لیم نه، ای یگردی برم نکهیا

  نکهیا بر عالوه. خورهیم بهم  حماقت همه نیا از حالم

 پس. فهممینم هم رو یترک زبون ستم،ی ن بلد رو ییجا

  پلکان یرو که نهیا آدیبرم دستم از  که یکار تنها

 !  کنم دود  گاریس و نم یبش  مسافرخونه در یجلو

 

 دورم ازش یلیخ  که حاال شده، تنگ مادرم واسه دلم

 کم حقش در چه که فهممیم ندارم دیام  برگشتنم به و

 . کردم یلطف

 

  گاریس و کنمی م خاموش  کفشم یکف با رو  گارمیس ته

 بمیج تو  همراهم تلفن. زنمیم شیآت  رو یا گهید

 ،یعصب صفحه ی  رو بهار اسم دنید با و لرزهیم

 .  شمیم دلزده و ناراحت

 

- bebashid bomi ghahr nakon  



 .( نکن قهر ،ی هوم دیببش) 

 کنمیم قفل رو تلفن یصفحه. قلب یموجیا کنارش و

  امیپ لحظه همون اما بدم رو جوابش خوادینم دلم و

 . فرستهیم یاگه ید

 

- ghlat khordam. bebashid dige . 

 (. گهید دیببش خوردم،  غلط) 

 

 و شمیم خام خط دو نیهم با که احمقم قدر  اون من و

 .گردمیبرم

 

 یرو. شهیم  باز باز،مهین در یال که بزنم در خوامیم

 اخم. در سمت به شده رهیخ و دهی کش دراز تخت

 : زنمیم تشر و کنمیم

 !  بهار؟ بازه یچ واسه در نیا -

 



 شرم و ندامت  که انگار و کنهیم بچگونه رو لحنش

 نشون ناراحت  رو خودش زهیریم  هاش چشم از

 : گه یم و دهیم

 . آقا شما واسه -

 

 نجایا کن، اش چهارقفله ببندش بودم رونیب من -

 ! خطرناکه
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 :  گهیم و دهی م تکون سر

 .  حتما چشم، -

 

 تونمی نم اما هنوز ومده ین در دلم از کنم،یم اخم

 با رو خودم  مجبورم جهینت در. باشم قهر باهاش

 .  کنم سرگرم  کاناپه ی  رو و میگوش



  ها گربه بچه مثل   بعد یقهیدق چند اون و کشمیم دراز

 جا بغلم یتو رو خودش و شهیم رد دستم ریز از

 . کنهیم

 

!  زارمیب خودم  از باشم، ناراحت اون از نکهیا از شتریب

  آرزوم دنبال  من. کردم له خودم  ی  پا ریز رو خودم من

 یآرزو دنیرس یبرا دارم، که ییآرزو و اومدم

 ! اومده خودش

 

  ازم؟ یناراحت -

 

  عشقه، اسمش رابطه نیا اگه و کنمیم نگاهش فقط

 ! بفهمه دیبا خودش

 

. دیببخش گمیم هم گهید بار صد! دیببخش گمیم بازم -

  اگه گمیم  نکهیا. فهموندم بهت اشتباه حرفمو چون

 هیمعن یب من کنار بودنت نکهیا نه برگرد یخواست

 ... که نه یا حرفم نخوام، بودنتو نکهیا نه! هومن

 



 : دهیم ادامه و کنهیم تر زبون با رو لبش

 تیاذ من کنار بودن با  ،یبر  یخوایم اگه یعنی -

 . آمیم کنار هاشی سخت تموم با یشیم

 

 !  برم؟ قراره من که برسه ذهنت به دیبا چرا -

 

 :گهیم تعلل یالحظه  بدون

 ! ترسمیم تو یاندازه منم چون -

 

  نکهیا متوجه و شمیم تر وونه ید! دوباره شمیم کالفه

 : ستمین رفته  باال صدام

 ! کنم؟ کاری چ دیبا گهید -

 

 : گهیم و کنهیم خوش  جا لبش  یرو خند تلخ

 ... ترسمیم خودم، از! نه تو از -
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 !  گهی م راست

 که یآدم از خودش،  از آدم که آد،ی م شیپ یگاه

 یآدم! ترسهیم برسه ی زیچ به کنهیم  تالش سخت

 احساساتشه از  تر یقو منطقش که یآدم صه،یحر که

  و آشنا و دوست پدر، مادر، که هیکس بهار. داره ترس

 که گذاشته سرش  پشت رو تیموقع و مدرسه

  وحشت اسم االن اگه داره حق بشکنه، رو هنجارش

 . آرهیم

 

 : گهیم و لغزنیم  صورتم ی  رو  هاش انگشت

 !  یستین قهر گهید نمیبب بخند دونه هی -

 

 رو انگشتش سر رم،یگیم دستم یتو  رو دستش

 :  گمیم و بوسمیم

! پدرت و  مادر از شتری ب نگرانم، برات فقط من -

 ...خودت از شتریب



 

 چشم و ذارهیم امنه یس ی  رو  رو سرش. زنهی م لبخند

 :  بندهیم

 ! یهست که  خوبه چه -

 

 هی تو کاش. نبودم کاش گمیم خودم  با گمیم من و

  رو جول آسمون من که یبود دهیفهم عاقل دختر

  قدر اون کاش! دونه ینم مناسب ش یزندگ واسه

 نگاه باال از ایدن یفیکث و یشلوغ به که یبود بزرگ

 ! یبود پرواز بلند کمتر ذره هی کاش ،یکن

 

 * * * 

 

  کنم،یم نگاه اخم با زنیم  یرو که ییها کیپالست به

 اما نشسته بهم رهیخ  و روم به رو که ساعته مین

 !  نداره رو بهشون زدن دست جرئت

 یبچه  دارم کنمیم حس امکالفه و یکفر ام،یعصبان

  بزرگ تنها دست و مادرش بدون رو، سرم رهیخ

 !سخته یلیخ کردنش کنترل که ی ابچه. کنمیم



 

 !  خورمی م کوچولو هی فقط خدا به -

 

 که نیزم رو  سایوا پا و  دست چهار یعن ی کوچولو هی

 . کنم خرت خوامیم

 

 . یهوم دمیم قول -

 

 نمیبب کن  عر عر ذره هی یتونیم اگه یعنی یکی نیا

 . نه ای یبلد

 

 یزندگ سوم جهان ؟یمونی م بابابزرگا مثل چرا -

 ویکوفت نیا بخورم بذا. پدرمون سر ریخ میکنیم

 !هومن

 

 نیهم. رهیگیم امخنده و کنمیم نگاه تش یعصبان به

  و شه یش و کنه سواستفاده فرصت از که شهیم باعث



 با بعد. بکشه رونیب کشونیپالست از رو  ها  یخوراک

 : گهیم و بهم شهیم رهیخ نما دندون لبخند هی

 یچص یالک پشروبا، مشروب  یدار دوست توام -

 . یایم
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 !  نمیبب مست رو تو ندارم دوست یول -

 

 : گهیم و زنهیم اش چونه ریز دست

 !  ؟ی ات بابا چرا -

 

.  دهیم عکس یجه ینت چون بکنم تونم ینم که منعش

 قائله برام که یحرمت نیهم بگم االن اگه دونمیم چون

 و شمیم  بلند جام از ن،یبنابرا. دمیم دست از رو

 :  گمیم و نمیشیم کنارش



 .  طفل هنوز ستین سنت مناسب  چون -

 

 : گهیم خنده،یم

  اگه. یمواظبم  گه؛ید  یهست تو! افتهینم یاتفاق -

 ! نه؟ مگه. یکنیم جمعمم بشم مست سگ

 

 و اعتمادن برق از پر که ییهاچشم  واسه رهیم دلم

 و کشهیم  پر لحنش و صدا واسه دلم. بهم زدن زول

 . دمیم تکون سر خنده با

 

 سر از  رو ایسخت شد؛ تموم که روزامون نیا -

  یزندگ. میکن یزندگ آدم ن  یع جدا واقعا ایب م،یگذروند

  غصه من نه ،یکن یخرحمال تو نه گهید ها، یواقع

 که میکن یزندگ یطور  هی. بخورم نداشتنمو بابا ننه

 .بشه مونی حسود خودمون به خودمونم

 

 :  گمیم و کنمیم باز رو شهیش در

 ! خب؟ کن؛ گوش یات بابا  حرف به -



 

 شهیش یکوفت  اتیمحتو از براش. کنهی م نگاهم فقط

 مونیپش که بزنم حرف خوامیم و زمیری م وانیل ی  تو

  با بهار که همونطور باشم، یقو دیبا من! شمیم

 دیبا هم من کنه،یم حفظ  رو آرزوش دندون  و چنگ

 !کنم مراقبت آرزوم از

 

.  ذارمیم ز یم ی  رو و کنمی م باز رو ها  یخوراک پاکت

 نگاه وانیل داخل اتیمحتو  به جانیه  با یطور هی

  گنج انگار که یطور هی زه،یریم هام پشم که کنهیم

  محکم رو وانیل یبدنه دستش دو هر با. کرده دایپ

 : گهی م لب ریز و دهیم فشار

 ... که  دهیم گه بو -

 

 خوادیم. استخنده دارم مقابلش در که یواکنش تنها

 و یزندگ و مرگ یپا  که یانگار یول  بزنه پسش

 اتشیمحتو بسته چشم باشه، ونیدرم آبروش و شرف

 هم تو که مسخره یافهیق  هی با بعد و دهی م قورت رو

 : گهیم شده جمع



 . آرمیم باال دارم -

 

 ساده لبخند فقط گهید بار نیا و خندمی م هم باز

 !شمیم پاره دارم رسما ست،ین

 

 : گهیم و شهیم یعصب

 تونمینم مینارنج  نازک یکرد فکر ه؟ یچ! مرض -

 !  بخورم؟

 

 هام لب که یحال در و کنم  کنترل رو خودم  تونمینم

 .نخندم کنمیم تالش دمی م فشار همیرو  محکم رو

 

 و شهیم بلند امخنده یصدا که کشهینم هیثان به یول

 بهت که خنده هی. دارم رو جوکر حال و حس االن

 ! نکن یپافشار و اشتباهه کارت گهیم
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 تا و شه یش سمت دارهیبرم  زیخ. شهیم تر یعصب

 سر رو یبطر نصف حداقل امیب خودم به بخوام

  که یحال در و کوبهیم  زیم ی  رو رو یبطر. دهیکش

 و داشته مشروب که یبد مزه از یناش  اش افهیق

 :  گهیم شده جمع هم تو داره دوستش

 .تونمیم بخوام اگه من! ؟یدید -

 

 اون نیزم  بذار یتوانستن سلطان تو گاگا، یدیل آره -

 . ویکوفت

 

 : گهیم و کنهی م جمع رو دهنش و لب

 .  ارمیم باال دارم هومن -

 

 دواریتهد و  شهیش به کنهیم اشاره که بخندم خوامیم

 : گهیم

 ! خورمایم باز -



 

 و برمیم سر یباال میتسل ینشونه  به رو هامدست

 :  گمیم

 ! باشه باشه -

 

 : گهیم و رهیگیم اشخنده  خودش

 .  شکستم غول شاخ کردم حس  لحظه هی -

 

  باز رو پنجره پنجره، سمت برمشیم و کنمیم کمک

 و درب مهین یمسافرخونه  هی دوم یطبقه از و کنمیم

 : گهیم  بهار و کنمیم نگاه رو شهر  ی  فضا داغون

   م؟یینجایا که یدید و االن -

 

 :  کنمیم نگاهش  فقط و  دمی نم یجواب

 !  باال یباال  اون برمتیم روز هی -

 



 که کنهیم  نگاه ییها خراش آسمون هاو برج به بعد

 میتونیم رو اشونهیسا رد فقط و دورن یلیخ ازمون

 . مینیبب

 

 و بشه بهتر که دارمیم  نگهش اونجا یاقهیدق چند

 و شهیم شل بدنش که. کنهیم چت داره تازه انگار

 : گهیم و من بدن ی  رو اندازهیم  رو شی نیسنگ

 .آدیم خوابم -

 

  لبخند شهیم باعث! خودش نوع در  هیخوب واکنش

 . بزنم

 

 .  کنم درست  برات قهوه هی میبر -

 

 دو هر و  باز مهین چشم با که یحال در زنه؛ی م لبخند

 : گهیم کشهیم درهم اشکال هوا  یتو دوستش

  نمیبب خوامی م خوردمش عذاب با که حاال. خوامینم -

 !  هیشکل چه یالیخیب



 

 .ستین قشنگ -

 

  الیخ یب که! رهید نظرم به و دمیرس درک نیا به تازه

  هی من! بوده میزندگ اشتباه نیبزرگتر شدن، مامانم

  خاطر به فقط نه االن، فقط نه الشم،یخ یب که هیعمر

 . دورم ازش وقته یل یخ من! بهار

 

 : گهیم و اندازهی م باال شونه

 .حموم برم  خوامیم -

 

 : زنمیم پچ گوشش  کنار و  کنمی م خم سر

  ام؟یب منم -

 

 : گهیم و کنهیم اخم

 .ستمین مست هنوز من! خر شعوریب -

 



 کمک. خورهیم تلو تلو و تخت سمت   افتهیم راه

 : گهیم  و بخوابه تخت ی  رو کنمیم

 . خوامیم تزایپ من هومن -

 

 : زنمیم غر نیح همون تو و بندمی م رو پنجره

 . یکن یم اریو که  اینشد حامله -

 

 ! هومن -

 

  که گردمیبرم. شمیم  ترک زهره و زنهیم داد هوی

  ایخدا. خوابه  بازه متر سه که یدهن با یول  مرض بگم

 !منه؟ یها گناه تاوان وانهید نیا
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 و بشن باز هاش چشم تا کشهی م طول  هیثان چند فقط

ل و شل لحن اون با  : بگه  خندهیم که یحال  در و 

 ! یات بابا زدم گولت -

 

 بخنده غش غش  گهیم داره که یپرت و چرت  به بعد و

 هم خودم نجات  یبرا! کنم نگاهش سیف پوکر من و

  تا وگرنه بدم قهوه بشر  نیا به حتما و  دیبا شده، که

  یمتبرکه اجداد ییایموم ،یچیه که پدرم پدر فردا

 .هامچشم جلو آرهیم مصرم فرعون

 

   دارم؟  کارت نجایا یآیم قهید هی -

 

  باال خوادیم دیشا که کنمیم فکر و شده  مظلوم لحنش

 :  گمیم و سمتش دوام یم. اره یب

   بده؟ حالت چته -

 

  و دهیم  تکون مثبت جواب  ینشونه  به رو سرش

 به کارش نکنه ا یخدا که لرزه،یم پام و دست



  جهنم نیا تو دیبا دونمینم من چون بکشه مارستانیب

 ! کنم کاری چ تنها دست

 

 : گمیم نه،یبش کنمیم کمک

  ؟یدار  تهوع حالت -

 

 : گهیم و  نهیچی برم لب

 .  نچ -

 

 :  گمیم و  کنارش نمیشی م پاچه دست

  نا؟یا دید یتار کنه؟یم درد سرت -

 

  نظر به یسکس قدر چه یشیم نگران یوقت اه -

 . بخوابم باهات خواست دلم! یآیم

 

  ایپو رمز  شلوارش کش که نیا. زنی ریم هام پشم

 کنمیم تر زبون با رو لبم! زنه؟یم یحرف نیهمچ داره

 :  گمیم و



 قول شم،یم وسوسه یکن اصرار گهید ذره هی -

 .  دمیم

 

 کنهی م بساط لبش یرو رو  یمخ تو یقهقهه  اون باز

 : گهیم و

  ؟یبلد مگه جون -

 

 مثل یوقت. بگه داره حق  اصال یعنی گه،ی م هم راست

 نیا توقع دیبا کنمیم  رفتار کنارش  در خان سنبل

 . باشم داشته هارم نیتوه

 

 . میبخواب کن خاموش برقو پاشو -

 

  به! کن مقاومت" گهیم قلبم ته یاسکل ی  صدا هی

 . "ستین وقتش االن نخور، گول مرد، ایب خودت
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 االن اتفاقا" زنهیم داد درونم یالش بعد طرف اون از

 هم بز حاضر دزد حاضر،  کارت شماره گاگول،  وقتشه

 !" رو کار کن تموم حاضر

 سمت    افتمیم راه افتادم ریگ وسط  نیا که من و

 : گمیم و زیم ی  رو  یا یخوراک

 . شبه سر تازه! بابا حاال زوده -

 

 : گهیم و کنهیم نگاهم پوکر یافه یق هی با

 ! یدار کم که حقا -

 

  باال کیال ینشونه  به رو انگشتم و دمی م تکون سر

  و پسیچ  نشسته درونم، یلوط و نیفرد بعد. آرمیم

  االن. دهیم  قورت رو قشیعم بغض و خوره یم پفک

 اسکل تن، سه یسالمت بگه و بزنه یسالمت مونده فقط

 !  هومن و گاگول و

 



  هومن؟ -

 

  و پسیچ شتریب شهیم باعث لوسش کشدار لحن اون

 خدا به اشوسوسه  شر از و بدم جا دهنم ی  تو پفک

  یخال زیم  ی  رو یهاشهی ش از خوادیم دلم. ببرم پناه

 یول بود دستم نبودم من بگم و وان یل ی  تو کنم

 .پاکدامنه و بینج یلیخ  درونم اسکل بعد متاسفانه

 

  یقطار لمیف  یها یزامب مثل شه،یم بلند  تخت یرو از

 افتهیم راه اشخته یر هم  به ی  موها با بوسان، در

 :  گمیم و نیزم  به چسبنیم پاهام کنم،یم جفت. سمتم

 !ها   یاین جلو -

 

 : گهیم و خندهیم

  ام؟ین چرا -

 

 مودش  بار ده بهم دنیرس تا و خورهی م تلو تلو

 . زنهیم زار بار هی خنده،یم بار هی شه،ی م عوض



  ها گرفته برق مثل و ذارهیم امشونه  ی  رو  رو دستش

 :  گمیم و شمیم بلند یصندل  یرو از

 .  کن ولم اونور برو -

 

 و کشهیم بازوم تا شونه سر از نرم یل یخ رو دستش

 : گهیم

 !ار ین در یباز ی وحش نازار -

 

 با و کنم  یم نگاهش زده وحشت زه؛ی ریم هام پشم

 شاتیگرا داره؟ یجنس انحراف نیا گمیم خودم

  داره؟ کاریچ من  با داره اگه داره؟ متفاوت

 

 ! بترکونمش بذار گهید جوشه هی -

 

 و بفرستم رون یب آرامش با رو نفسم تونمی م حاال خب

 : بگم

 !  شیآخ -

 



 ادی لمایف تو از که مسخره لحن هی با  موقع همون

 : زنهیم داد گرفته

 !هومن؟ وا ا ... هومنه... هومنه ا ! هومنه نکهیا ا  -
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 حلقه گردنم دور رو هاش  دست نهیشی م پام ی  رو

 یصدا با یوقت! منه کردن   وونهید وقت  حاال و کنهیم

 : گهیم و زنهیم زار بلند

 !  میبرگرد ایب خوردم گه من آقا -

 

 از که یصورت و ختهیر ن یزم یرو که  یپر و پشم با

 : گمیم خورهیم  ترک داره بودن هنگ فرط

 ! احمق باشه -

 



 جون به رو اومدن یقاچاق یسخت همه نیا که حاال

 تیموقع کالهبردار دزد هی منتظرم که حاال دم،یخر

 ی  پا نیا و! برم؟ کجا دیبا حاال کنه، فراهم رو موندنم

 . نمیبش کردم که ی غلط نیا لرز

 

 : گهیم و رهیگیم باال رو سرش

 ! سیک فرست -

 

  نظر به احمق و بانمک قدر اون االن ره،یگیم امخنده

 . بچلونمش خوادیم  دلم که آدیم

 

  نقش مثل حاال و کنهیم زی ر بوس هی رو امگونه  ی  رو

  تکون  رو سرش ییکا ی آمر ترسناک یهالم یف اول

.  خوره یم  تکون ها یزامب مثل   موهاش باز و دهیم

 : گهیم و کنهیم تر زبون با رو لبش

 . بسازم  ییایرو شب هی  برات خوامیم ،یبیب اوه -

 

 :  گمیم و زنمی م لبخند



 . بابا جون ا  -

 

 :  گهیم یترسناک  لحن با و کنهیم اخم

  زونتیآو کجات از نیبب بخوره دستت  یدار جرئت -

 . کنمیم

 

 بندهیپا و داره  اعتقاد قواعدش و اصول به یطور هی

  یالک یادا داره و ستین مست اصال کنمیم حس که

  چسبونهیم امنه یس به رو سرش یوقت اما. آرهیم در

 : گهیم و

 .  آدی م خوابم نزن زر قهید هی -

 

  جهینت نیا به شهیم هوشیب بعد یقهیدق چند و

  چه  حاال  معناست، تمام به چل و خل هی که رسمیم

  پاهاش و  کمرش ریز دست. نباشه چه باشه، مست

. خوابونمشیم تخت ی  رو و شمیم بلند  جا از برم،یم

 و رمیم باز ره،یدرگ فکرم و برهینم خوابم اما خودم

 نگاه شب اهیس آسمون به. ستمیایم پنجره پشت



"  گهیم بهار که کنمیم فکر یاندهیآ به و کنمیم

 " ! روشنه

 

  * * * 

 

 یگوش. شمیم داریب خواب از بهار یخنده ی  صدا با

  گذاشته ویال  باز که مشخصه و گذاشته روش روبه  رو

 !بده انجام رو کار نیا دیبا صبح یکله چرا  دونمیونم

 

   باز_مفت#

 "  کردن وریب: " ستم ی ب_فصل#

 پونصدوسه_ قسمت#

 

 که یتیوضع. نمیشیم  جام سر و کشمی م ازهیخم

 رو شهیم ظاهر یکوفت نیدورب اون  ی  جلو  باهاش

 ! کنم کنترلش یچطور دیبا دونمینم و ندارم دوست

 بهار. آمیم  نییپا تخت ی  رو از و رمیگ یم یقیعم دم

 بعد. زنهیم  چشمک و اندازهیم سمتم  به ینگاه مین



  و تاپش  لپ توریمان به دهیم رو نگاهش دوباره

 . بده جواب بهشون تا خونهیم رو هاسوال 

 

 . دونمینم قایدق نوزده، جدهیه آممم سالته؟ چند -

  ؟یچ پسرت دوست -

 : گهیم و سمتم گردهیبرم

  سالته؟ چند یهوم -

 که یحال در و ارمیب باال  براش رو وسطم  انگشت

  خچالی اون داخل از یکوفت هی تا نمیشی م زانو چهار

 . کنمیم اخم کنم  دایپ یوجب مین

 

 . سالشه چند گهینم ه،یعصب و گشنشه االن یهوم -

 : گهیم و زنهی م لبخند نیدورب به رو

 .امهیترک آره. گهید دینپرس یتکرار یسواال ها بچه -

 

  خم جلو به رو و ذارهی م زیم ی  رو  رو هاشدست

 : گهی م و بخونه بهتر  رو ها کامنت تا شهیم

 . راننیا بابام مامان اومدم، هومن با نه -



 

 !  ه؟ی چ ندهیآ یبرا م یزیر برنامه -

 

  برق هاشچشم   یجور هی آدیم ندهیآ اسم وقت هر و

 دست. ترسم یم قبل از شتریب  لحظه  هر که زنهیم

 : گهیم و کوبهیم  بهم رو هاش

  و نگیمدل. برقصم تر یجد یکل دارم برنامه من خب -

 چند که براتون دارم گهید زی سورپرا هی و کنم امتحان

 .  بگم احتماال گهید روز

 

 :  گهیم و رهیم تر عقب

 پنج به دیبرسون رو  آخر پست یکامنتا ها بچه -

 پست از اون، از قبل تا. ذارمیم رو دیجد پست هزارتا

 !ستی ن  یخبر دیجد

 

  رو روزید ی  غذا یاضافه باالخره خچالی داخل از

 بیس جون به سردن که همونطور و  آرمیم رونیب

 .افتمی م تزایپ یها که یت و ها کرده سرخ ینیزم

 



 بعدا دیشا حاال خورهیم غذا داره ها بچه نه هومن؟ -

 االن خب یول بده نشون رو خودش بخواد دلش

 .  دشی نیبب دیتونینم

 

 مردم یدغدغه به داره ام افهیق دنید که یمرس ایخدا

 .شهیم لیتبد

 

   باز_مفت#

 "  کردن وریب: " ستم ی ب_فصل#

 پونصدوچهار _ قسمت#

 

  باالخره اما کشهیم  طول گهید قدر چه دونمینم

 باشه کرده نگیدوپ که انگار. شهیم  تموم وشیال

 : گهیم و شنگوله یحساب

 . میبخور صبحونه میبر بگم خواستمیم -

 

 : گمیم پوکر و مونهیم دهنم ی  تو لقمه

  م؟یدار پول -



 

 : گهیم و شهیم بلند یصندل  یرو از

 ! حله یکن تحمل گهید هفته دو یکی فقط م،یندار االن -

 

 باالخره شم،یم خوردن مشغول و دمی م سرتکون

 :  گهیم و کردم قهر مثال که فهمهیم

  باز؟  یشدیچ -

 

 اخم. کنمیم  نگاه تنشه که  یتاپ باز ی قهی به من و

 : گهیم و کنهیم

 ها؟ -

 و رمیگیم ازش نگاه ه،ی چ  منظورم فهمهینم یوقت و

 به خواستهیم و بوده دهیفهم هم دیشا. کشمیم آه

 : گهیم بالفاصله چون اره،ین  خودش یرو

 ؟یگیم نویا -

 

 :  گمی م یجد یلیخ لحن هی با و کنمیم بلند سر

 ! نیهم بله -



 

 : گهیم و کنه  جمع رو اشقهی کنهیم یسع

 !شهینم تکرار دیببخش چشم، بله -

 

 رو فتنه دم  در که داره فعال استیس یطور  هی یعنی

 اخمم شهیم باعث لبخندش. کنهیم خفه  نطفه ی  تو

 :  گهیم و  بشه کمرنگ

  رون؟یب میبر -

 

 :  گمیم و رفتن واسه مرددم

 ... بهار مدارک ست؟ی ن ناک خطر -

 

 : گهیم و دهیم تکون ینف ینشونه  به رو سرش

 . گه ید میبر م،یمواظب بابا نه -

 

 تونمینم! بگم نه بهش تونمینم که سست من   و

 بند بند با کنمیم فکر که احمق من   و باشم بد باهاش

 !عاشقشم وجودم
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  * * * 

 

  هم یباز واقع در. انفجاره یباز ی  رو ما فوکوس -

 ...خب نه، که

 

 خودمون رو منظورش تا ذارهیم کارهمهین رو حرفش

 :  دهی م تکون سر و  زنهیم لبخند بهار. میبفهم

 .  اممتوجه  -

 

 و کنمی م اخم ینداشتن دوست بحث نیا از کالفه

 :  گمیم

 .  نیبد حیتوض لطفا ستم،ین متوجه من -



 

 :  گهیم مظلومانه  بهار

 ...!  هومن -

 

 و ببندم رو دهنم که فهمونهیم بهم داره واقع در و

 نگاه ن یبنابرا. فتهیب اتفاق نیا خوامینم من خب

 .  حمیتوض منتظر و دوزمیم  لیوک یآقا به رو آلودماخم 

 

 خم زنه،یم گره هم به  رو هاش دست لیوک یآقا

  زانوهاش ی  رو رو دستش دو هر آرنج  و شهیم

 :  ذارهیم

. تهیسا یها  یباز نیب  یقوت نقطه انفجار د،ینیبب -

  زیوار مبلغ نداره، یزحمت چیه مخاطب ی  برا چون

  تجربه رو جانیه اون مخاطب  کیکل هی با و شهیم

 مخاطب به  یطور دیبا شما مهمه، که  یزیچ. کنهیم

 شدن پولدار شبه هی رسم و راه بدونه که دیبد نشونش

 !مفهومه؟ حاال  ادگرفته،ی رو

 



  بعد کنه،ی م باز رو زهی م ی  رو مقابلش که یتاپ لپ

 : گهیم و توریمان یصفحه به کنهیم اشاره لحظه چند

 .دییبفرما مالحظه -

 

  رو نگاهم و ستمیایم سرش پشت شم،ی م بلند جا از

 گرفتنه اوج  یآماده ریتصو ی  تو که یموشک به دمیم

 یب بیضر"  اسم زنهیم  که یپوچ یحرفا یالالبه  و

 . خورهیم گوشم به"  تینها

 .گذاشت نیهم هم رو من حماقت اسم بشه دیشا

 

  ظاهر به که یپول ره،یگیم اوج ریتصو یتو  موشک

  ریتصو ی  تو  موشک ریز  مبلغش گذاشته تیسا ی  تو

 اش،دوباره ک یکل با شه،یم  زتریانگ وسوسه و شتریب

 برابر ده  کرده یگذار هیسرما که یتومن  هزار ده

 :  گهی م بهار به رو. شهیم

 ؟یآ یبرم پسش از -

 

 و کنم  باز دهن نکهیا  از قبل و سرجام گردمیبرم

 : گهیم بهار بزنم، حرف



 . البته بله -

 

 ازم سر یاشاره  با و کنهی م نگاه اخم با من به بعد و

 ! باشم ساکت که خوادیم

 

  که دیکن وانمود  دیبا شما که نهیا مهمتر ینکته  و -

 و اعتبار لیدل به فقط نداره، شما با ی ارتباط تیسا

 یم یباز تیسا نیا یتو د،یدار بهش که یاعتماد

 !دیکن

 

   باز_مفت#
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 یعنی همه نایا و دیکنیم رفتار د،یگیم د،یکنیم وانمود

  بدم دنیکش  رو و ریز و  گفتن دروغ از من و دروغ

 . آدیم



 

 ... ضایا و -

 

 یدالل رسم و راه تا گوش شده وجودش  همه که بهار

 : گهیم لیوک به رو رهیبگ ادی رو کردن

  جان؟ -

 

  تنها اما رمیم در کوره از و شهیم طاق طاقتم خب و

 !شدنه ره یخ و نشستن آدیبرم دستم از که یکار

 

 جذب مثل  . آدیم دستتون کم کم یانه یزم مسائل -

 که الزمه اما رهیغ و تلگرام مخاطب جذب فالور،

 یاخونه  نکهیا دوم و ممنوعه یفحاش کنم دیتاک مجدد

  که الزمه  فقط. است آماده میگرفت نظر در براتون که

 .دیبمون مدارکتون شدن آماده منتظر و دیکن مکان نقل

 

  یحت که خونه هی داشتن یعن ی و دهیم تکون سر بهار

 !ه؟یجانیه انقدر واقعا ستی ن خودتم مال



 از که ییپا کف تو شهیم خالصه تمیعصبان تموم

 . کوبمشیم نیزم  به استرس

 

  زهیم یرو  تاپ لپ کنار که  یسامسونت فیک داخل از

  بهار سمت به و آرهیم رونیب رو یدیکل دسته

 : رهیگیم

 

 شهر سطح تو تردد و نینبود نجایا شما چون -

 که فرستمیم رو نفر هی است، کننده جیگ براتون

 .دیباش  منتظرش عصر تا کنه تونییراهنما

 

 :گهی م بهار و شهی م بلند جا از

 ...یآقا دارم سوال یکل هنوز من -

 

 :  گهیم و ل یوک یآقا آدیم  حرفش نیب

 به رو اشهیبق د،یدونیم  رو الزمه که یقدر اون -

 . دیشیم  متوجه جیتدر

 



  بلند جا از  اجبارا. خروج در سمت افتهیم راه بعد و

 در تا هم بهار . بدرقه یبرا رمیم دنبالش و شمیم

  حاال. کنهیم یخداحافظ ازش و آدیم  دنبالمون اتاق

 که توضح ا یدن هی و بهار و منم به،یغر  اون رفتن بعد

 . بدهکاره بهم

 

   باز_مفت#
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 و رهیم در  همشون ریز از  تینها در که دونمیم یول

  اگه. آمیم کوتاه موضعم از یراحت به احمق من  

  نظرم دنیپرسیم ازم شیپ دوماه دی شا ای دوهفته

 باد کردم،یم بلند رو صدام ه،یچ عشق  به راجع

 بهار چون خوبه یلیخ گفتمیم و گلوم  تو انداختمیم

 بشه دایپ ی کس لحظه نیا تو و االن اگه اما. دارم رو

 چون سخته یلیخ"  گمیم  بپرسه رو نظرم بخواد که

 . " دارم رو بهار

 



  لبش ی  رو از لبخند دم هی که  یبهار و شهیم بسته در

 :  گهیم خورهی نم تکون

 .  میتونست ما حاال؟ یدید -

 

 که کنمیم فکر و کنمی م نگاه دستش ی  تو دیکل به

 فکر بعدش ست ین قرار مگه ه؟یشکل نیا  مگه تونستن

 پس! باشه؟ آرامش در اعصابت و وجدان الت،یخ و

 جهنم نی ا از خوادیم دلم و آرومم نا  االن من چرا

 ! کنم؟ فرار

 

 :  گهیم و  دهی م تکون صورتم یجلو رو دیکل دسته

  نظر به مسخره! بدم نشونش همه به خوادیم دلم -

 نیتوه بهم که یکس هر به خوادیم دلم یول آدایم

 خودم پس از شما بدون من بگم و بدم نشونش کرده،

 . بابام مامان مخصوصا آم،یبرم

 

 من چه اگر کنهیم خوش  جا لبم ی  رو یمحو لبخند

 قلبم اما ستمین صورتم یرو  طرحش دن  یکش به یراض

 و بده یدلگرم رومه به رو  که یدختر به داره اصرار



 باعث که ییها همون آدما، همون ی بابا گور بگه

 !یکن دایپ یاشتباه راه هی تو رو هدفت تو شدن

 

 ! هومن هومن آممم -

 

 و عرضه  یب قدر اون که! خودم دیببخش و خوشحاله

  تتیعصبان خاطر به تونمینم که پام و دست یب

 .  رمیبگ ازش رو لحنش ی  خوشحال

 

 فرستهیم  گوشش پشت  رو موهاش از طره هی دستم

 : گهیم و

 ! جان؟ -

 

.  خونمون  واسه رمیبگ لهیوس یکل خوادیم دلم من -

 .  خوشحالم یلیخ دارم، برنامه یکل

 

 رو هیگال  و دعوا کنم،یم  بغلش یحرف چیه یب من و

. راه از رسهیم یک دونمینم که یبعد واسه ذارمیم



 که یدخترک واسه دلم و کنمیم نوازش رو موهاش

 !سوزهیم منم، همدمش و دیام تنها

 

   باز_مفت#
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 مامان  مثل   نازار. نازار با گرفته یر یتصو تماس

 کنه،ی م حتشینص  مدام میقد دوران  یبزرگا

  یها  حرف با یگاه از هر و کنهیم  بازخواستش

 یاقهیدق چهل  بایتقر داره. کنهیم آرومش قشنگ

 دارم گهید من و همن با زدن زر مشغول که شهیم

 دستش از رو یگوش شم،ی م بلند جام از.  شمی م خسته

 کنمیم یکج دهن نازار به که یحال در و رمیگیم

 :  گمیم

  ؟یریکب یا یندار یزندگ و کار تو -

 

 : گهیم و کنهیم اخم خنده نیب

  زنک؟ خاله  یچ خودت -



 

 واسه کردناش، خیتوب واسه شده، تنگ واسش دلم

  و بزنتم بذارم پاچپ اگه بود  قرار شهیهم که ییدایتهد

 : پرسمیم و زنمیم لبخند! زدینم

 ! نازار؟  یخوب -

 

 :  گهیم و دهی م تکون سر

 . شمیم بهترم من دیبذار مونیم دوتا شما اگه -

 

 : گهیم و آرهی م باال رو اشاشاره انگشت

 .  ستایوا  کوچولو هی -

 

 چند بعد و افتهیم راه باشه، ابونیخ تو که انگار بعد

  بغض ناخواسته و نمیبیم تلفن قاب تو  رو آزاد  لحظه

 : گمیم و کنمیم

 ... نوکرتم من داداش -

 

 : گهیم و خندهیم



 ! یَخَرم  ه،یچ نوکر -

 

 با واسش هی دلتنگ هی بغضه، هی اشکه هی  یول خندمیم

 یوقت هم  بهار. نگذشته دنشیند از هم  یلیخ  نکهیا

  رجه یش و شهیم بلند جاش از شنوهیم رو آزاد یصدا

 :  زنهیم داد ن یح همون تو ؛یگوش و من  سمت زنهیم

  ؟یخوب! آزاد؟ یچطور  -

 

 : گهیم بهش رو و کنهیم ی احوالپرس باهاش گرم آزاد

 ...گا منو که دوتا شما - 

 

 و لگد ن ینازن نازار ییآنگوال یوحش که انگار بعد

 شده جمع هم  تو درد از که افه یق هی با شیی جا هی بزنه

 : گهیم

  جا. دنتونیرس و رفتن نیا با نینمود تیاذ رو من -

  ن؟یشد جا به

 



 و کنهیم  جا نیدورب قاب تو شتریب رو خودش بهار

 : گهیم

 . میگرفت خونمونو  دیکل ی ول هنوز نه -

 

  رو خودش  بهار مثل هم نازار و دهیم تکون  سر آزاد

 : گهیم و کادر تو کنهی م جا زور به

 . دادم کنکور  امروز بهار -

 

 : پرسمیم

  روباه؟ ای یریش -

 

 : گهیم خنده با

 .  شده شیسرد که یروباه-

 

 : گهیم و کنهیم اخم آزاد

 . بگه راست اگه حالش به یوا یعنی  گهیم دروغ -

 



 هم با که یاروزمره  و ساده یها حرف! نیهم و

 کم، میتا نیا. میدونیم قدر  شتریب االن رو  میزدیم

 آدما سر به یکار طی شرا و یدور محدود، زمان

 !قفله  جهنمم واسه ی حت که آرهیم

 

   باز_مفت#

 "  کردن وریب: " ستم ی ب_فصل#

 پونصدونه_ قسمت#

 

 که یحال در  بهار شهیم قطع که مونی ریتصو  ارتباط

 : گهیم  دمق حالت هی با کرده بغض

 کنمیم شروع درسمو دوباره من م،یبش  که جا به جا -

 . هومن

 

  متعجبم، و کنمی م نگاهش دهیپر باال که ییابرو  یتا با

 . نداشت دوست رو خوندن درس که من بهارک   چون

 



 و دهیم فشار چشمش یگوشه  رو اشاشاره انگشت

 و شهیم دور ازم هاش اشک دن  ید از یر یجلوگ یبرا

 : گهیم

 خودم واسه دلم فقط نکردما، یحسود بهش خدا به -

 . سوخت

 

 رو سرم و کنمیم بغلش  پشت از دنبالش، افتمیم راه

 :  گمیم و ذارمیم اششونه  ی  رو

  یزیچ غصه م،یدیم انجام یبخوا تو که  یکار هر -

 . بهارک نخور رو

 

 و ترکهیم بغضش باشه، شده تازه دلش داغ که انگار

 : گهیم

 .  بخونم درسمو داشتم دوست من -

 

 حرف به دادن گوش آدیبرم ازم که ی کار  تنها االن

  یاکوله و کج لبخند بهار. دمیم انجامش و هاشه

 : کارهی م لبش ی  رو



  رو اول سال هشت تموم یول یدونینم تو دیشا -

  ازیامت یکل اد،یالمپ یکل. بودم مدرسه اول شاگرد

 ...  یکل

 از پر که دار  غصه لحن اون با و رهیگیم  گاز رو لبش

 :  دهیم ادامه دن  یبار التماس

 نفر هی هم بار هی! نشدم قیتشو بارم هی یحت یول -

 از جدا شهی هم من... من  ن،یآفر بگه بهم که نشد دایپ

 . انگار کردم یزندگ همه

 

 : کنمیم زمزمه گوشش ریز

 .نیآفر -

. 

 چند واسه فقط خنده نیا اما جون کم و آروم  خنده،یم

  ده ی م قورت رو دهنش آب. است زنده که  است لحظه

  ام یعصب بودن، ناراحت  بر عالوه حاال  که یلحن با و

 :  گهی م هست

 ... خب  کنن،ی نم توجه بهم ینطور ی ا دمید یوقت -

 



  دییتا دنبال که هاشچشم  تو نمیبیم سمتم، گردهیبرم

 : گهیم و گردهیم

 اگه بگم مثال ای بدونم مقصر رو اونا خوامینم من -

 کردمینم ول خوندنو درس من بودن خوب  باهام اونا

   نداشتن؟ مگه گه؛ید داشتن ریتقص اونام یول

 

  و دمیم تکون  هاش حرف دییتا ینشونه به رو سرم

  نظر به  مظلومتر و تر یطفلک یالحظه  هر از االن

 . آدیم

 

  دادنینم تیاهم بهم نداشتن، دوستم اونا یوقت نیبب -

.  نخونم درس توجهشون جلب واسه شدم مجبور من

  هم باز یول. هیچ واکنششون یشکل نی ا خب نمیبب که

 نداره تیاهم واسش منم مردن که بابام. ندادن تیاهم

 نیا منم! نزد بهم هم سرکوفت یحت ... مامانم و

  شد تا دادم  ادامه و دادم ادامه  دادم، ادامه رو یلجباز 

 یول می لجباز  و بد دختر نکهیا از آدیم بدم. عادت

 کننیم  فکر همه که قدر اون فهممیم من هومن،

 ! خدا به ستمین نادون  و احمق

 



 سرش یوقت. اونه خوادیم بغل دلش که یاون حاال و

 .ترکونهیم بغض و امنهیس به چسبونه یم رو

 

   باز_مفت#

 "  کردن وریب: " ستم ی ب_فصل#

 پونصدوده _ قسمت#

 

 یعاد یها روز گهید رن،یم و آنیم  که ییها روز

 یزندگ ر  یمس هی ها، لمیف ه  یشب شده مونیزندگ! ستنین

 کردنش یط دونمینم من یحت که مقابلمونه ناهموار

  و کردن یزندگ  لحظه تو  دل   به دادم دل! نه ای درسته

 . ستین خودش مال که یبرق  و زرق به دهیچسب بهار

 

 بعد خب، البته! نیماش ها  مدت بعد حاال  و خونه مثل

 و  تشیسا نک  یل کردن سنجاق و  غیتبل نیاول از

 میقد مثل گهید. رفت اون نازار، گوش به دنشیرس

 چند فقط. نزد داد رو تشیعصبان نکرد، پا به غوغا

 گفت هاش حرف یهمه  آخر و نوشت واسش امی پ خط

 " بزنه حرف بهار با خوادینم فعال" 



 

 از یدور ای ییجدا که دمید شد، بد بهار حال که دمید

  یبهار اما بود سخت کوتاه مدت ی  برا چند  هر نازار

 دنبال   و کرد لج داشت، نیتحس و قی تشو توقع که

 . نرفت  دوستش

 

  یحت و  آزاد که. شدم  واقع شماتت مورد اما من

 چاره گفتم من و زدن غر سرم ایدن ال  ی خ یب ی  کوشا

 کردن رها مثل   یاچاره !  داشت اما، چاره. ندارم یا

  نیا من! برگشتن و داره وجود نجایا که یز یچ هر

  فرار ازش  خواستیم دلم من خواستم،ی نم رو چاره

 ! باشم چارهیب و کنم

 

 خونمون ییرایپذ بزرگ یپنجره  ی  رو  به رو حاال

  ی  پا اما بهار. کنمیم نگاه رو به رو به دارم و ستادمیا

 اشصفحه ی  تو قراره که نشسته ییها  لمیف شیرایو

 من از و زنهیم غر زنه؛یم  نق یگاه از هر. بده نشر

  ها قرمز خط شکستن از قلبا من و خوادی م نظر

 درک رو نی ا نجایا به تا که  خوشحالم و آدی نم خوشم

 .کنهیم تمیاذ قدر چه شکستنش که کرده



 

 من زنه؛یم صدام کنهیم تموم که رو یلمیف نیاول

  از بهار و  یخور ناهار ز یم سمت   افتم یم راه ساکت

  حرفه کارش تو گهیم. زنهیم حرف بلند  بلند شوق

 ازش هم من که باشه وقتش گمونم و شده تر یا

 !کنم فیتعر

 

   باز_مفت#

 "  کردن وریب: " ستم ی ب_فصل#

 ازدهیپونصدو_ قسمت#

 

 اشاسلحه  صاف  یکس که نه باشن، کرده زورم که نه

  ی  جا کنمیم احساس من. امقهیشق رو باشه گذاشته رو

  پمپاژ  که دمیم پرورش قلبم ی  تو رو  انگل هی دل

 .  داره بهار  لبخند به ی بستگ خونش

 

 د،یکن  تیحما دیبر شد، آپلود دیجد پست خب -

 و نشه فراموش نایا یاستور اد د،یکن تگ دوستاتونو

 . هستم خودمم که انفجار  زیم سر میبر دیایب بعد



 

 چند از بعد و شده یبارگذار یاستور همراه  به پیکل

 از بعد و شهیم بلند جاش از گذاشتن، وقت ساعت

 : گهیم دهیم یغوص و کش بدنش به نکهیا

 م؟یبخور یچ شام -

 

 : گمیم و اندازمی م باال شونه

 . خوامیم آبگوشت  من -

 

  مخش ی  رو  رفتن شتریب واسه نداره، دوست دونمیم

 : کنمیم اصرار یشتریب قوت و شدت با

 ! گوشت آب -

 

 : گهیم و کنهیم اخم ره،یم هم تو اشافهیق

 .  نطورهیا  که حاال کنمینم  درست کوفتم! ریبم برو -

 

 :  گمیم و کنمیم شل بناگوش تا رو شمین



  آخه کنم؟ درست برات آبگوشت من یخوایم -

 باشه خوشمزه آبگوشت   هیاخوشمزه  یغذا آبگوشت

 یبزن دوغ و ازیپ و خوردن  یسبز با آبگوشتو نیا و

 ...گو آب نیا بشه یچ یدونینم

 

 آره یم در رو هاش ییدمپا که نشده تموم حرفم هنوز

  در شتریب واسه و دمیم یخال  جا. سمتم  کنمی م پرت و

 دیتول خودم از رو ینامفهوم اصوات لجش آوردن

  پرت رو هاش ییدمپا جفت   هر گهید که  حاال و کنمیم

 . فراره وقت کرده

 

  وجب رو خونه یخال یفضا من و دوا یم دنبالم

  ییکایآمر اکشن لمیف هی اول نقش که  انگار. کنمیم

 تینها در خب  یول پرمیم  اپن یرو از باشم، االصل

 : گهیم و افتمیم ریگ

 !  گن؟یم یک به گاو -

 

 : گمیم خنده با

   کنم؟ بَع بَع یخوایم من، -



 

  تو یچیه اگه و رهیگیم بازوم ریز از یز ی ر شگونین

 اما کشتمیم مرگ حد تا یکی نیا نشه دردم باعث ایدن

 .دنشید ارزهیم لباشه رو که یاخنده  نیا خب

 

   باز_مفت#

 "  نَراد : "  کمیوست ی ب_فصل#

 

 . [  کندیم یباز که یکس] 

 پونصدودوازده _ قسمت#

 

 " نازار "  دید یه یزاو رییتغ" 

 

  از که بدم امضا  خونم با کنم، اغراق بار هزار تونمیم

  چهار سال ی  ط من مامان دیبا چرا. متنفرم فصل نیا

 و کننیم یزندگ توش نفر سه که یا خونه بار پنج

 سال از ماه نه یزلیگر خرس مثل   که یمن  ی  منها تازه

 ! بتکونه خوابمم اتاق یتو رو



 

  چرا و ه؟یآسمان  پرندگان ادرار به آلوده  خونه نیا ایآ

 دیشه بار  پنج چهار نیا ی  تو که اومدم ایدن به من

 ! بشم

 

 تیعنا مورد رو ما مهن  دهن ایدن نیا ی خوا یم ایخدا

 بارمون اونور میاومد که هات بنده نیا بدن قرار

 پا و دست یب ایدن نیا ما یدید توام باشه؟ سبک

  از یعار رو نایا یگفت خودمون به میدیند یزیچ میبود

 ایخدا! ارم؟یب در دلشون از ایحور با اونور ارنیب گناه

  یحور من اصال؟ میباش داشته یاکره  یحور شهیم

 ! خب خوامیم یاکره

 

 زانو یباال تا شلوارم که  یحال در اونم!  شمی م سیخ

  و کف و دیتا تو گردن تا و  تنمه بابام شرتیت و شده تا

  باهام یکار هی سرد آب شلنگ. شستنم پتو حال در

 مردمش با یشمال کره استعمارگر حکومت که کنهیم

 . نکرده

 



  وکال بک با یچاووش ی ول بایتقر کنم  هیگر خوامیم

"  گهیم داره و گذاشتن کنسرت سرم تو رادان بهرام

 ". باش مرد و اریب  طاقت باش، درد کوه تو اما

 

 از. کشهیم آه حوض چهیدر و کنمیم نگاه در به

 : زنهیم داد بابام اونور

 شه،یبدن استقامت  نیتمر گرمه، رونیب  تو ایب خانم -

 . ادیبرب پسش از بتونه دیبا

 

 !موارد یباق و فایف ال،یف درتو  رنیبگ گل یا

 

   باز_مفت#

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 زدهیپونصدوس_ قسمت#

 

 

 دو یپتو تا ده شستن گفتن میتقو کدوم به و کجا

  لگد تنها، پا  تنها، دست اونم  گلبافت یه یال دو ینفره



 یبدبخت واسه اونم کنه؟ی م کمک پا استقامت به تنها

 خوادیم دلم. خورده سوپ کاسه هی فقط صبح از که

 : بگم و رمیبگ رو سوپ  مخترع یقهی

 مرگت خبر یکرد اختراع ویکوفت نیا تو! دتویزی -

  که غذاست یگفت بار نیاول واسه چرا یول نداره، بیع

 ! بره؟ فرو مردم نیا یکله تو

 

 یحواله  یمحکمتر  لگد بغض  با و رمیگ یم یقیعم دم

 در پام پرونمینم یخوب لگد متاسفانه. کنمیم پتو

  عضالت و کف و آب اتیمحتو تو شمیم پرت و رهیم

 .  کننی م یگرفتگ  و یناراحت احساس میتحتان

 

  دومرتبه و شمیم بلند جام از دم،یم خرج  به سماجت

  پشت از بابا یصدا بار نیا و کنمیم یخال  رو حرصم

 : گهیم که آدیم سرم

 ! قهرمان درسته. احسنت ن،یآفر -

 

 قشنگ رادان به اندازهیم نگاه هی سرم ی  تو ی  چاووش

 : گهیم  و ذهنم ی  تو



 ! ستی ن ما یجا  گهی د نجایا! بهرام میبر پاشو -

 

 داد بابا اونور از. مونمیم تنها من و رهیم بهرامم

 : زنهیم

  یچ هر یپادر  و یروفرش خانوم، ستین یکاف نایا -

 ! اری ب وردار یدار

 

  مرد و اریب  طاقت گهینم گه ید و رفته محسنم که حاال

 : زنمی م غیج باش

 . دارم  درس من گه،ید بسه -

 

 که شهیم  چوندنیپ یآماده و رهیگیم  رو گوشم بابا

 :  گمیم

 استقامتم، عاشق من  بگردم دورت بابا  جون بابا -

 رسوندن   هالکت به جهت  در یکار هر! نمیتمر عاشق

 . نکن غی در آدیبرم ازت ملعون من  

 

 : گهیم. کنهیم ول رو گوشم و زنهی م لبخند



 فقط! کن پهن کن یکش آب بشور شونویکی -

 . شونویکی

 

  یحالت با و کنمیم نگاهش دهیپر باال  ی  ابرو  یتا با

 : زنمی م لب گنگ

  شونو؟یکی چرا -

 

! هدفه درک   آزمون! ستی ن پا استقامت آزمون  چون -

 . پرتا و  چرت نیا از و صبر تالش،

 

 . امخسته  قدر چه که رهیم ادمی و خندمیم

 

   باز_مفت#

 " نراد : " کمیوست ی ب_فصل#

 پونصدوچهارده _ قسمت#

 

 

 ! نازار؟ -



 

  تن به جامه رزم و کنمیم  جمع لبم ی  رو از رو امخنده

 به برم قراره باشم دامستوس که یانگار  کنم،یم

 با و پاکسان نقش در هم مامان بابا بعد. ای فیکث جنگ

  خانواده سالمت به خوانیم من، از یابزار استفاده

 ! شنیاندیب

 

  گمیم من یول  ییشویقال می بد رو فرشا گهیم مامانت -

 ...دا رو تو تا

 

 : کنمیم غی ج  غیج و آمیم  حرفش نیب

 سفیونی به من. نید یزی یلی خ گهید  شماها بابا -

  قدر؟ چه یآزار  کودک قدر چه. ازتون کنمی م تیشکا

 

 : گهیم خنده با

  اته؟رهیکب گناه کدوم تاوان نایا یدینفهم -

 

 :  گمیم و کنمیم اخم



 نیا با گه ید شد ُزالل و حالل االن بود امی چ هر -

 . یگار یب

 

  رو شلوارش یهاپاچه  و شهیم خم ده،ی م تکون سر

 لگن هی  داخل رو شلنگ که یحال در. زنهی م باال

 :  گهیم زه؛یریم دیتا و ذارهی م بزرگتر

 تموم شب  تا رو نایا گفته مامانت کنم،  کوتاه حرفو -

 .  ستین شام از یخبر مینکن

 

  از ماالمال ینهیس و نشسته دل بر داغ و سوپ ادی

 از که ییپتو  یحواله  یمحکمتر  لگد و افتمیم دردم

 دمشیند حاال تا و بوده یوارید کمد تو  عمرش اول

  نیا بگم که ندارم جرئت یقدر اون فقط و کنمیم

   شه؟یم فی کث یچ با و یچطور  وامونده

 

 واست قراره انگار شام یگیم یجور  هی حاال -

 . کنه درست یسلطان چلوکباب

 

 : گهیم لب ر یز و خندهیم



 . نکنه ات خفه خدا -

 

 و نه ای هست مامان نمیبب  که کنمیم نگاه رو اطرافم

 :  گمیم شهی م راحت الم یخ نبودنش جانب  از یوقت

  بابا؟... سیپ سیپ -

 

 . کنهی م نگاهم کنجکاو و کنهیم بلند سر

 

 . بدم بهت شرمانه یب شنهادیپ هی خوامیم -

 

 :  گمیم و پرهیم باال ابروش یتا

  ؟یگرکیج میبر شب یآیم -

 

 : زنهیم غر  که یحال در و کنهیم باز رو در مامان

 . گهید نییبدو -

 



 فکر نیا به و شهیم رد اطوار ادا  با کنارمون از

 خنده خودم تفکر  نیا از و.  آبستنه دیشا خب که کنمیم

 .  رهیگیم ام

 

 دستش با بابا اطیح در سمت به مامان رفتن بعد

 کنمیم اخم من و رهیگیم  باال برام کیال سید عالمت

 :  گمیم یکج دهن با و

 . اصال یفود فست رمیم خودم -

 

   باز_مفت#

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 پونصدوپونزده_ قسمت#

 

 موقع دهیم حیترج من برخالف و زنهینم  یحرف گهید

  انجام که یکار صرف رو تمرکزش و کنه سکوت کار

  ی  رو شوق به و شمیم ساکت هم من بکنه، دهیم

  که چند هر و پتوها جون به افتمیم  یجنگ تزایپ

 هیما جون از یول  شورهیم بابا رو  شترشونیب

 . بشن خالص تا ذارمیم



 

  رو یاگهید کار  بخواد مامان که مونمینم منتظر گهید

  از یکسر در و کنمیم عوض  لباس. کنه  سوار سرم

  کوچه وسط که بعد و کنمیم ترک رو  خونه هیثان

  خونمون در. کشمیم نفس رو یآزاد  ی  بو ستمیوام

 ذارمیم پا  خب یول کنه،یم صدام مامان و شهیم باز

 . شمیم خارج کوچه از و فرار به

  دونمیم من  انتظارمه، در  ریکفگ یبرگشتن دونمیم من

 اون دونمیم من گذاشته، یسرناسازگار  من با اون

  رو رونیب یغذا کشهیم  پر دلم من یول کشهیم منو

 ! بشه دفع بدنم از سوپ  سم   که بخورم

 

  بلند یها قدم با رو یاصل ابونیخ که  حال همون در

 رو عقب مدام باشم بی تعق تحت انگار و کنمیم یط

 دارم یخاص  یماریب خورده هی که بماند و کنمیم نگاه

 دستم ییکای آمر اکشن یها  سلایر مثل ی گاه از هر و

 .  ذارمیم گوشم ی  رو رو

 



  جامه رزم من و دهیم جواب  بوق تا ده  بعد باالخره

  امون خب یول کنم سیسرو  رو دهنش که پوشمیم

 : گه یم و دهینم

 .  زنمی م زنگ بهت خودم -

 

 که آزاد بوق یصدا. کنهیم  قطع روم رو تلفن تمام و

  ایآ است من حق نیا. شمیم یعصب چهیپیم سرم تو

 ؟یگرفت نظر در رو انصاف جوانب تمام  شما ایآ آخدا؟

 دمق هم من دهینم جواب که حاال مادرمه؟ آه نیا ایآ

 و میرژ و رمیگی م یپارت فود فست ییتنها یعصبان و

 ! چپم  سمت یهیکل به رمیگیم

 

  خونه از خروجم از قبل افتهیم ادمی و هیکل گفتم

 ی  تو بدنم یاعضا تمام ریآژ ی  صدا. نرفتم ییدستشو

"  زننیم داد هم با همشون  و شهی م پخش سرم

  منم" ؟ینکرد یخال چرا تویوحش یها هی کل نیا مخزن

  وسطم  انگشت و رمیگیم اسنپ انیگو  طرفم هی به

 ! باالست کال یز یچ هر و ی کس هر واسه

 



  بخورم، حناق من خب و رسمی م نظر مورد  مکان به

 یاندازه به. که رهینم نیی پا من ی  گلو  از ییتنها نیا

 و کنمیم دیخر  یبعث میرژ یها اردوگاه ماه کی ریذخا

  خونه اگه  نکهیا شوق به اش،خونه  سمت افتمیم راه

 .  خورمشونیم نمیشی م کوچشون وسط نبود

 

  هم یلیخ و رمیم ادهیپ  نیبنابرا و ستین یادیز راه

 :  گهیم یوقت و دمیم فشار  رو زنگ. رسمیم زود

  بله؟ -

 

 خودم انگار خب یول. کنم رش یغافلگ که گمی نم یزیچ

 که آدیم  زن هی محو ی  صدا چون شمی م ریغافلگ

 : گهیم

 !  آزاد؟ هیک -

 

 ...سرم یرو زنیریم سرد آب و

 

   باز_مفت#



 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 پونصدوشونزده_ قسمت#

 

 اتفاق تا  هزار ممکنه دونمیم لرزه،یم پام و دست

 دونمیم باشه، افتاده سرمه یتو که ی اون جز گهید

 تموم یول  باشه داشته وجود احتمال تا  هزار ممکنه

 برم خوادیم دلم. زنهیم تند قلبم و رهیگیم لرز بدنم

 گهید دوبار آزاد دن،یچسب نیزم به پاهام اما

 : پرسهیم

   ه؟یک بله؟ -

 

 و ذارهیم  جاش سر رو فونیآ شهیم دیناام یوقت و

  جواب که بپرس بزن، صداش! یلعنت بزن حرف خب

 و ستادمیا جام سر کنم،ی م بغض ناخواسته! یر یبگ

 : گهیم باشه بوده فرصت  منتظر که انگار عقلم

 هر یدید! شد یکردیم فکر که همون باالخره یدید -

 !  افتاد اتفاق یدیترس یم که یچ

 



  آروم نه، که کنهیم اصرار و کرده کز گوشه هی قلبم

 لشیفام با که آزاد نداره، خواهر که آزاد یول! ریبگ

  درد سرم... ستین نجایا گهید که بهار! نداره یارابطه 

  دمیخر یکا یپالست! الیخ  و فکر همه نیا از رهیگیم

 در. شهی م زهرمارم غذام و خورنیم سر دستم از

  استرسم و نمیبیم رو  جوون خانوم تا دو شه،یم باز

 ! شهی م شتریب

 

 قلبم شنومیم سرشون پشت از که رو آزاد یصدا

 دنمید با حتما خب گمیم  و زنهیم معمول حد از تندتر

 نیا بگه بهم اصال دیشا. کنهیم رفع رو سوتفاهما

 از شهیم و تره جوون یل یخ که شونیکی. انیک دوتا

 نداره، یاد یز یسن تفاوت من با که خوند اشچهره 

  یرو که یدیخر یها کیپالست و من رو  نگاهش

 یبرا فقط سته،یوام دور... آزاد و زنهیم  چرخ نهیزم

 مشغول بعد و کنهی م نگاهم زودگذر و کوتاه هیثان چند

 ! شهی م یخداحافظ و تعارفات

 

 :  گهیم آزاد به رو تره، ادیز کمی سنش که یخانم

 ! یکن یدلبر دیمهش واسه دی با  حاال حاال -



 

 کور! گوشام شنیم کر! د؟یمهش واسه کنه؟ یدلبر

 تند رو هام قدم. کنمیم گرد  عقب و هام چشم شنیم

 شم،یم خارج اشونکوچه  از نکهیا بعد و دارمیبرم

  نجایا کاش کنم،یم لعنت  رو خودم کنم،یم هیگر

  ها احمق مثل   کاش! بودم دهیند کاش! بودم ومدهین

 ... دمیشنیم دروغ

 

   باز_مفت#

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 پونصدوهفده _ قسمت#

 

 یب دوام،ی م رو خونمون تا شیجهنم یخونه  ر  یمس

 چشمم. ستمیبا لحظه کی  واسه یحت  بخوام اونکه

 خوادیم نه، ای آدیم نمیبب که سرمه پشت  به همش

  زیچ همه و ستین انگار یول نه ای بزنه حرف باهام

 .  شده تموم اشخونه  در ی  جلو همونجا



  هی پلکون  رو جا، هی باالخره و افتمیم نفس نفس به

  نازار که  اولت یخونه  سر یاومد و نمیشیم مغازه

 !  خانوم

 

  بغضم... باز  ،یشد خراب  و شکسته باز! ییتنها باز

  احمق یهادختربچه  مثل   ستین قرار من یول ترکهیم

  به د،ید رو من ییآشنا اگه که. کنم هیگر و نمی بش نجایا

 داشت که میدید رو احمقتون دختر بگه بابام مامان

 افتمیم راه کنم،یم پاک رو هام اشک. زدیم زار

 ! رمی م آروم رو ری مس یهیبق و خونمون سمت

 

 !  آروم آروم  

 یچیه من و فتادهین یاتفاق چیه یانگار  که یطور هی

  یقیعم دم. کنهیم درد یاد یز کمی قلبم خب؛ اما دمیند

 لیدل کارش پشت میکن  فکر ایب گهیم دلم و رمیگیم

 و سرش تو  بخوره گهیم عقلم و باشه داشته یمنطق

 . جهنم به بره شیمنطق لیدل همون  با انشاهلل

 



  یافهیق  دن  ید با و کنهیم باز رو در بابا  زنم،یم در

 : گهیم  نزارم و زار

 خوبه؟  حالت -

 

 :گمیم  و دمیم تکون ینف ینشونه به رو سرم

 . کنهیم  درد دلم! نه -

 

 و چسبونهیم اشنهی س به رو سرم کنه،یم بغلم

 :گهیم

 شهیم نی هم  یخوریم  رونویب یآشغاال آت یریم-

 ...گهید

 

 و ترکونمیم رو بغضم بابام آغوش تو  نجایا من و

  تو نجایا داره احمقم دختر  بگه خودش مردم یجا بذار

 چون زنه یم زار خودش یخونه  تو و من بغل

 .گرفته درد اشمعده

 



 یکل و نباته ییچا دردم درمون   کنه فکر مامانم بذار

 . خوردنم غذا رونیب بابت کنه شماتمم

 

   باز_مفت#

 "  نراد : " کمی وست ی ب_فصل#

 پونصدوهجده_ قسمت#

 

  * * * 

 

 نبات ییچا  که مثال بهتره، حالم مثال شدم، آروم مثال

  دراز تختم ی  رو کرده، آروم رو دلم درد و کرده اثر

 کنارم رو  میلعنت یگوش. سقف  به شدم رهیخ و دمیکش

 !  بخوره زنگ که  منتظرم وار وانهید و گذاشتم

 

 خودم از اشتباه هر بعد که هیسوال! احمقم؟ هی من

  که قدر اون! هستم واضحه، کامال جوابش پرسم،یم

 نابودم تا کنمی م زیچ همه و کس همه ری درگ رو خودم

 . مخالف  جنس ای باشه، دوست خوادی م حاال کنه،



 

 ریگ نفس بد شب   نیا من کنمیم فکر دارم و شبه سر

 اگه نزنه، زنگ اگه! کنم؟ صبح دیبا  یچطور رو

 تونمیم من...  اگه... اگه... اگه اره،یب در دلم از نخواد

 !  بدم؟ ادامه میزندگ به

 

 آدم هی نکهیا از متنفرم و زنمیم غلت  پهلو سمت به

  یها  خط تشکم ی  رو! شهیم شدنم فیضع باعث گهید

 :  گمی م لب ریز و کشمیم یفرض

 ...  زنه یم زنگ -

 

 : دمیم ادامه بغض با و کشمیم گهید خط هی

 ... که شهیم مگه بزنه، زنگ دیبا -

 

  یهمونطور زمان. اشادامه واسه کنمیم  مکث خودم

  دارم که یداغون  حال   نسبت به من و گذرهیم دیبا که

 و رهیم جلو ممکن حالت نیتر کند یتو کنمی م فکر

 ! شمیم یعصب

 



 و گذرهیم ساعت سه ساعت، دو ساعت، کی

 نه و دارم ازش  یامیپ نه هنوز که کنم باور  خوامینم

 ! یتماس

 

 : گهیم و شهیم دلنگرونش  دلم

  باشه افتاده براش یاتفاق دیشا -

 

  تحت گهید تو یعنی که اندازهی م باال شونه فقط عقلم و

 شیپ من گه یم دلم! یرد یوونهید یست ین من کنترل

 بُعد سمت، اون از اما بزنم زنگ و کنم یدست

 اول"  گهیم نشده، خوب  نبات ییچا با که یاشکسته 

 ".  نیبب رو من روز حال

 

 ای دارم، که یمیتصم و سوزهیم واسش دلم نم،یب یم

  زنگ و کنمیم خفه نطفه ی  تو رو داشتم بگم بهتره

  مهم! کردم صبح هیگر با رو  شبم ست،ین مهم! زنمینم

 مهم آرم،ی م باال دارم  که بده قدر اون حالم ستین

 !امیعصب و دلواپس و تنگ براش دلم که ستین

 



 

 وارید ی  رو  یها  طرح  و ها هیسا به  رو شب تموم  

 حرف  خودم با یحت کام  تا والم شمیم رهی خ اتاق

 .... برام آدیم امیپ که صبحه یها دم  دم. زنمینم

 

   باز_مفت#

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 پونصدونوزده_ قسمت#

 

 امیپ و میگوش سمت   زنمیم  رجهیش ها، زده  یقحط مثل  

 شهی م یخال  که بادم! یغاتی تبل امکیپ جز  ستی ن یزیچ

 ! یدلواپس ی  خمار نیا از  رهیگیم درد بدنم تموم چ،یه

 

! سخته؟ دنیکش نفس هم  باز چرا و رمیگیم قیعم دم

 شمیم وونهید بمونم خونه  یروح وضع  نیا با اگه من

  ی  رو ادداشتی هی بابا، مامان شدن   داریب از قبل پس

 از هام لباس کردن عوض بعد و چسبونمی م خچالی

 . زنمیم رونیب خونه

 



.  کنهیم اموونهید داره کنم کاریچ برم کجا  نکهیا فکر

  االن که ینازار اما بزنم حرف  باهاش و برم گهیم دلم

 استآشفته و یعصب باشه، ناراحت نکهیا از شتریب

 !گوساله جات  سر نیبش  گهی م و دهنش ی  تو زنهیم

 

 اگه دونمینم رم،یگی م شیپ رو نایت یخونه  راه

  کاری چ نجایا نزده آفتاب و صبح کله بپرسه مامانش

 واسم که هیآدم و راه تنها یول بگم دی با یچ ؟یدار

 . مونده

 

 وجود گهید  یاریشهر قهرم، هومن با سردم،  بهار با

  داغونم ی  نایت یحت دارم، درد خودم که حاال و نداره

 .نداره رو حرفام دن یشن حوصله

 

  یخونه  به رفتن قبل ، یگشنگ از افتمیم پس دارم

 وقت نیا جا  چیه و گردمی م مارکت سوپر دنبال نا،یت

 به و گردمی م یینونوا دنبال حای ترج. ستین باز صبح

 .نداره اطوار ادا گهید یگشنگ نظرم

 



 جا همون  پلکون رو و رمیگیم ی بربر نون هی

 هر که بماند حاال. زنمیم  سق یخال نون و نمیشیم

  حسرت از پر  نگاه و سوخته دل هی با شهیم رد یکس

  یدوهزارتومن هی هم نفر هی و کنهیم  یدلسوز برام

 .کنهی م نگاهم بغض با و پام کنار ذارهیم

 

 و رهیگیم  امخنده  میبدبخت و بغض وسط   دردم، وسط  

 دستم ی  تو یبربر نصفه همون با. شمی م بلند جا از

 گربه بچه هی یوقت و ها  ابونیخ تو افتمیم راه باز

 دهیکش  دراز ریمس ی  تو  یشمشادا ی  پا که نمیبیم

  یطفلک و نمیشیم کنارش. زنمیم لبخند ناخواسته

 یتو که رو ینون. کنهینم فرار که دهی د آدم قدر اون

 ر  یمس به و زمیریم براش کنم،یم خرد دستمه

 .  دمیم  ادامه مجهولم

 

  نکهیا جز یا چاره حاال و تابهیم تندتر داره آفتاب

 چون. ندارم برسونم، نایت  به زودتر چه  هر رو خودم

 چرا که بزنه غر جونم به و بشه داریب مامان  که االنه

 غر با شهیم مصادف دنمیرس. یرفت رونیب اجازه یب



 دختر دست از هم اون انگار که نایت مامان زدن

 !شده خسته  یلیخ احمقش

 

   باز_مفت#

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 ست یپونصدوب_ قسمت#

 

 کیعل گفتن  بعد کنهیم  باز که رو در کنم،یم سالم

 : گهیم و زنهیم  داد سرم سالم

  ؟ییکجا معلومه  چیه -

 

  بودنم کم از و موندنش تنها  دست از کشمی م خجالت

 ! ده؟ ی م رییتغ رو یزیچ من وجود مگه یول

  با طلبکاره، ازم یخودیب باشه دهیفهم  تازه که انگار

 :  گهیم شرمنده لحن هی

  ایب. دخترم تروخدا دیببخش... خواهرشه کردم فکر -

 ...تو

 



.  شمیم اشونخونه  وارد و آرمیم در رو هام کفش

 داره حق مامانش  و آدیم اتاق از بچه  یهیگر یصدا

  نایت نمیبب کنمیم عجله! بگه  یچ هر اوضاع نیا ی  تو

 سرد آب باز که کنهیم یغلط چه داره  و مرگشه چه

 . سرم ی  رو زنیریم

 

 داره یطفلک و دهیکش دراز  تخت ی  رو بچه به پشت

 کنم،یم بغلش. شده سرخ هیگر از و زنهیم زار

 از که یاصوات  جور هزار گوشش دم    دمی م تکونش

 .  نداره دهیفا و آرمیم  زبون به رو گرفتم ادی هیبق

 

 : شمیم یعصب

 ...بچته ! خانوم نا یت ستاین پدرت پدر دشمن -

 

. کنهیم  هیگر قبل از شتریب بچه و دهی نم رو جوابم

 : گهیم  بغض با و سادهیوا در قاب ی  تو مامانش

 !  ؟یآورد من سر به یچ دختر، نده رتیخ خدا -

 



 اندازشیم وونهید هی که  یسنگ همون ت یحکا شده و

 !ارنیب درش توننینم عاقلم تا ده و چاه ته

 

  دم،یم تکونش  و اششونه به کنمیم بند رو دستم

 هم باز گهی م هاششونه دنیلرز یول  دهی نم جواب

 مامانش و آدیم در زنگ ی  صدا. کنهیم هیگر داره

 . کنه باز رو در رهیم

 

  کنهیم من با  مختصر یاحوالپرس هی آد،یم خواهرش

 "  سرت تو خاک"  گهیم نایت به رو بعد و

  همون ی  تو کنهیم یسع و رهیگیم من بغل  از رو بچه

 فقط بچه اون درد   و بده ریش بهش سرپا حالت

  ریش ولع با و  چسبهیم خالش ینهیس به که هیگرسنگ

 ! خورهیم

 

 و موندم  من حاال و رهی م رونیب اتاق از خواهرش

 . کنهیم هیگر ما به پشت و صدا یب داره که یینایت

 

 . کنم بغلت خوامیم پاشو -



 

 و شهیم بلند هیثان از یکسر ی  تو که شهی نم باورم و

 خودش و کنمیم باز رو هام دست. نهیشیم من به رو

 . زنهینم یحرف و دهی م جا  بغلم ی  تو رو

 

 :  گمیم و کنمیم نوازش رو موهاش

  ؟یندار دوستش  چرا -

 

 : کنهی م زمزمه

 !نه خودمو یول دارم دوست  اونو...دارم -
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  نه؟ خودتو چرا -

 



 !  امعرضه یب چون -

 

!  یاریب نجایا تا تنها دست رو اتبچه  یتونست تو -

 . یستین عرضه یب پس

 

 : گهیم بغض با و بنده یم  رو هاشچشم 

 . کنمیم هیگر همش یول -

 

  هر بعد بده ریش اتوبچه  که، نداره بیع  کردن هیگر -

 !کن هیگر  یخوایم یچ

 

 زار بلند یصدا با حاال بغلم ی  تو و ترکهیم بغضش

  بار هزار یروز  رو یتکرار  ی  ویسنار هی زنه،یم

 که نهیا آدیم بر من از که یکار تنها  و کنهی م یباز

 ! کنم بغلش فقط

 ی  تو ساعت چند لحظه، چند قه،یدق چند دونمینم

  آد،یم بند اشه یگر باالخره که میمونیم حالت همون

 : گهیم نهیزم ی  رو نگاهش که یحال در  و رهیم عقب



 ...! نجاستیا... اریشهر نرفته -

 

 پر عشق نیا سم   چرا و کنمی م نگاهش مبهوت  و مات

 !شه؟ینم دفع بدنش از مسخره عذاب

 

 : زنمیم  داد سرش و شم یم یعصب 

  کال که ستین قرار! بره شهیهم که ستین قرار -

  شه یم. نجانیا همه ننش ش،یزندگ اشخونه ! نباشه

 !ازش؟ رون یب یبکش و  یکن لطف تو

 

 : گهیم و دهیم تکون ینف ینشونه  به رو سرش

 ! ؟یچطور  -

 

 کنم،یم سکوت! سخته؟ کندن دل قدر نیا واقعا

 خودم نگاه   یوقت ستم،ین بلد خودم یوقت! دونمینم

 یصفحه ی  رو روز ساعت چهار  و ستیب تموم  

 بگم تونمی نم بخوره،  زنگ که منتظرم و مهیگوش

 نیا ی  تو اشبچه  یوقت اونم نباش منتظرش

 . استخونه 



 

 ! ؟یقهر چرا اتبچه  با -

 

 :کنهیم اصرار

 . ستمین قهر من - 

 

 :  گمیم  و زنمیم زول هاشچشم  به صورتش، به

 !  کنه؟ هیگر قدر اون ی ذاریم چرا -

 

  زیچ همه از که بد حال   ابن دیشا و  دهی نم جواب

 و کشهیم دراز. است لحظه هی آنه، هی ،یمتنفر

 خودم واسه دلم و ذارهیم من یپا ی  رو  رو سرش

 اول من نمیبیم و کنمیم  نگاه خودم به اما سوزه،یم

 یول کنم تمومش  جا نیهم  ممکنه که چم ی ه ر  یمس هی

 !رهیمس همون آخر دیشا... نایت
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  خواهرش. اشبچه  هم و خودش هم بره،ی م خوابشون

  بالش و کنهی م نوازش رو موهاش و نهیشیم کنارش

  آروم  من و ذارهیم سرش ریز من ی  پا ی  جا رو

 :  گمیم

 . گهید برم دیبا من -

 

  آروم لحن با من از بالطبع هم اون و دهی م تکون سر

 : گهیم نشییپا یصدا تن و

 . نکنه درد دستت -

 

  با یخداحافظ از بعد و شمی م بلند جا از زنم،ی م لبخند

  یبرا ناراحتم. زنمیم رونیب اشونخونه از مادرش

 نازار! سرنوشتشون یبرا  و هامدوست  یبرا خودم،

 پا و دست خودش یروح  طیشرا نیبدتر تو داره

  هی یحت هاآدم تموم نیب از که است مسخره و زنهیم

 .نداره کردن  دل و درد یبرا رو نفر

 



  رو حالم ندارم یدسترس بهش  نکهیهم و  دوره بهارک

 من دوست گه ید یول نجاستیا اریشهر کنه،یم بدتر

 ! ستین

 

 زن عاقله یجا دمیم  حیترج خونمون، گردمیبرم

 .باشم خودمون یخونه  احمق  یبچه  نا،یناایت یخونه 

 

  من دل و من از یسراغ هنوز که یآدم با دونمینم 

 هم من کنه یم حکم عقل اما بکنم دیبا کاری چ گرفته

  هر با رو سرم کنم، شهی پ رو یفراموش خودش مثل  

 کنهیم دور اون به کردن فکر از رو  من که یزیچ

 !بدم نجات رو خودم و کنم گرم

 

  مواجه مامان یغرغرها با که نشدم خونه  وارد هنوز

 هیبق که  ییها حرف نیهم که کنمیم  فکر و شمیم

 !  قشنگه یلیخ"  ریگ"  گنیم بهش

 یلیخ کنمیم فکر و سوزهی م نایت مادر حال به دلم

 شک بدون بود او یجا من مامان اگه چون صبوره

 !کردینم تحمل رو هام یباز  بچه نقدریا



 

 نه، که خواب. خوابمیم و کنمی م عوض رو هاملباس 

 بگم و بدم ی باز  رو خودم فقط که بندمیم رو هامچشم 

 انیپا به نجایا من یزندگ ستین قرار! فتادهین یاتفاق

 . کنم فراموش  رو خودم ستی ن قرار! برسه

 

 یکم و نمیشی م سرجام ستم،ین موفق هم یلیخ  خب اما

 سراغم به که ییها وسوسه آخر دست. کنمی م فکر

 مورد یها  لمیف ی  پا نمیشیم و شنیم  روزیپ آنیم

  رو نیگابل یاکره سلایر وونهید معتاد   هی مثل  . امعالقه

 شمیم رهی خ  اقیاشت با و کنمیم یپل هزارم بار یبرا

 !  توریمان یصفحه به

 

 که درسته کنم، غرق رو هامیکشت ستین قرار

 یزندگ یها یسخت تحمل  یبرا که درسته نوجوونم،

 به که بدونم رو نیا دیبا اما ستمین آماده یلیخ  هنوز

  نا حق و هستم  خودم یزندگ قهرمان من مامان قول

 !ندارم رو  من کردن   دیام
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 تینها در و  ساعت چهار  و ستیب روز،  دو روز، کی

 ! فتادهین  یاتازه اتفاق! گذشته ساعت  هشت و چهل

 یصفحه  به رهیخ بخوام خودم نکهیا بدون   باز من

! خبر هی... ای ام،یپ ای تماسم، منتظر می گوش  خاموش

 گهید وقت، همه نیا گذشت از بعد و ستین یول

 ! ندارم یتیشکا

 

 عمرم یاندازه اشلحظه  هر چون همه، نیا گمیم 

  کرده، طاقتم یب و خسته  دنیکش انتظار چون گذشته،

 یکس و نکردم یاشتباه من چون رم،یدرگ دلم با چون

 کنه یسع حداقل ای ادیب من دنبال دیبا کرده اشتباه که

 ! بوده سخت هم اون ی  برا ماجرا نیا که بفهمونه بهم

 



  ها روز نیا و زنمیم رونیب خونه از پوشم؛یم لباس

 عاشقانه ی ها رمان خوندن  ! کردم دایپ یدیجد حیتفر

 ! کتابخونه آروم  یفضا تو  درس یجا به

 

  کار نگه بهم  مدام که مامان از فراره، جور هی البته

 و در از و ی دمق چرا چته  نپرسه که بابا از بدم، انجام

 .  کردن فکر به نکنن وادارم که خونمون وارید

 

 جادیا صدا و سر که دارم یسع اموهیآبم  داخل ی  ن با

  کنم، جلب خودم به رو نفر  چند اخم از پر نگاه. کنم

 !برم سه یر دلم ی  تو  و رمیبگ تذکر

 

"  زنهیم  داد  داره که یجان یه  خور زنگ اون با تلفنم

 دسته که همه  نگاه و آدیم در صدا به"  یبیب وی فاک

 و صورتم ی  رو شهیم پهن نداره نکفیکالش از یکم

  قی طر از رو میگوش یصدا  نما، دندون لبخند  هی با من

 اسم   به که چشمم و کنمی م قطع کنارش یهادکمه

  و شکنهیم گلوم ی  تو دهنم آب افته،یم  صفحه ی  رو

 . افتمیم سرفه به



 

  یکار گند نیا از شتریب تا کنمیم جمع  رو خودم

 همراه و زنمیم بغلم ری ز رو دفترم و  کتاب نکردم،

 .زنمیم رونیب کتابخونه از میگوش  و یپشت کوله

 

 سرفه و نمیشیم ورودش در ی  جلو پلکون ی  رو

 رو تلفن هم عنترآقا بشه، تموم امسرفه تا. کنمیم

 یگوش ی صفحه به یکفر  و کالفه من و کرده قطع

 کمال در و بخوره زنگ که منتظرم و کنمیم نگاه

  زنگ یحت هم  ربع کی بعد که بگم دیبا تاسف  و تعجب

  موهام یدونه دونه و زیر  زیر خوادیم دلم و زنهینم

 !  بکنم رو

 

 یکه یمرت. زنمی م غیج و کوبمیم نیزم به رو پاهام

  به جون! گهید بزن ،یبزن  زنگ یخوایم  خر، یروان

 !  زاخار پلشت دستت از شدم سر

 



 یصدا با  رو فیاراج نی ا یهمه که ستین حواسم و

 و باز دهن با ساده،یوا مقابلم که یدختر و گمیم بلند

 :  گهیم متاسف نگاه هی

 ! ن؟یذاریم داخل، برم  خوامیم -
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 بلند جام از آشفته یخته یر هم به بساط  همون با

  خبر که زنمیم گول رو خودم. رمیم کنار و شمیم

  کن، ی خانم هم تو گه،ید برداشته قدم هی مرگش

  نبخش، رو عاطفه یب احمق گوسفند نیا کن، یبزرگ

 و یعشق یماجرا  حاال! هی چ مرضش و درد نیبب یول

 کنجکاوم شتریب من کنار،  به شیروح لطمه و یعاطف

  کاریچ آزاد با و بوده یک خانوم ارهیپت اون بدونم

 نبض دارن بدنم یها سلول  تک تک یعنی! داشته؟

 اون نیبب بپرس برو تروخدا کننیم التماس زنن،یم



 افهیق و سر اون با بوده یک تهیعفر* یآجوما 

 !شیر یکبیا

 

 االن اگه ترسمیم یول زدن زنگ واسه لرزهیم دستم

 خودم بشه، سرد یناراحت و یفضول  نیا داغ نزنم،

 بشم م یتسل راحت و بشم خسته خودم بشم، سرد

 . زنمی م زنگ  پس و بابتش

 

 : گهیم و دارهیبرم که رو یگوش

  جانم؟ -

 

 :  گمیم  بغض با من

 ! دهی ند ریخ یمرده لیذل ،یاله ادیب در جونت -

 

 : گمیم بغضدار لحن   همون با من و دهی نم رو جوابم

 . درو و ردار  باسنتو کنم،  سیسرو  دهنتو آمیم دارم -

 



  خونه بگه و بزنه حرف کلمه دو تا آدی م در جونش

 شم،یم ناراحت. سراغت آمیم بفرست شنیلوک. این

  بچه دختر با یفرق چیه کنم قطع رو تلفن االن اگه یول

 قضاوت ندونسته و ناخواسته چون ندارم، احمق یها

 :  گمیم فقط. کردم

 . فرستمیم باشه، -

 

 با. کنهیم قطع رو یگوش و کنهیم یدست شیپ اون و

 زمزمه و شمی م رهیخ  لمیموبا یصفحه  به حرص

 : کنمیم

 . االغ  مونیم کنه سنگت خدا -

 

 فرستمیم رو شنیلوک کنم،یم درست رو وضعم و سر

 محوطه، ی  تو و رمیم متمدن، خانم هی  مثل   بار نیا و

 !نمیشیم  مکتین یرو

 

 گهید دن،یکش انتظار و نشستن جا هی از شمی م خسته

  نحسشو ختیر شور مرده بگم کنمیم قصد دارم کم کم

 دوتا همزمان میگوش یبرا که بخوابم خونه برم و ببره



  که آزاد یشماره با تلگرام  از امیپ هی آد،یم امیپ

 یقرار هی خودمو،  برسونم نتونستم دیببخش "  نوشته

"  نوشته که ناشناس  خط هی از  از ام اس هی و" دارم

 ." بدم حیتوض برات رونیب ایب درم ی  جلو آزادم،

 

 قلبم و کنمیم نگاه رو برم و دور ختهیر  ییها پشم با

 چرا و دمی م قورت رو دهنم آب. کفشم ی  تو افتهیم

 ! کنه؟ی م رفتار  یطور  یتیامن
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 چشم با کنم،ی م ترک رو  محوطه و شمی م بلند جام از

 پام ی  جلو  یموتور هی  که گردمیم نش یماش دنبال

  دارم لحظه همون و شمیم  ترک زهره و کنهی م ترمز

  ی  تو زی نر دیاس تروخدا که آرمیم در  یباز یکول

  نیا از دهیم نجاتم که. دارم آرزو جوونم من صورتم،

 : گهی م و بد خواب



 . شو سوار -

 

  و رهیبگ گروگان رو من بخواد نکنه! پرام! آزاده؟

 یدار  وقت فقط روز پنج و شصت و صدیس بگه

  یتو رو ها  شنیپوز اقسام و انواع بعد و یبش عاشقم

  کنه؟ ادهیپ سرم درجه پنج و شصت و صدیس

 

 : گهیم و کشهیم محکم رو دستم

 !  د   ایب د -

 

 :  گمیم و  شمیم سوار

 !  ؟ی نخور  کتک که یآریم در رو  تاترا نیا -

 

 و ببندم رو دهنم شمیم مجبور و دهی م گاز محکم

 ای که شهیهم خالف بر. رهنش یپ به کنم بند رو دستم

 گشاد یمردونه رهنیپ هی  االن شرتیت ا ی تنشه یهود

 .کنهیم رفتار  بیعج قدر چه و تنشه

 



  که بعد و میکنیم یط حرف یب رو یطوالن  ریمس هی

  و دارهیم نگه  رو موتور میرسیم یخلوت  یجا هی به

 : گهیم

 ! شو ادهیپ -

 

  قصد ایگو طلبکار  مزخرف اخالق نیا با و شمیم ادهیپ

 کنار. اومدم نکهیا از مونمیپش قایعم و نداره ییدلجو

 گوشه هی رو موتور. کنمیم نگاهش دمق و ستمیایم

  هی در بنده،ی م یزیچ هی با  رو چرخش و  کنهیم پارک

 اشاره و کنهیم باز دیکل با رو واحد تک یخونه 

  ی  رو کاسکت کاله هنوز . برم دنبالش که زنهیم

 .ترسمیم ازش من و سرشه

 

  نکهیا از قبل و کشهیم محکم  خودش دنبال  رو دستم

 : گهیم آروم بگم یزیچ و  بزنم داد من

 !ایب و باش ساکت فقط -

 

  هی محکم، کنه،یم بغلم بندهیم رو خونه  در نکهیهم

 میباش دهیرس هم به تازه سال صد بعد انگار که یطور



 اشنهیس به رو سرم! نه؟یا از ریغ یزی چ  مگه خب و

 و شهیم حلقه تنم دور اون  ی  ها دست  و چسبونمیم

 : گهیم

 ! بود شده تنگ واست دلم -

 

 تموم حیتوض بدون رو ماجرا که کنهیم خرم داره

 :  گمیم و شمیم جدا ازش! کنه؟

  دلتنگ نکهیا از شتریب یول! ایدن قد   تنگه، دلم منم -

 ! تشنه خونت به و امدلشکسته باشم،

 

 کبود که رو چشمش  ی  پا و آرهیم در سرش از رو کال

 زنهیم تلخ لبخند هی اون و لرزهیم بدنم و تن نمیبیم

 : گهیم و

 ...!ناز همشو گمیم واست -

 

   باز_مفت#

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

  پونصدونه_ قسمت#



 

 : کنهیم زمزمه زده وحشت نگران   ناز  

 . فتادمین پس تا بگو خدا ترو... بگو االن -

 

. کنهیم  نوازش رو موهام و کنهیم  بغلم دومرتبه

 ای آزاده کبود چشم   ی  پا واسه دونمینم و کنمیم هیگر

 و کنهیم جدا اشنه یس از رو سرم! خودم دلنگران دل  

 : گهیم

 که ستین ی زیچ! نکن هیگر ناز؟ یکنیم هیگر یدار -

 .شهی م خوب زود

 

 دلم و زنهیم لبخند اون و کنمیم پاک  رو هام اشک

  تو که کنم خورد دهنش ی  تو  رو هاش دندون خوادیم

  و نده من لی تحو ژکوند لبخند یه حساس تیموقع نیا

  هاش لب و کنهی م خم رو  سرش یکار هر  از قبل خب

 قیعم و محکم یطور هی! کنمیم حس خودم  لب ی  رو

 بره،یم عقب که رو سرش. رهیم نفسم که بوستمیم

 :گهیم لب ریز و زنهیم  زول صورتم  به هیثان چند

 ! شیآخ - 



 

  کنار و خونه سمت اون برهیم و کشهیم رو دستم بعد

 : گهیم و میستیای م خونه یچوب یصندل تنها

 . نیبش -

 

 و نهیشیم پاهام  کنار و نی زم ی  رو خودش و نمیشیم

 : گهیم

 ! ؟یخوب االن -

 

  و دمیم تکون یمنف جواب ینشونه به رو سرم

 :  گمیم

 االن یول شدم ی م خوب نبود، کبود چشمت یپا اگه -

 . تونمی نم بخوامم

 

 : گهیم و رهیگ یم یقیعم دم

  واست بذار فقط! خوبم ست،ین میطور  ندارم، درد -

 .بدم حیتوض

 



 

 : گهیم و کنمیم نگاهش  منتظر

 آدم هی واسه که بدم آدم هی من امروز، یجامعه  تو -

 کرده، شک  من به بدم س  یی ر. کنهیم کار ترگنده یبده

 کنم، کار  برات خوامینم گهید بگم که  هیروز منتظر

 ... تا

 

 

 حرف نیهمچ گفتن که انگار و کنهیم مکث لحظه چند

 ی  رو  محکم رو هاش پلک باشه، سخت براش ییها

 کنارش و آمیم نییپا یصندل از. ده ی م فشار هم

 سردن و زدن خی گهید حاال  که هاش دست. نمیشیم

 :  گمیم و رمیگیم رو

 .لحظه هی ریبگ آروم! منو نیبب -

 

   بگم؟ بعدا بخوابم کمی شهیم -

 



 یها چشم واسه! مظلومش لحن   واسه رهیم دلم

 اشاره. دهینخواب شبه چند زنن یم داد دارن که سرخش

 : گهیم و  بکشه دراز پام ی  رو کنمیم

 ! نه ینطوریا -

 

  هی کوچولو تییسو نی ا اتاق   داخل از و شهیم بلند

 رو سرم کنهیم اشاره کشه،یم دراز و  آرهیم بالش

 درمون و  درست خواب   هم من و بذارم بازوش ی  رو

 تیوضع نیا ی  تو حاال که خدامه از پس. نداشتم

 ! بخوابم

 

 : گهیم و کنهی م بغلم محکم

 ... تره امن جات... تره راحت المی خ  ینطوریا -

 

 وهشتست یپونصدوب_ قسمت#

 

 هم نباشه اگه یحت! امنه؟ جام که کنمیم فکر من

  و چرخمیم  پهلو به! دارم رو ناامن ی  جا نیا یتقاضا

  تر کینزد رو  سرش. ذارمیم اشنهیس ی  رو رو دستم



  کنن برخورد میشونیپ به هاش  لب که ییجا تا آره،یم

  خوابم اما  من! بخوابه لبش یگوشه  لبخند هی با و

  یخودیب یها  خوردن تکون با خوادینم دلم و برهینم

 هستم که یهمونطور و بشم شدنش داریب باعث

 سه راه نیا ی  تو که بماند  و بشه داریب تا مونمیم

 . دمیم دست از رو نخاعم از  یاصل یقطعه 

 

 تا کنمیم  تحمل مرد هی مثل   یول رهیم  سر حوصلم

 : گهیم بازم یهاچشم دن  ید با و شه یم  داریب باالخره

 ! ؟یشد  داریب یک -

 

 : گمیم و کشمیم یالک ازهیخم

 !االن -

 

 :  گمیم و کنهی م نگاهم کمی

 دیمهش بگو  نگرفته شتی ج و ستین اتگشنه اگه -

 ! ه؟یک

 



 : گهیم و خندهیم

 ! ها  کارخانه ماتیتنظ  یبرگشت -

 

 : خونهیم تمیر با و کنم یم اخم

 ! قشنگه چش  پلنگ پلنگه،-

 

 : گم یم و دمیم جا  گلوش ریز یی جا رو مشتم

 یکن گمراهم یتونی نم ایباز نکیریش نیریش نیا با -

 !  ه؟یک دیمهش بزن، حرف! بچم

 

 !  بگم؟ راستشو -

 

 ناقصش عقل به منتظرم و کنمیم نگاهش سیف پوکر

 : گهیم که آرهیم دست به یچ نهییب کنه رجوع

  سهیسرو دهنم هم وگرنه بگم راستشو ری با! بله خب -

 ! چاک چاک  باسنم هم

 

 :  گهیم و دمی م تکون سر



 ! صاحبکارم یبرادرزاده -

 

  خب؟ -

 

  راجع آدینم خوشش یلیخ که انگار کنهیم اخم

 صورتش بزنه، حرف دوشش یرو باره که ییماجرا

  یمکافات هر با باالخره اما آدی م نظر به کالفه و دمق

 : گهیم و زنهیم حرف هست که

 !  کنن حفظ  منو که کنن استفاده ازش خوانیم -

 

 .  کنمیم نگاهش  شوکه و اندازمیم باال ابرومو یتا

 : گهیم و رهیگ یم یقیعم دم

 !نازار غمیت یلبه -

 

 

 در سر بلکه بده حیتوض خودش تا مونمی م منتظر

 : گهی م و ماجرا نیا از ارمیب



 فکر چون گذاشتم خونه تو رو میگوش من ن،یبب -

 ترسمیم! بشم شنود و  باشه روش ابیرد کردمیم

 اونا چون ن،یخطرناک ی آدما اونا چون یا یب کمینزد

 از ی  برا ی زیچ که ستمین  یآزاد گهید من  که دنیفهم

  از االن البته! یمن یزندگ  ی  تو تو و نداره دادن دست

 حداقل و داره خبر داداشم فقط شکر خدارو تو وجود

 ! راحته المی خ یحدود تا

 

 : گمی م باز فک  با حرفش نیب

 !؟ یباند مزیج -

 

 ونهست یپونصدوب_ قسمت#

 

 دستش کنه،ی م خوش جا لبش یگوشه کج لبخند هی

. نهیشیم جاش سر بعد و کنهیم آزاد سرم ریز از رو

 زول درازکش حالت همون تو امالخسته  دائم که منم

 :  گمیم یوصف  یب جانیه با و  بهش زنمیم

 !بکشه؟ منو قراره داداشت -

 



 دهن با و حرف نیا از زنیریم هاشپشم هم خودش

 :گهیم خارونهیم رو سرش ی  جلو کمی باز

 با کارش تو و بدتره اون از یکی یول. هیچ کشتن -

 ... رهیگیم دل به نهیک جفتمون از نداره یشوخ یکس

 

 : کنمیم زمزمه دلنگرون

  شه؟یمیچ االن -

 

 و آزادم نگران باشم، خودم  نگران نکهیا از شتریب و

 برهیم فرو  چنگ. افتهی ب براش ممکنه که ییاتفاقا

 :  گهیم و  موهاش یال

 دونمینم من! ناز میکن مراعات محدود مدت هی دیبا -

  جمع نیا  از الشیخ دیبا. ادیب شیپ یچ  برام ممکنه

 ... کنی نم ول کارمو من که بشه

 

 :  گمیم کوتاه و آمیم  حرفش نیب

 ! ؟یکن ولش یخواینم واقعا -

 



 مثل   من ده،ی نم یجواب و کنهی م نگاهم منگ و جیگ

 و نگران جنگ فرستهیم رو اشبچه  که یمادر

 :  گمیم و دلواپسم

  یوقت... کنهیم تتیاذ انقدر یوقت بده، انقدر یوقت -

 دونمیم من آزاد! گهید هیبد کار داره لرز و ترس

  یها میتصم واسه تونمیم دونمینم یول  هیچ  کارت

 ... من... من ..نه ای بدم نظر تیزندگ

 

 :  گمی م بیعج  ترس و لکنت همه نیا نیب

 ! ترسمیم یلیخ -

 

 و زنهیم  کوتاه یبوسه هی امگونه  ی  رو  شهیم خم

 : گهیم

 گمیم بهت که ییکارا بده قول فقط! مواظبتم نترس، -

  خب؟ نکن، یشق کله نباش، تق سر. یبد انجام رو

 

 :  گمیم خنده با و دم یم سرتکون

 ! کنمیم یسع -



  رو دختره گهید یدفعه اگه دمینم قول مثال نیبب یول

 ! نشکنمش  وسط از نمیبب

 

 : گهیم و خندهیم

 ! گذشت سخت بهت روز چند نی ا... د یببخش -

 

  شدن؟یچ چشمات  ریز -

 

 دمق بد  لحن   هی با و کنهیم تر زبون با رو لبش

 : گهیم

 ادیز هم با دعواها نیا از ما داداشمه، خان کار -

 ... میدار

 

 یپونصدوس_ قسمت#

 

 



 رو آدم د یبا مگه برادربزرگتر براش، سوزهیم دلم

  از گهیم! آد؟یم دلش یچطور  اصال بزنه؟ ینطور یا

 . ستی ن اولش بار حتما و میدار ادیز دعواها نیا

 

 رید به ر ید مجبورم که حاال بهش، دمیرس  که حاال

 برم االن خوادینم دلم کنم مراعات شتریب و نمشیبب

 : فرستم یم امکیپ مامانم یبرا . خونمون

  با شب آخر نایا نایت یخونه مونمیم شبو من مامان -

 . آمی م آژانس

 

 یکی رک الفاظ هی با همراه  رو مثبتش جواب جوابم در

  اماکن در گفتنش از و سالن هجده مثبت که فرستهیم

 ! معذورم یعموم

 

  و شدم یاکشن  یماجرا  نیهمچ ریدرگ شهی نم باورم

 : پرسمیم

 !  ؟یکن کاریچ دختره نیا با دیبا  تو االن خب -

 

 : گهیم و اندازهی م باال شونه



 ...بابا! بدونم خودمم اگه خدا به -

 

 :  دهیم ادامه تیباعصبان  و رهیگ یم یقیعم دم

 از اینش من مزاحم گهیم  نرفته رونیب در از دختره -

 . دارم رل خودمم آدینم خوشم افتیق

 

 :  گمیم و کنهیم جاخوش لبم ی  رو ی محو شخندین

 نایا از  شتریب یلیخ دی با شد تر سخت کارت پس -

 ! یکن یدلبر

 

  محو لبش یرو از زود یل یخ  لبخندش و  آروم خندهیم

 . شهیم

 

 .  هیخر کدوم یدلبر -

 

 ! یبد انجامش دیبا و کاره! ستین خر -

 



 فرستاده باال  که ییابرو ی  تا اون با و کنهیم کج سر

 . براش رمیبم که کنهی م یکار هی

  قاتلو ی  تو بهیغر دختر واسه بدم انجامش اگه بعد -

 !  ؟یکن یم گردنم قواره خشتمکو که کنم کاریچ

 

  زیر چشم کنه،ی م خوش  جا ابروهام نی ب یفیظر اخم

 : گمیم و کنمیم

 یریم باشم نداشته کارت به یکار من  اگه یعنی -

 !  چاقال؟ شغال   یبریم دل ازش

 

 : گهیم خنده با

  کنم؟ نعمت کفران  یگیم یعنی -

 

  خودش یها  دست با رو خودش قبر که  ییاونجا از

 و کنهیم بازوهاش محافظ رو هاش دست کنده،

 : گهیم

 !فمیلط و فیظر من...  ایکن کبودم و اهیس ینزن -

 



 ودویپونصدوس_ قسمت#

 

 

 ! آزاد؟ یول -

 

  تک تک که" جان؟" گهیم و کنهیم نگاهم یطور هی

 رو دهنم آب! شنیم قیرق و شل بدنم یها  سلول

 : گمیم درونم تیعفر به و  دمی م قورت

 ! ناموسیب ری بگ آروم!  ریبگ آروم -

 

 یول رهیگیم نشیکتف به رو حرفم که درسته حاال و

 زمزمه دمق و ازش رمی بگ نگاه شهی م باعث خب

 : کنم

 بشه یموندن ادین! ترسمیم دختره نیا از من یول -

 ... هوی

 

 رهیگیم قاب هاش دست با رو صورتم نه،یشیم کنارم

 :  گهیم و شهیم رهیخ صورتم اتیجزئ  تک تک به و



  گهیم یچ  اون ستین مهم! ؟یترسینم  که من از -

 زیعز ممیمهم خودمون! خواد یم یچ و کنهی م کاریچ

 ! دلم

 

  ادیب لبخند شهیم باعث قشنگ  لفظ نیا! دلش؟ ز  یعز

 : گهی م و لبم ی  رو

 !رون؟یب میبر -

 

 شیپ دلم ی  تو و دمیم تکون ینف ینشونه به رو سرم

  دن  ید از  من که گمیم ام دخترونه قشنگ احساسات  

  روز هر! رمی س رونیب اون یها آدم اطراف، یها آدم

 تمیاذ دنتیند که ییتو نیا و نمشونیب یم یکاف قدر به

 !کنهیم

 

 ! ؟یچ ای گشنته معمول طبق پس، خب -

 

 بعد و رمیگی م باال براش ک یال ینشونه   به رو انگشتم

 غرور و  فخر از پر دارم که یحال در زنم،یم دست

 : گمیم کنمیم برانداز  رو کمالش و جمال



 ! یب یب یجنتلمن ر  ینظ  یب هی تو -

 

  حال ها دیتمج فیتعر نیا با یلیخ که ییاونجا از خب

 : گهیم و زنهیم شخندین کرده

 تموم یچ همه پی خوشت خوشگل پسر ا؟یکنیم فیک -

 ! شده سبز  راهت سر

 

 به لیتبد رو کشیال که یحال در و کشمی م ازهیخم

 :  گمیم کنمی م کیال سید

 ! اور فور بالک یرودار  یلیخ -

 

 !ناز؟ -

 

 آدیم بدم انقدر زنه،یم لبخند و کنمیم نگاهش  اخم با

 مثل و شمیم خر عیسر  لبخند هی با و  گاوم نکهیا از

 : گم ی م ها  خنگ

 جونم؟ -

 



 : کنهیم زمزمه و کشه یم رو لپم

 ! یینجایا که یمرس -

 

 وسهیپونصدوس_ قسمت#

 

 

  فکش بزنم اشعالقه ابراز طرز  خاطر به خوادیم دلم

  کنه جمع رو  دهنش نتونه که  بشکنم جهت هفت از رو

 وار شرک ی گربه نگاه   اون با که ییاونجا از خب یول

 به رو  وسطم انگشت تونمیم فقط زده زول بهم

 : بگم و  ببرم باال اعتراض ینشونه 

 ! ببره مدلتو شور مرده -

 

 از منم ده،یم فشار محکمتر رو لپم و خندهیم

 اسب تونستن رکیس کارکنان معتقده بابام که ییاونجا

  آروم لگد هی نه، رو من بابام یول کنن عی مط و آدم رو

 چرا دونمینم  یول آروما،  یلیخ. پاش ساق تو زنمیم

 . کنهیم ناله

 



 اول روز انگار که کنمیم پاره پاچه یطور هی

 : مهیقاعدگ

 !دراز؟  تو با مگه دارم یشوخ من -

 

 :  گهیم دهیم  ماساژ رو پاش که یحال در

 ! خل  یوونهید -

 

 و رهیم یکی مکز موج صورتش ی  جلو وسطم  انگشت

 :  گمیم

 !  دلبر؟ من ای ی اوونهید تو -

 

 اون حرف   به اشاره طعنه، و حرص با رو دلبر

 اشخنده! گمیم زنداداششه گفته که مسن یآجوما 

 : گهیم و کنهیم بغلم محکم ره،یگیم

 چه بدم نشونش مامانم به ببرم اگه  نظرت به -

 ! داره؟ یواکنش

 



 که حال همون در و موهاش ی  ال کنمیم فرو رو دستم

 :  گهی م رمیبگ محکم رو موهاش دارم قصد

 ! کنه عام  قتل دار جفتتونو دوارمیام -

 

 ! کردم غلط بله -

 

 نوازش به کنمیم شروع و کنمیم شل رو دستم

.  دهیم قلقلکم و نداره یانسان شعور خب یول. کردنش

 هی مثل   که یکی کوچ یخونه  تو هامخنده ی  صدا

 نیا خوادیم دلم و چهیپیم واسمون مونهیم پناهگاه

 ! تکرار دور رو بزنم  رو کننده خوشحال یقیموس

 

 با روزه، چند بد   یغصه هی وجود با بمونه ادمی که

  هم یبرا مدت نیا یط  که ینگران و  یدلتنگ وجود

 از و خوبه حالمون لحظه نیا یتو و االن م،یدیکش

 ! میخوشحال میهم   کنار نکهیا

 

 وچهاریپونصدوس_ قسمت#

 



  * * * 

 

 یم داریب همراهم تلفن غارغار ی  صدا با زود صبح

 رو خورم  زنگ آهنگ ی  بیب وی فاک اون و! شم

 . کنمیم  خط پشت   مخاطب یحواله 

 

 آزادانه شبا  شدم، راحت کنکور استرس از که حاال

  تسمه گه،ی د قسمت کی فقط  شعار با و نمیبیم سلایر

 که صبح کنم،یم پاره صبح تا رو  هام چشم میتا

  علم یجا به مامانم از و خوابم ی م ظهر  لنگ تا شهیم

 . آموزمیم  یدیجد یها فحش  ،یدار خونه و دانش و

 

 ادی که بگم رو  نیهم چندوقت نیا یها آورد دست از 

  بز، ی بچه و شه،یم حساب کره سگ یبچه  گرفتم

 !کرده نقض رو تیعیطب قانون تنه هی مامانم و توله 

 

  پلک که یحال در شه،ی م روزیپ خواب رو اول راند

  میگوش کنار یدکمه فشردن با کنه،یم نی سنگ رو هام

 در واقع گشاد یها سلول. کنمیم قطع رو صداش



 همراهم تلفن نکهیا تا زننی م افتخار دور باسنم

  درد به رو وجدانم گهید و خورهیم  زنگ دوباره

 !آرهیم

 

 به رهیخ و شهیم شکسته  راستم  چشم مقاومت

 بلند نهادم از  آه نایت یشماره دنید با لی موبا یصفحه

 تصورم خالف بر دمیم  که جواب رو تلفن. شهیم

  از پر شهیهم  مثل که رسهیم گوش به مامانش  یصدا

 : گهی م یاحوالپرس و سالم یب یوقت هینگران

  ؟یاخونه جان نازار -

 

 : گمیم آروم و کنمیم نگاه میگوش یصفحه  به متعجب

 .  سالم خوبه؟   حالتون!  مگه؟ چطور امخونه  بله -

 

 یحال در بعد. مختصر یلیخ   یاحوالپرس و کنهیم سالم

 :گهیم زنهیم  نفس نفس که

 سر هی یتونیم گذاشته یناسازگار  سر باز  دختر نیا -

 . رمیگیم مامان از رو ات اجازه! نجا؟یا یایب

 



 و ییهو ی رفتن چخ به  نیا به دمیم مثبت جواب

 :  گمیم

 . آمیم شمیم آماده االن بله -

 

 وی فاک  هی زنمیم داد  پوشمیم لباس که همونطور

 که م یبکن نایت پلشت یعموها یحواله  ام یبیب

 ! شغال سالم برن، نجایا از کردن مجبورشون

 

  اجازا نایت مامان نکهیا مثل و رمیم رون یب اتاق از

 گرم یلیخ عوضش کنه،ینم دعوام مامانم  و گرفته

 :  گهیم و کنهی م استقبال

 ! اسنپ؟ و آژانس -

 

 :  گمیم پوشمیم رو هام کفش عجله با که یحال در

 !یتاکس  چدامیه -
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 نیا به وضع، نیا به باشم کرده عادت گه ید که انگار

 از! ندارم استرس اما ام گرفته و دمق نایت بد حال  

  دلم و آدیم بدم خودآزاره و فیضع قدر نیا نکهیا

 تموم که احمقه هی اون من نظر از! بزنمش خوادیم

 باعث نیهم و کرده فراموش رو شیزندگ یها تیاولو

 !شهیم اعصابم شدن   خرد شتریب

 

 وارد   یوقت و رسونمیم اشونخونه به رو خودم

  و رنگ.  کنمی م وحشت نمشیبیم و شمیم اتاقش

! برداشتن ترک و شدن خشک هاش لب و  دهیپر روش

 :  گمیم  و دمی م قورت رو دهنم آب

  چشه؟ نیا خاله -

 

  شده وصل ها لهیم به  و تختش یباال که یسرم به

 : گهیم و کنهیم اشاره

 زدم زنگ بود افتاده فشارش خوره،ی نم یچیه -

 دادنشم ریش  بچه از. براش کنه بار سرم  ادیب اورژانس

 !  دمی م خشک ریش کردم دیام قطع کال که



 

  حاال که ییتنها زن   هی! سوزهیم واسش دلم قدر چه

  مجبوره و کنه کار وقت تمام گهید تونهی نم یحت

  هم یچندان متیق که ییها منزل در کار  با رو اوقاتش

  رو بچه  نیا خرج تونهی م چطور بگذرونه، ندارن

 گنج ی  رو  خان  اریشهر که هیحال در نیا و! بده؟

 !نشسته  پدرش

 

 که یحرف  کنمیم دل دل و نمیشی م تخت ی  رو کنارش

 اگه! ترسمیم یول برسونم گوشش به رو زده مامان

 نگم اگه یول شهیم دار غصه شه،یم  دیناام بشنوه

 !شهیم بدتر یه  نایت بد حال  

 

  به نگاهش سرده، رمیگیم دستم ی  تو که  رو نایت دست

  هم مامانش. نداره یتوجه اطرافش به و اتاقه سقف

 : کنهیم  ناله و هیگر ر یز زنهیم و نه یشیم کنارم

  نایا از منو  بچه تقاص خدا! یاله نده رشونیخ خدا -

 ... که نیبب! دخترم؟ با کردن کاریچ نیبب ! رهیبگ پس

 



. بزنه رو  حرفش یباق که دهینم اجازه هقش هق

  آروم و کنمی م نوازش رو هاش شونه کنم،یم بغلش

 :  گمیم

 ! شهیم درست -

 

 دختر هی یدیناام و یافسردگ! شه؟ی م درست یچ

!  بعدش؟  به نجایا از یزندگ  آبروش؟!  ساله؟ جدهیه

 ! آدیم  بدم زدم که ی حرف از خودم

 

 ینطور یا خودش   با بگو بزن حرف باهاش تو نازار -

! زنهینم حرف نهیشیم  گوشه هی روز تموم! نکنه

...  بچم... بچم خواب تو کشه یم غیج نهیبی م بد خواب

 !ا؟ی خدا آخه چشه

 

 وهفت یپونصدوس_ قسمت#

 

! بودنه احمق از بهتر یلی خ بودن رحم ی ب من نظر به

 اتفاق که یزیچ به کنم دوارشیام خوامینم من



 داره دوست که بزنم رو یحرف . بزنم گولش و افتهینم

 ! محضه دروغ یول بشنوه

 

 ! کن نگام -

 

 اصرار و دهیم فشار  هم ی  رو  محکم رو هاش لب

 ! نشه رو  به رو تیواقع با که داره

 

 ! نا یت کن نگام -

 

 :  گمیم و چرخونهیم سمتم به آروم آروم رو سرش

  آخر تا! ؟یباش افسرده بدبخت مامان هی  یخوایم تو -

 که تو کنه؟ بزرگ بچتو مادرت قراره عمرت

  اریشهر یلنگه  که تو ،یکن بزرگش یخواستینم

 یچ واسه شدی نم سرت تیمسئول  و یبود

 !  ش؟یننداخت

 



  یعصب! نداره  گفتن واسه یحرف و کنهی م نگاه فقط

  داد سرش و کنمیم بغض شم،یم  کالفه  شم،یم

 : زنمیم

 هر که خودت  حال به کنمی م ولت یکرد فکر اگه -

 !  یخوند کور یبخور خوادیم دلت یگه

 

 !  ؟یدیم  بهم آب وانیل هی ؛...نازار -

 

.  خونمیم خر گوش ی تو نیاسی دارم که شکرخدا

 و آرمیم  آب وانیل هی براش  آشپزخونه از و رمیم

 : زنمیم داد سرش.  دستش دمیم

  بلند جات از یتونینم که یدییزا دوباره! ه؟یچ ها -

 کن جمع  پاشو! تخت؟ ی  رو یپالس یچار  سیب یش

 !  خودتو

 

 : گهیم و کشهیم سر  رو آب وانیل

 ! که یشد  سگ باز -

 



  ی  رو کنارش درآورده، رو حرصم و کنمیم یکج دهن

 :  گمیم و کشمی م دراز تخت

 !کنم ات پاره تا یکن اضافه غلط منتظرم! قایدق -

 

 . رمینم  دکتر من -

 

 کنمیم جا به جا بالش ی  رو رو سرم که یحال در

 :  گمیم

 . یخورد گه یلیخ -

 

 واسه! دادنش نجات واسه مصمم من و شهیم ساکت

  نایت. ادیبرن دستم از یکار اگه یحت بهش کردن کمک

 شده بهار یغصه که بماند و ستین سرکش بهار مثل  

 بهار چون شهینم آزاد که. گلوم ی  تو یماه غیت مثل  

 چون! شهی م تر بیعج و تر وونهید  روز به روز

 گوش حرفم به خوادینم گهید و شده کور  و کر بهار

  قایدق دونمینم من که  ،یکوفت هدف اون چون! کنه

  همه از االن ،یاگهید درد هر ای شهرته  فالوره، پوله،

 !تره مهم واسش یچ
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 نجایا که ببنده برام کی کوچ ساک هی خواستم مامان از

  حق نظرم به. نبود هم موافق اما نکرد مخالفت! بمونم

  حتما داشتم گرل سوپر دختر هی اگه  هم من و داره

 چه کنم درک  تونمیم چون  ساختمیم رو  کارش شبونه

 ! مخم رو قدر

 

 یا گهید کوفت  هر و مطب و تلفن و ت یسا صبح از

 دکتر هی  از نکهیا دیام به کردم رو و  ریز رو بوده

 همه که یدکتر  از تونستم باالخره و رمی بگ وقت خوب

 .  رمیبگ وقت گهید روز سه یبرا بوده نیبهتر گنیم

 

 بار هر ندادم؛ دنیخواب یاجازه  بهش صبح از امروز

 و سرش زدم غر بکشه دراز ای و نهیبش  خواسته که

  حیترج پس ولنکنم، یپرچونه هی من دونهیم هم اون



 یاگه ید طور شده، که هم من دهن بستن یبرا دهیم

 ! کنه یط رو شیافسردگ مزخرف دوران

 

  شهیهم از شتریب رو اشبچه  امروز گهی م مامانش

  اون بود گرفته بغلش ی  تو که وقت هی کرده، بغل

 و کردیم  نازش لب ری ز داشت رو کوچولو فرشته

 دیفهم شدینم گه؛یم یچ  نبود مشخص. زدی م لبخند

 از پر نگاه   و لبخند اون کردن درک اما  رو حرفش

 !نبود یسخت کار عشق

 

 کنارش تونمیم یک تا آرم،یم دووم یک تا دونمینم

 همونطور! دارم اعتماد بهش اما کنم قشیتشو و باشم

 داشتن نگه واسه یمنف ی ها یانرژ یهمه  ی  جلو که

 تونهیم هم رو بعدش به نجایا از ستاد،یا اشبچه 

 یک به رو دردم دونمینم من وسط نی ا و کنه تحمل

 ! بگم؟ دیبا

 

 و دستش کف گرفته رو جونش میزندگ آدم نیتر زیعز

 شیدور بمونم، خبر یب ازش دیبا ! خطر  دل ی  تو رفته

 . ادیب سرش ییبال مبادا که  کنم تحمل رو



 یامرده  موش لحن با نایت و کشمیم دراز اتاق کف  

 : گهیم

 ! بخوابم؟ چرت هی شهیم -

 

 : گهیم و رمیگی م باال رو وسطم  انگشت

 .شمیم داریب زود خدا به -

 

 نییپا رو دستم و کنمیم غالف رو وسطم  انگشت

 : زنمیم داد سرش و آرمیم

 کنم،ینم  دارتیب یبخواب شتریب! ساعت مین فقط -

 ! کمتی ش تو پرمیم پا جفت میمستق

 

 :  زنهیم داد 

 ! خونشون بره بفرست و کافر نیا ماااااماااان -

 

 :  گمیم و خندمیم

 .  شد  شروع االن از ساعتت مین -

 



 :  گمیم و  تخت ی  رو زنه ی م رجهیش

 ! ا یپاش خودت دی با دیشاش اتبچه اگه! یهو-

 

 : کنهیم زمزمه کالفه

 .  بخوابم بذار شو خفه منو یدیدر ،یوااا نازار یوا -

 

 : گمیم و زنمیم  غلت پهلو به

 . رونیب م یبر دیبا یشد داریب! بکپ -

 

 : گهیم شوکه

 ! چرا؟ رونیب -

 

 :  گمیم و  زنمیم یینما دندون لبخند

 ! ات بچه واسه  میبخر یخونگ  توالت -

 

 : کنهی م ناله و کوبهی م بالش ی  رو  رو سرش

 . یروان خونتون  برو پاشو آدیم خوابم! خوامینم -



 

رو دخت ی  س خونهیم داره سرم  ی  تو نفر هی و   هاج 

  در صدا  به همراهم تلفن. پلکونوم یم  گل تو خودمه

 یشماره دنید با اما روش زنمیم رجهیش و آدیم

  وحشت ستین ازاد دوم یشماره یحت که یناشناس

 " خانوم؟  نازار"  نوشته برام نفر هی چون. کنمیم

 

 ونهیپونصدوس_ قسمت#

 

 نیا واسه یمحکم یلیدل دیشا و دارهی م برم خوف

 آزاد اسم به یمحکم لیدل! دارم یآن واکنش و ترس

 آزاد از دیبا دونم،ینم رو  جوابش. نگرانشم مداوم که

 هام دست و شدم جی گ! بپرسم سوال بهش راجع

 ام اس زده وحشت آدیم که دومش امیپ لرزن،یم

 سکته بایتقر متنش خوندن با و کنمیم  باز رو اسش

 : کنمیم

  شده که هم آزاد خاطر به الزمه که کنمیم فکر -

 !  یبد جواب

 



 پ یتا براش ناچارا برده، خوابش و کنمیم نگاه نایت به

  مرتکب یبزرگ اشتباه دارم دونمیم و" شما؟"  کنمیم

 لیدل تونهیم نیا و آورد رو آزاد اسم یول شمیم

 !  باشه حماقتم  یبرا  یمحکم

 

 یشماره و رمیم رونیب هام امیپ از بده رو جوابم تا

  که لحظه همون! دهینم جواب و رمیگیم رو آزاد دوم

 : نوشته برام خط پشت مخاطب کنمیم قطع  رو یگوش

 رونیب شیزندگ از نشده رید تا که کنم آگاهت دیبا -

 ! یبر

 

  نظر به  ها لمیف هیشب واقعا یعنی مونه،ی م باز فکم

 من خب یول داره یترسناک یمسخره  جان  یه! آد؟یم

  یچ هر  چشم"  سمینویم براش که ضمیمر گاو هی

! منه یتلفن مزاحم  پسره نی ا اصال؟ هیک آزاد! یبگ شما

. دروغه گفته بهتون یچ هر . شناسمشینم اصال من

 یچ. مزخرفش افهیق اون  با شیریس مردک گمشه بره

 من منه؟ یزندگ تو گفته شما به که دهید خودش تو

  نیا. دارم مهندس و دکتر خواستگار تا صد خودم



  باهاش یفاز چه من  گفته عار یب کار ی ب جوالدوز

 !"داینکن  باور دروغه گفته یچ هر! دارم؟

 

 داره هست  یک هر احتماال و آدینم ازش یامیپ گهید

 پررو من و کنهیم ول اون. کنهیم شک آزاد عقل به

 : دمیم ادامه تر

!  منه ریگیپ  و مزاحم شیپ  وقت چند از آقا نیا دینیبب -

 .بکشه رونیب من یزندگ از پاشو دیبگ بهش تروخدا

 

  الشیخ و باشه کرده اثر برنامه نیا که کنمیم خدا خدا

  جواب یول م یندار بهم یکار آزاد و من که  بشه راحت

 براش باز و مخم یرو رهیم شتر یب ندادنش

 : سمینویم

 نیا به!  شه راحت المیخ نیبد یجواب هی تروخدا -

 !  برداره من سر از دست  نیبگ هیچ آرازه آزاده یآقا

 

 درصدم کی که کنمیم افتیدر یامی پ لحظه همون

 !  دهیم باد  به رو دودمانم اشفرستنده باشه یواقع

 



 گهید رسونمیم سالم  آزادم خانوم،  نازار چشم -

 !شمی نم مزاحمت
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 ُچخ اگه خانوم نازار! گمی م تیتسل خانوم نازار

 دهنم آب! شدیم فیتوص االن نیهم در بود تیموقع

  رو خودش  وقت چیه یوحش گاو   هی و دمی م قورت رو

 : سمینویم براش! بازه ینم

 و صنم چیه من که گفتم! ؟یبزن یدست  هی یخوایم -

  من د ینش مزاحمم لطفا. ندارم آقا ن یا با یاسمنی

 مهاجرت قصد مونمینم رانیا یعنی ستم؛ ین یموندن

 ! دارم

 

 حال در و  شده زیر یهاچشم  با من و  دهی نم جواب

  من، اسم به یاحمق موجود دست از خوردن  حرص

 : سمینویم براش

 ! دیکن پاک تون یگوش از منو ی شماره -

 



 : آدیم امیپ برام لحظه همون

 ! فروش  اریخ -

 

 ذاشتنیم رو اسمش بود آدم اگه فروش  اریخ! درسته

 نیا ایب! دمینم رو جوابش و زنمیم لبخند. نازار

  نازار میکن جمع گهی د جور هی رو میزد که یگند

  ریبگ بهت دمیم و همون! کجاست؟ کابل سر! خانوم

 !  ارین خودتم ی رو به دستت

 

  صداش. است شماره همون و خورهیم  زنگ میگوش

 گفت آزاد اگه  که دمینم رو  جوابش و کنمی م قطع رو

 و رعب علت به بگم یفروخت اریخ پوست به منو چرا

 ! یکرد جادیا برام که یوحشت

 

 ! تویگوش بردار -

 

!  پلنگ؟ دست افتادم ریش دست از! من یخدا یا -

 . ایماف یآقا بدم جواب خوامینم

 



 درونم در یک از دونمینم  چل و خل و اسکل بعد نیا

 ! نداره ساحل اشیدر که  کرده یترق و رشد به شروع

 

 ! بده جواب گمیم ارین باال  منو سگ یرو اون نازار -

 

 فکر خود یب ارم،یب آفتابه برم دیبا نکه یا مثل خب

 دستمال تا چند با تهش سر  و هیفرنگ توالتش کردمیم

 : سمینویم براش. آدیم هم به

 دینکن یسع! دینش یمیصم من با لطفا ایماف یآقا -

 ضا،یا و! ام  ینیزبیر و باهوش دختر من! دیبزن گولم

 . بدم رو جوابتون بخوام که ستمین خونمون

 

 برام و آدیم  در صدا به تلگرامم  فینوت لحظه همون

 هم در یها  اخم با یوحش آزاد هی. فرستهیم عکس

  یعل که ییاونجا  از خب یول نمیبیم  ریتصو در رو

 و یکول یعل در زنمیم ست،ین جوابگو  گهید چپ

 : سمینویم

  رو آزار یب معصوم طفل نیا! من یخداااا یوااااا -

 ن؟ی گرفت گروگان



 

 ک یوپونصدوچهل _ قسمت#

 

 

 : سمینویم براش و بده جواب دمینم امون

 چند. ضهیمر  بچه نیا نایباش  نداشته شی کار تروخدا -

  خوشم ازش درسته. ستین زنده شتریب گهید ماه

 . مینوع هم  باالخره سوزهیم براش دلم یول آدینم

 

 همون گوشم، تو خونهیم نیاسی داره  رسما نهیبیم

 زده جانیه من و فرستهیم خودم از عکس هی لحظه

 : سمینویم

 !  ن؟یگرفت گروگان منم یعنی یوا -

 

 و فرستهیم  برام اهیس رنگ به وسط انگشت یموجیا

 خب شده، خسته باهام زدن کله و سر  از نکهیا مثل

 ستین یزندگ مرد دونستمیم خودمم. ستین مهم یلیخ

 ! زنهیم جا ایزود نیهم به و



 

 فیاراج خودم یرونیب و  یدرون یایدن در دارم رسما

 کنم  جمع یچطور  رو زدم که یگند دونمینم و بافمیم

  از یقاچاقچ نیا! هست؟ یشدن جمع اصال گند نیا و

  تو بزنه  شتریب خوادیم  ای گذره؟یم راتمیتقص سر

 !برق؟

 

 . مخم رو یریم  یدار نازار -

 

 تالش همه نیا زدنت، حرف  طرز از آدی نم خوشم

 با االن کردم فکر مخت؟ رو رمیم دارم تازه کردم

 ! که سادمیوا اتکله  وسط یتق تق کفش

   ا؟یماف یآقا -

 

 . کنم بالکت خوادیم دلم -

 

 !  خورمیم ترک خنده از و رمیگیم رو دهنم یجلو

 : سمینویم براش



 با من! نیآرینم سرش ییبال که نیبد قول بهم -

 میاسالم پوشش ندارم یمشکل عکسم نیا شدن پخش

 ...بچه اون ریپ مادر یول کردم تیرعا رو

 

  چه هر  فضا که ذارمیم عمد به رو نقطه سه اون

 !بشه  گهربار و  یمعنو شتریب

 

 ودوپونصدوچهل _ قسمت#

 

 

  ؟یرفت -

 : بعد هیدوثان

 ؟یستین -

 : کشهی نم هیثان به

 ! شما؟ ییکجا الو ا،یماف الو الو -

 فرستهیم سیو برام که بفرستم رو یبعد امیپ خوامیم

 : گهیم و

 ! یکرد میروان -



 

 بهش  که یروح آزار همه نیا بعد اسکله  قدر چه

  نیا از خودمم. بفرسته صدا افتاده ادشی  تازه رسوندم

 براش و شمیم خسته مقدس دفاع قهیدق هشت

 : سمینویم

  دادم؟ نجاتت یچطور یکرد حال! ؟ییتو آزاد ا  -

 !  کردن؟ ولت رایگ گروگان

 

 : سه ینویم برام

 ! آدینم  خوشم ازت یثانو  اطالع تا -

 

 : دمیم جواب پوزخند یموجیا هی با منم

 از کردن یدلبر کارم باشم، داف و خوشگل اگه منم -

  خوشم نازار مثل یزشت هی از که معلومه باشه مردم

 ! آدینم

 

 زشت که وگرنه! یطور گرفتن شیپ دست مثال، یالک

  گرل وتیک ا ند یسکس ام یآ! خاندانشه کل یافهیق

 !  اصال



.  بده امیپ بهت داره قصد ریام روزه چند نیا -

 ! توش یزد گند متاسفانه که  میبر مانور  هی خواستمیم

 

  کنمی م فکر که من! سرشه؟ تو گاو ییدشو  مغز یجا

 با ایماف اصال! که  بودم رینظ یب  و یاسم یلیخ

 غلط به بشه مواجه لحظه اون در من مثل  یشاسگول

  دختر ها لمیف نیا تو پس گنیم یچ! افتهیم کردن

 یچ کار فو کونگ  یپاندا! ده؟ی م نجات رو  ایدن اسکله

 ! کردن؟ انتیخ هم ما یکودک به یعنی! پس؟ بود

 

 ادا انقد مرد! کنهیم بالکم زنهی م یجد یجد

 بعد" مذکر دلبر"  کنمیم  ویس رو اسمش! ؟یاطوار

 یکش منت و کردن یآشمال حس اصال االن ! خوابمیم

 .ستین کردن

 

  * * * 

 

 یوقت! احمقن یلیخ که ام ییها آدم دسته اون از من

 معذرت ازش برم خوادیم  دلم ناراحته، دستم از یکی



 من بگم باشه طرف اون مقصر اگه یحت  و کنم یخواه

 یکرد یکار خوب اصال! چرا شما سلطان خوردم گه

 !  من  به ید...ر که

 

  و خاموشه  شیقبل ناشناس خط و بالکم که  ییاونجا از

 یافسردگ یتوده کی با پس ندارم یآشمال یبرا یراه

 ! روانشناس شیپ برمی م رو نایت دارم امکله تو

 

 رفتن دکتر از بعد دمیچ برنامه  م،یاوردین رو اشبچه 

 .میبگرد  و میبچرخ  ول ببرم میقد  ادی به رو نایت

 

  وسهپونصدوچهل _ قسمت#

 

  ایآ دونمینم و بشه بهتر حالش کنمیم تالش دارم

 یفضا از انقدر! کنه؟یم تالش همونقدر هم خودش

 واسه خودم که امکالفه و خسته شی زندگ مسموم

 !  شدم کار به دست دادنش سامون

 



  کلنجار خودم با رو روانشناسه شیپ که یمدت تمام

 ! منم شی زندگ ی  تو آدم تنها که رمیم

  رو هاش دست یوقت رمیبگ  رو دستش تونمیم که منم

 تموم مشاور با کارش باالخره. کرده میقا هیبق از

  که شده تره سبک انگار آدی م اونجا از یوقت. شهیم

 . لبشه ی  رو  لبخند

 

 :  گمیم و کوبمیم بهم رو هام دست

 ! ؟یباز خراب میبر کجا -

 

 : گهیم و کنهی م فکر کمی

  دیبا کجا دونمینم که نرفتم رونیب چندوقته نیا انقدر -

  خوب قدر  اون حالمون که  میرفتیم کجاها قبال. میبر

 ! نازار؟ بود

 

 نهیزم پس گذاشته تار سه یصدا و ی سنت یقیموس

  ننه یآ بگه که زنهی م استارت داره و هاش ناله چص

 ! بمیغر من

 



 

  زنمیم ناب  تیب هی براش  و لحظه اون شمیم یج ید

  محکم رو دستش رو؛ بتشیمص و درد  کنه غالف که

 : گمیم و کشمیم

 !  خوب یجاها  برمتیم  ینکن زر زر یبد قول اگه -

 

 کشونمشی م خودم دنبال یول کجا دونمی نم خودمم و

 ری تاث نایت  ی  رو بتونه که کجاست اون  کنمی م فکر و

 که رسمیم جهینت نیا به و کنه اشزده شگفت و بذاره

 ! یشهرباز ببرمش

 

 قضاوت از ترس  یب مهابا، یب بتونه که  باشه ییجا هی

  یخال رو وقته چند نیا بغض و درد و  بزنه داد شدن

 !کنه

 

  نایت و میرسونی م یشهرباز به رو خودمون اسنپ با

 : گهیم در دم همون

 . میبخور یزی چ هی میبر ایب گشنمه  نازار -

 



 شکم با چ،یه دادمینم  تیاهم بهش بود قبال اگه

  اشممعده که شه سوار ییهوا ترن بردمشیم گرسنه

  نکهیا از شهیم خوب  حالم االن یول ارهیب باال

 :  گمیم و کنه کوفت یکوفت هی خوادیم

 نیهم تا یدار اگه شمیم  شیج بره قربونت مامان -

 دستگاه یکن  سیخ خودتو باال اون مینر. بگو مینییپا

 .  کنه یاتصال  هاشون

 

 : گهیم و بازوم به کنهیم بند رو دستش

 . آمینم نازار جان -

 

  باال رو زم یعز یدبستان اری شده که وسطم  انگشت

 : خونمی م خورم زنگ  آهنگ تمی ر با و آرمیم

 !یبیب وی فاک -

 

 وچهارپونصدوچهل _ قسمت#

 



  من و نداره دهیفا کنه لیم  هم گه بخواد اگه االن گهید

 هفت دور تا دور دارم میتصم و کنم یم  رو خودم کار

 . کنم ییمایپ ترن رو آسمون

 

 آقاش یمتصد به باجه یجلو  من و نمیآست  به دهیچسب

 : گمی م حرص با

 ! لطفا بچم و من واسه طیبل دوتا -

 

 : گهیم و کنهی م نگاه نایت قواره و قد به

 ! نیموند خوب  چه ماشاهلل -

 

 یرو  خوشنمکانه شخندین و فضول چندش نگاه   اون

 شهیم تمیعصبان باعث کنهی م نگاه نایت به یوقت لبش

 :  گمیم و

 . موندم خوب که بوده خوب شوهرم -

 



  مراتب سلسله از بعد و کنهیم جمع  رو لبخندش

 و گرفتن دیرس و دنیکش کارت مثل یامسخره 

 . میبش سوار زودتر تا میشیم دور ازش حاتشیتوض

 

 :  گمیم و کنمی م جدا بازوم از رو دستش

 داد یخوا یم یچ هر باهات، ستمین  من کن فکر -

 ! بزن

 

 !  ؟ی آینم مگه -

 

 :  گمیم و دمی م تکون سر

 . نمیشیم ازت فاصله با یول آمیم چرا، -

 

 خودم و کنمشیم واگن سوار  کنه، اعتراض بخواد تا

 ترن از سگ مثل. نمیشیم تر عقب یصندل دوتا

 رو ها گنده دل  آدم یادا یالک یول دارم وحشت  ییهوا

. دارم سوال گاوم خود از واقعا نه! ؟یچ  که درآوردم

 ! نجام؟یا چرا من بده حیتوض و کن لطف گاو، من   که



 

 دست با  رو کمربندم ، یحرف هر واسه رهید گهید

 شروع زنهی م استارت نکهیهم و رمیگی م محکم

  انگار هی بد کار یلیخ خب و کردن هوار به کنمیم

 اممسخره دارن و روم کردن زوم  نفر چند چون

 .  کننیم

 

 رو اش خرخره خوامی م و نشسته  ساکت اما نایت

 و شده حروم پولم نزنه داد اگه کنمیم احساس بجوام،

 ! کنم خسارت یادعا دیبا

 

 انقدر که تهیکو به تهران آهن راه دونمینم من

! چه؟یپ در چیپ انقدر که  گوسفنده روده ای! ه؟یطوالن

. بفرستم صلوات و شم خفه کنمیم یسع گهید

 یسوار االکلنگ اممعده با امروده  که همونطور

 :  گمی م زیر زیر خودم با کننیم

 غلط یل یخ یلیخ من ا یخدا خوردم، گه من ایخدا -

  کنم جمع دهنمو باشم آدم گهید دمیم قول ایخدا. کردم

 .ندم فحش



 

 وپنجپونصدوچهل _ قسمت#

 

 یکوفت ن یا سازنده  یبابا یبابا  سوار  نمیبیم گهید

 به کنمیم شروع ناخودآگاه ندارم، چاره راه و شدم

 : زنمیم داد و یمنف بار یه یتخل

 !  دی کن خاموش نوی ا ناموسا یب -

 

  همون تو کنمی م باز رو دهنم و بندمیم  و هام چشم

 : کشمی م غیج مرتبه دو حالت

 ! سگ مصب نیا از نییپا  دیاریب منو -

 

 یول نه ای رسهیم یکس گوش به صدام دونم ینم گهید

 : زنمیم تشر هم نایت به حالت همون تو

 ! کنمیم  خودم یها دست  با گورتو نییپا میبرس -

 

 :گرفتم تهوع حالت کنمی م احساس



  غلط ایخدا... نایت تیعاطف خالء اون تو دم ...یر من -

 .  کردم

 

 ترن هی ایخدا زن،یریم هامپشم و دهیم  تکونم یدست

  تکونم هوا تو که شد امتیالق ومی مگه میشد سوار

 !  دن؟یم

 

 !  آبرو یب کثافت نییپا ایب -

 

  یرو نیکاب کنار که نمیبیم  رو نایت و کنمی م باز چشم

  من به ره یخ که نمیبیم  آدم یکل هی ساده،یوا نیزم

  نمیبب اسکل هی منم دارن، حق خب و خندنیم دارن

 . حتما  خندم یم

 

 نیزم ی  رو کنار، دمیم هلش و کنهیم اماده یپ زور به

 : گمیم و نمیشی م زانو چهار

 .بزنم عق خوامیم کن ولم -

 



 :  گهیم و نه یشیم کنارم

 . رفت آبروم تروخدا میبر پاشو -

 

  ی  ایموم با یفرق که یحال در و کشمیم قیعم نفس

  لکنت با ندارم ثالثه اهرام تو مصر فرعون ی  اسم داف

 :  گمیم

 با بعد به نیا از یکن چصناله یبخوا مادرم جان به -

 .  دهنت تو زنمیم دست پشت

 

 :  گمیم و زنهی م شخندین

 ! متعفن ناموس یب بخند آره -

 

 سرم. شم  بلند جا از کنهیم کمک و رهیگیم رو دستم

 بتونم کنهیم کمک. خورمی م یسکندر و رهیم جیگ

 یاشده خراب هی سمت   میافتیم راه و سم یوا پا ی  رو

 و خورهی م زنگ تلفنش. کجاست دونمینم من که

  دنید با و  فشیک بیج تو کنهیم دست. حتما مامانشه

 : گهیم شیگوش ی صفحه

 .  است خونه سرم تو خاک -



 

  بیعج  حرف هیثان چند ده،یم جواب که رو تلفن

 : گهیم و کنهیم نگاه من به شوکه بعد و زنهیم

 ...! بده حالش بچم -

 

 وششپونصدوچهل _ قسمت#

 

 ای بده، یحی توض منتظرم و کنمیم نگاهش  شوکه

 رو دستم فقط اما شدهی چ بگه و بکنه  یااشاره

 کنهیم  بلند دست. ابونیخ سمت دوا یم و رهیگیم

 : گهیم  لب ریز و عبور حال در یها نیماش یبرا

 ...! بچم ایخدا -

 

  یها نیماش نیب و شلوغ  ابونیخ ن یا تو باالخره

  نایت. بکنه سوارمون که میکنیم دایپ نفر هی رنگارنگ

 گهید که من و کنهیم رو لبش پوست استرس  با فقط

 : زنمیم داد سرش ندارم، موندن منتظر  حوصله

 !شده؟ی چ چته -



 

  در و رهیگیم رو دستم  ده،ی م قورت  رو دهنش آب

 :گهیم  کنه آروم رو خودش داره یسع که یحال

 .مارستانیب بردش مامان کرده، تب بچم نازار -

 

 با فقط و کنم آرومش یچطور بگم، دیبا یچ دونمینم

 نشسته لبم یرو استرس از که مسخره لبخند به

 :  گمیم

 ! شهی م خوب هست، دکتر گه،ید  مارستانهیب -

 

 آروم بلکه کنه اعتماد بهم خوادیم دلش اونم یانگار 

 نشنوه و نهینب تا! مادره هی چون نداره دهیفا اما رهیبگ

 !رهیگینم  آروم آرومه، اشبچه  که

 

 زنده و م یریمیم بار هزار مارستانیب به دنیرس تا

 یرو  رنگ و کرده خی یها دست اون با  نایت م،یشیم

 !  نداره رفتن حال از تا یافاصله ده،یپر

 



 ادهیپ ن یماش از ورود دم م،یرسیم  که مارستانیب

 رو امونهیکرا منم سالن، سمت   دوا یم و شهیم

 .  افتمیم راه سرش  پشت و کنمی م حساب

 

 کنم،یم داشیپ باالخره و گردمیم اطفال بخش دنبال

  رو نایت مامان دور از بخش نیا شلوغ سالن ی  تو

 . پاهاش نیی پا نایت و نشسته یصندل یرو  که نمیبیم

 

 . کنهیم  هیگر نایت و ده یم حیتوض نا یت یبرا داره

 : گهیم شمیم که  کشونینزد

 .  خونتون یرفتیم مادر؟ یاومد کجا تو -

 

 !  شده؟ی چ خاله. خوبم نه -

 

  با رو لبش. شیاصل حرف نگفتن و گفتن نیب مردده

 نایت و من نیب  نگاهش که یحال در و کنهیم تر زبون

 : گهیم گردشه در



  بهتر کمی بهش دادم دارو داشت، تب صبح از واال -

 تبش کردم یکار هر اندفعه کرد، تب دوباره بعد. شد

 گهید داشت، اسهالم روتون  به گالب. ومدین نییپا

.  نشد خوب باز کردم اشه یپاشو گذاشتم، افیش

 از گفتن کردن که اشنه یمعا مارستانیب آوردمش

 نشدم متوجه قایدق من داره، ورم دونمینم اشه،روده

 ! ییزایچ   نیهمچ یول

 

  که رهیم ل یتحل شیانرژ  همه حرف نیا  زدن با انگار

  ایخدا خب و نترکه بغضش تا رهیگیم  گاز رو لبش

 !لنگه؟ یپا  مال سنگه یچ  هر چرا

 

  وهفتپونصدوچهل _ قسمت#

 

  سرش نایت و کنمیم نگاه  مادرش به منگ و جیگ من

 . زنهیم زار و  ذارهیم مادرش یپا رو رو

 گوشم کنار و  ببرم جلوتر رو سرم کنهیم اشاره من به

 : گهی م بغض با

 ... خب یول  پنجاهه پنجاه البته داره، الزم عمل گفتن -



 

 و هیثان چند  یبرا فقط اما مونهیم کاره مهین حرفش

 :  دهیم ادامه بعد

 نداره شناسنامه یعنی. نداره اممه یب دفترچه بچه نیا -

 . باشه داشته بخواد که

 

 بخواد که نداره پدر اصال میبگ که نهیا ترش  درست ای

 .باشه  داشته رو نایا

 

 یتونیم یول. کردم یانگار سهل هست، منم ریتقص -

  هست طال که یت تا چند هی  خونه برم من  یبمون کنارش

 ! ارم؟یب بفروشم رو اونا

 

  یقیعم نفس . صداش سوز  واسه رهیگیم درد قلبم

 بغض نیا بشه  بلکه زنهیم  یدر هر به داره و کشهیم

 . کنه کنترل رو بد

 



  طیشرا نی ا تو ستین درست یول باشه بگم خوامیم

  یبرا ستم،یایم عقب و دم ی م تکون سر. بمونه تنها

 : فرستمیم امیپ مامان

 . بده حالش  نایت بچه. خوبم من! مارستان؟یب یآیم -

 

  کنمی م مطرح رو دومم درخواست بده جواب  بخواد تا

 : سمینویم و

 ! ؟یار یب پول خودت با شهیم -

 

 : سمینویم یبعد امیپ تو رو سوم  خواست در و

 ...  ادیز -

 

 :  دهیم جواب  مامان و

 ! آدرس؟ -

 

 من یها  یباز گرل  سوپر دست از هم یعنی نیا

 رو آدرس. باشه تفاوت یب تونهینم هم هیعصبان



  منتظر مارستانیب وارید به هیتک و فرستمیم براش

 !مونمیم

 

 وهفتپونصدوچهل _ قسمت#

 

 میبد انجام میتونیم که  یکار تنها مامان، اومدن تا

 که قراره و اشهبچه   شیپ نایت. سالنه کردن وجب

 مادرش. بدن لی تشک یپزشک ونیسیکم  براش دکترها

  مگه آخه و کنه یم لعنت رو خودش و گهیم ذکر مدام

 ! اونه؟ گناه

 

 یزندگ تو پاش هی که یکس  هر! ستین چکسیه گناه

  لشیدل ممکنه. داره لیدل خودش  یکارا ی برا  ناست،یت

  خب اما ادیب نظر به کننده قانع خودش چشم به فقط

 ! داره ماجرا نیا به نسبت رو حق کمی

 

 یلیخ گهی م نایت طرف اون از و آدیم  مامان باالخره

 فه،یضع. عمل یبرا ببرن دیبا رو اشبچه  یفور



 رو وقت دینبا و کرده پر رو اشروده تموم عفونت

 !  کنن تلف

 

 مامان واسه دلم قدر چه و  کارهاش دنبال رهیم مامان

 و کنه کاریچ کنهیم سفارش بهش داره که نایت

 . سوزهیم باشه مواظب یچطور

 

! خودم از شتریب و بهار  از شتریب نا،یت  از شتریب یحت

 در پشت   نفر سه ما حاال و عمل اتاق برنیم رو بچه 

. بگذره وقت میمنتظر وارید و در به ره یخ و میموند

 معذب واسه دهی م حیترج و زنهیم حرف کم مامان

 !ستهیبا  دوتر کمی نای ت مادر نکردن

 

 اون نایت پادر و گذرهیم زمان  دوساعت، ساعت، کی

  نشده پا یصندل یرو از هنوز که خودشه حال تو قدر

 ! فتادهین  اطراف به هم  نگاهش چ،یه

 



 هی دنبال گمونم به و منتظره یاگهید اتاق  داخل نایت

 و گشتهیم کردن هیگر واسه مادرش  از دور یسقف

 !  دید رو شدنش بزرگ و شد بزرگ زود قدر چه

 

 برداشتن از بعد و آمدیم  رونیب اتاق از دکتر باالخره

 : گهیم کالهش

 !  شده رفع خطر -

 

  هی کردن تیاذ به کرده شروع تازه  خطر! نشده و

 !نداره بابا که کوچولو

 

  وهشتپونصدوچهل _ قسمت#

 

 

  * * * 

 

 مادر اصرار با ما و دهی م سامون رو اوضاع مامان

 راه یط و هیعصب مامان. خونمون میگردی برم نایت



 یسع یچ هر. باهام زنهی نم حرف هم کلمه  کی یحت

 یزی چ  به ارمیب فشار مغزم به کنم، فکر کنمیم

 و جمعه حواسم که آزاد با  رابطه در چون رسم،ینم

 تیمحدود گهید کنکور از بعد خودش نای ت با رابطه در

  حرفش بابا با که داد احتمال شهیم برداشته، رو هام

 . شده

 

  نایت  یخونه کنم،یم سکوت منم خونه به برگشتن تا

  در من. کرده خسته روحمم جسمم بر  عالوه موندن

  ریسختگ   و حساس یکاف قدر به مشکالتم با مواجهه

 یغصه که بماند حاال و سازمیم کوه کاه از هستم،

 . آرهیم سرم  ییبال چه  گهید نفر کی

 

  خونمون در یجلو درست و میکنیم حساب رو هیکرا

 و خوامیم االن که یزیچ  تنها بگم اگه و میشیم ادهیپ

  دروغ ده،ی مف خواب ساعت سه و ستی ب دارم ازشین

 ! نگفتم

 



  خودش اول  و چرخونهیم در قفل ی  تو رو دیکل مامان

  طاقت و بندمیم رو در  سرش پشت. شهیم وارد

 : گهیم و روم رهیگیم  رو شلنگ همونجا آرهینم

 یب خودت؟ یندار خونه ؟یندار یزندگ و کار تو -

 ! ؟یصاحاب

 

 نیا با خودش االن تا معموال  خب و کنمیم کج سر

  نایا نایت یخونه حداقل ای. نداشته  یمشکل آمدا و رفت

 و داره حق  االن خب اما نبوده هاش ت یمحدود جزو

 سر تو بزنم دارم دوست  مادر هی عنوان به منم

 .ی دختر نیهمچ

 

 ! برات دارم که تو ایب -

 

 : گمیم و نهیش یم سرم ی  رو دست کف

 نجاتم ایب بابا... بابا اره،یب  رشویکفگ رفت نیحس ای -

 !  بده

 



  یساطور منو تا کن کمکم خودت  ایخدا! ست؟ین

 ! نکرده

 

 یم نگاه اطراف به شم،یم  خونه وارد لرز  و ترس با

  تعجب با. نمیب یم ییرایپذ مبل ی  رو  رو بابا و کنم

 :  گمیم

 ! برام؟ بپوشه جامه رزم خوادی م زنت و یینجا یا بابا -

 

  و بیعج  یطور هی زنه،ینم یحرف یول کنهی م نگام

 جواب همراه  چک یبیب  انگار آنیم نظر به ترسناک

 . کردن دایپ  لباسام یکشو  تو از و مثبت

 

 ونهپونصدوچهل _ قسمت#

 

 ! شده؟یچ نیبگ  نیخوایم -

 

  اتاق داخل از مامان و  زنهینم یحرف همچنان بابا

 : زنهیم داد خودشون



 . آمیم االن -

 

"  بگه که  نهیا قصدش. واقع  در زنهیم حرف مخفف

 یب یارهیپت کنمیم سی سرو برات دهنتو آمیم االن

 ای داره حضور شرم انگار خب یول" مصرف

 ! گهینم که اسخسته 

 

 و نمیشی م کاناپه ی  رو رونیب یها لباس  همون با

 :زنهی م غی ج بایتقر

 ! شعوریب کن عوض لباساتو -

 

 جام از! ؟یعنی گذاشته کار بسته مدار ن یدورب خدا ای

 تنگ دلم قدر  چه و اتاقم سمت افتمیم راه شمیم بلند

  باهاش دغدغه یب! آزاد دن  ی د دغدغه یب واسه شده

 که میشیم  تنها آدما ما" گفتیم نفر هی و زدن حرف

 جمله نیا دیشا و"  می بدون رو بودنمون هم با قدر

 ! باشه ایدن حرف  نیتر قشنگ و  نیتر درست

 



  حاال و زنمیم رونی ب اتاق از لباسم ضیتعو بعد

 به مردنم قبل یول کنه امپوره و پاره ادیب که منتظرم

 . بکشه نرم منو که نه یا درخواستم  نیآخر عنوان

 

  نازار بذارم دلم یکجا کنکورتو یرقم چهارده  رتبه -

 ! خانوم

 

 کرده حساب رقم شونزده رو خودم من! تا؟ چهارده

  رو کجا! تا؟ چهارده فقط رانسل،یا شارژ بشه که بودم

 ! خدا؟ آخه رفتم اشتباه

 

 اتفاق نیتر یسم نیا و کرده اخم بابام! میها پشم

  اصطالحا و  شکستن ابروش دوتا هر چون ! استیدن

 !نداره یفالن و هات و جذاب اخم

 

 ! دیپرس سوال  مادرت -

 

 :  گمی م جوابش در



  اش معده دونم ینم که من بذارم دلم یکجا گفت آخه -

  فکر بهتر یجا به ای بدم  شنهادشیپ  که هیخال االن

 ! کنم

 

  از من و جوابن دنبال ترسناک یجد سی س اون با اونا

 . متنفرم و زاریب سوال نیا به دادن جواب

 

  ؟یکردیم یغلط  چه یداشت سال تموم -

 

 رو مراوده نیا شر  اگه هام یباز  دون نمک

 :  گمیم و کنمیم پا به شر خودم پس خندونهینم

 ... بدن قدرت. رفتم  باشگاه! کردم ورزش -

 

 : زنه یم تشر و پرهیم حرفم نیب

 !شو خفه فقط -

 

   باز_مفت#

 



 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 ک یوپونصدوپنجاه _ قسمت#

 

 یکس  ی  رو  یریتاث زدنم حرف دیشا! شمیم خفه

  ددست که رو  یحرف خوانی م فقط اونا یوقت ذارهینم

 : گهیم و شهیم  یعصبان بابا. بشنون دارن

 !  ؟یکرد لج یک با -

 

 : اندازمی م باال شونه

 ! بابا نکردم لج من -

 

 لجاجت سر   از رو کار نیا! کردم لج اصل در یول

 فقط بود، جلوم یکوفت یبرگه اون یوقت. دادم انجام

  یروز همون به! کردمیم فکر کردنام هیگر به داشتم

 !  دیبا گفت مامان  و رفت و گذاشت منو بابا که

 

 مگه نداره؟ وجود من از تر  ناخلف کرده، بغض مامان

 : گهیم حال همون در و  آشپزخونه سمت   رهیم! نه؟



 !  نازار سرت تو خاک -

 

 و ستین بند ییجا به دستش چون تالششه نیآخر نیا

 ! خودم از کشمی م خجالت یلی خ چرا؛ دروغ

 

 ! نازار؟ کرده ضرر همه  از شتریب یک وسط نیا -

 

!  کرده؟ ضرر یک! کنم فکر جدا شهیم باعث بابا سوال

 اون واسه رو عمرم و وقت تموم که من بابا؟ مامان؟

!  بودم؟ بلد همشو جواب و بودم گذاشته  یکوفت کنکور

 نیا از کنم  فرار خوامیم  و دمی م قورت رو دهنم آب

 : گمیم که فکر

 !  ن؟یکردیم  باهام کارو اون دینبا شما -

 

  ؟یعوض کار کدوم سگ؟ توله کار کدوم -

 

 آروم که  سرش زنهیم داد بابا و زنهی م غیج مامان

 . رهیبگ



 

 ! داده؟  دست از ویچ یک االن -

 

 : زنهیم داد یوقت و ازش رمیگیم نگاه

 ! عمرتو از سال کی  احمق ی  تو -

 

  کی احمق من  ! کنهیم نفوذ استخوونم  مغز تا حرفش

 ! رو؟ عمرم از سال

 

! کجاست؟ درآمدش یول خوبه  میلیخ خوبه، ورزش -

  حاصلش درامد  یوقت بده خرجتو تونهی م یکرد فکر

 که یکرد فکر مثال ای! ست؟ی ن تمیبیج تو پول یاندازه

 یدار ندهیآ  شغل چون و  میتیخون دشمن مادرت و من

  شدن مصدوم ورزش! من یبابا نه م؟یکرد منعت بوده

 یتونینم گهید که آدیم روز هی! داره یبدبخت داره،

  یب زحمت از یشیم خسته چون چرا؟. یبمون باهاش

 و یدار ییجا  نه وقت اون یاپیپ تیمصدوم از درآمد،

 !نو؟یا یفهمیم! یدرآمد نه

 



   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 ودوپونصدوپنجاه _ قسمت#

 

 

 

  همه از شتریب یکرد که یغلط نیبب کن، فکر نیبش -

 !  زده بیآس یک به

 

  جواب یحت دونمینم! زدم گند کلمه یواقع یمعن به

 دیبا یچ باشم نیبهتر داشته توقع من از که رو یآزاد

  تا چون کشمی م خجالت اون از همه از شتریب! بدم

  بوده پشتم آزمون اون یپا رفتمیم که یالحظه  نیآخر

 . کرده  تمیحما و

 

 : گهیم  اخم با مامان



  نحستو ختیر اون شور مرده اتاقت تو برو گمشو -

 ! ببره

 

 یرو به رو که یآدم نیا چون کنمیم اطاعت من و

 امامزاده، تو االن بود من دختر اگه ستادهیوا اونها

 .  بودم کرده خاکش میعبدالعظ شاه بغل

 

 : زنهیم داد که نبستم هنوز رو اتاق در

  و بهار و نایت و دوستم! خانوم نازار شد تموم یآزاد -

  همشونو تروخدا، مامان و یفالن مامان  و بچش

  یگذاشت رونیب در نیا از پاتو امروز از! کن فراموش

 سواستفاده آدما اعتماد از دینبا یبفهم تا! ینذاشت

 ! یکن

 

 نگاه گاوم خود به و ستادم یا نهیآ ی  رو  به رو حاال

 :  گمیم و اندازمی م باال شونه. کنمیم

 دیبا ،یخورد خودت که هیگه نکن، نگام یاونطور -

 !  یستیوا پاش

 



 رو گفته بابام که یکار و کشمیم دراز تخت ی  رو

 !کردن فکر دم،ی م انجام

 

   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 وسهپونصدوپنجاه _ قسمت#

 

 

  * * * 

 

  نستامیا اکسپلور تو دنیچرخ و اتاق یبسته یفضا از

  اکسپلورم ناموس تا چرا دونمینم من.  شمی م خسته

 ! باشه ا یذکر سحر و قمر شهره گفتن فیاراج دیبا

 

  یریدلگ تموم با افتم،یم بهار  اد  ی و کشم یم ازهیخم 

  رو جشیپ یکوفت اسم. نگرانشم  هنوز  اما ازش هام

 رهینم دلم و دست. وهیال لحظه همون و کنمیم سرچ



 جنون،  حد سر تا بار  هر چون کردنش، باز واسه

 . کنهیم  خورد رو اعصابم کاراش

 

  به مختص کون ی آ انگشتم و زنمیم ایدر  به دل خب اما

 که رو بهار یآشفته  ریتصو. کنهیم لمس رو ویال

  یلخت لباس   دستش، ی  تو گار یس کنم،یم  سکته نمیبیم

 رو کامنتا از یکی یوقت  اش گرفته  لحن   و بازش

 : گهی م و خونهیم

 ! کجاست؟ هومن -

 

 :  دهیم  جواب و رهیگی م گارشیس  از یقیعم کام

 . ستین وقت چیه... ستین -

 

 میگوش یصفحه به شوکه  و دمی م قورت رو دهنم آب

 :  دهیم ادامه تلخ لحن همون با بهار و کنمیم نگاه

  د؟یجد پست شما، خدمت در و تنهام من -

 



 نهیس به دست و کنهی م خاموش  رو  گارشیس

 : گهیم و نهیشیم

 . ندارم حوصله  م،یندار فعال -

 

 گهیم که یهومن گودش، چشم ریز! زهیریم برگام

  تعجبم باعث  نامناسبه انگار که شیروح حال و ستین

 . شنیم

 

 بهم یموها ی  ال برهیم  فرو چنگ شه،یم یعصب

 : گهیم و بلندش یخته یر

 . ستین گمیم گهید رونیب دیبکش بابا، یا -

 

 به کنهیم  اشاره. هنوز ام شوکه و رهیگیم درد قلبم

 :  گهیم و  صفحه نییپا

 که ینفر ده ز،یم سر آمیم کنم قطع  رو ویال -

 تومن ستیدو تا باشن داشته رو ها بی ضر نیشتریب

 . شنی م شارژ

 



   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 وچهارپونصدوپنجاه _ قسمت#

 

 

 کنه تموم رو یکوفت ویال  نیا زودتر چه هر دوارمیام

  رها خاطر به رو خودم بزنم، حرف باهاش بتونم که

 نیا به اما دونمیم مقصر تیموقع اون یتو کردنش

  از رفتارها نیا دن  ید  بعد مادرش که  کنمی م فکر

  نداره؟ یتیمسئول احساس  چیه دخترش،

 

  لبش یگوشه و زنه یم  شیآت که رو دومش  گاریس

 هام  دست. آدیم در جونم کنمیم حس ذارهیم

 به دنش،یکش گاریس  خاطر به فقط نه و لرزنیم

 من که یادهیپر رنگ و آشفته وضع نیا خاطر

 هومن! برگشته؟ هومن. گرفته نشات کجا از دونمینم

  ریز و فکر از شده پر سرم! ست؟ین گهی م که کجاست

 :گمیم لب



 !  صاحابو یب نیا کن قطع گهید بسه -

 

 مسته؟. شنومیم هم خودم و گمیم خودم  فقط یول

  و انگار کنهیم هیگر. انگار نداره یعیطب  حالت چته؟

 . خنده یم هاش ه یگر  یال به ال

 

 :  ذارمیم  کامنت براش

 !  کن  قطع رو ویال تروخدا بهار -

 

 به که منم اما نه ای  خونهیم رو امم یپ دونمینم

  قطعش تروخدا ذارمیم کامنت براش وار  جنون صورت

  خونهیم رو اممیپ انگار اما . کنه توجه دوارمیام و کن

 در یول نه، دمیشا داره  حق دیشا زنه،ی م پوزخند و

 گرانید از نکهیا. هیارابطه  هر آفت داشتن توقع کل

 شهیم باعث ،یباش نداشته توقع یطی شرا هر تحت

 !باشه  آسوده خودت  التی خ و فکر

 



 دیبا دونمینم من و یکوفت ویال نیا کنهی نم قطع

  و باال ادیم  تلگرامم فینوت  لحظه همون کنم، کاریچ

 . ناا یت

 ! شمیم وونهید دارم نازار -

 

  چارهیب بدبخت   من  ! منم شه یم وونهید  داره که یاون

  خونمیم که رو امشیپ. افتاده نفهم دوتا ریگ که

 : فرستهی م امیپ دوباره

 در به در مامان کنم،  کاریچ دیبا دونمینم اصال -

   نداره ساده یمه یب دفترچه هی بچه نی ا پوله، دنبال

. انداختمشیم دیبا! خوردم؟ من بود یگه چه نیا یوا

 !بکشه؟ یسخت که اومده ایدن به

 

   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

  وپنجپونصدوپنجاه _ قسمت#

 



 

 کرده تحمل رو  یسخت همه اون! آخره؟ یمرحله  نجایا

 ! انداختمش؟ یم کاش بگه نجایا به برسه که

 دونمینم واقعا و مالمیم  انگشت سر با رو امقهیشق

 !  بگم دیبا یچ

 

 ! شدم خسته

 دلم و شدم خسته رفتاراشون تک تک از واقعا

 واسه مونم،یپش خودم درد واسه که  االن خوادینم

 نایت چرا که کنم فکر نمیبش ناراحتم خودم اشتباه

 !  ناراحته؟

 

  قهیدق هی گنینم  دن،ینم امون! ستنین وقت چیه چون

 بزنه، زر  خواست بدبخت نیا بلکه ببندم رو دهنم

 ! داره یدرد هی نمیا دیشا

 

 :  دهیم امیپ دوباره

 عموم از برم م،یندار رو یکس که ما گهیم مامان -

 واسه اگه گهید دونمیم من یول. رمی بگ کمک



 شیر به بنده یم رو من بزنم یحرف   شناسنامه

 . کنهیم س یسرو رو دهنم و پسراش

 

 یها  فکر از زنم،ینم یحرف  و کنمیم نیس فقط من

  گاز رو لبم و شمیم مونی پش سگ مثل   قبلم  لحظه چند

 ! نکنم بغض ناتمومش یدردا یبرا که رمیگیم

 

 غصه از مامانم بخوام، کمک عموم از اگه نازار، -

 یکوفت یشناسنامه نیا واسه دیبا دونم.ینم. رهیمیم

  ییتنها  تونمینم دونستمینم اصال من کنم، کاریچ

 مامان به  یسخت همه نی ا و رمیبگ شناسنامه واسش

 .دارم نگهش خوردمیم گه وگرنه دمی م بدبختم

 

 : کنمیم  پیتا براش

. انداختمشیم داشتم،ینم نگهش یه توام نخور گه -

 . مونیم رو بچه کن ول

 



 دیبا یچ دونمینم من! هنوز نداره اسم بچم نازار -

 کم مامانم. کنم کارشیچ دونمینم من کنم، صداش

 . بفروشه من یبچه  واسه دراره اشو هیکل مونده

 

 ! چرا؟ ،یگی نم یزیچ  اریشهر به -

 

  فکر مسئله  نیا به قبال که دونمیم کنه،ی م مکث کمی

  و بده بهم رو جواب کدوم که نهیا دنبال یول کرده

 : گهیم

 !ره؟یبگ ازم بچمو ادی نم مامانش بگم، بهش اگه -

 

   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 وششپونصدوپنجاه _ قسمت#

 



 منم سراغ به ترس نیا راستش خب اما کنمی م تعجب

 کنم آشوبش بدتر خوامینم  که ییاونجا از اما. آدیم

 :  گمیم

  به یربط اتبچه  که نکرد پر کاغذ مگه بابا ؟یاحمق -

 . نداره ما

 

 . نیهم خب -

 

 یعنی گه، سر دو چوب یعنی! استکننده قانع جوابش

 االن و نداره اونا به یربط من یبچه  گفتن که نیهم

  قدم که نیا  از رهیگیم دردم! شیپ نه دارم پس راه نه

 ! یناچار  شده شیزندگ قدم به

 

 یب نیا به راجع تونهینم نا،یت ضهی مر اشبچه -

 ...ستین که وونیح.  باشه تفاوت

 

 کنار خودش با باالخره و کشهی م طول  شیبعد جواب

 : بگه که آدیم



.  کارمه  و کس یب یبچه  رمیگ ست،ین پول رمیگ من -

. اومده ایدن به اردوگاه تو انگار شیزندگ اول روز از

 ... من

 

 ادامه و کنهیم  جمع رو خودش دوباره و کنهی م مکث

 :  دهیم

  خوامینم. فمیضع یول  سمیوا پام رو خوامیم من -

... خوادیم  گهیم دلم یول  برگرده اریشهر  که بمونم

 ! آخرش؟ کنم کاریچ

 

  خودش از که سال، بچه سرگردون من از! کار؟یچ

 جوابم دیبا دونمینم من  و خوادیم کمک ترم احمق

  به بشه کمک و زخمش ی رو نشه نمک که باشه یچ

 ! شیزندگ

 

 بچه نیا که کردم اشتباه من یکنیم فکر تو نازار -

   آوردم؟ ایدن به رو

 



  خاطرش به اگه ،یدار دوستش اگه ،ینگرانش  اگه -

 . نه ؛یسی وا خودت یپا رو یخوایم

 

  دلم! باشه؟ شهیم! براش؟ من حرف   نیا قلبه قوت

 :  گمیم و. اشوبش از پر ذهن به کنم  کمک خوادیم

 ! ؟یبزن حرف اریشهر با  یخواینم شناسنامه واسه -

 

  ده قه،یدق پنج مونم،یم منتظر. دهی نم رو جوابم

 :  گمیم  و آرمینم طاقت آخرش و ربع کی قه،یدق

  نا؟یت ؟یرفت -

 

 همون رو اممیپ که قدر اون منه، یو  یپ تو! نرفته 

 : گهیم و کنهیم نیس  لحظه

 ...اما هستم نه -

 

   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#



 وهفتپونصدوپنجاه _ قسمت#

 

  نازار؟ -

 

 : سمینوی م جوابش در

  جان؟ -

 

 : گهیم و

  اریشهر اسم به رو اششناسنامه  خوامینم من -

 .  رمیبگ

 

  یبد آدم اگه یحت شهیواقع  پدر چرا؟.  کنمی م تعجب

 : سمینویم. باشه

  چرا؟ -

 

 یحت  لحظه نیا یتو چون کنه،یم تمیاذ کردنش مکث

 . ترم نگران خودش از

 



. ترسمیم یول کردم اشتباه دیشا کردما، فکر ادیز من -

 پس از تو بگن انیب اگه ترسم، یم نترس یبگ یچ هر

 کاریچ ازم  بچمو رنیبگ  ،یاینم بر کردنش  بزرگ

 !  کنم؟

 

 یواژه قایدق چون بزنه  رو حرفش تا مونمی م منتظر

 ! حالمه فی توص کار یچ

 

 نازار؟ گمیم -

 

. مهیگوش یصفحه به نگاهم فقط و دمی نم جواب

 : گهیم

  نازار؟ -

 

 از درصد پانزده هشدار که سمیبنو براش  خوامیم

 سمت   زنمیم غلت جام سر. آدیم شارژم مونده یباق

 یراه سه  به رو شارژر بعد و یراه سه اول و زیپر

 :گهیم و کنمیم وصل

 م؟یریبگ ازاد اسم به رو اششناسنامه  شهینم -



 

   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

  وهشتپونصدوپنجاه _ قسمت#

 

 کور شم،یم کر کلمه یواقع یمعن به! شمیم مات

 حالش. کنم درکش  تونمینم نم،یب یم تار شمیم

  و خونمیم  یشتریب دقت  با رو امشیپ بار  چند خوبه؟

  دست. کنم درکش تونمینم! چرا؟. کنمیم بغض شتریب

 که همش  سر پشت یها امیپ به و  لرزنیم هام

 که تونم ینم ای دمینم یت یاهم بزنم یحرف هی منتظره

 !  بدم

 

  رو میگوش یکنار یدکمه لرزون یها دست  همون با

 . رهیگیم درد انگشتم سر که دمیم فشار قدر اون

 

 یساعت بمب هی که انگار و کنمیم خاموش رو یگوش

 .  اتاق وسط کنمیم پرتش کنم، وحشت  ازش و باشه



 

  درد سرم. شوکم تو  هنوز یول کنم  هیگر خوامیم

 و کشنیم  ریت وجود تموم با دارن هام قهیشق گرفته،

  حال به هی شب یحال بود آدم اگه"  دونمی نم"  یواژه

 !  داشت من

 

 که منگم  و جیگ قدر اون کنم،یم  بغل رو خودم

 سوالش کاش! نه؟ ای هی عیطب شدنم ناراحت دونمینم

 اشبچه  داشتن نگه من نظر  از که بپرسه دوباره رو

! نه نه نه کنم تکرار بار هزار تا نه،  ای هیدرست کار

 . نبوده درست

 

 بشنوه ازاد اگه و گرفته فرا رو وجودم تموم ترس

  ماجرا نیا کنم درک تونمینم اصال! ه؟ یچ واکنشش

 نه،ییب درمون و درست رو من تونهینم که یآزاد! رو

 هی یشناسنامه  تو بره پدر عنوان به اسمش دیبا چرا

 ! بچه؟

 



 بعد یخمار مثل   یحس هی بمونم، سرجام تونم ینم

 کنما،ینم حسش! جونم تو چهیپیم و شهیم درد ترک

 دارم درد اما کجامه پامه، دستمه،  بگم تونم ینم

 ! واقعا

 

  بگم بهتره ای و نداشتم رو  دنشیشن توقع چون دیشا

 زبون از ممکنه کردمیم فکر که بوده یحرف  نیآخر

 ! بشنوم نایت

 

   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 ونهپونصدوپنجاه _ قسمت#

 

  

  ریش لب زنم،یم رونی ب خونه از بعد و اتاق از

  پاهام و نمیشی م برهنه  یپاها همون با  اطی ح تو آب

 کوبهیم دهنم ی  تو  انگار قلبم. خی آب ری ز رمیگیم رو



  توجه یب! چطور؟ چرا؟ که  کنمی م فکر نیا به دارم و

 ! داد انجام تونستم که یکار  هر وسط نیا که یمن به

 

 رو مشتم. نایت دست از ام خسته خودم، از آدیم بدم

 نفس. پاشمیم صورتم ی  تو و کنمیم پر  سرد آب از

 امهیر به ی ربط چه ماجرا نیا و قیعم نفس ق،یعم

 .  رهیم و آدیم  زور به نفسم و بده حالم  انقدر که داره

 

 که نرسونه آزاد گوش به رو بد ی  سم حرف   نیا کاش

  آب نیا یحت  نداره، دهیفا. حالم شهیم جهنم موقع اون

 شوک از و ارهیب خودم به رو من تونه ینم سردم

  و برهنه ی  پا  همون با شم،ی م بلند جام  از. کنه خارج

  وجب رو  اطیح و افتمیم راه تنمه، که ینازک یلباسا

 . کنمیم

 

.  گلوم به دهیچسب و اومده ه،یچ دونمینم که یزیچ هی

 نه و نییپا رهیم نه. اما ستین بغض و  انگار زخمه

 !  باال آدیم

 



 به کردیم پیتا رو نیا داشت یوقت که  سواله برام

 یحت!  کنه؟یم دایپ که یحال به! کرد فکر نازار

 شناسنامه که کنم فکر موضوع نی ا به خوامینم

! باشه یکوفت یعقدنامه هی دیبا ست،ی ن یالک گرفتن

  و رابطه هی واسه باشه سند باشه، مرد باشه، زن دیبا

 ! ازدواج هی

 

 :گهیم مامان و شهیم  باز خونه در

 !  ؟یکنیم  کاری چ نجایا -

 

.  نایت شیپ ربع کی نه منه  االن قایدق! نی هم! کار؟یچ

 : گمیم و اندازم  یم باال شونه

 .  برهی نم خوابم -

 

 :کنهیم اخم

  ؟یشد  وونهید مگه تو برو ایب -

 



  شهیهم مثل که امشب. دادن جواب از شمی م خسته

 و بفهمم رو دهنم حرف. باشم زن عاقله من که ستین

 داد بایتقر و ترکهیم بغضم. ندم رو بزرگترم  جواب

 : زنمیم

 .گهید برو ولکن شدم وونهید آره -

 

   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

  پونصدوشصت_ قسمت#

 

 و کنهی م نگاهم ظیغل اخم همون با لحظه چند هی

 بره و برداره سرم از دست رهیگیم م یتصم باالخره

 رو پام که  فهمونهیم بهم در محکم دنی کوب با اما. تو

 . شمیم دیشه کنم، رد در  چهارچوب از

 

  جک به توجه یب که بده حالم انقد من و رهیم مامان

 دایپ فصل نیا ی  تو  و اطیح  تو ممکنه که ییجونورا و

 . کنمیم بغل رو زانوهام و نمیشیم نیزم  ی  رو بشن،



 

 که یپر قدر اون بده، قدر اون آدم حال   هست  وقتام هی

! کن هیگر تروخدا یکنی م التماس خودت به خودت

 بشم، سبک بشم، آروم بذار ! کمی فقط  تروخدا، نییب

 ! رمایمیم دارم

 

! ایدن موجود نیبدتر یشی م خودت واسه خودت یول

  یگیم و یکنیم غیدر  رو اشک تموم یرحم یب با

 ! نه االن

 

 از شیب داره میزندگ کنمی م حس ها، هیثان گذرنینم

  جیگ قدر نیا که شهیم خارج خودش ریمس از اندازه

 زانوم  ی  رو رو سرم  لحظه چند واسه. استکننده

 .کنمیم فکر  و ذارمیم

 

 که میعصبان و خسته و پر قدر اون نایت دست از

 نشستن نجایا اما نمیبب رو میگوش ختی ر خوامینم

 .  ترسونتمیم

 



  تخت ی  رو و اتاقم به گردمیبرم شم،ی م بلند جام از

 رو نیا و برهینم خوابم. کشمیم دراز نی زم ی  رو نه،

 ی  رو رهیدرگ ذهنم یوقت تا که مطمئنم درصد صد

 ! نمیبینم رو یزندگ

 

 :  گمیم و دمیم یدلدار. کنمیم  بغل رو خودم

 !  یآیبرم پسش از تو هست که یچ هر -

 

 

 شیم و گرگ تونمیم و دارمیب صبح  خود تا یوقت

 از دیبا. شمیم مطمئن ممیتصم از نم ییب رو صبح

  بلکه و هیبق نجات واسه نه بار نیا و کنم  فرار خونه

 !خودم

 

   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

  کیوپونصدوشصت_ قسمت#



 

  تو حتما رون،یب رمیم دارم باز بفهمه مامان اگه چون

 از کنم،یم  عوض لباس. دهیم بهم یخانگ حصر اتاقم

  اطیح در اط، یح تو رمیم بعد و زنمیم  رونیب اتاق

 بعدش به. سرم یرو زنیریم سرد اب انگار و قفله

 انجام خوادیم دلم که یکار  تنها االن و کنمی نم فکر

 !ام عالقه و خودمه نجات بدم،

 

 یالک و یاسم یحت ،یکس کنار رو آزادم خوادینم دلم

  افتهیم ادمی وقت هر که بده  قدر اون فکر نیا و نمیبب

 نردبون. کنمیم بغض و  زنهیم تندتر  قلبم حرص از

  وارید کنار و  آرمیم آروم رو  اطیح یگوشه یکوچولو 

 .ذارمیم

 

 لب و رمی م باال ازش ممکن حالت نیعتریسر در

  چپم یپا. پرمیم و قیعم نفس هی نم،یشیم وارید

 که وارید پشت نمیشیم کمی. آدیم در جونم و چهیپیم

 ادامه رمیمس به شم،یم آروم که بعد و بشم بهتر

 .  دمیم

 



  چشمم ی  جلو آدیم گذروندم نایت با که یلحظات  تک تک

 یچ هر از خوره،یم بهم آدمه یچ هر از حالم و

 میزندگ یدکمه خوادیم دلم و متنفرم کردنه، یزندگ

 ! بزنم رو

 

 یترسناک ی اتفاقا و رمیگیم شیپ رو آزاد یخونه  راه

  نایت توقع مقابل در زنهیم حرف ازشون آزاد که

 دست از دارم، که یحال نیا با و لحظه  نیا تو! چنیه

 از سختتر برام یطیشرا نیهمچ با اونم آزاد دادن

 . خودمه مردن

 

 فقط نیا اما کنمیم هی گر باالخره که شهی نم باورم

  پاک رو هام  اشک در ی  جلو! رهیمس ی  تو  و راه ی  تو

  فشار محکم زنگ یدکمه ی  رو رو انگشتم و کنمیم

 شه،یم باز در. ندارم  رو برداشتنش قصد و دمیم

 . نمشیبیم  خونه در ی  جلو و شمیم ساختمون وارد

 

 : گهیم و پرهیم صورتش از رنگ کنه،ی م تعجب

  ؟یکنیم  کاری چ نجایا -



 

 تشر. شمیم تر وونهید دنش،ید با و ام یعصب

 : زنمیم

 ! اریشهر یخونه ببر منو -

 

 : پرسهیم  یکنجکاو با و کنهیم زیر  رو هاشچشم 

  ؟یچ -

 

  تیعصبان با بار نیا  و دمی م قورت رو دهنم آب

 : زنمیم داد یشتریب

 ! اریشهر یخونه  ببر منو گمیم -
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 قدر چه که نهیبیم! رو  بدم حال و تیعصبان  نهیبیم

 با و رهیگیم رو دستم سمتم، آدیم. امدهیترس و کالفه

 : گهیم  آرومش لحن

  اونجا ببرمت صبح وقت نیا که لشویدل بدونم دیبا -

 ! بگردم دورت آخه

 

  تحمل حاال تا شبید که ی فشار تموم ترکه،یم بغضم

 :  گمیم و رونیب زنهیم هوی قلبم از کردم

 . بگم خوادینم آزاده، بده لشیدل -

 

  جا که ستین مهم و پله راه وسط همونجا کنه،یم بغلم

"  که زنهیم غر  و ستین هی همسا مرد آمد و رفت یبرا

  پلکم پشت  آدی م نا،یت امیپ و کنهیم بغلم". اکبر و هللا

  من و شه یم پخش سرم ی  تو خودش یصدا با و

 .  رهنشیپ به کنمیم بند رو دستم محکمتر

 

  خوشحالش بهونه نیا  انگار و کنهیم  ناز رو سرم

 . رو اشتباه نیا خرهیم جون به داره که کرده

 



  تو؟ میبر -

 

 لرزنیم دارن هام دست و کنهیم زمزمه گوشم ریز

 و  در ی  جلو خوامینم و دمیم تکون  سر. باز

  نایت بگم اگه! بگم؟ بهش دیبا. کنم معذبش اشه یهمسا

 که کنه قانعم بخواد آزاد اگه خواسته، یچ  و گفته یچ

 ! ؟یچ نداره برامون یضرر ماجرا نیا

 

 : گمیم و کنمیم  عوض رموی مس در ی  جلو

 . تو امینم -

 

 نیا هیبد سم   چه و زنمیم نفس نفس نگرانم، بازم

 ! میزندگ  ریرواگیهاگ وسط عشق

 

   شده؟ی چ نازار -

 

  ی  رو  هنوز آثارش که دهی ترک بغض همون  با قاطعانه

 : گمیم و کنمیم  اخم صورتمه



 !  گمینم -

 

 کوبمیم نی زم به رو پام! نداره دم و شاخ که وونهید

 :  گمیم زنمی م هیتک پله راه وارید به که یحال در و

 !  اریشهر ش یپ ببر منو -

 

  مربوطه؟ نایت به -

 

  داد هوی که انگار بهم کننیم وصل فاز سه برق

 : زنمیم

 !  نه ای مربوطه اون به که چه تو به -

 

 :  گمیم و کنهیم نگاهم درمونده

 . بپرسم هومن از بزنم زنگ یبر ینم -

 

  برق تو و یعصب یلیخ و ارهیم در رو هاش ییدمپا

 : کنهی م زمزمه

 .اومدم سایوا -



 

   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 وسهپونصدوشصت_ قسمت#

 

 یهمه! ناراحت؟! زده؟ وحشت! مظطرب؟! ؟یعصبان

 حقم در اصال دونمینم  که منم! منم واحد آن در نایا

 ! نه ای شده ظلم

 

!  نه؟ ای دمیم  انجام یدرست کار دارم فهممینم که منم

 به زنده، آدم هی یبچه  یشناسنامه  نکهیا درک   یول

 . سخته  واسم باشه  آزاد اسم

 

 سمت   افتهیم  راه برق تو س  یس همون با و آدیم آزاد

  که! کنم اشپاره  وسط از خوادیم دلم و خروج در

 که بگم  تونمینم منم و هیچ االن دردم فهمهینم

 ! کار نیا سر بدم دستت از ترسمیم



 

 کنهیم اشاره بوق تک هی با و شهیم نش یماش سوار

 تشیموقع تو که حاال قدر چه و بشم سوار هم من

 رو دست دی نبا من و سخته واسم زیچ همه گرفتم قرار

  نیماش سمت   افتمیم راه جمله نیهم با! بذارم دست ی  

 . رمیگیم یاللمون اری شهر یخونه  به دنیرس تا و

 

 نه لرزن،ی م هام دست داره،یم نگه که در ی  جلو

 فقط! نه بترسما، مغولش خاندان و اری شهر از نکهیا

 بگه اگه بشنوه، آزاد و بگم  اریشهر به اگه مظطربم،

 امضا رو برگه  هی یپا اد،ینم در که جونم نداره بیع

 ... اگه... اگه... اگه! فقط؟ کنمیم

 

 :  گهیم که آزاد یصدا

 ! ؟یشد مونیپش -

 

 و شمیم ادهیپ نیماش از ام،یب خودم به شهیم باعث

 میزندگ تو وجودش  از چون کوبمیم بهم رو در

 ! ناراحتم



 

 من مثل گاو هی ننیبب یوقت بابام و مامان دونمینم که

  از االن گاو اون و دنیم  پرورش شونیزندگ تو دارن

 !هیچ واکنششون کرده، فرار خونه
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 نداره، قصر از کم که ییالیو و بزرگ یخونه   یجلو

 گله هی درندشت، نیا تو کنمی م فکر دارم و داشته نگه

  به شتریب یچ  هر آدما چرا!  ست؟ین بچه  اون واسه جا

 ! شنیم نظر تنگ شتریب آرنیم دست

 

  یحرف چیه  یب در دم،یم فشار زنگ ی  رو  رو انگشتم

 که بدم هل رو در خوامیم.  کنمی م تعجب و شهیم باز

 و برهیم  داخل رو سرش خودش اول. ذارهینم آزاد



  رو خودش داره که یسگ شهی م راحت  الشیخ یوقت

 .  دهیم ورود یاجازه است،بسته کنهیم پاره

 

 قدر چه و کنمی م جمع رو امزه یانگ و  جربزه تموم

  نیا مخمصه از خودم دادن نجات یحت یوقت احمقم

 ! خودشونه  نفع  به احمق دوتا

 

 وارد. بازه هم ورود در و  دارمی برم تندتر رو هام قدم

  حاال و. شهیم وارد آزاد هم  سرم پشت و شمی م خونه

 کاناپه ی  رو  تر اونطرف قدم چند که ییآدما مقابل

  وحشت من، دنید با اریشهر مادر و میستاد یا نشستن

 در ی  جلو نهیس به دست که یمرد به رو. کنهیم

 : گهیم ستادهیا

  ه؟یچ  نظافت  یگفت که تو -

 

 : گهیم و کنهیم  نگاه آزاد به

 !  مگه؟ نیستین -

 



 شم ینم ناراحت  زده کلمونیه به که  یگند از یلیخ

  مادر. کرده کمک ناخواسته و بوده نفعمون به چون

  جارو رو  نیزم فکش و نهیب یم رو آزاد اریشهر

 : زنهیم داد. کنهیم

 !  رونیب االی -

 

 : پرسمیم آقاا  همون از من

   کجاست؟ اریشهر اتاق یدونیم شما -

 

  که کنه من من خوادیم و کنهی م نگاهم تر قیدق کمی

 :  زنمیم داد

 ! ار؟یشهر -

 

  و دمیم  یجاخال و سمتم داره یم بر زی خ مامانش

 : زنمیم داد بلندتر نیح همون

 ! مارستانهیب ات بچه  اریشهر -

 

 :  گهیم ختهیر  یپرها با متعجب مرده



 ! اش؟بچه -

 

 ! نداشته خبر اشون شاهزاده گند از که  مشخصه و

 

  اریشهر دونمی نم نکهیا از و شمیم ی عصبان کم کم

 !  تر کالفه نه ای استخونه 

 

 : زنمیم داد باز

  مارستانهیب! دارم کارت ایب ،یستین که یمرد اگه -

 یاگه ید کس اسم به اشوشناسنامه  دارن! بچه اون

 !تو؟ یندار رتیغ رن؛یگیم
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 به رو هاش پشم من واسه آزادم وسط نیا گهی د حاال

 : گهیم زده جانیه  و سپارهیم یز ییپا باد دست

   ؟یک -

 

 : زنمیم داد  برام نمونده اعصاب وسط اون که منم

 . خرابت یعمه -

 

  رو ها پله دنبالمه، که یگرل  سوپر از فرار یبرا بعدم

 : زنمیم داد و. رمی م باال

 بچه اون حداقل بده فوت یگواه خدا؟ دیام به یمرد -

  زنده! رهی بگ مهیب دفترچه نیا با بتونه مارستانیب تو

 . کنه یکار ات مرده مگه نداشت یسود که ات

 

 حالم. شدم خسته. برم کجا دونمینم کنم،ینم داشیپ

 تمام با و خورهیم بهم دورم یآدمها تک تک از داره

 کردم، بغض.  شیپ سال هی به برگردم دارم آرزو وجود

 : زنمیم داد یوقت لرزهیم صدام

  تو! رهیبگ آزاد اسم به بچشو  شناسنامه گهیم نایت -

!  دارم من یول یندار که جهنم به! ؟ی ندار یمشکل



 آزاد گهیم که دهیبر ازت انقد ازت، خوادی نم توی چیه

... خوامینم ! دارم مشکل من یول! اریشهر  گهینم و

 شهیم باز  لیطو  ی  راهرو اون تو روم به  رو اتاق در

 .  ستهیوام روم ی  جلو و

 

 : پرسه یم و  دنیپر باال ابروهاش انگار، دهیپر  رنگش

  آزاد؟ اسم به -

 

 : کنمیم زمزمه حرص با

  یلوط قیرف ذارمیم نکن فکر! آزاد اسم به عمرا -

 باشه،  راحت التیخ که  بکنه غلطا ن یا از مسلکت

 ! یکنیم جمع گندتو یآیم

 

 اد،یم که سرم پشت از مادرش یعربده یصدا

.  بندمیم رو  در و اتاق داخل دم یم هل رو اریشهر

 ده،یم هل رو در یوقت که کردم جمع رو  زورم تموم

 ! تو ادیب نذارم

 

 شده؟یچ چشه،... نازار -



 

 کردن یخال واسه کردم دا یپ تیموقع انگار که منم و

 : گمیم خودم

 دونمینم داره، ورم اشروده! گوشه و  ستین چش -

  ،یجراح  غیت ریز رفته بار  هی بچه مثقال چص! قایدق

!  نداره شناسنامه نداره، مهیب دفترچه! بره دیبا بازم

  که کرده خرجش انقدر نایت مامان! آزاده درمونش دوا

 نداره چکسو ی ه چون.  اشه یکل فروختن به دهیرس

 چون نداره، فروختن واسه یچی ه چون! رهیبگ قرض

 !بگم؟ بازم کنه،  نزول پول تونهی نم یحت
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  داد منم و بهم شده  رهیخ  مزخرفش سکوت ی  تو

 : زنمیم



 یبابا که تو  به ترسهیم وسط، نیا! گمیم بازم پس -

  اشو بچه مامانت ترسهیم  چون بگه ،یسگ  توله اون

 خیب بندشیم ره،ی بگ کمک عموش از بخواد! رهیبگ

  اوضاع که! انتشنه  خونش به که ییپسرعموها شیر

 به یچ نیبب! کننیم تر یخم...ت نیا از اتوبچه 

 !  آزاد به دهی رس فکرش که اومده سرش

 

 

 گاز رو لبش . دمق صورت اون با انگار گرفته ماتم

 :  گمیم که بزنه حرف خوادیم و رهیگیم

  بعد نداره اسم  چون سگ؟ توله گمیم چرا یدینپرس -

 ! وقت همه نیا

 

 اشنه یس تخت دست با کنه،یم میعصب ندادنش  جواب

 : زنمیم داد قبل از بلندتر سرش و کوبمیم

 !  یعوض برنخورد؟ بهت ومد؟ین بدت -

 



  یال کنهی م فرو چنگ و آدیم در شک از باالخره

 اشره یدستگ یوقت و شهیم  باز ضرب به در موهاش،

 . شهیم بلند نهادم از آه کنه،یم سوراخ رو پهلوم

 

 خم و شنومی نم رو مادرش یغا یج غیج  یصدا گهید

 به توجه یب اریشهر. کنمیم ناله درد از و شمیم

 هی که کنهیم رو تالشش تموم داره که مامانش

 : گهیم و سمتم آدیم باشه، معنا تمام به یاره یپت

  ؟ یخوب نازار -

 

  درد از دونمینم. رمیگیم رو دستش چطور فهممینم

 :  گمیم هیگر با که قلبم ای کمرمه

 تو بزن خودتو اسم ا یب تروخدا. ستمین خوب نه -

 موضوع نیا ریدرگ آزاد نذار. اتبچه  یشناسنامه 

 . بشه

 

 : کشمی م غیج هیگر با و کنهی م نگاهم حرف یب هم باز

 .نباش خر انقدر -
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 رمیم  اتاق از و زنمیم رو دیبا که یحرف  نیآخر

 : رونیب

 ! تو جورکش بشه وسط نیا آزادم  ذارمینم من -

 

 گاز رو لبم. شهی م شتریب  کمرم درد رفتن؛ راه موقع

  در ی  جلو که  یآزاد به و درد از نزنم زار که رمیگیم

 ! کنمیم یمحل یب سادهیوا

 

!  صده در  صد مقصر اونم  االن، بدحال من نظر   به

  که کرده درست امن یمنطقه نایت یبرا قدر اون چون

 ! برسه ذهنش به  یفکر نیهمچ

 



 حبس همون تو و خونمون برگردم حاال خوادیم دلم

 یمالقات بدون کرده، درست برام مامانم که یابد

 ! بمونم

 

  مامانم یها  اخطار به توجه یب که ییها  راه همه ته

 تک تک از و نجایا و االن به شده ختم رفتم،

 .  شدم زده کردم یزندگ مدت نیا یط  که ییهالحظه 

 

 از رو پام که ینیح و رهیگیم رو دستم آد،یم دنبالم

 :  کشمیم غیج ذارمیم رونیب جهنم نیا

 . بهم نزن دست! کن ولم -

 

 کشه یم  محکمتر رو دستم و دهینم گوش  حرفم به

  بغضم و رهیم در گلوم از نه دستم؟ از.  خودش سمت  

  یپسر خوادینم دلم من کنم،ی م نگاهش فقط! ترکهیم

  خوب بشه خوبه، فقط من واسه و بده همه واسه که

 حفظ امقصه آخر تا رو بدم پسر خوادیم  دلم من! هیبق

 ! کنم

  



 ...کمرت -

 

 :  کنمیم زمزمه  هیگر با

 .  کنهیم درد -

 

 . کنم کمکت بذار -

 

 من   و زنهیم زول بهم ره یخ  براق   یها چشم اون با

 : گهیم وار التماس لحن هی با احمق عاشق

 !کن کمک من به فقط -

 

   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

  وهشتپونصدوشصت_ قسمت#

 

 :  گهیم و زنهی م شخندین



 . چشم  بله بله -

 

 : زنمیم  داد کنمیم پاک رو هام اشک که یحال در

 . سرت تو خاک -

 

 :  گهیم آروم  و کنهیم  نگاهم متعجب

   نازار؟ چته -

 

 دارم قتیحق در که نشیماش سمت   کنمیم  پرت لگد هی

 : زنمیم داد و زنم یم بیآس دردم پر کمر به

 

 . شغال خورهیم بهم ازت حالم -

 

 رو عقب در بعد و موتیر  با رو نیماش در و خندهیم

 :گهیم و کنهی م باز برام

 ! یشد خل سرت به زده بکش، دراز نجایا ایب -

 



 خوادیم دلم  و کشمیم دراز  شکم ی  رو آزاد کمک با

 تموم یچ  همه شمیم داریب یوقت و بخوابم  نجایهم

 . باشه شده

 

 :گمیم شهیم سوار آزاد نکهیا از بعد

  ندادم گوش  حرفات به که  دیببخش خونمون، ببر منو -

 ...تا اومدم و

 

 : گهیم حرفم نیب

 . کنم خطر خوامیم -

 

 تر واضح من مثل یاسکل یبرا دیبا و کنمی م هنگ

 .  بده حیتوض

 

  نجایا تا من واسه سال و سن کم دختر هی... تو -

... خرهیم جونش  به ویزی چ هر... کنهیم  خطر آد،یم

 . ناز کنمیم افتخار بهت من

 



  و قشنگ احساسات از کننیم پر رو قلبم حرفاش

 : گمیم و زنمیم لبخند. خوب

 حلقم، تو کنهی م رشویکفگ مامانم خونه برسم یول -

 . کشهیم ریتصو به برام افتخارو

 

 صورتم به تو و گردهیبرم بزنه؛ استارت نکهیا از قبل

 :  شهی م رهیخ

 .  شدم عاشقت شتریب بار  هزار امروز -

 

 : کنمیم زمزمه ضمیمر گاو   هی که  ییاونجا از

  مگه؟ یبود عاشقم -

 

  دادیم پا فضا االن اگه. زنمی م لبخند منم و خندهیم

 :  خوندمیم تمیر با و زدمی م غیج

 ! خداروشکر شد بشه کردمینم فکر -

 

   باز_مفت#

 



 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 ونهپونصدوشصت_ قسمت#

 

  بابت از تونهیم و ذارهیم  قرار چل و خل  هی با رسما

 کنمیم  فراهم رو شیشاد و خنده موجبات  نکهیا

  میبر کجا پرسهینم. باشه مسرور و خوشحال یحساب

 . افتهیم راه میمستق و

 

 . آز خونمون ببر منو -

 

 گند دوارمیام و آز گمیم خودش یگفتنا ناز وزن بر

 : گهیم دمق.  ادیب خوشش هم  یلیخ بلکه و بهم نزنه

   کمر؟ نیا با -

 

 : گهیم بشه یعصب افتاده ادشی تازه انگار

 . هیَسم وجودش اصال  کهیمرت نیا -

 

 :  گمیم و خندمیم



ل تو خدا -   ریتاث نمیا آخه،   ختهیر عقرب زهر ننش گ 

 . گرفته

 

 راه که فهممیم خونمون جهت مخالف ر  یمس از

 : گهیم  لب ریز. گرفته شیپ رو خودش یخونه 

 !  تو اما و بابا، گمشن برن -

 

  قاجار عهد عیمط  یزنا مثل   من گهیم که رو تو نیا

 :  گمیم و کنمیم سی خ رو خودم

  باز؟ دم...یر کجا! ؟یچ من -

 

 ! نکن کارا نیا از گهید -

 

 :  گمیم و کنمیم نگاهش مرموز

 !  کارا؟ کدوم -

 

 انقدرشو یکس خاطر  به گهید! یباز هود نیراب -

 ! نکن خطر



 

 : گمیم و اندازمی م باال شونه

 دستت از  خواستمینم خودم نبود، یکس  خاطر به -

 !  بدم

 

 نگاه دوباره و کنهیم  کوچولو اخم هی گردهیبرم

 : زنهیم غر  حال همون در و ازم رهیگیم

 من با انقدر چرا پررو،  بچه چشم بگو نکن گمیم -

 ! ؟یکنی م بحث

 

 . چشم  بله بله -

 

  چراش نکهیا از قبل و دارهی م نگه داروخونه ی  جلو

 سهیک هی با  بعد قهیدق چند و شهیم ادهیپ بپرسم، رو

 یصندل ی  رو رو کیپالست و گردهیبرم  دیخر  کوچولو

 !  ذارهی م شیکنار

 



 یم سرفه به شوک از که زهیریم یطور  هی برگام

  زارتان اعمال لیوسا نکنه گمیم خودم شیپ و افتم

 !باشه؟ دهیخر زورتان

 

   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 پونصدوهفتاد_ قسمت#

 

 :  زنمیم داد

  یچ اصالت؟ یب یاره یپت! عنف؟ به متجاوز یهو -

 مثل منم  یکرد فکر تو؟ اون یکرد میقا یدیخر

 !  دورتم؟ یخرابا 

 

 مرموز شخندین بعد و کنهی م نگاهم تعجب  با اولش

 : گهیم و نهیش یم لبش ی  رو فشیکث

 ! جانم؟ -

 



 :  گمیم و کنمیم زیر  رو هام چشم

   ؟یدیخر تی معص بساط -

 

 :  گهیم و خنده ریز زنهیم

 ! آلوورا طعم با -

 

 : گمیم لب  ریز ناخواسته

 ! قهیسل یب بدبخت -

 

! کنمیم حس رو خوردنش ترک که خندهی م جور هی

 :  گمیم و  رهیگیم ام خنده دادم که یگاف  از خودمم

 !کافر خائن نخند -

 

 : گهیم  و ترمز ی  رو زنهیم اشخونه  در ی  جلو

  هیعیطب  و یکیزیف اتفاق هی نیا ب،ی ب باش آروم -

 ! آدیم شیپ یاماده و نر هر نیب باالخره

 



 استرسش یب و آروم لحن همون با و کنمیم اخم

 : گهیم

 . باش آروم -

 

  انگشت م؛ یزندگ روز هر  معمول طبق و کنمیم اخم

 : گمیم و آرمیم  باال رو وسطم

 ! ریبم برو -

 

 کنهیم کمک و زنهیم دور رو نیماش شه؛یم ادهیپ

 و آدیم در جونم ذارمیم پا که نیزم ی  رو. شم ادهیپ

  بابام مامان به و خونه برگردم یچطور دیبا دونمینم

 !  بگم یچ

  

 دروغ نیا مقصر ییوقتا هی یول دروغ از شدم خسته

  و من نیب بزرگ  وارید هی که مامان خودشونن، گفتنا

 درس موظفم فقط میزندگ تو من و ساخته  خودش

 !  بدم انجام یاگه ید کار نه و بخونم

 



 اسمشون هم دمیم انجام من که ییکارا درصد صد

  خشت   اون طیشرا نیا تو و االن خب اما ه،یرو ادهیز

 !  رفته باال و  شده دهیچ رفته کج که اولم

 

 از و ستین منظم بشم، اشخونه  وارد کنهیم کمکم

  غر نگرانم،  شیدیناام و خالء دوران به  برگرده نکهیا

 :زنمیم

 !  ه؟یوضع چه نیا نسازه، گشاد آدم واسه خدا -

 

 . برات بودم کرده آماده و اونور -

 

 گهید پس خب! ه؟یواحد تک خونه اون یعنی اونور

 . زنمینم غر

 

 !ن یزم ی  رو بخواب و اریب در رو مانتوت -

 

   باز_مفت#

 



 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

  کی پونصدوهفتادو_ قسمت#

 

  خشتک از بخوره بهم دستت شرارت؛ ارباب برو ایب -

 . زنمیم دارت

 

 نیزم ی  رو  رو کشیپالست داخل اتیمحتو و خندهیم

 و برام آشنان که ییها  پماد دنید با و کنهی م یخال

  از کردم، تحمل رو گندشون ی  بو درد موقع انقدر

 . شمی م آب خجالت

 

 عیضا یلی خ نکهیا یبرا  و دمی م قورت رو دهنم آب

 صورتش مقابل وار دی تهد رو انگشتم باشم؛ نشده

 : گمیم و  دمی م تکون

 

 ! یکرد که رو فکرش -

 



 کمک و رهیگیم رو دستم آرم،یم  در رو مانتوم

  یاچاره. بکشم دراز نیزم  ی  رو و شکم به رو کنهیم

 نشون مامان به رو یکوفت نیا یجا تونمینم ندارم؛

 صور تا  و دره یره یدستگ ی  جا فهمه یم چون بدم

 !هیچ و کجاست  مال که بدم پس جواب دیبا لیاسراف

 

  یلیخ زنهیم  باال رو شرتمیت یانتها یوقت نه؛ که کمی

 کنمیم میقا هام دست نیب رو صورتم کشم،ی م خجالت

 حس که کمرم ی  رو رو پماد ی  سرد و یسیخ و

 . شم یم تر  معذب کنم،یم

 

 به کنهیم  شروع یدوران صورت به و انگشت سر با

 : گهی م لب ریز و دادن ماساژ

 . آورده سرش ییبال چه نیبب نفهم شغال یکه یزن -

 

 تندتر قلبم شهیم باعث آرومش یصدا نگرانش،  لحن  

 :  گمیم و بزنه هست، االن که یزیچ از

 .  بود خودمم ریتقص -

 



 : گهیم یادفعه  کی گوشم کنار و شهیم خم

 دلت تو بود، تو ریتقص کال! بود تو ریتقص تماما -

  با نکهیا از ،یدینترس من از. سوخته نایت واسه

 ! نه؟ مگه!  یکرد وحشت کنه ازدواج  پسرعموهاش

 

 :  گمی م لب ریز کنم،ی م فکر

 . بود تو خاطر به تاش هفتاد! درصد یس فقط -

 

 : گهیم  و زنهیم باالتر رو رهنمیپ

 ! بودا کهیپالست نیهم  تو و؟یکی نیا گذاشتم کجا -

 

 :  گمیم و کنمیم بلند رو سرم ییهوی

   ؟یگی م ویچ ؟یدیخر  یچ ؟یچ -

 

رم یماریب از هم اون و کنهی م مکث کمی   آزاد یها  ک 

 باالخره و آروم که برهیم رنج جسمش و روح در

 : گهیم

 .درد چسب -



 

   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

  پونصدوهفتادودو_ قسمت#

 

  خجالت  خودم نباش، معصوم و پاک انقدرم حاال -

 آزاد کردم بهت راجع که یدیپل یفکرا  از دمیکش

 .  مقدس

 

 ی  رو  وار قلقلک هاش دست که ا،یگو خورهی برم بهش

 کنمینم تعارف هم من و آن یم در حرکت به پهلوهام

 !کنم یم  یکی  کیرک الفاظ با رو اشزنده و مرده و

 

 : کشمیم غیج  که بزنه رو چسب  خوادیم

 ! زنمینم نایا از من نه -

 



 خان آزاد چشم فقط نجایا ما م،یندار زنمینم! یزنیم -

 . میدار شماست امر امر

 

 پرت حواسم تا و کنهینم ینامرد و رهیگ یم امخنده

 : گم ی م و چسبونهی م رو چسب عیسر شده

 مرز اصال بودنت خر ،یخر  یلیخ ، یگاو یلیخ -

 خر ه ی تو! یتیخر از فراتر تو نداره، یمشخص

 یزندگ آدما یپوسته  تو که یاکرده دا یپ یتکنولوژ

 ... هی تو! یکنیم

 

 :  گهیم گوشم ریز و ذارهیم دهنم ی  رو  رو دستش

 !  داره  دوست یلیخ رو  تو که خرم  هی فقط من -

 

  به رو و پهلو به تا کنهیم کمک و کشهیم دراز کنارم

  داره شیعضالن قشنگ ی  بازو. بخوابم  خودش

 و کنم کمتر باهاش رو ام فاصله که زنهی م چشمک

  ی  رو رو سرم که دهیم اجازه خواسته خدا از هم اون

 . بذارم شی اعضله بالش

 



 : گهی م و چرخنیم موهام ی  ال انگشتاش سر

  خودم یشد که بهتر بخواب، دوساعت یکی -

 . برمتیم

 

. برام بوده کابوس مثل   شهی هم درد چسب  کنمی م بغض

 : گمی م لب ریز

 .  آزاد سوزهیم -

 

  یگوشه و آرهی م جلو رو سرش کنه،ی م نگاهم کمی

 اشنهیس به رو سرم که یحال در. بوسهیم رو لبم

 : گهیم کنهی م تر کینزد

 !بزن منو شد شروع دردش وقت هر -

 

   باز_مفت#

 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

 پونصدوهفتادوسه _ قسمت#

 



 ...  که  آدینم دلم -

 

 : گهیم  و ذارهیم لبم ی  رو رو اشاشاره انگشت

 .  بشه بهتر تا بخواب  سیه -

 

  گمیم خودم با یه سوزه،یم براش دلم  ها وقت یگاه

  وقت هر چرا! باشه؟ داشته یجنس یناتوان نکنه ایخدا

  احساس که نهی ا خاطر به! بخوابه؟ خوادیم منه کنار

 . فهمم ینم کنم؟ تیامن

 

 بهتره ای و نداشتم یادیز ی ها  پسر دوست که درسته

  آگاهم ها پسر  تیهول زانیم از یول نداشتم اصال بگم

 که یحال در و ذهنم نهیزم پس نشسته ینق. نسبتا

 ! شهیم مگه میدار مگه گهیم اندازهی م باال شونه

 

  جذابتر یاگه ی د وقت هر از اسبسته هاش چشم یوقت

 یتحتان یها کرم آد،ی م نظر به تر  یخواستن و

 صورتش انگشتام  سر که کنن یم اصرار منگاهمینش



  پرتاب وقت حاال  و انیب فرود لبش کنار کنن، لمس رو

 .  موشکه

 

  هاش چشم  یال. بوسمشیم و برم یم  جلو رو سرم

 :گهیم و صورتم به شهیم رهیخ کنه،ی م باز رو

 !زهی ج بچه نکن -

 

  تکرار دوباره رو کارم و کنمیم تر زبون با رو لبم

 و کنهیم خوش  جا ابروهاش نیب یفیظر اخم. کنمیم

 : گهیم

 ! حسن  داره خطر برات که گفتم -

 

 اول. کنهیم کینزد خودش  به منو آروم یلیخ و

 و زنهیم ز ی ر یها بوسه گردنم ریز بعد لبمو ام،گونه

 از ترسه، از جانه؛ی ه از دونمینم. لرزمیم من

 قبال و نداشتم رو حال و حس نیا ،یچ  ای هیخوشحال

 .کنم کاری چ باهاش دیبا دونمینم پس نکردم تجربه

 

   باز_مفت#



 

 "   نراد: " کمیوست ی ب_فصل#

  پونصدوهفتادوچهار_ قسمت#

 

 

 ! بچه؟ -

 

 قهی تو رو  سرش باشه، دهیکش خجالت که انگار بچه

 : گهیم و کنهیم میقا آزاد ی

 .  باشدینم دسترس در فعال نظر مورد مشترک -

 

 : گهیم و زنهیم بوسه بچه یموها ی  رو آزاد

 . برم جلو تو با نشویا از شتریب خوادینم دلم -

 

 :  گمیم و رهیم در دهنم از ناخواسته

  مگه؟ چمه چرا -

 



 : خنده یم

 ! نرفتم هیبق با که برم  ویراه تو با خوامیم چون -

 

 زنهیم مخ قشنگ جور ه ی سگ، توله تو  یبش موش

 .رونیب پاچه یم لی اکل زبونش از

 

  * * * 

 

 "  زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 نیزم از و برگردد دیبا کـه تک مهره  شدن کشته) 

 .(  کند اغاز رو   یباز بیرق

 

 "آزاد" دید یه یزاو رییتغ

 

 

 ! ترس



 از واسه یچیه اگر که یاکلمه سه ی ساده یواژه

  من که حاال و نداره ییمعنا ،یباش نداشته دادن دست

 .  کرده دایپ معنا برام دارم رو یکس ای زیچ

 

 که یادختربچه  خاطر به خوادیم دلم االن یول بهیعج

  عقب به ده،یخر جونش به رو یخطر  هر من خاطر به

 . برگردم

 

 و کنم یعمل رو خواسته نیا دیبا چطور دونمینم

 که نشستم یعاشق کفتر کنار. رسهینم ذهنم  به یفکر

 روزانه. کرده دایپ رایزاو یها یزندان  از رو جفتش

  یخور ی چا قاشق کی و یتلفن تماس مانهیپ کی

 کردن تحمل آدم کوشا و  پله راه یتو  انهیمخف دارید

 دایپ یصبر نیچن االن نکه یا و نبوده ی طی شرا نیچن

 . تره یجد اشمسئله  گفت شهیم کرده

 

 و اعصابه یب یهاسک هی جفتش یب  رو روز یباق

 !ایدن ی کارا  نیسختتر جزو شهیم  کردنش تحمل

 



  هزارتا از یکی دنید با و آدیم تلفنم زنگ یصدا 

  نکهیهم. کنمیم وحشت ناخواسته نقاش  یشماره

 . هست بیعج یکاف یاندازه به زده زنگ

 

 بزنم یحرف نکهیا از قبل و کنمیم برقرار رو تماس

 : گهیم

 . فرستمی م برات رو آدرس مارستانه،یب ریام -

 !کنهی م قطع رو  تماس تمام و

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدوهفتادوپنج_ قسمت#

 

 کوشا به رو  و آدیم امکیپ هی برام بعد، لحظه چند

 :  گمیم

   کنم؟ کاریچ... مارستانهیب ریام... ریام کوشا -

 



 زده شتاب من جواب در و شهیم پا جاش از دفعه هی

 : گهی م پاچه دست

 . میبر  بپوش ه،یچ  یکن کاریچ -

 

 و سمتش رمیگیم رو یگوش موهام؛ یال  برمیم دست

 :  گمیم

  رو؟ نجایا یبلد -

 

 : گه یم کنهیم نگاه که مارستانیب آدرس به

 ... که فالنه و قلب واسه  نجایا کرده؟ تصادف -

 

. کنهیم خی تنم تموم و کنمی م نگاهش زده وحشت

  راه تصادف؟ گفته یالک نقاش و کرده سکته یعنی

  چشییسو  بامن همزمان  هم کوشا و در سمت   افتمیم

 . میشیم مارستانیب یراه و  دارهی برم رو

 



 فقط. دارم جهیسرگ و تهوع حالت زنه،یم شور دلم

 که بشنوم و مارستانیب به برسم زودتر خوامیم

 " . شده رفع  خطر خداروشکر و ستین یز یچ"  گنیم

 

 گه؛ید هینطور یا زادیآدم و کنمیم نگاه آسمون به

 آسمون به افتهیم ادشی تازه شهیم که  یسخت وقت  

 و استرس شدت از هیگر ر ی ز بزنم خوامیم. کنه نگاه

 !کنهیم بدتر رو حالم قلبشه از مشکل دونمی م نکهیا

 

 ! مادرت جون برو تندتر کوشا -

 

 نیا از شتری ب نشیماش هم  خطرناکه هم یول دهیم گاز

 آره م،یبرس تا شمیم زنده و رمیمیم. کشهینم رو

 یول شکسته دلم و ناراحتم ازش خدا  قدر   بده، ریام

 !داداشمه

 

 و سالن داخل به دنمییدو واسه یمنطق ل  یدل هی نیهم

  از و باال طبقه برم گنیم. حالشه از کردن جو و پرس

 . رمیم و کنم سوال اونجا



 

  نجا،یا تنها نقاش! نم یبیم رو نقاش سالن ی  تو

 . دهنم تو آدیم قلبم و مهمه موضوع یعنی! ؟ینطور یا

 

 ...تصادف نیگفت!  شده؟ی چ ریام سالم، آقا -

 

 : گهیم و کنهی م قطع رو حرفم که آدیم نینازن ی  صدا

 رمیام کدومه تصادف ه؟یچ  تصادف تصادف؟ کدوم -

 !مرده

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدوهفتادوشش_ قسمت#

 

 پام نوک تا سر از رو وحشت زنه،ینم و زنهیم قلبم

 با نینازن و دمیم قورت رو دهنم آب. کنمیم حس

 : گهیم شونیپر ظاهر اون و هیگر



 !  رمیام... آزاد... رمیام -

 

  رو مکانش و  زمان نه،یشیم سالن کف  و نیزم ی  رو

 باشم، خورده جانانه یلیس  هی که انگار  من و کرده گم

  یشوخ که کنم فکر دارم اصرار و شوکم تو هنوز

 ! کرده

 

  تکونم  و شلوارم یدمپا به کنهیم بند رو دستش

 و کنم درک رو تمیموقع تونم  ینم! جمیگ هنوز ده،یم

 : کنهیم  ناله هیگر با

 نهیبب شیآوردیم! آزاد؟ یاوردین تو یزر مامان -

 ...ریام بود شی زر مامان دلتنگ! رمویام

 

  کمرم شن،یم خم واقعا واقعا کنمیم حس  زانوهام؟

 خودم به نم،یشیم نیزم ی  رو ندارن رو  وزنم تحمل

 کنه،یم پاره رو امحنجره  داره بغض نم یبیم و آمیم

 : بپرسم  رو نیهم تونمیم فقط

 ! ؟یگیم یچ -

 



 : زنهیم زار و رهیگیم شدت  اشهیگر

 نداره یسن که من ر  یام! نه؟ شه،ینم  باورت توام -

 ...آخه

 

. سنیخ هاممچشم ! سهی خ صورتم؛ به کشمیم دست

 . جهنم نیا تو آوردم کم هوا  انگار و زنمیم نفس نفس

 

 :  گهیم و ذارهیم دخترش یشونه  رو دست نقاش

 ...دخترم پاشو -

 

 رو من دست. زنهیم  پس رو باباش دست نینازن

 : گهیم و رهیگیم

 گفتیم ریام آزاد، نتشیبب ادیب شیزر مامان بگو -

 من ریام با  ادیب بگو آزاد،. نمشیبب برم شه ینم روم

 . کنه یخدافظ

 

   باز_مفت#

 



 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدوهفتادوهفت_ قسمت#

 

 نیا یچطور بدم، نشون یواکنش چه دیبا دونمینم

 دست مدام فقط. بدم بروز قلبمه تو که یدرد یحجمه 

 . قبله یدفعه از ستریخ بار  هر و کشمیم صورتم به

 

 وارید و در رو من نگاه   و زنهی م زار نینازن

  رو دستش نقاش. بزنم  داد خوادیم دلم و  چرخهیم

 کنه، بلندم ن یزم ی  رو از خواد یم و کنهیم دراز سمتم

 :  گمیم

 ! بگم؟ یچ  مامانم به -

 

 هم اون و سادهیوا ما از قدم چند یفاصله به کوشا

  هم دوبار رو ریام عمرش تو نکهیا با  کنهیم هیگر

 !  دهیند

 

 : زنهیم داد نینازن



 کجاست؟ شدهی چ باباش بگم ام؟بچه  به بگم یچ من -

 ! کنم؟ آرومش یچطور  رهیبگ سراغشو اگه

 

 !تونمینم من

 اشخونه از رونیب اش بچه  نکهیا ال یخ به مامانم

  بچه بگم اگه حاال نرفته، دنبالش آرومه و خوشبخت

  روزش به یچ دهیکش زجر فقط خونه از رونیب اش

 .آد یم

 

 بتونم بلکه  خودم صورت و سر تو بزنم خوادیم دلم

  دونم یم بده خواب هی نیا اما امیب رونی ب شک نیا از

 ! نداره یداریب

 

 : پرسه یم نقاش

  ش؟ینی بب یخوایم -

 

 یول. " نه شوی نطوریا"  بزنم داد خوادیم دلم من و

 تونم ینم نمشینب اگه! نه؟ گهید شهیم بار نیآخر



  منتظرش قدر  اون بعدش. ندارمش گهید که کنم باور

 . رمیبم که مونمیم

 

 هی سمت   کشونهیم خودش دنبال و رهیگیم رو دستم

  ی  جلو آدم هی و اتاق هی سالن،  اون آخر  . گهید سالن

 : گهیم و ذارهیم احترام نقاش به و ستادهیا درش

 ! داخل دییبفرما -

 

 و کوبه یم دهنم ی  تو  انگار قلبم لرزهیم تنم تموم

 و در  قاب به چسبهیم دستم شه،یم باز در یوقت

  تنگه دلم یول ندارم دلشو  تونم،ینم بگم خوامیم

 . براش

 

 و نقاش دنبال افتمیم راه سستم یزانوها همون با

  هق و  بشنوم رو امهیگر ی  صدا تونمی م گهی د حاال

 .بزنم

 

   باز_مفت#

 



 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدوهفتادوهشت_ قسمت#

 

 کنار رو  ملحفه و ستهیمیوا یکوفت تخت هی کنار

  دیسف گچ هی شب ریام صورت   رنگ که نمی بیم و زنهیم

 .  شده

 

. تخت به کنم یم بند رو دستم و خورمی م یسکندر

 سرم. رهیگ یم درد قلبم و  نمشیبب بهتر تا شمیم خم

 و کنم یم هیگر بلند بلند و ذارمیم اششونه  ی  رو رو

  یعذرخواه من خوادیم  دلم اونم اشتباهات بابت حاال

  یها چشم  بتونم و بشه  بلند گهید بار هی فقط که کنم

 . نمی بب رو بازش

 

 و کنم هیگر بلندتر شهیم باعث و سرده بدنش

 . کنم ناله رو اسمش ناخوادآگاه

 



  شترشیب و کمتر ساعت؟ کی  ربع، کی قه،یدق کی

  هام چشم که کنمیم هیگر یاونقدر یول دونمینم رو

 : گهیم نقاش باالخره  و بشن خشک

 ! میبر دیبا -

 

 نیا از اگه! م؟یبر ریام یب! پس؟ شهی م یچ ریام و

. آخه که مونهی م نجایهم دلم رونیب برم  داداشم یب در

  چشم  حاال و  تخت از کنهیم جدام و رهیگی م رو بازوم

 نقاش که شهی م باورش یک و سرخه هم خودش یها

 ! کنه؟ هیگر رحم  یب بزرگ  

 

.  نهیبب رو  ختشیر نبوده حاضر که یداماد یبرا اونم

  بلکه خوامی نم کمک من یول کنه کمکم  خوادیم

 جهنم نیا از و شمیم جدا ازش! خوامیم رو داداشم

  از شتریب و کنمیم فرار ساختن نیزم رو که یکیکوچ

  خانوم  یزر واسه بشم ناراحت ریام  واسه نکهیا

 اشبچه  کنهیم فکر که دلش واسه رمیبم  و ناراحتم

 دور ازش اگه یحت هیکاف براش  خوبه نکهیهم  و خوبه

 .باشه

 



 .  هوام دنبال و  خروج در سمت   افتمیم راه

  کات؛ بگه ایدن خوادیم دلم که هییروزا اون از االن

 ! رفتنتونه وقت گهید نیدیکش زحمت یلیخ  یهمگ

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدوهفتادونه _ قسمت#

 

 ابونمیخ  وسط   که حاال و شمی م خارج مارستانیب از

 راه سست بلرزن، زانوهام! بزنم داد آزادانه تونمیم

 .نباشم یکس نگاه نگران و بخورم ی سکندر برم،

 

 یم چون! ندارم یحرف چیه فعال خانوم، یزر با من

 . من یندهیآ  ف  یتکل واسه ترسش  از نگاهش، از ترسم

 

 : دمیم امیپ کوشا به کشم،یم  رونیب بمیج  از رو میگوش



  خواست بده، خبر مامانم  به برو یتونیم  اگه داداش -

 . باش مواظبش یول ارشیب اد،یب

 

 : سهینویم بعد لحظه چند و

 . باشه -

 

 تا خوادیم دلم و کنمیم  خاموش رو می گوش تموم، و

 .نزنم حرف یاحد چیه با کنمیم دفنش که فردا

 

 بودن ی  روزا به و کنمیم  گز رو آشنا نا  یها ابونیخ

 یخاطره  یکل شدنمون بد از قبل تا! کنمی م فکر ریام

 ! م یداشت قشنگ

 

 مثل   بود، پشتم و کردمیم دعوا مدرسه  تو که ییروزا

 هیگر بازم حاال و شنیم  رد هام چشم ی  جلو  از لمیف

 !کنمیم

 



  در ی  جلو آمیم که خودم به یول کردم گم رو رمیمس

 .امی زر مامان یخونه 

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدوهشتاد _ قسمت#

 

 خودم! باال؟  برم دونم،ینم رو کنم کاری چ دیبا االن

  بهش رو لمیدل و داغونم وضع نیا نهی بب بذارم بگم؟

. تونمینم من کار، نیا خوادیم کهن مرد  . ..نه! بگم؟

  زانوهام و نمیشیم ساختمون در ی  جلو پلکون ی  رو

 . کنمیم بغل رو

 

 ادمی و آدیبرم ازم کردن هیگر جز مگه یا گهید کار

 : گفت یم شهیهم مامان که آد یم

 !  مردن جز داره چاره یچ همه -

 



  رو نبودنش بود، ریام یوقت تا چرا کنمیم  فکر االن و

  یکیتار که نمیشی م جا  اون قدر اون! نکردم؟ چاره

 . برم خوادینم دلم هم باز و نمیبیم چشم به رو هوا

  

 نیب از که شب مهین شهیم  شب و شب شهیم غروب

 نشناختمشون و شدن رد کنارم از که یآدم  هزارتا

 ادهیپ نیماش از که نمیبیم کوشا همراه رو مامانم

 . شنیم

 

  به کرده بند رو دستش که انگار، بده مامانم حال

 .  بره راه کنهیم کمک  کوشا و کوشا راهنیپ نیآست

 

 و داره خبر یعن ی بده حالش  که حاال و سمتش دوامیم

 !ایدن قاصد نیبدتر  بشم براش ستین الزم گهید

 

 حالت همون تو قهیدق چند کنهیم بغلم کنم،یم کمکش

 به کشهیم دست رهیم عقبتر که بعد و  دارهی م نگهم

 : گهیم و صورتم

 !  مادر؟ شدم سر به جون یبود کجا -



 

 رهیگیم قاب هاش دست نی ب رو صورتم زنه،ی م لبخند

 : گهیم و

   خب؟ ا؛ینکن  خاموش تویگوش گهید -

 

 مامان که دونمیم همه از بهتر من و دمی م تکون سر

 باشه،  کشنده دردش اگه یحت ه،یدار تو آدم یزر

 .  بده حالش بفهمه  یکس ذارهینم

 

 : گهیم و کوشا سمت کنهیم رو

 امشبو باال  ایب! یدیکش زحمت مادر، قدت قربون -

 فرمون پشت خطرناکه یاخسته . نجا یا کن استراحت

 . نشستن

 

 :  گهیم و مامانم واسه کنهی م باال دست

 برم من نه. بوده فهیوظ انجام  ه،یچ زحمت -

 . شمینم  مزاحمتون

 



  ده،یم رو من"  گرم دمت"  جواب نکهیا از بعد

  مامانمو و موندم من حاال و رهیم و کنهیم یخداحافظ

 !مشترکمون درد

 

  شدن   شکسته بره، باال که کنمیم کمک رو ها پله

 به برسه  چه و کردم حس منم یحت  رو کمرش

 ! خودش

 

 یرو آدم نیتر یقو که کنه ثابت خوادی م بازهم اما

 : گهیم  ورودمون محض به و نهیزم

 .میدار کار یکل فردا بخواب  زود اندازمی م جاتو -

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 ک ی پونصدوهشتادو_ قسمت#

 

 



  مامان؟ -

 

 : گهیم و وارید به کنهیم بند رو دستش

 ...کاش ینزن حرف -

 

 نیزم  ی  رو و خونمون بسته در  به دمی م هیتک

 حرف به خودش باالخره و شمیم  الل و نمیشیم

 : آدیم

  ؟ی خورد شام -

 

!  اره که فهمه یم و کنمیم  نگاهش و کنم یم بلند سر

 .باشم ریس که خوردم غصه یقدر اون

 

 . اونجا نینش -

 

 :  گهیم و شمی م بلند جام از. نمیشینم

 !  آزاد؟ -

 



 :  گمیم

 ! جانم؟ -

 

 . داره ادیز اشتباه یکاف قدر به... بگذر داداشت از -

 

! کنم مرگ ی آرزو که کنهی م یکار بغض از پر ی  صدا

  به که هیکتک خاطر به منظورش اگه گذشتن؟! بگذرم؟

 . ندارم یکس از یا گله ستین که االن داده خوردم

 

 ... من -

 

 یزر مامان که باره نی اول و مونهیم ناتموم حرفش

 .  کنهیم من من و زنهیم حرف شل انقدر

 

 ! نم؟یبب رو اشبچه  تونمیم -

 

 در و برام کن یکار هی خدا  به ترو یعنی سوالش نیا

 :گمیم تراس سمت   افتم یم راه که یحال



 ! چشم -

 

  ی  جلو  خوادینم هم دیشا ای کنم هیگر جلوش ذارهینم

  باز رو تراس باز مهین در  بعد قهیدق چند. کنه هیگر من

 : گهیم و کنهیم

 ! بخواب ایب زودتر مادر، انداختم  جاتو -

 

 کنم یم فکر دارم و شب آسمون به شدم رهیخ من و

  زدن دو سگ  همه نیا یجه ینت! ؟یچ آخرش  خب که

 به رو اشتباه همه نیا  ی  پ! سن؟ نیا  تو مردن شده

 !  ؟یزندگ نیا واسا دنیمال جون

 

  * * * 

 

  خاک سر   ی  باال  یزر مامان و"  هیرسم عجب"  گهیم

 .  شه یم زنده و رهیمیم بار هزار اش بچه

 



 زار آسمون به رو نینازن و" امرزدشیب خدا" گهیم

 ! چرا؟ ایخدا که زنهیم

 

 و کنهیم ناله من یبرادر یب از خونه،یم من واسه

 :  گمی م خودم شیپ

 یداداش ،یبرادر هر از م،ی بود نشده بده آدم یوقت تا -

 !بود تر

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدوهشتادودو_ قسمت#

 

 

 تموم مردم واسه یعنی  ماجرا، نیا شهیم که تموم

  اول   میدلتنگ نشده یچیه  هنوز که ما واسه و  شهیم

 بیغ خودم و کوشا به سپرمیم مامانو. مونهیبدبخت

 ! شمیم



 

 . بشم  گم یجد یجد  گهید دفعه نیا خوادیم دلم

 مامان به رو ریام یبچه  کردم،  عمل دادم که یقول به

  ترک رو زهرا بهشت دارم که حاال و دادم نشون یزر

 .  کردم دایپ نجات جهنم از که انگار کنمیم

 

 واسه یلیدل و آباد ناکجا سمت   کشمی م رو راهم

 پاهام که کنمیم گز رو شهر قدر اون. ندارم برگشتن

 !  رنیگیم درد

 

  که جام هی دنبال شه،یم کی تار هوا یوقت آخر دست و

.  کنم صبح رو شبم و بدم هیتک  وارشید به بتونم فقط

 قلبم ،یگاه  از هر هم باز اما  نکنم هیگر گهید که قراره

 .  رهیم در دستم از هامچشم   اریاخت و زنهیم تند

 

  گم نیا واسه و کنن دامیپ که خونه برگردم خوامینم

 سمت   رمیم پس بدم، پس جواب  یکس به شدن

 . باشم تنها فقط خوامیم و یواحد تک یخونه 

 



  به رو شب چند دونمینم و  شب سه شب، دو شب، هی

 غصه یزر مامان تحمل   یول گذرونمیم  منوال نیهم

 برگشت واسه لیدل تا  هزار اگه و سخته  برام دار

 برنگشتنم  واسه رو جلوم لیدل هی نیهم باشم داشته

 !  رهیگ یم

 

 دارم و وارید به دادم هیتک که ها شب نی هم از شب هی

! مردنم یآماده االن و زننیم در کنم؛یم  دود گاریس

 اومدیم االن نیهم بودم نگرانش که یخطر اون کاش

 !  کوشاست در پشت اما کردیم خفتم و

 

  کوشا حاال و نبوده بلد  یکس رو نجایا کنمی م تعجب

 ! نجاست؟یا

 

 :  نهیا حرفم نیاول کنمیم باز که رو در

   ؟یکنی م کاری چ  نجایا تو -

 

  ختیر و سر به شهیم خونه وارد و دهی م هل رو در

 : گهیم و کنهیم نگاه  وضعم داغون



 داداشت خان یباال  طبقه ببرم  یمرد اگه نمیبب اومدم -

 !  کنم چالت

 

 بند رو هاش دست و کنمی م نگاهش خورده کهی

  خوامیم. شمیم دهیکوب وارید به و امقهی به کنهیم

 :  زنهیم داد که کنم اعتراض

 ! دهنتو اون ببند -

 

 : کنهیم زمزمه حرص  با. داره  حق و هیعصب

 قدر چه من رمیبم ؟یشد ایدن تارک ه؟یچ ها؟ -

 یوابسته  قدر چه داداشت با یداشت یدیمف خاطرات

 ! یروان بابا کن جمع... نیبود هم

 

 ترسمیم! کدومه و هیچ از من درد   بفهمه کاش و

 که بلرزه بار هزار یروز یزر مامان تن و برگردم

 !  بدم دست از یکوفت راه اون تو اممبچه  ن یا نشه ایخدا

 

 ...کجا از نجام؟یا گفت یک -



 

 :  کشهیم عربده حرفم نیب

  تیگوش  به است هفته هی که یامرده ننه همون -

!  من! آزاد زده زنگ من  به! خاموشه و زنهی م زنگ

  خاطرت به که بوده احمق ی  تو نگران قدر چه نیبب

 ...به

 

  رهیگیم یقی عم دم کنه،یم  قطع هم رو  خودش حرف

 : دهیم ادامه و

! یازنده ای یمرد نمی بب خواستمیم  فقط خوبه -

 . شمی نم مزاحمت

 

 رفتنش  ی  جلو  و سپر شهیم زبونم که  بره خوادیم

 : ستهیایم

 .مهیزر مامان و اون از ترسم همه -
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 . بابا گمشو -

 

 که ستین یواکنش نیا و کشمیم صورتم به دست

 : گمیم. خوامیم

 . کوشا ایب -

 

 : زنهیم غر و کنهیم نگاهم چپ چپ

 ! ها بپره زدم یچ هر یبزن ادیز زر نمیبش امین -

 

  از شتریب کوشا یغصه و کنمیم تر زبون با رو لبم

 . کنهی م ینیسنگ  قلبم رو ریام

 

 ...کمی فقط نیبش  ایب باشه، -

 



 کشهیم دراز خونه وسط    کوشا و وارید  به دمی م هیتک

 و دست که  ییپتو و بالش مختصر ی  رو رو سرش و

 . ذاره یم کردم پا

 

 !  بخور گهتو سلطان، بفرما -

 

 :  زنمیم داد و رفتارش کنهیم میعصب

 ! ؟یکن رفتار آدم مثل شهیم -

 

 : گهیم و اندازهی م باال شونه

 دورت کرد  رفتار آدم مثل   شهینم جماعت خر کره با -

 ! بگردم

 

  زیمخین که کنم اعتراض خوام یم و رمیگ یم یقیعم دم

 : گهیم و سرجاش شهیم

 یخودی ب یخوایم یستین کردن معامله آدم تو -

 . یکن یوراج

 



 : کنمیم اصرار

 .  کنمینم -

 

 .  خونه میبر  کن جمع لشتو تن پاشو پَ  -

 

 : گمیم و کنمیم نگاهش  جیگ لحظه چند یبرا

 . ترسمیم -

 

 :  گهیم و اندازهی م باال شونه هم باز

 !  ش؟یبعد مم...تخ به خا -

 

 : گهیم و شهیم  بلند جاش از

!  ؟یکنیم حل  مشکلتو یدار ،ینطور یا  نجا،یا االن -

 در رو بدا حال یادا یکنیم دود ص... چ فقط... نه

 . شهینم حل شدن میقا با آدم مشکل! یآریم

 

 از رو  پاش نکهیا از قبل و در سمت   افتهیم راه

 :  گه یم بذاره رونیب  در چهارچوب



 اگه مونم،یم  منتظرت رونیب اون قهیدق  پنج فقط من -

  امی ومدین  اگه. دمیم گوش حرفات یهمه  به یاومد

 .رمیم و کنمیم عمت به یگرم سالم
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 و دارم رو وضع نیا کردن جمع فرصت قهیدق پنج

 . کنمیم استفاده ازش

 

 و کنم یزندون خودم  با نجای ا رو ترسام تونم ینم ابد تا

 حاال و زنمی م رونیب خونه در از. گهیم  درست کوشا

 . قبله از تر سبک سرم و بهتر حالم  انگار

 

  نکهیهم.  کنهی م ترمز پام شیپ و زنهی م یبوق تک

 : گهیم شمیم سوار



 . ایداشت دوست عمتو -

 

 . هیچ عمه ه،یک  عمه آدینم ادمی اصال من و

 

  خلق  جواب یکن روشن خرتو دست اون یخوا ینم -

  ؟یبد رو هللا

 

 استفاده خودم شگرد از دونمینم که  رو جوابش

 ! کشهیم ییال و کنهیم

 

 . االغ گمیم بهت کن روشن -

 

  خاموشم یگوش ست،ین یاعتبار که روزش و حال به

  یکل هی. کنمی م روشنش و کشمیم رونی ب بمیج از رو

 میگوش لحظه در و دارم رفته دست از تماس و امیپ

 . فشار حجم نیا از کنهی م هنگ

 

 : نوشته نازار و کنم  یم چک رو هام اس ام اس



 

  ؟یخوب آزاد -

 

 : نوشته و دوم امیپ

 .  نگرانتم یستین آزاد -

 

 : سوم امیپ

 

 . تروخدا بده جواب آزاد -

 

 : چهارم امیپ

  غم. گمیم تیتسل بودم، نشده  متوجه زودتر دیببخش -

 . باشه  آخرتون

 

 چند نیا که ینگران دختر   از امیپ تا یس  ستیب  یباال و

 خودم، از کشمیم خجالت. بودم کرده فراموشش روز

 رونیب صدا پر رو نفسم و ذارمیم کنار  رو یگوش

 :زنهیم داد کوشا و دمیم



 ! یهان   اتو کله اوک  باسنت تو بکن نیآفر آره -

 

. باهاشه  حق حتما نه که دیشا و ذارمیم  هم ی  رو  پلک

 ! ادیب سرم  ییبال نیهمچ  دیبا قایدق یشرمندگ فرط از

 

 ! چته؟ ها -

 

 : کنمی م زمزمه

 .ستین  یمهم زیچ -

 

 

  خودم دنبال اومده شیپ یفعل  طیشرا با که درسته نیوا

 بکشونمش؟ 
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 ! جمیگ خودمم یزندگ ادامه واسه من که االن اونم

 و من واسه یاتفاق چه نیا از بعد دونمی نم نکهیا

  نکهیا و کنهی م جمیگ شتریب افتهیم نقاش کنار بودنم

 .  ترسونتمیم بمونم کنارش خوامینم

 

 و نهیماش  یشه یش رو نگاهم خونه به دنیرس تا

 بدم رو نازار جواب   خوامینم! گهید یجا   هزار فکرم

 ! ندارم  یجواب سواالم واسه خودم که یوقت تا

 

 در کوبه،یم بهم رو  در و شهیم ادهیپ نیماش از

 بند رو دستش نکهیا از بعد و کنهیم باز رو من سمت

  داد سرم  و کشدمیم رونیب زور به امقهی به کنهیم

 : زنهیم

 . وونیح  بخور تکون هااا -

 



 داریپا یلیخ ذارنینم هام ینگران اما رهیگیم امخنده

 یعنی اولم؛ ی  سرجا  گردمیبرم  زود و حالت نیا باشه

 !  یدیناام با توام و بد یروح حال نیهم

 

  و خونه سمت بردمیم زور  به کنهیم قفل که رو در

 : زنه یم غر  حال همون در

 االن کرده سی سرو شینفهم با و ملت هی اسهفته هی -

 .ست ین یمهم زی چ گهیم خند...ک با من برا

 

  داد سرم  دهیم هلم که ی حال در و کنهی م باز رو در

 : زنهیم

 ... تو کنم دیبا  مهمو زیچ -

 

  وسط افتهیم ادشی تازه افته یم اطراف  به که نگاهش

 راه دنبالش دراره، یباز  یهوچ دینبا و میساختمون

 !کنم فرار ساکتم یخونه از خوادیم دلم و افتمیم

 

 :گهیم و کنه یم باز رو در



  دختر واسه بفرما خالء برو  بفرما! امپراطور بفرما -

  اسم کن،  نگران ننتو نده، جوابشو ری بگ افهیق مردم

 .آدم بذار خودتم
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   خودم؟ یخونه  برم یخوایم -

 

 سمت   افتهیم راه که یحال  در و بندهیم  محکم رو در

 : زنهیم غر  آشپزخونه

 .برم تهش تا دیبا خوردم که هیگه گهید ارباب، نه -

 

 :  گمیم و کشمیم دراز کاناپه ی  رو

 . گشنمه -

 



 به کنهیم تعارفم" بخور نویا ایب"  گفتن با

 از شتریب که کنمیم کز منم و یاجتماع یا یناهنجار

 از قهیدق چند بعد. نبره گل  ریز رو میاجتماع شعور نیا

 پفک و پسیچ بسته چندتا آدیم رونیب  که آشپزخونه

 : گهیم و سمتم کنهیم پرت

 !  کن  کوفت ریبگ -

 

 ...کوشا خوامیم غذا من -

 

  از و رهیبگ ازم رو امیخوراک که سمتم دارهی برم زیخ

 هستم یشناس تیموقع و  طلب منفعت آدم که ییاونجا

  کنمیم اعالم افتخار با هی ثان از یکسر در  و شجاعانه

 ".  خوردم گه"  که

 

 آرهیم رونیب شهیش چندتا خونشی گوشه نیتریو از

 :  گهیم و

 ؟ یکن کاری چ یخوایم -

 



! رمیبم فقط خوادیم دلم صفرم صفر   که  یحالت نیا تو

 از. متنفرم شیپ راه نه و دارم پس راه نه نکهیا از

 از هم خودم چون  متنفرم باشه نقاش امچاره راه   نکهیا

 : گمیم فقط  لب ریز و امخسته یباز نیا

 .  دونمینم -

 

  دارم قصد و خوامیم یچ من دونهیم کوشا انگار و

 : کنم  فرار ازش

 !آزاد ازشون رون یب بکش -

 

 زیم ی  رو  رو یاشهی ش یبطر رهیگ یم یقیعم دم

 : گهیم و ذارهیم

 تا داشتن یچ  بهشون، ید یچسب یچ هر گهید بسه -

 !؟یبدبخت جز  واست االن
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 ! یچی ه رسما

 

 فیح ت،یزندگ دنبال برو  و اونا از رون یب بکش -

  الشخورا نیا خاطر به ویدار دوست که یآدم ستین

  اونا سمت یبرگرد اگه... مامانت آزاد دور؟ یبنداز

 . کنهینم نگاهتم گهید

 

  ام معده ی ول کوره اشتهام کشم،یم صورتم به دست

  ی  رو استکان و ماگ هی نکهیا از بعد. کنهیم ضعف

 : گهیم خورمیم غبطه اشقهیسل به من و ذارهیم زیم

   ؟یخوریم -

 

  دلم و دمی م تکون مثبت جواب ینشونه به رو سرم

 .شم گم رو یچندساعت خوادیم

 

   ؟یدار خبر  اریشهر از -



 

  بد و رنگ یب اتیمحتو که یحال در و کنمیم بلند سر

  ی  جلو و کنهی م یخال ماگ ی  تو رو شهی ش یتو ی  بو

 :  گهیم ذارهیم خودش

 ...گاو ی  تو  از پرسمیم  هیسوال چه -

 

 من ی  جلو و استکان ته زهیریم کم ی لیخ مقدار هی

  ریز رو  خساستش یجد یلیخ کنهیم  یسع ذاره،یم

 :  گهیم یوقت کنه میقا یمهربان  پوسته

 بودنشه گرون واسه ینکن  فکر وقت هی آزاد جون -

 . داره ضرر واست . نه ها،

 

 کنهی م عوض رو بحث فورا گندش کردن جمع واسه

 : گهیم و

 .کنه  جمع براش گندشو که جلو افتاده باباش -

 

  ها؟ -

 



 اصال نبود معلوم که نهیا  بابت از جمیگ و  متعجب لحن

 ! ؟ینطوریا ییهوی حاال و بوده کجا  باباش حاال تا

 

  شناسنامه اشبچه  یبرا خوادی م باباش. گهید نیهم -

 . رهیبگ

 

  گفت؟ تو به یک -

 

 یماده نفس هی نکهیا از بعد و اندازهی م باال شونه

 : گهیم کشهیم سر رو  وانیل یتو

 .هومن -
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 هم زنک خاله فضول نیا نیقی به قطع آشه جا هر

  بزنم حرف  بهش راجع خوادینم دلم ار؟یشهر! فراشه

 .کنمیم دور ازش رو بحث و

 

 ! د؟یرس کجا به  رایزاو یزندان  با تو رابطه -

 

 فرو چنگ که ومدهین بدش من یفضول  از هم نیهمچ

 : گهی م و موهاش یال برهیم

 . خوب   یجاها -

 

 :  گمیم  و لبم ی  رو نهیش یم لبخند

  مانیزا وسط نیا تو باشه حواست فقط مادرت  جون -

 . ینکن

 

 : پرسمیم. زنهینم یحرف  و خندهیم

 ! ؟یترسینم -

 



 اتیمحتو نکه یا از قبل و کنهیم پر دوباره رو ماگش

 : گهی م بکشه سر  رو داخلش

 ! ؟یچ از -

 

 ... بعدش از -

 

 آه و سوال ن یا بابت خودم از کشمیم خجالت خودم و

 : گهیم و  اندازهی م باال شونه. کشمیم

 .  کجاست  بعدش دونمینم چون نه، -

 

 بخواد که انگار بخش آرامش لحن هی با و کنهی م نگام

 : گهیم بفهمونه من به رو یی ها حرف هی

 االن! مردم  من یگیم تو که یبعد اون تا دیشا -

  خوب آخرش  شاهنامه  دیشا که عقب  نمیبش بترسم

  حالم که االن چرا چپم، کتف به نباشه خب نباشه؟

   رم؟یبگ خودمو  ی  جلو خوبه

 

 :  دهیم ادامه و شهیم لی متما سمتم به



  یندار خبر ازش که ییفردا  یفدا االنو خوب حال  -

 ! نکن

 

  گهر سخنان گفتن   از بعد و ذارهیم زیم  ی  رو رو ماگ

 فرصت من تا بندهیم یلحظات یبرا رو  دهنش بارش،

  سکوت که منم بار نیا و باشم داشته کردن فکر

 : گم ی م و شکنمی م رو نمونیب

 داد چه نایا  اریشهر یخونه رفت پاشد من  خاطر به -

 .. . انداخت راه یدادیب و

 

  خوب  حس از پر قلبم بهش کردن  فکر با هنوزم

 : گمیم و شهیم

 بفهمم ام،یب  کنار خودم با زودتر چه هر خوادیم دلم -

 .غلط کدوم درسته کدوم

 

 دستش که  شم بلند جا از خوامیم شده،  نیسنگ سرم

 :  خونهیم  تمیر با و شلوارم یپاچه  به کنهیم بند رو

 ...هیسم نرو -

 



 رو دستش که یحال در و کنمیم نگاهش تعجب با

 : گهیم خنده  با چرخونهیم پام ساعدم و  غوزک ی  رو

 ...هیسم یدار یبدن چه -

 

 ی م چک که یحال در شه، بلند جاش از کنمیم کمک

  قورت عصا لحن با صورتم  راست  سمت   به زنه

 : گهیم یاداده

 ...ارین در رو بدا حال ادا -

 

 بودنش مست اوج تو یوقت کنم لهش بزنم خوامیم و

 . مخه رو انقدر
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  * * * 



 

  سر ؟یخوب! دل؟ جون یچطور  ز،یعز ر یبخ صبحت -

 .... شکر  مرتبه  هزااار صد یاله ؟یفیک

 

 خوش جا  دهنش تو جوراب همراه به  چپم ی  پا یوقت

 ببنده رو دهنش دیبا صبح یکله که فهمه یم کنه،یم

 . نشه نمکدون نکره و بلند یصدا اون با برام و

 

  ی  رو از رو پام که چندشه و فیکث اونقدر خب یول

 : زنم یم  داد و رهیگیم گاز جوراب

 ...زن بهم حال کثافت نکن -

 

 لیکروکد نیا دهن ی  تو از رو پام فراوان تالش با

 : گهیم و کشمیم  رونیب گشنه

 . ننت شیپ میبر  بخور یکوفت هی پاشو -

 

 لحظه چند واسه شهیم باعث حرفش اما چرا دونمینم

 : گهیم خنده با و بمونم حرکت یب



 یکرد جفت نیهمچ نه؟ ازش یترس یم  سگ مثل   -

  نه؟

 

  و دمیم تکون مثبت ینشونه  به رو سرم  مظلومانه

 : گهیم

  خودمو یایب که زدم یبندر  برات دل، جون   پاشو -

 . یدرا یدودل نیا از یر یبگ

 

 ساده،یوا  ذهنم یگوشه  ریام خورم،ینم  که صبحونه

 آدیم کنم  یفکر هی کنم، یکار هی خوام یم وقت هر

  شه یم آماده خوردنش صبحونه بعد! رهیگی م رو خرم

 : گهیم و

 دوش هی توام سرکار، برسونم رو رایزاو رمیم من -

 و امیب اگه  که جا چیه یبر  یچینپ. میبر برگشتم ریبگ

 ...به ینباش

 

 :  دهیم ادامه و کنهیم اصالح رو حرفش

 . پردازمیم ادبت و شعور یبررس به -

 



. یدلتنگ ایدن هی و موندم من. بندهیم رو در و رهیم

 شهیم تنگ دلم میگوش ن یمخاطب کوتاه  ستیل یالالبه 

 !  ندارم زدن زنگ جرئت اما صداش و اسمش واسه

 

 دیجد امی پ فرستادن یجا به و شمیم اپم  واتس وارد

  رهیم دلم و دمیم گوش رو شیقبل یها  سیو براش،

 :  گهیم یوقت صداش نگران لحن واسه

  خونه از تونمینم من برگرد، یهست جا  هر تروخدا -

 ...بگردم دنبالت  و رونیب امیب

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدوهشتادوهشت_ قسمت#

 

 



 کردن عوض از بعد و رمیگیم دوش شم،یم آماده

 و زنمیم رونی ب خونه از گرفتن، گند ی  بو  که ییلباسا

 . کنمیم متر  رو کوچه کوشا برگشتن تا

 

  کار ینجایا تا  کنمیم حس ندارم، رو زیعز دن  ید ی  رو

 کوشا یول بودم هاش ییتنها مقصر شتریب ریام از من

 ! کرد شروع  دیبا جا هی از باالخره گهیم

 

 

 تا رو من  یحرف چیه یب و گردهیبرم کوشا بعد یکم

 ییتنها من و آدی نم باال اون رسونه،یم زیعز یخونه 

 ! بشم رو با رو شرمم با دیبا

 

 یحرف نکهیا بدون یوقت نم،یبی م رو یزر مامان یوقت

 . رهیم ادمی رو دردام تموم انگار کنهیم بغلم بزنه

 

 : گهیم و نمیشیم کاناپه ی  رو ره،یگیم رو دستم

 ! مامان یکرد نگرانم بگردم؟ سرت دور یبود کجا -



 

  دلم! نداره کشمکش ی  نا گهید یعنی کنه،ینم دعوام

 دهیکش هاشبچه  ی  برا که یی ها  زحمت واسه سوزهیم

 .  نیا شده اشجه ینت و

 

  آزاد؟ -

 

 : گمی م لب ریز

  جان؟ -

 

 :  گهیم ش ی شگیهم یخواستن لحن   همون با اون و

 ! پسرم؟ نجایا یایب و  یکن جمع لتویوسا شهیم -

 

  هاش اشک! داشتم؟ رو آرزوش  که هیز یچ همون نیا

 :  گهیم و کنه یم پاک رو

 باشه؟ بمون نجایا ایب فقط  ندارما، یکار  کارت با -

 

 : گمیم فورا خواسته خدا از



 ...مامان باشه -

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدوهشتادونه _ قسمت#

 

  لیوسا تا گردمی برم کوشا با بعد و مونمی م گهید کمی

 ایدن و مامانم شیپ برگردم و کنم جمع رو لباسام نه که

  اجازه شیپ ماه چند تا من و هیبیعج  یلیخ  ی  جا

 چند بعد حاال و بذارم خونه  نیا ی  تو رو پام نداشتم

 آدم همون هنوز! اهمیس هنوز اما گردمیبرم  دارم سال

 ! آدینم خوشش کاراش از  یزر مامان که هستم یابده

 

 به چسبوندم رو پاهام و دمیکش دراز کمد ی  جلو یوقت

 کنارم از رو یگوش خوره،یم زنگ تلفنم اشره یدستگ

 براش دلم قدر چه و هومنه. دمیم جواب و دارمیبرم

 . شده تنگ

 



   م؟ی بزن  حرف یدار وقت آزاد -

 

 نمیشیم جام سر شه،یم دنم یترس باعث داغونش لحن  

 : پرسمیم و

   خوبه؟  حالت  هومن چته -

 

 وضوح به رو دنشیکش آه ی  صدا اما کنهی م مکث کمی

 :  گه یم و شنومیم

 غم رفت ادمی کل به داداش دیببخش. ستمین خوب نه -

 .  باشه آخرت

 

 .نگرانشم اما دمیم  رو تشیتسل  جواب لب ریز

 

  بزن؟ زر چته؟ هومن -

 

 :  گهیم و زنهی م پوزخند

 ! توش موندم خوردم یگه هی -

 



  از بعد باالخره و بده حیتوض  شتریب تا مونمی م منتظر

 : گهیم کنهیم سرم به جون یحساب که لحظه چند

  ینطور یا  و نجایا تونمینم یول برگردم خوادیم دلم -

 ...کنم ولش

 

   شده؟ دعوات بهار با -

 

 : گهیم و رهیگ یم یقیعم دم

  اصال. م یکنینم هم دعوا گهید وقته یلیخ ما! نه -

 ! میکن دعوا میبخوا که مینیبی نم همو

 

  یگیم یفلسف شر..ک چرا  مگه؟ نیستین هم شیپ -

  ه؟یچ دردت نمیبب بزن زر قشنگ

 

 گهید یزا یچ ریدرگ بهار خب یول میاخونه  هی تو -

 . کردم گرم اشتباهاتم با سرمو منم... است

 

   باز_مفت#



 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدونود_ قسمت#

 

 نه و دارم فیاراج حوصله نه که  ییاونجا از

  ذارهینم و رمیگیم رو اش شماره پ،ی تا یحوصله 

 .  دهیم جواب و اصال بخوره بوق

 

 ...تلف پول ؟یزد  زنگ چرا -

 

 : گمی م لب ریز

 ...نخور گه -

 

 خوامیم و سوزهیم معذبش یگرفته لحن  واسه دلم

 : کنم آرومش

  داداش؟ چته -

 

 ! نیهم ستمی ن خوب بگم؛ اگه خالصه -



 

 :  گمیم و شمی م جا به جا جام سر

 .نگو خالصه -

 

 یول برگردم خوادیم دلم.  آزاد یچ همه از مونمیپش -

  یکیف یخونه و نیماش  نیا به داده ریگ. آدی نم بهار

  هر برو تو گهیم م،یبر گمیم. ماست  مال پزش فقط که

 جهنم نیا تو کنم ولش تونم  ینم! یبر یخوای م جا

 خودش پس از تونهینم ستین عاقل آدم هی چون دره

 . ادیب بر

 

  ؟یچ خودت -

 

 انتقام نفر  هی از بخواد که انگار و کشهیم یقیعم آه

 : گهیم یعصب رهیبگ  رو شیناراحت 

.  خونه  تو نشستم آشغال نیع رسما! ؟یچ خودم -

 کشه،یم زحمت  بهار خره،یم بهار کنه،ی م کار بهار

.  ستین ازین کلممیه به ایتازگ! نداره من پول به یازین

 .کنمیم کارو نیهم منم  باشم، الل احمق هی خوادیم



 

 . خب ایب پاشو نداره؟ ازین یگینم مگه -

 

 

  که! گهیم دروغ زنهیم  زر سگ مثل آد،ینم دلش

 : گهیم دمق و بهونه واسه جواب، واسه کنهی م فکر

 !  داره  الزم کمکمو -

 

 :  زنمیم داد سرش و حماقت حجم نیا  از کنمیم داغ

 داشته الزمش که کننیم ی کس به کمکو ابو،ی آخه د -

 !باشه

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

   کیپونصدونودو_ قسمت#

 



 .فهمهینم  خدا به داره -

 

 !یفهمی نم شتریب اون از تو -

 

 ایخدا و کشم یم صورتم به دست و شمی م بلند جام از

  راحت المیخ  من! بشن؟ آدم احمق یگاوا  نیا قراره یک

 ! آن؟یم بر خودشون پس از هستن یقبر هر که باشه

 

  اومدم پاشدم کردم ولش من چرا... آزاد مامانم -

   نجا؟یا

 

  ؟یزنیم  زنگ بهش -

 

 : گهیم و کشهیم قیعم نفس کنه،ی م مکث

  بچه خوامیم آزاد؟ ام ننه بچه من کشم،یم خجالت -

 .  شده تنگ واسش دلم باشم ننه

 



 و کنهیم سرفه. گرفته صداش  که کرده بغض انگار

 : گهیم

  توش یچرخیم یه نیچ خرا دست نیا وسط موندم -

  نداره؟ خروج راه

 

  بحث به و دونمینم که ییاونجا از و کنمی م فکر کمی

 : گمیم ندارم یاعتقاد شاعرانه

 ...یچ هر حاال -

 

 که دمی م اجازه منم و کنهیم سکوت لحظه چند

 : گهیم بعد و برسه ذهنش به دیجد صناله...چ

 کنم؟ کارش یچ  نجایا و بهار برگردم، بخوام اگه -

 

   داره؟ دهیفا موندنت -

 

 بعد و کنهی م خارج گلوش از هوم به هیشب ییصدا

 :  دهیم ادامه

 !  آرومه خودم فکر حداقل داره، گمونم به -



 

 ،یکن ساز  و سوخت پاش به که ستین نیبنز عشق -

  دیبا یخوایم  رو خاطرش اگه ،یدار دوست ویکی اگه

 گند قراره اگه. کنه خوب حالتو که یکن خوب  حالشو

 کردن تحمل ست،ین عشق گهید اون هم  حال به دیبزن

 . هیوابستگ  سر از

 

  احترام به ستاده یا قیتشو قهیدق پنج و  مکث هیثان دو

 . جذابم یوراج

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدونودودو_ قسمت#

 

 داداش شه ینم خوب  حالم  ینطوریا من آزاد؟ -

 . روم ریبگ شلنگو

 



 :  گمیم و خندمیم

 آدمت که نازار  از نه من  از اونم یخوایم کتک تو -

 . کنه

 

 که یطور هی! حوصله یب و واشی آروم  خنده،یم

 سه فقط گفته و مریتا رو گذاشته رو هاش لب انگار

 ! دیندار موندن حق نیا از شتریب د،ی دار وقت هیثان

 

 . شده تنگ واسش دلم -

 

 : کنمیم زمزمه ناخودآگاه

 . یخورد گه -

 

 : گهیم و خندهیم

 .  دمید که  بودم دهیند رو تو شدن یرتیغ پشمام -

 

 :  گهی م و خط اونور  از آدیم  زنونه  یصدا

 .  داداش کنم  قطع دیبا -



 

 :  گمی م یفور

 .  خب بزنم حرف  باهاش بده بهاره اگه -

 

 : گهی م دستپاچه

 . بهت زنمیم  زنگ  حاال ستین بهار نه -

 

 و کنهیم زشیر به شروع یآن به بارم و برگ

 : گهیم فورا که بزنم حرف  خوامیم

 ... خداحافظ -

 

 اگه چرا دروغ و چهیپیم سرمی تو آزاد بوق یصدا و

 هفتاد  بودم، نگرانش درصد ستیب  میریبگ فرض

 ! کنجکاوم

 

  زنگ میگوش کردن قطع از بعد که کشهی نم هیثان به

 دمیم دست از رو پرم و  کرک مرتبه دو  و خورهیم

 ! زده زنگ بهم زمیعز زنداداش چون



 

 نیا از و کیعل و سالم یب و دمیم جواب  رو تلفن

 : گهی م ها حرف

 .بابا شیپ نجایا ایب پاشو -

 

  دستش دادن  رو کنترل یاله رمیبم یآخ. کنهی م قطع و

 !است زده جو باالخره

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدونودوسه_ قسمت#

 

 نیا با رو فمیتکل دیبا  مامان یخونه به رفتن قبل

  نیاول یبرا االن و امروز بار، نیا! کنم  روشن مسئله

  از! کردم وحشت  نمیبب رو نقاش نکهیا از . دمیترس بار

 دستش، افتاده قدرت که حاال بخواد نینازن نکهیا

 . ترسمیم کنه، سواستفاده



 

 نترس هم قدر چه  هر که منه یزندگ تو  دختر هی چون

 ! حساسه  هم باز  باشه، یقو و

 

 یبرا امخونه  با دارم حاال  و کردم جمع  رو لمیوسا

 جمعه اگه که دونمیم. کنمیم یخداحافظ  یکوتاه مدت

  باز بشه تنگ کوشا واسه دلم اگه بشه، هفته آخر و

 . کشمیم دراز امنم یخونه  کف   نجایهم و آمیم

 

 مقابلم رو  کوشا نحس ختیر کنمیم باز که رو در

 : گهیم و نمیبیم

  یبر بلکه بشکنم کوزه  پشتت، زمیبر نمک اومدم -

 !  یبرنگرد نجایا گهید

 

 : گهیم خنده،یم

  آب اتیمصنوع گل به امیب  یگاه از هر بذار رو دایکل -

 .  بدم

 



 دارم قرار یب دست سندرم که ییاونجا از متاسفانه

  لبم ی  رو ژکوند  لبخند هی و آدی م باال وسطم  انگشت

 قالب بهم ناخواسته که نازاره عادت   نیا و نهیشیم

 !  شده

 

 . پلشت  کثافت -

 

 : گهیم و کنهیم یکج دهن

 بود قرار ما ما؟ نیب یر یاساط عشق اون  بود نیا -

 .مونیم می باش هم یایدن

 

 :  گمیم و ذارمیم اششونه ی  رو دست

 من ای یبود دختر که شدیم ممکن یصورت در نیا -

 .  بودم یگ

 

 : گهیم و رهیگیم خودش به یمصنوع سگ   بغض

   گذاشتم؟ تو یپا من که ی احساس همه اون  بود نیا -

 



 :  گمیم و کنمیم بغلش

  کوشا؟! شهیم تنگ  اتیباز چل واسه دلم -

 

 : کنهیم  زمزمه آروم

  ها؟ -

 

 کمتر بخور، کمتر الکل باشه؟ بخور، خوب یغذا -

 ... کمت بزن، کمتر بکش،

 

 : گهیم خنده با

 .شهیم  رد یکی االن یبرد آبرومو اتوگاله ببند -

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدونودوچهار_ قسمت#

 



 

 رو برادرم نی کتریکوچ کنمیم حس و شمیم جدا ازش

 ریش دل به دیبا و رمیم. گذاشتم جا خونه  نیا ی  تو

 ! نترسم و  بجنگم بزنم،

 

 روز اون که یخون ی  بو و  سادمیوا گاراژ ی  رو به رو

 !کنمیم حس واضح و قیعم رو دی چی پ دهنم ی  تو

 

 االن و امروز مال صورتم و سر یها زخم که انگار

  خب یول  کنهیم درد و کشنیم ریت جاشون  باشن،

 ! شترهیب قلبم  درد انگار

 

 و ریام یها  رفتار از یناراحت  ی  سرد  مثل یحس هی

! گلومه ی  تو نبودنش خاطر به که یبغض ی  گرم

 اون نخواست، رو من اون د،یکش عقب اون شهیهم

 کنمیم حس من االن چرا پس و انداخت دور رو من

 !  مقصرم؟

 

  ترسم؛یم



 به بهیغر  یها آدم از بار نیا و ستین  ریام نکهیا از

 ! بخورم کتک تر بهیغر ی  ها  آدم دستور

 

 و کنمیم جور  و جمع رو خودم کشم،یم قیعم نفس

  رو نینازن. کنمیم باز رو گاراژ بزرگ و ییکشو در

 .  کنمیم سالم و نمیب.یم نقاش کنار در

 

 رو سالمم جواب و گذرنی م در چهارچوب از پاهام

 : پرسهیم و رمیگیم نقاش از فقط

 ! ؟یبهتر -

 

 : گهیم نینازن و دمی م تکون سر

 ؟ یخوشحال  بپرس ازش جان،  بابا نه -

 

 فقط اما کنم لهش و بزنم االن نیهم خوادیم دلم

 : بگم نقاش به رو و کنم تر زبون با رو  لبم تونمیم

 ! هست؟ یامر  آقا جانم -

 



 : گهی م باباش از  زودتر نینازن

 گهید! ت یپادشاه تخت رو نیبش ایب. هست آره، -

 . ستین مانعت چکسیه

 

 یسع. نقاشه دختر باشه یچ هر یول کنهیم میعصب

 : بگم  و زمیبر خودم تو رو تمیعصبان کنمیم

  یزیچ واسه نیگفت شما آقا، بودم پادو اولشم از من -

 بوده؟  نیا ریغ! نکردم نکنم، زیت دندون

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدونودوپنج_ قسمت#

 

 : گهیم تشر با و کنهیم اخم  فقط نقاش

 ! دختر بسه -

 



 از و گرفته شیآت همه نیا که مرگشه چه فهمم ینم

  ستین سالم زن نیا خدا به کنه،یم بغض. ناراحته یچ

 ! یروح لحاظ از

 

  انقدر! مقصره نمیا یمقصر شمام بابا؟ بسه ویچ یچ -

 رفت یه قرصاش دوز که نیکرد ریام گر ی ج به خون

 !  باالتر

 

  صدام. رمیم در کوره از و کنهیم میعصب داره گهید

 :  گمیم و رهی م باال

 منو داد گاراژ نیهم کف کردم؟ گرشیج به خون من -

 ا،ین گفت ک ینزد رفتم یه  دراد، جونم که بزنن انقدر

 تو. ستمین  داداشت گفت؛  داداش گفتم یه! عقب گمشو

  به یخوایم ویچ ؟یگیم یچ ؟یدار کار یک با چته؟

 عجالتا! بده منم حال خانوم؟ بده حالت ؟یکن ثابت یک

  شده اهی س روزگارش مامانم عجالتا  مرده، داداشم

 ینذاشت خودت سمت یبرد یدیکش تو داداشمو چون

  چشماشو خونه سرد تو اومد که یروز  تا نتشیبب

 . شما نه میی ما وسط نیا باشه یکس اگه  طلبکار. بست 

 



 :  گمیم و نقاش سمت   کنمیم رو

  کار شاهده، خدا ستمین یکس بوکس سهیک من آقا -

 پس خانوم نینازن یکارا  ادینم نظر به که واجب

 ! شم یم مرخص

 

 :  گمیم و بزنه حرف که کنهیم باز دهن

 ! دراومد صدام که د یببخش البته -

 

!  بزنم داد که بود حقم چون  زدم،  داد که د یببخش گمینم

 ! دستشون از شدم خسته چون دراومد، صدام گمیم

 

 ! آزاد بمون -

 

 :  گمیم و  استرس فرط از کنمیم تر زبون با رو لبم

  کنن؟ بارم غاز هی تا صد حرف بمونم آقا؟ جانم -

 . بگم تونمینم که نه. مونم یم! چشم

 

 : گهیم  لب ریز اولش



 !  رونیب نینازن -

 

 : زنهیم داد  داره، موندن به اصرار نینازن که بعد و

 !رونیب توام با -

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 پونصدونودوشش_ قسمت#

 

  من حاال و رهیم رونیب یکج دهن و  اخم با نینازن

 نفهم زبون اون از پله هزار صد که پدرش با موندم

 ! تره

 

 ستمیایم کنارش. رمیم تر،  کینزد برم کنهیم اشاره

 یکینزد یحجمه  نیا از بار نیا چرا دونمینم و

 !  کردم وحشت

 



 : گهیم  و دمی م قورت رو دهنم آب

 !  میبزن خودمونو حرف ایب -

 

 جا جام سر  و رو حرفش  بگه منتظرم کنم،ی م نگاهش

 .  شمی م جا به

 

   گفتم؟ یچ بهت من -

 

 .آقا ستی ن خاطرم -

 

 :  زنهیم تشر

 ! بود  تر یقو خاطرت مایقد -

 

 :  گمیم و گزمیم رو لبم ی گوشه

 . شماست با حق -

 



 تر کینزد من به و ذارهیم  لچرشیو یدکمه رو دست

 : گهیم و زنهی م زول هام چشم به شه؛یم

  بر یزی چ گفتم بهت نجا، یا یاومد که یاول روز -

 یبرا!  نداره وجود یشخص و یخصوص  یزندگ یمبنا

 کینزد نقاش به هیبق از  که تو یبرا یول داره هیبق

   درسته؟! نداره! نه ،یتر

 

  و دمی م تکون مثبت جواب ینشونه به رو سرم

 :  گمیم

 ! درسته -

 

 تو یزندگ! شده عوض نظرت امروز کنمیم فکر -

 !بود خواهد   تجارت و  هست  تجارت بوده، تجارت

 

  اول روز و  شنومیم دارم تازه انگار رو ها حرف نیا

! قبول یچ همه گفتم بسته چشم که بودم کور و کر

 من یزهیانگ کنمی م فکر خوب که االن! پول؟ واسه

 .ندارم یا  اندوخته چون نبوده هم پول

 



   باز_مفت#
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 پونصدونودوهفت _ قسمت#

 

 هی د،یجد  خط هی چنار،  هفت یواحد تک یخونه  -

 یعنی همه نا یا! شناسمشی نم که یدختر و نو موتور

 ! گم؟ینم درست  ،یکار پنهون

 

 عرق هام دست کف استرس از و کنمی م وحشت

 .  کننیم

 

 ! آزاد؟ نه ،یآورد من حرف ی  رو که یحرف و -

 

 . اوردمین - 

 

 نمیهم واسه. آدیم بدش فیضع یها آدم از نقاش

 .  ستادهیا من از بعد شهیهم ریام که بوده



 

   پس؟ -

 

  همصحبت  دم،ید رو نیکرد یمعرف شما که یدختر -

  ختتیر خوامینم یعوض گمشو برو فرمودن. میشد

 و دارم رو یاگه ید کس میزندگ تو من. نمیبب رو

 تحمل لحظه هی واسه یحت  رو اتافهیق ستمین یراض

 . کنم

 

 : پرسهیم و کنهی م تعجب

  گفت؟ رو نایهم -

 

 :  گمیم و دمی م تکون سر

 تلفن پشت از نارمیا و  زونیآو و انگل تازه بله، -

 . گفت

 

 : زنهیم داد هوی  و کنهیم داغ

 !  کرد غلط د   -



 

  بهشون؟ بگم نویهم -

 

 : گهیم  لب ریز زنم،ی م شخندین و شهیم یعصب

 ! ریبم -

 

 : گمیم و

 ! رم؟یبم یچ با نییفرمایم دستور -

 

 : زنهی م داد هو کی که! یحت نازاره از تر یمود

 !نفهم یگوساله -

 

   باز_مفت#
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 و خودش خوادیم دلم  و نفرت از پر!  حرصم از پر

  مجبورم نازار خاطر به اما! کنم له هم  با رو دخترش

 خودم یرو  به و یباز نمکدون در بزنم بشم، موش

  جانب به  حق رفتار نیا  و خودشون از قدر چه ارمین

 . متنفرم

 

 !  آزاد؟ -

 

 رو هام چشم  بتونم کاش و یعصب و  سرده لحنش

 آدیم بدم ازت که نزنن داد هام چشم کاش! کنم کنترل

  کثافت ی  تو  رو داداشم که  یبود تو سال  همه نیا چون

 ! یداشت نگه لجن و

 

 :  گمیم و  کنم یم تر زبون با رو لبم

 ! جانم؟ -

 

 .دارم اعتماد بهت من -



 

 یصدا با خوادیم دلم که هیجواب نیا! ندارم من یول

 .بزنمش داد بلند

 

 !  یدی نم انجام یاشتباه کار که دونمیم -

 

 : گمیم و کنهیم  امکالفه دیتاک از  پر لحن اون

  آقا؟ یچ یعنی اشتباه -

 

 نیس داره فرمون به گوش الل من   کنه،ی م تعجب

  و گردهیم  امر هی جواب دنبال داره! کنهی م مشیج

 : کنهیم اخم

 ! ینافرمان  یعنی -

 

 :  گمیم و کشمیم صورتم به دست

 ... من آقا، -

 

 : زنهیم داد حرفم نیب



 !  میندار من -

 

  من. گهیم راست یول! مونمیم مبهوت  و مات

 .  قبال گفته م؛یندار من م،ینداشت

 

 ! مرده  داداشم -

 

  بغض. زنمیم حرف زدنش داد  بعد که باره نیاول نیا

 یمکان نیا  ی  تو ارمیب باال خوامیم و گرفته دلم دارم،

 !  دهیم کثافت  ی  بو که

 

 .داغونه مامانم -

 

   باز_مفت#
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 :  گمیم و دمیم قورت رو بغضم کنم،ی م مکث

 !  نیداد ادمی بلدم، دونم،یم م،ینداشت من!  میندار من -

 

 : رهیبگ خودش به دوارمیام  و زنمیم طعنه

 

 واسه من، گمیم اگه زنمیم حرف دارم اگه االنم -

 واسه. ست ین یکنینم حسابش آدم شما  که یآزاد

  دنید دنبال چشمش ریام  روز نیآخر  تا که مامانمه

 مامانمو؟  حال یفهمیم شما. بود پسرش

 

 .  دهیم  تکون سر جوابم در فقط و کنهی م سکوت

 

 قد چه هر گرگم، جا هر اگه ام بره مامانم واسه من -

  آدم ام دهی د داغ مامان   ش یپ خوامیم بدم، شما شیپ

 ... آقا   باشم خوبه

 

 : گمیم و رمیگ یم یقیعم دم



 . خوام یم یمرخص -

 

 :  گمیم و کنهیم نگاهم دهیپر باال  یابرو  یتا با

 باور. نکاریا از رونیب دمیکش بگم بهش خوامیم -

 مدت هی.   بزنه داد اسممو نپره خواب از شبا کنه،

 ...بشه تر آروم تا  باشم ششیپ

 

 :  گمی م بزنه حرف و کنه باز دهن نکهیا از قبل

 برگردم که بعد. آقا حاال تا  نخواستم ازتون یزیچ من -

 ! شماست حرف حرف

 

  ماجرا نیا  از نازار رفتن   دیشا یول رهیگیم درد قلبم

 بهتر ست،ین من خودش یزندگ تو که یآدم واسه

 ! یدم دم احمق   و نادون آدم   نی ا واسه! باشه

 

 : گه یم فقط غصه و درد همه نیا جواب در 

 !باشه -

 



 همه از دم،یبر همه از. جهنم نیا از  رونیب زنمیم

 آزاد، میکن فکر عاقالنه ایب یول! شدم خسته  و کالفه

 نه؟ مگه مهمتره، زیچ همه از  یزر مامان

 

   باز_مفت#
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 ششصد_ قسمت#

 

 

 بهش قراره یزر مامان خوب  پسر   خونه، گردمیم بر

  ست،ین ریام غلط راه تو گهید بگه! بده خوب خبر هی

  ی  رو نشسته دستم! دردش باشه شده ایدن قد اگه یحت

 دیبا چون! تنگه  دلم چون  باال برم تونم ی نم یول زنگ

 چقدر هر چون . خبرم یب  حالش از و باشم مواظبش

 روز کنهیم مواظبت ازش که باشم یمرد کنمیم یسع

 !گردمی برم درازتر پا از دست بعد

 



  احساس یطرف از که دمیرس میزندگ  از ییجا هی به

 و ستین  گهید تشه،ینها آخرشه شدم، تموم کنمیم

  خالص  و جهینت هی دنبال طرف هی از  یول شهینم

 ! هیدوراه نیا از شدن

 

 

  * * * 

 

  قفل من نگاه و مهیگوش گراند بک نفره دو عکس هی

. کنهیم پاک  یسبز داره یزر مامان.  صفحه  ی  رو

 تازه خوردن   یسبز برم گفته  کرده، دارمیب زود صبح

 !گذاشته بار  که یآبگوشت  واسه رمیبگ

 

 .آزاد ایب پاشو -

 

 : گهیم  بشم بلند جا از نکهیا از قبل

 ! کن درست دوغو نجایا ایب -

 



 آرزوم که! دمید نفر هی تو فقط رو عشق انگار من و

 و چیه برام ی زر مامان یخونه  نشستن که رفته، ادمی

  صد کنم یم حس و روش به قطعه تلفنم که. پوچه

 !قبلم از رتریپ سال

 

 :گمیم و شمیم آشپزخونه وارد

 ! کنم؟ کاری چ ارمیب یچ -

 

  ی  جا خواد یم دلم یول  لبامه ی  رو مسخره لبخند هی

 ! کنم هیگر و نمیبش دوتامون

 

 . قاشق هی  و ظرف هی و  ماست سطل -

 

 یصندل ی  رو  کنارش و دمی م انجام رو گفته که یکار

 .  نم یشیم یخور ناهار زیم

 

 .شه صاف تا بزن همش و ظرف تو  زیبر ماستو -

 



 منو ادیب اون رمینم من اگه کاش و دمی م تکون سر

 ! بکشه رونیب دردام بغل از

 

   باز_مفت#
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  کیششصدو_ قسمت#

 

  بازوهات! زدنه؟ هم مدل چه نیا! ؟ینخورد  نون -

 ! ن؟یآمپول

 

 : گهیم و رهیگیم  ام خنده گهم و  بد حال   وسط

  ؟یمعتاد -

 

 کشهیم طول هیچندثان  فقط اما رهیگیم  وسعت لبخندم

 بدبخت کن  جمعش بگه و  بزنه تشر سرم یتو یکی تا

 !ستی ن تو حق   نیا

 



 . مرده لیذل رمی بگ زن واست  خواستمیم -

 

 از اما آدینم بدم مامان حرف   از و زنمی م پوزخند

 کردم فکر که نفهمم خود   از . چرا نقاشه  مثل   که لحنش

  وجود یبعد و بود موقع همون و میتا همون یزندگ

 !نداشت

 

  چرخونمشیم تندتر یوقت که قاشقه طرح رو نگاهم

 از آدیم خوشم   انگار و کنهیم جمیگ شه،ی م محوتر

 .  خوب  پرت   حس   نیا

 

 . کن سیخ  ویسبز پاشو من  بده اونو -

 

 قایدق انگار اما گفته یز یچ هی کنم،یم  نگاهش جیگ

 !دن ینفهم به زدم رو خودم دمی شا ای دمینفهم

 

 : گهیم  و دهیم تکون رو یسبز ی  کوچولو لگن

 . کن سشیخ -



 

  دستم کنم،یم  باز رو سرد  رآبیش و شمی م بلند جا از

 و پاشم یم صورتم به ازش  مشت هی  شورم،یم رو

 !ستمی ن نیزم ی  رو  انگار که است هفته هی االن

 

 اون برو ،یکرد سیخ   رو جا همه نم یبب برو ایب -

 خفم گندش یبو نیماش تو بنداز کن عوض  لباساتو

 . کرد

 

 :  زنهیم تشر و کنهیم اخم کنم، یم تعجب

 ریز کن، عوض برو پسر، نکن نگاه منو بز نیع -

 !  دهیم پا ی  بو داره بغلت

 

  متعجب اتاق، سمت   افتم ی م راه ختهیر برگ  و پشم با

 دهینم ییبو. کنمیم بوش و آرمیم در رهنمویپ جیگ و

 .یول

 

   باز_مفت#
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 بیعج انقدر امروز که یزیعز و کنمیم  عوض لباس

 که جا همون از. کرده جمی گ یحساب کنهی م رفتار

 : زنهیم داد هست

 . حموم  برو -

 

 و پا و گند  یبو نکنه اصرار دوباره نکه یا ترس از

 در. حموم تو چپم یم دمیم زنده سگ و مرده سگ

 به و سادمیوا دوش ریز  پامه شلوار هنوز  که یحال

  یبرا رو ایدن باشه الزم اگه که کنمیم  فکر یدختر

 تونم ینم چرا من و زهیریم هم به اش خواسته

 !باشم؟ خودخواه

 

 آمیم در  پرش یخونه شد، شد، یچ  هر بگم که

  تشی حما و ستمیمی وا براش همه  یجلو پشتت،

 ! کنمیم



 

 از بار نیا و دمیکش کنار عجز  و ینادون  از شیپ یسر

  دیلرز تنم تموم آورد رو اسمش نقاش یوقت! ادیز عقل

 !  هیخودخواه یچ هر از دمیکش دست و

 

 هی حدود به شهیم لیتبد معمولم دوش    قهیدق ده

 ! بودن حموم تو ساعت

 

  پر توپ با مامان آخر دست که مونم یم  نجایا اونقدر

 : زنهیم داد سرم و آدیم

 ! ؟یا زنده -

 

 بلغور میزندگ تو که ییورا  و شر وسط خوادیم دلم

 مثال بزنم، مالت پر و خوب حرف کلمه  چار هی کنمیم

!  ام زنده بله ه،یزندگ اسمش دنیکش نفس فقط اگه بگم

 . کشمیم نفس فقط یول

 

.  آدیم فونی آ زنگ یصدا و زنم یم رونیب حموم از

 !خدا؟  باشه خودش شهیم که لرزهیم قلبم آن هی



 

   باز_مفت#
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 ذهنم یگوشه  نهیس به دست که نفر هی انگار بعد

 :  گهیم و کنهیم یکج دهن ستاده،یا

 !  چرا؟ جا نیا  و کجا نازار -

 

 که شنومیم رو مامان یصدا و رمیگ یم یقیعم دم

 : گهیم

 . باال بفرما مادر، بله -

 

. گرفتم استرس شه،یخواستگار شب   که  یدختر مثل  

  اصال دونمی م هیالک دیام دونمیم شهینم دونمیم

  کمک واسه  دلم کم کم یانگار یول ستی ن ریپذ امکان

 ! شده تنگ خدا از گرفتن



 

 هامم، لباس دن  یپوش مشغول یوقت بعد ی قهیدق چند

  یتو یاحمقانه  فکر از دیناام و آدیم کوشا ی  صدا

 : گهیم مامان و  زنمیم رونیب  اتاق از سرم،

 . اومده کوشا -

 

 میمستق  ریتاث شعورمم  یرو یحت که  دمقم قدر اون

 باال ابرو دهنم، و فک دادن تکون ی  جا  به گذاشته،

 .  سالم یعنی که اندازمیم

 

  جواب نطور یهم و شعورترهیب من از اون که البته

 آروم و رهیگیم ما از چشم یزر مامان نکه یهم. دهیم

 : گهیم آشپزخونه سمت   گردهی برم آروم

  ؟یبرق تو باز چته -

 

 و نمیشی م مبل ی  رو کنارش رم،یگ یم یقیعم دم

 :  گمیم

 . آبستنم -



 

 : گهی م و یباز مسخره در زنهیم

  نظر به نه، یول توش؟ یخت یر یکرد جمع قاشق با -

 .  آدیم ناخواسته

 

 : گمی م و رهیگیم امخنده  یفکر  مکافات وسط  

 . وونهید -

 

  حاال؟ هیک باباش -

 

 .  نقاش -

 

 که انگار رم،یبگ رو خودم  یجلو نتونم که انگار

  خودم بخوام و باشه شده پر اعصابم و تحمل  یمونه یپ

 :  گمیم و  شمی م تر کی نزد کوشا به کنم هی تخل رو

 !دستش از دمیبر -

 

  سال؟ و سن نیا با نشده ائسهی مگه اون -



 

 :  گمیم اشیباز  چل و خل به توجه یب

 از تر پَست رفتم ریش. کردم خی آورد، نازارو اسم -

 ! برگشتم موش

 

   باز_مفت#
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 ششصدوچهار _ قسمت#

 

 به خوبه باز گه،ید نهیهم عاشق آدم موشه آقا -

 !خر یگینم یذاریم احترام خودت

 

  انگار مامان آدیم که ازدواج و یعاشق و عشق اسم

  تیژول و رومئو و مجنون و یلیل شاهکار خالق که

 که یحال در و شهیم فعال هاش شاخک عیسر باشه

 ین"  خوننیم کنان زیخ  و جست سرش یها  سلول



 وارد که آدیم و خزهیم "  میآمد کردن وصل یبرا

 .  بشه بحث

 

 : گهی م همونجا از

  ؟یشد یک عاشق -

 

  شیپ گهید  مامانمه خب یول عمت، بگم خوادیم دلم

  از برگرفته که  میاصل تیماه و ذات تونمینم که مامانم

 مثال یالک و که بدم نشون رو هییایاسترال نر گاو هی

 !رمیم  طفره دادن جواب  از که کشمی م خجالت

 

 ..هس یا دختره هی -

 

 رو یانتحار عامل و شه  تموم حرفش ذارهینم مامان

 : گهیم  و سرش ی  تو  ترکونه یم

   بحمدهللا؟  الله خودش -

 

 : گهیم و ارهیب کم عمرا که زبانم یافع ی کوشا



 !  انشاهلل -

 

 !  نجا؟یا شیآورد  که ستین چله دختر همون -

 

 :  گهی م تعجب با کوشا! رو حافظه بنازم

  خونتون؟ شیآورد -

 

 : گهیم مامان و دمی م تکون سر

 . خورهیم دردت به همون که الحق -

 

 و شعوریب و گاو جفتتون آره که هیطور  هی لحنش

 . نایا و کنهینم  تحملتون خودتون  جز سگ و دیچصخل

 

 : گهیم و خندهیم کوشا

 . کنهینم نگاشم یکس که  نویا بابا آره -

 



  یم مقابلمدن مبل ی  رو و آد یم ییرا یپذ به مامان

 :  گهیم داره اخم که یحال  در و نهیش

 .خان شاهرخ بسه یخوشگل  کننیم نگاه تو به -

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 ششصدوپنج_ قسمت#

 

  یتیشخص  دو! منه؟ مامان ناموسا! منه؟ مامان نیا

 : گهیم و خندهیم کوشا! ست؟ین نایا فالن

  ش؟یزر مامان یکن قبول یفرزند به منم شهیم -

 

  تلخه! تلخه اما آدیم نظر به یشوخ چه  اگر حرفش

  یفرسخ هزار از شهی م رو شیدلتنگ ی  بو چون

 !داد صشیتشخ

 



  و یکن جور  و جمع رو خونه ،یبشور رو  ظرفا اگه -

 .  ستین یمشکل یبر دیخر

 

 :  گهیم و کاره یم ابروهاش نیب یتصنع اخم کوشا

 . خانوم یزر گهید خوامی م حمال بگو دفعه هی -

 

 نیا از خاک؛ تو نه ر،یام رفتن بعد   خنده،یم مامان

 دل ته از یول دایخند یعنی. بخنده دمی ند گهید خونه

 هم باز دونمینم نمیبیم رو لبخندش دارم که االن. نه

  لبش ی  رو هی ثان چند نکهیهم یول نه ا ی قلبشه ته از

 !تره یواقع نسبتا یعنی موندگاره

 

 

 گه؟یمیچ دختره یماجرا -

 

  جواب دیبا  یچ یزر  مامان یجد سوال   و لحن به

  من ی  جا به کوشا و کنمیم  نگاهش منگ و جیگ! بدم؟

 :  دهی م جواب



  ادامه قصد  من گهیم دختره خواد، یم خاطرشو  نیا -

  یسرکه ازم بابام و بترشم خوامیم و  دارم لیتحص

 . فالن و کنه درست ساله صد  شراب و بیس

 

 : گهیم من به رو و کنهیم اخم

 فهممینم گهیم ادیز پرت و   چرت حرفاش وسط نیا -

 !  مادر بگو خودت عرضشو،

 

 رو،  دردم بشنوه خودم از خوادیم گه؛یم یالک

 حرف ازم بتونه که کرده دعوت نیهم  واسه کوشارم

 ! کنم یخال  رو خودم بتونم بلکه بکشه،

 

 با رو لبم کنم؟  یپنهونکار ای باشم روراست دیبا االن

 :  گمیم و کنمیم تر زبون

 . دارم دوستش -

 

 



  رو خودش بخواد که انگار و کنهیم نگاهم سیف پوکر

 : گهیم کنه  اتیجزئ وارد

 از ننت، سر  ریخ یداد لو  اول روز همون که نویا -

 نیا و ایساق بدو یروح  حال و فراغ و جز و عز اون

 . دمیفهم  حرفات

 

 و اندازهیم  تخته شلنگ شه،یم پاره خنده از کوشا

 .  دهیند باحال  مسن   آدم چون احتماال

 

 ؟ی خور  ینم ناهار ای یگیم -

 

   باز_مفت#
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 ششصدوشش_ قسمت#

 



 کی افراد یهمه  چگونه  ر،یتصو تیروا به کتاتورید

 یصفحه  اول جلد م،یری بگ خود امر تحت  را جامعه

 . شونزدهم و شصت  و هزار

 

 واسه زوده االن گهیم  مامان، ستین  یخاص زیچ -

 از و بخونم درس خوامیم و کمه سنم من و ازدواج

 . حرفا نیهم

 

 : گهی م یجد یلیخ

 بود بغلم تو ریام بودم اون نصف من کرده، خودیب -

 .  شکمم تو تو

 

  یکجا بفهمم منم کاش و خنده از شهیم  پاره باز کوشا

 . رهیبگ امخنده که جذابه براش ماجرا

 

  توقع پر خانوم، حاج گهید نینطوری ا دخترا االن -

 . نایا و لوس ،ییادا

 



  ی  تو رو سال  یجمله نی تر یماست سس یزر مامان

 : آرهیم زبون به و زنهی م زول کوشا یهاچشم 

 . خودت ن  یع -

 

 کنه نگاه در به فقط و نهیبش کنم فکر نیا از بعد کوشا

 ! بکشه آه  چهی در بلکه

 

  ش؟یریبگ  یخوایم -

 

 : گمی م دستپاچه

 ... نه -

 

 : زنهیم غر کالفه

  که یخوای م خاطرشو من، کم   تخته پسر یچ پس -

 وار؟ید به یبزن یر یبگ قاب

 

 :  گمی م قاطعانه اما دمق بار نیا

 !نه -



 

  سبز باغچه یب  گلت ارتیخ قیرف اون نی ع یخوایم -

   مردم؟ دختر و خودت یزندگ به یبزن گند بشه

 

 آدی م نظر به ایدن مادر نیتر  بیعج امروز یزر مامان

 کجا از رو   اریشهر یماجرا  دونمینم  یحت یوقت

 .دونهیم

 

  کارو و شیری بگ یبر دیبا ای من، مادر نهیهم راهش -

  مزاحم و ینخور  دهنت از تر گنده غلط ای ،یکن تموم

 .ینش  مردم دختر

 

   باز_مفت#
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 ششصدوهفت_ قسمت#

 

 : کنمیم زمزمه ناخواسته



 . داشت دل دیبا جفتش هر واسه -

 

 ! گهید یعاشق  که یدار دل -

 

  هر از تر  قشنگ حرفاش که انگار و کنمی م نگاهش

 : گهیم  باشه دهیچسب  بهش بایز صفت که یزیچ

  اصال یعنی شه ینم عاشق باشه، نداشته دل اگه آدم -

 شهینم ست،ین خودشم دست. بشه عاشق که ترسهیم

  جرئت و دل اسم و یدی ترس االن اگه تو ! تونهینم و

  نجایا تا و یکرد غالفش قبال که هیترس سر یآریم

 مثل   رونی ب شیزیبر االن یبخوا اگه. ی اومد باهاش

.  شده هی تخل موقع بد که شهیم یچرک جوش  یجا

  باهاش یبتون که ادیب وقتش برسه، بمونه، دیبا ترسه

 ! یکن مبارزه

 

  یکوشا که مامانم یحرفا  یچهارتا  دوتا دو وسط

 : گهیم و کنار دهیم  هلم  منگاهشینش با طهیسل

 . خوامیم حرفا  نیا از و حتینص منم -

 



 : گهیم لبش یگوشه  لبخند  با یزر مامان

 !  ؟یکشیم کارت  ای یکنیم حساب نقد -

 

 : گهیم دمق کوشا

 و پند شاگرداش به خواستیم یوقت نایس ابن مگه -

  گرفت؟ یم پول بده اندرز

 

 : گهیم خنده با مامان

 . بده مشاوره واست نایس پسر همون برو -

 

 :  رهیگیم یق یعم دم و کنهی م مکث کمی

 دونما،ی م مشکلتو مادر،  هیچ تو درد   دونمینم -

  مشکلتو چون! فرقه ی لیخ دوتا نیا نیب. نه دردتو

  ست،ین یزی چ  نکهیا بگم و کنم قضاوت دور  از تونمیم

 تونمینم  نچشم نا دردتو یول خوردنه،  آب نکهیا

 پسر هی تو. بگم برات ینطوریا بذار پس. کنم قضاوت

  یزیچ از آزاد عکس بر! یاخالق با دلگرم   مهربون  

  کنمی م فکر من. گهیم ما  به تیزندگ نوی ا و یترسینم

 قبال رو جنگا چون یجنگ ی نم یخارج طی شرا با تو



  نایا چون ، یآورد دووم استقاللت با االن تا که یکرد

 تو. کرد تجربه و دمید ریام و آزاد  با چشم به رو

 !دونمینم شو یبق گهید و  هیداخل جنگت

 

   باز_مفت#
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 ششصدوهشت _ قسمت#

 

 نگاه فقط  و یزر مامان به زده زول دقت با کوشا

  یپرها با که یحال در گذره،یم هیثان چند کنه؛یم

 لب ریز و کنهیم فرو موهاش یال   دست ختهیر

 : گهیم

 . ناموسا پشمام -

 

 بلد رو آدما قدر نیهم قهرمونم از قبل فهممینم من و

  لیدال نیهم با زد؟ حرف  باهام ینطور یهم بود؟

 متوقفم داشته یسع نهیچیم هم کنار االن که یقشنگ



 کشکم یحت تهش جلو  برم اگه گفته برام! کنه؟

 ...!  آد ینم ادمی! ست؟ین

 

  گهیم یوقت ست؛ین دنیترس وقت   گهیم االن اما و

 کنمیم اشترجمه  من چون داره یخوب حس  هی نترس

 ".  نترس هستم من چون" 

 

  بگم؟ رمویگ شهیم -

 

 دهیم تکون مثبت  جواب ینشونه  به رو سرش مامان

 . نمیبیم مضطرب انقدر رو کوشا که باره نیاول نیا و

 

 . بده حالم خودم از من -

 

 گهید یک ی  با یخوایم  یچطور  یبد خودت با اگه -

 !  ؟یباش خوب

 



 که میشنویم رو الزمه که ییها حرف میدار دیشا

 و میدار دوستشون که یی ها حرف. میشد مسخ انقدر

 رو غرورمون یکس چون میمشتاق دنشونیشن یبرا

 ،یابچه  ،ی احمق تو نرو، نکن، بگه که نگرفته هدف

 ! بلدم ام پخته من ،یفهمینم

 

 کنهینم انتخاب یسن نیانگ یم ما ی  جوون واسه یکس

 ! ببردش سوال  ریز بخواد که

 

 بلند هی واسه رو دستش وقتا هی شه،یم  بلند جاش از

 نطوریا قدر چه و کنهیم بند جا هزار  به ساده شدن  

 !کشمیم خجالت ازش وقتا

 

 آدمتون بعدا دیبخور غذا اول ناهاره، وقت   گهید االن -

 . کنمیم

  

  حال در  و پنچر و یخنث قهیدق چند واسه رو کوشا

  رو دهنش که بارشه نیاول  نیا تنگار و کنمی م تفکر

 !بسته



 

 . کمک ایب آزاد -

 

 رو کوشا و  نهیبچ سفره که کنهیم کمک بهش آزاد

 ! بزنه قشنگ ی ها حرف براش و کنه صدا

 

   باز_مفت#
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 و ییدستشو رمیم هام دست شستن یبهونه  به

 چیه نگم االن اگه. کشمیم  رونیب بمیج از رو یگوش

  کردن سفت و کن شکل نی ا. بگم تونمینم  گهید وقت

 ! نه؟ گه؛ید کنم تموم دیبا  جا هی رو ها

 



 که یآدم به! بذارم احترام منتظرمه، که یآدم هی به

 چلمن من   ن یزم ی  رو آدم   همه نیا نیب از کنهی م فکر

 . کنم توجه اشهگمشده یمهین

 

 : سمینویم براش

.  میبزن حرف هم با دیبا. زنمی م زنگ بهت ناز، سالم -

 ! دلم ز  یعز باش منتظر

 

 چون. قلبمه ته از منه دل ی  برا که یزیعز نیا و

 ! شد آروم امشکسته و دهیترس دل امو کرده فکر بهش

 

 !ستین ساده لفظ هی فقط من واسه دلم، ز  یعز پس

 

 به ذارمیم! مونمیم میزندگ یچرک  جوش    مواظب

 مامان گهی م راست و کنمیم مبارزه  باهاش وقتش

 . ستین نقاش کردن   کی تحر وقت   االن ،یزر

 

  * * * 



 

 ! دارم استرس

 

 آدیم ادمی اما میزندگ حساس مورد کددم دونمینم قایدق

 .  قبال کردم تجربه رو بیعج حس نیا که

 

 دن،یلرز پاهام و دست ییجا هی ،یوقت هی ادمهی که

  فرار یچ همه از که خواسته دلم و شده خشک دهنم

 . کنم

 

 هی. رمی گیم یزر مامان خط با رو نازار  یشماره

  راحت واسه  حاال و داشته کمد تو قبل از که یخط

 یگوش ال یدن رو زمان و نیزم نقاش دست از شدنم

 ! کردم رو و ریز و گشتم اشینوک یمیقد

 

 

  بار ده! سوم  بار و دوم بار ده،ینم جواب  اول بار

 تلفن نکهیا تینها در تا کنمیم امتحان هم گهید



 و کنم گم رو گورم دیبا که فهمم یم و شه یم مشغول

 .برم

 

   باز_مفت#
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 :  گمیم خودم با و رمیگ  یم یقیعم دم

  دلخور اگه داره حق بده،  جواب نخواد اگه داره حق -

 تنم به سر بخواد یحت اگه داره حق ه،یعصبان و

 . نباشه

 

 ی  تو از مامان لحظه همون لرزه،یم دستم ی  تو تلفن 

 : زنهیم داد اتاق

 . مادر ایب آزاد -

 

 :  گم یم که یحال در و



  آمیم االن -

 

 :  خونمیم و کنمیم باز  رو امشیپ

 . منتظرم که وقته یلیخ من -

 

 یسع یوقت و خونمیم لحن جور هزار  با رو امشیپ

  باال آزاد مثل   یآدم از بذارم اون یجا رو خودم کنمیم

 . آرمیم

 

  یم دوم امیپ نیح همون در یول بدم جواب  خوامیم

 : آد

 بهم دنیکش انتظار از حالم داره  که قدر اون -

 ! خورهیم

 

 رو شیبعد امیپ و ستمیوام اتاق در چهارچوب تو

 :  خونمیم

 هر شم،ینم  خسته رم،ینم رو از چرا دونمینم یول -

 . شمیم دواری ام بهت شتریب کشم،ی م انتظار شتریب یچ



 

  و جانم بگم یزر مامان به و کنمیم بلند سر خوامیم

 : مونهی م آخرش امیپ  قفل نگاهم اما یداشت یکار

 آزار و بد ی طی شرا هر تحت بد پسر   هی فهممیم االن -

 . باشه تو خوب   اگه یحت است، دهنده

 

 : گهیم  تعجب با مامان. آدینم ازش  یامیپ گهید و

   آزاد؟ دهیپر  هوی چرا روت و رنگ  -

 

  مثل  . دارم مردن حس   االن و دمی م قورت رو دهنم آب

  الل باشه دوزخش و  برزخ گنگ   و جیگ که یآدم

  بار هزار از کردم؛ فکر  یلیخ خودم رفتن به. موندم

 !  نه نازار رفتن به یول شتر یب یحت هم

 

  هر نازار اما رمیگینم  یجد رو خودم اگه چون

 تنم کردم، وحشت. نهیتر یجد توش رهیبگ یمیتصم

 .  بزنم زنگ بهش خوامیم و گرفته گر

 



 و بزنم حرف  منتظره و کنهی م نگاهم نگران مامان

 : کوتاه یکلمه چند نیا گفتن واسه آد یم در جونم

 !  ستین یز یچ خوبم نه -

 

  جانم، نگه. بده جواب دوارمیام زنم،یم  زنگ بهش

ت نگه   گهید کمی  بگه فقط. عاشقتم نگه دارم، دوس 

 . هستم

 

  یحرفا و یسالمت چاق بدون و باالخره دارهیبرم

 : گمیم یتکرار 

  نازار؟ -

 

 :  گهیم من لج از اتفاقا

  جان؟ -

 

 رمیگیم قی عم دم. آدمیم بند لحظه هی واسه نفسم و

 : بگم و بزنم حرف  بتونم که

 . دیببخش -



 

 ده حاضرم یحت ! گمیم رو دیببخش آروم راحت، ساده،

 یبد پسر  خوامینم اصال. بگمش ام  گهید بار ها

 !ام؟ یبد پسر من گفته یک باشم،

 

   باز_مفت#
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 خودشم دهیم  انجام اشتباه یکارا که یاون  حتما مگه

 ! ه؟یغلط آدم

 

 ! خودمونو؟  یماجرا از بخش کدوم و یچ قایدق -

 

 نگاه ماجرا به رونیب از لحظه هی! سواله منم واسه

 تو یزیچ  هر از"  یخبر یب"  که فهممیم و کنمیم



 قلبمو حرف   که عقلم یول! تره آزاردهنده و بدتر ایدن

 :  گمیم یوقت انگار کردم بغض  زنه،ینم

 ! بخشش... امو یبد پسر نکهیا -

 

 که بغضش از پر یصدا بعد و سکوته لحظه چند

 : گهیم

 ...شمیم نگرانت فقط من -

 

  که قشنگت دل   واسه رمیبم بگم بدم، جواب  خوامیم

 نکن! ست؟ی ن فیح بگم! شهیم مصرف یب من   نگران  

  شهیم قدم شیپ من از زودتر یول خودت با ینطور یا

 : گهیم و

  غیج بزنم، داد سرت! کنم دعوا باهات خواستم یم -

 یول! نهیا من َوضع که ی هست یبد آدم  تو بگم بکشم

 ...احمقا مثل   و  کنم بغض تونمیم فقط االن

 

 خودش شیپ داره احتماال و مونهیم کاره مهین حرفش

 . " کنم ثابت رو داشتنم دوست"  گهیم

 



  نازار؟ -

 

 بهم کشهیم که یقیعم آه با جان، گهینم گهید

 . بزنم  رو حرفم  تا منتظره که فهمونهیم

 

 شروع خودم با که میبد یباز دوم   مهین االن من -

 رومه، فشار زدم، ادیز ی خود به گل بده؛ حالم! کردم

  نگران  ! منه به دشیام چشم   که ممی میت هم نگران

 از دمیترس نازار. کنن خفتم انین که خودمم یحماقتا 

 ! یچ همه

 

 : کنهیم  اللم  جوابش

 

 !؟ ینیزم تو ییتنها چرا یدار یمیت هم اگه -

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#



 ششصدودوازده _ قسمت#

 

 

 گفتن از ها  روز نیا چون  گهی م راست  بگم تونمینم

 گزمیم هیثان چند یبرا رو لبم! دارم هراس یحرف هر

 :  گمیم و

 ییبال نگرانم دارم، دوست یلیخ رو یم یت هم چون -

 !ادیب سرش

 

 ! نیستین میت پس -

 

 .منو کنهیم وانهید امروز دختر نیا

 

 یفهم یم یباش داشته قبولش اگه ن،یباش میت اگه -

 تموم یخودخواه با گهید وقت اون! نگرانته اونم که

 !یکنینم حبسش  رختکن تو محافظت ی  بهونه به و

 

 :  گمیم سرخورده و کالفه



   هچل؟  وسط   ارمتیب  یگیم یعنی -

 

 ! امیب منم بذار آره، یهچل وسط   خودت اگه -

 

  به بکوبم رو سرم خوادیم دلم بودنش وونهید حجم از

 :  گمیم و رمیگیم قی عم دم. وارید

 .کنم درستش دیبا ییتنها خودم نازار، شهینم -

 

 . زنم یم تیزندگ  از کمویس اتاجازه  با پس -

 

 هیبق با گفتگوهام  همه  آخر و کنهیم  قطع رو تلفن

 اون با سرمه ی  تو که یز یچ اون چون شه یم نیهم

 !متفاوته آسمون تا نی زم زبونمه ی  رو  که یزیچ

 

  یچطور  آدما با ندادن ادمی چون بزنم حرف  تونمینم

  وسط ارمتیب بگم دینبا دونمیم خودم.  رمیبگ ارتباط

 که" میکنیم درستش هم  با"  بگم دیبا جاش   به هچل،

  اما امونهرابطه تو مصرف یب عروسک هی  نکنه حس



 منم! یکنیم  خرابش یزنیم نزن دست گفتن  یبچگ از

 ! کنم یباز الوگوید نیا رول   که گرفتم ادی

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 زدهیششصدوس_ قسمت#

 

 

  * * * 

 

 !  آزاد؟ -

 

 :  گمیم و ذارمیم کنارم رو میگوش کنم،یم بلند سر

 !جانم؟ -

 



 نگاه حرفش، زدن  یبرا کنهیم پا اون و پا نیا

 زنمی م لبخند. حرفش گفتن  واسه مردده و  ازم دزدهیم

 :  گمیم و

  ه؟یچ اتنقشه  بگو ،یزر  ننه بگو -

 

 و کارهی م ابروهاش نیب یمصنوع  فیظر اخم هی

 : گهیم

 ! یگالب دنینم لو که رو نقشه -

 

  خب یول نداره یخوب  لیاستا چه اگر! ؟یگالب

  جزو طیشرا نیا تو که کنمی م سکوت. استخوشمزه 

 :  گهیم و  نباشم یگرید بار تره وهیم

 ! بشنوم نه ندارم دوست یول  بگم، خوامی م یزیچ هی -

 

 اگه یعنی که رو حرفش زنهی م تحکم با یطور هی

 وسط  از یچطور نییب نه؛ بگو یدار جرئت

 !شکافمتیم

 



 ! جان؟ -

 

  و رمیبگ آروم کنمیم یسع  یوار استرس لحظات در

  رو نیهم و نذاشتم کنار رو نقاش باشه دهیفهم نکنه

 ! بخواد؟ ازم

 

 ! یکن ازدواج که خوامیم -

 

 :  گمیم  ناخواسته و کنمی م نگاهش منگ و جیگ

   هن؟ -

 

 مدل اون از شه یم یجد  ده،ی م کاراکتر رییتغ یآن در

 و یبکش نفس جلوش یندار جرئت که ها یجد

 خدونی ی  تو  از رو شیباز  یهوچ یتکرار یالوگاید

 : آرهیم رونیب

 ! دمییزا رو تو من -

 

 :  کنمیم زمزمه دلم ی  تو



 .  دادم ریش بهت -

 

 :  گهیم مصمم صفت هی اضافه به نویهم  یزر مامان و

 بزرگت ی بدبخت چه با! دادم ریش االغ ی  تو به من -

 شو آدم گمیم که االن! یکرد فرار یشد یاغی و کردم

 ؟ی آری م بهونه

 

 هان؟ گفتم  دمیپرس سوال فقط ننه، کجاست امبهونه  -

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

  ششصدوچهارده_ قسمت#

 

 : زنهیم تشر یجد لحن و  اخم همون با

  بگم یداشت توقع یدختر  انگار هان، یگفت جور هی -

 !  تیخواستگار اومدن

 



 : زنهی م تشر مرتبه دو و خندمیم

 ! ببند -

 

  سکانس ادامه به تا مونمیم  منتظر و بندمی م رو شمین

 . میبرس

 

  یب و بدبخت و آواره ینطوریا یخوایم  یک تا آزاد؟ -

  ؟یباش نوا

 

  یسالگ شیش پنج و ستیب تو خودم واسه رمیبم

 . نهیا وضعم

 

 از داره  زای چ یلیخ به ازین کردن ازدواج مامانم، -

 ! ندارم من ! پول جمله

 

 : گهیم اخم با

 !  دارم که من یندار تو دونم،یم خودم -

 



 تموم خوادینم دلم واسش، رهیگیم درد قلبم قتایحق

  دو رو کرده جمع یجوون از یسخت با که یاه یسرما

  میزندگ شدن نیبهتر واسه که یمن به کنه میتقد یدست

 !نکردم یکار غلط جز یتالش چیه

 

 . خوام ینم رو تو پول -

 

 :  گمی م بزنه حرف و کنه باز دهن نکهیا از قبل

 و خودم از یچیه اومدم، اشتباه رو نجایا تا! درسته -

 شروع نشده رید جوونم،  هنوز اما! ندارم خودم واسه

 . آرم یم در پول سازم یم کنمیم

 

  زمزمه لب ریز بعد و شهیم رهیخ بهم  لحظه چند

 : کنهیم

 ! دمشید من یول نشده، ر ید! یجوون -

 

 : گمی م تعجب با

  و؟یچ -



 

 : گهیم شهیم بلند نیزم ی  رو از  که یحال در

  دارت بغض ی  صدا تو،یگوش به اتدرمونده نگاه   -

 داشتنش دوست واسه یکنیم که ییتقال تلفنو، پشت

 !دمشونید... رو

 

 : گهیم و بزنم حرف خوام یم

 کمه جرئتت یول رو، ماجرا  نیا یخوایم خودت -

 نه؟ مگه ،براش 

 

   باز_مفت#

 

 " زدن: " ودومست ی ب_فصل#

 ششصدوپونزده_ قسمت#

 

 درست. تهیانسان بحث  مامان، ستین  جرئت بحث -

  جونم دارم دوستش خدا قد خانومم،  زیعز یدیفهم

 اول کنه،یم مهمون یوقت آدم یول رهیم در واسش



  و جمع اشوخونه  دوم کنه،یم فراهم یی رایپذ اسباب

 تونم ینم آشفته یزندگ  خونه هی با من. کنهی م جور

 . عشق  با بخور نون ا یب بگم و کنم دعوت مهمون

 

 : گهیم و اندازهیم  باال ابرو یتا

 ! ید یم قشنگ یجوابا... یشد بزرگ -

 

 : گهیم و کنهیم اخم

 مرتب تیزندگ خونه. ستی ن میحال حرفا  نیا من یول -

  ماجراتو کنمیم کمک منم!  زود! کن جمعش! ست؟ین

 ! ینیبچ  قشنگ

 

 :گهیم و رهیم غره چشم ی جد یلیخ بعد

 مار یدهی در چشم یپسرا هیشب فالن، و یمهمون -

 . زنهیم حرف موز

 

 ترکم بعد و رها رو من هامیا و ابهام از یهاله  تو

 نام به و کنمیم نگاه  بهش مبهوت و مات. کنهیم



 دهنم قراره که اومده شیپ  برام یا گهید  یریدرگ خدا،

 ! بده قرار تی عنا مورد رو

 

  بهش یطور هی بزرگترا! ه؟یراحت نیهم به! ازدواج؟

 دیبا و استروزمره  کار هی  اونم انگار که کننیم نگاه

 !یبد  انجامش حتما

 

 اما کنهیم  امزده  جانیه آد،یم برام که یامیپ یصدا

 که شمیم مواجه یاصحنه  با کنمیم باز رو امیپ یوقت

 !ستین ندی خوشا

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 ششصدوشونزده_ قسمت#

 

 [ کوشا: دید یه یزاو رییتغ] 

 



 

  بار یبرا و ییدستشو سمت   دوامیم توان تموم با

 !کنمیم دفع رو اممعده اتیمحتو صبح از پنجم

 و خودهیب زنمیم عق یچ   هر گهید حاال که چند هر

 .  نمونده آوردن باال یبرا یزیچ

 

 نفس که یحال در حال بد و خسته ره،یگیم درد دلم

 و آمیم رونیب توالت از دارم  جهیسرگ و زنمیم نفس

 دراز رو  پاهام و نمیش یم برق دیکل  ریز در، پشت

 . کنمیم

 

  اونجا تا ی  نا یعنی! دمینم جواب خوره،یم زنگ تلفن

 یگوشه مسخره پوزخند  هی عوضش. ندارم رو رفتن

  یکی باالخره! عجب چه یعنی که کنهیم  جاخوش لبم

  زنگ  قدر اون تلفن! بپرسه رو من حال شد دایپ

 ! ریغامگیپ ی  رو رهی م تا خورهیم

 

... تروخدا بده جواب ؟ییکجا  جان؟ کوشا کوشا؟ الو -

 ... داره بابات



 

 اول که  انگار شه یم  دهیکش دهیکش دستش از تلفن

 : گهیم که بابا داد یصدا بعد و آدیم  غیج ی  صدا

 ؟یزنی م زنگ بهش یچ واسه ؟یشد وونهید -

 

 ! تموم و

 

  بار کی  وقت چند هر! نهیهم من یخانوادگ  آلبوم

  اموونه ید ینطور یا و میزندگ به گردهی برم شونیکی

 ! کنهیم

 

  کنم جمع  نیزم ی  رو از رو ام درمونده لش   خوامیم

 .تونم ینم یول

 

 و نمیبیم تا دو رو داره وجود  خونه تو  که یائیاش هر

 .  حال نیا گله یشاد  بعد چت   مثل  

 



  خوامیم و کنمیم تر زبونم با رو لبم ره،یگیم امخنده

 تکون هم زبونمم یحت  یول بزنم حرف  خودم با

 ! خورهینم

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 ششصدوهفده _ قسمت#

 

 دیبا که! مرگمه؟ قبل  یملکوت لحظه اون مثال االن

  چرا پس! شه؟ رد جلوم از بدم یکارا  و آدما ریتصو

 !چشمامه؟  ی  جلو نفر ه ی ریتصو فقط

 

 چرا! کنن؟یم  نگاهم دارن  که اونن ی  ها چشم فقط چرا

 ادمی رو شدن اون عاشق فقط بد، کار همه نیا نیب از

 !مونده؟

 



  رو هام چشم. زنمیم لبخند دم،ی م قورت رو دهنم آب

 بد حالم اگه یحت! دارم دوست  رو دنشید و بندم یم

  به قشنگه،  لبخندش. بشم نیا از بدتر اگه یحت باشه،

 غیدر و خواستمیم رو لبخندشون که ییآدما تموم   قدر

 !کنهی م جبران رو درادم کردن،

 

  داره. شدم  خل حتما و زنهی م زنگ گوشم تو صداش

 : پرسهیم

 چطوره؟  حالت -

 

  پلکم پشت   از رشیتصو بدم، جواب خوام یم تا اما

 ! ترسمیم. نمیبیم که هیاهیس فقط و شهی م محو

 

 همه نیا از کردم وحشت عمرم تو بار نیاول واسه

 وقت االن کنمیم التماس خدا به دارم که بودن؛ تنها

 رو بد چند هر یزندگ نیا من! تروخدا نباشه! مردنمه؟

 !دارم دوستش

 



 که ستمین بلدش ساعت ی  رو از گذره،یم  یادیز زمان

 ی  رو از یول قدره؛ چه ای ساعته هی ای ساعته  مین بگم

 ! نهیسنگ  یلیخ  نه،یسنگ کنم؛ وزنش بلدم یکس یب

 

.  کشمیم دراز  آروم و شنومینم نم،یب ینم! دونمینم

 ریت بدنم تموم افته،یم نیزم  ی  رو  جونم  یب بدن یعنی

 و آدیم یسخت  به نفسم و خورهیم چیپ دلم کشه،یم

 یبود بد قدر اون تو بابا، گمی م کیتبر بهت و رهیم

 ! یکرد ظلم بهش اتم بچه  آخر دم یحت که

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

  ششصدوهجده_ قسمت#

 

 

  داره که  یدست کنمیم حس  اما شنومینم نم،یبینم

 و شهیم یمتالش هم از داره بدنم. رو دهی م تکونم

 .سردمه  همه از شتریب



 

  انگار یول طرف کدوم دونمینم شم،یم  کنده نیزم از

 کنمیم حس رو خوردنام تکون. کنمیم  حرکت دارم

 بود یپناه نیحس ندارم، رو پلکم کردن باز ی  نا یول

 " ؟یزندگ بود نیا" گفت یم

 

 * * * 

 

 مثل   اطراف یصداها تونمی م حاال کنم، یم باز پلک

  یخوب همسر مامانم و بشنوم رو مامانم یهیگر یصدا

 ! دهینم گوش شوهرش حرف به اصال ست،ین

 

 خدا  نمردم نکهیا از البته و کنم حرکت  تونمیم

. بکشم نفس تونمیم رم،یگ یم یقیعم دم. روشکر

 خوامیم ی وقت اما چرخونمیم سمتش به رو گردنم

 گفتنم مامان و آمینم بر پسش از یلی خ بزنم، حرف

 !کردنه ناله هیشب شتریب

 

 :  گمیم و کنمیم تالش دوباره شنوه،ینم



 مامان؟ -

 

 : گهیم و کنهیم پاک رو هاش اشک

 ! جانم؟ -

 

 طعنه و ستادهیا نهیس به دست قلبم یگوشه نفر هی

 : زنهیم

 بلده؟  حرفام نیا از -

 

 !پسرم؟ یخوب مامان؟ یخوب -

 

 تعلل بدون و دمیم تکون ینف ینشونه به رو سرم

 :  گمیم

 !نه -

 

  حرفم بازم نره، جیگ سرم و باشم خوب  اگه یحت

 ! خوامیم رو نگرانش نگاه چون نهیهم

 



   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 ششصدونوزده_ قسمت#

 

 : گهیم و زنهی م لبخند

 !لوس یپسره -

 

 گهید که ییموها یجلو نه، یشیم سرم  ی  رو دستش

 : گهیم و زنهیم کنار  صورتم از رو شدن بلند

 !هیکاف یاومد بهوش نکهیهم -

 

 اسمش بود، آدم تعجب اگه! ریتصو تی روا به پشمام

 ! نمیبیم رو ها نیا که ام مرده ام؟زنده. کوشا شدیم

 

 . مامان شهیم  خوب حالت -

 



  داره که  دارم عالج یب سرطان معلومه قشنگ ا؛یب

 نیا از و خوابه دمیشا حاال. زنهیم حرف ینطور یا

 . لمایف و داستانا ی  تو یا یباز سوسول

 

 .  شهینم - 

 

  با مرتبه دو رو حرفم  و هاش چشم به زنمی م زول

 : کنمیم  تکرار دیتاک

 !شمی نم خوب -

 

 :  گمیم و کنمی م یکی رو دلم و عقل حرف

  خوب وقت چیه نیآورد من سر شماها که ییبال -

 . شهینم

 

 تازه قلبم، وسط باشه زده جوالدوز یکی  که انگار

 : گمیم و زنیریم رونیب دردام

 از و یمهربون نوازش ناز سرم، یباال ینشست االن -

 فکر یچ  به نیا از قبل تا بپرسم شهیم حرفا، نیا



 بهت دکترا گفتن یچ کم؟ی نزد یاومدینم که یکردیم

   ؟یکنیم هی گر ینشست سوخته دلت که

 

. کنهیم نگاهم تعجب با و کنهیم پاک رو هاش اشک

  سگ  مثل یکی یوقت! داره کردنم تعجب  خب آره

 و یه لبخندت، ذره هی کم، هی واسه و آدی م دنبالت

 بهت که یندار  رو توقعش ده،یم تکون دم یه و یه

 ! چطور  چرا بگه

 

 و شهیم سخت واسم دنیکش نفس. بدنم رهیگ یم درد

 : زنهیم زار مامان

 . مامان ینطور یا نگو -

 

 : گمیم و کنمیم  بغض ام خواسته خالف بر

 ... آدم که بگم خوامیم. مامان بگم خوام یم -

 

 :  کنمیم زمزمه  رو اشه یبق حرص با



 دیبا آره،یم ایدن نیا به  رو یسگ توله هی یوقت -

 دونمیم ! مرگمه چه  دونمیم من! باشه  مواظبش

 که تو ،یدییزا منو که تو ی ول آشغالم معتادم، ضم،یمر

 !یدونینم  هنوز یکرد ولم جهنمو نیا تو  یآورد منو

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 ست یششصدوب_ قسمت#

 

 .  دونمیم! مامان دونمیم -

 

 ترک فقط  که سنگ، کهی ت هی شدم من و کنهیم هیگر

 فقط. نهیبیم رو گرما و سرما  تو خودش  یها خوردن

 ی  تو زیخ و افت و بارون و باد تو که ییدردها

  تیاهم  چکسیه به و نهیبیم رو دهی کش یبیسرآش

 .  دهینم

 



 بزنم حرف دیبا اما دارم  تهوع حالت زنه،یم چیپ دلم

 : نشم بدتر نیا از که

 اما مردم خودم  تو نبودنتو، اوردمین روت به بار هی -

 االن. یستین چطور  و یستین چرا نگفتم  تو شیپ

  هیگر ه؟یچ نبودنت ،یکنیم هیگر سرم  یباال  ینشست

  کدومه؟ کردنت

 

 :  زنمیم پوزخند و شهیم  بلند جاش از

 ...بر  یخوایم -

 

 . شمیم  الل و برهیم رو امونم درد

 

 ... شده کبود صورتت  کنم، صدا رو دکتر  خوامیم -

 

 رونیب اتاق از اشدهیترس لحن و نگران نگاه   با

 . آدیم  خواستنش کمک و داد یصدا و زنهیم



 چرا! شه؟یم بد حالم حساس  مواقع تو  شهی هم چرا

  یپا رو درد و حرف کلمه چهارتا زدن   واسه  تونمینم

 ! سمیوا خودم

 

  وسط گنگ نور باز شه،یم اهیس هام  پلک پشت باز

 نیا و شنومینم صدا باز و چرخهیم سرم  دور اتاق

 . رمیمیم دارم یجد ی جد انگار بار

 

 یرو ذارنیم رو ژنیاکس ماسک  که نیهمچ اما

 واسه کنم،ی م احساس رو  یزندگ دهنم دم و صورت

 ! ملخک ی جست دوم بار

 

  حالم! زنمینم  زر و بستم و فکم فقط اما رمیگی م آروم

 بد حس هی زدن قل مثل   ست، ین آروم اصال قلبم و بده

  و ریس مثل دلم شه،یم نییپا و باال رگات تو مدام که

 رو حرفام اگه دونمینم یحت من و جوشهیم سرکه

 ! نه ای شمی م راحت بزنم

 



 رونی ب اتاق از دکترا تم،یوضع شدن ثابت از بعد

 ! کنم فکر یی تنها تونمیم  حاال و رنیم

 

 بلند نجایا از خوادیم دلم ست، ین یخوب تیوضع نیا و

 هومن کاش شم،یپ ادیب آزاد کاش خونمون، برم شم،

 !باشه کنارم اون... اون کاش برگرده

 زور به خوان یم شن،ی م بسته هام پلک  ناخواسته

 بخوابونن؟ منو

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 ک یوست یششصدوب_ قسمت#

 

 

  * * * 

 



 چشم و رفتن  هوش از نیا قراره و کنمی م باز چشم

 بشه مارستان یب اتاق یبسته  یفضا تو کردن باز

  و نجامیا که چمه ضم؟یمر من ؟یروزمرگ بشه عادت؟

  دارن؟ نگهم ینطوریا که بده حالم قدر نیا

 

  یچطور دادن، بهم رو ایدن انگار و آدیم آزاد یصدا

! کنه؟یم  نقض رو ها حرف تموم آدم هی که شهیم

 از اتهخانواده باشه یچ  هر خانواده گنی م که همونا

 ! کنهی م توجه بهت شتریب هیبق

 

 . رفت سر حوصلم  گهید پاشو -

 

 خوامیم  و لبم یگوشه نهیشیم لبخند مچهین هی

 : زنهیم تشر  که بزنم کنار رو ماسک

 . گوسفند بهش نزن دست -

 

 کننیم زوم هام چشم مردمک عوضش زنم،ینم دست

 :  گهیم و صورتش  یرو

 ؟ یکنی نم حس  یبیعج یبو -



 

 : زنهیم تشر باز که ماسک سمت ببرم دستخوام یم

 . نزن دست گفتم -

 

  شیماریب انقدر  چرا فهمم ینم فقط داره رو یریدرگ

 . کرده شرفتیپ

 

 ! فهمهینم یکس هر رو بو نیا -

 

 چند یبرا رو ابروهاش و کنمیم نگاهش متعجب

 : گهیم و فرستهی م باال لحظه

 !  من دوست چون  هییا...بگ ر  یمس ی  بو -

 

  یبگ یخوا یم رسد،یم یبر باغ نیا  از دم هر خب

 .  بودم منتظرش گه،ید دارم  طحال سرطان

 

 . گشتن اتوخونه  ختنیر -

 



 . بدتره  ها حرف  نیا از ماجرا نکه یا مثل خب

 

 ...بدبخت یآورد  شانس -

 

 : گهیم و کنهی م مکث کمی

 که حقته یول  کوشا به مینگ فعال گنیم  نایا مامانت -

 ! یبدون رو زیچ همه  رفتنشون قبل

 

 رو، ناموس یب نیا خوامشینم ه،ی حق چه نیا آقا

 .  یلعنت که کردم سقط و قلبم. کردم سکته

 

  برن؟ کجا -

 

 : گهیم و مونهیم  ثابت ماسک  ی  رو  نگاهش

  گند ورداشته، جفتتونو یزندگ ییا...بگ یبو مثکه -

 .کنهیم فرار داره اومده  در ییزایچ هی

 

   باز_مفت#



 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 ودوست یششصدوب_ قسمت#

 

 شاخ یب غول هی یافسردگ کردمی م فکر  بودم، که بچه 

 تا صبح باشن افسرده اگه آدما کردمیم فکر! دمه و

 هی تصورم، ی  تو کنن،یم هیگر صبح  تا شب و شب

 بغل  به زانو وارید  کنج که بود یکس افسرده آدم

  هی. مینوجوون به دمیرس تا! زنهیم زار داره و نشسته

  هوی لبخندم بلند، یلیخ یل یخ یخنده هی  وسط   که وقتا

 !  احمق که نشده یزیچ گفتمیم خودم با د؛یپریم

 گفته مامانت فوقش کرده، اتمسخره  یک ی فوقش حاال

 ! کرده رتیتحق بابات فوقش ندارم، اتوحوصله کن ولم

 

 ! فتادهین یاتفاق

 که درسته گفته، ات یبد از هیهمسا ش  یپ مامان

  خب یول نگفته اتویمهربون و کردنات کمک  ات،یخوب

 که ستی ن یمهم اتفاق  نیهمچ تو دل شدن شکسته

 ! یخت یر هم به رو ایدن واسش



 

  بهش دست گفته انبار، تو گذاشته گرفته تارتویگ بابا

 دنبال نه ی خونیم درس نه! کنمیم قلم دستاتو یبزن

 یعروس تنبک رهیدا یکوفت نیا به یداد ریگ یکار

! خودم  شیپ برمت یم  فردا از! ؟یانداخت راه آقاتو

 !  ادیب بار مرد باشه، یکار یبچگ از دیبا پسر

 

  یخواست که بار هر زد، ی بیعج یحرفا اونم! جامعه؟

 گفت بار هی د،یخند بهت یکن عوض  و موهات مدل

 بار هی  ز،یپر تو یکرد دستتو گفت بار  هی آناناس،

  خودت حرص با که درسته گهید بود مو حاال... گفت

 یول اومد، خون سرت و شونیزد ته  از حموم تو

 . ادیم در باز موا  باالخره

 

 ! شدم بزرگ

 

 نمود کمتر  دارم، درد گهیم کمتر که یکس هر دمیفهم

 دمیفهم! شترهیب دردش رو، هاشغصه کنهیم

 دمیفهم! نداره دم و شاخ یول هست غول یافسردگ



 مهم واست قلبت و کبد و هیکل و معده گهید یوقت

 آب ی جا  و یخوریم آشغال غذا  ی  جا و ستنین

 ! یاافسرده ی عنی مشروب،

 

 یالبافیخ به رو تیزندگ ی  الک یالیخیب یوقت دمیفهم

 اون خود تو یعنی ،یدی م حیترج تیزندگ یواقع

 !یاغوله

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 وسهست یششصدوب_ قسمت#

 

! نفهم گفتن بهم باز و دمیفهم رو  ها زی چ یلیخ

 که نادونه ه،یالکل که فهمهینم معتاده، که فهمهینم

  درد که ییهالحظه  تک تک من یول! نهیا شیزندگ

 ! ؟...حاال و دمیفهم رو دمیکش

 



 گهینم د؛یبر دیخوایم گهینم! نیهم! برن خوانیم

 نیا چون ببرن خودشون همراه هم رو تو خوانیم

 و برن خوانیم گهیم گرفته، هم رو تو دامن یبدبخت

 لفظ میزندگ ی  تو وقت چیه چون ایک قایدق دونمینم من

 !نداشتم مادر و پدر اسم  به یواحد

 

 ... سالمت به -

 

  اشونیلطف کم تموم جواب در رو کوتاه یکلمه دوتا

 دلش و نگرانه"  گهیم قلبم که درسته حاال و گمیم

 یها  بغض تموم مثل   نمیا یول"  شهی م تنگ

 !نداره  یتیاهم میجوون و ینوجوون

 

  بهش برو ایب من، واسه نگو رو لمایف تو الوگید -

 از که ییایبطر  اون عمت ارواح. کنه جمع گندتو بگو

 ! زندان هم  مهیجر هم  داره شالق هم بردن خونت

 

 کشم،یم نییپا  محکم ماسکو و کنمیم  نگاهش جیگ

 : زنمیم داد ناخواسته



   بردددددن؟ ااااامویبطر -

 

 : گهیم و خندهیم

 حس رتویمس یبو باالخره که گرفت ته کجات -

 ؟یکرد

 

 : کنمیم زمزمه! بایتقر آدیم در داره اشکم

  ؟یشاد یچ  واسه دشمن، ،فکتو  ببند -

 

  رو لبخندش که یحال در و کنهیم تر زبون با رو لبش

 : گهیم کنهی م جمع

. نداشتم ختنشونویر رونیب عرضه چون شادم، واقعا -

  بعد به نیا از تونمیم و افتاد اتفاق نیا  که خوشحالم

 ... کنم رفتار باهات یاگه ید طور

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#



 وچهار ست یششصدوب_ قسمت#

 

 : زنهیم غر و کنهیم اخم

 که من ر،ینگ ام افهیق نکن، نگام یاونطور -

 .  نبردمشون 

 

 در که یحال در و گرفته درد کلمه یواقع یمعن به قلبم

 :گمیم کنم کنترل رو خودم تالشم

 ! بردن هاموبچه  ماااااماااان -

 

 رو مغزش  ژنیاکس کپسول با خوادیم دلم و خندهیم

 !  کنم شقه دو

 

 واسه بودم یبد یبابا من. یلعنت نخند نخند، -

 ... متمیق گردن یهابچه ... هامممبچه... هامبچه 

 

  داد ناخواسته یول کنم  کنترل رو خودم  خوامیم

 : زنمیم



 یک از پولشونو من نداره؟ کریپ و در مملکت نیا -

   کنم؟ تیشکا یک از رم؟یبگ

 

 تشر  و صورتم یرو کوبهیم محکم رو ماسک

 : زنهیم

 ! یبرد آبرومونو گهید دهنتو ندیبب -

 

  ماسک ،یباز یکول در زنمیم و کشمیم قیعم نفس

 :  زنمیم داد دارم یبرم لحظه  چند واسه رو

 ؟یگرفت ازم هاموبچه  که یبود تو بود؟ خودت کار -

   کرد؟ جدا هامبچه  از منو یک داد؟ لو منو یک

 

 که منم و ده ی نم انجام کردنم خفه واسه یتالش گهید

 ! رفته و زده پر سرم  از عقل انگار

 

 : گهیم و کنهیم نگاهم ممکن حالت نیتر سیپوکرف با



 واسه دلش تو به دادیم عقل داشت یوقت خدا -

 اون تو بذاره مغز شتریب گرم مین هی نسوخت تی جوون

 ات؟کله

 

 : کنمیم ناله من  و کنهیم تازه رو دلم داغ

 بابا. واستون بشه پرپر بابا! واستون رهیبم بابا -

 ...واس بشه یقربون

 

  داد و دهنم  ی  رو زنهی م محکم رو ماسک  دوباره

 : زنهیم

 !یبرد سرمو بسه -

 

 ! یبفهم منو  حال نرفتن که  هات بچه یول رفته سرت -

 

 و شلوارش به کنمیم بند رو دستم که بره شهیم پا

 :  گمیم

  یمایتی  فیتکل تا دارم، تی شکا ازت من سا،یوا -

 !نامرد  یبر یندار حق ،ینکن مشخص منو ریصغ



 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 وپنجست یششصدوب_ قسمت#

 

  بایز لعبت هی و شهیم باز در که بزنه حرف  خوادیم

 شهیم و نداره یادیز سال و سن شه،ی م اتاق وارد

 . افتاده اتفاق جهنم نیا ی  تو  که هیقشنگ یدهیپد گفت

 : گهیم و کنهیم اخم

  سرتون؟ ی  رو نیگذاشت رو نجایا  چرا چتونه؟ -

 

  تو یچطور بلده بدنمم ایگو و رهیم  لیتحل صدام

 خودش  تالشه در. بده نشون واکنش حساس مواقع

 : بگه و یحالی ب به بزنه رو

 دکتر، خانوم من جون اجل ای همراهه نیا دونمینم -

 ! کنهی م یباز جونم با داره نشیببر نیوردار

 



 : کنهیم دیتاک

 !  پرستار -

 

  بفهمم که تالشم در و برمی م باال میشونی پ تا رو دستم

  شروع درونم ی دهیند دختر بخش اون یول نه ای داغم

 : گهیم و نمک کردن پراکنده به کنهیم

 یفرصت چه ،ینعمت چه ؟ییشما  پرستارم  که دارم تب -

 ...شکرت یاله

 

  و یا حرفه شغال و کرده  باز رو هاش اخم  گهی د حاال

 مشتش تو رو دخترا  یهمه من مثل   یاکشته  کار

 و شهینم جا یکس مشت تو که یکین جز  به رهیگیم

 !یچ یعنی فهمهینم  میمستق سراط

 

 اونم و  بره رونیب اتاق از که آزاد به کنمیم اشاره

  به ممکنش حالت نیتر سگ تو افتاده لج سر چون

 ! خوامینم  یعنی که اندازهی م باال شونه و برهیم سر

 



  که اطرافم یها  دستگاه به و ادیم من کی نزد پرستار

 : گهیم و کنهیم نگاه وصلن چرا و کجام به دونمینم

 ! چطوره؟ حالت -

 

 :  گمیم و زنمی م شخندین

 بگم شهینم  روم شاهده خدا یپرسیم  شما که حاال -

 .ستمین خوب

 

 : گهیم آزاد به رو و خندهیم

 ! دیباش منتظر رونیب -

 

 البته داره  حقم شده،  اممرده کشته نکه یا مثل خب

 هاش ترکش و رونیب دهی پاش ازم خمپاره نیع تیجذاب

 ... خب اما کنهیم ریاس رو انیاطراف

 

 :  گمیم هوی و رهیم رون یب اتاق از

 ! نمیبب سایوا -

 



 :  گمیم که کنن نگاه و من گردنیبرم

! شهیم بد حالم ییتنها من د؟یریم کجا ضما،یمر -

 !دکتر خانوم کنهیم درد دلم یوا

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 وششست یششصدوب_ قسمت#

 

 چرا بده حالم گمیم من یچ  هر پرستار دکتر حاال -

  ن؟یریم

 

 :  گهیم و زنهی م شخندین

 !یگیم یالک چون خب -

 

   نگاه زشت، یدختره نیا نیسنگ  نگاه  بر عالوه حاال

 زبون به خوامیم! کنم؟ تحمل دیبا مردکم اون معنادار

 زود که ارمیب عمل به رو اعتراضم خودم یوهیش و



 نشون رو  خودش در قاب ی  تو گهید نفر هی و رنیم

 .  دهیم

 

 محکمتر قلبم ناخواسته و کنمیم  اخم ناخواسته

  ایدن با باز و ذارمیم دهنم ی  رو رو ماسک! کوبهیم

 !کنمیم قهر

 

" گهیم یحس هی دلم ته  یول نمشیبب خوادینم دلم

  با خوبم یروزا  ما که کنهیم اصرار" ها رهیم داره

 ! میداشت هم

 

 نهیشیم اتاقه یگوشه که  یکیکوچ یصندل ی  رو کنارم

 : گهیم و

   ؟یکنینم سالم -

 

 : گهیم و دمینم رو  جوابش کنم،ینم نگاهش

 

 !  یادب یب -



 

  داده،  آدیم ادمی که ینداد ادمی ادب بگم خوامیم

 .نبودم آدم من و باشم یزبون خوش پسر گفته شهیهم

 

 ! مادرت و من... می بر میخوایم -

 

 : کنهیم زمزمه مردد و دمینم نشون یواکنش  هم باز

 تو احمق، جوونک اون به دهیچسب  که خواهرت -

 ؟ یآینم

 

 :  گمیم دلم تو و دمیم تکون ینف ینشونه به رو سرم

 ازم و  یکرد حسابم آدم مدت یکل بعد که حاال -

  با نه... یول  امیب خوادیم دلم نه ای یآ یم یپرسیم

 ! گهید  یها آدم پول

 

 اوقات خوامینم یرفتن دم ای ندارم بحث یحوصله 

 حرف تا مونمی م منتظر اما دونمینم رو کنم یتلخ

 : بگه  و هم باز بزنه



 !ستین  خوب ما یبرا نیا از شتریب موندن نجایا -
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  رم،یبگ رو سوالم جواب دیبا و کنم  صبر تونمینم

  چاق واسه زنمی نم زنگ بهش گهید بره اگه چون

 که نهیشینم کنارم ینطوریا وقت چیه گهید ،یسالمت

 حال در قه یدق به دم مود نیا از و بزنه حرف باهام

 :  گمیم و شمیم متنفر کم کم دارم رییتغ

 نباشه؟ مناسب گهید که یکرد ی کار هی چرا -

 

 !ستمین مونیپش -

 

 انقدر یوقت کنم  فرار خوادیم دلم حرفش، کنهیم تمیاذ

 :  گمیم و بده



  ؟یستین چرا -

 

  نیهمچ به دادن جواب واسه داره جدا و کنهی م مکث

 کنه؟یم  فکر یسوال

 

 ! دهی م انجام و کار نیا که ستمین یآدم تنها من چون -

 

 : داره بغض که  آدیم بدم و رهیم باال صدام

 هیبق دنبال  من یول معتاده، که ستمین یآدم تنها منم -

 یچ خودت. دمیبر تو از چون اومدم! نجا یا تا ومدمین

  بود؟ یچ  هدفت کارات یهمه  ته بابا؟

 

 : گهیم و اندازهی م باال شونه

 .  دونمینم -

 

 :  دهیم ادامه لحظه چند از بعد

 شما یوقت یول  بود شما یندهیآ  خاطر به اولش اول   -

 ! شد صفر هامزه یانگ تونیزندگ به دیزد گند  احمق دوتا



 

 داد ناخواسته و کنهیم متعجبم قبل از شتریب لحظه هر

 : زنمیم

 نیا رو ادین باال جونم که کردم اشتباه بگو  کلمه هی -

 ! تخت

 

  یتیاهم ادین  ای ادیب خوادیم یعنی نیا و کنهی م سکوت

 !زارهیب کردم اشتباه لفظ از دمیشا ای! نداره من واسه

 

 بدم؟ انجام برات  هست یکار -

 

 : گمیم و رمیگ یم یقیعم دم

 ... زندان برم خوامینم -
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 یصدا بندش پشت و شنومیم رو پوزخندش ی  صدا

 : گهیم  که رو خودش

 ... برم خوامینم منم -

 

  داده، یبزرگ  گاف چه  فهمه یم و آدیم خودش به

 : گهیم و کنهیم صاف رو صداش

 .کنم فصلش و حل کنمیم  یسع و ذارمیم سند برات -

 

 :  گمیم و محبتاش به کاراش، به ندارم، اعتماد بهش

  یقاط و  رنشینگ ازم بعدا که بذار یسند هی لطفا -

 . نشم  مشکالتت

 

 :  گهیم و دهی م تکون سر

 !  ذارمیم  برات زویعز یخونه  سند -

 



 اون از یک ی کدوم زمیعز که آد ینم ادمی اصال من و

 میبود قهر باهاشون سال تا سال که بوده ییها رزنیپ

 .خاکشون سر میرفت یم مرگشون بعد آخر دست و

 

  بابا؟ -

 

  االنشم نیهم یحت کنم، صداش که آد یم شیپ کم

 میزندگ تو که ستین یکس  تنها مگه یول  بمیغر باهاش

   دارم؟

 

  نتید اماومده باال گند کردن   یمال ماست و سند هی با -

 ! ها شهینم ادا من به

 

 : گهیم فورا

  بدم؟ انجام برات  که هست  یاگهید کار -

 

 : کنمیم زمزمه دمق من و



 با نه و شهی م حل پولت با نه که یکار هی...! آره -

 ! رابطه

 

 :  گمیم و شمیم جا به جا  جام سر و مونه ی م منتظر

 ازم و  یخواستگار  رفتم اگه که بده جواب هی -

 . بگم بهشون کجان امخانواده دنیپرس

 

!  هیسخت سوال داره حق  و بگه یچ که  مونهیم مات

 به ونیز یتلو  ی  تو رو اسمش قراره گه ید وقت چند

  آدم من و بگن دزد و یفرار  و اختالسگر عنوان

  دم؟یپرس یسخت  سوال   نیهمچ  که امیبد

 

 واسه  یعنی بگن اونا اگه خارج، رفتن بگم اگه -

 ...ای نیهست یفرار بگم ان،ینم پسرشون یعروس

 

 :  گهیم و پرهیم حرفم نیب

 !نگو نه -
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 :  گهیم و کشهیم صورتش به دست

 .  خورهیبرم غرورم به -

 

  نیآخر عنوان به رو نی ا هم من و دم  یم تکون سر

 : گمیم و رمیگیم نظر در اون ی خواسته

  م،یقد به میگردیبرم باز رونیب یبذار در نیا از پاتو -

 بدعنق ی  بابا همون یشیم شما! د یببخش نه، تو

  یول ناخلف نفهم یبچه  همون شمیم من و بداخالق

   ؟یزیچ هی  ازت بپرسم یینجایا که االن

 

 یحت که مونم ی نم منتظر عجول من   و  دهی نم جواب

 : پرسمی م و کنه فکر

  دور؟ م یانداخت چرا -



 

 سرم تو... سه دو کی! بده جواب! کنهی م نگاهم فقط

 یم مرتبه دو ده،ینم  جواب باز و شمارم یم ده تا

 و هفتاد و شصت و  پنجاه سه، دو، ک،ی شمارم

 !  سکوت

 

 و کشهیم ریت هوی و رهیگیم درد پهلوم چپ   سمت  

 !پاره یپاره  یپاره! من درون   نهیا

 

 و دمیم فشار درد یه یناح  ی  رو رو دستم که یحال در

 :  گمیم

  م؟یبود خانواده ما -

 

 : گهیم

 ... بود -

 

 : زنمیم داد حرفش نیب

 ! مینبود -



 

 :  گمیم و دمیم قورت دهنم آب همراه رو بغضم

 خانواده شما و بودم تنها  بودم، کنار من شهیهم -

  بود بد کردم یکار هر بود، اَخ زدم یحرف هر! نیبود

 فقط من چون ینبود یراض ازم وقت چیه و

 االن من. میباش یراض خودمون حق  به خواستمیم

 ...دارم یخواهش هی ازت فقط

 

 ! زندان یبر ذارمینم... حرفتو یگفت -

 

  بار هی فقط! بسه یعنی و سرم  ی  رو زنی ریم سرد آب

 تر زبون با رو لبم. ی دار ارزش خواسته هی قد و

 : گمیم و کنمیم

 ...امروز یدرآورد  رو خوبا بابا یادا قدر چه -

 

 : گهیم و شهی م بلند جا از

 . نمتیبینم گهید م،یدار پرواز صبح دم فردا -

 



 : گمیم و کنمیم کج رو سرم زنم،ی م پوزخند

  نه؟ ،یخوشحال -

 

 : گهیم و کنهیم اخم

 . ستمین نه -

 

 :  گهیم ی وقت لحنش ی  تو داره حرص

  زحمت یلیخ من! داره زحمت کردنم یدزد یحت -

 .دمیکش
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 ! یته



 ذهنم به حرفاش دن  یشن از بعد که  یاواژه نیاول

 و افت یهمه ته   یول ستمین ایدن تارک من! رسهیم

  خوامیم اهیس سال صد باشه، فرار قراره  اگه زایخ

 ! نباشه

 

  خوب حتما  پس نهیا اشجه ینت و زحمته یدزد اگه

  یخوب ی  جا  رو زحمتت هم  دیشا ای! ید ینکش زحمت

 ! ینگرفت بکار

 

  چون عاجزم، حرفاش درک از چون گرفته درد سرم

  حرف هم با که هیبار نیآخر و نیاول مطمئنم دونم،یم

 !هامون قرمز خط  به راجع هم اون م؛یزنیم

 

 و کنهیم شیهمراه  نگاهم ره،یم رونیب که اتاق از

  زبون به رو"   باش خودت  مواظب"  یشه یکل یجمله 

 رفتنش بعد   و نداره یتیاهم براش اصال چون آرهینم

  تو بمویغر من ننه و یزار  و هیگر باز آد،یم مادرم

  که یطور هی ! باشم کنارت تونمینم من و  یینجایا چرا

 ! بود کنارم قبال کنم فکر



 

 و خودم  با کردم لج یول قلبما، داره درد ناراحتما،

  و استرس بد حس   هی! ارم ین خودم ی  رو  به خوامیم

 دلم ته یول  غلطه رفتنشون دونمیم که دارم شیتشو

  که بودم، ایدوزار آقازاده نیا از منم کاش گمیم

 هیبق سر به ی چ  نبود المیخ ن  یع و همراهشون رفتمیم

  باز رو آدما منطق یب نطق   گهید هیدلتنگ خب و ادیم

 !کنهیم

 

 یندهیآ من نکهیا از بعد ز،یانگ غم یخداحافظ اون بعد

 ! رنیم نمیبیم چمدون هی داخل   رو مادرم و پدر

 

 چطور و چرا دونمینم! داده نجات رو  من جون   بابا

 بودنم زنده واسه یوقت یول شده دایپ  اشکله و سر

 !رسونده نجایا به رو من بابا کندمیم جون

 

  رو پولش و فروخته رو امالکش تمام بابا گهیم مامان

 آدم یلیخ نظر  از! پول؟! ایدن سر اون به  کرده حواله

 یایدن نیا تو مگه حاال و داره  رو یکار هر ارزش ها



  نیهمچ که دارن وجود  من مثل   احمق تا چند بزرگ

 !بزنن؟ ی بیعج یحرفا

 

  قیتزر مسکن و شنیم شتریب پهلوهام درد بعدش

  شدن گرم از قبل   و رهیگیم  خوابم سرمم، ی  تو کننیم

 چون"  ارهی ب برام رو یکین"  گمیم آزاد به هام چشم

 . کجاست می گوش دونمینم
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  * * * 

 

  یاجبار نشستن حرکت ی ب و ساکت جا  هی وقت چیه

 به دراز تخت  نیا ی  رو که االن نداشتم، دوست رو



 و چمه گهینم خدا یرضا محض یکی و افتادم دراز

 ! دلتنگ خب، البته و نمیترکالفه مرگمه، چه

 

 تنها نیا و شد جمع یسالمت به بودم زده که یگند

 ! بود  بودن، زاده آقا یها  تیمز از من یاستفاده

 

 اگه و بیغر و بیعج یها  دستگاه به دمیم نگاهمو

 روشن و  ختمیریم کرم حتما شدینم  یباز جونم با

 سر امحوصله خب؟ کنم کاریچ و کردمیم خاموششون

 ! رفته

 

  بگه شهینم رد پرستارم هی یحت خدا  یرضا محض

 و کنم یسپر باهاش رو  یقیدقا که منه چند  به خرت

  و جام تو شمی م زیمخین شهی م باز اتاق در نکهیهم

 شهیم اتاق وارد مسن دکتر هی و نه یکین که نمیب یم

 :گهیم و

 ! ر یبخ صبحت -

 

 :  گمیم  لب ریز منم



 .  زمیعز ریبخ توام صبح -

 

 : گهیم و اندازهیم ینگاه ها دستگاه به خنده،یم

 نه؟ گه،ید حتما بهتره حالت -

 

  دکتر یایفوب یبچگ از یول نه؟ بگم خوادیم دلم یلیخ

  لبخند برام نزنه آمپول وقت هی نکهیا ترس از و داشتم

 :گمیم و زنمیم

 ...کمی -

 

 : گهیم و ستهیایم نهیس به  دست کنارم

 حرف خودت با مسئله نی ا به راجع دیبا گفت پدرت -

 ...بزنم

 

 : پرسمیم و کنمیم ز یر چشم شناسه؟ی م رو بابا

  ماجرا؟ کدوم -

 

 :  دهیم ادامه و اندازهی م باال رو ابروش یتا



 !  یینجایا  االن خاطرش به که یامسئله ! تیسالمت -

 

 چه کردم  فکر حاال و کارخانه ماتیتنظ به گردمیبرم

 !بشنوم قراره رو یمهم یمسئله 
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 به! شتریب هیکل شدن، ر یدرگ یحدود تا کبد و هیکل -

 !افتاده روز نیا به الکل ی هیرو یب مصرف خاطر

 

 نبود دکتر اگه کنمیم حس که کنهیم دی تاک یطور هی

 ریز خوابوندیم دهیکش هی نبودم ضیمر هم من و

 ! گوشم

 



 و رمیگیم خودم به یمتاسف یافهیق و دمی م تکون سر

 : گهیم

 ادیاعت بحث داره، وجود  االن که ی امسئله اما -

 .  شماست

 

 و یس هی رسرم یخ شهیم  باعث و زشته کمی نیا خب

 : بگه تشر با دکتر و بکشم خجالت درصد پنج

  خودت؟ با ی کرد کاریچ -

 

 فقط کردم  خراب میزندگ از که ییها سال تموم من و

 واژه نیا  یکی! خودت بشنوم،  خواستمی م رو نیهم

 !  ننیا هیبق اگه درک به بگه و بندازه ادمی رو

 

 با م،یکن متنقل یاگه ید مراکز به رو شما دیبا ما -

  گذاشتن ونیم در بود مونده فقط کردم هماهنگ  پدرت

 .شما با مسئله نیا

 

  ؟ی مرکز چه  -



 

 : کنهیم زمزمه حرص با

 بگم بهتره  ،یمرکز  هر نه البته و ادیاعت ترک -

 . زنمیم  سر بهت هم خودم یگهگدار... کینیکل

 

 : پرسمیم

  چرا؟ -

 

 : گهیم و کنهی م نگاهم جیگ

  چرا؟ یچ -

 

  ها بهیغر از ندارم عادت من و ازش رمیگیم نگاه

 : رمی بگ کمک

  د؟یزنیم سر  بهم چرا -

 

 : گهیم و اندازهی م باال شونه

 .  دادم قول مادرت به -



 

  قدر نی ا اگه یآخ" گمیم دلم تو و زنمی م پوزخند

 سر بهم یگهگدار نموند خودش چرا بود نگرانم

 ! " بزنه؟

 

 یتموم من یها یبدبخت یمبارک و منتیم به خب و

  دلمم یول  ستین تمیاولو یسالمت که درسته! ندارن

 هی ی  تو رو شب تا صبح خاطرش به خوادینم

 !  کنم سر  مارستانیب

 

 انیپا علت شده  امخانواده  رفتن انگار... ادیاعت ترک و

 !من  داستان خوش
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  حاال و رهیم  اتاق از سفارش و زدن نق یکل بعد دکتر

 تونهینم گهید که مقابلش مبهم ریمس با مونده کوشا

 ! رهی بگ نظر در رو "  حاال"  و"  االن"  فقط

 ستین بد هم  یلیخ شیاجبار ادیاعت ترک کنهی م فکر

 ایکوفت اون گذاشتن کنار جرئت وقت چیه  خودش چون

 . نداشته رو

 

 اما بکشم قیعم نفس  و نمیبش سرجام کنمیم یسع

  و بد درد چهیپیم چپم  سمت ی  پهلو تو که یدرد

 . هینامرد

 

 یکس اگه آقا بگم و بزنم غ یج کم کم گهید خوادیم دلم

 که بخورم نیبد یزی چ هی نتمیبب و  نمشیبب ادینم

 !  بخوابم

 

 دکتر هی  حتما کنم،ینم نگاه یحت من و زننیم در

 روده سرطان یسالمت به خب  بگه اومده که استگه ید

  بیآس کمتهیش تو که یموتور  هر و یدار اممعده و

 !استدهید



 

 رو آرومش و قشنگ یصدا تصورم خالف بر اما

 " سالم: " گهیم که شنومیم

 

 یاالغ حس لحظه نیا ی  تو یول باشه  خودمون شیپ

 بناگوش تا ششین و دادن تابیت بهش که دارم رو

 که نمشیبیم و در سمت   چرخونمیم  رو سرم بازه،

 : گهیم و زده لبخند

 ! یاله ینینب ریخ -

 

 و هوا دهیم پر رو لبخندش هیثان صدم  تو نه، کم کم

 : زنهیم غر

 !  روز چند  نیا شدم ترک زهره ؟یبد د ینبا خبر هی -

 

  در من   به که یدیآفر یاتخته  واسم یمرس ایخدا

 . استوانهید نیا خودم  از تر چل و آدی م یحساب

 



  جمع هم تو رو  صورتم غرغراش دست  از فرار یبرا

  کردم دورگه رو صدام که یحال در آروم  و کنمیم

 :  گمیم

  باالخره؟ یاومد -

 

  و جام سر خوابمیم و کنمی م تمارض توان تمام با

 : گهیم

 ! ییپرو تو قدر چه -

 

  ی  تو چپونهیم رو دستش ی  تو دیخر ی ها  کیپالست

 یم هم  به محکم شه ی نم بسته درش یوقت خچالی

  خوشم ازش  قبل از شتریب لحظه هر من و کوبدش

 .آدیم

 

 رو لبخندش تره، آروم حاال و ستهیای م تختم کنار

 : گهی م و اولش یجا  سر ذارهیم

  چکسمیه  نجایا آوردنت آمبوالنس با شدم، نگرانت -

 . چرا و شده یچ بگه بده و جوابم نبود

 



 و رهیگیم رو دستم سمتش، کنمیم دراز رو دستم

 : گهیم

 ازت یکل دارم  غر یکل! ی ستین خودت مواظب اصال -

 چون کنار  بذارم رو همشون دیبا االن یول امکالفه

  ؟یکنیم تمیاذ قصد از بده، حالت

 

 :گمیم و کنهیم تیسرا  منم یها لب  به لبخندش

  ؟یچطور خودت -

 

 : گه یم و دهیم تکون نیطرف به رو سرش 

  ه؟یچ  مشکلت  نگفت دکترت. ستمین بد یا  -

 

 دکتر کنارش در و زنهی م زنگ گوشم ی  تو صداش

  رو ماجرا نیا اگه دونمینم من و" ادیاعت ترک" گهیم

 !کنه؟یم درک اصال بدم،  حیتوض براش
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 . هیبد مشکل -

 

 که عاقله قدر اون شکر رو خدا و دهی م تکون سر

.  بدم حیتوض براش نی ا از شتریب خوامینم بفهمه

  یور  هی لبخند همون با سته،یایم کمر به دست

 :گهیم  لبش یگوشه

  نه؟ رفته، سر اتحوصله  -

 

 وونهید دارم رسما و قوت  و شدت با دمی م تکون سر

 .  یحوصلگ یب از شمیم

 

   نظرت؟ به میکن کاریچ -

 

 ی  رو سرم  سوزن به  و رمیگ یم باال رو هام دست

 :  گمیم و کنمیم اشاره چپم دست



  کنم فکر خب یول دارم رو  کارا از یلیخ  قصد  که من -

 .آمینم بر پسشون از االن

 

 :  اعتراض و کنهیم اخم

 ! خب باش آدم تیزندگ تو بار هی -

 

  دمیم نشون معترض رو خودم اون از بالطبع هم من

 :  گمیم و

  فالن بار هی باش، آدم بار هی دیگیم همتون یه -

 باشم آدم کال دیبا بدم گوش بخوام حرفتون به باش،

 . که

 

 : گهیم و ستهیایم کنارم و آد یم خنده،یم

 دونمینم من ،یناراحت عالمه هی گفت دوستت -

 خوادیم دلم یول ندارم میادیز وقت هی چ تیناراحت 

 بگردم ای یدار یحل راه خودت بشه، خوب  حالت

  کنم؟ داشیپ

 



 ام یآ و رمیگیم خودم به  رو حالت نی تر مظلومانه

 : گر سواستفاده

 ... کن بوسم -

 

 دماغش رو افتهی م خوشگل نیچ تا چند و کنهیم اخم

 :  گهیم یوقت

 .  ادب یب گمشو برو -

 

 یول خنده  از بخورم ترک خوامیم گفتنش ادب یب با

 و کنم حفظ رو نما مظلوم سیس اون که تالشم در

 : بگم

 ...لُپمو -

 

 گهیم شاعر خب یول نبوده نیا قصدم اول از ابدا

 خود عزت  با طمع، به یخار  و است قناعت به عزت

 !  مطلب  یخار و بساز

 



  که بندمیم رو هام چشم قانع آبرودار آدم که منم

 . نباشه معذب

 

  باز رو هام  چشم از یک ی ی  ال و گذرهی م لحظه چند

 : گمیم و کنمیم

   ؟یکنی نم ؟یخواینم ؟یآینم -

 

 نهیشیم پشه باد سرعت به و بندمیم  پلک دوباره

 لپ و کنمی م باز رو هام چشم. رهیم  و لبم یگوشه

 ی  تو که یدرد لمس و تعجب با. شدن سرخ هاش

 : گم یم امهنه یس

 ! ستین  یکاف ابدا ن؟ییییهم ن؟یهم -

 

 : زنهیم غر و خجالت  فرط از شهیم یعصب

 ...رمایم  ذارمیم ؟یمعترض یچ همه به چرا تو -

 

  سوخت احتمال  یول کنم قهر خوادیم دلم خوام،ینم

  قدرم اون گهید بودنم گاو  تموم با البته. ادهیز دادنم



 چه یسنت  تفکرات با دختر هی ندونم که ستمین گاو

 کار نیهم یحت دادن انجام موقع کشهی م یزجر

 دلم یول منه، حال کردن    خوب واسه قطعا و  کیکوچ

  تک تک و کنم هیگر کنم، اخم  بخندم، باهاش خوادیم

 چند یواقع یزندگ تو و بودن یخنث قبال که  ییها  حالت

 ! ببرم کار به میاقهیدق

 

 داریب شبم ی ول سانسوره مایس صدا نه،  که لمیف حاال -

 کجامو ن؟ی هم ؟یبکش باباتو مامان کی کش ینموند

 ن؟یا رهیگیم
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 : گهی م متعجب

 ! کوشا  یشعوریب قدر چه تو یوا -



 

!  دهیم دست بهم بودن حس   زنهیم صدا که رو اسمم

 و هیدائم ییتنها نیا که یبدون ،یباش تنها  نکهیا مثل

  با بار چند  رو خودت اسم خودت، یوونگید فرط از

 .  قشنگه  اما ترسناکه ،یکن صدا مختلف یها لحن

 

 نجایهم  نظرم به اما شعورمیب یلیخ من  قایدق آره -

 ! یاله امتحان نیا به میبد انی پا و میکن کات

 

  یپوسته اون از که حاال و کنهی م تعجب قبل از شتریب

 مهربون بگم تونمیم اومده، رونیب یتهاجم  یآشفته 

 . خودم یمایقد به هیشب کمی دیشا مظلومه، و ساده و

 

  ؟یچ واسه -

 

 :  گمیم و  کنمیم من من

 ...  من... نیبب... چون -

 



 :گمیم و برمیم باال رو صدام

 خوامیم ،یکنیم تمیاذ همش! یآزار کودک تو چون -

 گولم ،یذارینم کنم بوست خوامیم یذاری نم نمت؛یبب

 یبد چرا . یاریب هم  رو ماجرا ته و  سر ،یزنیم

   انقدر؟

 

 رو اون به رو نیا از چنان یآن واکنش کی یط

 پس بودنش ساده با رابطه  در رو حرفم که شهیم

 . دمیم بهش رو اعظم یطه یسل لقب و رمیگیم

 

 بد حالت نیهمچ مثکه شد؟ وا نطقت ه؟یچ ها -

 برم نه، عقلت کنهیم کار  زبونت گه؟ید  یخوب ست؟ین

 !یباش داشته  یخوب روز نه؟ گه،ید

 

 :  گمیم و کنمیم نگاهش سیف پوکر

 . بکش دراز نجایا ایب -

 

  طهیسل در بزنه بودم منتظر که تصورم خالف بر

 جا کشمیم کنار که بعد  و کنارم نهیشی م اول ،یباز



  رو دستم نکهیهم و کشهیم دراز کنارم بشه  باز براش

 : گهیم برمی م باال

 باشن، گچ تو  انگشتات امروز آخر تا یخواینم اگه -

 . بزن دست بهم

 

 . بزن تو زنمینم  دست من -

 

 لب ریز بندهی م رو هاش  چشم که یحال در و خندهیم

 : گهیم

 .تیترب یب -
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 غر معمول طبق که یحال در آزاد و شهی م باز هوی در

 یکین دنید با و شهیم اتاق وارد گاو به هیشب زنهیم

 : گهیم

   د؟یکنیم  جمع خودتونو دیشیم یاسترس ای برم -

 

  که یحال  در و نهیش یم جا سر زده  شتاب یکین

  از خجالت با  کنهیم کسی ف سرش ی  رو رو شیروسر

 :  گهیم و رهیم نییپا تخت

 .  سالم -

 

 : گهیم و زنهی م لبخند آزاد

 ...عروس ماهت ی  رو به سالم -

 

  کیپالست یکل و شهیم  اتاق وارد نازار سرش پشت

 : گهیم و دستشه

  ؟یخوب سالم، -

 

 : گمیم آزاد از بالطبع و دمی م تکون سر



 . زنداداش ماهت یرو به سالم -

 

  بندهیم سرش  پشت رو در که یحال در و خندهیم

 : گهیم

 .  هیچ حرفا ن یا ارین در یباز یَکد ییاَ  -

 

 یک از قایدق دونمینم و کنهیم یاحوالپرس یکین با

 که یروز اون از دیشا. شده دوستانه باهاش امرابطه 

 از یناچار  سر  از و گشتیم آزاد دنبال ها  وونهید مثل  

 میتصم دو هر حال هر به اما خواست، کمک من

 رو میدار هم از که یکوتاه  و بد یخاطره  میگرفت

 ! میکن فراموش

 

 : گهیم و کنهیم تیاذ رو یک ی ن ماریب آزاد  

 دارنا، مداربسته نیدورب اتاقاشون تو نجایا -

  هست؟ حواستون

 

 آزاد و من نیب رو نگاهش زده  وحشت یکین

 : زنم یم غر من  و چرخونهیم



  با یداشت نجایا صبح بگم منم  خوبه کثافت، کن ولش -

  ؟یزدیم الس من  خدمتگزار و فیشر  پرستار

 

 : گهیم آزاد و کنهی م نگاهش اخم با نازار

 . کردی نم ول رو پرستاره خودش زنه،یم زر -

 

  داد فتنه نقش در من و شهی م ظتری غل نازار اخم

 : زنمیم

 . نازار کن سیسرو  دهنشو -

 

  با هم یکین  نداره صدا خدا چوب بچ، زی ا کارما خب و

 : گهیم و کنهیم نگاهم اخم

  ؟یکردینم ولش -

 

  کم دینبا  و ژاپنه واسش جا همه ییسامورا هی و

 : ارهیب



  مراقبت به ازین بوده، بد حالم  دارم، یلیدل هی من باز -

 یرابطه  واسه یلیدل چه نیا ؟یچ نیا. داشتم ژهیو

   داره؟ جامعه کش زحمت قشر با منحوسش

 

 رسهیم بیغ از شاهد و شهی م باز ضرب به اتاق در

 : گهیم و

 دیباش آروم بخدا، نیگذاشت سرتون رو مارستانویب -

 . گهید

 

 از خوشگلتر باالخره چون اومده بدموقع یلیخ شاهد

 به رو اندازه، غلط اشافهیق و هیوحش حسود دوتا نیا

 : گهی م رفته چخ به بدبخت من  

  شما؟  یبهتر -

 

 :  گمیم  و دمی م قورت رو دهنم آب

 . باشم  بهتر شهیم روم گهید االن  خب بله -

 

 :  گمیم ملتمسم و درمانده نگاه با و



 "  برو مادرت  جون" 

 

 نیا اسمش بود لمیف اگه  لحظه نیا کنمی م احساس و

 "بمانم زنده خواهمیم" شدیم
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 و بستم رو هامچشم کهی حال در پرستاره رفتن بعد

 رسم،یم بودنم زنده یبرا  میعرفان مناجات به دارم

  شهیم دهیکوب  صورتم به یفیک و هامه لب  ی  رو  لبخند

 : گهیم که یگنگ ی  صدا و حقمه که

 . کنن سرت اون تو خاک -

 

 که شنومیم  رو هاش حرف یباق و کنمی م باز چشم

 : گهیم



 . بود خوشگل یلیخ -

 

  نیا یعقل تی صالح هم یمود آدم هی یحت! هرگز مود؟

 : گمیم و زنمیم لبخند. کنهیم  رد رو دختر

 ...تو یی بایز به نه -

 

  که آدیم صدا و سر پر خرمگس  هی مثل   آزاد یصدا

 . ماست ی بایز یرابطه  کردن خراب هدفش دونمیم

 

 !تو یمالپاچه  به نه -

 

  که خونتون د یبر گهید بسه بگم خوامیم و کنمیم اخم

 کار به دست زودتر خودش دهیفهم و عاقل نازار

 : من به زنهیم گند که  البته و شهیم

  نجایا وقتمو خوامینم کردم فرار خونه از ساعت دو -

 دوارمیام  خداحافظ کنم؛ تلف چرون  چشم یآدما با

 یاالن که ین یا شعورترازیب و یبش بلند نجا یا از زودتر

 . یبد ادامه تیکوفت یزندگ به



 

 تو و افتهیم راه دنبالش من از تر مال  پاچه آزاد بعد

 یپل" غرورو  ازم تو یگرفت"  کیموز  اون سرم

 ! چرا؟  خب و شهیم

 

  یچرا کنم،  فکر نازار یماجرا یچرا به آم یم تا

 : گهیم و شهی م مطرح  یکین  یماجرا

 .برم خوامیم منم -

 

 ممکن حالت نیترمعصومانه با و نمیچی برم لب

 :  گم یم و کنمی م نگاهش

 .دارم کارت بمون -

 

  و دهیم تکون" ه؟یچ"  یمعن  به نیطرف  به رو سرش

 : گهیم

 ...بگو زود شده رمید جان؟ -

 



 مثل   مثال نکه یا نه! بگم؟ چطور دیبا قایدق دونمینم و

 فقط! نه کنما، شروع کجا از ندونم و باشه لمایف

 . نره که  بگم بهش یچطور دونمینم

 

 .بشم مرخص نجایا از دیبا من -

 

  ر  یز رو موهاش که یحال  در و کنهیم نگاهم تعجب با

 :  گهیم کنهیم  مرتب شالش

 ؟یکن فرار یخوایم یعنی -

 

 :  گمیم و خندمیم

  یاریب قاشق  هی واسم  خوامیم ازت راستش آره -

 . رو نجایا کنم  حفر بتونم
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 : گهیم و کنهیم یکج دهن

 .  خب باش یجد. مسخره -

 

" گمی م خودم شیپ  و دمی م قورت رو دهنم آب

  الزم جلوش که هست نفر هی باالخره یعن ی" تونم؟یم

 !  نباشه؟ تظاهر به

 

 . دنیم انتقالم گهید یجا به و کننیم مرخصم دکترا -

 

  زنده و  رمیم یم لحظه چند نیا ی  ط و کنمی م مکث

 : بگم تا شمیم

 ... اعت ترک   واسه نکیلیک هی به -

 

 : گهی م یجد یلیخ

 . دونمیم -

 



  خوامیم و کردن یخال سرد آب انگار من ی  رو و

 : گهیم خودش که  کجا از بپرسم

 دونمینم کجاشو از. دونستمیم بگم دیبا فکرکنم -

  فرار با خب یول دمیفهم یچطور  و یک از آدینم ادممی

 .شدینم درست یزیچ من

 

 : گهیم و نهیشیم کنارم آدیم

 یتونیم تو.  هیتوج نه بشنوم حیتوض که اومدم االن -

 تا صد و هزار که بابام مثل   ،یباش داشته لیدل تا هزار

  ه؟یچ برنامت بعدا واسه  یعنی حیتوض یول. داره لیدل

. رفتم یم دارم حرف  باهات یبگ نکهیا از قبل االن اگه

 فرصتو نیا بهت  من چون. دمتیدینم وقت چیه گهید

 سادمیوا نجا یا االن اما یاکاره ی چ یبگ که بودم داده

 .بشنوم که

 

  جرئتم و دل  یب من که قدر هر! بگم دیبا یچ دونمینم

 بگم و کنم نگاهش  تونمیم فقط. منه مقابل نقطه اون

 !منه ی  زندگ آدم نیتر قشنگ

 



   بگم؟ یزیچ هی -

 

 هاش حرف به و گوش براش شهیم  وجودم همه

 : گهیم و کنهیم تر زبون با رو لبش. کنهی م توجه

 شهیهم چون. مقصره یل یخ مامانم کنمیم فکر من -

 یعنی. دوستش نه دهید شوهرش  چشم به شوهرشو

 سمت ه ی از باهاش که نکرده تالش وقت چیه خب

 دوتاشون به که درست ی جا  هی ره،یبگ ارتباط گهید

 چیه ها، گذاشته احترام بابام به شهی هم. کنه کمک

  وقتم چیه خب یول دهینکش حساب و حرف ازش وقت

 دردشو بتونه بابام که نبوده راحت باهاش یقدر اون

 . بگه

 

 :  دهیم ادامه لحظه چند از بعد و کنهی م فکر کمی

 که یدوست به دارن ازین آدما  یهمه کنمیم فکر من -

 همون جز ویکس من یبابا  یول کنن دردودل باهاش

 بهت ه،یچ درستش دونمینم. نداره بد یدوستا

  من یول  بذارم احترام بهت ای خوبه  بزنم سرکوفت

 به ارتباطمون به. ستین کردن معجزه قصدم اصال

 تو اگه  من. کنمینم نگاه مخاطب پر درام هی چشم



 واسه یکن تالش خودت دوارمیام یول  کنارتم یبخوا

 .کردن یزندگ سالم

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 ونهیششصدوس_ قسمت#

 

 فالن ویخواستگار ازت یکنیم التماسم یدار یعنی -

  گه؟ید کنم

 

  با و دهیم  تکون مثبت جواب  ینشونه  به رو سرش

  هاشه  چشم یتو که  یخاص یتخس و یسرتق اون

 : گهیم

 ! گهید برم دیبا بگو زود ؟یگیم یک تروخدا،  آره -

 

  قصد اما شده رو و ریز دلم که یحال در و خندمیم

 :  گمیم کنم کنترل رو خودم دارم



  بگم؟ االن -

 

 و زنهیم یامارگونه یب شخندین رفتنه، یآماده  بایتقر

 : گهیم

 ... گهید برم و بدم یمنف جواب خوام یم بگو -

 

  از اصال که یطور! رهیخ م،یمستق کنم،ی م نگاهش

  نه. دمیند واقعا انگار خب و باشم دهیند آدم عمرم اول

  هام قیرف داشتم، دوست باشه، نبوده چکس ی ه نکهیا

 . مونمیم  کنارت یبخوا اگه نگفته یکس یول بودن

 

 کنم،یم سرفه و یمردگ موش به زنم یم رو خودم

  باز را شدنش نگران نمیبب خوامیم فقط! نه! ضم؟یمر

 . نمیبب

 

  از شیدلنگران یول ندارم شک ام؟وانه ید ... دیشا خلم؟

 همون از. اومده قشنگ  نظرم به اول یلحظه  همون

 لبخند... داشتم  دوست رو درشتش ی ها  چشم اول

  خوش جا هاش  لب ی  رو  و اومدهیم زود که یعجول



 و دارم و داشتم دوست رو رفتهیم هم زود و کردهیم

 خوادیم  کوتاهم یسرفه دنیشن با که میینجا ی ا حاال

 :  گمیم و کنهیم صدا رو دکتر و در سمت برداره زیخ

 !ایب خودت... خوام ینم دکتر -

 

 :کنهیم  زمزمه دلواپس لحن اون با

 ... که بده حالت آخه یول -

 

 :  گمیم و کشمیم نفس

 ...ایب -

 

  هامچشم و رمیگیم رو دستش ستاده،ی ا کنارم حاال و

 واقعا تونمیم رو"  داشتن"  و"  بودن. " بندمیم رو

  خمار یدنباله بودن گهید د،یجد مفهوم هی با کنم درک

 رفع واسه مواد داشتن   ی  معن داشتن و برام ستین

  کامال جوونم نه یوقت سن، نیا تو من و  ستین  یخمار

  کم و آروم و ساده قدر نیهم  نوجوونم گهید نه و

 !توقعم

 



 : زنمیم لب

ت -  .دارم دوس 

 

 هر در یول  بگه، هم اون منتظرم و کنمی م باز چشم

 خودمم ی برا یحت چون. ندارم هم یتوقع  ازش حال

 کار خودم داشتن دوست از اون داشتن دوست

 !آدی م نظر به یترساده

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 ششصدوچهل _ قسمت#

 

 

   ؟یگینم دروغ -

 

  بار کی که یآدم کنم، مطمئنش دیبا و کنمیم کج سر

 :کنه اعتماد رید داره حق رفته اشتباه



 به پس! ییتو کنارمه که یکس تنها... نی بب طمویشرا -

 . باشم داشته دوست تونم ینم رو یاگه ی د کس تو جز

 

 پیکل که یابچه   پسر لحن با و زنهی م لبخند

 :  گهیم کرده یزخم رو اطرافمون  جهان شیخداحافظ

 . خداحافظ فعال -

 

 ازش یتوقع دارم بهش  که یا عالقه بابت  خوامینم

 همون با خودش مثل و زنمی م لبخند پس باشم، داشته

 : گمیم لحن

 . خانم بزن سر  بهمون ایب بازم خداحافظ، -

 

 نشده خارج در چهارچوب از هنوز و دهی م تکون سر

 : گهیم و گردهیبرم که

 آدرس. باش تماس در منم با باش، خودت مواظب -

 ام یزار و  ناله. نمتیبب ام یب که بفرست برام کمینیکل

  اونام و ینکرد یکار بابات مامان واسه توام نکن،

 حله؟ دارن، خودشونو یزندگ

 



  بود آدم اگه خوب  و کنمیم  نگاهش فقط ی حرف چیه یب

 ! یکین ذاشتنیم رو اسمش

 

 رو سرش تا کشهیم  طول هیثان چند فقط و رهیم

 :  بگه آروم و  اتاق تو ارهیب

 ! نطوریهم منم -

 

 یهاگونه  با بشه، من واکنش منتظر نکهیا بدون بعد و

  استلحظه  نیهم عشق اگه و کنه فرار اشانداخته  گل

  یلیخ که رمیپذیم من خب زنهیم تند قلبم داره که

 !عاشقم

 

  ستین قشنگ یزندگ که هینطوریا هم  ییها وقت هی

 رو طیشرا  تحمل وجودشون که هستن  ییها آدم یول

 با حرفاشون، با که ییها آدم. کنهیم تر  آسون برات

 ! توان میت ی  تو که کننیم  ثابت بهت هاشونیدلواپس

 

 

 * * * 



 

 هی شگاه،ی آسا هی! بسته طی مح هی به رو باز یپنجره 

 و دمیخواب  تخت ی  رو! من؟. سبز یول  کی کوچ اطیح

 خروار  خروار شدم، رشیاس که یدرد بدن تحمل ی  برا

 .  شهی م قیتزر بهم مسکن

 

 که حاال نیهم یول! دونمینم سالمه؟ وچندست یب

  ها یلیخ  که کردم خودم با یکار جوونم، اصطالحا

 .شنینم دچارش یریپ ی  تو

 

 که بار هر و گذاشتم کنارم بابابزرگا مثل   که سهیک هی

 وانیل هی با  پرستار هی رسه،ی م داروهام مصرف وقت

 !پرسهی م رو حالم لبخند با و اتاق داخل  آدیم آب

 

 ! ستین خوب  حالم من خب

 

   باز_مفت#

 



 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 ک یوششصدوچهل _ قسمت#

 

 خوادیم دلم و امیعصبان ام،کالفه خودم  دست از

 نیا از! کنم ستین به سر  رو کوشا اسم به یموجود

 از و متنفرم نجایا یگرفته یفضا از آد،یم بدم سهیک

 از رونیب خوادیم دلم. زارمی ب جهنمه مثل   که یاتاق

 ! نمینب کابوس گهید و نمیبب  رو مادرم و  پدر فضا، نیا

 

 یول هیمقطع و یع یطب بد حال   نیا گهیم دکترم

 و کوبمیم بالشم  ی  رو رو سرم! طاقتم کم من دونهینم

 ست،ین ینجات  راه اگه حداقل... لطفا کن کمکم ایخدا

 !باشه کردنش تحمل طاقت

 

  دروغ و گذرهی م ینطوریا روز تموم... سه دو، ک،ی

 فعالن ها مسکن اثر  هنوز که یگاه  از هر نگم

 ! کنمیم  یاپرداز یرو

 



 که یدیجد ی  زندگ ی  برا  و نمیچیم برنامه بعدم یبرا

  که هیکین خاطر  به گمیم خودم به. بسازمش قراره

 شیادیز مقدار و درصد خب یول! بشه شتر یب تحملش

 .  شده  خسته که هییکوشا  خاطر به

 

  حاال و باشم دهییدو لیتردم ی  رو ها ساعت نکهیا مثل

 . زنمیم نفس نفس و نشستم گوشه هی کوفته  و خسته

 

  کشمیم خودم همراه رو سرمم هیپا شم،ی م بلند جا از

 دو روز، کی شمارم،یم ستم،یایم پنجره پشت و

  باالخره و... روز ده هفته، کی روز، سه روز،

 !رمی بگ ارتباط رونیب ی  ا یدن با تونمیم

 

 رو روز ده نیا یهمه  که یآزاد  با همه از اول

 آدیم دنمید به لبخند با که خواهرم دوم  بوده، منتظرم

 رو میگوش یوقت  زود یلیخ صبح که یدختر با سوم و

 . "شده تنگ برات دلم"   نوشتم براش گرفتم، لیتحو

 



 دوش و دیشد یها درد  بدن از یخبر  گهید اما حاال

  افتخار خودم به و بکشم نفس تونمیم. ست ین سرد آب

 !براومدم میزندگ تو کار هی پس از باالخره  که کنم

 

 و هستن داروهام اما خوبه حالم کنه،یم بغلم آزاد

  از انه،یماه چکاب نجاست،یهم من باز مفت یانگار 

 نیا تو دمیفهم من و آرامشم و یسالمت دادن دست

  من، دار مشکل کبد  ! داره یواکنش یکنش  هر یزندگ

 !حقمه که البته و بدنمه با من ی  رفتار بد یجه ینت

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 ودوششصدوچهل _ قسمت#

 

 : گهیم بهم

 !یتونست یدید -

 



 از من اما تونم،یم که دمید خودم چشم به واقعا من و

 باز که بشن، فراموشکار که. ترسمیم ها  چشم نیهم

  جنگ هی تو قراره که حاال  از انگاز و کنن اشتباه

  سخت هم قبل از یحت میزندگ فتمیب ریگ خودم  با یداخل

 !تره

 

 قابل ریغ بن،یعج هستن، یوحشتناک موجودات  آدما

 حال نیع در و آدیبرم ازشون یکار هر کنترلن،

 بست بن هی از  انگار من و باشن هم مهربون توننیم

  اول نجام،ی ا حاال اما دونمی نم رو شیچطور! شدم رد

 . ابهام از  پر ر  یمس هی

 

  که شده  پهن یدختر ی  رو  نگاهم لبمه، ی  رو  لبخند

 لبش یگوشه ستاده،ی ا خواهرم از دورتر قدم چند

 !داره لب ی  رو لبخند یول زخمه

 

 و بهش رسونم یم رو خودم که شهیم یچ دونمینم

 نه یباش تو مخاطبم رو، داستان یباق خوادیم دلم

 . ها آدم یهیبق



 

 لبت یگوشه  زخم  ی  رو آد،یم باال انگشتم سر

 یوقت شمیم  خودیب خودم  از ها وونهید مثل   و نهیشیم

 : پرسم یم بلند یصدا با

   شده؟ ینطور یا چرا -

 

  سر هات دست. شهیم  قبل از تر پررنگ لبخندت

 : یگیم و کننیم لمس رو انگشتم

 . نکن یز یآبرور ست،ین  یمهم زیچ -

 

 :  یگیم و یدیم تکون دست آزاد و خواهرم ی  برا و

 .  سالم -

 

  خوامت،یم  وار وونهید  انقدر یک   از دمینفهم که یمن

 :  گمیم و امی عصبان هنوز

  مگه؟ داره مرض بوده، یک هر کرده غلط -

 



 با و من کردن   آروم واسه یریم در کوره از تو و

 : یگیم دتیتاک از  پر لحن اون

...  که نداره گله گهید داره عوض که یز یچ! حقمه -

 ...نیا بارم ه ی گفتم دروغ بهشون بار ده

 

 : زنمیم داد حرفت نیب

 ! حقته یکنیم فکر که یکنیم خودیب -

 

 ! بود شده تنگ واست دلم منم -

 

 ها، آدم حضور به توجه بدون حرفت، ن یا کنهی م اللم

 : گمیم و کنمیم بغلت نجایا پرسنل ها،دکتر

 .دمینفهم ینکن  فکر ا،یکن خرم یکرد شروع االن از -

 

 و زنهیم  آروم یضربه چند امشونه  سر به دستت

 :  یگیم

 !تو؟ یبود یک باهوش -

 



  دلم! کنم معذبت ترسمیم یول "  تو"  بگم خوادیم دلم

 تعلق که بفهمونم ایدن یحت  همه به بزنم، داد خوادیم

 تو و وصله تو به فقط بعد به االن از من خاطر  

 :  یگیم

 . بزنم حرف خواهرت با بذار کوشا،  زشته -

 

  بهت که یطور و کنم بغلت محکمتر ها بچه  مثل   من و

 :  گمیم  یخودم مال    فقط کنم ثابت

 !خوامینم -

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 وسهششصدوچهل _ قسمت#

 

 : زنهیم داد آزاد

 م؟یکن گزارش دیبا یک به  ویاخالق مفاسد نجایا آقا -

  ه؟یهرک به یک هر نداره؟  صاحاب



 

 رو دستت کنمیم اخم بهش رو که یحال در من و

 خودم با که ییقرارا و قول  از. برمت یم و رمیگیم

  بشم کنده گهید قراره یول گمی نم یزیچ  بهت گذاشتم

 که باشم ی  معمول پسر   هی قراره حاال از گذشته، از

  ییجا به مادرش و پدر وجود بدون سرکار، رهیم

  رو تونست یوقت شد، جور طشیشرا یوقت  و رسهیم

 و رهیگیم  رو خواهرش دست کنه، حساب  خودش

 ! یخواستگار رهیم

 

 بهت؟ بگم یزیچ هی -

 

 نمیش یم بهش زدم زول تمام روز ده که یمکتین ی  رو

 :  گم یم و

 .  نه -

 

 :  یگیم  و یخندیم

 ...تو  یشینم آدم -

 



 یباش داشته رو ذوقش که انگار و ی نیشیم کنارم

 :یگیم

  یزیچ هی بهم شهرستان تو  دوستام از ی کی بار، هی -

 ...خب که گفت

 

  بغض یبکش درد شیادآوری با که انگار  ،یکنی م مکث

 : یگیم و یکنیم

 و کنمیم که ییکارا با و م ینخور درد به  آدم من گفت -

 ... ازدواج واسه یشانس  چیه زنمیم که ییگندا

 

 :زنم یم داد حرفت نیب

  باز یچصخل دشمنم بگو که دوما خورد، گه که اوال -

  دوست؟ یگیم بهش

 

 رو تو که یکس مادر خوادیم دلم و یزنی م تلخ لبخند

 تو باره نیاول نیا و بشونم عزاش به کرده ناراحت

 !راستم رو قدر نیا خودم با که میزندگ

 



 ...حال هر به حاال -

 

 :  ید یم ادامه و یریگ  یم یقیعم دم

  پوز و ادیب که بودم تموم  زیچ همه آدم ه ی منتظر من -

 تو. نشد یگفت تو که یاون یدید بگم بزنم اونو

 ازدواج  یعنی مطلقه دختر هی زیچ همه  ما، یروستا

.  کردمیم  فکر اونا مثل   منم و شوهر یعنی دوباره،

 کردمیم فکر خودم با بار هی داشتم، یبد حال و حس

 در یول بودم  مخالف بار هی و گفتیم راست یدید

 قلبمون با رو ها آدم ما.. دمیرس یزیچ   هی به تینها

 یول یچ یعنی میدونینم و خوب و بد آدم م،یسازیم

 آالرم ن  یع چشمم  به دمتید بار نیاول واسه که یروز

 دمیفهم حداقل خب یول. ی همون االنم و  یاومد هشدار

 ذهن تو شهیهم که یصورت  و یفانتز اون ایدن که

 پس از دیبا خودمون  ما. دهینم بهمون رو ماست

 هم یبرا یبهتر  یآدما و میایب بر گهی همد ساختن

 . میبش

 

 رو خودم که آدیم بدم صدات ی  تو بغض اون از

 :  گمیم و بودن خنگ به زنمیم



 ... کردم رپاچیگ یشد یمعنو فضا ؟ی دار گاریس -

 

 : یزنیم داد سرم و شنیم درشت هات چشم

 . کشهینم خجالتم  ه؟یک گهید نیا یوا -

 

 با شمیم دور ازت که ی حال در و شمی م بلند جام از

 :  گمیم امبچگونه  لحن

 . ریبگ منو ایب یگیم راست اگه -

 

 که ی حال در ،یکج دهن با همراه و یکنیم اخم

 یندار کردنم دنبال واسه یقصد و یسادیوا سرجات

 :یگیم

 . رمتیگیم االن سا یوا سایوا -

 

 : زنهیم داد آد،یم آزاد یصدا

 ...ایب کوشا -

 



 که نمشیبیم سالن  ورود در ی  جلو و گردمیبرم

 : گه یم و دهیم تکون هوا ی  تو  رو یگوش

 ! ارهیشهر -

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وچهارمست ی ب_فصل#

 وچهارششصدوچهل _ قسمت#

 [اریشهر د؛ید ی  هیزاو رییتغ] 

 

 

 حدودا  تخت، ی  رو گذاشتمشون ان،آماده  لباسات -

 . میدار وقت قهیدق ستیب

 

 افتم یم راه و زنمیم پوزخند  دشیتاک از پر لحن به

 اون ای منم هیرعادیغ که یاون دونمینم ! اتاق سمت

 تر آزاردهنده هم قبل از یحت  رفتاراش حال هر به یول

 . شدن



 

 هم باز که شنومیم رو  صداش و شمی م اتاق وارد

 : زنهیم قدم اعصابم ی  رو

  کن استفاده لباساته کنار که یعطر  همون حتما -

 !زمیعز

 

 زتیعز من بزنم داد خوادیم دلم ها وقت هی! زم؟یعز

 ! یآریدرم رو شورش یدار تو و ستمین

 که یاسم باب من یمن شناختم، رو خودم  که یروز از

 . نداره هم حاال یحت و نداشته وجود دارم

 

 کار برنامه هی طبق دیبا  فقط و ستین  زنده آدم من،

  و بخونه خوب درسشو باشه، کنترل تحت بده، انجام

 چیه من و نهیب ذره ریز! نهیهم داره وجود که یزیچ

 .  دمی نشن میزندگ ی  تو  نه جز وقت

 

  به و دادم هیتک در به اما استقهیدق چند دونمینم

  یب من   نیا از و زدم زول تختن ی  رو که  ییها لباس

 نه و! " نه؟ ای یدار رو جرئتش"  پرسمی م تیهو



 یاتفاق نیهمچ ای رمیبم باشه قرار اتفاق نیا بعد نکهیا

 قدر نیا اول اول   همون از فقط کنم،  تصور رو

 وجدان عذاب که بودن پررنگ گرانید  یها خواسته

 ! کنمیم  فکر خودم به یوقت رمیگیم

 

 کت به نفرت با و شنیم کنده نیزم از پاهام باالخره

 یکج دهن  بهم و شدن پهن تخت ی  رو  که یشلوار و

 . کنمیم نگاه کنن،یم

 

  خوب  فقط که پارچه کهیت هی داره، یبد حس   هی

  خب و کنهی م نگاه بهم زی رآمیتحق داره شده دوخته

  خوب اون که نهیا حداقلش چون... داره حق هم دیشا

 !نکردم یزندگ خوب وقت چیه من و شده دوخته

 

 من یبرا  باشه نیبهتر اگه یحت که یادکلن یشه یش

 به که یفکر  با و کنمیم بو دارم،یبرم رو نهیبدتر

  لبم ی  رو  قبل از تر پررنگ پوزخندم زنه،یم سرم

 !رهیگیم وسعت

 



   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 وپنجششصدوچهل _ قسمت#

 

  بغض دینبا لحظه  نیا تو عتایطب و کنمیم  باز رو درش

  من دست   خودم داستان کنترل یحت  انگار خب یول کنم

 ! ستین

 

  لباس ی  رو  رو مامان  برند یشهیش ات ی محتو تموم

.  رمیگیم تهوع حالت عطر تند ی  بو از و کنمی م یخال

 !  خوشحالم  انگار اما

 

  یبچگ از و آد یم در  حرکت به زبونم ی  رو لبم

 از یوقت کردم،یم ذوق یوقت بودم، نطوریهم

 زبونم هام لب دمیگنجینم  خودم پوست تو یخوشحال

 !کردن یم تر رو

 



 : پرسه یم که مامان بعد و آدیم در یتقه ی  صدا

 ...جان مامان شدا رید  ؟یشد آماده -

 

 بعد یلحظه  چند و زنهیم در باز دم،ینم  رو جوابش

 نیهم در مثل   نه،یهم منم یزندگ و شهی م اتاق وارد

 که کس هر و بازه ها آدم تموم یرو به  درش اتاق،

  مزاحمم و  کنه دخالت تونهیم خوادیم دلش طور هر

 !بشه

 

 هی خوامیم! زنمیم لبخند من و کنهیم نگاهم تعجب با

 .  بدم نشون  بهش رو یواقع اسکل  

 

 ی  بو و ادی ب خودش به تا کشهی م طول  هیثان چند فقط

 ! کنهیم تی اذ رو شینیب متشیق گرون عطر تند و گند

 

  چند هر! دارم دوست زنه،یم صدا رو اسمم که یطور

  انگار، داره جانی ه خب اما آدی م نظر به  ترسناک که

 مخ تو یخنده همون با و رهیگ یم  امخنده  چون

 :  گمیم



 بله؟ -

 

  یحت گهید که یلباس یکج  دهن جواب    و خندمیم باز

  ینم اما دهیم هام قهقهه با  رو کرد نگاه بهش شهینم

 !آشوبم؟ چرا دونم

 

  ه؟یکار چه نیا خوبه؟ حالت تو؟ ی کرد کاریچ -

 

 :  گمیم  و خندمیم باز

 .دادم انجام و یگفت که یکار -

 

 غر آد یم سمتم به که یحال در و شهیم یعصبان

 :زنهیم

 تو میندار وقت گمیم بهت من ؟یکنیم کار یچ یدار -

 ؟یآریم در یباز  مسخره

 

   باز_مفت#

 



 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 وششششصدوچهل _ قسمت#

 

 به خورده الکل توانش، حد از شتریب که یکس مثل  

 خودم  آخر    به انگار و خوبه حالم کامال یول آمی م نظر

 !رمیبگ  پس هیبق از رو خودم خوامیم و دمیرس

 

 : ستنین نه،  گهید هام قهقهه  اما هست هنوز لبخندم

 !آرم یم در یباز دارم! قایدق -

 

 یعصب لحن اون با و شنیم درشت هاش چشم

 :ممکنه ریغ خودش کردن   کنترل پرخاشگر

  کاراست؟ نیا وقت االن! یکنیم خودیب -

 

 : شهیم یعصب شتریب و کنهیم نگاه شی مچ ساعت به

 ... با داد قرار واسه می بر میخوایم -

 

 :  گمیم  حرفش نیب



  ینم کنم، جور   و جمع رو نجایا دیبا من شد، فیح -

 . امیب تونم

 

 :  زنهیم داد

 ! نکن وونهید منو  اریشهر -

 

 و سرد م،ی بش وونهید جفتمون خوادیم دلم اتفاقا و

 ترک شتریب یک تره؟ مقاوم یک می نیبب میبش گرم

 ! خورهیم

 

  کنمی م جمع تختم  ی  رو یملحفه همراه به رو ها لباس

 زنمیم  رونیب اتاق  از اونا همراه که یحال در و

 :گمیم

 شیپ نداره، شدن یعصبان گهید افتاده که هیاتفاق -

 ! آدیم

 

 ! ام یعصبان االن منم و



  داد امیعصب یوقت نداده ادمی وقت چ یه که درسته

 و بزنم حرف ازش دهی م آزارم یزی چ یوقت بزنم،

 یحت که درسته! زمیبر رونیب رو خودم بده حالم یوقت

  دارم تازه انگار االن خب  یول هیچ ادیفر دونمینم

 !کنمیم درک و لمس و فهممیم

 

 !  شد رید بپوش گهید زیچ  هی برو ایب -

 

 :  گمیم و ذارمی م در ی  جلو  رو ها ملحفه

 . آدیم خوابم -

 

 ! کشهینم  طول یلیخ ، یخوابیم میآیم و میریم -

 

 ... گشنمه -

 

 :  گهیم و کشمیم دراز خودم تخت ی  رو

  پاشو فقط االن تروخدا م،یخور یم یزیچ هی راه تو -

 ... که



 

 :  گمیم  حرفش نیب

 !  ناراحتم -

 

 :  گه یم و

 . ستیین یزیچ -

 

 :  گمیم و

 ! باشه ستی ن یز یچ تونهی نم ناراحتم جواب! یسوخت -

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 وهفتششصدوچهل _ قسمت#

 

 



  و ذارهیم کنار  رو اشخانمانه یپوسته  کشه،ی م غیج

 :  دهیم نشون رو شیواقع خود باالخره

 میبر بپوش. میندار رو نایا وقت االن اه، کن بس -

 ! شد رید فعال

 

 خود هم وونهید نیا ا یآ و اندازمیم  باال ابرو یتا

  هر یک هر  بسته چشم که یاحمق اون ای! منه؟ ی  واقع

 کاراکترا نیا نیب وسط نی ا من! منه؟ چشم گهیم یچ

 فقط باشم، بیعج نایا  مثل خوادینم  دلم و شدم گم

 ... باشم داشته ینرمال و آروم یزندگ  خوامیم

 

 و گردمیم  نیج شلوار دنبال کنم،یم باز رو کمدم در

 به آسمون مگه! بشه رید یکوفت یجلسه هی بار هی

 حمالم؟  من مگه اصال آد؟یم نیزم

 

 ...اریشهر  اریشهر اریشهر -

 

 بار هی یحت من و کنهیم صدا دیتاک از  پر رو اسمم

 پسر هی! دمینشن رو اسمم  ینطور یا هم نیا از قبل



 نیا جز ی زی چ دیبا مگه گو، قربان بله مودب   خوب  

  یادیز عشق من باشم،  رحم یب خوام ینم و بشنوه

  چشم و ها بله همون عوض در انگار اما کردم افتیدر

 ! بودن مکرر یها

 

 جدا هام لباس نیب از دار  زاپ ن  یج شلوار هی باالخره

 رم،یگیم باال  رو ها لباس. دیسف شرتیت هی و کنمیم

! نهیهم من مخالفت   و نفرت اوج   انگار  مقابلش،

 یزندگ نیا به چون ندارم، رو جرئتش ن؟ یا از شتریب

 !دارم عادت عشق از پر یتیرع ارباب

 

  نه؟ گه،ید هیاوک -

 

 وقت  ! آرامشه وقت   حاال و کنهیم ترش وونه ید لبخندم

 ! کرده رمی اس که هیشتریب عشق   اون با من کردن   خر

 

 هی ساعت  چند واسه فقط. دلم زیعز قشنگم،  پسر -

 قرار نیا یدونیم که  خودت. بپوش یرسم لباس



 به ییتنها تونمینم من و توا  خاطر به فقط مالقات

 . برم  جلسه اون

 

 . آمینم نگفتم من -

 

 مامان جان برگشتنت، بعد ی  برا بذار رو لباسا اون -

 . بپوش یرسم  لباس هی االن

 

  بشم جادو  هاش حرف با نکهیا مثل  ! شمیم شل دارم

  دادن   گوش ای! ستین یمنطق ریغ حرفش که البته و

  یجا که  یبزرگتر اما ستین بد ابدا بزرگترها حرف  

  خواسته  خودش که رو  یزی چ شهیهم  کردنت تیحما

 تمام  برات که یبزرگتر! ؟یچ کرده لی تحم بهت

 االن یحت تو و بسته رو ارتیاخت یها محدوده

 با چه با رو یاسرمه  شلوار کت دیبا که یدونینم

 !؟یچ ،یکن ست یکرابات و رهنیپ

 

   باز_مفت#

 



 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 وهشتششصدوچهل _ قسمت#

 

 ایدن نیا به رو ما ها بزرگتر از یسر کی  اصال انگار

 یدرس اون! میکن برآورده رو آرزوهاشون که آرنیم

  انتخاب من که یپوشش اون بخون، دارم دوست من که

 ! برو گمیم من که یراه  اون باش، داشته کنمیم

 

 ستین نیا بهترش اما دهی مف قشنگه خوبه،  ییراهنما

 یم ینه و امر بهش دارم که یآدم نی ا میکن فکر که

ن؟ نه  و سرشه ی  تو مغز هم کنم   نیا با دیبا من! پ ه 

  به نظراتم تمام بدونه که باشم قیرف باشم، دوست بچه

 ! خوامیم براش رو ها نیبهتر و صالحشه

 

 تو و درد نیا نکنه باز سر  جا هی یچرک زخم ن  یع که

 که البته و سمیوا کرده  بزرگم ییتنها که یآدم ی  رو

  غلطشو ای و درست! منه ی  درون یها گفتگو  نایا خب

 دارم رو تمیشخص بعد   نیتریاغی االن اما دونمینم رو



  ی  تو کجا از اصال دونمینم که دمیم  نشون بهش

 !اومده وجود به من وجود

 

 

  نه؟ گهید یآ ینم -

 

 : گم یم و دمیم تکون  هوا ی  تو رو هام لباس

 . آمیم نایا با -

 

 : گهیم حرص با و کنهیم اخم

 ... َدرَ  به -

 

  ی  رو اندازمی م رو ها لباس. آدیم زنگ یصدا که

 قوت و شدت با اتاق تو عطر گند ی  بو هنوز و تخت

 همون دوارمیام و کنم باز رو در که رمیم. هست

 ! منتظرشم که باشه یآدم

 



  پشت بابا و ارهی باهام  شانس جا هی باالخره خب و

  غر  و آدی م نییپا رو  ها پله یعصبان مامان. دره

 : زنهیم

  قهیدق به دم که خوادیم  یچ است؟ کهی مرت اون باز -

 نجاست؟ یا ی زنیم تهشو یزنی م سرشو

 

 ...بگم نمیا! یراست

 

 و است  آزاردهنده یلیخ هم به نیوالد کردن نیتوه

 ! دمیفهم رو نیا تازه شدم بزرگ پدر  بدون که یمن

 

 :  گمیم و زنمی م لبخند

 آدیم من یبهونه  به شهی م تنگ شما واسه دلش -

 .  نجایا

 

 درس و ستی ن ندیخوشا ادیز زنمیم که ی اطعنه  خب و

 بار به یمونیپش کردن فکر بدون زدن حرف   دوم،

 آرهیم



 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 ونهششصدوچهل _ قسمت#

 

 زدن نق فرصت گهید مامان و کنمیم باز رو ورود در

  بابام هفته دو یکی از بعد باالخره خب و! کنهینم دایپ

 ! نمیبیم رو

 

 رو ایدن تموم   یوحشتناک طور  به گشتم،  دنبالش یلیخ

  دمیفهم شدم دیناام که یوقت درست و کردم رو و ریز

 . تهرانه االن و حاال

 

 متنفر ازش چ،یه نداشتم  دوستش لیاوا اون راستش

 ! داشتم حق کنمیم فکر خب  و بودم هم



  شد یم یمنته  که یاواژه هر از شد باعث تنفر نیهم

 گوش حرف  پسر ی  تابو و کنم یدور  بابا یکلمه به

 ! نشکنم رو بودنم کن

 

 که ییها آدم  و برسونم ب یآس برم و دور یها آدم به

! ست؟ین کننده قانع! بدم دست از رو دارن دوستم

 ! نطورهیهم  هم خودم واسه. فهممیم

 

 و دونستهی نم یزیچ که بودم یآدم من حال هر به

  کردن آماده یلقمه  مثل   رو  افکارشون هیبق و دونهینم

 خب اما ستمین بلد یتراش بهونه و لیدل! مغزش ی  تو

 سرم از دست مغزم حداقل که رمیادبگی دارم یسع

 !برداره

 

.  گهی نم یزی چ اما مامان و کنمیم یاحوالپرس بابام با

 یم مامان به  تیاهم بدون و کنهیم یکوتاه سالم بابا

 : گه

 میتونیم فردا نیهم است، آماده مدارک -

 !میر یبگ رو اششناسنامه 



 

 ! نگید خب، و

 هاشچشم  که یحال در و پره یم مامان سر از برق

 : گهی م بابا به رو چرخونهیم  کاسه ی  تو رو

 ؟ی نکن دخالت بود قرار مگه -

 

 به مقابل داره یسع هابچه  مثل   و کنهیم  یکج دهن بابا

 : کنه مثل

 !ینکن  دخالت ما یرابطه  تو توام بود قرار -

 

  دلم قدر چه و رهیگیم دستش دوتا ن یب رو سرش

 : زنمیم صداش آروم! سوزهیم براش

 مامان؟ -

 

 : کشهیم غی ج هوی و

 !  اتاقت تو  برو! مرض -

 



  یکی و ستیب من   کنهیم  فکر اگه استمسخره  خب و

 نه برم، د ینبا نکهیا نه! رمیم و باشه گمیم دوساله

  به مسئله نیا االن یول نه باشم، یاغی  شهی هم نکهیا

 ! مربوطه من

 

 به یزندگ ن یا و شناسنامه نیا بچه، نی ا ط،یشرا نیا

  و هست سخت  من مثل   ی ربرنجیش یبرا خود یخود

 !نکنن ترش یجهنم نیا از انیاطراف  دوارمیام

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وسومست ی ب_فصل#

 ششصدوپنجاه _ قسمت#

 

"  گهیم ظی غ با ینطور یا که چندمه بار زنه،یم تشر

 :  گمیم  و"  ار؟یشهر

  بله؟ -

 



  باز رو یاگه ید در انگار حاال اما قبله از تر یعصبان

 در رو یتنگ  نفس یادا داره که دونمیم من و کرده

 :گهیم و آرهیم

 ...کارت ای  اتاقت ای نکن، یباز من روان با انقدر -

 

 بابا! ضعفت نقطه نه؛یا درستش! نه ی بانک کارت ای

 یبگ شما ی چ هر بگم و بشم  خر بشم، سست ذارهینم

 : گهیم  مامان حرف  نیب! من مادر

   ؟یکن دیتهد ی خوایم باز -

 

 :  زنهیم داد کنه،یم یقاط شه،یم یکول بار نیا مامان

 دست چرا کن ولش! یکنی م نابود بچمو یدار! آره -

 ییتنها ی نبود سال همه نیا ؟یداریبرنم  سرش از

 که یجیهو نیا شد تا شد کنده پوستم. کردم بزرگش

 ؟ یدار ویچ یادعا  االن کرده علم قد جلوت

 

 :  گهیم دیتاک با یلی خ بابا

 یگند تیمسئول دی  با! شده بزرگ االن بچه نیا یول -

 !  رهیبگ گردن رو  آورده باال که



 

 :  گهیم یوقت بغضه از پر مامان یصدا

   ؟یگرفت گردن  خودت مگه -

 

  رو نه ای استشرمنده! نگاه فقط و کنهیم  سکوت بابا

 ! مامانمه با حق   یادیز نجایا اما دونمینم

 

 میچ من بود، حالل که یابچه  با یرفت یگذاشت منو -

  است؟دختره  اون از کمتر

 

  دختر هی با رو خودش نکهیا از سوزه،یم براش دلم

 نیا از شتری ب خوامینم و کنهیم سهیمقا ساله جدهیه

 :  گمیم و بزنم درداش یشه یر به شهیت

 من؟  مامان    -
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 : بگم تا کنمیم  جون و رمیگ یم یقیعم دم

 نداشته چه ،یباش داشته دوست چه... برم دیبا -

 دختر اون واسه... یول. نخوام  چه بخوام؛ چه! یباش

  یآدما اقتیل که شده  ثابت خودم به چون رمینم

 خوامیم اگه! رو تو یحت ندارم برمو و  دور مهربون

 و بابام میت تو رمیم اگه کنم،یم اصرار اگه برم،

  همه واسه! خودمه درد یواسه  همش بده،  آدم شمیم

 !  دمیکش که ییبودنا بابا یب

 

 حرف که بهم دادن بونیتر  هی باالخره یوقت حاال و

 قدر چه گفتن خودم واسه خودم از فهمم یم بزنم،

 ! سخته

 

 آدم هی دیبا من و زنمیم لبخند دمیم قورت رو بغضم

 آدم بشم یوقت حداقل... امیب نظر به کلفت پوست نفهم

 نیا خب و دوننیم مقصر  رو خودشون کمتر آدما بده

 . ستی ن بد هم یلیخ



 

 ...خداحافظ فعال -

 

  ییها موقع هی! وقتا؟ یبعض یدار یبد حس هی یدید

  ی  تو االن من و آدیم بدت واقعا خودت از که هست

 !مرگمه چه دونمینم چون حالتم اون

 

  و جلسه به خوادینم دلم و زنمیم رونی ب خونه از

  دونمینم... جز... جز کنم فکر  یزهرمار   و کوفت چیه

 تونم ینم یحت که بچه هی! نه! خودم؟!  یک به قایدق

 خب که البته و بچسبونم اسمش به رو تمیمالک میم

 . "ندارم هم رو یکی  نیا اقتیل"  نهیا درستش

 

 و نشیماش به دمیم  هیتک مونم،ی م بابا منتظر

 و باشم یمیصم و گرم باهاش که نبوده هم ینطور یا

 به یوقت و منه یمیت هم فعال اما نباشم معذب ششیپ

 یول شهیم من یبچه  اسما آدم هی که کنمیم فکر نیا

  حالم باشه داشته رو باباش کنار بودن معذب  حال نیا

 !شه یم بد



 

 دونم،ینم! استکلمه هی حرفا،  ی همه ت  ینها در یول

 بلد! کنم استفاده درست مغزم از ستمین بلد فهممینم

 نیا و نشم مونیپش که  بزنم رو دکمه کدوم ستمین

 بد حس  ! یریگ میتصم قدرت نداشتن بده، یلیخ

 به یدونینم  اصال که یمخالفت  هر بعد   بودن گناهکار

 !نه ای حقه

 

 و کنهیم  ترک رو خونه بابا که بعد یقهیدق چند و

  موتیر با رو قفل. شده یطوالن  بحثشون که مشخصه

 قدر چه و  بشم سوار که کنهیم اشاره و کنهیم باز

 یگذار گله و زنهی نم یحرف لباسم از که خوبه

 !کنهینم
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 : گهیم شهیم  سوار یوقت

 ...محضر میریم میدار االن -

 

 چرا دونمینم  و بده حیتوض تا مونمیم نگاهش  منتظر

 : گهیم یوقت  استرسم از پر

 از قبل خشیتار که... میکنی م میتنظ نامه غهیص هی -

 ...تولد  

 

  بده ادامه خوادیم و کنهیم  مکث رسه یم  که نجایا به

 : زنمی م پوزخند که

 . دونمینم اسمشو -

 

 ! داشته؟ یحس نیهمچ هم اون و دهی م تکون سر

 

 بهشون حتما دیبا که هست  یطیشرا  هی خب یول -

 !هست خودتم نفع به البته که یکن عمل

 

 : گمی م متعجب



  ؟یچ -

 

 : رهیگ یم یقیعم دم

 یادعا وقت چیه که یکن امضا و یس یبنو نکهیا -

 و نایت نکه یا دو یباش نداشته رو بچه اون گرفتن

 ! ینباش تماس در نایت با وقت چیه که خواستن مادرش

 

 مامان  که کنمیم حس رو یروز درد دارم کارما؟

 من ،یگرون  بغض عجب"  و گفت نایت به رو ها نیهم

 " !   دارم  هیسرما خودم

 

 ...: یول غلطه که دونم یم خب و کنمیم لج

 آد؟یم شی پ یچ کنم عمل طیشرا نیا به نخوام اگه -

 

 شونه رهیگیم ازم نگاه که یحال در و زنهی م استارت

 : کنهیم بند فرمون به رو  هاش دست و اندازهی م باال

  نکهیا فته؛یب ممکنه اتفاقا یلیخ دونه؟یم چه یکس -

 یشناسنامه  نکهیا بره، و بغلش ریز بزنه رو بچه



  اتفاق تونهی م و رنیبگ گهید یکس اسم به و اتبچه 

 اشعاقالنه و یانسان مدل   خب یول فتهین ام یخاص

 .  کنهینم بهتون یکمک برگشتنت که نهیا

 

 ... دونمیم -

 

!  گمیم بازم گفتم؟ قبال زنم، یم زر دارم رسما خب و

 ...دونمینم

 

 . شی نیبب یتونینم میر یم میدار  که ییاونجا -

 

 برام دلش که انگار یآروم لحن با و کنمی م نگاهش

 : گهیم بسوزه

 ! یکن فکر دنشید به دیشا گفتم -

 

 ها، سکانس اون تموم چون  نخواستم، اما کردم فکر

  رو زشیچ همه و دردش  و ییتنها هاشهیگر بغضش



 تو ندارم ییجا االنم پس  خب نکردم یکار و دمید

 !اون یزندگ یمحدوده
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  کنم؟ حتتینص -

 

 ییآدما اگه ه،یخوب زیچ اگه اصال؟ هست  یچ حت؟ینص

 !  خوامشی م رن،یبگ میتصم توننیم بعدش من مثل

 

 از! ننیسنگ که ای زهرمار خنده اون از! تلخ خنده،یم

 و رونیب  پاچهیم ازشون درد خروار خروار  که اونا

 : گهیم

 یول! باشه داشته حالت  ی  رو  یریتاث دونم یم دیبع -

 مدل   نیبدتر بده، حالت االن گم؛یم حال  هر به خب



 ریت دلت درد   از بدنتم یاستخونا  که  نهیا بد حال

 .شهیم تموم باالخره یچ همه یول کشنیم

 

  ابعداد از یکی کدوم خاطر به دونمینم قایدق من و

 ها اتفاق اون از کدوم دونمینم اصال و  ناراحتم دردام

 !بودن خوب کدومشون و بودن یبد اتفاق

 

 اطرافم ط یمح به توجه و مکان و زمان پر، کالغ و

 زنهیم صدا رو اسمم چندبار که بابا جهینت در! پر

 ! امیب خودم  به تا دهیم تکونم و شهیم کالفه باالخره

 

 تونستمیم که  ناراحتم یا خانواده خاطر به

 دونستمینم اصال که من  آخه یول باشم؟ سرپرستش

 ! هیچطور  داشتن خانواده

 کنم،یم مکث و زنهیم صدام  بشم ادهیپ  نکهیا از قبل

 :گهیم

 !  ار؟یشهر نره ادتی -

 



  و دمی م تکون مثبت جواب ینشونه به رو سرم

 :  گمیم

 .هست حواسم نه -

 

 جدا  یز یچ هر از رو  خودم  الیخ  جمله نیا با و

  جلو به رو ها  زهیر سنگ کفش نوک   با یوقت. کنمیم

 ی رو رو دستش و ستهیای م کنارم بابا کنمیم شوت

 :  گهیم و ذارهیم ام شونه

 .بودن  نجایا ما قبل   -

 

 بعد به نجایا از و بدم نشون دیبا یواکنش چه دونمینم

!  قبل به نجایا از مثل   ییجا هی به برگردم دارم دوست

  اما رو یزیچ هی میزندگ گم و گور یها دونمی نم وسط  

 اول   یایقشنگ به برگردم خوادیم دلم دونم؛ی م خوب

 . ام قصه

 

 کردن   درست و  دفترخونه هی ی  رو به رو  منم حاال و

  ی  برا ازم اسم هی فقط که یجعل ی نامه غهیص هی

 . بمونه منم پدرش یابچه 



 

 یقاض دیشا و دم یم  پس تقاص انگار  دارم من

 از بعد نکهیا! حقشه آدمه نیا دمیم حکم که خودمم

 دوارمیام یول  ستین معلوم افتهیم برام یاتفاق چه نیا

 با اگه"  بگم  مامان به و  امیبرب خودم  پس   از بتونم

 یادهیفا گهید ،یکن دمیتهد نیماش و  پول و کارت

  یول امیبرب خودم پس از بتونم  کنمیم فکر چون نداره

 دلم ساعت نیا تو امروز، االن،! بعد ی  برا باشه نیا

 تو فتمیب  راه ها ورقه اون  کردن   امضا بعد خوادیم

 یحت من یایدن تو! ل؟یدل بچرخم،  سرگردون و ابونیخ

 روز و وجودش واسه یلیدل چیه ام یشمس یمنظومه 

 !"نداره شب و
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 [ نازار د؛ید یه یزاو رییتغ] 



 

 ! بود درست حدسم

 دوست یعمه همراه  به کلمیه خوش  یبایز دلبر

 انگار اول از شعارشون  و خواستگار اومدن میداشتن

  رنیبگ منو که اومدن حتما یول فورا نه"  بود، نیهم

  کنکور تست یورقا ی  رو  یگلکار بعد که البته" .

 ممنوع رو  یمذکر جنس هر  وجود میزندگ ی  تو مامان

  میروح بی تخر آدیم راست و رهیم چپ  و دونهیم

 .  ندارم امکوچه  سر بقال اقتیل من گهیم و کنهیم

 

  ننه بچه  و الل  کلشیه خالف بر اما دلبر  ی  رو بایز

 گاز مناسب ی  بازو عالمه هی که درسته حاال است،

 کردن بدبخت واسه یخوب لیدل نیا یول داره گرفتن

 یول مالکه  بایز بدن   بگم  خوامیم کل در. ستین خودم

  جوابم اگه نمیب یم من که نطوریا چون  ستین تیاولو

 ! مردونه  یحور نیا نه شوهرمه امعمه باشه مثبت

 

.  ندارم یخوب  احساس خب  و دمیپوش  یقشنگ لباس

  که کرده  اعالم و کرده دعوا بابا با یکل قبل از مامان



 و انیب بذار حاال گفته بابام و کرده جایب غلط امعمه

 . نخواسته نازار میگیم فوقش برن،

 

 قراره که گفتم آزاد به فوقش؟ ایآ که نهیا من سوال و

  یباتریز کلی ه تو به نسبت که یخواستگار  ادیب یکی

 دونهیم خودش خب یول زدم زر که درسته حاال داره،

 یول. بدم خودم دست کار ممکنه و  زمیه قدر چه

  شوهر  شمیم کنم، ازدواج محمد با اگه  نهیا سوالم

 موجود هی زن عمه؟ پسر  زن   عمه؟ زن   خودم؟ یعمه

  ستین شمیپ میگوش یوقت که  حال هر به حاال   خب با؟یز

 که مامانو اموات  کنه رحمت خدا و گمیم  ادیز فیاراج

 : گهیم  و دهی م نجاتم

 . اریب ییچا  نازارجان  -

 

 :  گهیم عمه که شدنم ذوق خر حال در 

 ! یسوزون یم خودتو یزنیم عمه خوادینم -

 

 واسه کنمیم فک که روم رهیگ یم رو شلنگ  جور هی

 .رنمیبگ اومدن منالم و مال
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 کامال لحنش چون لبشه رو یگشاد گل لبخند هم بابا

 : گهیم  یوقت بشاشه

 . ستی ن یچلفت پا و  دست انقدرم حاال  گهید نه -

 

 و  اءیاش و کرم و کورم من که  درست خب و

 که ستین نیا بر دال اما نمیبینم رو زنده  موجودات

 روم به رو  هام یکاست مامانم یجلو تونهیم امعمه

 و شهی م شروع جنگ اعالن که نجاستیا و ارهیب

 :  گهیم طعنه  با مامان

  نکش خجالت ییدا زن نترس ساکتن؟ چرا محمد آقا -

 . گهید میخودمون ازمون،

 



 کرده پا به رو فتنه که بابا ،یمساو کی  کی  نجایا تا

 م،یکشیم  کنار رو خودمون ام فتنه عامل که من و

 نیا نیب  برابر جنگ هی  نیا پس الله  کال که محمدم

 ! زنه دوتا

 

 با رو عمه و یآب یبنده دو با کنمیم تصور رو مامان

 همی رو به رو بوکس نگیر ی  تو قرمز، یدوبنده

 : بزنه ضربه که استعمه نوبت و سادنیوا

  یول مایندار یمشکل نازار خوندن درس با ما گمیم -

 تلف وقت که  کنکورم بخونه، چرا سخته براش یوقت

 .  اصال کردنه

 

 که شمی م ناراحت من  کنهی م فکر اسکل محمد

 یب مامانم و کنهیم صدا رو مامانش گرانهمواخذه

 یضربه  زدن و دوم راند واسه رهیم  اون به توجه

 : یکار

  ها بچه یزندگ تو سرت قراره یه شما یعنی ما؟ -

  خب یول میکردی م تحمل دخالتتونو  قبال ما حاال باشه؟

 !نداره تعارف یکس با دیجد نسل



 

 : گهیم انهیموذ لحن اون با نرم  یلیخ بابام

 ...اریب بشور  هارم وهی م بابا نازار -

 

 و رانیا یباز  از براش االن  رقابت نیا که دونمیم و

 !تره جذاب هم یجهان جام  تو نیآرژانت

 

 ختن  یر بعد و کنمی م یروی پ بابام از هم من  عتایطب  خب

 رونیب  آشپزخونه از ها وهیم کردن  آماده و ییچا

 و کنمی م تعارف ها  مهمون به رو  ییچا و رمیم

  یرو یپر یبا یز هی باالخره خدا، برم عدالتت قربون

. گهید باشه داشته شیزندگ  تو ییها ی کاست دیبا هم

 کارو نیا من با رابطه در چرا خداجون  آخه یول

 که یدیآفر تموم یچ همه قدر اون رو من ؟ینکرد

 ! ختمیر بهم رو عتیطب نظم کنمی م احساس
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 : گهیم و کنهیم شروع عمه رو یبعد راند

  درشت کهیت تا چند دا،ینباش نگران جهازم به راجع -

 و خودت نیع بعد د؛یر یبگ مردم دهن بستن واسه

 .  دیخریم کم کم رو همه داداشم

 

 و کنهیم اخم بابا که بخوابونه رو جو خواد یم محمد

  م ین یب جات سر نیبش که فهمونهیم بهش یکج دهن با

 . بابا

 

 : بگه و بشه آماده مامان میمنتظر

 ،یچ همه واسه نیریگیم میتصم زود قدر چه -

 ازدواج نیا به هست یراض نازار اصال مینیبب نیبذار

 ...نه ای

 

 شهیم  خشک مامان  یها لب یرو  یروزیپ لبخند

 :  دهی م جواب ه یثان از یکسر در عمه یوقت



 دخترم؟ نه  مگه هست، خداشم از آره -

 

 مامان یابروها چشم و خواسته  خالف اگه دونمیم و

 صبح کوچه تو دیبا شبو نکهیا بر عالوه بزنم حرف

  از یدوم چون و بمونم گشنه دیبا هم رو هفته هی کنم،

 :  گمیم  خارجه، توانم

 ... نه -

 

 داره ینیسنگ یجزا هم بابا اخم خب و کنهی م اخم بابا

 :  گمیم ادامه در و سخته نیتمر هفته ه ی یمعنا به و

 ...مینشد آشنا م،ینزد حرف  هم با هنوز ما  یعنی آخه -

 

 یابروها  اون با و رهیگیم نگاه من از مامان

 کشهیم نشون و خط بابا واسه خورده گره نامحسوس

 !زهیریم عرق داره وسط نیا بدبخت ممد و

 

 : گهیم و کوبهیم هم به رو هاش دست عمه



 فهمهینم منو زبون که مادرت د،یبزن حرف خب -

 .  بهتره دیبکن وا سنگاتونو  هم با خودتون شما

 

  مامان نکهی ا امکان لحظه هر رهیگیم باال  داره جنگ

 عمه سر فرق وسط بکوبه  و ارهیب در رو کفشش

 : گهیم و زنهیم لبخند فعال خب  یول ادهیز

  زبونت یزنیم حرف نامفهوم انقدر که  برم قربونت -

 ! ساکته قدر چه یطفل نیا گمیم. خودته  مختص

 

  اشاره بابا ه، یحساس لحظات آره،یم جوش داره عمه

 تا کنهیم باز لب عمه که نیح همون و پاشم کنهیم

 یصدا با بپاشه مامان صورت   و سر ی  رو  رو زهرش

 : گمیم بلند

 ...پاشو یطفل -

 

 دندون لبخند  هی با من و کننیم نگاه بهم جیگ همشون

 : گمیم نما

 ...نایا و میبزن حرف که دیش بلند یعنی -

 



 شهیم بلند  جاش از مرده ننه نیا که لحظه همون

 : گهیم  بابا و خورهیم زنگ تلفن

 !تلفن نازار -

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وچهارمست ی ب_فصل#

 وهشتششصدوپنجاه _ قسمت#

 

 ستهیایم سرپا  وسط اون همونطور هم خدا بنده اون

 زول مادرم و مادرش به مشهودش یکالفگ با و

 . زنهیم

 

  آزاد یشماره دنید با و بدم  جواب رو تلفن که رمیم

 : گهیم دوباره بابا  کنه؛یم فرار تنم از روح

 ... جان  بابا گهید بده جواب -

 

 :گم یم و دارمیبرم رو تلفن 



 ... نییبفرما الو -

 

   رفتن؟ -

 

  قفل هامهیکل شاهده سر به خدا که هیعصبان یطور هی

 ادرار می ترسیم ما آقا  کنسله برنامه  گنیم کننیم

 !میکن درست

 

 !نیگرفت اشتباه نه -

 

 . ایخندینم روش به! یشی نم چشم تو چشم  باهاش -

 

 و کنم ذوق خورده تابیت خر نیع که یحال در من و

 :  گمی م نگنجم خود طحال در یخوشحال از

 ! بهتون که گفتم آقا نه -

 

 رو یگوش و کنهی م قطع یاگه ید حرف   بدون رو تلفن

 تو ببرم رو یطفل که افتمیم راه. ذارمی م جاش سر



 مرده ننه نیا که یا هی روح نیا با ترسمی م و اتاق

 !کنه برقرار یجنس رابطه زنش با اون  یجا عمه

 

  یصدا که کشهی نم هیثان به و کنمیم روشن رو چراغ

  کنمیم تعارف که یحال  در و شهیم بلند اسم ام اس

 و بردارم رو میگوش تا رمی م تختم سمت به تو، ادیب

  و دهیم رو ما  خونه کیکش محله فضول! درسته بله،

 : نوشته قینستعل خط دست با برام

 اتاق؟ تو دییتنها شد؟ روشن یچ واسه  اتاقت چراغ -

 

 : سمینویم براش

 اگه آوردم بابامو د،ینرس ذهنم به یزی چ خودم نه -

 . بپرسه ازش داره یسوال

 

 : کنهیم پیتا دهیکش

 ! یوااااا  نازار یواااا -

 



 نیا تونمیم که هیبار نیآخر نیا دم،ینم  رو جوابش

  هام چشم غلط  به یحت دی با و نمیبب جا هی عضله همه

 !دارم نگه دور شستن از رو

 

 رهیگیم سی س هی تیپ برد شهیم هوی بسته زبون بچه

 ییابتدا یها دکمه. شهیم شل بدنم ستون چهار

 : گهیم و کشهیم قیعم نفس کنه،یم باز رو رهنشیپ

 .  کردن ام وونهید -

 

 :  گمیم و زنمی م شخندین

  ؟ینبرد لذت مگه -

 

  یمردونه رهنیپ نیآست سر یها دکمه که یحال در

 : گهیم کنهی م باز رو دشیسف و جذب

 .شد پاره مغزم بابا  یچ لذت -

 

   باز_مفت#

 



 "  باز مفت: " وچهارمست ی ب_فصل#

 ونهششصدوپنجاه _ قسمت#

 

 ازم برهیم دل داره یطور هی که ننش روح به قسم

  نگاه هی و خودم بدن اتیمحتو به کنمیم نگاه هی که

 گفتن واسه یحرف یشرمندگ از و اون ی ها  ییبایز به

 . ندارم

 

 ی  صدا اون با میگوش  و دمی م قورت رو دهنم آب

 و یروح یفضا معرکه خرمرگس ن یع مزخرفش

 ! آزاده زنه،یم هم به رو مونیروحان 

 و کنمی م خاموش رو یگوش نخونده، رو امشیپ

 قرمز یالله از کم چه  شبدر گل"   کنمی م زمزمه

 ! دارد؟

 

 : گهیم پسرک

  جانم؟ -

 



  و جانم و کنمیم اخم ده،یم دست بهم ریکه حس و

! یباش بی نج دیبا تو زنم،یم الس من فقط  نجایا! درد

 : خونمیم  رو آزاد امیپ و کنمیم روشن رو میگوش

 . رونیب دیای ب گهید بسه -

 

 ...نازار -

 

  تیسرا نگاهم به وجودم از ریکه و کنهی م مکث

 کوتاه یمکث از بعد و کنهیم  جمع رو خودش. کنهیم

 : گهیم شیقبل حرف لیتکم در

  خانم؟ -

 

 به نیطرف به پوکر سیف هی با رو سرم فقط من و

 بخوره سرت  اون تو کلتیه و دمیم تکون هیچ یمعن

 ! ی ستین بلد رو زبونت از استفاده طرز یوقت

 

  م؟ یبزن حرف -

 



 یکوتاه نچ و دمیم تکون ینف ینشونه به رو سرم

. زهیبر بارش و برگ که اونه نوبت حاال و گمیم

 :  گمیم

 .  کننیم کهیت کهیت همو  االن رونی ب میبر پاشو -

 

 تا شمیم خارج اتاق از اولسون حالل س  یس با و

 ! میریبگ جشن رو شیروزیپ  مامان همراه

 

  * * * 

 

 دارم و  بازه متر سه  دهنم که یحال در زود صبح

  که حاال!  یینونوا سمت   افتادم راه کشمی م ازهیخم

 شوهر که کردم اضافه غلط نمیب یم کنمیم فکر خوب

 نیهم تو ضه؟یمر قدر چه آدم ذهن نیدید و نکردم

 بد چه وشی پر مهوش'   خونهیم سرم  تو یکی  لحظه

 حسن    تنها خب آخه و '  کرد شوهر کرد غلط کرد،

 ! بخر نون راهت سر یگیم که نهیهم کردن شوهر

 



  بفرستنت بابات مامان جمعه صبح که ستین ینطور یا

! برسن خودشون یزندگ و کار به که اهی س نخود دنبال

  داداش هی اگه  نه،یهم مشکلش بودن فرزند تک اصال

  شلوار با نبودم مجبور االن  داشتم سرتق سگ توله

 داف قدرت   و استیس تمام و رونیب برم شکلم یببع

 . بکشم لجن به  و محل یاسم

 

 یبشکه  ن  یع بابام کارت و امیحرص که  ییاونجا از

  فعال. شمیم مغازه وارد یینونوا قبل  دستمه باروت

 صبح سر که ستین باز بالم و دست قدر  اون هنوز

 رو ها خامه اقسام انواع پس، رمی بگ حوله حله

 آزاد نیماش که خونه برگردم دارم قصد بعد و رمیگیم

 تو شبو ه؟ی روان نیا. نمیبی م یینونوا ی  رو  به رو رو

   نجاست؟یا سحر کله که دهیخواب نیماش

 

  غیج خوام یم و کنمیم وضعم و سر  به نگاه هی

  گاو با نکهیا واسه! نه خجالتشا، حس   واسه نه! بکشم

 نیا از و  یببع شلوار بگه یه خوادیم بعدا و طرفم

 . ای باز نمک یب

 



 خونه گردمیبرم ذارمینم  سگ محل بهش نکهیا ضمن  

"  نوشته که نمیبیم و می گوش سمت   دارمی برم زیخ و

 . " بابات دن  ید رهیم  فردا کردم، صحبت مامانم با

 

 رن؟یبگ  منو انیب که بشه؟ یچ که

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وچهارمست ی ب_فصل#

  ششصدوشصت_ قسمت#

 

 

 خودش  تو نیهمچ ییزای چ طویا هی اومد  خوشم نه

 پس محمده محرکش اگه" گهیم ضمیمر ذهن و داره

 !  من  نه بشه پیش همون با بهتر

 

  نایا مامانم ی  جلو دیبا که  حال هر به دم، ی نم یجواب

  کنم نی تمر االن از گهید راه هی به بزنم  رو خودم



 دارهیبرنم سرم از دست ش یریس نیا خب یول بهتره

" داره یی محتوا پر مضمون نیهمچ شیبعد امیپ و

 "  ؟یبگ یز یچ  یخواینم

 

  شده بلند دنده کدوم از  امروز دونمینم که یمن و

 " کنم؟  تشکر دیبا" سهینویم براش

 

  یتیجذاب مظهر نیهمچ هی . خدا از بلکه  و نه من از -

  یناشکر که نهیا درستش تیخواستگار  ادیم داره

 ! ینکن

 

  گنده ! زده؟ تیجذاب از حرف  یوحش امروز من   یجلو

  بشیتخر گهیم مدام سرم تو یحس هی ؟یباز معده باد

"  سمینویم و ببره در به  سالم جون نذار نازار، کن

 یناشکر  که مونمیپش بود  جذاب یلیخ محمد واقعا آره

 ! "  دادم رد  جواب و کردم

 

 اول؛ درس و زنهیم زنگ  که کشه ی نم هیثان به و

 تموم دیبا یبکن ییدشو  یکی مغز رو ی خوایم یوقت



 تماس رد و یکن قطع باهاش رو یارتباط  یها پل

 سوم و دوم تماس بعد اما نشه باورتون دیشا و دمیم

  امتحانش دیبا باالخره و دمی م انجام رو  کار نیهم هم

  یفرافکن فتنه خوادیم یالک ای هیجد قصدش نمیبب کنم

 . " رمتیگیم رمت یگیم"  گهیم یوقت کنه

 

 حس کنمیم فکر آزاد به یوقت! داشتن؟ دوست و

 در تو که بهیعج حس هی! کنهیم پر رو  قلبم یخاص

 کلمات با یتون یم ،یندار نویا گهید یآدما  با رابطه

  زیر یها شکوفه  از پر قلبم کنمیم حس ؟یکن درکش

  یمحکم لیدل نیا دونمینم و شهیم  رنگ یصورت

  ای هست سال و سن نیا تو  باهاش کردن ازدواج یبرا

 که نمیب یم کنمیم نگاه بابا و مامان به یوقت اما نه

! نداشتن هم به عالقه جز یز یچ شروع  یبرا هم اونا

 هی تونستن تا دهیکش زحمت مامان و کرده تالش بابا

 !کنن کنترلش  و بسازن رو یزندگ

 

  ظهر روزید رو نیا کرده، صحبت بابا با آزاد مادر

 دیپرس ازم و کرد مطرح ناهار سر یوقت

 اخم و شدم پاچه دست. دمیفهم نه ای  شناسمشونیم



 دیبا یچ اصال نمیبب که کنم فکر نکهیا از قبل و کردم

 و"  بخونه درس دیبا نازار " گفت مامان بدم جواب

 : گفتم و رفت در دهنم از من

 . خونمیم درسمم -

 

 منم و کرد نگام گرد یها چشم با مامان و دیخند بابا

 . کردم فرار بخورن بهم ترکشاش نکهیا از قبل

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وچهارمست ی ب_فصل#

  کیوششصدوشصت_ قسمت#

 

  و اظطراب از شده پر وجودم تموم االن، تا روزید از

 هر از کندتر برام زمان اما چرا دونمینم! دلشوره

 . شهی م یسپر یاگه ید یلحظه 

 



 دم،یکش دراز تختم ی  رو من و بازن جلوم  تستم یکتابا

  نگاه تونمینم هم لمیف ی حت و بخونم تونم ینم درس

 روزید به  راجع مامان منتظرم و کنارمه میگوش. کنم

  دهی نم انجام رو کار نیا که دونمیم و بپرسه نظر ازم

 !  کنهیم امکالفه نیهم و

 

  کردن مشورت  یجا وقتا  یلیخ اما منه ی  زندگ نیا

 دیتونیم و رهیگیم می تصم من یجا خودش باهام

  یزندگ نی ا انگار که کنهی م رفتار یطور هی د؟یبفهم

  لشکرم  یاهیس  گریباز هی فقط من و  ستین من مال

 !  نجایا

 

 : گهیم و کنهیم باز رو اتاق در

 ! تلفن نازار -

 

 یب خطه پشت یک اصال ستین مهم برام که من و

 : گمیم تفاوت

 . خونم یم  درس دارم -

 



 : گهیم دیتاک با و

 ! داره کار شما با تلفن -

 

  یهاشونه با و شمیم کنده تخت ی  رو  از اکراه با

 با یگوش برداشتن بعد و رمی م رونیب اتاق از زونیآو

 : گمیم حرص

  بله؟ -

 

 : گهی م خط پشت مخاطب و

 .  منم -

 

  قدر اون اما شده تنگ براش دلم  شناسمش،یم

 ظیغ با و ارم یب خودم یرو  به خوامینم  که ناراحتم

 :  گمیم

   ه؟یک منم -

 

 :  گهیم من ی  احمقانه سوال به توجه یب

 . کنم یخواه معذرت ازت خواستمیم -



 

 از شده پر قلبم که یحال در و کنمیم یکج دهن

 :  گمیم آدیم باال سخت نفسم و یناراحت

 ! کنم  قطع رو تلفن خوامیم منم -

 

 از پر اونم ی  صدا. کنمینم قطع و زنمیم الف دونهیم

 : گهیم یوقت بغضه

  اریشهر اسم به بچمو یشناسنامه  بگم  خواستم -

 ...میگرفت

 

 هوی بره باشم داده فر و م یناراحت  تموم که  انگار من و

 :  زنمیم داد

  آره؟ بزنه گولت باز اومد -

 

  یب من و کنهی م نگام آشپزخونه تو از تعجب  با مامان

 :  گمی م کنجکاوش نگاه   به توجه

 تو یب من که یاومد خوب یگفت یشد  خر توام ها -

 !نه؟  مگه مرمیمیم



 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وچهارمست ی ب_فصل#

  ودوششصدوشصت_ قسمت#

 

 . نگفتم... نه -

 

 هم برسه آخر  به ایدن اگه یعنی نیا و نهیغمگ صداش

 . گاوه  نیهم باز

 

 اشبچه  دور گاگول نیا ننه مگه بکن؟ جون ها؟ -

   پس؟ شدیچ بود؟ دهینکش خاردار میس

 

 : گهیم و کشهیم قیعم نفس

. زد حرف باهام اومد باباش یول دونم،ینم  مامانشو -

 اسم به  رو بچه نیا یشناسنامه  و نکنم لج گفت

  نیا خودم خاطر واسه. اون واسه نه. رمیبگ  باباش



  نکهیا یادعا با فردا یکس هر که بدم  انجام کارو

  حرفش. نکنه تمیاذ اس بچه نیا شناسنامه تو اسمش

 . کردم قبول بود یمنطق

 

 : زنمیم داد هوی باز

 !یدیر پس -

 

 . خدا به نه -

 

 قدر چه عجبا وا و گهیم  یچ نمیبب رمیگی م یاللمون

 :  گهیم یوقت آدی م نظر به دهیفهم و آدم

 نشه  کمینزد  وقت چیه بچه یبهونه  به که  داده  تعهد -

 به نه خوامینم گهید. خواستم ازشون خودم نویا و

 و مامان. باشم یمتک گهی د چکسیه به نه اون،

 کار خودم. بمونه خونه تو و بده استفا کردم مجبور

 . هستم مامانمم و بچه مواظب کنم،یم

 

 



 ! یشد آدم قدر چه زد، حلقه چشمام تو اشک -

 

 : گهیم و کنهی م مکث لحظه چند خنده،یم

 . نازار شده تنگ برات دلم -

 

 :  گمیم  بعد و بدم قورت رو سگم بغض  خوامیم

 !  سگ توله نطوریهم منم -

 

  تر یقو یرابطه  هی کنمیم فکر! نه! نه؟یهم یدوست و

  که. کنم درکش تونمیم که رفاقت اسم به هیدوست از

  تالش و کرده فکر همه نیا یوقت ببخشمش تونم یم

 . بسازه خودش از یبهتر آدم که کرده

 

  نازار؟ -

 

 : گهیم و کنمی م خارج گلوم از"  هوم"  هیشب ییصدا



 جمع منو یگندا و یبود مونده همچنان اگه -

 ازت دیبا شد،ینم نیا اش جه ینت وقت چیه یکردیم

 ! یکرد  قهر باهام  که کنم تشکر

 

 ی رو یک از اشکام دونمینم که یحال  در خنده با

 :  گمی م خورنیم سر امگونه

 یخواست یزی چ یمهر قهر بازم نداشت، قابلتو -

 !بهت  نم یبر بگو نکن تعارف

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وچهارمست ی ب_فصل#

  ودوششصدوشصت_ قسمت#

 

 

 لحن اش،خنده یصدا دنیشن قدر چه! خنده یم باز و

  مواظب کار، سر رمیم گهیم یوقت محکمش و یقو

.  کنمی م افتخار بهش و دارم دوست رو مامانمم  و بچه



 تخم آدم واسه اریشهر مثل   یپسر چیه  دهیفهم نکهیا

 تونهیم نا،یت نیا و جذابه قدر چه کنهینم زرده دو

  از تونهیم و هیقو که یآدم! باشه من یزندگ مدل رول

 !برنگرده هاش حماقت به و کنه عبور ایسخت

 

 :  گهیم مامان و کنمیم  قطع رو تلفن

 .  بزنه حرف باهات خوادیم گفت بابات -

 

 ! بشه؟ ما بحث یقاط ستین قرار مامان یعنی نیا

 

 : گهیم فقط که بده حیتوض  شتریب منتظرم

 ! نییپا یبر بگم گفت -

 

 دلش یعنی گهیم  رو جمله نیا حرص  با یوقت

. ادیب دینبا  که کرده قانعش بابا یول باشه خواستهیم

 کاش و نیرزم یز سمت   افتمیم راه و دمی م تکون سر

  حرف میخواستگار ادیب قراره که یقرمز الله  به راجع

 . بزنه



 

  عادت خالف بر و زنمیم  صداش و کنم یم باز رو در

  ها دستگاه پشت و نشسته نیزم ی  رو ش،یشگ یهم

 !هیجد یلیخ یعنی نیا  خب و ستین

 

 :  گهیم و نمیشیم کنارش

 !  شد چندشم ن؟یچرب  نایا  کلشو،یه اه -

 

 :  گمیم و کنمیم نگاهش تعجب با

 یدار میتقو کدوم به کدومه؟ یچرب ؟یچ یچرب -

  بابا؟ یکنی م رمیتحق

 

 

 : گهیم و کنهیم اخم

  من که ی نیهم یعنی شکمت نداره عضله نکهیهم -

 .گمیم

 



 اگه دونه یم. شناخته رو من بابا که بگم دیبا و

 بخوام که قدرم چه هر بده اندرز و پند و  کنه حتمینص

 پس کنهی نم یاری حرفا  نیا و نیتمر  واسه بدنم

 یشه یهم و کنهی م انگولک رو بدنم یرقابت  یه یروح

 !موفقه هم خدا

 

 یکن نیتوه  بامیز یا یچرب  به که نجایا امیب یگفت االن -

  ؟یچ ای

 

 قیعم نفس هی دن  یکش بعد و ازم و رهیگیم نگاه

 : گهیم

 !یشد بزرگ بگم بهت خواستم نه -

 

 بودم کور خودم ها" گهی م یواشکی که گاوه ذهنم

 یدرشت و  زیر گاف هر  ترس از زبونم و" دمیدینم

 . کرده  جور و جمع رو خودش

 



  برات ممکنه بعد به نیا از که بگم بهت خوامیم -

 لمیف با همشون طیشرا و ادی ب خواستگار  بارها و بارها

 !داره  فرق مامانت و عمه ییرسوا  یینمایس

  و جلو انیم دیجد یزندگ هی ساختن قصد به همشون

 یزندگ باهاش و یکن انتخاب یتونیم رو یکی فقط تو

 حرف ازش دارم که یزندگ نیا! یبساز روتو شیپ

 که عمرته  یروزا یه یبق ستین ی شوخ زنمیم

  یروزا تموم به بزنه گند تونهیم یاشتباه نیکوچکتر

 خب؟ نت،یا از بعد

 

 کوتاه سرفه چند بعد و جوابش در دمی م تکون سر

 :  دهیم  ادامه نطوریا و کنهیم صاف رو صداش

  اما و خواستگاره اومدن  درصد صد مخالف مامانت -

 با که دونمیم الزم چون کنمینم فکر نطوریا من

  یمعن به نیا اما! یبش آشنا خونمون از رونیب یایدن

 !موافقم یخواستگار   و خر هر با که ستین نیا

 

 ذهنم  به یزی چ خب و کنمیم تر زبونم با رو لبم

  کنمی م فکر اما ادهیز حرف یعنی و بگم که رسهینم

 . ادین حرفم  و بکشم خجالت دیبا تیموقع نیا تو گنیم



 

  نازار؟ -

 

 :  گمیم و رمیگیم یقال  یها  طرح از رو نگاهم

  جانم؟

 

 نگاه ماجرا ن یا به احمقانه یلیخ نه و یجد  یلیخ نه -

 خب؟ کن،

 

 حال در من که رسه یم یی جا به دومش خب    جواب و

 و بهیغر که  دونمیم و ام آشپزخونه  ی  تو ییچا ختنیر

 باشه مودش رو اگه و نداره فرق مامانم واسه آشنا

 وردارن ریشمش  هام مورچه و سوسک کنهیم یکار ی

 . جلو ارنیب

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وچهارمست ی ب_فصل#



  وسهششصدوشصت_ قسمت#

 

 ن  یع گرفته سی س هی یول ها نکرده اخم بابا

 آزاد یرسم ریغ وضع و سر مامان! قلدر یبرادرزنا

 قانع پسند مورد که مشخصه کامال و زنهیم دید رو

  و من رو کرده زوم بامیز  و دلبر خانوم یزر و نشده

 ! چشمم  تو بره پام  انگشت منتظره کنم فکر

 

 که دونمیم و نیزم  رو انداخته رو نگاهش آزاد

  گهید یآدما با گرفتن ارتباط قدر چه دونمیم. معذبه

  من داشتن خاطر به  حاال  نکهیهم و  سخته براش

  تیاهم براش قدر چه که کنم درک تونمیم نجاست،یا

 ! دارم

 

  رو هاش نمک  هم برق تو سیس اون با  یحت اما بابا

 و کنهیم پراکنده فضا تو من به زدن گند جهت در

 :گهیم

 رو ییچا کن جمع رو حواست نکن، عجله بابا نازار -

 ... ایزینر



 

 کنم یباز قراره رو یتکرار سکانس هی  کنمی م فکر و

  حرمت کنمیم فکر و ساکته  مامان که تفاوت نیا با

 . داشته نگه رو خانوم یزر  سال و سن

 

  خاطر به بابا  خب یول کنهیم تیاذ داره منم جو نیا

  تیترب یشگاه یآزما موش امبه یغر خواستگار نکهیا

 : پرسهیم دخترشه کردن  

 ...یآقا  کن صحبت تتیوضع و شغل به راجع -

 

  به زیر نگاه   مین هی و شهی م جا به جا جاش  سر آزاد

 به آهسته و آروم ی ها قدم با رو ینیس که یمن

 :  گهیم و اندازهیم برمیم سمتشون

 . هستم آزاد -

 

 انقدر چرا بچه نیا و زده رونیب شیشونیپ یها رگ

 ممکنم البته. فهممینم من زهیگر جامعه و یمنزو

 انجام عمل تو  باشه مونده و باشه شده مونیپش هست



 منو که برداشت زیخ یا رانه یجوگ طرز به چون شده،

 !  رهیبگ

 

 .  بده حیتوض آزاد که منتظره و دهیم  سرتکون بابا

 یزر به  رو ینیس که شمیم موفق باالخره من و

 "  دییبفرما"  بگم و برسونم  خانوم

 

 مشغول که ینیح و دارهی برم رو ییچا  خانوم یزر

 : گهیم قنده برداشتن

 . خانوم  نکنه درد شما دست -

 

  آروم باشم یخجالت  مثال که  انگار و زنمیم لبخند من و

 : گمی م رلبیز و

 ! جان نوش -

 

 و آزاد چه پرسه،ینم یکس التیتحص از  وقت چیه بابا

 لیدال. کرده صحبت باهاشون قبل از که ییآدما چه



 حیتوض نداره حال که ییاونجا از و داره رو خودش

 !هی منطق میکنیم فکر هم ما بده

 

 

 از داره چشماش که بگردم کنه،یم صاف رو صداش

 و معذب و شونیپر انقدر ی وقت رونیب زنهیم دماغش

 !استکالفه

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وچهارمست ی ب_فصل#

 وچهار ششصدوشصت_ قسمت#

 

 درازه زبون و پررو هم  یلیخ اتفاقا ست،ین یخجالت

  کنکاش رو شیزندگ نکهیا از رهیگیم ی بد حس یول

 ! کنن مشخص تیصالح رفتارش به راجع و کنن

 

 ...و  بزنم کیبوت دارم قصد که حاضر حال در -



 

 : پرسهیم و آدیم حرف به مامان باالخره و

  حاضر؟ حال در -

 

 یاومد و یدار قصد تازه خبرمرگت یعنی که

 اشاره بابا! مون؟یم مردک  من دختر یخواستگار 

 :  گهیم آزاد و نمیبش مامان کنار کنهیم

 ... بله -

 

  چند. فرستهی م رونیب حرص با اما آروم رو نفسش و

 :گهیم و کنهیم  مکث لحظه

  بعد  کنمیم فکر بودم، یاگه ید کار مشغول قبال -

 و کسب دارم  قصد پس کننیم رییتغ ط یشرا ازدواج

 .  بندازم راه یاگه ید کار

 

 :  گهیم که دیفهم شهیم مامان  یوحش نگاه   اون از و



 من بچه اقتیل کارت؛ و کسب اون بخوره سرت تو -

  من چون  ستین یمرکز بانک کل س ییر از کمتر

 . دمشییزا

 

  خوشش خودخواسته یآدما از و دهیم تکون سر بابا

 رو سهیسرو دهنت س  یس همون هم باز اما آدیم

 پاره دارن هامچشم کنمیم حس من و داره همراه

 . چرخوندمشون که قدر نیا شنیم

 

  ؟یزندگ طی شرا خونه؟ -

 

 :  دهیم جواب آزاد یجا به  یزر مامان و

 یمال شی گنجا. دینباش نگران  مسئله ن یا مورد در -

 . بشم ها بچه یزندگ سربار ستین قرار منم و داره رو

 

 نیا نگران درصد پنج و  ستی ب انگار  که مامان خب

 تر گرم و تر  نییپا ادیم طاقچه  از کمی حاال بوده مسئله

 اتاق تو دیبر بگن خوادیم دلم و کنهی م صحبت

  دنید از قراره من و شهی نم انگار اما دیکن صحبت



  درصد  صد که بابا. بشم محروم یاله یها  ییبایز

 : گهیم چون مخالفه

  آشنا هم  با تا بگذره یشتر ی ب جلسات د یبا نظرم به -

 . میبش

 

  به بفرسته رو بابا خواد یم دلش هم  یزر مامان و

 !  مارستانیب

 

  به توجه با و دارم دوست رو آزاد من! بده نیا خب و

 مونی زندگ یبرا داره که یتنش یب و تازه ط  یشرا

 و سن چقدر مگه و کنم ازدواج خوادیم دلم سازه،یم

 داره؟ تیاهم سال

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وچهارمست ی ب_فصل#

  وپنجششصدوشصت_ قسمت#

 



 شه،ینم باز مامان اخم   چون شهیم یط بد مراسم نیا

 رو دشونیام اونا که کنهی م رفتار یطور   بابا چون

 بغضم ممکنه لحظه هر من چون! کنن قطع ازمون

 ! فشاره  تحت زمی عز آزاد چون  و بشه منفجر

 

 اخم با آزاد حرف، بدون  و ساکت یزر مامان رن،یم

 بندهیم رو در مامان یوقت رفتنشون بعد و یناراحت و

 : زنهیم غر بابا به

   حاال؟ شد خوب ؟ینکرد گوش ان،ین گفتم بهت یدید -

 

  و چرخهیم  صورتشون رو من بغض از پر نگاه   و

 خوادیم که مستقل آدم   هی مگه! کنمینم درکشون

  داره؟ یتیبد چه بندازه، راه خودش کارشو  و کسب

 که یمهندس و دکتر یآقا اون از کنمیم فکر که من

 داده خوندنشو درس خرج سال ستیب ده  جونشون بابا

 ! بهتره

 

 ! نداره من یزندگ تو  ییجا من نظر من، فکر یول

 



 

  که معتقده چون حتما و دهینم رو مامان جواب بابا

 : بپرسم دارم حق من و بوده مامان با حق

  چرا؟ -

 

 سرش از رو شالش که  یحال در تعجب، با مامان و

 : گهیم دارهیبرم

  ؟یچ چرا -

 

 با و  نشستم بغل به  زانو نیزم یرو  خونه وسط

 : گمیم کنم پنهونش دارم یسع که یبغض

   ه؟یبد آدم دیکنی م فکر چرا -

 

 : پرسهیم دفعه کی یچ  هر ای زنهیم ی دست کی بابا

  ه؟یخوب آدم ش؟ی شناسیم تو -

 



 و زنمیم  رو حرفم یعصب فقط شم،ینم شوکه من

 که یجور هی! شه؟یم ینطور یا ییوقتا هی نیدید

 ! سهیخ  صدات انگار

 

 خونده درس چون گمیم  فقط ه،یخوب آدم گمینم من -

  د؟یدار یتر یمنطق لیدال ای ه؟یبد آدم ستین

 

 :  کنهی م اعتراض مامان

 ! آدی م خوشت پسره نیا از که نگو نازار -

 

 :  زنمیم داد ناخواسته من و

 ! مامان -

 

  و کننیم نگاهم تعجب با دارن نفرشون  دو هر  حاال و

 : بگم و بزنم حرف دیبا

  ه؟یچ لتونیدل ن؟یدی نم سوالمو  جواب چرا -

 



 مهیب نداره، ثابت کار  نداره، سواد نداره، خونه -

  ؟یشد قانع نداره، گهید زی چ هزار و زهرمار  کوفت

 

 برنامه مامان لیدال تک  تک یبرا چون. شمینم! نه

 خودش لی م به رو یکار بخواد یوقت مامان و داشت

 !شنوهیم رو دیبا که یحرف فقط بده، انجام

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وچهارمست ی ب_فصل#

 وششششصدوشصت_ قسمت#

 

 

 بودن مامانش مال و داشت رو نایا همه که محمد -

 نه؟  بود، خوب

 

 : گهیم و اندازهی م باال شونه



 بابات که یدونیم نبودم، یراض اونم اومدن به من -

 !کرد اصرار

 

   مامان؟ یشیم یراض یچ به -

 

 بده قورتم یعصبان نگاه   اون  با که االنه و کنهیم اخم

 : بگه و

 وسط آوردن باال گند به ؟یشیم یراض یچ به تو -

  با تو چند هر دوستات؟ ی  زندگ  مدل   یزندگ هی ت؟یزندگ

 که یکرد  ثابت یکاشت کنکورت سر که یگل اون

 ! نداره یتیاهم برات تیزندگ

 

 بابا ادیم بدم شمیم بلند  جا از و اتاق سمت   رهیم

 کنهیم نگاه و  ستهیمیوا طرف یب که آدیم بدم ساکته؛

  نیا گفتن و  زدن داد واسه کنهیم ترم  یعصب نیا و

 : حرف

  خرابش نکهیا از قبل تا داشت، میلیخ! داشت تیاهم -

 رو تکواندو داشتم، دوست موی زندگ من. یکن

 از و مونده نجا یا از! مامان؟ یچ  حاال یول  دمیپرستیم



  خودتو یآرزوها یخواست!  منم گنیم که رونده اونجا

  من که  شد نیا اشجه ینت یول یکن  لیتحم بهم

 !کردم  گم آرزوهامو

 

 اتاقم تو رمیم! بشنوم یاگه ید حرف   خوادینم دلم و

 حرف آزاد با خوادیم دلم . کوبمیم هم به رو در و

 دنبال من ؟یمن یآرزو  واقعا تو بپرسم ازش و بزنم

 ! خوام؟ یم یچ میزندگ از من! گردم؟یم یچ

 

 زدن   واسه پام و دست خونمیم رو امشیپ یوقت یول

 ! شهیم سر یاگهید حرف هر

 

 باعث و نبودم انتظارشون حد در که دیببخش" 

 . "شدم خجالتت

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وچهارمست ی ب_فصل#



 وهفتششصدوشصت_ قسمت#

 

 

 ! بوم

 یصدا با تونمینم که بده قدر چه و ترکهیم بغضم

  و ناراحتم واسش  سوزه،یم براش دلم.  بزنم زار بلند

 پول، ات،یماد شده امخانواده تیذهن تموم   که متاسفم

 عشق و نون ستین قرار من درسته؛! کار و التیتحص

 که یقدر  اون داره جربزه آزاد دونمیم  اما! بخورم

 ! بشه موفق

 

 هیگر و دمیم  فشار بالش  ی  تو رو سرم یاقهیدق چند

 مثل   که یحال  در شم،یم آرومتر کمی که بعد و کنمیم

 رو کنمیم  چپ سرش تو زدن  جارو با که یمارمولک

 : سمینویم  براش و تخت

  یخواستیم اگه دونمیم  چون دم،ینکش خجالت من -

 یآدم داشتن دوست از! یباش داشته زیچ  همه یتونیم

 یبخوا  ویکس اگه دونمیم  چون شمینم  خسته تو مثل  



  خجالت که نگو و نزن زر پس! یدیم جونتم براش

  خب؟ کشم،یم

 

 : سهینویم کوتاه

 . کنمیم یسع -

 

  خوبه؟  حالت -

 

 نه خوبم؟. بدم دیبا یچ دونمینم رو دومش امیپ جواب

 نفس یاجازه بهم خوامیم فقط شدم،  خسته! قتایحق

 !  بدن دنیکش

 

 یک و هیک  با حق دونمینم  لحظه نیا تو امشب، االن،

 رو آزاد خوادیم دلم وجود تموم با فقط.  گهی م راست

 : سمینویم براش. کنم بغل

 

 !  یباش خوب تو  اگه خوبم -

 



 شیبعد امیپ تو و فرستهیم قلب ی موجیا برام و

 : گهیم

 .رمتیگ یم باالخره ا،ی نخور  مصه غصه -

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وچهارمست ی ب_فصل#

 وهشتششصدوشصت_ قسمت#

 

 

  * * * 

 

 ! من؟ نسل

 

 ها آدم یواژه به. ندارم واژه نیا از یدرست درک

  که کننینم فکر ینطور یا ه یبق انگار اما معتقدم شتریب

  گنیم هستن که یسال و سن هر با خودشون به همه

 ! سوخته نسل



 

  رو کتابام ی  ال  م،یتکرار نیروت ی  زندگ معمول   طبق  

 به دست هام  درس با نکهیا از شتریب  من و بندمیم

 .دارم دعوا و امقهی به دست خودم با باشم قهی

 

 نمیبب و کنم  درک بفهمم، رو خودم دنینم  اجازه چون

 یچ و  مرگشه چه اصال منه درون که یآدم نیا

 با دارم و سادمیوا نجایا که یمن جون از خوادیم

 کوله  ی  تو چپونم یم رو تستم یها کتاب و دفتر حرص

 ! اطرافه سرد یفضا نیا از کردن فرار قصدم و میپشت

 

 و باشم کوره گربه باشم، بد باشم، رحم یب خوام ینم

  یول هست و بوده حواسش جاها یلیخ مامان که نگم

 قرار که یروح  جنگ نیا  تو و ناراحتم دستش از االن

 ! کنن راتی خ حلوا ستین

 

 و زنمیم رونیب اتاق از هام لباس کردن عوض از بعد

  یرو ینیس  یتو رو ییچا استکان که ی حال در مامان

 : پرسهیم ذارهیم زیم



 

  ؟یریم کجا -

 

 :  گمیم رمی بگ گر تا امجرقه منتظر که یحال در من و

   نرم؟ یخوایم  کتابخونه، -

 

 نیا االن یول  زشته لحنم بده، حرفم دونمیم! دونمیم

  یباال که  یاهرنگیس و  آشفته یها یخط   خط با منم

 ! استرسه اسمشون و چرخنیم سرم

 

 یحال در و کنهی م خوش جا ابروهاش نی ب یفیظر اخم

 : گهیم  دهی م هیتک مبل یپشت به که

 . برو  بفرما ر،ینخ -

 

 که آروم قدر اون. گمیم رلب یز رو یخداحافظ یکلمه

 از رو پام  نکهیا از قبل و ! شنومشیم  زور به خودم

 :  گهیم کنم رد  در چهارچوب

  نازار؟ یشناخت یم رو پسره نیا تو -



 

 گلوم به کنه حمله مسلکم بختک بغض   نکهیا از قبل

 :  گمیم

 نیکرد خشی  رو سنگ که شما کنه،یم یفرق چه -

 ! گهید رفت

 

 ! یشناختیم پس -

 

 :  کنمیم دیتاک 

 ! نداره یفرق گفتم فقط -

 

  خونه، یفضا بر عالوه و زنمیم رونی ب خونه از

  بدوام اگه یعنی و کنهیم یکج دهن بهم داره  دمیخورش

 !بشم؟ راحت دستش از تونمیم

 

 خدا فقط و کتابخونه رمینم و کنمی م عوض رو راهم

 تونهیم کجا تا من مثل   خراب کله آدم   هی دونهیم



  همه ریز بزنه هو کی تونهی م یچطور  و  کنه مراعات

 ! کنه لج همه با و یچ

 

 سمت   افتمیم راه ادهیپ  ی  پا با و رمیگ یم یقیعم دم

  و سخت یرو ادهیپ هی بعد آمیم که خودم به و ریمس

  خانوم  یزر یخونه   در ی  جلو رو خودم  ،یطوالن

 !  ندارم زدن در قصد انگار یول نمیبیم

 

 عشق دارم الزم فقط من"  یا سندهی نو هی قول به

 به رو، دلم ی  تو حرف   که"  کنم افتیدر یشتریب

 برام عرف لحاظ به که یزن هی  نه بگم مامانم

 .  استبهیغر

 

  از داره دلم و لرزنیم دارن پام و دست  چرا دونمینم

 یه و دارم فاصله در با قدم چند. زنهیم  رونیب حلقم

  و انگار شهینم یول بشه کنده نیزم از که آدیم پام

 . شدم خشک من

 

 ! گردمیبرم



 

 نیا وسط خوادیم دلم و رمیگی م لحظه تو که یمیتصم

 وقت هر بخوابم رمیم من بزنم داد یداخل جنگ  

  هیبق یهاخواسته  باز که کن دارمیب یگرفت  متویتصم

 !کنم یزندگ رو

 

   باز_مفت#

 

 "  باز مفت: " وچهارمست ی ب_فصل#

 ونهششصدوشصت_ قسمت#

 

 

 

 تو رو شده غرق ی  کشت همون باز برگردم اگه یول

  که درد نیا داره ینشئگ! نه؟ مگه کنم،ی م حمل قلبم

 !کنهیم درد چرا و کجام  دونمی نم یحت

 



 رو آزاد که برم گردمیبرم و کنمیم یعمل رو ممیتصم

  نشیماش  یهاشهیش دنیکش باال و کردن قفل حال در

  پاهام و چشمام من، م،یبکن دل میتون ینم و نمیبیم

 ! گمیم رو

 

 کودک   از دونمینم که دارم یذات یوونگ ید هی من

 آدیم که کجا هر از و هست که یچ هر از درونمه،

 !  بده نیا  و خوانیم یعاد  رو من مردم یهیبق یول

 

  شتریب تونمیم من و دهینچرخ من سمت    نگاهش هنوز

 !قلبم بره آرامش طرف به  و کنم نگاهش

 

 راه نازار که شمیم خود یب خودم از  انگار گهید

 نیا که ماست یزندگ داستان   نیا و آزاد سمت   افتهیم

  یلیخ که عجب واقعا؟ بود نیا عشق و  مضطربه همه

 برگردم باز اگه که لذت از پر بد   جور هی یول بود بد

 راهو نیهم  دوباره خونم و پوست و گوشت با عقب

 !سازمیم رو عالقه نیهم و کنمیم یزندگ

 



  نجایا رو من که شهی نم باورش و کنمیم سالم

  شده آروم نکهیا از قدر چه و زنهیم  لبخند. نهیبیم

 !آشوبه قلبش تو آرومه، وقت هر چون آدیم بدم

 

  ورا؟ نیا از با،یز سالمعلکم -

 

 :  گمیم و کنمیم اشاره خونشون  ساختمون به

 ...ازش نم،یبب  ویزر مامان  بودم اومده -

 

 لفظش یحت ذارهینم! یخواه معذرت بگم ذارهینم

  خجالت و دادنش انجام به برسه چه باشه همراهم

 .  یخوب همه نیا از کشمیم

 

 کنه،یم باز رو در قفل و زنهیم موتو یر دوباره

 : گهیم

 . میبزن یدور هی میبر نیبش  خوادینم -

 



 اصرار خوامیم و شده شتری ب جرئتم نجاستیا که حاال

 : گهیم دیتاک از پر و  مردونه لحن اون با که کنم

 ! شما یبش سوار که گفتم -

 

 از قبل و شهیم سوار. کنمینم مقاومت گهید و

 : گهیم  زدن استارت

 پسر گوش بشنوه، نه؛ی بب یزر مامان که بود الزم -

 !بشه راه به  سر بلکه چونهی بپ نادونشو

 

 : زنمیم غی ج هوی

 !  آزاد اه -

 

. آرمیم  در رو یخودخور روز چند نیا یتالف و

 : گهیم آروم و ذاره یم قلبش یرو  رو دستش

 ! یوحش چته -

 



  امخنده زده  وحشت یافهیق اون دنید از  که یحال در

 کننینم ولم میناراحت و بغضم طرف هی از یول گرفته

 : کشمیم غی ج باز

   ؟یمن اعصاب رو  انقد چرا مرض، و چته -

 

  مقصد هی  و مییما انگار هم باز و زنهی م استارت

 !میریم فقط و کجاست میدونینم  که نامعلوم

 

 !  جون؟ خانوم طهی سل هیچ ها؟ -

 

  آروم و  خوابهیم بادش همه جون  خانوم  طهیسل

 : کنهی م زمزمه

 !آزاد بده حالم -

 

 : بگم و بترکه بغضم هم باز دمی م واجازه

 بدنم فقط ها، کنهینم درد جام چیه! چمه دونمینم -

  از یزیچ  ندارم، خواب! دنیکوب هاون تا گذاشتن رو

 نه؟ گهید بده حالم یعنی همه نایا و رهینم  نییپا گلوم



 یچ میزندگ از دونمینم چون سخته برام دنیکش نفس

  که قدر اون! دارم دوست یلیخ دونمیم  فقط! خوامیم

 پشت  همش دتیناام یافه یق حاال تا  شب اون از

 ! پلکمه

 

  دم؟یناام  من گفته یک -

 

 : کنمیم اصرار

 چه من یوا  بگم نکهیا واسه  نه! آزاد یبود دیناام -

 دونمیم  من! بود بد حالت  یول بودم ارزش با قدر

! ینیبیم  چشمات به مرگو  پاته ریز  غرورت یوقت

 چه و نیزم رو خداته برات یزر مامان که دونمیم

 . شده دی ناام هم یزر مامان یوقت شکسته دلت قدر

 

 : گهیم یوقت حرصه  از پر لحنش

 !نشده دیناام میَ زر مامان -

 



  نکهیا به نسبت کنم قانعش که بگم دیبا یچ دونمینم

 تونمیم فقط و یبزن حرف باهام دارم ازین من آقا

 : بگه و بزنم صدا هیگر با رو اسمش

 !بسه -

 

  من و گهینم بهم نمیا یحت  حرف؟ ای هی گر بسه؟ یچ

 ! اومدم؟ بار احمق انقدر چرا

 

 فقط و دمیم ادامه چنان هم رو هیگر خودم  انتخاب به

 : زنهیم  داد که بندمیم رو دهنم

 !  بسه گفتم -

 

 به و کشمیم  باال رو دماغم! بوده هیگر منظورش پس

 انقدر که دمیفهم تازه  من و کنمیم نگاه  مرخشین

 تازه چون دیشا ای مگه؟ شناختمش تازه! عاشقشم؟

  و ادیز تونهیم  قدر چه ها آدم نیب یفاصله که دمیفهم

 !باشه دهنده آزار

 

 : گهیم و کنمیم پاک  رو هام اشک



 . ادینم خوشم  نکن نگام یاونطور -

 

  دارن چشمام   مگه و هیچ نگاهم نوع   دونمینم یحت من

 است؟ آزاردهنده براش که  کننی م کاریچ

 

 مثل   منم وضع چون بده، حالت یعنی نایا همه آره، -

 ! هاست حرف نیا از بدتر تو

 

 روز نیا یهمه  نایت یعنی و کنمیم نگاهش درمونده

  دهید چشم به نایت که ییروزا گذاشته؟ سر پشت رو ها

 مگه شدن یط   تر سخت داریب صبح تا که ییها شب و

  دیبخور غصه ماجرا هی  خاطر به ییدوتا نکهیا! نه؟

  سبک کمی  دوشتونه ی  رو  که یبار که نهیا حداقلش

 !تره

 

 و خوامتیم چون داشتنت، از ستمین دیام نا من -

 اعتماد بهم مونه،یم من مال بخوام که یز یچ یدونیم

  نه؟  مگه یدار

 



 نایت زمان اون مثل   االن کنمیم فکر که یحال در من و

 از بعد و دمیم تکون سر آم،ی م نظر  به احمق دارم

 : ده یم ادامه کنهیم صاف رو صداش نکهیا

 

  شتریب ترسمیم که دارم دوست یقدر اون منم یول -

 ! ناز کنم تالش

 

 محکم رو لبم بسه، گفته چون و رهیگیم امه یگر باز

 دست انقدر رو خودم وقت چیه  حاال تا و رمیگ یم گاز

 ! دمیند شونی پر و پاچه

 

 که میزر مامان مثل  ! یلیخ  نازار، یباارزش واسم تو -

  و برنگردم یول بزنم غلت یکثافت هر تو  بودم حاضر

 .نکنم  بد حالشو

 

  بچسبه یچ  هر به که یلعنت " نون" نیا از آدیم بدم

 . کنهی م تلخش

 



  پرده انگار دورمون و برهیم فرو موهاش ی  ال  چنگ

 !مینیب یم  یزیچ نه و میفهمی م یزیچ  نه که سبزه

 

 از. دمیترس خودم از من گم؟یم یچ یبفهم یتونیم -

 چشم به که برات  باشم یبد آدم ای بد پسر همون نکهیا

  نتونم نکهیا فکر از کنهیم درد تنم تموم. آمیم هیبق

 مثل    کردم، وحشت منم ؟ینیبیم کنم، خوشحالت

 بهت خوامیم یوقت زبونم یحت که قدر اون! خودت

 .باش مواظب گهیم دارم دوست بگم

 

 ی  تو ختهیر عالم تموم درد نکهیا بر عالوه من و

 یوقت که کنمیم فکر نیا با رم،یمیم دارم  و امنه یس

 دوستش شتر یب قدر چه زنهی م رو ها حرف نیا داره

 به و دارم نگهش محکم خوادیم دلم قدر چه دارم،

 ! مهیزندگ واجبات از آدم نیا داشتن دوست بگم؛ همه

 

  نیف نیف که یحال در و  نهیشیم بازوش ی  رو دستم

 : گمیم کنم،یم

 .جذاب آشغال  رفت برات دلم یاوک -



 

 ی  مود من    اضطراب و هی گال و وحشت همه  اون وسط  

 چون کنم  آرومش کنمیم یسع دارم وضع خل  لجباز

 !کنن آرومم که بودن خوب یقدر به  هاش حرف

 

  کنم؟ بغلت شهیم -

 

  که یحال در و کنهیم نگاهم تعجب با لحظه چند واسه

 : گهیم رهیگی م شکل لباش ی  رو ی جون کم لبخند

 !ی احمق یلیخ -

 

 تو یوقت. کنمیم دییتا رو  حرفش و دمی م تکون سر

  بدنم یسلوال تک تک با خوادیم دلم ،ی خوب همه نیا

 سرم تو یکی و! بزنم حماقت به دست خاطرت به

 به شب، نیا بعد ماجرا، نیا بعد که شهیم یعنی گهیم

 ! باهم؟ اونم م،یبرس دیبا که ییجا

 

  و  شهیم ادهیپ و کنهیم پارک  اتوبان کنار رو نیماش

 و نهیشیم پام ی  جلو کنه،یم باز رو من سمت   در



 یوقن شه یم نییپا و باال گلوش بک  یس که نمیبیم

 : گهیم

  ؟یزیعز انقدر واسم چرا -

 

 :  گمیم  حرص با و کنمیم یکج دهن

 ! خر ،یکنیم وونمید یدار  که ؟یگینم چرا خودتو -

 

 و بشم ادهی پ تا کشهیم رو دستم و رهیگ یم یقیعم دم

 ستین یمناسب ی  جا پارکمون ی  جا  نکهیا به یتوجه

 سمت   دوا یم و میذاریم باز رو نیماش در یحت نداره،

 یلیخ شاد، یوونهید هی   و اتوبانه کنار که یابونیب

 !است افسرده عاقل   هی از بهتر

 

  نجایا حاال یسخت  و نییپا و باال همه اون بعد

 فقط ستای ن یخاص  ی  جا  یکیزی ف لحاظ به م،یسادیوا

 . میریبم هم  واسه میتونیم که میدیفهم

 

 یحال در و  ستهیمیوا ره،یگیم نفسم و شمی م خسته

 : گهیم و کنهیم  باز هم از رو هاش  دست که



 ! کن بغلم -

 

 ی  صدا تا ذارمیم اشنهیس ی  رو رو سرم که یمن و

  من که نه نگه بهمون یزندگ کاش و بشنوم رو قلبش

 ! ندارم طاقت

 

 زنهینم  حرف گهید و نهیشی م موهام ی  رو دستش

  حرف یه یبق موهام یال  هاش انگشت حرکت   یول

 خودم که یآدم کردم دایپ  من و کننیم ی هج رو هاش

 ! بودم کرده گمش روز چند نیا تو و بودم

 

   و" ستی ن حل راه ییجدا  یگاه"  گفتیم نفر هی و

 راه   دمیفهم االن مثال ست،ین درست هم یلیخ  نظرم به

 ! هییجدا من کشتن حل  

 

 از تیزندگ اتفاقات یهمه  که آخر یلحظه  مثل   و

 رو آزاد که  ییروزا تموم شهیم رد چشمات   یجلو

 و رنیگیم  جون پلکام پشت داشتن خودشون داخل

 .  کنمیم بغلش  محکمتر



 

 یآی م نظر به یبد آدم و  یهست یبد پسر تو اگه یول

 کنمیم فکر! باشن تو مثل بدا آدم یهمه  کاش

 !باشه تر قشنگ  ایدن ینطور یا

 

  * * * 

 

 که ی اخونه  تو دعوا و جنگ و بحث  هم باز و

 ظاهر در که بابا یحت  نداره، اعتماد بهم چکسیه

 یول داره باورم یلیخ انگار  که کنهیم  رفتار یطور

 ! کنهیم یرو یپ مامان دستورات از فقط

 

 مگه یول شده ینیبدب همه نیا باعث یچ دونمینم

 !ندارن؟ رو واکنش و رفتار نیهم من به  نسبت اونام

 

 نظر به خانواده ی  هوا به سر و بد دختر االن که یمن

 یبرم بهشون رو رفتارشون بازتاب دارم آمیم

 .گردونم

 



 : که زنهیم غر بابا  سر مامان

 

  دخترت! بود  یچ واسه اصرار همه اون فهممینم -

 گهید لطفا نداره رو ایباز خاله  نیا لیدل دن  یفهم شعور

 !  یکن تشیترب که نخواه ییزایچ  نیهمچ با

 

  داد دارم دوست و دادم هیتک در چهارچوب به من 

 پسر حلق  تو نرفتم پا جفت که دارم رو  شعورش بزنم

 بگم خوام یم بزنم زر نیبد اجازه اگه  فقط خواهرش

 ! کردم رو انتخابم

 

 گهیهمد از شدنمون دورتر  باعث فقط ها بحث نیا

  دارن خودشون یول خوامینم رو نیا من شه؛یم

 که شه پر اگه  خب و بشه پر مونهیپ که  کننی م یکار

 ! نداره یربط  من به نیا و شهی م زیسرر

 

 یادا معمول طبق و بزنه رونیب خونه از خوادی م بابا

 از شکسته قلبم قدر  چه و ارهیب در رو طرفا یب



 گه،یم قلبم چرا؟  پرسهیم مغزم یوقت انگار و دستش

 !یبدون تو ستین الزم

 

 کردن تحمل طاقت یلیخ و شده خسته که مامان

 : زنهیم داد نداره رو یسرکش

 ! بگو یزیچ هی اتبچه  نیا به ایب  یریم کجا -

 

 و اندازهیم باال شونه گرده،یبرم تصورم برخالف بابا

 : گهیم

  بگم؟ یچ -

 

 :  گهی م حرص با مامان

 دوتا؟ شما دیکنیم  ینطوریا چرا که، واقعا -

 

 یکار کنم،یم نگاه دارم فقط و بستم رو دهنم من -

 ! مامان نکردم

 

 : گهیم  لب ریز و کنهیم یکج دهن



 . پررو شو ساکت -

 

 

 :  گهی م بابا به رو دوباره

 غذاشو نه یبش اره،ین در یباز  مسخره بگو بهش -

  من به قدم نیا و بخونه آدم نیع درسشو بخوره،

 شه؟ یم نده،  باال سر جواب

 

 ! نه -

 

 :  گمیم  و کننیم نگاه بهم دو هر تعجب  و اخم با

 ! شدم خسته -

 

 فقط ندارم وضعو خل ی  وحش بغض اون گهید آرومم،

 اگه یحت حاال زمیبر رونیب رو حرفام خوادیم دلم

 !نداره یمخاطب

 



  نیا اومدم، بار نادون همه  نیا نکهیا  از آدیم بدم -

 خوادیم دلم! کننیم اموونهید دارن حرفا نیا و حس

  تا یبچگ از من که کنمیم فکر نیا به  یوقت رمیبم

  رو بپوشم خوامیم که یلباس  سبک بارم هی یحت االن

 باال خودم ی  رو دارم دوست! نکردم انتخاب خودم

 و ندارم اعتماد خودم به خودمم یحت  یوقت ارمیب

 !رمی بگ کویکوچ یساده میتصم هی تونمینم

 

 که وقت همه نیا مثل و ازشون رمیگیم رو نگاهم

 :  گمیم بودن اتاقم یوارا ید مخاطبم

 تو االن من یول نیکرد بزرگ  خوب منو که یمرس -

 و صندل نیب نتونم اگه که احمقم قدر اون سن نیا

  از اصال دمی م حیترج کنم انتخاب رو یکی میکتون

 !هی آدم نیهمچ واقعا نازار و نرم رونیب خونه

 

 اما مامان و شنومیم  رو بابا ق  یعم نفس ی  صدا

 :  گمیم و زنم یم لبخند کنم،یم بلند سر کرده، سکوت

  انتخاب اگه که مامان، رمشیبگ ادی خوادیم دلم یول -

  امیب کنار باهاش زد پامو اگه  یحت بپوشم، صندل کردم

 و کردم انتخابش خودم چون کنم دایپ حل راه براش ای



 مثل   خودت، مثل  ! باشه نیا یواقع نازار خوادیم دلم

 دلم وقتا اون و یزدیم بهار به که ی قشنگ یحرفا

 !مامان واست رمی بم خواستیم

 

 بر اتاقم به که یحال در من و کننی م نگاه فقط

 پاک هام لب  ی  رو از رو اممسخره  لبخند گردم،یم

 !کنمیم

 

 : سمینوی م آزاد یبرا

 ! میکنیم درستش -

 

 کرد شروع جا هی از دیبا باالخره اما چطور دونمینم

  ای ستین سخت هم یلیخ کردن شروع و! نه؟ گه؛ید

 ! تره ساده کردن تموم از بگم  دیبا حداقل

 

 "  پل: " وپنجمست ی ب_فصل#

 



 را پل نقش که  13 شماره خانه یها مهره به:  پل] 

 .[کنندیم فایا ریاس  دو فرار یبرا

 

 "  بهارک"  دید یه یرزاوییتغ

 

  نگاهش یچشم ریز و رمیگ یم دندونام نیب  رو ناخنم

 .کنم یم

 

 و کنه یم حرکت صفحه یرو  نور سرعت با انگشتش

  از شتریب رو یگوش. رهیم  باال یور هی  لبش ی گوشه

  باال نیسنگ نفسم و دمیم  فشار هام انگشت نیب قبل

 .ادیم

 

 .شه  یم بلند جاش  از که کنم یم  نگاهش هنوز

 و کنه یم  مکث لحظه هی که پرم یم  جام  از یجور

 :شن یم تر کی نزد موهاش  به هاش ابرو

 کجا؟-

 



 !رونیب-

 

 که هیجور لحنش و گهیم یا کلمه تک  خودم مثل

 .دمیپرس رو  یضرور ری غ و  واضح سوال  هی انگار

 و کشم یم  شلوارم ی کناره به رو عرقم سیخ دست

 :کوبه یم  تر محکم قلبم

 هومن؟  هیخبر ،یرونیب همش روزا نیا-

 

 شدن شتریب به فقط که دهیم تاب واسم رو  هاش چشم

 یسع وجودم یتو یزیچ و کنه یم کمک پلکم پرش

 .ادیب باال کنه یم

 

 هی رمیم ندارم؛ موندن  خونه حوصله بشه؟ یچ نه-

 .برگردم و بزنم یگشت

 

  کهیت کهیت رم،یبگ رو خودم یجلو  بتونم نکهیا از قبل

 :رمیم سمتش به قدم هی و خندم یم



 رونیب حوصله که روزید  تا ؟یبزن گشت رونیب! آها-

 شده؟  ی چ االن ،ینداشت یولگرد و

 

  یم خط شخندش ین و کنه یم کیبار رو  هاش چشم

 :اعصابم رو کشه

  مرگته چه ؟ینکن آدم کوفت رو یزیچ هی یتون یم-

 قا؟یدق

 

 یم کنم  یم جا توشون که ییهوا شدت از هام هیر

  باالتر رو صدام ولوم و شنیم مشت هام دست سوزن،

 :برم یم

 نیا! هومن  آقا ستین میمرگ چیه من مرگمه؟ چه من-

  روزید تا که تو. یاریم در یباز یدار دایجد که ییتو

 چه االن پوال، نیا ناف به یبست یم حرومه  حرومه

 ریز کرده  مزه فالن؟ و شخند ین و رونی ب همش خبره

 دندونت؟

 

  آرومتر یحت من برخالف و کشه یم موهاش تو دست

 :دهیم  جواب قبل از



 ! سرت به زده بخدا-

 

  غیج و  کشه یم غیج داره سرم یتو  یکی  انگار

 :کنه یم تر فیضع رو اعصابم دنشیکش

 ...تو! ییتو سرش به زده که یکس نه-

 

 ادیم در دهنش از که یا  کلمه هر با و اد یم حرفم نیب

 :رهیگ یم اوج شتریب صداش

 من سرم، به زده آره! کن بس بهار، کن بس یوا-

 دمیرقص تو ساز به همه نیا شدم، خسته شدم، یروان

 ندارم؟ نمیا حق  ای باشم؛ خودم  حال تو روز دو کن ولم

 

 و انیب رونیب دهنم از یقطار  تا شنیم آماده ها حرف

  به و جنبه یم من از زودتر که بشن خراب سرش رو

 :رهیم در طرف

  بحث خودت با یتون ی م...ندارم کشش گهید من-

 !یکن

 



 :رنیم فرو دستم گوشت  یتو قبل از شتریب هام ناخن

 ...جهنم به برو اصال! ندارم حوصله منم-

 

  تکون هوا یتو طرفم، به برگشتن بدون رو دستش

  یم جام یتو که کوبه یم هم  به یجور رو در و دهیم

 .پرم

 

 فقط زنه، یم  خشکم  حالت  همون یتو چقدر دونم ینم

 خواد یم بغض  فشار از گلوم که امیم خودم  به یوقت

 .سوزن یم مرگ  حد در چشمام  و بشه منفجر

 

 هیگر ی آماده قبل از شتریب لحظه هر و لرزه یم لبم

 غر خودم به و کشم یم هام   چشم یرو  دست. شم یم

 :زنم یم

 یندار حق...یکن هیگر یندار حق...بهار  شو خفه-

 ! بشه؟ یچ که یکن هیگر اصال... یکن هیگر

 

  اومده دردش روحم کنم ی م حس و کشه یم ریت سرم

  ماجرا اما شهینم باورم. شده جمع خودش  یتو و



! شده عوض رفته رفته هومن افتاده، اتفاق که هیزیچ

 کنهی م حمله آدما به یزامب هی که ترسناک یلمایف مثل  

 !  شنیم بد اونام کم کم و

 

 . چرخم یم خودم دور و  کشم یم نفس هم سر پشت

 یب کهیمرت گمشه بره اصال! محتاجشم من انگار-

 . اقتیل

 

  اتاق یتو  زنم یم چنگ مبل یرو از رو یگوش

  وسط گردو هی نیع ،یلعنت  ی غده اون هنوز.رمیم

 . شدن بارش ی آماده هام چشم و کرده ریگ گلوم

 

  رو یشتریب  یهوا بلکه کشم یم رو  شرتمیت ی قهی

 :کشه یم غی ج سرم تو ییصدا هی و بکشم نفس بتونم

 ؟یچ بره اگه-

 

 رقت یلیخ  ام افهیق دونم یم و شه یم  زونیآو لبم

 :دمیم رو خودم  جواب  یوقت زهیانگ



 ! جهنم به-

 

 وی ال استارت   و کشم یم دست هام چشم یرو دوباره

 .زنم یم رو

  خودم واسه بازم و بشم آماده تا دارم زمان هیثان چند

 : گمیم

 یپ برو خبره؟ چه کرده فکر اصال احمق نیا -

 ...مهمه من واسه یل یخ انگار!  اصال تیولگرد

 

 به ینجور یهم و زنم یم لبخند اد،یم که اول نفر

 .کنم یم  نگاه صفحه

 : دمی م تکون دست

 ! ها بچه سالم-

 

 نیب و شه ی م بزرگتر لحظه هر صفحه  ی گوشه عدد

 :نوشته یکی که نمیب  یم ها کامنت

 کو؟ هومن-



  لبم یرو لبخند کنم یم یسع و نمیش یم تخت یرو

 : بمونه

  حالتون خبر؟ چه...رونیب رفته! ستشین هومن-

 چطوره؟

 

  که چرخم ی م ها لتریف نیب و کنم یم جمع  رو هام لب

 :شه یم شروع کامنتا دوباره باز

 ست؟ ین هومن-

 ؟یی تنها امشب-

 رفته؟ کجا هومن-

 اد؟ینم هومن-

 ...هومن هومن هومن همش

  هول جنون هی سمت به رو من هومن هر که انگار

 .شه یم  پخش زهر نی ع خونم تو تیعصبان ده،یم

  هام اخم و دمیم فشار دستم یتو  محکمتر رو یگوش

 : شنیم جمع

 دوست من از هومن االن. ستین هومن که گفتم-

 تره؟ یداشتن



 

  و چکه یم  نییپا باالخره چشمم ی گوشه از قطره هی

 تونم ینم یحت که رهیم  باال ها کامنت عیسر نقدریا

 .بخونمشون درست

 

 اون خوره یم چشمم به هومن اسم که یبار هر

 .شه یم بزرگتر ی کوفت ی  گردو

 

 : شکنه ی م صدام و دمی م  فشار محکمتر رو چشمم

  بس چرا! ادینم گهید که اقتهیل یب هی  هومن ه؟یچ-

 اون از دیدار همش شما  بعد نجامیا  من د؟یکن ینم

 د؟یپرس یم یعوض

 

 : نهیب یم تار  چشمم و زنه ی م نبض سرم

 شما... کنن یم ول رو من همه...کرده ولم آره-

 ه؟یچ دیدون یم! دیریم هم ایعوض

 



  گرده یم اتاق یتو چشمم و کشم یم باال رو مینیب آب

 تو گهید هومن...رفته هومن" گهیم صدا  اون هنوز و

 !"خواد ینم رو

 

  یم ام خنده چرا دونم ینم و وفتمیم راه حموم سمت

 :رهیگ

 براتون فقط! نه ای خوبم دیپرس ینم ایعوض شما-

 فقط فقط!  ن؟یکرد کات نه، ای رفته هومن که سواله

 ! نیمفت حرف   دنبال فقط

 

  یط که کردن درک نایا مگه و دمیم قورت رو بغضم

 ! اومده؟ من سر به یچ مدت نیا

 

  یرو رهیم  نگاهم دوباره و کنم یم باز رو آب ریش

 :یگوش ی صفحه

 

 واسه شده؛ تنگ دلم من. ستمین خوب  من یول-

 همه واسه احمق، ی  نای ت واسه نازار،  واسه مامانم،

 ...شده تنگ دلم



 

 دهنم از که  ییایور یدر یحت و شده فلج انگار مغزم

 .فهمم ینم  هم خودم رو انیم رونیب

  و دارم یم بر قفسه یرو از رو خوام  یم که یزیچ

  لرز لحظه ه ی یبرا آب یسرما  از رم،یم که وان یتو

 .کنم یم

 

  به آب یسرما  از دندونام و خورم یم  سر وان یتو

 : دنیم صدا کی ری ت کیریت و  خورنیم هم

!  یعوض شده تنگ هم تو واسه دلم ؟ینیب یم هومن-

 که یهومن واسه...شده تنگ دلم خودم هومن   واسه

  انگار...انگار داشت؛ وجود ایدن تو بهار فقط انگار

 که بودم یشکستن ی مجسمه هی براش من انگار...که

 برات شده تنگ دلم. شدم یم دهی پرست دیبا فقط

 ...هومن

 نه؟ ای ذارم یم وان ی لبه  یرو دونم ینم رو یگوش

 نه؟  ای وفتهیم آب ی تو دونم ینم

 نه؟ ای داره ادامه هنوز  ویال دونم ینم



  یتیاهم گهید و وفتمیم ریگ دونم ینم از ایدر هی یتو

 هام انگشت نیب ی  فلز جسم یوقت نداره یتیاهم! نداره

 .نشستم توش که هیآب و بدنم از تر سرد

 

  رو غیت ی وقت خورن یم  هم یرو هنوز هام دندون

 .ذارم  یم مچم یرو

 از بدتر سرم و ترسم یم وجودم تمام با! ترسم یم

 .زنه  یم نبض قبل

  یپوچ از پر هونقدر ق؛یعم گودال   هی به شم یم لیتبد

 . چربه یم ترسم به نیهم و یاهیس و

 :زنم یم هق و لرزن یم وار وونهید هام دست

 ...بود هومن کاش...ترسم یم-

 

 یب و شنوم یم یگوش ی برهیو یصدا به  هیشب  یزیچ

 .دمیم غیت زیت ی  لبه به یشتری ب فشار اریاخت

 !گرده ینم بر و رهی م استخونم مغز   تا دردش

  یجلو امیم که خودم به فقط دونم، ینم فهمم، ینم

 شده روون  مچم یرو گرم عیما هی و اههیس هام چشم



  سرخه، شه، یم شتریب ام هیگر کنم ی م که نگاهش

 .میداشتن دوست لب رژ   همون رنگ! سرخ سرخ  

 

  یکی ها چراغ و شده بدنم از تر گرم  انگار آب  حاال

 .شنیم خاموش یکی

  آب یتو شتریب دونمیم فقط وفتهیم کجا غیت دونم ینم

 . پوشونه ی م رو مینیب ری ز تا بایتقر آب و رمیم فرو

 :زنم یم هق کنم، یم هیگر خندم، یم

 ...خودم واسه...همه واسه شده تنگ دلم-

 

 *** 

 

 .مونمیم ششیپ من کن، استراحت  برو-

 !خوبم من د،یبر شما-

  لومتریک از که انگار رسن،یم گوش به فیضع ها صدا

 شنوم، یم حال نیا با و زنن یم حرف دارن  دورتر ها

 .باشم داشته ازشون یدرک نکهیا بدون



 حال در ینشدن  تموم خال  هی یتو  انگار  و سبکه سرم

 .زدنم پا و دست

  باهام هام  پلک اما کنم باز رو هام چشم  خوام یم

 .کنند  ینم یهمکار

 ینم یول داره پرش و  گرفته کیت انگشتم دونم یم

 کنم، فکر یحت   بتونم نکهیا از قبل و کنم  کنترلش تونم

 : لرزونه یم رو میصوت یها تار و  ادیم باال نفسم

 ...آ-

  باالخره صداها و ادیم رونیب گلوم از ییتنها به نیهم

 .شنیم متوقف

 دونم ینم که  کنم یم احساس دستم یرو  رو ییگرما

 .هیک ا ی هیچ منبعش

 

 رو صتحبش  تونم ینم که شنوم یم رو ییصدا

 یم فاصله هم از هام  پلک باالخره و  بدم صی تشخ

 .رنیگ

  و سرم یباال درست نوره، هی نمیب یم که یز یچ نیاول

 .رهیگ یم رو نور یجلو یکم که سر هی بعد



  و ارمیب باال رو ام معده ی نداشته و داشته خوام یم

 چرخش از دست باالخره تا سرم یتو  بزنم نقدریا

  رو انگشتم دونه هی همون تونم ینم یحت  یول برداره

 . کنم کنترل هم

 

  یم اما ناواضح و تار هرچند شنوم، یم هیگر یصدا

 و خورن یم  تکون سرم  باال شخص یها  لب که نمیب

 .بفهمونن  بهم رو یزیچ  کنن یم یسع

 دوباره و بگم تونم یم که  هیزی چ تنها" آ " همون بازم

 .بندم یم  رو هام چشم

 

  شدن زنده و مردن وسط ی زیچ هی دار،یب  نه خوابم، نه

 .شنوم یم تر واضح رو صداها و زنم یم پا و دست

 

  کنه یم یسع که مرد هی کنه، یم هیگر داره  که زن هی

 . ادیم نظر به شکسته هم خودش یصدا و  کنه آرومش

 ام شده تار  دید کنم یم یسع و زنم یم پلک هم پشت

 .کنم  درست رو

 



 ! شهینم

 شنومیم. انگار شدم گم  من و ابونهیب  هی پلکم پشت

  انگار اس خسته و درده بغضه، از پر رو، زنه یصدا

 : گهیم یوقت

 اد،یبرم پسش  از بهار دونم یم من شه،یم درست -

 پشت و کرده تحمل ده،ید  ده،یچش رو نای ا از تر سخت

 ! گذاشته سرش

 

 مگه ؟ی کوفت بهار نیا باز ؟یسگ ی  زندگ  نیهم باز

 ! داره؟یبرنم من سر از دست چرا اش؟قصه نشد تموم

 

 نداشتم و ندارم توقع که شنومیم رو یمرد یصدا و

 بهار نیا کنه دیام نا و بزنه تلخ حرف بزنه،  بد حرف  

 :  رو بدبخت

 واسه ما که دمیفهم تازه من! کنمینم فکر ما؟ نیب -

  که میکن یسع  میتونیم فقط... میخطرناک. میسرطان هم

  گهیهمد یزندگ از رفتن رونیب قبل رو  طیشرا نیا

 !  میکن بهترش

 



  چشماتو،  اون کن باز خانوم، بهار یابونگرد یب بسه

 بده قورت قبلش یول! بده  آدم نیا گهیم داره یچ نیبب

 ادیب در جونت ،یبزن حرف  یبتون بلکه رو بغضت اون

 : یبگ  و یبد تکون رو لبات تا

 ؟یریم یدار -

 

 نیا از خودتم تو بره، اگه داره حق. رهیم داره! آره

! نه؟ مگه گه؛ ید یکرد فرار وونهید ترسناک   بهارک  

 ! خب داره حق نمیا

 

 خب شدن، ینم باز پلکام کاش و دهی م تکون سر

  که شدیم تموم دهینرس سر به بهار یقصه کاش اصال

 . رو رفتنش نهینب

 

 :  گمیم و دمیم تکون آب  یب یماه مثل   رو هام لب

 بره؟  خوادیم هومن -

 

  من داره یچ  واسه پس اشکه پر چشمش یکاسه اگه

   ره؟یم و ذارهی م نجایا رو



 

 برم دیبا یول  شدنتو بهتر نم،یبب شدنتو داریب موندم -

 !  دیبا که نبودم یآدم اون من کن، نگاه خودت. بهار

 

 رفتنش که نخواد ازم کاش فهمم،ینم رو حرفا نیا من

 نیا از تر رحم یب انگار یول کنم قبول  یشکل نیا رو

 : گهیم  و سرم ی  رو کشهیم دست که. شده حرفا

 . رانیا برگردم دیبا -

 

  شده یآدم به لیتبد یعاشق یاسطوره  اون از هومن

 !  رهی م و ممکنه ریغ واسش کردنم تحمل که

 بدم، انجام ی کار  نتونستم اما رودیم جانم که دمید من

 واسه فقط. بزنم داد رو اسمش یحت ای برم،  دنبالش ای

 : کردم زمزمه دلم کردن   آروم

 !جهنم  به برو -

 

 بعد یول جهنم به گفتم که، نبود حناق گفتن دروغ

  که دمید! دمید هامچشم  شیپ رو یواقع جهنم هومن

 زدن حرف  که دمید نبود، آسون قبل مثل   گهید یزندگ



 که یمرض نیا اسم گمونم به! ؟یافسردگ و نبود ساده

  تخت ی  رو رو شب و  روز ساعت چهار  و ستیب

  چوب وارید ی  رو ای یکنی م هیگر یدار ای و یافتاد

 ! یافسردگ بگن بهش رو یکشی م خط

 

 یدار رو رفتنش و ماه و  ساعت و رروز حساب نکهیا

 !هیافسردگ از باالتر مرحله هی یحت هم

 

 با مامان اصرار به و دستمه ی  تو تلفن یگوش االن

  خوب رو حالم تونهیم گنیم که زنمیم حرف یکس

  خاطرات که هست ییدارو مگه زنم؛ یم  پوزخند! کنه

 ببره؟ خودش با رو آدم

 

  هیسرما تموم   مامان! مشاورمه اول یجلسه امروز و

 بتونه که نجایا اومده فروخته، رو شیزندگ و خونه و

 ساعت ستیب و هفته دو امروز  و رهیبگ رو اقامتمون

  ی  تو مشاور یصدا و رفته هومن که است قهیدق ده و

 :  گهیم که چه یپیم گوشم

 



 ! سالم -

 

 

 "  بر مفت: " وششمست ی ب_فصل#

 

 [ بردیم یراحت به را یا یباز که یکس]

 

 "  آزاد" دید یه یزاو رییتغ

 

 .رونی ب برو من یخونه از پاشو -

 

  زدن غر  به توجه یب و کشمیم سرم ی  رو  رو پتو

 .  دمیم فشار هم ی  رو رو هام پلک اشوقفه  یب یها

 

 که ستین  پدرت االرث سهم صاحاب یب  دکون اون -

 منم منه، یه یسرما ،ی کن باز درشو  یبر ظهر سر

 . پسر حلقت تو نکردم عصامو تا  پاشو. ستمییر

 



 امیب  یخوایم اگه گفت. سمهییر  گه؛ی م راست

 که رو یفاسد پول هر که یکن قبول دیبا  یخواستگار 

 زاریب دستشون از که من و یز یبر دور تهیزندگ ی  تو

 .کردم قبول بودم  یفرار و

 

 که یحال در و کنهیم یعمل یجد یجد رو دشیتهد

 کنمیم حس  قشنگ پام ساق   به رو عصا شدن دهیکوب

 :  گمیم شمی م بلند جام از  کشمیم درد و

 ! مامان یمونیم دیزی خود نیع -

 

 :  زنهیم داد

 . گمیم بهت گمشو پاشو -

 

  من اصال بله که بندهیم رو دهنم یطور هی اشجذبه  و

 !نشم گم و نشم پا بخوام که ام یک

 

 : زنمیم  غر خب اما

 ... خانوم  خوشگل ،یزر مامات ،یزر ننه آخه د   -



 

 : گهیم و زنهی م بازوم به یاگه ید یضربه عصا با

 .  دهینم جواب یچاپلوس آزاد پاشو -

 

  کیبوت هی و شمیم بلند  جا از هم در  یها اخم با

 ن  ییپا یلیخ نه! دکون  یزر مامان قول   به کیکوچ

  تیحما از  من سهم شده شهر، یباال  یلیخ نه شهر

 ! منه یزندگ کردم غلط یدکمه  انگار  و یزر مامان

 

 چون دمیم  انجام یکار چه ستین مهم و  خوشحالم که

 تازه. آمیم شب رم،یم صبح. خوبه  حالش  مامانم

 و دمیفهم رو کردن یزندگ یعاد و بودن آدم یمعن

 ! رو اشلحظه  به لحظه دونمیم قدر دارم

 

 دلش که یآزاد . دور ختمی ر  رو سال بچه ازاد تفکرات  

  نیا یجا به گهید االن دهیلرز یگوش و  موتور واسه

  و داره شی زندگ تو رو  یمهم یها آدم ها پاره آهن

  هاش دست دهیجد ی  زندگ نیا سوار یوقت کنهیم یسع



 فتهیب یقبل یدفعه مثل   مباد که نکنه جدا فرمونش از

 . چاه ته  

 

 دوباره قراره سرکار، رمی م اتوبوس با و شمیم آماده

 که بشم ین یماش سوار دفعه نیا و کنم  جمع  رو پوالم

  کنار ها وونه ید مثل   ی  وقت  روز همون! باشه حاللم

 رو درش م،یدیخندیم و میبود نیماش منتظر اتوبان

 ! میکرد ولش و میگذاشت باز

 

 آخر، قدم   گم یم من یول اول قدم گفتیم  بهش نازار

  یحت یبگذر تیاشتباه ی زهایچ یلیخ از  یبتون یوقت

 !بهتره حالت که نهیا حداقلش ینش  موفق اگه

 

 تلفنم کنم، ل ی تعط بخوام نکهیا از قبل شه،یم که عصر

 جواب نینازن یشماره دنید با و  خورهی م زنگ

  تنها زنهیم  زنگ باره سه و دوباره یوقت اما. دمینم

  جواب و سبز کنیآ کردن لمس مونهیم که یاچاره 

 !دادنه

 



 !کمک آزاد -

 

 من از و شهی م زشیر دچار مضطربش  لحن از برگام

! پس؟ کجاست کلفتش گردن یبابا! خواد؟یم کمک

  و خوردم  ضربه نایا از  انقدر بدم، یجواب چه موندم

 واسه باشه نقشه ترسمیم که دمید ب یعج یکارها

 هم بعدش حتما و خودشون اطراف من کشوندن

 !آب  ریز بکنن رو  سرم خوانیم

 

 .  گمیم یچ نیبب کن گوش تروخدا ندارم وقت آزاد -

 

 :  گمی م آروم

 ! کنمیم گوش دارم -

 

 اونم باشه کرده بغض  دلها  پرنسس شهی نم باورم و

 زن   تنها که  معتقده و داره یپدرکشتگ همه با یوقت

 ! نهی زم یرو  قیال

 



 خودم. مهد گذاشتمش داداشت، یبچه دنبال برو -

 خونتون،  ببرش دنبالش برو تروخدا  برم؛ تونمینم

 یدیم قول  آزاد فرستم،ی م برات و آدرس باشه؟

   ت؟یزر مامان شیپ شیببر

 

  از انگار و زنهیم نفس نفس ! حرفاش  التماسه از پر

  قطع رو یگوش باشه، گمیم تا و دهی ترس یزیچ هی

 اومده خوشم  داداشم یبچه   لفظ از چرا دروغ و کنهیم

 ازش که خواستهیم رو نیهم هم اون انگار و

 !  کرده استفاده

 

 میزر مامان به دونمینم برم،  دیبا و رو مغازه بندمیم

 گه،ید ه یکاف براش نهی بب اشونوه اگه یول بگم یچ

 !نه؟

 

 کنجکاوم و فرستهیم رو آدرس بعد یلحظه  چند

 انقدر چرا و  دهیترس چرا افتاده، اتفاق ن یا چرا بدونم

 من بسه، گه؛یم قلبم ی  تو  یقو حس ه ی اما محتاطه

 !کنم ریدرگ قدرا اون در خودم دینبا



 

 که یآدرس به اما قایدق دونمینم اتوبوس، ،یتاکس با

 حرف هی که هیاول بار واسه دیشا و  رسمیم داده

 منو اگه. کودکم مهد ی  جلو  و شنومیم  ازش راست

 کنم؟ کاریچ دیبا ندن، بهم رو بچه  و نشناسه

 

 و زنمیم پس رو دار واهمه یول مسخره یفکرا نیا

 چند و دمیم فشار رو در ی  رو  یرنگ  کیکوچ زنگ  

 جوون یلیخ نه و مسنه یل یخ نه که خانم هی بعد قهیدق

 : گهیم و کنهی م باز رو در

   ؟...دییبفرما -

 

 :گمیم  مردد، من و

 ...ی  عمو من -

 

 : گهیم بلند یصدا با و زنهیم لبخند حرفم نیب

 داده خبر بهمون مادرش شما؟ یجون ا یپور یعمو -

 .میکن اشآماده تا  داخل دییبفرما



 

  تا که اومده مادرش سر ییبال چه سواله، برام واقعا

 !  کرده آماده رو ز یچ همه نجایا

 :  گمیم و زنمی م لبخند

 . مونمی م منتظر  جا نیهم نه -

 

 اعتماد بهش  هنوز و ه یساختگ لبخندم که بگم دیبا

  منتظر پس"  گفتن با فقط و کنهینم اصرار زن. ندارم

 ! ارهیب رو ایپور تا  رهی م" دیباش

 

 یدلچسب و قشنگ  حس   شدن خطاب"  عمو"  بگم دیبا

 یحت که ازم شدیم دور انقدر ریام دی با چرا و داره

 دلم رو وقت همه نیا رو ی کیکوچ  زیچ ن یهمچ  حسرت

  آرزوش ن یبزرگتر شهیهم  که یزر مامان ای! بذاره؟

  ی  رو به دیبا بوده هاش نوه کردن بزرگ و دنید

 !دلتنگه قدر چه که ارهین خودش

 

 هی پدرش و مادر خالف   بر آد،یم رونیب  مهد از ایپور

 :  گه ی م و لباشه ی  رو  گنده لبخند



 ! عمو سالم -

 

 زول که یحال در و نمی شیم پاش ی  جلو   زانو ی  رو

 دایپ عمو با  یمشترک تشابه وجه   تا صورتش به زدم

 :  گمیم کنم

 . خوشگله سالم -

 

 از رم،یگی م محکم رو دستش و کوتاه خندهیم

 شده پر قلبم تو و کنمیم ی خداحافظ و تشکر شونیمرب

 : پرسمیم و خوب حس   از

  حاال؟ میبر کجا -

 

 :  دهیم جواب بلبل ن  یع

  یزر مامان شیپ دیبا گفته مامانم ،یزر مامان شیپ -

 . بمونم

 



 یحال در و اشبچگونه  یبامزه  لحن   واسه کنمیم غش

  کنم،یم بلند  ها نیماش یبرا دست ابونیخ کنار که

 :  گمیم

  ؟یندار  دوست نایا و فالن و یشهرباز  پس -

 

 نگه پامون ی  جلو نیماش یوقت و کنهی م فکر کمی

 : گهیم دارهیم

 . ناراحتم ببره، منو ادینم بابا. دارم دوست یشهرباز -

 

  رمیبگ رو دستش تونم یم فقط. رمیمیم  چرا دروغ و

  مبهوت و مات و الل لحظه چند و کنم  سوارش و

 :  گمیم و دمیم قورت رو دهنم آب  بعد بمونم،

  باشه؟ داداش، ببرمت من ادیب بابا تا فعال بذار -

 

 از"  ا ممم"  هیشب صدا هی بار نیا و کنهی م فکر باز

 از فارغ نش یریش لحن   اون با و کنهیم  خارج گلوش

 : گهیم دارن درد قدر چه هاش حرف نکهیا

 ! رمیبگ اجازه یمامان از دیبا پس -



 

 :  گمیم و کشمیم سرش ی  رو دست

 ... ریبگ  اجازه بگردم، دورت باشه -

 

  رو رونیب  پنجره از یگاه از هر خونه به دنیرس تا

 :  که دهیم حیتوض برام و کنهیم نگاه

 ! بزرگه ی لیخ ؟یشد سوار اتوبوس اتوبوسه، نیا -

 

 با و شهی م پرت حواسش بار وانت ه ی دن  ید با بعد

 ! " کوچولو ونیکام"  گهیم ذوق

 

  فکر خورهی م وول سرم  ی  تو که یزیچ  به خوامینم

  بها فکر اون به خوامینم!  کردم وحشت چون کنم،یم

 و نقاش فکر  چون. ترسمیم امگذشته از چون بودم

  کم کم و قلبم  جون به افتهی م بختک هی نیع دخترش

 ! کشتمیم

 



  یم خوشحال هم یلیخ دم،یترسینم که بود اگه قبالتر

 االن یول ماجرا نیا از کردمیم استقبال و شدم

 دیناام منم، دشیام تموم    که رو یدختر  اون خوامینم

 !کنم

 

 کدوم هر و شنیم ذهنم وارد  لحظه هر اگه یکل یول

  اگه"  ،" ؟ی چ باشن گرفته نقاشو اگه" گنی م زیچ هی

 اگه باشه؟ داده لو منو اگه"  باشه؟ کرده فرار نینازن

 " ؟یچ من گردن بندازن رو ماجرا تموم

 

 کنارم که بچه نیا به دیبا فعال و رمیگ یم یقیعم دم

 مامانش ست ین معلوم که یامشب به کنم، فکر نشسته

 و میرسیم خونمون به! نه ای رسهیم شیدلتنگ داد به

 بزرگش خوب ریام کنه؛یم سالم یزر مامان به ایپور

 سرزنده، بچه نیا و کرده  تشیترب خوب نینازن کرده،

 !  زبونه خوش و خوشحال

 

 دهیترس و دهیپر یزر مامان ی  رو و رنگ که درسته

 اون یول  بده دست از هم رو مامانش ا ی پور نکنه که



 دیند شهینم که رو اشنوه دنید واسه صداش ته ذوق  

 !گرفت

 

 مهمون کنم درست برات  یچ شام پرسه یم ازش

   کوچولو؟

 

  نوه گنیم نکهیا و اشک از شده پر چشمش یکاسه

 و بشوره رو پسرشی دلتنگ تونهیم بادومه، مغز  

 ببره؟

 

 :  گهیم و کنهی م بغض کوچولو مهمون

  من آد،ینم گفت نه؟ مگه ادینم شب شب   تا مامانم -

  تیاذ ویزر  مامان و نکنم هیگر باشم، یخوب  پسر دیبا

 . نکنم

 

 : گهیم و کنهیم بغلش یزر مامان

 . ها نداره بیع ،ی کن هیگر یدار دوست اگه -

 



  وحشتناکه قدر اون ایدن چرا و استجرقه منتظر ایپور

  حالشون که کنن تظاهر دی با کوچولو یها بچه یحت که

 خوبه؟ 

 

 هیگر ی زر مامان بغل   تو خسته دلتنگ   یبچه  هی

 یاونقدر اما نبوده ششی پ یلیخ نکهیا با و کنهیم

 و کنه اعتماد مادربزرگش به که جوشهیم مهرش

 : بگه

   کردم؟ هیگر که یگینم مامانم به -

 

 : گهیم و کنهیم بغلش محکمتر  مامان

 . نه یبخور غذا یبد قول اگه -

 

 : گهیم اشه یگر یال به ال  ایپور و

 ! خورمیم آخرش  آخر تا  غذامو یهمه   دم،یم قول -

 

  ی  جا و پسرش یخال یجا با یزر مامان قشنگ   شب  

 قولش به مرده، یلیخ ایپور شه،یم تموم اشنوه پر



  کرده پهن  رو نگاهش فقط یزر مامان و کنهیم عمل

 و گذشته شب مهین از  یوقت یحت ایپور صورت   رو

 !  خوابه

 

  جاش از  یزر مامان  خوره،یم زنگ خونه تلفن

 مار که هیآدم مثل  ! گهیم هللا بسم لب ریز و پرهیم

 بار هی! ترسهیم دیسف اهیس سمونیر از و دشیگز

 اخر تا  گهی د حاال و دهیشن رو پسرش رفتن خبر

 ! ستین راحت الشیخ وقت چیه عمرش،

 

 :گهیم خط پشت مخاطب به و دهیم جواب  رو تلفن

 ...دخت تو ییکجا سالم، کیعل -

 

  یزر مامان حرف   نیب که داره عجله باز نینازن انگار

 نمیشیم مامان کنار شم،ی م بلند جام از.  زنهیم حرف

  ی  صدا شنومیم و چسبونمیم یگوش به  رو گوشم و

 :  گهیم که رو  بغضش پر



 کردم التماس یکل ،یزر مامان ستمین یخوب یجا -

! ؟یزر مامان. ندارم وقت  یلیخ بزنم، زنگ بذارن

  ؟ی بکن واسم یکار هی شهیم

 

 :  گهیم بغض  با مامان

 ...دخترم بگو جانم، -

 

 :  گهی م عجله با نینازن و

  یهمونطور مامان، داشتم دوست یلیخ و ریام من -

  ویگوش. کن بزرگ یهمونطور  ارمیپور بود، که

  آزاد؟ به یدیم

 

 رو بغضش و رهیگیم گاز رو لبش فقط باشه، گهینم

 بلند جاش از و دستم دهیم رو یگوش. دهی م قورت

 . شهیم

 

 حرف حرفم  رو ستین خوب حالم آزاد کشتن  بابامو -

 .باش ایپور  مواظب خب؟ نزن،



 

 از و کنهیم قطع رو تلفن بزنم، حرف نکه یا از قبل و

 خوادیم که دیفهم شهیم  اضطرابش از  پر لحن اون

 ! بزنه لفافه تو و مخفف کوتاه، رو حرفش

 

  برده من از یاسم یعنی نیا نکنم؟ دخالت  دیبا من

  لو زشیچ همه یعنی نیا کشتن؟ رو نقاش! شه؟ینم

 همه یعنی ه؟یکالنتر االن یعنی کرده؟  التماس رفته؟

  دخالت یچطور کنم؟ ولش یچطور  شده؟ تموم یچ

 !  داداشمه؟ زن   یوقت نکنم

 

 : گهیم مامان

   زده؟  خشکت چرا -

 

  افتهیم ادمی تازه آشوبه، از پر دلم که یحال در من و

 !بذارم جاش سر رو تلفن دیبا که

 

 : گهی م تشر و حرص با مامان



 !  بود مهربون ریام -

 

 ایپور اگه نه، که کنه قانع رو خودش بخواد نکهیا مثل

 رادیا یکل یسوا  چون شهینم بد نیهمچ بره ریام به

 با رفتن  کلنجار مثل  ! داشته  خوبم اخالق داشته که

 !مغزشه

 

 ...بچم ریام -

 

 یچشما اون با یوقت مونهیم کاره مهین حرفش

  حرفش لحظه در و کنهیم نگاهم شونیپر  و مضطرب

 : کنهی م عوض رو

  برادرت؟ زن گفتیم یچ -

 

 چه صدام  نره لو نکهیا  واسه و ازش رمیگیم نگاه

 :  گمیم  آروم لرزونه و دهیترس قدر

 ! یچیه -

 



  گناه اشبچه  باشه؟ مادر، خودشا حال به ینکن ولش -

 !  داره

 

 حس اون تموم انگار بغض از پر یصدا  دن  یشن بعد و

 تو سوزهیم براش دلم ده؛یکش پر یناراحت  و نفرت

 دست از رو نشیزتریعز هم ممکن مدت نیتر کوتاه

  و شده جدا ازش اش بچه! رو پدرش هم و داده

  و بگذرونه زندان ی  تو رو روزگارش مجبوره خودش

 :  گمیم  آروم هم باز زده وحشت من  

 !  اصال کجاست نمیبب شمیم رشیگیپ فردا -

 

 و نقاش کردن نینفر ناله به کنهیم شروع مامان و

 و کشهیم  دراز ایپور کنار! مرده که نداره خبر هنوز

 دهیم فشار  هم ی  رو  محکم رو هاش پلک که یحال در

 : گهیم

 تو یکرد خانوادتو خودت دست با که کنه لعنتت خدا -

! یکرد دور ازم منو یبچه که نگذره ازت  خدا! لجن

 ! یدخترت فالکت یبان  و باعث که نبخشتت خدا

 



  رو سستم  یزانوها  و وارید به دمیم هی تک که یمن و

  نیب. ذارمینم هم ی  رو پلک صبح خود تا کنمیم بغل

 بوده کینزد بهش که ندارم رو یکس نقاش  یها آدم

  رونیب جرئت یطرف از! شدهی چ بگه برام حاال و باشم

  دینبا یزر  مامان خب اما  ندارم هم رو  خونه از رفتن

 !بده دست از منم ممکنه که بفهمه

 

  دود داره، یزندگ به که میدیام ذره کی  نیهم وگرنه

  از کرده پف یها  چشم با صبح دم! هوا رهیم شهیم

  و رهیبگ وضو  که شده داریب مامان شم،ی م بلند جام

 به و پوشمیم لباس. کنم  فرار خونه از  که امآماده من

 ببرم رو ایپور که خونه  آمیم زود گمیم مامان

 !رونیب

 

  نیزم ی  رو  مردونه یرهنایپ نیتریو پشت   مغازه کف  

 به قهید هر. کرده پر رو وجودم تموم ترس و نشستم

! ببرنم و نجایا زنیبر که االنه گمیم و کنمیم نگاه در

  ی  آرزوها  و مونمیم من گهید که است موقع اون

 نیا از بترسم که دارم حق  بگو، تو رن،ی میم که نازار

 !نه؟ ساختم، میزندگ واسه که یاهیس غول



 

 

.  شنومیم رو نفر کی  یها  قدم ی  صدا و شهیم باز در

 هیک نمیبب و کنم نگاه نیتریو کنار از تا شمی م خم اول

  المیخ ه،یشلوار کت انسالیم مرد   هی نمیب  یم که بعد و

 . شمیم  بلند جام از و شهی م راحت

 

 : گمی م و تکونمی م رو پشتم

 .نیاومد خوش سالم -

 

 ی  صدا و  کنهیم سالم ترسناک، و یجد س  یف اون با

 :  گهیم یوقت کنهیم ترکم زهره بمش

  فتاح؟ آزاد یآقا -

 

 :  گمیم و دمی م تکان سر

 ! نییبفرما -

 



  شلوارش ی بار  چند روحم خب یول لکسمی ر ظاهر در

 !کنه  یم سیخ رو

 

 . هستم نقاش خانوم لیوک بنده -

 

 مشکوکم نگاه   متوجه کنم،ی م نگاهش تعجب  و اخم با

 رونی ب رو کارتش کتش  بغل بیج از شهیم که

 نشدم قانع هنوز من خب اما دهیم نشونم و کشهیم

  موشکافانه همونطور پس! نه ای گه یم راست که

 :  گهیم و کنمی م نگاهش

 یعهده به نه ای  دیکن باور رو حرفام  نکهیا -

 ! ندارم ماجرا نیا بر دال یاصرار  من خودتونه،

 

 گهید نیا ا ی تابلوام انقدر من یعنی و دمی م تکون سر

 :  گمیم  زه؟یت یلیخ

 اگه میندار نشستن یبرا یمناسب ی  جا  نجایا -

 ...رونیب  که نیخوایم

 



  ترک زهره  نگاه   اون با و کنهی م باال دست حرفم نیب

 :گهیم سرد و آروم یلیخ اش کننده

 !  مختصره و درک قابل صحبتم ست، ین الزم  -

 

 از بعد اون و دوختم چشم  صورتش  به منتظر من

 صاف  یمصلحت ی سرفه چند با رو صداش نکهیا

  و ذارهیم  شخوانیپ ی  رو  رو دستش دو هر کنه،یم

 : کنهیم گره بهم رو  هاش انگشت

 شما دارن اصرار نقاش خانم که هست مورد دو -

 شونیا اطراف فعال وجه چیه به اول؛ د،یکن تیرعا

 دیبا که آنچه از شتریب یلی خ نکهیا دوم د،ینباش

 . دیباش پسرشون مواظب

 

 جفتش خب و شن یم باز  درجه نیآخر تا هام چشم

  خوامیم نه؟ مگه باشه، پشتش یمنطق  لیدل دیبا

 :  گهیم و کنهیم یشدستیپ خودش که  چرا بپرسم

 العاده فوق انداختن انیجر  به شونیا که یاپرونده -

 اطراف شما حضور! بره زمان و حساس  سخت،

 با و خودشون  خواست  به نکهیا به توجه با شون،یا



 به رو تشونیموقع کردن، مراجعه سیپل به یقبل قصد

 تونمینم  پرونده اتیجزئ  به راجع. اندازهی م خطر

 شهیم که ییجا تا گفتن من به اما کنم صحبت باهاتون

 !کنم میتفهم براتون دیبا  رو ماجرا نیا

 

 و قلم لفظ حالت و لحن اون با دمینفهم هنوز که من

 به رو ماجرا دارم یسع گه،یم یچ داده قورت عصا

 : پرسمیم و بکشم رونیب ازش خودم زبون

  کرده؟ تیشکا پدرش قتل  بابت نینازن -

 

 :  گهیم و دهی م تکون سر

 یب چون بمونه، خودمون نیب ماجرا نیا دوارمیام -

 ! سکرته  تینها

 

 بعد یمرحله  سراغ میریم و میریگیم یقیعم دم خب

 : پرسم یم ازش و

  کرده؟  یمعرف رو  خودش و -

 



 : گهیم و دهیم تکون ینف ینشونه  به رو سرش

 . ستین امر نیا بر مشارکت بر دال شونیا یادعا -

 

 درهمم یافهیق با که آدیم فشار بهم گهید یلیخ

 :  گمیم

 یعنی سیسل یفارس زبون به نیگیم نیدار که نایا -

 !؟یچ

 

 حاال تا گرفته عمر خدا از سال همه نیا کنه،ی م هنگ

 ریخ داره  که هیزیرآمیتحق واکنش چه ده؟یند احمق

 ! است کرده لیتحص و شعور با سرش

 

 : گهیم و رهیگ یم یقیعم دم

 ...دینییب -

 

 دیبا که کنه پردازش ذهنش تا کنهیم مکث لحظه چند

  و کنه استفاده یکلمات چه از من مثل   یکندذهن هی یبرا

 : گهی م حرص با



 

  یآقا به شهیم که ییجا  تا رو اتهام میکرد  یسع ما -

 نقش شما یکل  طور به چون م،یبد نسبت  مرحوم نقاش

 که  هم نقاش خانوم و نینداشت  ماجرا نی ا ی  تو یخاص

 با یادیز چندان یرابطه همسرشون فوت قبل تا

 درست یماجرا االن مهمه که یزیچ. نداشتن پدرشون

   ن؟یشد متوجه! برداشتنه قدم جا به و

 

 :  گمیم و خارونهیم رو امی شونیپ ام اشاره انگشت

  گردن نی انداخت رو رای تقص که نیگفت با،یتقر آره -

 .  نباشه ریگ ما یپا که امرزیخداب نقاش

 

  حضرت شاهده سر به خدا که کنهیم  نگام جور هی

 :  گمیم و نمیبی م هام چشم مقابل و رعب

 دوست اگه  نای ا و تیشکا  به راجع یول دمیفهم نویا -

 یا مسئله براتون و دیدار  حوصله د،یدار عالقه د،یدار

 !  ن؟یدیم گهی د کیکوچ حیتوض  هی ستین

 

 : گهیم و اندازه یم  باال ابرو یتا



 ..ادهیز دست یباال دست   گنیم  که نیدیشن -

 

 سر ندونم، نویا که ستمی ن احمق نقدرامیا گهید خب

 :  گهیم و  دمی م تکون

 دست   صورته، نیهم به  شرح هم ماجرا نیا ی  تو -

 شه،یم فوتشون باعث  نقاش یآقا  دست ی  باال

 از یل یخ که کنهیم  تیشکا ییآدما از دخترشون

 راجع شک بدون هستن، نفوذتر با و تر  یقو پدرش

 نیا و بشه وارد یاسترس چیه دینبا اشونبچه  به

 !شونهی ا خواهش

 

 مفت قراره که نینازن ال یخ به شم،یم  متوجه کامال

 رو، خودمون  م،یباخت مفت که سالهاست ما اما میببر

 میباش شاد  میتونستیم که روز یکل و رو  مونیجوون

  نظرم به و گل ریز میکرد خودمون یها  دست با رو

 یبرا فردا قراره یدونینم نکهیا ه،یزندگ تیخاص نیا

 یک یدونی نم نکهی ا بخوره، رقم  یاتفاق چه تو

  یدواریام احساس تیزندگ به نسبت یک و یریمیم

  و یبردار سست رو هات قدم شهیم باعث یکنیم دایپ

 ! احمقه یها آدم یزندگ از واضح ینقشه هی نیا



 

  ای یوابستگ احساس اگر  کننی م فکر که ییها آدم

 نیا یول دردسرن یب و آزاد باشن نداشته خاطر تعلق

  وسط   سرگردون بادبادک هی مثل   فقط ها آدم از دسته

 برسن، ییجا  به باالها باال اون اگه یحت  که آسمونن

 ! ستین بند  ییجا به نخشون چون نداره یادهیفا چیه

 

 گهیم و ذارهینم برام رو اششماره ره،ی م لیوک یآقا

 . می نیبیم جا نیهم  رو گهیهمد باز باشه الزم

 

 از من که هیسوال! آزاد؟ یکنیم آرامش احساس االن

!  کنمینم! نه گه؛یم جوابم در خودم و پرسم یم خودم

 اون بمونه،  ابر پشت همه یزندگ اتفاقات ماه   اگه یحت

  و هست باهات  جا همه  و شهیهم وهمش و ترس

 !آدی م دنبالت

 

 تا آدماست، یزندگ یمسئله بردن،  ای باختن مفت

  قصه نی ا ی  تو و کشنیم نفس که  یروز نیآخر

  که یهومن  هه،یشب من به شتریب  همه از هومن



  که حاال و باخته قلبش یعالوه به رو یاد یز یروزها 

 مادرشه، به شتریب حواسش که حاال ران، یا برگشته

 ! آدیم شیپ یچ براش ندهیآ در دونهینم

 

 ایآ! ببخشه؟ رو بهار و خودش بتونه ممکنه ایآ

 دوباره یاجازه  اششکسته و دهیترس قلب   به ممکنه

 مشخصه که  یزیچ اما! ستین معلوم بده؟ شدن عاشق

 هی کردن   ترک. آورده دستش به تازه که هیبرد

 !بوده هومن یزندگ ماحصل نیبزرگتر ،یسم یرابطه 

 

 "  رینردش: " وهفتمست ی ب_فصل#

 [  نرد تخته یباز یمیقد نام] 

 

 " نازار: " دید یه یزاو رییتغ

 

.  شدم رو به رو خودم از یدیجد بخش هی با انگار

 و دمشیفهم تازه که یکس شناختمش، تازه که یآدم

 ! خوادیمیچ دمیفهم تازه که یدختر

 



 یبرا دهیفهم انگار که ساله نوزده هجده دختر هی

 و کنه یپافشار  شتریب د یبا هاش خواسته به دنیرس

 و نبود یکاف داد؟ کردم، ادیز هیگر مدت ن یا تو خب اما

 یچ واسه و مرگمه چه  اصال من دینپرس مامان یحت

 سر نهیبب که نشد کنجکاو یحت! زنمیم داد دارم

 از! کنهیم عفونت داره که کجاست زخم نیا منشاء

 کنم، درستش خوامیم و آدیم بدم غویج غی ج نازار نیا

  کردن یعمل دنبال و  دهیرس ذهنم به فکر تا هزار

 !  شونمیکی

 

 ! چته دونمیم -

 

  دست زده  وحشت و کنمی م نگاه بابا به نهیآ داخل از

 . ذارمی م قلبم یرو

 

 کنهیم نگاه اطراف به حوصله یب و شهی م اتاق وارد

 : گهیم و

 ! رونیب بندازم خونه از جفتتونو زودتر  نمیا فکر تو -

 



 : گهیم و رهیگیم امخنده یکالفگ همه  اون وسط  

 ! مرض -

 

  یبحثا اون واسه تنگه دلم و کنمیم جمع رو امخنده

  قانع اوقات اکثر که بابا  یحرفا اون واسه نفره، دو

 حرف کم باهام انقدر روزا نیا چرا و انکننده

 !زنه؟یم

 

 و کنهیم نگاه بهم که یحال  در و نهیشیم تخت ی  رو

 :  گهیم دهیم تکون نیطرف  به رو سرش

 . نجایا نمیبش دارم دوست خودمه خونه ها؟ -

 

  کار مشغول. اندازمیم باال شونه فقط و زنمی نم یحرف

 :  گه یم و آدیم حرف به باالخره و شمیم خودم

 عجوج زبون نداره، بیغ علم یمادر و پدر چیه -

 !ستین بلد مجوجم

 



 نوک به زنمیم زول بعد و اندازم یم بهش ینگاه مین

 فرط از ضرب به دارم و زوننیآو تخت از که پاهام

 ! دمیم تکونشون استرس

 

   بگم؟ بهت ویراز  هی یخوایم -

 

 : کنمی م زمزمه

  ؟یکن اسکلم یخوایم -

 

 گلوش از هوم به هیشب  ییصدا کنه،ینم  انکار یحت

 . کنهی م خارج

 

  حالت  که کنم اعتراض خوامیم و کنمیم بلند سر

 که معنا نیا  به کنهیم ادهی پ لباش ی  رو رو  پیز بستن

 به شمی م رهیخ و رو فکم بندمیم  خب و ببندش

 : گهی م آرامشش از  پر لحن اون  با و صورتش

 زبون یامنطقه  هر ،یکشور  هر ،یشهر هر نیبب -

 هی اگه جاست، همون مال  فقط که داره خودشو  خاص

 همون با  بخواد و برسه راه از بهیغر هی ،یخارج



 بر کار نی ا پس از یراحت به قطعا بزنه، حرف زبون

 مادر، و پدر  هر که بگم بهت نویا خوامیم  حاال. آدینم

 بتونه که ی زبون و استمنطقه  هی ایدن تو  یآدم هر ای

 یتونیم!  شهیگو هی فقط کنه قانعش کنه،  متوجهش

  ؟یبفهم

 

  و دهیم تکون نیطرف به تاسف ینشونه  به رو سرش

 : گهیم

 ! یفهمینم  یخنگ نه -

 

  ام شونهیرو دست که ی حال در و رهیگ یم یقیعم دم

 :  دهیم  ادامه ذارهیم

  خاص زبون دیبا ،یآدم هر با کردن صحبت  یبرا -

 رو منظورت تر راحت ینطور یا ،یبش بلد  رو خودش

 ،یرسیم اتخواسته  به زودتر هم تو و شهی م متوجه

 !  ؟یکنینم  فکر نطوریا

 



 دقت با شنیم باعث و کننیم آرومم قشنگن، حرفاش

 زبون به داره بابا یعنی و کنم توجه بهش یشتریب

 !زنه؟ یم  حرف باهام خودم یمنطقه 

 

 یوقت تا کشن،یم غیج نفر دو یوقت نازار نیبب -

  رو یکی  اون منظور تونه ینم نشه آروم  شونیکی

 !بفهمه

 

 کشهیم بو  رو برش و دور و چرخونهی م رو سرش

 : گهیم و من رو رهیگی م شلنگو عادت طبق بعد

 آد،یم یگند یبو چه ،یآشغالدون ا ی نجایا اتاقه -

  ؟یرفت حموم

 

 االن که انگار نه انگار و کنمیم نگاه بهش  تعجب با

  به خودم مثل   زده،یم حرف یاگه ید یمسئله به راجع

 : گه یم و دهیم  مود رییتغ یآن

 !؟یشد ینطوریا یخواستگار  شب اون از تو -

 

 :  گمی م یفور



 ! نه -

 

 :  گمیم و بدم یشتری ب حیتوض تا مونه ی م منتظر

 سر که  آدیم بدم من بابا  ناراحتم، که وقته یلیخ -

 . دیکنینم اعتماد بهم هم کی کوچ  مسائل

 

 : گهیم موشکافانه یافهیق هی با بعد و کنهی م فکر کمی

 رفتن رونیب یاجازه  میکرد یسع شهی هم ما یول -

 ...و

 

 :  گمیم و آمیم  حرفش نیب

  به راجع  اعتماد نه، یشکل  نیا! بابا  نه ینطوریا -

  یچطور  دونمینم! بدم  انجامش قراره من که یکار

 فهممینم یول گردمیم شما  یمنطقه زبون دنبال بگم،

 !بزنم رو حرفم  یچطور

 



 به و یکن پردازش  رو حرفت یتونینم خودت یوقت -

 کارو نیا مادرت  که یدار توقع چطور  ،یاریب زبون

 !بده؟ انجام رو

 

  با حق مورد نیا تو حداقل! نداره جواب حساب حرف  

 .  بابامه

 

 زیعز یبچه  هی تو مادر که نهیا درستش نیبب -

 و داره خوب  یآرزو یکل  بچه نیا یبرا  داره، دردونه

 نه! یبش ن یزم ی  رو آدم  نیتر موفق تو که دوارهیام

 اگه یحت که معتقدن ایدن یمامانا یهمه  تو فقط

 یملکه  شونیا دخترشون؛ یخواستگار  ادیب شاهزاده

 گلشون دختر اقتیل رکاهشیز آب یخواهرا و تهیعفر

 خوندن درس کنهیم  فکر هم تو مامان. ندارن رو

 نیب از دیبا تو بعدش و زنهیم رقم تیموفق یکل برات

 تا کشنی م صف که ییها آقازاده و مهندسا و دکتر

 !  یکن انتخاب دقت به رو ی کی کنن، یخواستگار ازت

 

 آنیم زبونم به کلمات یوقت اما کنمیم جمع   رو جرئتم

 :  گمیم و رمیگی م لکنت



 ! خوام ی...نم... مهندس و دکتر...  من -

 

 :  گهیم و دهی م تکون سر

 ریغ  الل یپسره اون از تو که مشخصه  بله -

 یکنیم فکر اما اومده، خوشت  زیگر جامعه یاجتماع

  زه؟یچ  همه خواستن

 

  یخجالت لویک هزاران با دوباره و رمیگی م گاز رو لبم

 :  گمیم کشمیم که

  ست؟ین توانستن خواستن مگه -

 

 نشون رو دستش مچ تا آرنج ی فاصله و خندهیم

 :  دهیم

 ،یندار عقل سانت هی یول یدار زبون متر شیش -

  ؟یکرد سوراخ غاتیج  غیج  با مارو  مغز وقته چند

 

  که ییاونجا  از خب یول رفته در دستم از زمان حساب

 : گمیم ناراحتم ازش هنوز



 س  یس نیا بابا، بودم ناراحت شما دست از شتریب -

 و سر تو دیبزن  نداره، یربط من به دیدون یم خودتون

 ! بود دهنده  آزار یلیخ دراد، جونتون تا هم یکله

 

 : اندازهیم  باال ابرو یتا

 ! چرا  بگو خودت بزنم،  یحرف تونستمینم من -

 

 :  گمیم لرز  و ترس با

  ن؟یترسیم مامان از -

 

 نثارم که یآروم یگردن پس با و کنهیم یکج دهن

 :گهیم کنهیم

 . کنهیم داغم قاشق نکهیا نه  آخه آره،  -

 

 و برهیم باال  یز یآم اعتراض لحن با رو صداش بعد

 : گهیم



 تو از سودش خونه نیا تو دادم یم پرورش گوسفند -

  هی خوردمیم بود استفاده قابل مغزشم بود، شتریب

 . داشت یتیمز

 

  بابا زنمیم  گاز رو تخت ی  رو ی ملحفه که یحال در

 : بده ادامه و  رهیبگ رو اشخنده  ی  جلو  داره یسع هم

  لحظه اون تو مامانت هم و تو هم جون، احمق نه -

  یحرف هر.  شماست با فقط و فقط حق ن یکردی م فکر

 نیذاشتیم نیکردیم پوره پاره وسط اون منم زدمیم

 .کنار

 

 :گمیم و برمی م باال ک یال ینشونه   به رو انگشتم

 بهت  بده راه که ییجا تا قد، تمام بهت  من بابا -

 . ذارمی م احترام

 

 و شهیم بلند  جا از کنن، فیتعر ازش آدی م خوشش

 و سیس نیا واسه  رمیبم زنه،یم  قدم اتاق ی  تو

  دکترپوآرو از کم کنهی م فکر و گرفته که یلیاستا

 ! نداره



 

  ؟یببع خانم سرکار  خب، -

 

  حلقه زانوم دور رو هام دست و برمیم  باال رو پاهام

 خوادیم دلم و ذارمیم زانوم ی  رو رو امچونه  کنم،یم

 که ییفکرا اون تموم از  بزنم، حرف  باهاش شتریب

 ! بگم براش زده سرم به روز چند نیا یط

 زبون به و یحساب درست، بزن، حرف مادرت با -

 ! خودش

 

 لحن هی و گرفتم که یبمیغر من ننه ژست اون با

 :  گمیم رانهیصغ مغموم

   لطفا؟ ینیبش شهیم بابا -

 

 : گهیم و نهیشی م ابروهاش ن یب یزیر اخم

  مونده؟ یحرف -

 



 و کنمیم باز رو هام دست یحلقه و دمی م تکون سر

 .  زدن حرف واسه مرددم

 

 ... کم ی ترسمیم -

 

 :  گهیم یعصب لحن هی با و کنهیم اخم

  ؟یکرد یغلط  چه باز -

 

  هوا تو رو هام دست که یحال در و کشمی م غیج

 :  گمیم  دمی م تکون

 ؟یکنیم  ینجوریا چرا ترسمیم گمیم  من بابا، اه -

 

 : گهی م حرص با و رهیگیم محکم رو گوشم

  خوبه؟ کنم  ینجوریا -

 

  غر کنمیم ناله  آروم آروم که یحال در و  رهیگیم دردم

 : زنمیم

 ... مرد سالته چهل... یآ یآ... باش نیسنگ ذره هی -



 

 قبلش یجا  سر دوباره و عقب برهیم رو دستش

 :  نه یشیم

  خوامیم آدی نم خوشم افت یق و ختیر  از بگو زود -

 .برم

 

 ...نطوریهم منم -

 

  غیج و کشمیم عقب که گوشم سمت دارهی برم زیخ

 : زنمیم

 همش داره، یفعال  شیب انگار گهید نیبش -

 !کنهیم  یشلوغکار 

 

 لحن   با و آرهیم در رو من یادا که شهی نم باورم

 : گهیم خودم

 !  غویج غیج  یطه یسل بهترم که تو از -

 

 :زنمیم صداش ناباور و مونمیم دهن به انگشت



  بابا؟ -

 

  و کارها از دمیکش خجالت کردم، بغض ناخواسته

 کردنش اعتراف انگار و روزم  چند نیا بد یفکرا

 : آرامشمه  باعث

 که بودم یدختر نیبدتر وقت، چند نیا تو من -

 . نیباش داشته نیتونستیم

 

 : کنهیم زمزمه تفاوت یب

 ! ین یهم شهیهم -

 

 که یحال در و زنمیم لبخند نیسنگ  بغض اون وسط  

 :  گمیم کنمیم نگاه قشنگش صورت به

 دوستم د،یکنینم درکم مامان و شما کردم فکر -

  باهاتون بودم آماده. گه ید چرت فکر یکل و دیندار

 یول بودم بسته براتون رو از رو رمی شمش بجنگم،

 که بوده ها  وقت یلیخ خب کنمی م فکر بهش که االن

 .  کردم  شکر رو خدا داشتنتون  بابت

 



.  کنمیم نگاهش حرص با و زنهیم یگردن پس هم باز

 : گهیم درهم یافهیق هی با اونم

  مونده؟ میتی دادم پرورش نمیآست تو مار -

 

 : زنمیم داد باز

 .  خب بزنم حرف بذار -

 

 :  دمیم ادامه و کشمیم قیعم نفس

 نیند ازدواج یاجازه  اگه که کردم فکر نیا به یحت -

 .  رمیبگ نامه دادگاه  از بهم،

 

  وحشت سگ مثل   و کنهیم  نگاهم ختهیر  بار و برگ با

  باال ابرو که نمیبیم هام چشم شیپ و مرگ یعنی. کردم

 :گهیم تصورم خالف بر و اندازهیم

  ؟یکن فکر زایچ نیا به یداشت عقل انقدر تو -

 

 : گهیم  ظشیغل اخم با شه؛یم راحت که المیخ

 !یخورد گه یلیخ -



 

 هی با و رمیگ یم رو دستش فورا که شهی م بلند جا از

 :  گمیم  متلمس لحن

 . مامان به ینگ تروخدا بابا -

 

 : گهیم و دهیم تکون ینف ینشونه  به رو سرش

  مگه؟ شدم ری س جونم از -

 

 : گمیم لرزنیم دستام که یحال  در ترس با

   ؟یبگ یزیچ  یخواینم -

 

 یم رونیب رو نفسش ذاره،یم دستم ی  رو  رو دستش

 صورت جز یاگه ید ینقطه به که یحال در و فرسته

 :  گهیم کردنه فکر حال  در انگار و شهیم رهیخ من

 یگفت بهم خودت نکهیا و ینداد انجامش که هنوز -

  نه؟ مگه ،یبد  انجامش یخوا ینم یعنی

 



  که دمیم فشار هم یرو ه ی ثان چند یبرا رو هام پلک

 . دارم یبهتر احساس گفتم بهش که حاال بفهمه

 

! نه باباتما، نکهیا واسه نه گم،یم بهت یزیچ هی -

 اشتباه بابات ننه اگه یحت  وقت؛ چیه وقت   چیه یول

 !  نجنگ باهاشون کردن،

 تو درست حرف   و یبش روزم یپ و یبجنگ تو اگه یحت

! نازار کن صبر! نداره یخوش صورت بازم بشه، ثابت

 که یکار تو بذار باش،  صبور مادرت  پدر به نسبت

 خوامینم . بشه میسه اونام یخوشحال یدی م انجام

 نیا از و مادر و پدر به یکین بگم و  کنم حتتینص

 ییآدما با دنیجنگ که یبفهم نویا خوامی م فقط حرفا،

 درست کردن بزرگت تیزندگ روز نیاول از رو تو که

  اونا از شتری ب رو تو چکسیه  حال هر به چون ست،ین

  من؛ دارن، یاشتباهات مادرا پدر یهمه ! نداره دوست

  اشتباه بگم بهت بار هزار بلند یصدا با خوادیم دلم

 به اول و  یبد کنکور بعد سال یتونستیم تو. کردم

  ییاونجا و  یباش موفق  یتونستیم تو ، یبرس آرزوت

 مادرا پدر یهمه یول . خوادیم دلت که یستیبا

 !ندارن رو  دیببخش بگن نکه یا شجاعت



 

 : گهیم و دهیم مود رییتغ هوی باز و کنهیم اخم

 . گهید میزندگ و کار دنبال  برم کن ولم -

 

 بابا یها حرف به توجه با و کشمیم عقب رو دستم

  و خشک صبر   که البته کنم؟ صبر دیبا فقط االن من

 ! بزنم حرف خودشون زبون به دیبا من  و نه یخال

 

 بذاره رونی ب در چهارچوب از رو پاش نکهیا از قبل

 : گهیم

  رو خودش تونست اگه اومد، باز و بود مردش اگه -

  فکر فقط یول! کنمی م فکر بهش راجع  کنه ثابت

 ! گهید  زیچ نه کنمیم

 

 : گمی م لب ریز

 . گهید کن شوهر بهش خودتم یخوایم -

 

 : پرسهیم  و کنهیم داغ



   ؟یگفت یچ -

 

 :  گمیم و اندازمیم باال شونه ازش، رمیگیم نگاه

 .. .که نگفتم  یچیه -

 

 : گهیم غضبناک س یس همون با

 ! بخور غذاتو یگیم راست اگه -

 

 که یحرف مفهوم به تا کنمی م فکر هیثان نیچند من و

 اگه واقع در ست،ین درست نیا و کنم  دایپ دست زده

 که دارن بچه هی نایا میکن نگاه انهیگرا واقع میبخوا

 ! گه؟ید آوردن رخوارگاهیش از منو یعنی منم، فقط

 

  * * * 

 

 کنم،یم یباز  رو یتکرار سکانس هی سوم  بار یبرا

  سکانس  تا چند مامان واسه قبلش که تفاوت نیا با



  مامان که کرده یکار بابا و  میکرد یباز وودمیبال گهید

 ! کنه  هیگر خون

 آزاد که یفراوان یها  مشقت و یسخت و یمیتی از

 و میگفت شی مرد دالور و عطوفت  و رعفت از ده،یکش

 و انیب بگه  فقط که میکرد یراض رو  مامان زور به

 !  بزنه زر رو عرائضش

 

 ! خوشحالم من و

 و آدما آوردن دست به دینبا میزندگ هدف   که دمیفهم و

 من! منه ی  خوشحال فقط هدف و باشه ها خواسته

 از و دمی م انجامش که یکار هر تو شم،یم موفق

  تا رو مهمم یکارا که دادم قول خودم به  مهمتر همه

 !  برسونم آخر

 

 زبون   با  و زدم حرف  مامان با نکهی ا از خوشحالم

 حرف  یکل دعوا و داد یجا گرفتم،  ارتباط خودش

 .  ام یراض اشجه ینت  از االن انگار و زدم خوب

 



  هنوز یقبل یجا بابا، ینسوزون  دستتو جان؟ نازار -

 ! نشده خوب

 

  یورود کنار از یوقت و گهیم یالک ی وا یوا یوا

 و نمیبیم  رو آزاد لبخند و بابا شخندین کشمیم سرک

 ! بزنم ته از  جفتشونو سر خوادیم دلم

 

 شدم خوب کار نیا تو که انقدر و زمیریم رو ها ییچا

 !بشم کار به مشغول خونه قهوه  هی تو تونمیم

 

 پسر و مهمونا سمت   افتمیم راه  ییچا ینیس با

 یزاده برادر دونمیم من که همراهشونه ییکوچولو 

 مامان به  قراره خب اما کجان پدرش مادر و آزاده

 زندان اسم   مامان اگه چون بگن، یا گهید زی چ بابام

 ! اندازهیم راه ی کبر  محشر نجایا بشنوه رو

 

 تعارف یی چا بهش و رسمیم آزاد مامان به یوقت 

 : گهیم و زنهیم  لبخند کنمیم



  خودتو مادر، میایب قراره یه ما معلومه که نطوریا -

 .نکن تیاذ

 

  هیا"  sadend" * لمیف بعد  شک تو هنوز که مامان

 یرزم ف  ی حر گفت شهیم و کنهیم سکوت دهید که

 :  دهیم  جواب که بابامه داماد مادر

 مردم که ستین میاتحفه نی همچ خانوم حاج گهید نه -

 ! خاطرش به  میکن یآزار

 

 رو نوا یب من  چرا باشه؟  یرزم فیحر نبود  قرار مگه

  یچا یا مظلومانه صورت به بوکس؟ نگ یر تو برده

 اما زودتر چه هر کنم فرار که کنمیم تعارف بهش رو

 : گهیم و کنهیم خفتم زود

 نیبش بعد ،یکرد تعارف که آروم آروم رو اییچا -

 !  ییبابا شیپ

 

  آزاد یریز  به سر و نجابت اون دونمینم نیب نیا تو

 و اندازهیم نییپا رو سرش که کنم فرو  کجاش رو

 .خندهیم



 

 به رو و  نمیشیم کنارش بابا، یبردار فرمان از بعد

 : گهیم آزاد

 ! د ییبفرما خب -

 

 نمیبب و کرده خطابت الل بابام که گفتم بهش  قبل از و

  بعد و صاف  رو صداش! یکنیم کاریچ گهید دفعه نیا

  که یشبستر کرد نیحس یقصه گفتن به کنهیم شروع

 طبقه هی دخترتون واسه کنمیم بل کنم،یم ال من یآ

  جواهر  توالت و سازمیم خونه یدب یفهی خل برج یباال

  اومده خوشش نیهمچ که بابا و کنمیم ریدا براش

 : گهیم گوشم در و زنه یم شخندین

  ؟ینوشت براش تو متنشو -

 

 خودم و دمیم  قورت لرز و  ترس با رو دهنم آب من و

 کار نیهم قا یدق چون چپ یعل یکوچه  به زنمیم رو

 !کردم رو

 



 به یسر  هم مامان شهیم تموم که آزاد  یحرفا

 ازش از که مشخصه و  دهی م تکون دییتا ینشونه 

  قبال که گفتم بهش من چون ومدهین بدش  هم یلیخ

 دروغم که البته. خوردن ورشکست و بوده پولدار

 اون قبل از  پول عالمه هی تونست یم آزاد چون نگفتم

 ! باشه داشته اشتباه راه

 

 کنن صحبت جوون دوتا  نیا نید یم اجازه بار نیا -

  بعد؟ یسر ی  برا  بمونه ای

 

 پسر به رو و کنهیم تر زبون با  رو لبش بابا

 : گهیم  استیپور اسمش گفته آزاد که ییکوچولو 

  عمو؟ باشه باش، مواظبشون -

 

 که کردم درگاهت  به یگناه چه من  مگه ایخدا

 باشه؟ یفارس یلما یف هیشب دیبا  میخواستگار

 

  یزر مامان به رو و رهیگی م بچه پسر از  رو  نگاهش

 : گهیم



  ونیآقا به اتاقتو بابا نازار تونن،یم خانوم، حاج بله -

 ! باز نیزم ینخور   باش مواظب فقط بده نشون

 

 کنن فرار  نایا کنه یکار  هی خوادیم ای رهیگیم انتقام

 !دونمینم من

 

 دور رو مبال و شمیم  بلند جام از حال  هر در اما

  رو ایپور دست هم آزاد. آقا سمت   افتمیم راه و زنمیم

 که کنمیم اعتراف و افته یم راه سرم  پشت و گرفته

 یرسم لباس با یوقت محمد طحال وسط بالش و درد

 ! باستیز انقدر

 

  یجا به تونستیم بود زنده اگه ینچیداو که نظرم به

  کنه، یجهان و یرسم رو شلوار  و کت با آزاد    زایمونال

 دیخندینم هم بودنش یگ یعهیشا به ی کس ینطور یا

 ! دادنی م حق بهش باالخره چون

 



 یروح ضیمر هی که کنمیم اعتراف هزارم بار یبرا

 پر آه کنمیم روشن رو برق دیکل ی وقت و میروان

 :  گمیم و کشمیم یافسوس

 . افتادم خاطراتم ادی یآخ -

 

.  کنهیم داغ و گمیم رو یکس چه و یچ که دونهیم

. شهیم اتاق وارد سرم پشت و کنهیم نگاهم چپ چپ

 یاعضا ی پوسترا کنه فکر  نشستن به نکهیا از قبل

  و دمیم  نشونش رو واره ید یرو که*  exo اکسو

 :  گمیم

  یکن درک و یبفهم نویا د یبا یز یچ هر از قبل نیبب -

 ! یمیزندگ دهم نفر من یبرا تو که

 

 :  دمیم ادامه یجد یلیخ من و کنهیم نگاهم تعجب با

 منن یگوش گراند  بک نوبت به نفر نه نیا اول یعنی -

 عکس بود یباق یعمر ندادن دیجد فتوشات اگر بعد و

 .  اونجا کوتاه مدت به ذارمی م هم رو تو

  گه،یم بابام  که یزیچ  یسوا ام هیمهر ،یراست ها

 !؟یندار ی مشکل ه،یگروه و سولو یها  آلبوم تموم



 

 : گهیم  حرص با و رهیگیم گاز رو  لبش یگوشه

 . تمیزندگ دهم  نفر که خوشحالم میلیخ نه -

 

 اشاره تخت  به و کوبمیم هم به رو هام دست کف

 : گمیم و کنمیم

 . نیبش -

 

  تخت ی  رو منم و نهیشی م نیزم ی  رو من حرص از

 :  گمی م ایپور به و. نمیشیم

 .  من شیپ نی بش نجایا ایب -

 

  رو بامیز و یداشتن دوست یعمو من نه بگه منتظرم

 از کنمیم فکر من که آنچه خالف بر که کنمینم ول

 شده غرق بهت در که یآزاد به و شهی م بلند جاش

 : گهیم

 . کنهیم دعوا مامان زشته؛ یکنیم یکالس یب عمو -

 



 :  گمیم  لبمه ی  رو که یاروزمندانه ی پ لبخند با من

 .برهی م آبروتو نداره شعور بگردم دورت آره -

 

 : گهیم اخم با  آزاد و نهیشیم  کنارم ایپور

 ...رو یبعد یها نکته دییبفرما -

 

 :  گمیم باز  شین با من

 .کنهیم اخم  یه جذابه اخم با دونهیم  سگ توله -

 

 : گمیم و شهیم  شل اونم شین

 خوامیم من نه؛ی ا مطرحه که یمهم و  دوم ینکته  -

  ستین مهم مدرسه و درس واسم. کنم کار تکواندو

 برسم، یی جا به مورد نیا تو که دارم دوست فقط

  ست؟ین یمشکل

 

 : گهیم یتخصص جواب   یجا به

 !یزنینم منو که یکنیم امضا یسینویم -

 



  کلی ه یورزشکار خودت تو مومن مرد  کنم،ی م تعجب

 ! ؟یترس یم من از یدار

 

 من به یا  ضربه نیکتری کوچ نکن، نگام یاونطور -

 . کنمی م تیشکا ازت امضا همون با بخوره

 

 :  گمیم و کنمیم یکج دهن ه؛یجد یلیخ  نکهیا مثل نه

  ؟یندار یامر  شما. باشه ،یکول باشه -

 

 : گهیم و کنهی م خوش  جا  لبش ی  رو  وتشیک لبخند

 امر چشم باشه، جمله کی بر یمبن قراره تیزندگ کل -

 ! خان آزاد شماست امر

 

 برام قدر چه  نجاستیا که االن و خندمیم هم من

 متولد نو از قراره انگار. خوشحالم قدر چه و بهیعج

 یکل با  اول از زیچ همه و کنم یزندگ نو از بشم،

 !بشه شروع  جبران فرصت

 



   ؟یندار شیج عمو ایپور -

 

 : گهیم آروم ایپور

  ببرمت؟ یخوایم ؟یدار شما. نچ -

 

 :  گمیم و خندمیم من خنده،یم آزاد

 ... ما -

 

 : دمیم ادامه و کنهی م نگاهم

 نباشه، حرف دو نیا جز  یزیچ مونیزندگ بده قول -

 ! آزاد؟ باشه

 

 : گهیم و زنهی م پوزخند

 نفر؟ ازدهی ما -

 

 یهیبق رو کنمینم نیتضم که البته و نیهم بله، -

  چندتا هر ت ینها در و نزنم کراش گرایباز  و ها گروه

 !  یآخر نفر تو بشن



 

 : گهی م لب ریز

 !کنمایم  لهت زنمیم-

 

 هی با تند تند ذارمیم چونم ریز رو دستم که یحال در

 و اندازمی م پا یرو پا زنم،ی م پلک مسخره لبخند

 :گمیم

 بزنمت تونمیم منم پس نکردم امضا و یزی چ هنوز -

 ! بایز

 

 نکات فقط ا،یبزن حرف  ادیز ستین الزم بابا، نازار -

 .  بگو و مهم

 

 :  دهیم ادامه خنده با بعد

 بگه شهینم روش کنهی م یستیرودروا خدا بنده -

 . میکن تشیاذ آدی نم خوش رو خدا که، بسه

 



  شبم آخر و کرده زخوریچ  امشب رو مامانم معتقدم من

 نیا لیدل وگرنه  بخوره سگ  بده بکشه رو من قراره

 !ه؟ی چ ستین یشخص خصومت  اگه ها رفتار

 

 رو همه  فیتکل اسباب ،یزندگ خونه، ه،یمهر

 مثل و کنهیم دیتهد رو آزاد یکل بابا. کننیم مشخص

 پرهیم مجلس یآخرا مامان یمصرف ماده  اثر نکهیا

 ادرار اونا  پسر نکنه  ثابت تا و زنهیم غر یکل که

  سرخ یایدر الماس خودش دختر و هییقایآفر گورخر

 !کنهینم ول

 

  فکر و یدوار یام ،ییسرپا ،یسالم یوقت تا یزندگ و

 ! قشنگه یر یبگ ایدن نیا از رو حقت یتون یم یکنیم

 

  * * * 

 

 . خورهیم  داره باز نگا  نازارو یوا -

 

 : گمیم کوشا به  رو حرص با و کنمیم اخم



  جوراب؟ مگه خوردم  باباتو ارث -

 

 رو فرش خنده از نایت و  رسهیم لمیف بعد قسمت به

 : کنهیم مسخره رو  بدبخت من  و زنهیم گاز

 . برهیم کشهیم  دستشو زور  به آزاد نگا -

 

 : کشمیم  غیج و کنمیم  نگاه آزاد به

 . بگو آشغاال نیا  به یزیچ هی -

 

 فقط من، کردن آروم واسه و خندهی م هم خودش

 : گهیم

  سیسرو  همتونو دهن شهی م پا گه،ید دیش ساکت -

 ! ها کنهی م الزم

 

 هر داشتن، نگهم شگاهیآرا تو تشنه و گشنه صبح از

 تو کرد انگشت یکی کنم کوفت  یزیچ هی  خواستم دفعه

  ناخنات گفت یکی گلم، کاپتیم گفت یکی دماغم،

  لیعزاز مشت هی ریگ کردن ولم گهید که بعدم زم،یعز



 لمبردارهیف که بخورم یزی چ هی شام قبل  تا گفتم. افتادم

 :  گفت و گرفت  لمیف چمیساندو از اومد

 ! نمکن یگوله  خانم عروس هاهاها -

 

 .نمی ظالم قوم نیا یسوژه  متاسفانه که حاالم و

 درست جلوتر زنمیم رو لمیف و دارمیبرم  رو کنترل

 برخورد یپل یدکمه با دستم لمیف قسمت نیبدتر تو

 و کنمیم یدزد وهیم دارم باغ تو که یی جا و کنهیم

  جون خوردنم آلبالو مشغول و دهنمه تو  آرنج تا دستام

 و خندنی م آشغاال نیا  باز! دهیم مجلس به یاتازه

 : گهیم هومن

  ؟یبود اومده طالب یاب شعب از -

 

 :  گمی م حرص با من و

 وجود تموم با ندم شام بهت یخوایم بود، گشنم -

 !  ؟یکن درک  حالمو و حس

 

 : گهیم  و دهیم تکون سر خنده با



 . گهید هاست وقت نیهم واسه کردم غلط - 

 

 که آزاد صورت  رو رهیم نیدورب بعد لحظه چند و

 یباز  مسخره! کنه لعنتش خدا و کشهیم ازهیخم داره

 مردم یهیبق  حاال لم،یف اول گذاشته رو احمق  آدم دوتا

 با گذاشتن  لیاستا  گانگام آهنگ لماشون یف اول

  تختی پا ما از شغال نیا ک؛ی تانیتا لمی ف یمحتوا

 !  ساخته

 

 در همشون داد یصدا  و جلو زنمیم  رو لمیف بازم

 :  گمیم و زنمیم لبخند فقط جوابشون در و آدیم

 !دیش خفه -

 

 بلند کاناپه ی  رو از آزاد و آدیم در زنگ یصدا

 مهمون ورود تا من و کنه باز رو در تا شهیم

 . دارمی م نگه رو لمیف دمونیجد

 

  کردن، نامزد مکافات یکل بعد تازه که  یکین و کوشا

 و اوردهین خودش  همراه رو اشبچه  که  یینایت هومن،



  که میداد ل یتشک امشب رو  یکی کوچ جمع آزاد و من

 نه، که احتماال آخر نفر! بودن دلتنگ هم   ی  برا یلیخ

  سر خوادینم دلم یلیخ هنوز نکهیا با و اره یشهر حتما

  هی باالخره و سوزهیم واسش دلم اما باشه تنش به

  نایت اصرار یکل با که چند هر. میکنیم تحملش  یطور

 و کرده مشخص رو موضعش قبل از و میآورد رو

 !ذارهینم سگ  محل آدم ن یا به که گفته

 

  به رو اریشهر اومدن قبل و کنهیم باز رو ورود در

 : گهیم همه

  نا،یت جز رهیبگ افهیق واسش نداره حق  چکسیه -

 ! باشم گفته دا،یکنینم چص   خودتونو  کوشا؛ هومن

 

  حاالم و بوده نیهم اول از آزاد نشده، عوض یزیچ و

 ! مراقب رهبر،  در،یل نه،یهم

 

  کهی نایت و آدیم در یتقه ی  صدا بعد یلحظه  چند و

  اریشهر و ونیزیتلو به کنهیم بند رو نگاهش خورده

 . شهی م خونه وارد



 

 من به رو و  دهیم دست آزاد  با همه، به کنهیم سالم

 : گهیم به

 . یافتاد  زحمت -

 

 :  گمیم و دمیم تکون سر گشادم گل لبخند با منم

 . بخدا آره -

 

 :گهیم و سمتم کنهیم پرت  قند کوشا

 . نداره آبرو ذره هی -

 

 با تا شمیم بلند جام از و کنمیم یکج دهن من و

 آمد خوش و کنم یاحوالپرس میدرخت مون یم مهمون

 مبادا که  روش باشه زوم عقاب ن  یع نگاهمم. بگم

 شخم واسه گذاشتم چنگال  که کنه نگاه  نایت سمت  

 !هاش چشم کردن  

 

  * * * 



 

 . خورهیم  داره باز نگا  نازارو یوا -

 

 : گمیم کوشا به  رو حرص با و کنمیم اخم

  جوراب؟ مگه خوردم  باباتو ارث -

 

 رو فرش خنده از نایت و  رسهیم لمیف بعد قسمت به

 : کنهیم مسخره رو  بدبخت من  و زنهیم گاز

 . برهیم کشهیم  دستشو زور  به آزاد نگا -

 

 : کشمیم  غیج و کنمیم  نگاه آزاد به

 . بگو آشغاال نیا  به یزیچ هی -

 

 فقط من، کردن آروم واسه و خندهی م هم خودش

 : گهیم

  سیسرو  همتونو دهن شهی م پا گه،ید دیش ساکت -

 ! ها کنهی م الزم

 



 هر داشتن، نگهم شگاهیآرا تو تشنه و گشنه صبح از

 تو کرد انگشت یکی کنم کوفت  یزیچ هی  خواستم دفعه

  ناخنات گفت یکی گلم، کاپتیم گفت یکی دماغم،

  لیعزاز مشت هی ریگ کردن ولم گهید که بعدم زم،یعز

 لمبردارهیف که بخورم یزی چ هی شام قبل  تا گفتم. افتادم

 :  گفت و گرفت  لمیف چمیساندو از اومد

 ! نمکن یگوله  خانم عروس هاهاها -

 

 .نمی ظالم قوم نیا یسوژه  متاسفانه که حاالم و

 درست جلوتر زنمیم رو لمیف و دارمیبرم  رو کنترل

 برخورد یپل یدکمه با دستم لمیف قسمت نیبدتر تو

 و کنمیم یدزد وهیم دارم باغ تو که یی جا و کنهیم

  جون خوردنم آلبالو مشغول و دهنمه تو  آرنج تا دستام

 و خندنی م آشغاال نیا  باز! دهیم مجلس به یاتازه

 : گهیم هومن

  ؟یبود اومده طالب یاب شعب از -

 

 :  گمی م حرص با من و



 وجود تموم با ندم شام بهت یخوایم بود، گشنم -

 !  ؟یکن درک  حالمو و حس

 

 : گهیم  و دهیم تکون سر خنده با

 . گهید هاست وقت نیهم واسه کردم غلط - 

 

 که آزاد صورت  رو رهیم نیدورب بعد لحظه چند و

 یباز  مسخره! کنه لعنتش خدا و کشهیم ازهیخم داره

 مردم یهیبق  حاال لم،یف اول گذاشته رو احمق  آدم دوتا

 با گذاشتن  لیاستا  گانگام آهنگ لماشون یف اول

  تختی پا ما از شغال نیا ک؛ی تانیتا لمی ف یمحتوا

 !  ساخته

 

 در همشون داد یصدا  و جلو زنمیم  رو لمیف بازم

 :  گمیم و زنمیم لبخند فقط جوابشون در و آدیم

 !دیش خفه -

 



 بلند کاناپه ی  رو از آزاد و آدیم در زنگ یصدا

 مهمون ورود تا من و کنه باز رو در تا شهیم

 . دارمی م نگه رو لمیف دمونیجد

 

  کردن، نامزد مکافات یکل بعد تازه که  یکین و کوشا

 و اوردهین خودش  همراه رو اشبچه  که  یینایت هومن،

  که میداد ل یتشک امشب رو  یکی کوچ جمع آزاد و من

 نه، که احتماال آخر نفر! بودن دلتنگ هم   ی  برا یلیخ

  سر خوادینم دلم یلیخ هنوز نکهیا با و اره یشهر حتما

  هی باالخره و سوزهیم واسش دلم اما باشه تنش به

  نایت اصرار یکل با که چند هر. میکنیم تحملش  یطور

 و کرده مشخص رو موضعش قبل از و میآورد رو

 !ذارهینم سگ  محل آدم ن یا به که گفته

 

  به رو اریشهر اومدن قبل و کنهیم باز رو ورود در

 : گهیم همه

  نا،یت جز رهیبگ افهیق واسش نداره حق  چکسیه -

 ! باشم گفته دا،یکنینم چص   خودتونو  کوشا؛ هومن

 



  حاالم و بوده نیهم اول از آزاد نشده، عوض یزیچ و

 ! مراقب رهبر،  در،یل نه،یهم

 

  کهی نایت و آدیم در یتقه ی  صدا بعد یلحظه  چند و

  اریشهر و ونیزیتلو به کنهیم بند رو نگاهش خورده

 . شهی م خونه وارد

 

 من به رو و  دهیم دست آزاد  با همه، به کنهیم سالم

 : گهیم به

 . یافتاد  زحمت -

 

 :  گمیم و دمیم تکون سر گشادم گل لبخند با منم

 . بخدا آره -

 

 :گهیم و سمتم کنهیم پرت  قند کوشا

 . نداره آبرو ذره هی -

 



 با تا شمیم بلند جام از و کنمیم یکج دهن من و

 آمد خوش و کنم یاحوالپرس میدرخت مون یم مهمون

 مبادا که  روش باشه زوم عقاب ن  یع نگاهمم. بگم

 شخم واسه گذاشتم چنگال  که کنه نگاه  نایت سمت  

 !هاش چشم کردن  

 

 ریز و گنیم دروغ سگ نهویع جفتشون که کل در

! ینوع به خوردن گه یول کنن،یم نگاه همو یچشم

 دکتر نقش کردن یباز ی  حوصله گهید که یکی من

 !ندارم رو مان یزا و زنان

 

  کینزد نایت به اگه یحت  مثال برفرض و یطرف از

 دور عمر آخر تا که کنمیم مشیعق یطور  بشه،

 ! کنه نگاه فقط و سهیوا

 

 ! نیبب یکمد لمیف داداش، نیبش ایب -

 

  پرخون دهن با داره قصد  حتما و گهیم هومن رو نیا

 . رونیب بره خونه نیا از



 

 نا،یت از نفره تک یکاناپه  دوتا یفاصله به اریشهر

 : گمیم و نهیشی م هومن کنار  

  که اون. ارمی ب ییچا برات تا کن مسخرم نیبش آره -

  فکر نکرده یخدا منما، گشنشه، لمیف کل تو و جا همه

 .شمیم ناراحت که هیاگهید کس ینکن

 

 زننیم هو  کی دوباره و  آشپزخونه سمت افتمیم راه

 : گهیم کوشا و خنده ریز

 .کنهیم لقمه رو سفره داره یچطور  نگا نگا -

 

  که خواستم  خودم خب یول زنمیم غر که درسته من و

 که یعروس  یلمایف هیبق با باشه متفاوت میعروس لمیف

 .  ندارن یاند یوهایدیو  کیموز از کم واقع در

 

  آشپزخونه از که ینی ح و زمیریم یی چا ینیس هی

 دارم دوست که دهیرس لم یف از ییجا به آمیم رونیب

 . بخندم ریس دل هی و هوا کنم پرت  رو ینیس

 



 سمت رفتمیم داشتم یوقت من خود   خود  ! من بله

 خوردم برقصم خبرمرگم که دوماد و عروس گاهی جا

  من کردنیم تالش نفر هفت که نهیا تیواقع و نیزم

 ریز که ی حال در مامان  و کنن جمع وسط اون از رو

 : کردیم ناله گرفتیم شگونین رو بازوم

 آبرومونو نخند  انقدر شو خفه مرده، لیذل شو خفه -

 .  کوره دختره گنیم االن یبرد

 

 یخودیب ینطور یهم  یکتون با یک بودم؛ خب و

  خوردم؟ من که ن یزم خورهیم

 

 .نمیشیم آزاد کنار و کنم یم تعارف رو ها ییچا

 :  گهیم و کوشا  سمت کنهی م رو هومن

 . نگرفتن رو تو یها  یباز عیضا کرده رحم خدا -

 

 :  نخنده مثال که تالشه در با و کنهی م اخم کوشا

 .  باالست تمیظرف من بابا  نخور گه -

 



 : گهیم  یجد یلیخ گرفتنه شلنگ استاد که آزاد و

 . دمیرقص یم یبندر  زنا وسط   بودم من پ آ -

 

  یب هوی اری شهر و گرفته اش خنده خودشم گهی د حاال

 :   گهیم کوشا  یابرو و چشم به توجه

 داشت درآورد شلوارشو راه وسط   نیدیند نیرفت شما -

 بودم، نزده قفلو هیثان تو ن،یماش از شد یم ادهیپ

 .  شدنیم کتلت ابونیخ کف   هاشبچه  و خودش

 

 از کوشا و میخور یم ترک خنده از هوی یهمگ

 :  گهیم یکین و ذارهیم صورتش  ی  رو  دست خجالت

 نه؟ گهید یدیدیم بد خواب یداشت رمیبم -

 

 ی  رو به و کننیم فوران خنده از  همه دوباره

  طهیسل تموم   با! هیخال بهار یجا اما میار ینم خودمون

 بدش و خوب یژگیو هر  یبرا و زدناش غر اش،یباز

  رو یاگهید کس ،یکس یدور خب اما تنگه دلمون

  یبرا یبد  خاطرات ادآوری میخواینم ما و نکشته

 ! میباش هومن



 

 : گهیم و دهیم تکون سر کوشا

 ...بود ایرو نبود خواب  -

  یکین اخم با داره یبرم صورتش از که رو دستش

 : کنهیم اصالح رو حرفش و شهی م مواجه

 ! کابوس نه ایرو -

 

  برگ یکین هوی که شهیم  ساکت یلحظات یبرا  جمع

 : گهیم و کنهیم  رو کوشا از یگرید سبز

  خوندیم ویساس جنتلمن داشت پله راه تو شب نصف -

 . کردن ساکتش بردن زور به ها هیهمسا د،یرقصیم و

 

 : گهیم هومن و میخند یم دوباره

   اصال؟ یبپز  یبود بلد م؟ یبخور یدینم  شام نازار -

 

 :  گمیم و کنمیم یکج دهن

 صبح از که دستم بشکنه ،بزنم  رو تو بلدم فقط نه -

 .  کردم خورد قرمه یسبز  واست نشستم



 

 :  کنهیم ین یریخودش  عیسر لق دهن نایت

 فرستاده برات کرده یبند بسته مامانت که رو اونا -

 .بود

 

 :  گهیم آزاد کنم غیج  غیج  نکهیا از قبل

  پنجره از  وگرنه دینکن نیتوه زمیعز همسر به -

 . ناییپا اندازمی م همتونو

 

  سییر اول   انتخاب رون،یب میبر شام بعد   میگذاشت قرار

  ها گسسته نیا حاال بوده یشهرباز بنده  یعنی جمع

 و کننیم  غلط خب اما دونمی نم گهید بگن رو کجا

 . ستین  وارد وجه چیه  به اعتراض

 

 بشورن، دم ی م ظرفارم و کننیم کوفت رو شامشون

  نیا که دیکنیم فکر اگر و  کنن زیتم هم  رو آشپزخونه

 در سخت کردم محول نایت و یک ین به رو کار

 . د یاشتباه

 



 به رو کردن گنده کلیه  فقط که ینتالیم یس گاو تا سه

  نیسنگ و داشت درد کمی  اولش درسته و گرفتم کار

  بیآس یپا ساق هی دنید خب اما شد  تموم براشون

 دو از بهتر شده رگ به رگ باسن طرف هی و دهید

  ی  تو معلق ذرات تا و نکردن مقاومت  پس طرفشه،

 .  کردن ز یتم هم رو آشپزخونه یهوا

 

  یچطور منو که زدن غر آزاد به هم یگاه از هر

  یآ که دیچ بمیغر من ننه یکل هم آزاد و کنهی م تحمل

 یوقت و کردن وونمید اتاق وارید  رو پوستراش

 و نفر نه از دیبا کنمیم فکر بزنم دست  بهش خوامیم

 لیقب نیا از و رمی بگ اجازه چشم جفت جدهیه

 . خزعبالت

 

 رونی ب خونه از نایکوئ  و کوزتا و  من که القصه

 از نباشه؟ تونهی م مگه و منه حرف   حرف و میزنیم

 غیج و دارم یروان یروح یماری ب که ییاونجا

 ارضا رو درونم یسم ی ساد اتیروح دنشونیکش

  ترن طیبل یالزم مقدار با و دمیم بشونیفر کنه،یم



 میکرد دایپ که یدیجد یجا  ی  خوب و گردمی برم ییهوا

 ! استیقبل از  تر وحشتناک ترنش نه؛یا

 

  اسهال االن و میکرد  غلط و انکار شونیبق از یه

 !دی بش سوار دیبا  نداره دهیفا من از و میشیم

 

 هومن که بود نیا مسئله خوردن، کتک ای ماندن گهید

 توانمینم  لمسه هنوز طرفم هی من گفت و شد سوار

 کوشام! گهید تونیکی رو آرمی م باال فوقش بدوام،

 لب ریز شدی م سوار داشت یوقت و یک ی ن به دیچسب

 . گفت یم هللا بسم

  فیرد که ی حال در نایت و  نشست هومن کنار اریشهر

 تو خاک گفت یکج دهن با شدیم سوار اونا یعقب

 خودش  با وجه چیه  به فشیتکل ابله نیا و سرت

 !  ستین معلوم

 

 آزاد و  مینشست هم کنار زین دلها یمعشوقه و من

 : گفت



  محکم منو  ی  بازو هیکاف فقط ،یدیترس اگه نیبب -

 ! یر یبگ

 

  درست کجاست؟ خودش دست که نه یا سوال حاال

  رو هاش پلک داره و من کمر به دهیچسب دیزد حدس

 بسته محکم  بندا کمر.  دهیم فشار هم یرو  محکم

 چون کنمیم  زیت  خوب رو گوشام سه دو کی و شنیم

 .رمیبگ ادی ازشون دیجد فحش یکل قراره

 

  دور شده حلقه هومن دست که نرفته باال یلیخ  هنوز

 !دوتا نیا از ادیب در ییبایز کاپل چه و  اریشهر گردن

 

 رستم به شده لیتبد هو ی یچطور  دونمینم که نایت

 خجالت  یلی خ نکهیا واسه و  جوا یم آدامس دستان

  غیج و کنمیم روشن  خودم رو اول چراغ نکشن

 :  کشمیم

 !  سیسرو سازندت دهن -

 

 :  گهیم  و کشهیم آزاد رو دوم غیج



  نیا تحمل طاقت من! بکش منو نجامیا که حاال ایخدا -

 . ندارم ویعشق بیرق همه

 

  یم فرود ترن که یموقع و کشهیم خودش  سومم غیج

 : زنهیم داد ره یبگ اوج دوباره قراره و آد

 !  امنیداداش اونا زدم زر ایخدا -

 

 و زنهی م رو چهارم داد نایت تصورم خالف بر و

 : گهیم

 . اااایبعض  سر تو خاک -

 

 نیزم از رو فحششون باشن اریشهر که ایبعض و

 :  زنن یم داد و دارنیبرم

 ! خودت  سر تو خاک -

 

 و نشسته بانهیغر و  مظلومانه وسط اون ام یکین

 یول کنهیم  نوازش و ناز  رو احمق و دهیترس یکوشا



 هوی که موا  کم یکوچولو  ی  سگا نیا به هیشب قایدق

 !کننیم اشپاره و صاحبشون  سر  ی  رو پرنیم

 

 : زنهیم داد هومن

 آسمون و نی زم نیب باال نی ا نذار بخر، آبرومو ایخدا -

 !بدم دست از اموروده  کنترل

 

 : کشهی م غیج بندش پشت کوشا

 نیب دیبا نمیا دمیر من اگه کجاست، عدالتت ایخدا -

  روحت، تو سگ نازار بشه عفت یب آسمون و نیزم

 ! ین ینب ری خ نازار

 

 غی ج نایت و میهست  نیسهمگ فرود هی شاهد دوباره خب

 :  کشهیم

 ! بکش  بنداز رو ایبعض ایخدا -

 

 : کشهیم  غی ج جوابش در  باز اریشهر

 ! بکش بنداز خودشو زنهیم زر ایخدا -



 

  جا همه از مردم کل که انداختن راه  یزیآبرور  هی

  یم غیج یهوچ هومن نیا باز کنن،یم نگاهمون دارن

 : زنه

 بدتم یسوراخا  تک تک از داد یسبز قرمه هی -

 !خب   مشینخور یگفتیم گشنه کردم، دفعش

 

  نفس نفس باشه، من یهیشوال بوده قرار  که یآزاد

 ی  تو کامال  بغض با همراه ترس که یحال در و زنهیم

 : کشهیم عربده مشهوده صداش

...  من... من خونمون، دیاین گهید مادرتون جون -

 !دممممییزا... دارم

 

 

 هی فقط ه؟ی چطور و هست یچ یزندگ بپرسن، ازم اگه

 یحت که  ییها  لحظه  گذروندن! براش دارم جواب

 .گهید اتفاق هی افتادن واسه فرداشونم منتظر

  هم، بدون هم، با که ییروزا مون،یجوون دوستام، من،

 فردا منتظر. میکرد یزندگ رو میگذروند هم نگران



 یقو که بود ها لحظه همون نکهیا از فارغ و میبود

 !  کرد یم ترمون

 

  بتونه تا کنه تالش دیبا گهید قدر چه  بهار دونمینم

 رو تالشش یول بشه، خوادیم که ی برند نگیمدل

  شتریب گهیم و ذارهیم ویال  یگاه از هر.  کرده شروع

 ! کنهیم کار و  خونهیم درس رو اوقاتش

  جا یمردا ه  یشب و کنهینم یدزد دله گهید هومن

 ی  تو یروغن لباس با یوقت آدیم نظر به افتاده

 !  هیآپارات

  یچطور ادگرفتهی فقط. نکرده یشگرف ر یی تغ ار،یشهر

 .  کنه یزندگ تر خوشحال

  اعتماد مورد مرد   و یزر  مامان قشنگ   پسر آزاد،

.  فعال البته کنه،یم یزندگ یزر مامان  با ایپور! منه

 به مادرش و برسه یخوب یجاها  به تونسته لشیوک

 حقشه، یآزاد نیا که نظرم  به و شهی م آزاد یزود

  باباش یاندازه وقت چیه اون که حال هر به چون

 از ی حرف بابا و مامان به! نکرده اشتباه یکارا

  بهتر باعث که حال هر به چون نزدم آزاد یگذشته

 !شد ینم طیشرا شدن



 

 و استیدن مادر  نیبهتر کنم،ی م فکر ها  وقت هی نا؟یت

 بهشون که  وقت هر اما دمینرس آرزوهام به هنوز! من

 آها. خواستنشون  از شهیم پر قلبم کنم،ی م فکر

 ی  تو افتادم و دراومدم چاله  از که بگم نمیا ،یراست

  آزاد بخورم، دادیم علف  یکم مقدار هی  بابا اگه! چاه

 و کنم کم وزن دیبا بازم که معتقده و دهینم اونم

 . بسازم عضله

 من ی  برا یزندگ ؛یک ی قول به نکه،یا خالصه و

 !  داره انی جر هست که  یهمونطور

 

 

 دادم ماهور به که یقول به تونستم که خودم به میتقد

  تمیحما ن،یداشت دوستم که شما به می تقد! کنم عمل

  قلب قوت  برام لهیپ و لهیش یب و تعارف یب و نیکرد

 ممنونم بگم تونمیم فقط که حانهیر به میتقد! نیبود

  از پر کمک خاطر به تمنل  از ممنون!  بودنش بابت

  براتون خوب حرف   یکل دوارمیام و! قشنگش احساس

 . باشم آورده لبتون به لبخند ریمس نیا تو و باشم زده

 



 : انیپا

 .  کهزاروچهارصدی  رماه،یت کم،ی

 

     ی ابوالفتح ماهور


