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 نسور باز شد.آسا در

 خواستنیخسته ام فقط م یپلکا کشم،یم یقیعم نفس

 چیه شنیباز م یو وقت یو طوالن قیبسته بشن، عم

 ...زیچ چی. هادین ادمی یزیچ

من  ایهوا سرده  دونمینم ذارم،یم رونیاز آسانسور ب پا

 سردمه.

 نیساکت و ب یفضا یبوت هام تو یپاشنه  یصدا

 یال پخش بود حسکه در ح یکالم یو ب تیال کیموز

 .دادیمثل اعتماد به نفس بهم م

 

 یطرح چوب و طراح نیزایبا د کیبزرگ و ش دفتر

 بود که انتظارش رو داشتم. یزیچ قایفوق العاده، دق



 

و لبخند  ارهیبوت سرش رو باال م یبا صدا یمنش

 :زنهیم

 سالم، امرتون؟-

 مهندس عامر رو ببینم. خواستمیسالم، م_

 یتا از جواب ردش برداشت بد زنهیم یمودبانه ا لبخند

 نداشته باشم.

. وقت نینیرو بب شونیا نیتونیامروز نم یمتاسفم، ول_

 ن؟یمالقات داشت یبرا یقبل

 

 زیم یو رو ارمیم رونیب فمیک ینامه رو از تو دعوت

 .ذارمیم

 

 امروز دعوت شدم. یجلسه  یبرا_



با  یو بعد از نگاه کوتاه دارهیدعوت نامه رو برم یمنش

 .ادیم رونیب زیجله از پشت مع

 

که نشناختم، تا اتاق کنفرانس  خوامیعذر م_

 .کنمیم تونیهمراه

 کجاست... دیفقط بگ رم،یممنون خودم م_

 یهر جور راحتید خانوم مهندس. اتاق کنفرانس انتها_

 راهروئه.

 

 یکه منش یبه سمت یبرداشتن دعوتنامه به سخت بدون

 .دارمیکرد قدم برم ییراهنما

که قصد کمک کردن نداشتن، قدم  ینیسنگ یها قدم

چشمام زنده  یرو جلو یکه هر کدوم خاطرات ییها

 .کردنیم



زهر که آروم آروم جونم رو  یبه تلخ یخاطرات

 .گرفتنیم

 

 وارید یرو یپلکس یکه تابلو یدر بزرگ چوب یجلو

 کشم،یم یقیاتاق کنفرانسه، نفس عم کردیمشخص م

برگشت  یبرا یفرصت نکهیو قبل ا بندمیچشمام رو م

در اتاق رو باز  ،یدوباره خاطرات به ذهنم بدم با تقه ا

 .شمیو وارد م کنمیم

 

شکل وسط و  یضیبزرگ ب زیبود؛ با م یبزرگ اتاق

چهل تا پنجاه  بای. تقرزیشده دور م دهیچ یها یصندل

نشسته بودن که با وارد شدن من سر ها به  زینفر دور م

 سمت من برگشت.

 



آشنا که از  یهمه آدم، فقط چند چهره  اون نیب از

 نیاول یتوجه رو ی. بدمیخودمون بودن د میت یاعضا

 ندازم،یم یو به ساعتم نگاه نمیشیم یخال یصندل

 به پنج بود. قهیپنج دق

 دقیقه تا شروع جلسه... پنج

 

بشه و جمع  یتا حضور من هم عاد دیطول کش یکم 

 یزن و مرد خودش برگرده که در باز  و یبه حالت قبل

 .شنیوارد م

 ...شناختمشونیهم خوب م یلی! خشناختمشونیم

 

 ییا یبه صندل کیو هر دو نزد کننیبا لبخند سالم م 

نگذشت که  یادی. زمان زننیشیبود م زیکه راس م

 .شهیدوباره در باز م



همون  نیانداختم، درست سر ساعت! ع نییرو پا سرم

 موقع ها!

و  رهیم زیراس م یندلرو به جمع، به سمت ص یسالم با

 .کنهیبه جمع، شروع م ییبا نگاه گذرا

 

و دعوت ما رو  نیوقت گذاشت نکهیسالم و ممنون از ا_

جمع  نجایکه چرا امروز ا دیدونی. همتون منیقبول کرد

 نیعلت ا یمهندس زرشاه گهید کباری یول م،یشد

 .دنیم حیجلسه رو توض

 

از  یو طرح کیاتاق تار نه،یشیم یصندل یرو خودش

پروژکتور  دئویو شینما یپرده یشمال رو دیمروار

 .شهیمشخص م

 



 نیکامل صداش کنم، چون ا نی! بذاردیاما مروار _

در  میکه براش دار ییخانم ما قراره با نقشه ها دیمروار

 یپروژه  نیشمال! ا دیبدرخشه. مروار انهیسطح خاورم

 یخاص همون طور که از اسمش مشخصه قراره تو

شمال  دیکشور اجرا بشه، مساحت مروار یجهت شمال

 طبق...

خودش  یراجع به پروژه سرجا یمختصر حیتوض با

داشت.  طنتیش یکاراش کم ی. هنوز هم توگردهیبرم

جذاب اما مردونه و پخته تر! هنوزم  یبا همون چهره 

 همونطور بود، همونطور که...

 

همه رو به خودش جلب   یصداش توجه  دوباره

 :کنهیم

از  م،یکه االن دور هم جمع شد یپنجاه نفر میت نیا_

شمال  دیمروار یپروژه  ییاجرا نیمهندس یاعضا



داده  حیهمه توض یهست. همون طور که از اول برا

 یپروژه تنها زمان نیدر ا یشده، شما با قبول همکار

و توافق شده،  نییکه خسارت تع نیامکان انصراف دار

 . بشهتماما پرداخت  یتوسط شخص خاط

 

میگفت  مایاگر مستق ره،یگیلبم جا م یرو یپوزخند

 نکهیانصراف داد راحت تر بود تا ا شهیجوره نم چیه

 شرط رو بذاره. نیا

 

 نیدادن، ا حیتوض یخب همونطور که مهندس زرشاه_

تا اتمام پروژه  بایست و تقر انهیپروژه در سطح خاورم

داده  یدر موردش به کس یادیاطالعات ز ستیقرار ن

 بشه...

 



که ادامه بده. نفس  خوادیازش م انیاشاره به پو با

 ...کشمیم قیعم

 !زنهیحرف نم ادیهم ز هنوز
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 :دهیادامه م انیپو



 یو اعضا میدو ت نیخب بهتره قبل از شروع، مهندس_

با هم اشنا بشن چون قراره زمان  از قبل شتریب دیجد

 .میداشته باش یبا هم همکار یادینسبتا ز

 

خودش شروع  یاز معرف یزیآم طنتیلبخند ش با

 حیپروژه داره رو توض نیا یکه تو یتیمسئول کنه،یم

و  شهیمنتقل م یبه نفر بعد یباز نیروند ع نیو ا دهیم

 و... یبعد نفر بعد

 

ون استثنا سال خورده از خودشون، بد ریاونا به غ میت 

و تجربه اشون  یکه تموم جوون ییو باتجربه بودن، کسا

 کار گذاشته بودن. نیا یرو تو

 رسهیتا نوبت به من م کنهیم داینفر به نفر ادامه پ یباز

 .دمیم یکه بدون جلب توجه نوبت رو به نفر بعد

 



 یتو ستیمکث به ل یبا کم انیپو ،یاتمام معرف با

 :کنهیدستش نگاه م

و  زیشگفت انگ ی دهیا نیو طراح ا یدر آخر حام _

جناب مهندس ابراهیم بازرگان که بنا به  ن،یافتخار آفر

خودشون رو  اریتام االخت ی ندهینما یلیدال

 فرستادن...

 

 یکه دنبال ک دونستمیم نم،یبیمنتظرش رو م نگاه

 ! گردهیم

 

ها  دهیکه ا یسوال بود که مهندس بازرگان؛ کس براش

 یاش زبان زد بود، طراح برج ها و ساختمون هاو کاره

 یاز خودش تو ابتیرو به ن یشناخته شده، چه کس

 پروژه حساس انتخاب کرده. نیا

 



 : امیبه خودم ب شهیباعث م انیپو یصدا

 اوردن؟ین فیاستاد بازرگان تشر یندهینما_

اونا منتظر بودن تا  میدر گردش ت یهم چشما باز

 کنن. دایفرد پ نیاز ا ینشون

 

 نبود. زیصبر جا نیاز ا شتریب

 .کنمیمحکم م نیزم یرو رو پاهام

 هنوز هم محکمم... من

 .شمیبلند م یصندل یرو از

منه و من فقط  یمنتظر چهل و هشت نفر رو نگاه

 نشسته... زیهستم که راس م یمنتظر نگاه کس

 

اون نگاه  هیو بعد از چند ثان کشمیم یقیعم نفس

 منه. یمغرور هم رو



. احساس ندازمیاتاق م یبه افراد حاضر تو ییگذرا هنگا

رگام  یناباور جمع تو دیقدرت از نگاه متعجب و شا

 :کنمیبا همون حس قدرت شروع م شه،یم قیتزر

همونطور که مهندس بازرگان خودشون هم اطالع _

 هیاومد مجبور به  شیکه براشون پ یکار یدادن، ط

من  لیدل نیبه خارج از کشور شدن و به هم یسفر کار

 نیخودشون به ا اریتام االخت ی ندهیرو به عنوان نما

 جلسه فرستادن.

 

 کنهیاما خودش رو جمع م خورهیبه وضوح جا م انیپو

 :دهیجواب م شهیکه از من جدا نم یو با نگاه

 دایافتخار رو پ نی! پس باالخره ایهم عال یلیخ_

 تاریرو ز شونیعامل معروف اما گمنام ا ریتا مد میکرد

 . خانوم مهندس...؟میکن

 موحد..._



 

 یبرا دشیانگار تموم ام شه،یم رهیچشمام خ یتو

که حدس زده  یزیبتونه خودش رو قانع کنه چ نکهیا

سوء تفاهم بوده به باد رفته، اروم و شمرده و  هی

 :کنهیناباورانه تکرار م

 مهندس موحد..._

 

پروژه  طیدر مورد شرا حاتیاز مراسم معارفه توض بعد

 یبه گوش دادن راجع به پروژه ا ازی. نو شروع کردنر

 که خودم طراحش بودم نداشتم.

 

بود  دمیکشیکاغذ م یکه رو ییحواسم به خط ها تموم

 یکه سه ساعت ب یکس یچشما یتو کنمیم یو سع

که  ییشده نگاه نکنم، به اشک ها رهیمن خ یوقفه رو

جمع شده بود نگاه  دهیدرشت و کش یاون چشما یتو



 ینشون ندادن پوزخندم ب یم اما تموم تالشم برانکن

 .مونهیم جهینت

 

 اشکاش هم برام مهم نبود! گهید

 برام مهم نبود... زیچ چیه گهید

 نیباالخره ا فهممیم یصندل یبلند شدن همه از رو با

 .شهیتموم م ییکذا یجلسه 

به سمت  یاز کس یبدون خداحافظ فمیبرداشتن ک با

 .رمیدر م

 

رو نداشتم تا به خدا  یت بود که کسوق یلیخ من

 بسپارمش...

اتاق  تیجمع یتو انیپو یکه صدا رمیسمت در م به

 :دهیمنو مخاطب قرار م

 مهندس موحد؟_



به سمتش  یبه سرد هیو بعد چند ثان ستمیایم سرجام

و  رسونهیبلند خودش رو بهم م ی. با قدم هاگردمیبرم

 .کنهیچشمام نگاه م یتو

 

 باهاتون کار دارم... ن،یلطفا صبر کن_

 

مهندس ها خودم رو کنترل  هیبق یجلو کنمیم یسع

 :دمیکنم و با لحن سرد اروم جواب م

 وقت ندارم. ن،یاالن بگ نیهست هم یاگر کار_

 

نداشته و  یانتظار نیکه چن فهممیسرد شدنش م از

 :کنهیزمزمه م

 مهتا؟ یبرا یحت_

 



 یاشک تو یهنوز حلقه  ره،یبه سمت مهتا م نگاهم

 .دیلرزیچشماش م

 اراده ست. یب نهیشیلبام م یکه رو یپوزخند

 ...چکسیه یبرا_

 

 !شدیباورش نم کنه،یتر از قبل نگاهم م متعجب

 ...شدیبود اما؛ اون روز من هم باورم نم سخت
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برم. همه از اتاق خارج و  رونیاز اتاق ب تا گردمیبرم

داده  لیچند نفره تشک یجمع ها ،یورود یراهرو یتو

پروژه  تیو موفق سکیر ان،یبودن و راجع به سود، ز

 شده بود. یخال بایو اتاق تقر زدنیحرف م

 

که  ییبا صدا شه،یمهتا هم زمان م یبعدیم با صدا قدم

 :ادیبه حرف م دیلرزیاز بغض م

 زالل..._

 

 کلمه! نیآشنا بود ا چقدر

 ...ادینم ادمیبود؟  یکه شنیدمش ک یبار نیآخر

 ...ادینم ادمیکلمه رو گفت رو  نیکه ا یکس

 دهینشن یکلمه رو از زبون کس نیبود که ا یسال ده

 بودم.



 که اسمم بود. یا کلمه

 

. غم کنمیو به چشماش نگاه م گردمیسمتش برم به

 داشت، یداشت، دلتنگ

 ف داشت...داشت، حر بغض

 ...یچینداشتم! ه یچیمن ه اما

 چشماش بود. یکه تو ییزایباور به چ حتى

 

 ستادهیپاهاش ا یزار و بغض آلود، به زور رو یحال با

 :کنمیادا م یبود اما من فقط، خشک و بدون احساس

 موحد هستم..._

 

 شتریب یهرچ داره،یو آهسته به سمتم قدم برم سست

 .رهیگیاب مهم شت شتریب شهیم کیبهم نزد



و  کنهیدستاش رو باز م کنم،یتفاوت نگاهش م یب

قدم به  هی رهیآغوشش بگ یمن رو تو خوادیکه م نیهم

 .رمیعقب م

 

 انگار انتظار نداشت... شه،ی! باورش نمشهیم خشک

هم اون روز خشک شده بودم! باور نداشتم! نه...  من

 من هم حتى انتظار نداشتم...

 

 نگی. به پارکزنمیم رونیاز ساختمون ب یحرف بدون

و به سمت خونه به راه  شمیم نیو سوار ماش رمیم

 .افتمیم

 ...ادینم ادمیهم دارم و  دیشا دونم،یندارم؛ نم ییجا

 

 کی. هوا تارکنهیم دنیبرف شروع به بار یدونه  دونه

 .کیبود و طبق معمول تراف



 ...دونمینم

 بار نیاما ا گه،یهمد دنیهمه مدت، دوباره د نیا بعد

 مقابل هم...

بود؟ آماده بودم؟ از  دهیوقتش رس یعنیحاال...  اونم

 ام؟یپسش برم

 ...دونمینم

 بهتون! لعنت به همتون... لعنت

 

 کیکردن موز یو با پل برمیم ستمیرو سمت س دستم

 فکر نکنم. یزیبه چ کنمیم یسع یکالم یب

خودشون  یکه به آروم یبرف یبه دونه ها شمیم رهیخ

رو آروم  نیدن و از آسمون تا زمرو رها کرده بو

 .دنیرقصیم

 

 نداشتم. یبه برف هم احساس یحت گهید



 به برف! نه

 !یبه برف باز نه

 !میخوردیم یکه بعد برف باز یداغ یبه چا نه

 حس داشتم؛ هیفقط  من

 هاش... یو شوخ انیپو به

 مهتا و حرکات ناز دار دخترونه اش... به

 به اون و نگاه مغرورش... و

 حس داشتم... هی فقط

 

 

خونه در مقابل  میمال ی. حس گرماکنمیدر رو باز م 

 بود. یحس خوب رونیب یسوز و سرما

 

مبل سر  نیاول یرو فمیو همراه ک ارمیپالتوم رو درم 

 .ندازمیراهم م



خونه رو روشن  یخال بایبزرگ وسط سالن تقر ونیتلوز

چه  ستی. برام مهم نرمیو به آشپزخونه م کنمیم

که سکوت  نی! همکنهیداره پخش م یو چ یشبکه ا

 ...هیخونه رو بشکنه کاف یخفه کننده 

 

 یبا روشن کردن قهوه ساز از پشت پنجره  همزمان

کرده  دیرو سف ابونیکه کف خ ییآشپزخونه به برف ها

 .کنمیبودن نگاه م

 

 یرو یاهیبرف انگار خط س یها رو نیچرخ ماش رد

 هی یرو انیخط پا ،یبود، مثل خط شکستگ یدیسف

 روح... هی یقلب... رو

 ...تیشخص هی یرو

 احساس... هی یرو

 غرور..." هی یرو



 ..."لبخند هی یرو"

 

به سمت  میزنگ گوش یمزه کردن قهوه با صدا نیح

 .ارمیرو در م یگوش فیک یو از تو رمیمبل م

 .کنهیم ییخود نما یگوش یصفحه  یاستاد رو اسم

 سالم استاد..._

 ؟یسالم موحد، خوب_
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 خونه. دمیممنون، به لطف شما! تازه رس_

 از جلسه چه خبر؟ نمیخب... بگو بب_

 

 .کنمیاز قهوه ام مزه م یو کم نمیشیکاناپه م یرو آروم

 

پروژه رو به هم  یینها ینبود، فقط اعضا یخبر_

 کردن. یمعرف

 راجع به شروع پروژه زده نشد؟ یحرف_

 

از سردرد چشم  ذارم،یکنارم م زیم یرو رو فنجون

 .دمیرو فشار م جگاهمیو آروم گ بندمیم

 

 مورد نشد. نیدر ا ینه صحبت_

 ؟یخودت رو تموم کرد یکارا_



 

 .کنمیم شتریدستم رو ب فشار

 

 از کاراش مونده. یفردا تمومه، فقط کم _

 یریم یوقت خوامیتمومش کن، نم عتریباشه سر_

خودت  خوامیجز پروژه ات باشه. م یزیچ ریذهنت درگ

 اریتام االخت ی ندهیکه قراره نما یکس ،یرو نشون بد

 ؟ییمن باشه، متوجه ا

 بله استاد..._

 برم، مراقب کارا و شرکت باش، خداحافظ. دیمن با_

 

اونقدر آروم که  کنم،یرو زمزمه م "خداحافظ" آروم

باشه. به پشت  دهیصدام به گوشش رس دونمیم دیبع

 .خوابمیکاناپه م یرو

 



 خوامیم نکهی! فقط با گفتن افهممیاصرارش رو نم لیدل

 یادامه  یاجازه  ،یپروژه باش نیاز مسئول یکیخودت 

 .دادیبحث رو نم

بار با  نیاول یطرحم مخالفت کردم، برا یبا اجرا یوقت

 گفت: یبلند یاخم و صدا

 نیا گمیشرکت هستم و بهت م نیا من رئیس تو و"

 "اجرا بشه... دیطرح با

 جز قبول کردن دستورش نداشتم. یا چاره

 یسال ها بهم ثابت شده بود که پشت همه  نیا یتو 

 وجود داره. یزیفکر و برنامه ر یکاراش کل

 

عامل شرکتش  ریبا انتخاب من به عنوان مد یوقت یحت

 یضربه ا شک انداخت که یهمه مخصوصا خود منو تو

 به سرش خورده!!!

 



 بود!  مسخره

عامل  ریمد یاستاد بازرگان وقت یبا تجربه  یکس

 یتو یبه خاطر کالهبردار شیشرکتش رو چهار سال پ

و  ستیب یاز شاگردا یکیپروژه ها اخراج کرده بود 

عامل شرکتش،  ریچهار،پنج ساله اش رو به عنوان مد

 ب کرد.کشور انتخا یشرکت ها نیاز معروف تر یکی

 

خاص  نیهام براش خاصه، اما ا دهیو ا تیخالق گفتیم

 میفعل گاهیشبه به جا کیمعنا نبود که  نیبودن به ا

 برسم! 

به  زیتا ر میموندیشرکت م یوقت تو ریها تا د شب

سال بدست آورده بود  نیچند یکه تو یتجربه ا زیر

 بده. ادیرو بهم 



 میتصمبودم که  یبراش شاگرد ارشد و برجسته ا من

که خودش با تجربه بدست  یگرفت فوت و فن کوزه گر

 به من بسپاره. راثیم هی نیآورده بود رو ع

 

و  یمدرسه ا یکه تا اون موقع جز پروژها یمن

بودم در  دهیند یا گهید یدانشگاه پروژه  یمقدمات

 ییبه پروژه ها یدگیمسئول رس دینظرش با ریکنار و ز

 .دمیدینمخوابم هم  یکه تو یکه حت شدمیم

 

 ینه سالگ_و هشت ستیسن ب یکرد که تو یکار

 خودم هم قابل باور نبود. یکه برا ییبرسم به جا

 

زده سر  خیکه من  کردیاستقبال م یهام جور دهیا از

 .ومدمیذوق م



شرکت مجبورم  یدانشگاه کمک درسام بود و تو یتو

شرکت  یاول درسام رو بخونم و بعد به کارا کردیم

 برسم.

رفت  یو هر جا که م کردیجام کارها کمکم مان یبرا

 .بردیمنو همراه خودش م

 ریمن رو به عنوان دست راست و مد میکه رفت هرجا

 .کردیم یعاملش معرف

 

بخاطر اتفاق  دونمیخوب م کشه،یم ریهام ت قهیشق

 امروز و روبه رو شدن با اوناست...

به آشپزخونه و سمت سبد  شهیدرد باعث م شدت

با خوردن قرص ها بدون عوض کردن قرص ها برم، 

و  چمیپیملحفه رو دور بدنم م رم،یلباس به تخت م

 .بندمیچشم م

 



 جهینت یمانع لرزش دستام بشم ب نکهیا یبرا میسع

 ست. 

 ...دمشونید من

 

 !تونمیبزنم تا آروم بشم اما نم غیج خوادیم دلم

 ...من

 سال بود که عوض شده بودم؛ ده

 م.عوض بشم و عوض شد خواستم

 

 

*        .               .*-**          . 

 

  

 .شمیو وارد م کنمیاتاق کارم رو باز م در



ده  ی! به رنگ تموم زندگیتقریبا بزرگ و مشک یاتاق

 سال گذشته ام...

مداوم استاد، دوتا از دیوار ها به رنگ  یبا اصرارها که

و  ییطال فیهم با خطوط ظر یمشک واریسفید و دو د

 کرده بود. دایپ رییتغ دیسف یطرح ها

 

و طرح ها  فیک رم،یبزرگ وسط اتاقم م زیسمت م به

 .نمیشیم یصندل یو رو ذارمیم زیم یرو رو

 

شرکت  یبجز من تو یکس دهیشرکت نشون م سکوت

که هفت و پنج  ندازمیبه ساعت اتاقم م ی. نگاهستین

 . دهیدقیقه صبح رو نشون م

شرکت  نیا یتو که یاول یکرده بودم مثل روزا عادت

 ام،یاز همه زودتر ب کردمیدانشجو کار م هیبه عنوان 

 .ومدیکه ساعت هشت م یاز آبدارچ یحت



 

 یباق یو مشغول انجام کارا کنمیتاپ رو روشن م لپ

 یقبل از شروع پروژه  دیکه با شمیشرکت م یمونده 

استاد بازرگان  یشمال تمومشون کنم و برا دیمروار

 بفرستم.
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 شمال... دیمروار



منطقه  یتو انهیخاورم یگردشگر یپروژه  نیبزرگتر

 کشور... یشمال ی

به  کینشده، نزد لیشهرک بزرگ، متروکه و تکم هی

 نیکه بعد از ورشکست شدن صاحب پروژه چند ایدر

 ده بود.کاره مون مهیسال ن

 

 یو جنگل که ب ییایدر عیوس یلیخ یمنطقه هی

گوشه افتاده  هی یشرفتیپ چیمصرف، متروکه و بدون ه

. 

 

 هی دیمروار یشهرک گردشگر جادیا یبرا هیاول ی دهیا

و بچگانه بود که با گذشت  ییایخنده دار، رو ی دهیا

و  دهیسال و کار کردن و پخته تر شدن ا نیچند

 هیشد به  لیستاد بازرگان، تبدا یو هم فکر یهمکار



 یحیصنعت تفر یمعرکه و پر سود برا ی دهیا

 جوجه مهندس... هیکشور از  یگردشگر

 

بره  شیپروژه درست و کامل پ نیهم گفت اگر ا استاد

. کنهیم میپروژه تنظ نینامه ام رو بر اساس هم انیپا

من قانع  یکدومش برا چیکه ه یلیبخاطر دال یول

دو شرکت بزرگ و  نیاد پروژه رو بکننده نبود، است

گذاشت. تموم اصرار و مخالفت  ونیدر م گهیمطرح د

استاد  میتصم یرو یریکار تاث نیانجام ا یمن برا

 بازرگان نداشت!

 

شرکت رو  تیریمد یمهندس عامر که به تازگ شرکت

به پسرش سپرده بود و شرکت مهندس ستوده، به 

هده گرفتن و ها رو به ع تیپروژه مسئول کیعنوان شر

 اعالم کردن. یهمکار یکامل خودشون و برا یآمادگ



 

استاد  یبار حتى شک هم نکرده بودم اما وقت نیاول

 !دمشونیرو برام گذاشت د هیاول یجلسه  لمیف

 از ده سال...  بعد

 من صد سال گذشت... یکه برا یاز ده سال بعد

 کردیکه متنفرم م یزیچ نیشتریهم بودن و ب کنار

 و مهتا بود. انیدست پو یت توس یحلقه 

 اون و نگاه مغرورش... و

خاص  یبرتر هیاون  یتو گفتیکه استاد م ینگاه

 .نهیبیم

 شکست آدم ها هم برتره! یاون تو دونستیاستاد نم 

 

هات رو به هم  کهیت یکه وقت شکننتیم یطور ،یگاه

 .یشیم "گهیآدم د هی" یکنیوصل م

 



 

 

 ...شهیم تموم باالخره

 کشم،یچشمام و گردنم م یرو یدست یخستگ با

 .دهیکه زنگ زده بود صدا م یدر یگردنم مثل لوال

 

دستم رو جلو  افتهیم زمیم یرو یبه قهوه  نگاهم

 سرد بود... کنم؛یو فنجون رو لمس م برمیم

 

 یرفته بود قهوه ا ادمیکارها بودم حتى  ریاونقدر درگ 

رام شرکت خواسته بودم ب یآبدارچ ،یعباس یکه از آقا

 رو بخورم ارهیب

به  دمیکه به بدن خشک شده ام م یکش و قوس نیح

 .ظهر بود میدوازده و ن کنم،یساعت نگاه م

 



و  کنمیاستاد ایمیل م ینقشه ها و طرح ها رو برا تموم

بذارم و  زیم یسرم رو رو یکم خوامیکه م نیهم

 ی. براشهیبلند م زیم یتلفن رو یاستراحت کنم، صدا

رو  یکننده اش گوش یعصب ین صدازودتر قطع شد

 .دارمیبرم

 

 !دیخانوم مهندس، مهمون دار_

 !رهیهم م یتو اخمام

 اومده؟ یقرار مالقات نداشتم! ک یامروز با کس _

 و مهندس رازقی. یمهندس عامر و مهندس زرشاه_

 

 ! متنفر...یاسام نیاز ا متنفرم

 یحت ایچه با لقب مهندس، چه با لقب دانشجو و  حاال

 !!!ینش آموز کنکوردا

 



 و مهندس ستوده..._

 بفرستشون داخل. گهید ی قهیده دق_

 چشم خانوم مهندس._

 

که  یی. نقشه ها و طرح هاشمیبلند م زمیاز پشت م 

لرزش  یو با صدا کنمیپخش بودن رو جمع م زیم یرو

 ی. اسم استاد که روگردمیبرم زیبه سمت م میگوش

انجام  نیح کنهیمجبورم م کنهیم ییصفحه خود نما

 کارها تماس رو وصل کنم.

 

 بله استاد؟!_

کنفرانس تصویریه.  هیمن باهاشون قرار گذاشتم!  _

 نشد که زودتر بهت خبر بدم.

 مرتبه، منم آماده ام. زیاستاد! همه چ ستین یمشکل_

 



 :دهیجواب م یراض یو با لحن مغرورانه

 

 .نمتیبیهم ازت انتظار نداشتم، م نیا ریغ_

کاغذ و نقشه ها رو جابجا  کنم،یم رو قطع تماس

 .کنمیم

 .دمیسر و سامون م زمیبه اوضاع م یکم

 

که به در  یتقه ا یبا صدا یصندل یرو نشستنم

 .شهیهمزمان م خورهیم

 .دمیورود م یاجازه  «دییبفرما»با  لیم یو ب بلند

 

 .شهینفر وارد م نیاول د،یکه نبا یکس قایباز و دق در

! غرور از تک یه، پخته و جدچهره اش مردونه تر شد 

 .بارهیتک حرکاتش م



نفر  نیو آخر شنیهم وارد م انیسرش مهتا و پو پشت

 هم مهندس ستوده.

 

سردتر از خودش نگاه  کنه،یتفاوت نگاهم م یب اون

 یو با دست به صندل ندازمیبه هر چهار نفر م ییگذرا

 :کنمیاشاره م زمیم یجلو یها

 

 ...دییبفرما_

 

سمت راست،  یصندل نیاول یمن روبه  رهیمهتا خ 

 هم کنارش. انیو پو نهیشیم زمیبه م کینزد

سمت چپ  یصندل یمعمول، مغرور و متفاوت رو طبق

 یخال یصندل یمکث رو یو مهندس ستوده هم با کم

 .نهیشیکنار اون م

 



بدون باال آوردن سر  یو مهتا رو حت انیپو رهیخ نگاه

گاهشون ن یاز اون تعجب تو ی. خبرکنمیهم حس م

 ...ستین

از  ینگاه اون ها هم خبر یکه تو نمیبب تونمیم اما

 !ستین شیدختر ده سال پ

 د،یکشیم شیرو به آت ایکه بخاطر اشک مهتا دن یکس

 کس... چیه یمهتا برا یگفته بود وقت نداره! نه برا

 

 زالل نبود... گهیبود اما؛ د زالل

گرفت و  شیسوخت، آت شیکه ده سال پ یزالل

 شد...خاکستر 
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احساس  یب شناختنیکه اون ها نم یشد به زالل لیتبد

 و سرد؛

 پوزخند! تلخ، مثل زهر... هی با

 

تر  یاتاق فضا رو جد طیغالب به مح یمشک رنگ

 .کردیم

که بعد  ییثل تشنه ا. مکنهیم میمهتا عصب رهیخ نگاه

به آب رسیده با عطش جزء به جزء صورتم رو  یمدت

قرمز و اشک  ینظر گرفته. باز هم همون چشما ریز

 چشماش. یحلقه زده تو یها



 شده بود! خانومانه و پر از ناز... خوشگلتر

 

با  یعباس ی. آقاشمیسرگرم کار خودم م یبی توجه با

و بعد از  شهیم وارد اتاق ره،یگیبه در اجازه م یتقه ا

دارن از  لیم یهرکدوم از مهمون ها چ نکهیا دنیپرس

 .شهیاتاق خارج م

 

و من  چهیپیاتاق م یآروم مهتا تو نیف نیف یصدا

 سر بلند کردن ندارم. یبرا یلیم یحت

کردن  یمحل یب شناختن،یکه اون سه نفر م یزالل از

 به مهتا و... یمحل یبود! ب دیبع

برخورد انگشتام با صفحه  یاتاق فقط با صدا سکوت

 .شکنهیتاک ساعت م کیلپ تاپ و ت دیکل

 



 شهیم شتریهر آن ب رهیاون اتاق ت یتو یخفگ احساس

سکوت اتاق رو  انیپو یخنده  یصدا نکهیتا ا

 :شکنهیم

 

رسم  نی!!! خانوم مهندس؟! قدیما ایچه سکوت _

 نبود... یمهمون نواز

 

 رمیم بگرو به رو ینگاهم را از صفحه  نکهیا بدون

 :دمیجوابش رو م

 

 هیمهمون نجاینه من مهمون دعوت کردم، و نه ا_

 ...جناب  

 

 شمیم رهیچشماش خ یتو میو مستق ارمیرو باال م نگاه

 :دمیو حرفم رو ادامه م



 

 ...یمهندس زرشاه_

 

. شهیکه در حال آب شدنه آروم آروم جمع م یخی مثل

 باز هم انتظار نداشت!

زالل روبروش زالل ده  نیا باور کنه خواستینم هنوز

 .ستین شیسال پ

 

 یسفارش ها رو، رو یعباس یو آقا شهیاتاق باز م در

 .رهیم رونیمن از اتاق ب یو با اشاره  ذارهیم زیم

 

 .کنهیتوجه همه رو جلب م میگوش لرزش

و با در خواست استاد که  کنمیرو وصل م تماس

که  یویدئو کنفرانس رو برقرار کنم، کار گفتیم

 .دمیاست رو انجام مخو



رو به  ید یال س یاستاد رو ریچند ثانیه بعد تصو 

 :کنهیو استاد شروع م ادیدر م شیبه نما زمیم یرو

 

 ...نیسالم، خوش اومد_

 سالم..._

و بدون  یفور یجلسه  نیبابت ا زیقبل هر چ_

. اما الزم بود خودم کنمیم یعذرخواه یقبل یهماهنگ

که جمعتون  نمیبیخب! مباشم...  ییزایچ هی ریگیهم پ

 جمعه مهندسان جوان! چه خبر از پروژه؟

 

 :کنهیاول از همه شروع م انیپو

 

 گذره؟یخوش م نیسالم مهندس، خوب _

 

 .زنهیلبخند م استاد



خوش  یبه ک نجایا یو مو بلوندها یچشم آب نیب_

 نمیگذره؟

 

 :دهیو جواب م خندهیبلند م انیپو

مجبورمون کرد  یکنم با چه اوضاع فیبه هامون! تعر_

 برگردیم؟

 

 .خندهیهم م استاد

 هامون که کال بحثش جداست. _

 

 :دهیخود هامون رو مخاطب قرار م و

 همه! یمهندس؟! بازم که اخمات تو یچطور _

 :دهیجواب م ییکذا یبا لبخند هیاز چند ثان بعد

 سالم مهندس!_

 هامون؟ یچه عجب!!! خوب_



 ممنونم، به لطف شما... _

 

 :شهیطب استاد عوض مهم مخا باز

 !نیبه به... بهراد خان! چه عجب، افتخار داد_
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 .زنهیستوده لبخند م مهندس

 



 شرمنده ام استاد..._

 ؟یدیرس یک ؟یکرد کاریدشمنت شرمنده پسر. چ_

 . دمیامروز صبح رس_

 

هم  نیکه معلوم بود دوست داره ا یدر حال استاد

 :کنهیرو ادامه بده، به بعد موکولش م یصحبت

شده؟ چرا  ی. مهتا؟ چکنمیباشه... باهات صحبت م_

 کرده؟ تتیاذ انیپو یناراحت

 

 :زنهیلبخند م یبه سخت مهتا

 . خوبم!ستین یزیمهندس! نه، چ سالم

 حیتوضو کامل  عیخب خدا رو شکر! هامون خان سر_

 ؟یکرد کاریبده پروژه رو چ

 



خودش فنجون قهوه اش رو  یشگیژست خاص و هم با

 .نهیشیو صاف م گردونهیبرم زیم یرو

 

آماده ست، امروز به مهندس ها خبر دادیم  زیهمه چ _

 .شهیکار شروع م گهید یکه از شنبه هفته 

 

 :دهیادامه م انیبه پو یمکث و نگاه تند با

 انیآقا پو یهم بابت خرابکارچند روزه  ریتاخ نیا _

 بود...

 

 .رهیگیاز خنده م یاستاد لرز یصدا

 ان؟یپو یکرد کاریچرا؟ باز چ_

 

 :ادیبه حرف م عیدفاع از خودش سر یبرا انیپو



 یرو که برا یاستاد! رفته بودم تا مجتمع یچیه_

رو هماهنگ کنم،  میاسکان مهندسا در نظر گرفته بود

طرف معامله  دمیسر ریاما چون چند ساعت با تاخ

هفته  کیشد که  ینجوریاش و ا گهید یکارا یرفت پ

 .میتا دوباره برگرده و قرارداد ببند دیطول کش

 

 :چهیپیاتاق م یاستاد تو یو شاک خگریتوب یصدا

 !!!! تاخیر؟ اونم چند ساعته؟انیپو _

 

 .خندهیاروم م انیپو

 نبود که... یزیچ _

 

 .کنهیم لیحرفش رو تکم هامون

 نبود، فقط چهار ساعت!!!! یزیچاره، _

 



و هامون رو مخاطب قرار  دهیم رونینفسش رو ب استاد

 :دهیم

 نه؟ ایباالخره االن اسکان آماده ست  _

اماده ست مهندس! پروژه از شنبه شروع به کار _

 ...کنهیم

 

 :کنهیو مخاطبش رو عوض م دهیسر تکون م استاد

 یک پروژه انیپا یبیمحاسبات زمان تقر یبهراد ط_

 شه؟یم

 

ماساژ آروم  نیقرمز، ح یستوده با چشم ها مهندس

 :دهیگردنش جواب م

ساختمون ها و  یکامل کار نما یپروژه و اجرا لیتکم_

، اگر  میکه به افتتاح طرح برس یسبز تا زمان یفضا



 بایجلو بره، تقر میکرد ینیبشیکه ما پ نطوریبازار هم

 چهار تا پنج سال.

 کار آماده ست؟ شروع یواسه  زیهمه چ _

 

 هیاز بق یاشتباه قبلش رو با گزارش کنهیم یسع انیپو

 :کنه هیکارهاش توج

ها و دستگاه ها تا  نیآماده ست. ماش زیآره، همه چ_

فردا صبح سر پروژه هستن و تا جمع کردن مهندسا و 

که  کشهیطول م یدو سه روز اتیآماده شدن جزئ

 شنبه... شه،یشروع پروژه م

به  یپروژه  نیپروژه، که اول نیا یتو دوارمیخوبه... ام_

سربلندم  ن،یهست که قراره تنها کار کن یبزرگ نیا

 .نیکن

 

 :دهیمکث ادامه م یکم با



 یمن تو یمهندس موحد که بهتون گفته بودن، جا_

 یاصل یاز مهره ها یکیپروژه حضور دارن و  نیا

رو  یخوب یهمکار دوارمیپروژه هستن. ام یطراح

نرفته! هامون مدارک و  ادمیتا  ی. راستنیداشته باش

کن. موحد نقشه  لیمیکه الزم بود رو برام ا ییطرح ها

بهراد  د،یرس دستمبه  یکرد لیمیکه ا ییها و طرح ها

 .ریکارت تموم شد فورا باهام تماس بگ یوقت

 

 :دهیو ادامه م کنهیلبخند به جمع ما نگاه م با

 گردمیه برمکارهام سبک تر بش نجایا نکهیبه محض ا_

 تا اون موقع خدانگهدار...  زنم،یو بهتون سر م

 

 .دهیصفحه م یرو یاهیاستاد جاش رو به س ریتصو

 .گردهیبرم انیستوده به سمت پو مهندس

 



مهندس ها و  یی. جابجاشهیپروژه از شنبه شروع م_

 کارگر ها چطور؟

  

و  دارهیاش رو کنار لبش نگه م وهیآب م وانیل انیپو

 :دهیجواب م

و بعد از اون رفت و برگشت  انیخودشون م نیبا ماش -

 .شهیانجام م سیبه اسکان با سرو

 استراحت چطور؟ _

 

 .کنهیرو از لبش جدا م وانیدوباره ل انیپو

 یهر مهندس ط ،یکه خودت گفته بود یهمون جور_

 هیاستراحت  هیداره، هر سه ماه  یماه دو روز مرخص

 همه! یهم برا ییهفته ا

کارها انجام  یهمه  مه؟یحل استراحت؟ بغذا؟ م_

 چندتا خانوارن؟!  یدونیشده؟ م



 

 :کنهیباالخره اعتراض م انیپو

کارها انجام شده،  یبــــــــــهراد!!! همه _

 قبل شروع پروژه برو چک کن! یخوایم

 ... کنمیکارو که حتما م نیا_

 

 زیم یاز رو یبا خنده شکالت انیپو شهیباعث م حرفش

 ه سمتش پرت کنه. برداره و ب

 

  ؟یدیرس یجنوب خوش گذشت؟ ک-

 

بهش برخورد  نکهیهوا و قبل ا یشکالت رو تو ستوده

 :دهیو جواب م رهیگیکنه م

 .دمینرفته بودم. صبح رس یخوش گذرون یبرا_

 



دو  یمکالمه  نیتوجه ا یلم و ب یصندل یرو انیپو

 :دهینفره رو ادامه م

 ...  یخمکی نیجون به جونت کنن مث ا-

 ! کنهیبا حرفش به هامون اشاره م و

 

که درخواست کرده بود  یبا پوزخند آب ولرم ستوده

 : دهیو جواب م دارهیبرم زیم یرو از رو

 من کجا و مهندس عامر کـجـا؟!-

 

[20.07.21 11:27] 

 

 8_کور_نقطه#

 آندل#

 

 



 

 

فک قفل  شهیباعث م داره که یچه منظور دونمینم

 هم فشرده بشه. یرو شتریهامون ب یشده 

 جهیصحبت نت نیا یادامه  دونستیکه انگار م انیپو

هامون هم  نکهیقبل ا کنهیم ینداره سع یخوب ی

 جمعش کنه. رهیبده و بحث باال بگ یجواب

 

 ... میخوب بهتره که بر-

 

 .شمیبلند م یصندل یرو از

پروژه  یحوطه م یشنبه راس ساعت نُه صبح تو_

 ... دارید دیبه ام نمتون،یبیم

 



به سمت  زیم یبرگردوندن کتاب رو یبه بهونه  و

 .رمیکتابخونه م

 

 خدانگه دار... -

 مهندس ستوده بود. یصدا

 یپا ی! مخصوصا صدامونهیذهنم م یها خوب تو صدا

 رفته بود.  رونیاز اتاق ب شیپ یکه چند لحظه  یکس

 ریغرورم رو از ز یهاکه شکستم، خرده  یروز من،

 همون پاها جمع کردم...

 

 یاتاقه! صدا یتو یاما هنوز کس شهیاتاق بسته م در

 قدم هاش رو...  یو صدا شنوم،ینفس هاش رو م

دخترونه اش رو داره.  یها یهمون عشوه و لوند هنوز

شونه ام بذاره ازش  یدستش رو از پشت رو نکهیقبل ا

 .رمیگیفاصله م



 

. همونطور خندهیبغض آروم م آلوده به یصدا با

 دلبرانه...

برنده  یباز نیا یهمون طور که بخاطرش تو دیشا

 شد... 

 

مطمئن شدم. هنوز هم  گهیاگر شک داشتم حاال د-

 !یپشت سرت چشم دار

 

 :دمیتوجه به حرفش جواب م یب

فکر کنم حرفم کامال روشن بود که از اتاق خارج _

 ! نیبش

 

 :دمیمچشمام، ادامه  یتو زنهیم زل

 ... رونیب دیاز اتاق بر_



 

 : ستین ایدن نیا یانگار تو کنه،یم زمزمه

احترام رو حفظ  یخوایو م یشیم یهنوزم وقت عصب_

 ... یزنیحرف م یکتاب یکن

 

 یگونه ام بذاره که عصب یتا رو ارهیرو باال م دستش

 .کشمیسرم رو عقب م

 و   لرزهیچشماش م یاشک تو ی حلقه

 :کنهیگونه اش و زمزمه م یرو خورهیسر م باالخره

 گهیچرا د ستن؟یچشمات مهربون ن گهیچرا د_

 زالل؟  ستیچشمات مثل اسمت ن

 

چشماش! مردمک چشماش بدون  یتو شمیم رهیخ

 رهیگینظر م ریصورتم رو ز یمکث تموم اجزا ییا هیثان



لبخند  نیگونه اش غمگ یرو یو با وجود اشک جار

 .زنهیم

 

! مگه یخندون من شهیهم گ نیج قی! تو رفیتو زالل-

 نه؟ 

 نه... _

 

 .ستهیایچشماش از حرکت م مردمک

  ؟یچ-

 

 رهی! اونم خیچشماش، بدون جواب یتو شمیم رهیخ

 !یچشمام، بدون حرف یتو شهیم

که چند قدم به عقب  نهیبیچشمام م یتو یچ دونمینم

 .رهیم رونیاز اتاق ب هیو با گر

 



. اون مهتا مونمیم رهیاتاق خ یرفتنش به در بسته  با

قطره اشکش آسمون و  کی یبرا یکه زمان یبود! همون

 زالل نبودم!  گهی. اما... من دکردمیم یکیرو  نیزم

 ام کردن...  رهیزالل بمونم؛ ت نذاشتن

 

. رمیم رونیو از شرکت ب دارمیبرم زیم یرو از رو فمیک

 سرد... یهوا الزم داشتم، همون هوا

 

و حرکت  ارمیم رونیب نگیپارک یرو از تو نیماش

 یکجا اما فـــقـــط پاهام رو رو دونمی. نمکنمیم

 .دمیپدال گاز فشار م

 ...خواستیم غیج دلم

به  یو وقت یریکه بعدش از حال م ییها غیاون ج از

 یکابوس ب هیخواب بوده،  هی زیهمه چ یایخودت م

 رحم... 



 

 

 .فهممیرو از لرز بدنم م نیاز صبح سردتر شده، ا هوا

 ...بندمیو چشمام رو م کشمیم یقیعم سنف

 دونستمیکجا اومدم! نم دونستمیکجام، نم دونستمینم

 !کمتین یرو اینشستم  نیزم یرو

 

 ...شنومیخش خش برگ ها رو م یصدا

 لی. اوامینداشت یسرد نیبه ا یزییبود که پا یسال چند

سرد تر از ده سال  ی... حتبُرهیآبانه اما سرما امون م

 ...شیپ
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 ... کنمیرو باز م چشمام

 یو نارنج یقهوه ا یسرما زده  یروبروم پره از برگا باغ

 .ییو طال

که  ییو بزرگ پر شاخه ا ریبه درخت توت پ نگاهم

 . شهیسرما برگاش رو ازش گرفته بود خشک م

 :شهیسرم اکو م یتو ییصدا

 

 

 ] آخ شکمم! آخ بچم افتاد... 

 آقا...  دی! ببخشیوا یا-



 یگیم یخانوم؟ بچم رو انداخت هیچ دیببخش-

 ؟یدیاالن جواب شوهرم رو تو م د؟یببخش

  ن؟ییعه!... شما -

 حواست کجاست دختر؟[ ؟ییعه... تو-

 

 

  نجا؟یا ومدمیم دیچرا با کنم،یاطرافم نگاه م به

 : چهیپیسرم م یهمچنان تو صدا

 

 

 که نشد؟  تونیزیچ_]

 م،یریبگ دهیناد ارتیز نیا منیُاگر افتادن بچم رو به -

 [ ؟ینه خوبم! تو چطور

 

 .رمیگیو گوشام رو م شمیبلند م یصندل یرو از



... خفه ی... لـــــــــــــــعنتی... لعنتیلعنت

 شو...

 ...شمیسرعت از باغ دور م با

پاهام از درد گزگز شده،  کیهوا تار یک دونمینم

 یاما من هنوز خال لرزه؛یو چونه ام از سرما م کننیم

 نشدم!

فقط  یزیبدون فکر کردن به چ خواستیدلم م هنوز

 راه برم.

 . دادنیذهنم جولون م یتو خاطرات

 !مونیخنده ها و شاد یصدا

 دست بودنمون! یتو دست

 بارون! ریز یها دنییدو

 !یعشق و شوق نوجوون تموم

 !میبود دهیکش ندهیا یکه واسه  ییها نقشه

 !میداشت مونیزندگ یکه برا ییآرزوها



 کدوممون؟  کرد؟یفکرش رو م یک

  مون؟یزندگ یرو انداخت تو شیآت نیا یک

 کرد؟  یبهمون حسود یک

 کرد؟  نیعشقمون رو نفر یک

 شد؟ کجا رفت؟ اصال چــــــــرا رفت؟  یچ

 م؟یکرده بود کاریما چ مگه

 کرده بـودم؟ کاریــمـن چــــــــ مگه

 ی. خودم رو روگردمیبرم نیحال به سمت ماش یب

 دمیم هیتک یصندل یسرم رو به پشت ندازم،یم یصندل

 !ببندمیو چشم م

 من هنـــــــــوز تازه ست... زخم

 

 

 

*********** 



 

 

 نییرو پا شهیو ش دارمیرو پشت گارد نگه م نیماش

 .ارمیم

 

 . نیخوش اومد یلیسالم خانوم مهندس خ_

 اومدن؟  هیسالم! بق_

 . ومدهیبجز مهندس ستوده ن ینه فعال کس_

 اومدن؟  یمهندس ستوده؟! ک _

 انیکه اومدن خانوم، هر روز م شهیم یچهار پنج روز_

 کنن،یو چک م یرو بررس زیهمه چ یچند ساعت نجایا

 !نجانیا شیامروزم از ش

 ! حواست به کارت باشه... نطوریکه ا_

 



. کنمیا گارد رو باال ببره و حرکت مت مونمیم منتظر

خارج  یمحوطه  یکه تو ینیرو کنار تنها ماش نیماش

 .شمیم ادهیو پ کنمیاز پروژه بود، پارک م

 

 کنن،یآسمون توجهم رو جلب م یتو اهیس یابرها

 بود! ییسرما همه جا نیانگار ا

که قرار  یبه سمت قسمت کنم،یرو دورم محکم م پالتوم

بار با کارگرها و مهندس  نیاول یبرابود قبل از شروع، 

 .رمیم میها راجع به شروع پروژه حرف بزن

 

بود انتظار داشتم. چند تا  یهمون طور زیچ همه

 .کنهیکانکس بزرگ کنار هم توجهم رو جلب م

اتاق  شیکیکه خواسته بودم احتماال  یزیچ طبق

و  تیریکانکس مد یمواقع الزم بود، بعد یدرمان برا

 استراحت. یبزرگتر بود برا هیقکه از ب یآخر



 

 سالم مهندس!_

 

 .گردمیسمت صدا برم به

مثل هامون عامر انتظار  یکس بیبود! از رق بیعج

 داشتم که منتظر بمونه تا من بهش سالم کنم.

 

 سالم مهندس ستوده!-

قرار ساعت نُه صبح بود، االن ساعت  ر،یصبح بخ_

 !ن؟یافتاده که دو ساعت زودتر اومد یهفته! اتفاق

که شما چهار پنج  یلینه! زودتر اومدم، به همون دل-

 .نیروزه که اومد

 

 شدیاونقدر کم که نم شه،یم دهیکش یهاش کم لب

 اسمش رو لبخند گذاشت.



  

 یخانواده مهندس ها تو ییجابجا نانیاطم یمن برا _

  ن؟یمجتمع اسکان زودتر اومدم. نظارت کرد

 

پالتوم فرو  بیج یو دستام رو تو کنمیاطراف نگاه م به

 .برمیم

 

 کامل نه..._

کانکس  یمن تو نیداشت یامر شم،یمزاحتون نم_

 .تمیریمد

 . شهیاز کنارم رد م یا گهیحرف د بدون

 یعیبزرگ و وس ی. به منطقه دمیرو ادامه م رمیمس

به  شهیم لیتبد گهیکه چهار، پنج سال د کنمینگاه م

 شمال کشور. یگردشگر یحیشهرک لوکس تفر هی

 شمال... دیبه مروا شهیم لیتبد
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 زی! همه چکنمیو چک م کشمیگوشه گوشه سرک م به

 .که خواسته بودم یهمونطور قایبود؛ دق یعال

 

 هیبه بق ی. وقتگردمیکه رفته بودم و برم یریمس

مهندسا و کارگرها اومده و در  یمه ه بایتقر رسمیم

که مهتا به  رمیحال صحبت بودن. آروم به سمتشون م

 : کنهیبا لبخند اعالم م دنمیمحض د



 از مهندس موحد... نمیخب ا_

 

 یتو گرده،یحرف مهتا جمع به سمت من برم با

اما  ست،ین ندیکه برام خوشا رمیگیقرار م یطیشرا

تاد بازرگان و بخاطر اس گاهم،یمجبورم بخاطر جا

 درست رفتار کنم.

 

 سالم! همه اومدن؟ _

بله خانوم مهندس! همه اومدن و منتظرن که پروژه _

 .میرو شروع کن

 

سال خورده و کار  نیاز مهندس یکی ،یصادق مهندس

 :ادیبلد با لبخند رو به ما به حرف م



جوان  یها کیشر نیاز ا یکی ستیخب بهتر ن-

پروژه رو  نیدتر اکنه و زو انیآخر رو ب یصحبت ها

  م؟یشروع کن

 

 .گردهیبه سمت هامون برم انیپو

 هامون؟ _

 

 شهیصداش هم باعث م یحت شنوم،یصداش رو م فقط

 کنه و عضالت بدنم منقبض بشه. رییضربان قلبم تغ

 

 خودت برو...  یخوایندارم، اگر م یمن صحبت_

 

من  نیزم یو توپ رو تو دهیانصراف م عیسر انیپو

 :ندازهیم

 دس موحد؟مهن_



 

رو به  رم،یکانکس م یفلز یپله ها یرو یحرف بدون

بلندگو رو به دستم  یو مهندس صادق ستمیایجمع م

 .دهیم

 دنیشن یکه دورتا دور منطقه برا ییکارگرها تیجمع

 ستادهیقبل شروع به کار پروژه منتظر ا یصحبت ها

 .گذرونمیبودن رو از نظر م

 

روم منتظر که روب یادیز تینگاه جمع ینیسنگ از

 ی. به سختدهیبهم دست م یبودن حس خفگ ستادهیا

دارم به  کنمیکه تظاهر م یو بدون جلب توجه، در حال

 کشم،یم قینفس عم یچند بار کنمینگاه م تیجمع

 :دارمیدهنم نگه م یبلندگو رو جلو یمربع کروفونیم

 



نه چندان کوتاه با  یمدت یسالم! از امروز قراره برا_

تالش و سهم  یبه اندازه  یهر کستا  میهم کار کن

 سر سفره اش ببره. یخودش نون

 

و ادامه  زهیتمرکزم رو بهم بر نیسکوت سنگ ذارمینم

 :دمیم

 دهی! هر عقشهیم دهیشن نیدار یهر اعتراض نجایا _

بهتر و  یبرا زیو همه چ شهیم رفتهیپذ نیدار ییا

 یبرا سیراحت تر کار کردن شما فراهم شده؛ از سرو

و محل استراحت گرفته تا  مهیغذا، ب رفت آمد،

خانوده و  یبرا یا نهیها و وام و کمک هز یمرخص

 !تونیزندگ

 

 :کنمیم لیمکث حرفم رو تکم یکم با



! خوامیازتون م یزیچ هی نایا یاما، من در قبال همه  _

. خوامیقبل از کار کردن، درست کار کردن رو ازتون م

که  یطورهمون شه،ینم رفتهیپذ ینظم یب ـــــچیه

براتون در نظر گرفته شده، خدمات  یخدمات خوب

 نهیما هم ی. تموم حرف و خواسته میخوایخوب هم م

 باشه! هشد میهمه تفه یبرا دورامیام

 

 بود!  بیاون همه آدم عج سکوت

 شده؟  میتفه_

 بـــــلـــــــــه... -

 

 .دمیسرتکون م آروم

 !دیموفق باش م،یداشته باش یخوب یهمکار دورامیام_

 



 نکهیو قبل ا دمیرو به دست مهندس ستوده م بلندگو

سکوت  تیدست زدن جمع یصدا نییپا امیاز پله ها ب

 .شکنهیمحوطه رو م

 

که  گردمیبودم برم ستادهیکه قبالً ا ییهمونجا به

 :دهیادامه م تیرو به جمع کروفونیمهندس ستوده با م

نمونده، پس  یزیچ گهیو د دنیرو شن نیخب قوان-

 ...  میکنیمشروع 

از طرف کارگرها، پراکنده  "یاعلی"جواب  یصدا با

پروژه  نیاول یکوتاه اجرا ی قهی. بعد از چند دقشنیم

مهتا  یو صدا مونمیو من م شهیمن شروع م یرسم ی

 : کنهیگوشم آروم زمزمه م ریکه ز

 یرو تونهینم یکس یشیم یجد یهنوز هم وقت_

 حرفت حرف بزنه... 

 و بشنوه که:  نهیندم رو ببتا پوزخ مونهینم



 ...یشناسیزالل رو نم نیتو ا_

 

وارد کانکس ها  یبررس یادامه  یتوجه به جمع، برا یب

 بودن امکانات مطمئن بشم. لیتا از تکم شمیم

که تذکر  ییزهایهمه چ یاز چک کردن و بررس بعد

رو  انی. پوامیم رونیاز کانکس ب تیداده بودم، با رضا

 .ذارهیسر به سر همه م هشیکه مثل هم نمیبیم
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 :دهیبا خنده من رو مخاطب قرار م دنمیبه محض د 

 مَندس؟ یچطور_

 

 :کنمینگاهش م یجد شیتوجه به مزه پرون یب

 آدرس مجتمع اسکان کجاست؟ -

 اونجا؟ یبر یخوایم_ 

 

 :دهیکه ادامه م کنمینگاهش م فقط

 .ارمیکانکس آدرس رو برات ب یصبر کن برم تو_

 

که  کنمیکارگر ها نگاه م یبه تکاپو مونم،یم منتظر

 ... رهیگیچشمام قرار م یرو یدست

عادتش رو  نیا بردم،یم ادیخودش رو از  اگر

 ببرم؟  ادیاز  تونستمیم



  رفت؟یم ادمیاش از  دهیو کش فیظر یانگشت ها اون

  رفت؟یم ادمیعطرش از  یبو

 

 کردیو وادارم م دیجوشیکه از درونم م یمقابل حس در

و با صدا  کنمیمقاومت م رمیازش فاصله بگ یکه با تند

بلند و تند شده به حرف  یاراده کم یکه ب یو لحن

 :امیم

! قرارمون آوردن آدرس بود، نه یمهندس زرشاه_

 هــــــمــســرتــــون!!! 

 

چشمام برداشته  یبا حرفم از رو یدستاش وقت لرزش

 .کنمیرو حس م شهیم

 :ادیو به سمتمون م خورهیجا م یکم انیپو

 نه،یو اونجا رو بب ادیب خواستیدلش م یلیمهتا هم خ_

 .دینیرو بب تتونیتا سوئ دیگفتم باهم بر



 

تا حس تنشم کمتر بشه و با اخم  رمیگیمهتا فاصله م از

 .نمکیهم نگاهش م یتو یها

 !؟!تمون؟یسوئ-

 

 یکه انگار از عکس العمل من نگرانه، به سخت مهتا

 .زنهیلبخند م

 .من و تو مشترکه تیآ...آره...! آخه سوئ_

 

 .رهیهم م یتو شتریب اخمام

 گفته و اون وقت چرا؟  یک_

 

تا توجه  ادیبود جلوتر م دیبع انیکه از پو یتیجد با

 بخاطر بحثمون به ما جلب نشه.  یکس

 



کامال  طی، چون محمن و بهراد و هامون بود میصمت_

 هیبق یکه وقت کردیم جابیرو ا نیا نجایا یمردونه 

خانم ها با خانوادشون هستن و فقط دوتا خانوم تنها 

با  شتریب تیامن یهست برا یبزرگ نیجمع به ا یتو

 هم باشن.

 تیسوئ یتونیم ینگران همسرت هست یلیشما اگر خ_

من  یبرا نکهینه ا ن،یباهم باش تا یها رو جابجا کن

 !یریبگ میتصم

 

 یتا مطمئن بشه کس کنهیکالفه به اطراف نگاه م انیپو

و روبروم  ادیو به سمتم م ستیمتوجه بحث ما ن

 .ستهیایم

 هی یبهراد تو ایبا هامون  یاونوقت تو حاضر بود_

رو  نکاریاالن ا نیکه هم یاگر حاضر ؟یباش تیسوئ

 شبا کنار زنم باشم. دایمنم بدم نم م،یکنیم



 

 :دهیو ادامه م زنهیلبخند م یعصب و

 هیبعد  ادیبهراد هم بدشون ب ایهامون  دونمیم دیبع_

 یدختر خوشگل تو هیروز پر از تنش شب رو با 

 اتاقشون بگذرونن.

 

 یرو خودش شروع کرده بود! دو پهلو با پوزخند جنگ

 : دمیواضح جواب م

که  میکن میتقس یها رو طور تیکه سوئ هینظرت چ_

 هیاز  یکس دونمیم دیاونا باشه؟ منم بع شیمهتا پ

... هوم؟ تجربه ثابت ادیدختر لوند و خوشگل بدش ب

 کنه! یکرده مهتا خوب بلده دلبر

 



با سرعت پر  یرو عصب نمونیب یقدم فاصله  چند

آخر مانع تموم شدن فاصله  یکه مهتا لحظه  کنهیم

 .شهیم

 

باز و  تیاز عصبان شینیب یکه پره ها یدر حال انیپو

همچنان تالش داره صداش رو کنترل کنه  شه،یبسته م

 : کنهیم دیتهد تیو با عصبان

 حرف دهنت رو بفهم زالل... _

 

 .کنمیو سرد نگاهش م الیخ یب

  ؟یفهمیمگه تو حرف دهنت رو م_

 

 یبه مهتا نکهیا یبرا ده،یم رونیرو محکم ب نفسش

و اروم  دهیون منشون بده که آرومه سر تک دهیترس

 :دهیو جواب من رو م زنهیپلک م



 الیخ نطوریبرات بگم؟ ا یبا چه زبون یفهمینم یوقت_

ماست،  تییسو یروبرو تتونیما راحت تره. سو یهمه 

 .وجود نداره ینگران یجا ینطوریا

 

 ... خوامیمن نم یول_

 

 : دهیجواب م تیعصبان با

 به درک...-

 حاال شد!_

 

سوار  کشم،یانگشتاش م نیاز ب هوا یآدرس رو ب کارت

 کنم،یداشبورد پرت م یو کاغذ رو رو شمیم نیماش

 نیماش ی شهیبه ش یکمربند رو ببندم کس نکهیقبل ا

 ...زنهیضربه م
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تا در رو  دهستایا نیمهتا که منتظر کنار در ماش به

 .کنمیبراش باز کنم، نگاه م

اما به محض باز شدن  کنمیچرا در رو باز م دونمینم

! مهتا با رهید گهیکه د شمیم مونیقفل در پش

هنوز کامل در رو نبسته که با  شه،یسوار م یخوشحال

از  جا  نیماش کنمیپدال گاز وارد م یکه رو یفشار

 .شهیکنده م



 

 چیراه ه یکه تو کنهیرو درک م طیخودش شرا انگار

 .میراض مشیتصم نیاز ا تینها یو من ب زنهینم یحرف

 

با محل  قهیدق ستیب بایدور نبود تقر ادیاسکان ز محل

 احداث پروژه فاصله داشت. 

اتاقک  یمجتمع بزرگ، جلو یبه ورود دنیرس با

 یاز رو نیماش دنیبا د ری. نگهبان پستمیایم ینگهبان

 ادیاتاقکش م ی شهیش یلوو ج شهیبلند م شیصندل

 تا بتونه با من حرف بزنه:

  

 !هیمجتمع خصوص نیخانم ا_

 نجایکه ا ییآقا! موحد هستم مسئول پروژه ا دونمیم_

 رو بخاطرش اجاره کردن.

 



 یو با احترام دست رو زنهیاز هول لبخند م رمردیپ

 .شهیخم م یو کم ذارهیاش م نهیس

 

فته بودن که گ یسالم خانوم مهندس! مهندس زرشاه_

بودمتون،  دهینه که تا حاال ند د،یببخش ن،یایم

 . دیخوش اومد د،یینشناختم. بفرما

 

 وارد بشم.  نیتا با ماش برهیرو باال م گارد

ساختمون بزرگ مجتمع که ازش به  ریرو ز نیماش

 ادهیپ کنم،یپارک م شدیاستفاده م نگیعنوان پارک

 .شهیم ادهیپ نیو مهتا هم از ماش شمیم

 .ادیلنگ زنان به سمتمون م گهبانن

 

ام، نگهبان  یخانوم! من صفر نیخوش اومد یلیخ-

 مجتمع.



 ممنون، همه اومدن؟_

آوردن و  فیکم کم تشر شیبله! از چهار پنج روز پ_

 مستقر شدن.

 به مجتمع و اطراف بندازم!  ینگاه هی خوامیخوبه! م_

 

 تا به سمت پله ها بره دارهیقدم برم یسخت به

 .دمی... بهتون نشون مدییمابفر_

 

 .رمیبلند به سمت پله ها م یقدم ها با

سرکارتون، من خودم  دیبرگرد دیشما زحمت نکش _

 ! رمیم

 

 .کنهیدو به شک نگاهم م رمردیپ



 ستیل نیخوایخانم مهندس! م دیهرجور راحت _

 یبرا تیکدوم سوئ نیرو بهتون بدم که بدون تیسوئ

 ه؟یک

 نه، ممنون!_

 

و به  شمیوارد ساختمون مجتمع م رم،یباال مپله ها  از

ها، آشپزخونه،  تیبه سوئ کشم،یهمه جا سرک م

و سالن ورزش، سالن  یبهداشت یها سیسرو

 اجتماعات و...

 

که  یخوب بود. درست همون طور زیچ همه

. مجتمع کامال مجهز که ازش به عنوان خواستمیم

 .شدیاستفاده م یاسکان خصوص

 یاز خانواده  یکم یتمع صدامج یعبور از راهرو با

و آرزو  شنومیمهندس ها که ساکن شده بودن رو م



سر و صدا هرچند کم دور  نیمن از ا تیکه سوئ کنمیم

 باشه.

 

و حوض  قیآالچ نیچند زنم،یگشت م اطیح یتو

بزرگ اما کم عمق به همراه آبنما و باغچه  یضلع شیش

 یشمال کشور ب یشده که از سرسبز یطراح یها

بزرگ  یدرخت ها ز،ییو با وجود پا مونده بودنن بینص

 یها وهیبا م ینتیپرتقال ز یو اصالح شده  یاما طراح

سرسبز کرده  رنگش باغچه رو کامال ینارنج کیکوچ

 بود.

 

پشت ساختمون  کیخلوت کوچ اطیاز همه، ح شتریب 

 .نهیشیبه دلم م

جمع و جور کنار دو  قیآالچ هیبا  کیکوچ اطیح هی

 بزرگ!  یدرخت نارنگ



گشت کوتاه  نیسر پروژه هم میگشتیزودتر برم دیبا

به دوساعت از وقتم رو  کیمجتمع نزد یاون فضا یتو

 گرفته بود.

به محض  یصفر ی. آقاگردمیبرم یسمت نگهبان به

 .زنهیلبخند م دنمونید

 خانم مهندس؟  دنیپسند_

 

 :دمیسرتکون م آروم

 ن؟ییتنها نجایشما ا نکه،یخوب بود! فقط ا_

  

کتش  بیج یرنگش رو تو یاقهوه یپارچه ا دستمال

 :دهیو جواب م ذارهیم

و سه تا  یچهارتا نظافتچ  م،ینه خانوم! دوتا نگهبان_

 گهیساعت د کیکه تا  میباغبون هم دار هیآشپز و 

 سر کار. انیم



 

 .کنمیاخم به اطراف نگاه م با

  ر؟یچقدر د_

دنبال خانم! چون امروز رفته بودن  نینباش نگران

 کردن!  رید نیهم یبرا لیوسا دیخر

که اومدن بهشون  هیفقط بق م،یریباشه! پس ما م_

 .سرکارشون باشن میسرتا یاز فردا همگ نیبگ

 ییچا هی یاتاقک نگهبان یتو دییچشم، بفرما_

 تازه دمه... چسبه،یسرما م نیا یتو ن،یبخور

 ... میبر دیممنون با_

 

دوباره به  یزیچ یآور ادیو با  رمیگیقدم فاصله م چند

 .گردمیعقب برم
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 ! د؟یببخش-

 

که در رو هنوز کامل نبسته دوباره باز  یصفر یآقا

 .کنهیم

 

 دخترم؟  نیخواستیم یزیچ _

  گه؟ید نیشوفاژ دار ای یبخار ینگهبان یشما تو_

 چطور؟  کنم،یدرست م شیمنقل آت ینه دخترم! تو_



 

 . رمیم یسمت در نگهبان به

 ! نمیاتاقک رو بب یتو خوامیم_

 

 یتا بتونم فضا کنهیدر اتاقک رو کامال باز م رمردیپ

 .نمیداخل رو بب

 بفرما... _

 

در  یو جلو رمیباال م یاتاقک نگهبان یتک پله  از

و تلفن و  یفلز زیم هیبا  یمتر شی. اتاقک شستمیایم

رو گرم  یکم جون داخلش نگهبان شیمنقل که آت هی

 .کردیم

 

  د؟یکنیخودتون رو گرم م نیبا ا_

 بله خانم مهندس، چطور؟ _



 

 .رهیهم م یتو اخمام

سن!   نیاونم با ا مونه،یبراتون نم هیکه ر ینطوریا_

 گاز داره؟  یلوله  نجایا

 شده. یبله، گاز کش_

 چطور؟ یبخارلوله  یبرا ییجا_

 

 یبده چشمم به سوراخ رو یجواب رمردیپ نکهیقبل ا 

 .افتهیاتاقک که با کاغذ پوشونده شده بود م وارید

 

 ارنیبراتون ب یبخار هیشدن هوا  کیتا قبل تار گمیم_

 !ندازنشیو راه ب

 

 :زنمیغر م یعصب و

 ! دهیبع ینگهبان نیچن زاتیتجه نیبا ا یاز مجتمع_



 

 .زنهیلبخند م یصفر یآقا

 یکه کس نجایبابا جان من عادت دارم، آخه ا خوادینم_

 یتو یکار نداره. شمام خودت رو الک یبه نگهبان

 زحمت ننداز... 

از کارم ناقص  ییجا ادیخوشم نم ست،ین یزحمت_

 یا گهید یکم و کسر ن؟یندار ییا گهیباشه. مشکل د

 ست؟ین

 نه خانم مهندس! دستتون درد نکنه._

 

سوار  م،یریم نگیبه سمت پارک دم،یسر تکون م فقط

 .میافتیو به سمت محل پروژه به راه م میشیم نیماش

 

 :کنهیکه شروع م میشیدور نم ادیز

 .کنهیفکر نم یکه کس یکنیفکر م ییزایهنوزم به چ_



 

 :دهیکه ادامه م گمینم یزیچ

 ... یهنوزم دلسوز_

 

 یعصب یکم رمینگاهم رو از جاده بگ نکهیا بدون

 :دمیجواب م

 .سوزونمیدل نم یکس یمن برا_

 

 ... زنهیکه لبخند م کنمیم حس

شونه  زننیحرف م اتیراجع به مهربون یهنوزم وقت_

 !یریو طفره م یکنیم یخال

 

 : دمیجوابش رو م یکامال عصب یبا لحن نباریا

 ... کنمینم یمهربون یکس یبرا_

 زالل تو چت شده؟ _



 

اش رو که جمله  فهمونمیحالت بهش م نیکوتاه تر با

 اصالح کنه:

 موحد هستم! _

 

 :رهیباال م یصداش کم یناگهان یلیخ

بـــــــــاشه... خانوم مهندس موحد تو چت -

 شده؟ 

 

 آروم باشم. کنمیم یسع

  ؟یمهندس رازق دیدار یشما با من مشکل_

 

 :رهیگیاوج م تشیعصبان شیآت

آره...آآآآآآآآآآآآآآآره! مشکل دارم... ده ساله که با _

 مشکل دارم! تییدفعه ا کین شد بیغ
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 ! ستیمشکل من ن نیا_

 

 : زنهیم ادیفر هیمهتا با گر نباریا

! یو رفت یخبر گذاشت یکه ب یی! توییمشکل تو_

 نبود...  نیقرارمون ا

 



فوران حرف ها و  کنمیم یآروم باشم، سع کنمیم یسع

 خاطرات درونم رو سرکوب و آروم کنم.

 

 در کار بوده؟  یمگه قرار _

 

 : کنهیزمزمه م نیو غمگ ندازهیم نییرو پا سرش

 زالل؟  یچرا رفت_

 

 یتو ادشیفر یکه باز هم صدا کشهیطول م هیثان چند

 :چهیپیو مغز من م نیماش

 زالل؟  یچـــــــــــــــــــرا رفت_

 

و  دمیکم کم دارم کنترلم رو از دست م کنمیم احساس

 یلیکه خ نهیا دمیکه نشون م یتنها عکس العمل

 .دارمیرو کنار جاده نگه م نیماش یناگهان



 

 .کنهیترس به من و اطراف نگاه م با

  ؟یکنیم کاریچ_

 

 یکه نگاهم به آسفالت ترک خورده  یحال در

 :دمیست با آرامش جواب مجاده

 ادهیرو خودت تنها و پ ریمس یادامه  ای یشیالل م ای-

 ...یگردیبرم

  

 .کنمیاش نگاه م دهیترس یباالخره به چهره و چشما و

 انتخاب با خودته... کدوم؟-

 

 : کنهیزمزمه م ناباور

 ،یحق با هامون بود! عوض شد-

 ... یعوض شد یــــــــــــلیخ



 

 :دمیجواب م کوتاه

 آره... _

 

از جا کنده و  نیاز ماشپدال گ یفشار دادن پام رو با

 .شهیدستم دور فرمون مشت م

که عوضم  ییایتر از اون عوض یشدم! شدم عوض عوض

 کردن... 

 

 یپروژه حرف یبه محوطه  دنیو تا رس کنهیم سکوت

 .زنهینم

 

ها در  نینبود! ماش یپروژه خبر خاص یمحوطه  یتو

 و کارگر ها هم مشغول کار هستن. یحال گود بردار

 



رو  یکه زودتر کس کنمیوده هماهنگ ممهندس ست با

بخره و راه  یبخار یاتاقک نگهبان یبفرسته تا برا

 بندازه.

که ناهار رو آورده بود  ینیبعد کارگر ها کنار ماش یکم

 .رهیگیغذاش رو م بیبه ترت یو هر کس شنیجمع م

 

 یکه سع یبا دلخور انیو پو انیهم م انیو پو مهتا

خوردن  یبرا خوادیمازم  ارهیخودش ن یبه رو کنهیم

 . میبر تیریغذا به کانکس مد

 

مثل تهوع داشته  یحس شهیغذا هم باعث م یبو یحت

 ییقدم ها یکه صدا کنمیباشم. درخواستش رو رد م

 .شنومیرو از پشت سرم م

قدم هاش هم متــنــفـــر  یاز صدا یمن حت"

  "بودم



که در مورد صاحب  کنهیم دییتا انیپو یجمله  و

 رست حدس زدم.پا د یصدا

 هامون؟  یچطور_

 

رد شدن از  نیرو ح شیو لحن عصب قیدم عم باز

 :شنومیکنارم م

 نیحالم از ا شه؟یمسخره تموم م یگودبردار نیا یک -

 .خورهیخسته کننده به هم م یمرحله 

 

 .زنهیبا خنده به شونه اش م انیپو

کل پروژه حاال  یتازه روز اول مهندس!!! گود بردار-

 .کشهیل محاالها طو

 

. رهیبگ دهیداره من رو ناد یهم مثل خودم سع اون

مثل دو قطب  شهیباعث م نمونیحس تنفر دو طرفه ب



تا حد امکان از هم فاصله  یقو یآهنربا هیهمنام 

 .میریبگ

 

و کالفه  کنهیبا همون لحن به کانکس اشاره م هامون

 :دهیادامه م

 اون دخمه رو ندارم. ینشستن تو یحوصله _

 

 : ذارهیسر به سرش م انیپو

 تو هم لباس بپوش و برو وسط کارگرها...  یخوایم_

 

 .گردهیهامون به سمتش برم یعصب نگاه

 ها... کنمیبارت م یزیچ هیسر به سرم نذار  انیپو_
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پرت  ومدنیکه به سمتمون م یرو به دو کارگر حواسم

 بشن.  کیتا نزد مونمیو منتظر م کنمیم

 

 سالم خانوم مهندس!_

  ن؟یناهار گرفت د؟یینجایچرا ا د،یسالم خسته نباش_

هستم،  یخانوم من ابهر یممنون، بله! راست_

 درد نکنه.  زیسرکارگر! دستتون بابت همه چ

 

 :دهیو ادامه م کنهیاشاره م شیکارگر کنار به



بخاطر  ه،یعال زیه جناب مهندس هم گفتم همه چب_

 .کننیهمه دارن با جون و دل کار م طیشرا نیا

 خب خدا رو شکر... _

 .رمیبا اجازه من م_

 

تنها و بدون   کنم،یو بهش نگاه م دمیتکون م سر

 .رهیگیکه همراهش اومده بود ازمون فاصله م یکارگر

رمون اومده و همچنان کنا یکارگر که همراه ابهر به

رو مخاطب قرار  انیکه پو کنمیبود نگاه م ستادهیا

 :دهیم

رفت و برگشت هماهنگ  سیاتوبوس سرو انیپو _

  اد؟یم یشده؟ چه ساعت

 انیبا پو نقدریا یکارگر دمیدیبود که م یبار نیاول

 .کنهیرفتار م یمیصم

 



 :دهیتکون م دییتا یبه نشونه  یبا خنده سر انیپو

ست. ساعت هفت صبح  هماهنگ شده زیبله! همه چ_

 یساعت هفت شب هم برا اره،یکارگر ها رو م

 ی. اتوبوس هم طبق دستورات جنابعالادیبرگردوندن م

 ...زهینو و تر و تم

 

صداش به گوشم آشناست،  کنمیکه احساس م کارگر

 .پرسهیذهن من رو م یسوال تو

  ؟یخندیم یبه چ_

 

 .خندهیواضح و بلند م نباریا انیپو

 یخاک رو ؟یدیپوش هیچ نید اآخه بــــهرا_

 یموهات رو پاک کن، بخدا اولش نشناختمت. بجا

مهندس  یکردیم یگود بردار یها داشت نیماش

 ستوده؟ 



 

و مو و  ی! با اون لباس کارگرگردمیسمت کارگر برم به

مهندس  کردمیوجه فکر نم چیصورت خاک گرفته به ه

 ستوده باشه... 

 

پوزخند! چند  ایلبخند بود  دونمینم شه،یکج م لبش

موها و لباسش رو  یو خاک رو رهیگیقدم فاصله م

 .شهیم کیو دوباره به جمع نزد تکونهیم

اگر به  گذره،یم یچ یفهمینم ینباش نییتا اون پا_

تا  نیتونیم خورهیجناب عـــــامر برم ایشما  ژیپرست

 .نیکانکس بمون یتموم شدن پروژه تو

به  شتریش بحرف نیبا همون لبخند که حاال با ا و

 . رهیگیبود از جمع فاصله م هیپوزخند شب

 



هامون به گوشم  یحرص یفاصله گرفتنش صدا با

 :رسهیم

 ...قیهرچه ال قیخال_

 

هام  هیر یهوا تو انیمانع جر یزیچ کنمیم احساس

 .شهیم

 حالم بد بشه...  خوامینم

 از خودم ضعف نشون بدم... خوامینم

 بفهمه... خوامینم

 

نفس  قیو عم یباشم، به سخت آروم کنمیم یسع

 :زنهیداد م بایتقر انیکه پو کشمیم

 قهوه...  ایکجا بــهراد؟ ب_

 



ستوده که ازمون دور شده از همون فاصله به  مهندس

تشکر بلند  یبه نشونه  یو دست گردهیعقب برم

 .کنهیم

گذاشتن، اون  یچا شیآت یرو نییها پاممنون! بچه-

 .سازهیبهم م شتریب

 

 :شنومیهامون رو م یعصب یصداباز هم  و

 ...نهیهم اقتتیل_

 

مثل مواد مذاب  یزیچ کنم،یقلبم رو حس م سوزش

 .کنهیم دایپ انیرگام جر یتو

 

 .ذارهیهامون م یشونه  یرو یدست انیپو

 ... چسبهیکه بعد ناهار قهوه م ایبابا! ب الیخیب-



که بدون  یبد ی و تلخ مونمیرد دعوتشون من م با

که از شدت  یو سر نهیشیدهنم م یوخوردن قهوه ت

راه برم، دور بشم و دور بشم و دور  کنهیدرد مجبورم م

 بشم...
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 رم،یگیشدت درد سرم رو به سمت آسمون م از

 دمیسرم رو محکم فشار م یو کاسه  بندمیچشمام م

 .رمیو راه م



 لعنتت کنه...  خدا

 لعنتت کنه...  خدا

 لــعــنتــت کنــــه...  خدا

 .زنمیپاهام ضربه م یکه جلو یبه سنگ ادیبا فر و

 

خوشحالم که اونقدر از محوطه دور شدم که  چقدر

 نیکه پشت ا ییا یو زخم وونهیتا روح د ستین یکس

و تفاوت، ده سال پنهون شده بود ر ینقاب سرد و ب

 ... نهیبب

 شتری. چند قدم بشهیم دتریهر قدم سردردم شد با

 نیزم یادامه بدم و ناخوآگاه با زانو رو تونمینم

 .افتمیم

 شتریتا مانع سقوط ب کنمیگاه بدنم م هیرو تک دستم

 بشم.

 



دستم رو  ریگ ل خشک شده ز یکهیشدت درد ت از

 .دمیمشت فشار م یتو

 

 ... شهیاکو ممغزم  یچند نفر تو یخنده یصدا

 ... دیچرخیموهاش م یکه ال یدست

 «!؟یخوایکمک م» یزمزمه  یصدا

 ...چهیپیگوشم م یتو یلیس یصدا

 غیحالت ممکن ج نیگوشم با باالتر یتو یدختر انگار

 ....زنهیم

 ...افتهیبه دوران م سرم

 ...سوزهیام از درد م گونه

 

ر به خودم اومدم انگا یاما وقت گذره،یچقدر م دونمینم

 شدم. داریاز خواب ب



 یو دردم کمتر شده. به تکه گ ل تو جمیو گ منگ

 .کنمیمشتم نگاه م

 شده بود، خرد  خرد...  خرد

 من! شیمثل غرور ده سال پ درست

 چرا؟! دمینفهم چوقتیکه...، که ه یکس یپا ریز

 شه،یدوباره داره شروع م کنمیکه احساس م یدرد با

 .دمیو فشارش م رهیام م قهیدستم به شق

 

 زیو لباسام رو تم شمیپا م نیزم یزحمت از رو با

و فرو  نیزم ی. کف دستام بخاطر افتادن روکنمیم

و گز گز  سوزهیگل م کهیت یتو یرفتن خرده سنگ ها

 .کنهیم

 



هام قرص نیماش یبرم و از تو دیاما با خورمیم تلوتلو

 یکس خوامی... نمنهیبب یکس خوامیرو بردارم. نم

 بفهمه...

 

 ایرو رفته بودم  یطوالن یلیخ ریواقعا مس دونمینم

 .ومدیم یبخاطر سر دردم راه برگشت به نظر طوالن

 

 کیهوا تار بایتقر رسمیم یاصل یبه محوطه  یوقت

ستوده باعث  یجد یها یریگیشده. خوشحالم که پ

 یبشه. پروژکتور ها یبرق کش یمشخص ریشده مس

گرفته بود  در حال کار در نظر یمنطقه  یرو برا یبزرگ

 .نباشه کیمحوطه تار شدیکه باعث م

 

 ریکه ز یآب یبا بطر رم،یم نیبه سمت ماش میمستق

و تا  خورمیشاگرد افتاده بود قرصام رو م یصندل یپا



 یو سرم رو به پشت بندمیقرص ها چشم م ریزمان تاث

 . دمیم هیتک یصندل

 

 !!!خواستیخاک بارون زده م یدلم بو چقدر

 بارون... یبو

 یکم کنمیکه احساس م مونمیم نیماش یتو ینقدراو

 .شمیم ادهیپ نیحالم بهتر شده و از ماش

 یعوض شده از هم خداحافظ یها با لباس ها کارگر

 یدر ورود یکه جلو س،یو سوار اتوبوس سرو کننیم

 .شنیبودن م ستادهیا

 یساخت با پروژکتور ها یبود اما محوطه  کیتار هوا

 روشن شده بود. وم،یاستاد یمثل پروژکتورها یبزرگ

 

در توجهم  یصحبت با نگهبان جلو نیح انیپو یصدا

 : کنهیرو جلب م



 خب کارگرها و مهندس ها رفتن، ما هم  _

 کنن،یکار م فتی. از فردا کارگرها دو شمیریم االن

 ارهیشب رو م فتیش یکارگرها و مهندس ها سیسرو

با  . تو همبرهیتموم شده رو م فتشونیکه ش ییو اونا

 فتیکه ش نیخودتون به توافق برس گهید ینگهبان ها

رو  فتیش یهاتون چطور باشه. حداکثر تا فردا برنامه 

 .نیبهم اطالع بد

 چشم آقا... _

 زیمراقب همه چ ی! چهار چشمکنمیسفارش نم گهید_

کم بشه از  نجایمشت شن و ماسه از ا هیاگر  یباش، حت

 ... نمیبیچشم شما م

 راحت. التونیخ مهندس یچشم آقا_

 



و  رهیم نشیو به سمت ماش دهیسر تکون م انیپو

منتظرش بود از محوطه  نیماش یهمراه مهتا که تو

 .شهیخارج م

بودم که از  دهیهامون رو د نیماش ان،یاز رفتن پو قبل

من و مهندس  نیرفته بود. فقط ماش رونیمحوطه ب

به سمت  شم،یم نیستوده مونده بود، من هم سوار ماش

 .دارمینگه م یاتاقک نگهبان یو جلو رمیمدر 

 

  ن؟یکم و کسر ندار یزیچ-

 

 .زنهیلبخند م نگهبان

برامون  زیبده. همه چ رتونینه خانوم مهندس، خدا خ_

 آوردن! 

 



. آسمون قرمز  شب کنمیو حرکت م دمیتکون م یسر

 .ارمیب نییرو پا نیماش شهیتا ش کنهیوسوسه ام م

 

 هیر شهیم نیارد ماشکه به سرعت و یسرد یهوا از

 .کنمیهام رو پر م
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در  یکی یبا نورها کیبار بایتقر یسمت جاده  دو

 .شده بود یدنیعابر د یچراغ ها ونیم



و نارنج و بوته  ینارنگ یشب، از درخت ها یکیتار یتو

 یها زاریکه ن ین یو بوته ها یزرگ تمشک وحشب یها

 یپشت بوته ها ییدسته صدتا بایکه تقر  یپراکنده ا

روشن  مهیناواضح و ن ریبودم،  فقط تصاو دهیتمشک د

 مونده بود. یو گاها ترسناک باق

 

سکوتش  یکه تو یجاده و آرامش نیکه ا یزیچ تنها

 خواستیبود که دلم م یور بود کم داشت سرعتغوطه

که افکار و  یا فشار دادن پدال گاز بهش برسم. سرعتب

 جاده جا بذارم و برم... نیهم یخاطرات رو تو

 کجا اما فقط برم! دونمینم

 فراموش کنم... شهیهم یرو برا ییزهایچ هیو  برم
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 ... دیچیباغ پ یخنده تو صدای●

 ... کنمیلهت م_

 که به سرش اصابت کرد. یا گهید یوله برفگل و

 تو هم؟ _

 ... یکه عوض داره گله نداره آباج یکار_

 خب مگه دست خودم بود؟ _

 گهیا ا ا ا ا... دختره پرو رفته تنها تنها عاشق شده م _

 بزنم لهش کنم؟ ستیدست خودم نبود! حقش ن

 بود قرار ما؟  نیرو بگو! نامرد تک خور... ا نیهم_

 برف ها نشست. یآروم رو 

 چطور شد...  دونمیبخدا نم_

 برف ها افتاد. یآروم رو یبعد یبرف گلوله

 ... نمتیبب ؟یکنیم هیگر یعه! دار_



گونه اش سر خوردن و  یدرشت اشک از رو یها قطره

وجودشون برف رو آب  یبرف ها افتادن و از گرما یرو

 کردن.

 .انیاز موضع خودشون کوتاه م یکم

 یحاال که خودت تنها انتخابش کرد ،ریخب آبغوره نگ_

 !شهیم میاش به سه قسمت تقس هیبق یول

مون  یکیفقط به  می... اگر سه قسمت کننمیبب سایوا_

 ست،یحساب ن ینطوریرسه... ا یقسمت نامربوط م هی

 !منم دلم خواست دیشا

قهقهه هر سه  یکه از صدا دیطول کش هیچند ثان فقط

 هم شکست.  یسکوت باغ رو تو

اشو... پاشو جمع کن خودت رو!  ساعت هفته و هوا پ_

مون خونه میشده، تا هر کدوم برس کیهم تار

 پوستمون کندست... 



خورده فکر  هیخونه... شب هم  میبر میآخ! آره پاش_

و اون قسمت  میریبه سر بگ یچه گل مینیبب میکن

 بشه بهتر و عادالنه تره!  ینامربوطه سهم ک

 ـــفه شـــــــو... اااااااااه... خـــــ-

 چندش..._

 ●خدا از دلتون خبر داشته باشه...-
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 هیتو گر ی شونه رو نبودنت، تصور از من※»��
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 یرفتن تو یاما حوصله  شمیم کیل اسکان نزدمح به

حاال باهاشون رو به  خوامیاتاق دخمه رو ندارم، نم هی

 یچرا با مهتا تو نکهیاعتراض ا یرو بشم و دوباره برا

 هستم بحث کنم. تیسوئ هی

 

 خوادی. دلم مشمیتوجه از کنار محل اسکان رد م یب

 بچرخم. یشهر و کم یبرم تو

 دهیامکان رو بهم م نیساکت ا بایو تقر یخال ی جاده

کنم و  ادیرو ز کیموز یبه شهر صدا دنیکه تا رس



 نیا دیپدال گاز فشار بدم تا شا یفقط پام رو رو

 یال به ال کیتار مهین یهمون جاده  یخاطرات تو

 درختا جا بمونه.

 

از  یها بخاطر سرما خال ابونیخ رسم،یبه شهر م یوقت

زود  یلیشب ها خ انجیبودم که ا دهیرفت و آمده! شن

 تا به جمع خانواده برگردن. کننیم لیهمه جا رو تعط

 

 ..گرم یخونه  هی. داشتن.. یداشتن... دلخوش خانواده

 غرورشون نشکنه. چوقتیه کاش

خار  کننیکه بهشون افتخار م ییزایچ چوقتیه کاش

 نشه.

متحرک نشن که  یمرده  هیبه  لیتبد چوقتیه کاش

 تقام بشه!ان شونیزندگ لیتنها دل

 ... کاش



 

و  رمیم نیبه پمپ بنز چرخم،یشهر م یهدف تو یب

 .کنمیرو پر م نیباک ماش

 برگردم. رمیگیم میشب بود که تصم میدو ن ساعت

 

 بدتر هم شد... چ،یبهتر نشده بود که ه سردردم

در حال  یصفر یآقا رسمیدر اسکان م یبه جلو یوقت

 یجره پن ن،یماش دنیبود که با د ونیتلوز یتماشا

 .کنهیاتاقک رو باز م

 

  ن؟یسالم ن؟ییسالم خانوم مهندس! شما_

 باشم؟  دینبا-

 

 کنه: انیمنظورش رو بهتر ب کنهیم یو سع شهیم هول



! آخه نیدخترم؟ خدا رو شکر که سالم هیچه حرف نیا_

خودش رو پرپر  چارهی. خواهرتون بهمه نگرانتون بودن

شوهرش هم گوش  یحت چکس،یکرد، به حرف ه

 .دادینم

 

 .شهیاسم خواهر کامم تلخ تر م دنیشن با

 

 من خواهر ندارم..._

 

 .افتهیو به من من م شهیم جیگ یصفر

 پس..._

 

 حوصله جواب بدم: یب شهیباعث م سردرد

  ن؟یرو براتون آوردن؟ روشن کرد ی! بخارستیمهم ن_

 



اومده، گل از گلش  ادشیرو  یتازه داستان بخار انگار

 .شکفهیم

آوردن روشن هم کردم. اتاق رو گرم  گرم کرده بله، -

 !خدا دلتون رو گرم نگه داره خانم مهندس

 یانگار کس ره،یگیزهر م یمزه  نباریتلخم ا کام

 .کوبهیصورتم م یرو تو یقتیحق

 

من  یزندگ یاز سرما یچ چارهیب رمردیپ اون

 یاز زالل کدر خوردم،یکه م ییاز قرص ها دونست؟یم

 !دونست؟یم یچ دونست؟یم یکه روبروش بود چ

 

به  هیشب دمیم لشیکه تحو یلبخند سرد کنمیم یسع

 نه! ای شمیموفق م دونمیپوزخند نباشه، اما نم

و  شمیاسکان م یباال رفتن گارد، وارد محوطه  با

 کنمیپارک م نگیپارک یرو تو نیماش



موجود  چیاسکان اونقدر ساکت بود انگار ه محل

 . کردینم یاون اطراف زندگ یجاندار

 یصدا ایدر یهاموج فیضع یباد و صدا یصدا جز

. انگار همه جا  خاک مرده دیرسیبه گوش نم یا گهید

 بودن...  دهیپاش

 

رو روشن کرده  نگیپارک یفضا یحباب یها المپ

 نیو به سمت صندوق ماش شمیم ادهیپ نیبودن. از ماش

 که...  رمیم

 

صدا  نیهزار بار ا ی! روزشناختمیصدا رو خوب م نیا

 .شدیذهنم مرور م یتو

 

 نهیشونه ام بش یرو رفتیو دستش رو که م چرخمیم

 .رمیگیرو م



 ... کنهیرو باز م یمیلباش زخم قد یمعروف رو پوزخند

 !  یکه پشت سرت چشم دار گفتیمهتا راست م_

 

و مچ  چرخهیراه م مهین یکه تو کنمیرو رها م دستش

 .رهیگیدستم رو م

 بود، مثل خودش...بهش فقط پوزخند  جوابم

و به مچ  کنهیصورتم پخش م یرو تو گارشیس دود

 . ارهیدستم فشار م

 

 بود؟  یتا حاال کدوم گور_

 نداره...  یبه تو ربط _

 

 : غرهیقفل شده اش م یدندونا نیاز ب یعصب

 زالل... -

 



فشار انگشتاش در حال له شدن  ریدرد دستم که ز با

 .کشمیم رونیبود رو ب

 عامر... یقاموحد هستم آ-
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 .ندازهیم نگیکف پارک یرو عصب گارشیس

 

  ؟یبود ی! گفتم تا حاال کدوم گوریکه هست یهر خر_



 

 .کنمیچشماش نگاه م یتو

 رو دوبار تکرار کنم... یعادت ندارم حرف_

 

و پشت بهش، چمدون رو  زنمیبهش م یممحک ی تنه

در صندوق بافاصله  ارمیم رونیصندوق عقب ب یاز تو

 یو صدا شهیبسته م ادیکم و سرعت ز یلیخ ی

 .شهیاکو م نگیپارک یبلندش چند بار تو

 

 :کنهیم دیاش باهام رو کمتر و تهد فاصله

 ای یدیم زادیجوابم رو مثل آدم ایبعد  یدفعه _

 .دمیبهت نم یستت رو بکشد نکهیا یبرا یفرصت

 

 . ذارمیم نیزم یتفاوت رو یرو با آرامش و ب چمدون

 زالل، رو بشناسه...  نیا یالزم بود کم دیشا



 .کنمیدر صندوق رو باز م دوباره

 

 جناب مهندس؟  یکنیم دیتهد _

 

 .خندمیو با تمسخر و آروم م ندازمیباال م ییابرو

 منو؟!-

 

 یفرت، با تموم غرورچشماش! با تموم ن یتو زنمیم زل

 بودم. هاش رو به هم وصل کرده کهیکه با خون دل ت

 

  ؟یکنیم کاریمثال چ_

 

در صندوق  یام رو رو گهیدر و دست د یرو ال دستم

که ادامه  کنهی. متعجب به من و دستام نگاه مذارمیم

 :دمیم



 ؟یکنیم کاریها؟ مثال چ_

 

و من با  کنهیم بیحرکت دستام رو تعق جشیگ نگاه

 .کنمیدرد آماده م یخودم رو برا میبعد یجمله 

 

 کارو؟  نیا_

 

 ...بندمیتموم قدرت در صندوق رو با شتاب م با

 

  د؟ییمهندس موحد، شما_

 

. چرخهیساختمون م یورود یبه سمت پله ها چشمام

 .ادیم نییمهندس ستوده با عجله از پله ها پا

من با  زنه،یهامون که از شوک حرف نم برعکس

 :دمیجواب م یخونسرد



 بله!_

 خانم مهندس؟ همه نگرانت شدن...  یکجا بود_

 

کامال  نهیشیلبام م یکه رو یپر از تمسخر لبخند

 ناخواسته ست.

 

 ... شدنیم دینبا_

 

آخر دست  یلحظه  دارم،یو چمدونم رو برم شمیم خم

 باالتر از   یکه کم نمیبیهامون رو م

ن استخو یمن مانع بسته شدن در صندوق رو دست

 دستم شده بود.

 

از کنارش رد بشم با لحن خودش اروم  نکهیا قبل

 :دمیجواب م



 ... ـدمیجواب پس نــمـ یخـــــــر چیمن به ه-

 

دستش رو  عیکه سر بندمیدر صندوق رو محکم م و

 .کشهیعقب م

هامون و ستوده به هم، از  یتوجه به نگاه خصمانه  یب

شماره اش رو  انیکه پو یتیپله ها باال و به سمت سوئ

 .رمیگفته بود م

 

دعوا و بحث ندارم و خودم رو با بهونه  یحوصله  فعال

 یبودن تو یبرا م،یدار یهر کدوم اتاق جداگانه ا ی

 .کنمیمشترک با مهتا قانع م تیسوئ

 

اول بود  یطبقه  یمشترکم با مهتا که تو تیسوئ به

هم  یرو ندارم اخمام تو دیکل نکهیا یادآوری. با رسمیم

 !رهیم



 دیبه دنبال کل ایکنار اومدن با خودم که در بزنم  نیح

 .ادیم رونیب انیو پو شهیبرم، در باز م

و با  کنهینگاهم م هیچند ثان شه،یشوکه م دنمید با

 .دارهیبه سمتم قدم برم یکنترل شده ا تیعصبان

 

ساعت  یدونیزالل؟ م یموقع شب کجا بود نیتا ا_

ن که سه نصفه شبه تا اال میچنده؟ از ساعت هفت و ن

  ؟یکجا بود

 

و برعکس اون، با آرامش  کنمیتفاوت نگاهش م یب

 :دمیجواب م

کارام به  یمن برا نیشد که با خودتون فکر کرد یچ_

  دم؟یم یحیشماها توض

 

 .مونهیم رهیحرکت بهم خ یب هیثان چند



 

 چته زالل؟ قایتو... دق_

 موحد هستم! _

 

 :دهیادامه م مصرانه

 کنمیچرا احساس م ؟یعوض شد نقدریچرا ا_

  شناسمت؟ینم

 بدم...  دیشما رو من نبا یها یریجواب خود درگ_

 

 یقبل بستن در نگاه شم،یو وارد م دمیدر رو هول م 

 کنهیمن نگاه م یخال یکه با حرص به جا انیبه پو

 : دمیادامه م دیق یو آروم و ب ندازمیم

 ...!یراست-

 

 .کنهیو به من نگاه م گردهیبرم



 

 ...گهیراه نم یه احساست باور داشته باش! بب_

از سمتش بمونم در رو  یمنتظر جواب نکهیا بدون

که حبس شده به سرعت با دست  ی. با نفسبندمیم

 .گردمیبرق م دیدنبال کل وارید یرو دنیکش

 

 یکه فضا دمیفشارش م عیبرق سر دیلمس کل با

و نفس حبس  دمیم هی. به در تکشهیروشن م تیسوئ

 .فرستمیم رونیم رو بشده ا

 

 .گذرونمیمشترکم با مهتا رو از نظر م کیکوچ تیسوئ
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با چهار مبل تک نفره که  ،یمتر ستیب بایهال تقر هی

 یهیوسط، با زاو یمربع زیهم در دو جهت م یروبرو

 شده بودن. دهیچ وارید یرو ونیسب نسبت به تلوزمنا

که چهار متر هم نبود و کل  ینقل ی آشپزخونه

 نت،یچندتا کاب ،یکوچک هتل خچالی هیبه  دمانشیچ

و  شدیختم م یزیو گاز دو شعله روم ییظرفشو نکیس

 !ینه متر کیدو اتاق کوچ

 

 تونمیاتاق افتاده بود م یکه تو یدر باز اتاق و نور از

 .دهیتخت خواب یکه رو نمیرو ببمهتا 



 

. در برمیبه اتاق خودم م دم،یرو با پا هول م چمدونم

 .ذارمیو چمدونم رو کنار تختم م بندمیاتاق رو م

مو رو باز  ی رهیگ ندازم،یتخت م یو شالم رو رو پالتو

تا موهام که از صبح  دمیسرم رو تکون م یو کم کنمیم

خودش  یفشرده و محکم بسته بود به حالت عاد

 برگرده.

در کمد اتاق کار گذاشته شده  یکه رو یقد نهیا از

 ره،یگ دیکه بعد از رها شدن از ق نمیبیبود، موهام رو م

 . کنهیرون پام رو لمس م ی چهیانتهاش ماه

 

که  ،ییاز موهام که نشون از روزها یدیسف ی دسته

نکرده بودم رو  یبود اما اون ها رو زندگ میاسمش زندگ

 .رمیگیمدستم  یتو



 یاهیس نیبرف ب یدیمرتب، به سف بایتقر یا دسته

 مطلق موهام... 

 

هنر دست  کردیفکر م دیدیم یکه هرکس ییا طره

 یتموم دردها ادگاری دونستمیاما فقط من م شگرهیآرا

 منه.

 

 یلباس رو هم ندارم، ملحفه و پتو ضیتعو ی حوصله

تخت با طرح اسم اسکان رو  یرو یشده  یبسته بند

 .کنمیتخت پهنش م یو روباز 

 .کشمیشونه هام باال م یو پتو رو تا رو کشمیم دراز

 

تا  زنمیصبح به سقف زل م یکیتا نزد یتموم خستگ با

و مثل هر شب قبل خواب آرزو  برهیباالخره خوابم م

 ... ادین ادمی زیچ چیه شمیم داریب یکاش وقت کنمیم



 

 یتو و پرمیرو گردنم از جا م یکس یحس هرم نفسا با

 .شمیخودم مچاله م

مجبورم  چهیپیاتاق م یکه تو یینخود یخنده  یصدا

 ! ارمیب ادیرو به  تمیموقع کنهیم

 

بحث با  یذهنم دارم صحنه  یکه تو یزیچ نیآخر

: وارد ساختمون کنمیهامون بود. اتفاقات رو مرور م

شدم، به  تیبحث کردم، وارد سوئ انیشدم، با پو

 اتاقم...

 

خندون مهتا  یو به چهره  ارمیم ادیرو به  زیچ همه

 ! رسمیم

 



خوبه... هر چقدر اخالقت عوض شده عادت هات _

 ! یگردنت حساس ینکرده، هنوزم رو رییتغ

 

بدنم با کار مهتا  یکه تو یحس نیبودم از ا متنفر

 .دهیچیپ

 کنمیبهش نگاه م تیو با عصبان رهیخ نهیبیم یوقت

 .کنهیرو درک م طیشرا

 

 ... ریبشه، صبحت بخ یطورنیا خواستمینم_

 

 یلیکه انگار خ کنمینگاهش م یعصب یبا حالت فقط

خودش رو جمع  یکه کم فهمهیرو م زیخوب همه چ

 .کنهیم

 



برم  یبهداشت سیتا به سرو شمیتخت بلند م یرو از

 :رسهیمهتا به گوشم م یذوق زده  یکه صدا

! ؟یخدا... هنوز موهات رو کوتاه نکرد ییوا_

 ند شده!!! چــــــقدر بل

کل  یمقاومت کنم، به سخت نیاز ا شتریب تونمینم

 .گردمیو به سمتش برم کنمیموهام رو جمع م

 نیاصال به ا نیدرسته که در اتاق قفل نبوده، اما ا_

اتاق  یتو یایو ب نییپا یسرت رو بنداز ستین یمعن

موضوع  نیمنه! اگر فهم ا میاتاق منه، حر نجایمن! ا

بهتر باشه  دمیشا ایو قفل کنم، برات سخته در اتاق ر

 رو عوض کنم. تمیکه داشتم، سوئ یمیمثل تصم

 

برداشت کنم  یلرزش مردمک چشماش رو چ دونمینم

حوله با  دنیکش رونیباز کردن چمدون و ب نیاما ح

 :دمیهمون لحن ادامه م



 

واضح بود که االن از اتاق  نقدریفکر کنم منظورم ا_

 .رونیب یبر

 

اما  کنهی. بغض مکنمیاز اتاق اشاره م رونیدست به ب با

بره، با خارج  رونیتا از اتاق ب مونمیمنتظر م تیاهم یب

 سیو به سمت سرو رونیشدنش از اتاق خودم هم ب

 .رمیم یبهداشت

 

از  یا شهیش واریبود و با د کجایحمام و توالت  نکهیا از

 یا گهید یاما چاره  ومدیخوشم نم شدیهم جدا م

 نداشتم.

 



هام  هیر یتنم نفسم تو یوم قطرات آب سرد روهج با

تا  کشهیطول م قهیچند دق دونستمی. مشهیحبس م

 آب عادت کنه... یبدنم به سرما

  

 جز نفرت!  زیهمه چ یبود؛ برا یخوب سرکوب

آب سرد از  ریمهتا ز یمور بدنم بخاطر نفس ها مور

 بود. یدوش کوتاه و الزم ره،یم نیب
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 . امیم رونیشده از حموم ب دهیچیپ یموها با

 

 یاز مبل ها کز کرده نشسته بود. ب یکی یرو مهتا

موهام رو  یبه سخت رم،یتوجه بهش، به اتاق خودم م

 یچند تقه ا یکه با صدا پوشمیلباس م کنم،یخشک م

پشت در اتاقمه،  یک نکهیو دونستن ا ورهخیکه به در م

 کنمیو به مهتا نگاه م کنمیدر رو باز م یعصب یبا حالت

 :کنهیشروع م ینیکه بدون مقدمه با لحن غمگ

 

 یکه داشت ییعادت ها ی! حترمیگیحرفم رو پس م_

هم عوض شده... اون موقع ها وقت خواب موهاتو 

تا  میهم بود شیشب رو پ یاون موقع ها وقت ،یبافتیم

 ...میزدیو حرف م میدیخوابیصبح نم یدم دم ها

 .بندمیو فقط در اتاق رو به روش م دمینم یجواب



 

تا به وقتش  ذارمیکمد م یحوصله چمدون رو تو یب 

از  یو گوش فیلباس ها رو جابجا کنم و با برداشتن ک

 .رمیم رونیب تیسوئ

 

 یبزرگ و پر، مثل ترال یچند مرد که با ترال دنید با

و  شنیمتوقف م تیدر هر سوئ یهتل، جلو یاه

که  شمیمتوجه م پرسنیمد نظرشون رو م یصبحانه 

 صبحانه ست. میتا

 

کره و انواع  ر،یبه عسل، پن یلیم یکه نگاه ب یحال در

از کنارشون رد  ندازمیم یترال ینفره رو کی یمربا ها

 .رمیو به سمت آشپزخونه م نییاز پله ها پا شم،یم

 



من جا  دنیبا د دیشپزخونه با لباس سفآ یمرد تو دو

 .خورنیم

 

 !د؟ییسالم خانوم مهندس! بفرما_

  م؟یسالم، قهوه دار_

 بایپوش که پسر جوون تقر دیسف یاز آشپزها یکی

 . زنهیبود لبخند م ییساله ا ستیب

 ! ارمیبراتون م نیبله خانوم! چند لحظه صبر کن_

رفتنش و به  دمیتکون دادن سر ماگم رو به دستش م با

 . کنمیپشت کانتر مجهز آشپزخونه نگاه م

 

حکم قاب  وارید یو  رو زیهر دو مرتب و تم لباس

 هر دو نصب بود. یگرفته شده از مدرک و حکم پزشک



و به پسر جوون  رمیگیچشم م واریکفش از د یصدا با

که با  کنمیکه ماگم رو لبالب از قهوه پر کرده بود نگاه م

 .رهیگیمرو به سمتم  وانیلبخند ل

 خدمت شما! _

رفتن از آشپزخونه  رونیو به قصد ب دمیتکون م یسر

 :کنهیکه آروم صدام م دارمیقدم برم

 خانوم مهندس؟ -

 :گردمیسمتش برم به

 بله؟ _

 درسته؟  گه؟ید نیشما مهندس موحد هست-

 بله، چطور؟ _

 یبرا ینگهبان یکه تو یازتون بابت بخار خواستمیم_

 .تشکر کنم نیپدرم گذاشت

رو  دنینفس کش یلحظه ا یبرا شه،یفشرده م قلبم

 :دمیجواب م یو به سخت کنمیفراموش م



 

 !ستیبه تشکر ن یازین_

  

 اطیخودم رو به ح رم،یم رونیاز آشپزخونه ب آروم

 کیکوچ قیآالچ یو تو رسونمیپشت ساختمون م

 .نمیشیم

 

 یبافت شه،یبدنم م یتو یباعث لرز زییصبح پا یسرما

به بخار  چم،یپیدورم م شتریدم رو بکه تن کرده بو

و کم کم اون  شمیم رهیقهوه ام خ وانیخارج شده از ل

 .کنمیرو مزه م رهیت عیما

 شکر...  یتلخ بود! بدون ذره ا شهیبود، هم تلخ

 یهشدار بود. هشدار هیرو دوست داشتم،  یتلخ نیا

 رو فراموش نکنم! ییزایچ هی کردیم یادآوریکه 

 



 یصندل یو از رو شهیتموم م شیخام با تموم تل قهوه

. از نبود رمیم تیو به سوئ شمیبلند م قیآالچ یچوب

 .رمیمهتا خوشحالم و به اتاق م

 رونیچمدون ب یتو یلباس ها نیرو از ب یگرم بافت

 .زنمیم رونیو با آماده شدن، از ساختمون ب کشمیم

 

رفت و آمد بود  سیکه سرو ینفر سوار اتوبوس نیاول

 .شمیم

 نکهیمونم تا ا یاتوبوس منتظر م یتنها تو قهیدق چند

و  شهیم دایمهندسا سر و کله اشون پ هیباالخره بق

 .وفتهیاتوبوس به سمت محل پروژه به راه م

 

 

 حرکات... نیو هر روزم شده بود تکرار ا گذرهیم روزها

  



بشم، قهوه ام  داریهر روز صبح زودتر از همه ب نکهیا

 ییسرما یتو ،یپشت اطیح قیآالچ یرو بردارم، برم تو

قهوه ام رو بخورم،  شدیاز روز قبل م شتریکه هر روز ب

بشم و به  سینفر سوار سرو نیلباس بپوشم، اول

 پروژه برم.  یمحوطه 

 

 یلیم چیکنم که ه یادآوریبه مهتا  یهر از گاه نکهیا و

 ...رهیندارم و از من فاصله بگ دنشیبه د

 

[20.07.21 11:27] 

 

 22_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 



 

**** 

 

 

 خداحافظ خانوم مهندس... _

 

ها تکون  کیها و تبر یدر جواب تمام خداحافظ یسر

به گوشم  انیکه صحبت پو شمیو وارد کانکس م دمیم

 .رسهیم

 

 خودت رو لوس نکن...  گهید ایب_

 

 :دهیهامون خسته و کالفه جواب م 

 

 ! امینم گم؟یم یچ نیفهمینممگه _



 ؟یکن کاریکه چ یبمون یخوایم_

 بخوابم. زادیشب مثل آدم هی خوامیم ان،یخسته ام پو_

 

 :شهیآروم وارد بحث م مهتا

 ای... بلدای! اونم شب یمونیکه تنها م ینجوریخوب ا_

کرده که تو رو  دیتاک یهامون! سوزان جون کل گهید

 .میهم ببر

 

 .فرستهیم رونینفسش رو محکم ب هامون

از طرف من از خاله سوزان  ن؟یبفهم نییخوایچرا نم_

دور  گهیروز د هیهامون گفت  نیبگ ن،یکن یعذر خواه

 .میشیهم جمع م

 

 :کنهیباز هم اصرار م انیپو



ماه گند  کی نیشبه رو مثل ا هی نیهامون! خواهشا ا_

 م،یینجایماهه که ا کیاز  شترینزن به حال همه! ب

داره  یو نقشه و کارگر چ یکیمکان لی، بجز لودر نجایا

  ؟یبمون یخوایکه م

سگ منو  یاون رو نییخوایشما دوتا امروز حتما م_

 آره؟ دیببر شیپ یرو با دلخور لدایو شب  نیاریباال ب

  

 .ادیکوتاه نم انیپو

 

 هـامــــــون... _

 

 : شهیکانکس اکو م یتو شیناگهان ینعره  یصدا

 

ـــــرگ! گورت رو گم هامون و مــــــــــــ-

 حوصلت رو ندارم. انیکن پو



 

 فمیک یو از تو رمیم زیتوجه بهشون به سمت م یب

از کانکس  خوامیکه م نیو هم دارمیرو برم یگوش

 .دهیمنو مخاطب قرار م انیپو یبرم صدا رونیب

 

 زالل؟ _

 

توجه به صداش به راهم ادامه دادم که با حرص  یب

 : کنهیحرفش رو اصالح م

 

 مهندس موحد؟ _

 

 :دمیبرگردم جواب م نکهیو بدون ا ستمیایم سرجام

 

  د؟ییبفرما_



 !؟یایتو که م_

 

منتظرشون  یو به چهره  گردمیاخم به سمتشون برم با

 .کنمینگاه م

 

 ام؟یب ییجا دیبا_

 

 .ادیبه سمتم م یبا زار مهتا

 

 یزالل! من که بهت گفته بودم، سوزان جون از وقت_

که  ستیدلش ن یشده دل تو داتیکه پ دهیفهم

! گفته امشب حتمـــــــــــا تو و هامون نتتیبب

 . نیایب دیهم با

 

 : دهیبا بغض ادامه م و



 

بعد از ده سال دوباره همه دور هم جمع  مییخوایم-

 ... میباش

 

رو  دیکشیدرونم که زبونه م شیآت تونستیکه نم فیح

 .نهیبب

 

 ! یمهندس رازق ستمیمن جزو اون جمع ن_

 

 نکهیو بدون ا کشمیم رونیدستش ب یرو از تو دستم

 .رمیم رونیاصرارها باشم از کانکس ب یمنتظر ادامه 

 

تا  میکرد لیستوده امروز کار رو زودتر تعط شنهادیپ به

 خونه باشن. لدایشب  یهمه برا



که  رمیکانکس امداد م یسمت صف کارگر ها جلو به

 .دهیتعدادشون کمتر از ده، پونزده نفر رس

 لیآج ییمقوا یبسته  شه،یکه از کنارم رد م یکارگر

نشه  سینم نم بارون خ ریتا ز رهیگیکاپشنش م ریرو ز

 .کنهیو با لبخند نگاهم م

 

 مبارک...  لداتونیدستتون درد نکنه خانوم، شب _

 

لبخند بزنم اما توانش رو  خوامیم دم،یتکون م یسر

ر شب بدونه ده ساله که ه خواستیندارم. اون از کجا م

 لداست؟یمن شب 
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 ستیل هیمهندس ستوده با  شم،یکانکس م وارد

اسم  بیسرکارگر هم کنارش به ترت یابهر ستاده،یا

 یجعبه  ل،یآج یبسته  خوند،یکه ستوده م ییها

که هر دو  دادیست کارگرها مو هندونه رو بد ینیریش

کارشون  یو مشغول ادامه  کننیمن سالم م دنیبا د

 .شنیم

 

 یو هندونه  ینیریش ل،یمونده هم آج یکارگر باق چند

کرده بود رو  هیکه مهندس ستوده ته ییلدایشب 

 . رنیم رونیو ب رنیگیم



 

 تموم شد؟_

 

چهره اش با لبخند سر  یتو یبا وجود خستگ یابهر

 .دهیتکون م

 

 بله خانوم مهندس. _

 

 .کنهیمونده اشاره م یباق یبه چندتا بسته  ستوده

 

  ؟یخودت رو هم برداشت ی هیسهم _

 مهندس، ممنون!  ینه آقا_

 

 .کنهینگاه م یبه ابهر یبا اخم جد ستوده

 



 یشیم سیو زودتر سوار سرو یاریات رو برم هیسهم_

 زن و بچه ات، زود!  شیخونه پ یریو م

 

مهندس ستوده آروم جواب  یه از لحن جدشوک یابهر

 :دهیم

 چشم آقا! -

 

 شدن نداره. الیخیستوده قصد ب اما

 

 ! یابهر خورهیخود  تو به درد من نم یچَشم ب_

 

و  لیآج یکه بسته ها نیزم یو از رو شهیم خم

شده بودن  دهیکنار هم چ بیهندونه ها به ترت

 . دهیم یو به دست ابهر دارهیبرم

 



 ! یجا نموند سیاز سروبدو برو تا _

 

از  لدای کیو بعد از تبر کنهیبا لبخند تشکر م یابهر

 .رهیم رونیکانکس ب

 

 مونه،یم رهیخ نیزم یرو یبه چندتا بسته اضاف نگاهم

 ستیخم شده و به ل زیم یکه رو یستوده همون طور

 :دهیم حیتوض کنهینگاه م

 

دوستاش  ومده،یاز کارگراست که ن یکی یبرا شیکی_

هم محض  گهید یشده! چندتا ضیمر یبدجور گنیم

 .میشرمنده نش ادیگرفتم تا کم ن شتریب نانیاطم

 



چند لحظه تنها  یبرا دم،یسر تکون م یحرف بدون

 یبرخورد قطره ها یصدا رسهیکه به گوش م ییصدا

 کانکسه. یبارون به سقف فلز

 

و  انیو به پو گردمیباز شدن در کانکس برم یصدا با

 .کنمینگاه م شنیممهتا که وارد 

 

 :کنهیشروع م یدوباره و بدون مقدمه ا مهتا

 ... گهید ایزالل ب_

 

 :دمیجواب م یو عصب رهیهم م یتو اخمام

 

 جواب من کامال واضح بود! کنمیفکر م_

 



ما، دخالت  نیب یاز بحث احتمال یریشگیپ یبرا انیپو

 :کنهیم

 

به  متیبرسون میبر ایپس ب ،یباشه هرجور راحت_

 ن اسکان! ساختمو

 ! رمیم سیخودم با سرو_

 میمهندس ها ن سیسرو س؟یکدوم سرو س؟یسرو_

کارگر ها هم اصال به سمت  سیساعته که رفته، سرو

که حرکت  شهیم ییا قهیاما اونم چند دق ره،یاسکان نم

 کرده و رفته!

 !خورمیم جا

 

به من  یکس یبود با اتوبوس مهندس ها برگردم ول قرار

هم به  یاتوبوس حرکت کرده! از طرفخبر نداده بود که 

 بشم. انیپو نیوجه قصد ندارم سوار ماش چیه



 

 قبل برام برگرده...  یتموم اون خاطرات روزا خوامینم

 

 :دهیادامه م مهتا

 .متیرسونیتا اسکان م م،یبر ایخب پس ب_

 

 .کنمیم مقاومت

 بمونم!  دیمقدار از کارام مونده، با هینه... من _

 

 یا گهیو دنبال راه د کشهیموهاش مبه  یدست انیپو

 .گردهیم

 

 .نیصبر کنه تا با هم بر گمیخب... پس به هامون م-

 نه... _

 



 :شهیم یشاک مهتا

 ؟یکن کاریچ یخوایعه... زالل پس م_

  

 :دمیفرار از  اونا جواب م یفکر، برا یب

 میقراره بعد از تموم شدن کارم با مهندس ستوده بر_

حالش  گفتنیکه دوستاش م از کارگر ها یکی یخونه 

 !ستیخوب ن

 

 .کنهیناباورانه به ستوده نگاه م انیپو

 آره؟ _

 

چهره  یتو کنم،یسرعت به مهندس ستوده نگاه م به

 نبود نه از تعجب و نه از... یرییتغ چیاش ه

 



ماه بود  کی نکهیرو خراب کنه، با ا زیهمه چ ترسمیم

 یسر هیاما بجز  میکردیکه شبانه روز باهم کار م

 ییا گهیشناخت د چیاز اخالقش، ه یشناخت جزئ

 .دهیم یازش نداشتم تا بدونم چه جواب

 

 یرو ادداشتیو با  دارهیخودکارش رو برم ستوده

 .دهیرو م انیجلوش جواب پو ستیل

 

 ن؟یبر نیخواستیآره، چطور؟! نکنه شما م_
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 .دهیسر تکون م انیپو

 

تهران،  میگردیبرم مینه... بهت که گفته بودم، ما دار_

 مامان اومده! 

 

 .دهیسر تکون م ستوده

 

تا هوا از  دیخوش بگذره پس بهتره زودتر حرکت کن _

 تر نشده، سالم برسون. کیتار نیا

دوست  یلیمامان خ ،یومدیکاش م یباشه حتما! ول_

تتون. فکر کنم ناراحت بشه که هم تو و داشت بببن

 .نیهامون، هم زالل دعوتش رو رد کرد



 

 .نهیشیستوده م یلبا یرو یکمرنگ لبخند

 

کن! بگو  یعذرخواه یاز طرف من از مامانت حساب-

 نیاول یتنگ شده و تو یلیبهراد گفته دلم براش خ

 .دنشید امیمناسب م تیموقع

ن درسته ! خب، پس بهـــراد خاگمیباشه بهش م_

امانت  میزالل ما، تا برگرد نیهامون هم هست اما، ا

 باشه. شتیپ

 

 :زمیریآخر زهرم رو م یساکت باشم و لحظه  تونمینم

زخم خوردن اونقدر  قیاز رف ی! تجربه یحق دار _

 اعتماد کنه... بهیبه غر دهیم حیدردناکه که آدم ترج

 



ه کنه و به نشون دایکه زدم کش پ یحرف ذارهینم ستوده

 یو مهتا رو راه انیو پو دهیسر تکون م دییتا ی

 .کنهیم

 

 هم مبارک... لداتونیراحت، خوش بگذره!  التونیخ_

 

 یبا لحن انیو پو کنهیو متعجب نگاهم م جیگ مهتا

همراه مهتا از کانکس  کیبعد از تشکر و تبر یحرص

 .رهیم رونیب

 

از  نانیو مهندس ستوده که به محض اطم مونمیمن م 

و با چشم ها  زنهیو مهتا منتظر به من زل م انیپورفتن 

 .خوادیکه ازم جواب م گهیاش بهم م رهیو نگاه نافذ و خ



 نطوریا یوقت تونمیبهش جواب پس بدم اما، نم خوامینم

 یزیمجبور شده بخاطر من به دوستش دروغ بگه چ

 نگم.

 

برام آژانس خبر  گمیمن به نگهبان م ن،یآ... شما بر_

 کنه.

 

دستش  یتو ستیو دوباره با ل رهیگیم چشم ازم

 .شهیسرگرم م

 

اعتماد کرده و شما رو سپرده دست من،  انیپو_

 .یبذارم خودت بر تونمینم

 !هیکاف نیکرد یکه همکار نیستوده، هم یآقا_

 



 بشیج یو تو زنهیرو تا م ستیتوجه به من ل یب

 .ذارهیم

 

تا  میبهتره زودتر حرکت کن ،یبه هرحال! شما امانت_

 .مینخور کینشه و به تراف کیا تارهو

 

! ک؟ی! ترافارهیب تونستینم نیخنده دار تر از ا بهونه

ازش  یعبور نیکه تنها ماش ییامنطقه نیا یاونم تو

 یروستا ها یها نیما و تک و توک ماش یها سیسرو

 اطراف بود.

 

 ؟یکیچه تراف_

 نیا ی. تا توشهیم کیتراف میوفتیجاده که ب یتو_

نشون داد برسونمتون تهران، از  ونیلوزکه ت یکیتراف

 ! گذرهیشب هم م یها مهین



 برم تهران...   خوامیستوده من نم یآقا_

 

 .کنهیبه جانب نگاهم م حق

 

  ن؟یبمون نیخوایپس امشب کجا م_

 اسکان!  _

 

 !رهیاز تعجب باال م ابروهاش

  ؟ییتنها_

 

کارام  یبه همه، برا دیبا نجایا ره،یهم م یتو اخمام

 !دادم؟یم جواب

 

 ن؟یدار یشما مشکل_

 



بهش رسونده بودم،  میمستق ریکه غ یمنظور متوجه

و سوالش  شهیبه اون نداره، م یموضوع ارتباط نکهیا

 :کنهیرو عوض م

 

  دونن؟یو همسرش م انیپو_

 

از لحن صحبتم  نیو ا شمیتر م یحرفش عصب نیا با

 کامال مشخصه:

 ـــچیه ایو  به اونا یمن ربط یبدونن؟ زندگ دیچرا با-

 نداره!  ییا گهیکـــس د

 

 یکه جد یو با اخم کشهیمرتبش م یموها یتو یدست

 .کنهینگاهم م کردیترش م

 



کت پشت سرتون  بیج یرو از تو نیماش چیسو-

کارم  ن،یو منتظر بمون نیبش نیو سوار ماش نیبردار

 .کشهیطول م قهیفقط چند دق

 

 .مداریتوجه به حرفش به سمت در قدم برم یب

 

 آژانس خبر کنه!  گمیم یممنون، به نگهبان_

 

کنارش رو با شدت هول  یمقدمه صندل یدفعه و ب کی

 .ادیبه در برسم به سمتم م نکهیو قبل ا دهیم

حرکت از  نی. اکنمیو شوکه نگاهش م خورمیم جا

 یو رفتار تیمثل مهندس ستوده، با شخص یکس

 بود. دیهمه، بع نیزبانزد ب

 اد،یو دستش باال م ستهیایکم م ی فاصله یتو روبروم

کتش که  بیج یاز تو داره،یاز پشت سرم کتش رو برم



و  ارهیم رونیرو ب نیماش چیبود سو زونیپشت سرم او

 .دارهیصورتم نگه م یجلو

 

 یتو ،یو دستور یبه شدت جد یو لحن ظیغل یاخم با

 :کنهیچشمام نگاه و ادا م

 .امیتا ب یمونیمنتظرم م نیماش یتو_

 

 چرا! دونمیهم نم هنوز

 شد! یچ دونمیهم نم هنوز

که من، زالل موحد اون  ستیهم برام قابل باور ن هنوز

 به حرفش گوش دادم! یچیو سرپ یشب بدون لجباز
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 25_کور_ینقطه#



 آندل#

 

 

 

 

 قهیچند دق که بعد از مونمیمنتظر م نیماش یتو

عقب  یصندل یرو رو ییزایو چ ادیمهندس ستوده م

 .افتهیو به راه م شهیسوار م کنه،یجابجا م

 یو حرف لیو خوشحالم که اون هم م زنمینم یحرف

 گفتن نداره. یبرا

 

سکوت  کنم،یدرخت ها نگاه م ی هیسکوت به سا یتو 

شاخ و برگ  نیباد ب دنیرقص یجاده که فقط با صدا

ترسناک  شهیشکسته م ایامواج در یدادرخت ها و ص

 .رسهیبه نظر م



 یاما ستوده ب میشیساختمون اسکان رد م یجلو از

طلسم  شهیکه باعث م دهیادامه م رشیتوجه به مس

 سکوت شکسته بشه.

 

 ! حواستون هست؟ میاز ساختمون اسکان رد شد_

 آره! _

 ن؟یریپس کجا م_

 

حرف  اما انگار از ست،یحوصله ن یمن اصال ب برعکس

 .ادیزدن خوشش نم

 

 که بخوام دروغ بگم! ترسمینم یاز کس_

 

 دنیرس یحوصله فکر کردن برا یحت کنم،یم نگاهش

 به منظورش رو ندارم. 



 

 به سوال من داشت؟  یربط نیا_

 یتا دروغ یگفت انیکه به پو میکنیرو م یهمون کار_

 در کار نباشه... 

 

ت ها و شبح درخ رونیو به ب دمیم هیتک میصندل به

 ی شهیکه از ش یام رو از باد سرد هیو ر کنمینگاه م

 .کنمیپر م شهیوارد م نیماش نییپا

 رقابلیرو شناختم! غ اتشیاز خصوص یکی حداقل

 بود... ینیشبیپ

 

تق  یصدا اره،یم نییپنجره سمت خودش رو پا یکم

 ... گاریس یو بعد بو رسهیبه  گوشم م یفیتق ضع



 وهیم یجلو م،یرسیتا به شهر م برهیزمان م یکم

 ادهیپ «امیاالن م»و با گفتن  دارهینگه م یبزرگ یفروش

 .شهیم

ها به  وهیپر از انواع م ییبعد، با دست ها ی قهیدق چند

ها  سهیو با  جابجا کردن ک گردهیبرم نیسمت ماش

 .وفتهیعقب دوباره راه م یصندل یرو

 

که از  شمیو خونه ها متوجه م طیعوض شدن مح با

 .میوستا اومدشهر به ر

 

که از  یاز مرد نکهیتا ا میگردیبار روستا رو م چند

کارگر رو  یآدرس خونه  گذشتیکنارمون با موتور م

 .پرسهیم

شده بود باالخره کنار در  شتریکه شدتش ب یبارون ریز

بعد از  شه،یم ادهیپ نی. از ماشدارهینگه م یسبز رنگ



و به سمت  زنهیچک کردن مشخصات خونه در م

 . ادیم نیماش

 

و به من نگاه  رهیگیدستاش م یها و هندونه رو تو وهیم

 :کنهیم

  ؟یاریرو ب لیآج یتونیم-

 

 ادهیپ نیو از ماش دارمیرو برم لیپاکت آج یحرف بدون

 .شمیم

 یباد سرد و هوا کنه،یم سیبارون صورتم رو خ قطرات

چشم ببندم و نفس بکشم. ستوده باز  شهیتازه باعث م

 قینفس عم یمن دوباره به آرومو  زنهیهم در م

که  یزیسرد و تم یاز هوا شهیهام پر م هیو ر کشمیم

 . دادیخبر از زمستون م

 



چشم  شهیباعث م دهیکه باالخره جواب م یزن یصدا

 .باز کنم

 بله؟ -

 

تا صداش واضح تر به گوش  شهیم کیبه در نزد ستوده

 .زن برسه

 

 ؟یریام ی!؟ مهدیمنزل آقا مهد-

 

 :دهیمتعجب جواب م یت در با لحناز پش زن

 بله! شما؟!_

 

 .یآقا مهد یاز دوستا یکیستوده هستم! _

 

 :دهیکه انگار جا خورده آروم جواب م زن



 اومدم! نیچند لحظه صبر کن_

  

بعد  ی. گفت دوست؟! چند لحظه کنمیستوده نگاه م به

 .کنهیدر رو باز م یزن جوون

 

 ! دییبفرما ن،یسالم خوش اومد_

تا من اول وارد  کشهیعقب م یودش رو کمخ ستوده

و ستوده هم مثل  کنمیبشم. به زن جوون سالم م

. با تعارف زن از کنهیم یمحترمانه سالم یلیخ شهیهم

و نوساز  کیکوچ یو به خونه  میگذریم یمانیس اطیح

 .میریم اطیح یگوشه 
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 26_کور_یطهنق#



 آن دل#

 

 

 

 

 یبود، فرش قرمز و پشت ینیاما دلنش کیکوچ ی خونه

شده بودن حس گرما و  دهیکه دور تا دور خونه چ ییها

 سهی. زن با خجالت و تعارف ککردیرو القا م تیمیصم

 .برهیو به آشپزخونه م رهیگیها رو از دستمون م

 

بود  دهیخواب یتشک کنار بخار یکه رو یجوون مرد

داشت  یسع دنمونیکه با د کنهیوجه ام رو جلب مت

 بلند بشه.

 یشونه  یدست رو ره،یبا عجله به سمتش م ستوده

 .شهیو مانع م ذارهیمرد م



 

 ه؟یچه کار نیحالت ا نی! با ایسر جات مهد نیبش_

 

 .کنهیخجالت زده سالم م مرد

 

 .نیسالم آقا، سالم خانوم... خوش اومد _

 سالم ممنون! _

 

از  کترهیاز من کوچ یوم بود چند سالکه معل زن

 .کنهیو چادرش رو درست م ادیم رونیاشپزخونه ب

 

  دن؟یچرا زحمت کش_

 

 .دهیم هیتک یو به پشت زنهیلبخند م یمیصم ستوده

 



 ست... فهیوظ ه؟یزحمت چ_

 

و هفت هشت  ستیب بایتقر خوردیکه بهش م مرد

سرخ و عرق کرده تعارف  یسالش باشه با چهره ا

 .نمیشیستوده م یکه به ناچار روبرو کنهیم

 

ظرف  هیو زن با  شنیو مرد مشغول صحبت م ستوده

و بعد از  ادیم رونیاز آشپزخونه ب یچا ینیو س وهیم

 .نهیشیکنار من م ،یتعارف کردن چا

 

کنار رفته به شکم باال  یبخاطر چادرش که کم نگاهم

 .افتهیاومده اش م

 

 مبارک باشه...  -

 



 ی. صداکنهیلب تشکر م ریو ز ندازهیمهاش گل  گونه

نداشت توجهم  یجون شوهرش که اصال حال خوب یب

 .کنهیرو جلب م

 

 .نیبود آخه؟ بخدا خجالتمون داد یچه کار نیا-

 

 یحوصله ندارم که بجا دونهیانگار خوب م ستوده

 :دهیهردومون جواب م

 

. بچه ها مینکرد ی! کار؟یمهد هیحرف ها چ نیا_

 ...میما هم گفت یوالگفتن ناخوش اح

 

و ناخواسته نگاهم به  رمیگیتوجه ازشون چشم م یب

 .شهیم دهیدختر کش یچهره 



که نگاه من  نیچشماش حلقه زده بود، هم یتو اشک

و  شهیم یگونه اش جار یاشک رو یقطره  نهیبیرو م

 :کنهیشروع م

 

بلد بودم انجام  یهرچ شه،یسه روزه تبش قطع نم_

 نکرده!  ییا دهیدادم اما فا

 

 یکه سع یو در حال ندازمیحالش م یبه شوهر ب ینگاه

حرفام مشخص نباشه جواب  یتو یحوصلگ یدارم ب

 :دمیم

 

! ستین یزیچ ه،ینگران نباش احتماال سرما خوردگ_

 .شهیزود خوب م

 



 زیر یکه گلها دیچادر سف یچشماش رو با لبه  اشک

 .کنهیداشت پاک م یآب

 

 ان شا اهلل..._
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[Forwarded f rom کور  ینقطه(Del An)] 

 27_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

 

بخاطر بغض و  ایگونه هاش از گرماست  یسرخ دونمینم

 !هیگر



 به گذشته!  شمیپرت م ناخواسته

 

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 یدهات دختر نیا نعی!!! نگـــــــاه هاشو گونه_●

 گونه هاش سرخه!  شهیهاست... هم

 نیا یتو ارمیکدوم از دوستام رو ن چیباشه ه ادمی_

 جمع... 

 چرا؟ _

 و عاشقش نشه؟  نهیزلزله رو بب نیکه ا هیک ییخدا_

  ؟یتو عاشقش شد یعنی_

 شدم؟ ریمگه از جونم س_

 دلتم بخواد..._

 ●...دیچیباغ پ یکه تو یبلند یخنده  یصدا و



 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 

 .امیزن به خودم م یصدا با

 

از صبح تا شب ، از شب تا صبح داره دعاتون  یمهد_

 شهی. منم سر نماز همنینیبب ریکه خ شاالیا کنه،یم

 ...  کنمیواستون دعا م

 

کم گذاشته شده باشه  یزینکنه چ نکهیاز ا یعصب

 .کنمیسوال م

 

 شده؟  ضیچرا مر _



 رهیبارون م نیا یمدت شب ها تو نیس ااز ب_

 ! ینگهبان

 

همه  بایتقر میکردیکه سر پروژه کار م یمدت نیا بعد

اونا  نیشوهر دختر ب یول شناختمینگهبان ها رو م ی

 نبود! 

 

  ؟یچ ی! نگهبان؟ینگهبان_

که  یپرتقال و تامسون تا زمان یها نیسر زم رهیم_

 ! بار درختا رو ندزده یتموم بشه، کس دنیچ

 

 یبرا خوامیم گهیم خوادینم گمیهم بهش م یهرچ

 ! رمیبگ یسمونیدخترم س

و آروم  ادیلبخندم اونقدر بود که به چشم ب دونمینم

 :پرسمیسوال م



 

 بچتون دختره؟_

 بله خانوم مهندس! _

 چند ماهته؟ _

 

 : کنهیو زمزمه م ندازهیم نییرو پا سرش

 هشت ماه...  بایتقر -

 

 .نیبگ نیالزم دار ی. هرچیپس آخراشه، به سالمت_

 

 .زنهیو محجوب لبخند م آروم

 

جز لطف خدا  میالزم ندار زیچ چیما ه یبه قول مهد_

 اسم خوب واسه دخترمون!  هیو 

 



 یحرفم تو شهیباعث م یستوده به سمت مهد حرکت

 دهنم بمونه.

 

 دکتر!  مشیببر دیباالست، با یلیتبش خ_

 دکتر؟ _

 

دکتر رو تکرار کرده نگاه  اسم دهیبه زن که ترس ستوده

 .کنهیم

 

 دکتر؟  شیپ نشیبرد_

 خواستمیم ادیچند روز نبود، فردا م نیدکتر روستا ا_

 فردا ببرمش اونجا!

  

 .دهیهم فشار م یلباش رو رو ستوده

 



 ...مشیبریاالن م نینه هم-

  

 .پرهیبا استرس از جاش م زن

 

  ام؟یمنم ب-

 

 ی دهیترس یو چهره  کنهیم یبه مهد ینگاه ستوده

 کالفه زمزمه کنه: شهیزن باعث م

 ... عتریفقط سر_

 

و چند لحظه بعد با چادر  رهیبا عجله به اتاق  م زن

 .ادیم رونیکه به سر کرده بود از اتاق ب یمشک

 

و به  رونیتا از خونه ب کنهیکمک م یبه مهد ستوده

 .میبر نیسمت ماش



و ستوده با سرعت به سمت  مینیشیو زن پشت م من

 .کنهیر حرکت مشه
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[Forwarded f rom کور  ینقطه(Del An)] 

 28_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

 

تا  پرسهیرو م مارستانیراه از چند نفر آدرس ب یتو

 .میرسیم مارستانیباالخره به ب نکهیا

 یپرستارها به اتاق یرو با همراه یستوده مهد مهندس

 .رهیهم بالفاصله به اتاق مو پزشک  برهیم



 

سرم  یالکل تو ی. بوستمیایهدف وسط راهرو م یب

و  کیبهم نزد وارهاید کنمیو احساس م چهیپیم

 .شنیتر م کینزد

 

 غیاز ته مغزم ج یکی. چهیپیگوشم م یتو صداها

 .زنهیم

 

از درونم به معده  یزیانگار چ چه،یپیبدنم م یتو سرما

 بکشه. تا خودش رو باال زنهیام چنگ م

 کنهیم دنیشروع به چرخ مارستانیب کنمیم احساس

که به سمت  امیکه با لرزش دست زن به خودم م

 .نمیمنم بش کنهیو با نشستن مجبورم م رهیم یصندل

 

 از مردمک در گردش چشماش مشخصه... استرس



اون وقتا که  یبدم، حت نیرو تسک یبلد نبودم کس من

 زالل بودم!

 

 یو سع ذارمیرزونش مدست ل یسردم رو رو دست

 توجه به حال بد خودم، اون رو آروم کنم. یب کنمیم

 

و با  ادیم رونیدکتر از اتاق ب گذرهیم ییا قهیدق چند

از حرفاشون  یچیکه ه کنهیستوده صحبت م

. مهندس ستوده بعد صحبت با دکتر به شنومینم

 .ادیسمتمون م

 

 ن؟یخوب_

هم  کار رو نیتوان هم یاما من حت دهیجواب م زن

 . ندارم

 



 یول ست،ین یخدا رو شکر مشکل یریخب خانوم ام-

بمونه. شما  نجایا دیاومدن تبش با نییدکترا گفتن تا پا

 ... نیماش یتو دیو خانوم موحد بر

 

 :دهیبا خجالت جواب م زن

 بمونم! یمهد شیپ خوامیاما من م_

 

 با آرامش قانعش کنه. کنهیم یسع ستوده

 

که  دمیشد بهتون خبر م داریهر وقت ب یباشه ول_

 یبرا نجایا ن،یماش یتو دیاالن بهتره بر شش،یپ دیبر

 .ستیخوب ن طتونیشرا

 



از خجالت رنگ لبو به خودش  یزن به آن ی چهره

به سمت در سالن  یآروم« باشه»و با گفتن  رهیگیم

 .رهیم مارستانیب

 

 .رهیگیرو به سمت من م چییسو ستوده

 

چهار مغز  لیبسته آج هیها  لیاون بسته آج نیاز ب_

بهتر بشه و برم براتون  یتا حال مهد دیهست، بخور

 تیوضع نیا یزن باردار تو ستی. درست نرمیشام بگ

 گرسنه هم بمونه!  طیو شرا

 

که تعادلم رو  نهیو تمام تالشم ا کنمینگاهش م فقط

 .رهیهم م یحفظ کنم که اخماش تو

 

 حالتون خوبه؟!_



 

 .شهیتر م کیکه بهم نزد دمیسرتکون م ریتاخ یکم با

 

 ! ؟یمطمئن_

 

 یبمونم، به سخت طیاون مح یتو نیاز ا شتریب خوامینم

 :دمیو آروم جواب م

 

 بله..._

 

خودم رو به  کنمیمنتظر بمونم حرکت م نکهیبدون ا 

 نییداشت به زحمت از پله ها پا یکه سع یهمسر مهد

به کمک دارم،  ازیکه خودم ن ی. در حالرسونمیبره م

 نیبره و سوار ماش نییتا از پله ها پا کنمیش کمک مبه

 .میشیم



 

بسته ها بسته  نیاز ب مینیشیم یصندل یکه رو نیهم

و به  دارمیکه ستوده گفته بود رو برم یچهار مغز ی

 .رمیگیسمت زن م

 

و باالخره لب باز  کنهیخجالت به من و بسته نگاه م با

 .کنهیم

 

 خانوم؟  هیکارا چ نیا_

 .یگرسنه بمون ستینبخور، خوب _

 ندارم.  لیممنون خانوم، م_

 

گشنه  دیکه نبا دونمیکل کل ندارم اما م ی حوصله

 بمونه.

 



 داره. بخاطر بچه ات... اجیبدنت االن احت ،یبخور دیبا_

 

و چندتا  برهیپاکت م یو دست تو زنهیم یحیمل لبخند

 :کنهیمقدمه شروع م یو ب دارهیبرم

 

 ن؟یها گذاشتآقاتون رو تن یبا چه جرات_
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 .کنمینگاهش م فقط

 

 بله؟ _

 رشیپذ یاون دو سه تا دختر جوون تو نیدیند_

رو که همه  یمن مهد کردن؟یبهشون نگاه م یچجور

نها که زن باشه ت ییسوخته جا اهیس گنیبهش م

هزار اهلل اکبر  یبرادر یشما که جا ی! آقافرستمینم

دوره زمونه هم که هار  نیا یکم ندارن!!! دخترا یزیچ

 تاکیت نیبا ا کنن،یشدن... واال به شوهر مردم رحم نم

منو شما که همجنسشون  ندازنیهم که راه م یتاکیپ

 ... گهیاونا که د میریازشون چشم بگ میتونینم میهست

 

و  دییجویش که داشت با حرص پسته ها رو مچهره ا به

حوصله ندارم  ی. از طرفکنمینگاه م زدیحرفا رو م نیا



گوش کنم و از  یخاله زنک یحرف ها نیا یبه ادامه 

 .داشته باشم یادبانه ا یرفتار ب خوامینم یطرف

 

  ن؟یخوریحرص م یچرا الک_

 

و برعکس  زمیریم ششیآت یحرفم انگار نفت رو نیا با

از اون حالت  گهید یکه حت یساکت بشه طور نکهیا

 :دهیمعذب در اومد ادامه م

 

به شوهرتون  یجوریچ نیدیوا... مگه خودتون ند_

   یمن جا کردن؟ینگاه م

! خجالت هم اوردمیبودم چشاشون رو در م شما

 که... نیدار یبه خدا که دل خجسته ا کشن،ینم

 



 یکه تو یبلند دختر ی! صداشهیتموم م شمیگنجا

طاقت  یب شهیباعث م زنهیم غیغزم همچنان جم

 حرفش رو قطع کنم.

 

 ! یریخانم ام_

 

 ادیکه مخاطب قرارش دادم، به خودش م یلحن جد با

 .گردهیبرم شیو آروم به حالت قبل

 

 بله؟-

 ستوده فقط همکار من هستن. یآقا_

 

از تعجب  یکه چشماش فرم کشهیطول م هیثان چند

 .رهیگیم

 



  ست؟یمگه... شوهرتون ن_

 نه!_

 

خودش رو جمع  کنهیم یسع یو به سخت شهیم شوکه

 کنه.

 

 ! شرمنده! من... من فکر کردم... دی!!! ببخشیوا یا_

 

رو ادامه نده  شیعذرخواه نکهیا یحوصله برا یب

 :کنمیحرفش رو قطع م

 

 نداره...  ی! اشکالکنمیخواهش م_

 



و سرم رو  بندمی. چشم مدهیو ادامه نم کنهیم سکوت

نازکش  یتا انعکاس صدا دمیم هیتک یصندل یتبه پش

 مغزم قطع بشه. یتو

 

 یبه سخت نیماش یکه بخاطر سکوت تو گذرهینم ادیز

 .کنمیچشمام رو باز و به زن نگاه م

 

بسته اش  یچشم ها تونمیچراغ عابر م فینور ضع ریز 

حدس  شهیآروم نفس هاش باعث م تمی. رنمیرو بب

احتمال  تونستمیم چهره اش یبزنم خوابه. از خستگ

 مونده. داریسر شوهرش ب یبدم که شب گذشته رو باال

 

ده  شب رو  ،یساکت بود و ساعت گوش بایتقر شهر

. احتماال االن همه دور هم، کنار دادینشون م



 کردنیفکرش رو هم نم یجمع بودن و حت زانشونیعز

 ...خورنینفر دارن حسرت لحظات اونا رو م نیکه چند

 

چشم از  خورهیم شهیکه به ش یآروم یتقه  یبا صدا 

 .کنمینگاه م رونیو به ب دارمیبرم یگوش

 

دستش منتظر  یستوده، با دوتا ظرف غذا تو مهندس

 بود تا در رو باز کنم.

 

غذا رو به سمتم  لونیکه نا کنمیدر رو باز م آروم

 .رهیگیم

 

 ... دییبفرما_

متضاد  زیچ هیو مغرورش احترام  یاون حالت جد با

 بود! 



 یریاحوال ام یایو جو رمیگیغذا رو ازش م لونینا

 .شمیم

 

 بهتره  یریام یحال آقا_

ساعت  میاومده، گفتن تا ن نییآره بهتره. تبش پا_

 ! شهیمرخص م گهید

 

 :دهیکه ادامه م دمیتکون م سر

 

 .نیبهم زنگ بزن نیالزم داشت یزیاگر چ_

 

رو  نیمنتظر جواب بمونه آروم در ماش نکهیا بدون

 .رهیو م دهبنیم
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باعث  لونینا یغذا رو جابجا کنم که صدا کنمیم یسع

 .از خواب بپره یزن با نگران شهیم

 

 !؟یخانوم مهندس! مهد_

 

 .آرومش کنم کنمیم یسع

 



 میندس ستوده گفته تا نحالش خوبه دکتر به مه_

 ! شهیمرخص م گهیساعت د

 

لب خدا رو شکر  ریو ز دهیم رونیرو آروم ب نفسش

 .دهیم هیتک یو دوباره به صندل کنهیم

شده بود   داریخش خشش ب یکه با صدا ییغذا لونینا

 .رمیگیرو به سمتش م

 

 غذا داغه... ست؟یگشنه ات ن_

 

 .کنهیغذا نگاه م لونیتعجب به نا با

 

 ا؟ غذ_

 گرفته!  شیپ ی قهیمهندس ستوده چند دق_

 



 بفهمم چقدر گشنه اش بوده. تونمیکه م زنهیم یلبخند

 

 ! ادیم یخوب یچقدر بو گمیدستش درد نکنه! م--

 

 هیو  کنهیو در غذا رو باز م رهیگیرو از دستم م ظرف

 اما نگاهش به منه. خورهیقاشق از غذاش م

 

  ن؟یخوریشما نم-

 

 کی یحوصله  یحت شدیه باعث مک یدیسردرد شد با

 :دمیکلمه حرف زدن هم نداشته باشم جواب م

 ندارم!  لینه... م_

 

و چشمام رو  دمیم هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 بندمیم



 

 حالتون خوبه خانوم مهندس؟ _

 آره خوبم! _

 

حرف  یکه حوصله  فهمهیبرعکس تموم تالشم م انگار

ذاش سکوت مشغول خوردن غ یزدن ندارم و تو

 .شهیم

 

برخورد قاشق با ظرف  یفقط صدا نیسکوت ماش یتو

به گوش  شهیبارون به ش یغذا و برخورد قطره ها

 .دیرسیم

 ... خواستیدلم بارون م خواست،یرو م رونیب یهوا دلم

 

همسر  یکه صدا کنمیرو باز م نیاراده در ماش یب

 .به سمتش برگردم شهیباعث م یریام



 

 کجا خانوم مهندس؟_

 

 یشدن نفسام توجه نیدارم به سنگ یکه سع یالح در

 :دمینکنم آروم جواب م

 

  ؟یایخورده قدم بزنم، شما م هی خوامیم_

 

 .کنهینگاه م رونیبه ب یناراض

 بارون؟  نیا یتو_

 

 رونیپام رو ب ادیهمراهم ب ستیقرار ن نکهیاز ا یراض

 .ذارمیم

 

 ! رمیپس خودم م_



 

 .کنهینگاهم م ینگران با

  ؟یمهد شیمنم برم پ شهیندس مخانوم مه_

 

نگران اون هم  گهیمن هم بهتر بود، د یبرا ینطوریا

. دمیمثبت تکون م ی. آروم سرم رو به نشونه نبودم

 .شهیم ادهیو پ کنهیرو باز م نیاون هم در ماش

 

. کنمیم شیبود همراه یکه شوهرش بستر یاتاق تا

هم  یلیمهندس ستوده هم معلوم نبود کجاست و م

 گشتن دنبالش ندارم. یابر

 

و  رمیگیسرم رو باال م گردم،یبرم مارستانیب اطیح به

. کشمیشب سال رو نفس م نیسرد بلندتر یهوا

 .کنهیم سیقطرات بارون صورتم رو خ



 

نفس هام همراه بخار از دهنم  شهیسرد باعث م یهوا

 خارج بشه.
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 ! خواستیم یسرد چقدر دلم چا یهوا نیا یتو

 ...یچا
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  چسبه؟یم یاالن چ نگفتی اگه-●

 ...یـــــــــــــــــــــــــیچا-

 آخ دمت گرم... بزن قدش... _

 قهوه تلخ! _

 تو؟  یخوایقهوه تلخ م ادینم ریگ یچا نجایبرو بابا! ا_

 کافه؟  میبر نیخوایخب م_

 ! یخوب نیااااا... کافه نه... هوا به ا_

خوب سگ لرز  یهوا نیا یآره منتها من دارم تو_

 !یزیچ هی میداشت یحاال اگر چا زنم،یم

 المیخیکرده ب یحامله هوس چا یزنا نیخب حاال! ع_

 ... شهینم



بگ  یر آورد و چندتا تد یکیفالسک کوچ فیک یتو از

 قند!  کیظرف کوچ هیو 

 یبا آهنگ الهه  تیعروس یخودم شخصا تو یکیمن _

 وانیل فتیاون ک یتو یاگر بگ رقصمیم یناز قاسم آباد

 ... یهم دار

 نه؟  ایموقع رقصت ، رقص نور هم باشه _

 آآآآآآآخ که من چـــــــــــــــاکرتم زلزله... _

  ؟یریااااا... کجا م_

  ●...رمیخودم قهوه بگ یبرا رمیم_
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احساس  هیچند ثان یبرا شهیم دیاونقدر شد سردردم

 ! نهیبیرو نم ییچشمام جا کنمیم



و محکم فشارش  رهیناخود آگاه به سمت سرم م دستم

 .دمیم

 

 ...دیکن ولم

 ... دیها ولـــــــم کـــــــن یلعنت

 د؟یگمش دیریمن چرا

 از شما خاطره دارم؟  کنمیکه فکر م یبه هرچ چرا

 دیبـــــر د؟یذاریکه رفتم چرا راحتم نم من

 !دیگمــــــــــــش

... همون ده سال دی...همتون مرددیمن مرد یبرا شما

 !شیپ

 هم مردم...  من

 هم مـُــرد... زالل

  



. صحنه دمیو فشار م رمیگیدوتا دستام م نیرو ب سرم

 . رنیرژه م یکی یکیچشمام  یاز جلوها 

 

 ... یبرف یهجوم گلوله ها ریخنده ها ز یصدا_

 بارون...  ریز هیو گر غیج یصدا_

 باغ زرد...  هی یزییسکوت پا یخنده تو یصدا_

 باز شدن پاکت نامه...  یصدا_

 هی یپاها ریغرور شکسته ز هی یخرده ها یصدا_

 ... "نامرد"

 

با وزش  کنمیاحساس م اونقدر سست بودن که پاهام

و من مثل تمام  چرخهیدور سرم م ای. دنشنیباد خم م

 تنها بودم.  میده سال زندگ

 

 .گردمیکه اومده بودم رو آهسته برم یریمس



و  یریمهندس ستوده و ام رسمیم نیبه ماش یوقت

و با هم سوار  انیم رونیب مارستانیهمسرش هم از ب

 .میشیم نیماش

 

 یصحبت تو یو صدا کنهیمهندس ستوده حرکت م 

 ...هیچیپیسرم م

 حرف ها رو رو درک کنم...  یمعن تونمینم اما

و به قطرات  دمیم هیتک نیماش شهیسرم رو به ش 

 .کنمینگاه م افتادنیم یها شهیش یبارون که رو

 

 یرو کردنیخودشون رو از آسمون پرت م انگار

 ... نیزم

 ... یخودکش مثل

 من هم کردم!  دیکه شا یکار

 



بردارم و رگم رو بزنم، نه! هرکس به سبک  غیت نکهیا هن

 احساسم رو زدم. دی. من قکنهیم یخودش خودکش

 

همسر  یو با چهره  امیبه خودم م یتکون دست کس با

 . شمیروبرو م یریام

 

 حالتون خوبه خانوم مهندس؟ _

 آ... آره..._

شرمنده ام بخدا  م،یبهتون زحمت داد یلیخ دیببخش_

 .میختیو بهم رر لداتونیشب 

 

مناسبه رو به زبون  کنمیکه احساس م ییکلمه ا نیاول

 .ارمیم

 

 ...کنمیخواهش م_



 نیدیزحمت کش یلیمهندس خ یخداحافظ، آقا_

 . میشرمنده تون شد

 

 .دهیبا احترام سر تکون م ستوده

 

 نیا ی! من و مهدهیچه حرف نیا کنم،یخواهش م_

 .میحرفا رو ندار

 

 .رهیدستش به سمت کمربند م و

 

 ! کنمی... کمکت میصبر کن مهد_

 

 .کنهیمخالفت م عیسر یریام

 



. به اندازه تونمیبهتره، خودم م یلینه آقا، حالم خ_

 نیاز ا شتریب م،یشب جشن مزاحمتون شد یکاف

 .نیشرمنده امون نکن
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 .رهیهم م یستوده تو یاخما

 



حرف رو نشنوم! خوب استراحت کن هر  نیا گهید_

 گمیم ا،یسرکار ب یبرگرد یتونیم یوقت احساس کرد

 یالزم داشت یزیبا حقوق رد کنن. هرچ یبرات مرخص

 ! باشه؟ یگیو بهم م یزنیزنگ م

 کمتون نکنه... یچشم، ممنون آقا، خدا از بزرگ_

 :زنهیتشر م با لبخند ستوده

 ... نینشد ضیمر نیاز ا شتریتا ب دیبر_

 

 :کنهیتعارف م یریام همسر

خونه، دفعه قبل که نشد ازتون  میبر دییبفرما_

 کنم... ییرایپذ

بهتر شد دوباره  یآقامهد یخدا وقت دیممنون به ام_

 .میزنیو سر م میایم

 قدمتون سر چشم._

 خدا نگهدار... _



 

و ستوده  نمیشیجلو م یصندل یو رو دمیتکون م یسر

 .کنهیحرکت م

 

رو  نیستوده ماش یفقط وقت گذره،یچطور م دمینفهم

به خودم  کنهیساختمون اسکان پارک م نگیپارک یتو

 .شمیم ادهیو پ امیم

 

 دادینشون م ش،یپ یاسکان برعکس شب ها سکوت

 .هیو ساختمون خال ستین یکس بایکه تقر

دوتا  و لیآج یعقب بسته  یصندل یاز رو ستوده

و پشت سرم از پله  دارهیمونده رو برم یباق یهندونه 

 .ادیها باال م

 



 نکهیو با احساس ا کنمی. در رو باز مستمیایدر م یجلو

 .گردمیبه سمتش برم ستادهیهنوز پشت سرم ا

 

 یکه به زور تو ییاز هندونه ها یکیو  لیآج ی بسته

 .رهیگیدستاش نگه داشته بود رو به سمتم م

 سهم شما... نمیا د،ییبفرما-

 

 ی، بدون حرفتعارف هم ندارم یشدت درد حوصله  از

از دستش  یو هندونه رو به سخت لیآج یبسته 

لبام رو  یفقط جور رشیو در جواب شب بخ رمیگیم

 تیکه فکر کنه جوابش رو دادم، وارد سوئ دمیتکون م

در  تیبرق و روشن شدن سوئ دیو با فشردن کل شمیم

 .بندمیرو م

 



با  ذارم،یرو همونجا کنار در م لیآج یو بسته  ونههند

کمد پرت  یحوصله تو یرفتن به اتاق پالتو و شال رو ب

 انیو جر ندازمیتخت م یموهام رو رو پسیکل کنم،یم

 .کنمیموهام حس م نیب یمدت طوالن هیهوا رو بعد از 

 

سردردم کمتر  گردم،یبه اتاق برم یدوش کوتاه بعد

 یکه تو یطوالن یرو ادهیو پ تیشده و بخاطر فعال

 .کنمیم یمحوطه پروژه داشتم احساس خستگ

 

 ریآالرم دزدگ یخشک کردن موهام، با صدا نیح

 .ارمیم رونیب فمیک یرو از تو ریحال دزدگ یب ن،یماش

 

 



 یصفحه  یرو نیماش ی شهیضربه به ش عالمت

جونور  ایگربه  نکهیبا احتمال ا شهیباعث م ریدزدگ

 لب غر بزنم. ریگرفته ز شیباز یا گهید

که  گذرهینم شتریب هیاما چند ثان کنمیرو قطع م آالرم

 .شهیدوباره روشن م

 

 .دادیشب رو نشون م کیکه  کنم،ینگاه م ساعت

 الیخیمجتمع نگهبان داره، ب نکهیآوردن ا ادیبه  با

 . شمیرفتن م رونیب

 

 چیپک یو حوله ام رو رو کنمیرو فعال م ریدزدگ

اتاق  یتو ریآالرم دزدگ یهم صداکه باز  ذارمیم

 ...شهیش یو باز هم نماد ضربه رو چهیپیم

 



نگهبان نباشه، شنل بافت پشت  دیشا نکهیاحتمال ا با

کمد دنبال شال که پرتش  ی. توپوشمیدر اتاقم رو م

 .گردمیکرده بودم م

که  یپشم یبار آالرم، کاله نیبا روشن شدن چندم اما

لخت و نم دارم که  یموها یدستم بود رو رو یجلو

 تیاز سوئ دیو با برداشتن کل ذارمیدورم پخش شده م

 .رمیم رونیب

 

ساختمون واقعا وحشتناکه، اونقدر که به  یتو سکوت

 .رمیم نییپا نگیپارک یسرعت از پله ها

 

 یباد ال به ال دنیچیپ یبا صدا نگیپارک سکوت

 یموج و انعکاس صدا فیضع یمرکبات و صدا یدرختا

 ... شکستیدم مخو یقدم ها

 



 کیقسمت تار یتو قایکه دق کنمینگاه م نمیماش به

 پارک شده بود. نگیپارک

 

 یکه المپ حباب یفحش بلدم به کس یدلم هرچ یتو

کرد  شنهادیپ یبزرگ نیبه ا نگیپارک یفضا یرو برا

و  نگیپارک کیتار مهیو آروم به سمت قسمت ن دمیم

 .رمیم نمیماش
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 اما... رمیم نمیترس به سمت ماش با

 ترس...  نیبه ا لعنت

 

 یو سع رهیم نییباال و پا یام به تند نهیس ی قفسه

 جلوتر برم. یکم کنمیم

 

 کینزد نیبه ماش تونمینم گهیبه بعد د یحد هی اما

پاهام توان جلوتر رفتن نداره و  مکنیبشم. احساس م

 .شهیتر م نیسنگ هینفسم هر ثان

 

که  گردمیو به عقب برم رمیگیم میلحظه تصم هی یتو

 .کنهیتوجهم رو جلب م یکیتار یتو یقرمز ینقطه 

 



 یبزنم صداش با تمسخر تو یبتونم حدس نکهیا قبل

 : چهیپیم نگیو روشن پارک کیسکوت و تار

 

 !یحشت دارو یکیپس هنوزم از تار_

 

 .دارمیقدم به عقب برم هیاز ترس  ناخودآگاه

 . ادیبه سمتم م یکیتار یآروم و قدم زنان از تو 

 

بهم فشار آورده که احساس  یترس لعنت نیا اونقدر

 .کنمیضعف م

 

  ؟یدیزلزله کوچولو؟ ترس هیچ_

 

از خودم نشون  یتا ضعف کنمیتوانم رو جمع م تموم

 :دهینظر گرفته ادامه م ریزندم و اون که با دقت من رو 



 

تا  شیشناسیماهه م کیکه با بهــراد که  یاون موقع_

 یاما از من ؟یترسینم یدار فیتشر رونیشب ب مهین

 زلزله کوچولو؟ یترسیم یشناسیهمه ساله م نیکه ا

 

چشمام  یمتفکر تو یو با چهره ا کنهینگاهم م منتظر

 :کنهینگاه م

 

نه؟  گهید میردکیصدات م ینطوری! انمیبب سایوا_

 زلــزله؟ زلـــــــــزله!

 

 .رهیاراده باال م یسمت لبم ب هی

 

 ...یصدام کن یآدم حسابت نکردم که بتون چوقتیه_

 



که  یزیرآمیتحق ی. همون خنده خندهیتمسخر م پر

 آشنا بود.

  

 پس زبونت هم هنوز درازه زلزله کوچولو!!! -

 

نظر  ریکه طعمه اش رو ز ی... مثل پلنگچرخهیم دورم

 .کنهیگرفته چند بار به سر تا پام نگاه م

 

نکرده!  یرییتغ چیات زبونت ه افهیبرعکس ظاهر و ق_

 تر... زیهاش هم ت شیفقط دراز تر شده، ن

 

 نداره. یقصد نیاما اون چن کنمیم سکوت

 

که هر روز مهتا رو به  ییها شیدوست دارم بدونم ن_

 ...که ی! با منکنه؟یبا من چه م ندازهیم هیگر



 

 شه،یم کی. خم و نزدنهیشیلباش م یرو یقیعم لبخند

گوشم  یکه برخورد لب هاش رو با الله  کیاونقدر نزد

 .کنمیحس م

 : دهیادامه م یا گهیو مرموز جمله اش رو جور د آروم

 

 زلزله... میدونیکه فقط من و تو م ییزهایچ_
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 .کنمیکم احساس لرز م کم

 از حس نفس هاش...  نه

 از ترس...  نه

 از سرما...  نه

 شدت خــــشــــم...  از

 

 یچطور اما دستام باال و با تموم قدرتم رو دونمینم

 .ادیستبرش فرود م ی نهیس

دم و چند ق رهیچند قدم به عقب م میناگهان یضربه  با

 .کنمیعقب رفته رو پر م

 

هـــــــــــــا؟  ؟یاریب ادمیب یخوایرو م یچ_

کجا  نکهیا ؟یبگ یخوایم نویبودم؟ ا یک نکهیرو؟ ا یچ



 ارم؟یب ادتیرو ب ییزایچ هیمن  یخوایم ؟یدیمنو د

  ـــــــادتــــــــه؟ی ؟یچقدر لجن ارمیب ادتی

 

 : زنمیم ادیبا تموم وجودم فر و

 

-

ــــــــــــــــــــــــــآرهــــــــــ

 ــــــه؟؟؟؟ 

 

 یو ستون ها واریو د شهیاکو م نگیپارک یتو صدام

 .کننیرو تکرار م ادمیفر نگیپارک

 

 میکه زندگ یاهیس یاون چشما ی نهیبه س نهیس من،

 رو به رنگ خودش در آورده بود...

 



بود، سکوت بود و  ستادهیاز حرکت ا زیهمه چ انگار

 موج...  یو صداباد  یزوزه  یصدا

 

 م،یبود رهیهم خ یچشما یتو هیچند ثان دونمینم

 ... گذرهیچقدر م دونمینم

اون  یاونقدر بود که تموم اون ده سال نحس رو تو اما

 مرور کنم. اهیس خی کهیت

 

 ... سایآ

 ... اریزان

 ... نامه

 ... مامان

 ... بابا

 ...  دمونیخند

 ...  باغ



 توت...  درخت

 ...مییتنها

 شکسته ام...  غرور

 گلوم خفه شد... یسال تو نیکه چند یادیفر

 و درد گونه ام... سوزش

 بار هم استفاده نشده بود...  کی یکه حت یو کتاب فیک

 لباس مدرسه...  ینو یبو

 آخر از همه:  و

 زالل مرده...  هی-

 که رفت... یزالل

اما همه  شکستیصدا م یکه هر روز از درون ب یزالل

 .کردنیصداش م "زلزله"

 

 شهیو دردم تازه م نمیبیم

 قلبم. یمیزخم قد یرو زهیریم یادآوریو نمک  نمیبیم



و  رمیگیو دوباره و دوباره و دوباره آتش م نمیبیم

 ... شمیو خاکستر م سوزمیم

 شیمشک یچشما یها رو تو نیا ی! همه نمیبیم

 .نمیبیم

 

 :زنهیو صدا م شکنهیسکوت رو م یکس دنییدو یصدا

 

 لت خوبه؟ موحد؟ حا_

 

تموم  یاز بان رمیچشم بگ شهیکه باعث م ییصدا

 ... امییتنها

بدون  چرخم،یمتحرک به سمتش م یمرده  هی مثل

اونجا نبوده از  یکه انگار از اول هم زالل یطور ،یحرف

و به ساختمون اسکان و سمت  گذرمیکنار هردو م

 .رمیم تمیسوئ



 

 یکف سالن که انگار صفحه ا یها کیبه سرام رهیخ

 یو با رو کنمینگاه م میبازپخش زندگ یشده بودن برا

حرکت نداشتن  یبرا ییکه نا ییپاها دنیکش نیزم

 ...  کشونمیجسمم رو دنبال خودم م

  

  "درست مثل همون شب..."

 

تموم  یکابوس لعنت نیا گهی... کاش امشب دایخدا

 بشه.

 ادمی زیچ چیه کنمیکه باز م یرو ببندم و وقت چشمام

 ...ادین

 ...ــزیچــ ـــــــچیه

 

[20.07.21 11:27] 



[Forwarded f rom کور  ینقطه(Del An)] 

 35_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

 

 ... کنهیچشمام حرکت م یجلو یدست

 .کنمیرمق نگاهش م یب

 

 یتو یصاحبش نگاه کنم حلقه  یبه چهره  نکهیا قبل

کت بار حر نیچشمام چند شهیانگشت دومش باعث م

 کنه. یدست رو همراه

 



 یوقت کنمیهستن که احساس م نیاونقدر سنگ پلکام

 که باز بشن. ستیوقت قرار ن چیه گهیبسته بشن د

 

از  یچیکه صبح شده و ه دهیاتاق نشون م ییروشنا

برگشتم  تیبه سوئ نکهیاتفاقات شب گذشته، بعد ا

 ...ادینم ادمی

 

 .کنهیام درد م نهیس یقفسه  فقط

 و گرفته ست..خشک  عضالتم

 

که  یروز رسهیم یعنی! کنمیاتاق نگاه م دیسقف سف به

 خاطره! هی یباشه؟ بدون حت نطوریحافظه ام هم هم

 

بدنم  ریز یحرکت کنم. سفت کنمیم یسع یسخت به

 بودم. دهیخواب نیزم یبفهمم رو شهیباعث م



 

. اما من نه تنها کنهیدوال شده و با لبخند نگاهم م مهتا

 لبخند زدن ندارم. یبرا یتوان یبلکه حت ل،یم

 

 خوا...  نیزم یسالم خانوم مهندس! چرا رو-

 

رها  مهیاز دست دادن تعادلم حرفش رو نصفه و ن با

و شوکه سوال  رهیگیبا عجله دستم رو م کنه،یم

 :پرسهیم

 

 زالل؟ حالت خوبه؟ -

 

 .کنمیبهش نگاه م رهیخ فقط



مقصر بودن؟ حرکات ناز دارش  یتونیز یچشما اون

دخترونه اش چطور؟  یها یچطور؟ عشوه ها و لوند

 ها؟  یچشماش؟ نگاهش؟ حرکاتش؟عشوه ها؟ لوند

 بـــــــــود... مقصر بودن!!! مقصر

 

 دونست؟یاون نم مگه

 ...هیعشق چ دونستینم مگه

 

 

°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

  ش؟یددی بار چند... بابا نه... اوهـــــــــو●

 ... نمشیبیسه بار م یته اهف_

نداشته  شیکار گهیباز م ؟یبگ دیاونوقت االن با_

 باش... 



  گفتم؟یم یعه! خب چ_

 ... یدیلو م یکه چند وقته دار ییها نیهم-

 یاونم به تو حس نمیرو... بگو بب گهیهم د دیول کن_

 داره؟ 

خل و  یقایرف گفتمیم ومدمی! مگهیخو آخه چرت م_

احتماال من چند وقت  دیاده کنچل من، خودتون رو آم

 قراره عاشق بشم؟!  گهید

... االن خوب بلده نطق کنه اون موقع ها گاهین گاهین_

 بگه...  ادیب مردیم

 بزنم لهش کنم؟ ای یکنیساکتش م نویا_

منو له  یخوایاونوقت م یعاشق شد یواشکیتو _

... قهیزمونه... واال به خدا... دختره کج سل یا ؟یکن

 !هیدفاع آخر فوتبال دست هیشب افشیپسره ق

 ... کنمیلــهش م نویمن ا_

 ●...یشگیهم یو خنده  غیج یصدا و



 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 

 بود!  دهیترس چشماش

 بود پس چطور اون کار رو کرد؟  دهیحال من ترس از

 

 پس چرا...؟! م؟یبا هم قرار نذاشته بود مگه
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 کنم،یدستم چشمام رو باز م یتو یاحساس درد با

 یو پلک ها شهیمانعم م یاما دست نمیبش خوامیم

 .افتهیهم م یرو نمیسنگ

 

و  افتادمیسست هستم که خودم به پشت م اونقدر

تخت  یشونه هام رو رو از پشت یکس نکهیبه ا یازین

 .ستینگه داره ن

 

 : رسهیبه گوشم م یشخص ناشناس یصدا

 

 هیاستراحت کنه... احتماال بخاطر فشار عصب دیبا_

 .بوده نیینداره فقط فشارش پا یچون عالئم خاص

  ؟یفشار عصب_



 بخاطر پروژه ست...  دیشا_

حال باشه!  نیعامل ا تونهیم یدیهر استرس شد_

 فیهم ضع یلیاستراحت کنن، خ دیبا دیمراقبش باش

 هستن.

 چشم... _

 خدانگه دار...  رم،یخب پس من م_

 دکتر...  کنمیم تونیهمراه_

 

 . شنیصدا ها دور و دورتر م و

 

چشم باز  یبه سخت کنه،یموهام رو نوازش م یدست

 .افتهیپر از اشکش م یکه نگاهم به چشما کنمیم

 بخاطر من؟  ه؟یگر اشک؟

 

  ه؟یمن عاد یبرا زایچ نیفهمه اکجا بود تا ب اون



 نیچند بار ا یکجا بود که بدونه اون روزها ماه اون

  افتاد؟یاتفاق برام م

 

نبود تا  یکس میزندگ یبود که بدونه ده ساله تو کجا

 دکتر خبر کنه! 

تا هوا  موندمیخدا م یمنتظر معجزه  دینبود و با یکس

م به هام برگرده... تا تموم عضالت قفل شده ا هیبه ر

 برگرده. یحالت عاد

رو  یواقع ریخاطرات تصو یتکرار لمیف یبجا نکهیا تا

 ... نمیبب

 

 یاز ب شد،یحالم با معجزه خوب م یوقت یگاه نکهیا

که  یشب و چقدر از زمان ایروزه  دونستمینم میکس

 گذشته...  ادمهی

 



 زالل؟  یخوب_

 

که  یبود؟ به مرده ا یواقعا منظورش از خوب چ خوب؟

 خوب؟  گنیم خورهیمتکون 

 من خوبم...  آره

 

تا مانعم  ارهیکه دست جلو م نمیبش کنمیقصد م دوباره

 انیبدنم جر یکه بخاطر نفرت تو یبشه اما با قدرت

که شوکه من رو  زنمیکرده، دستش رو پس م دایپ

 :دهیمخاطب قرار م

 

  ؟یکنیم کاریچ یزالل؟! دار_

 

 .افتهیدستم م یسرم تو وکتیبه آنژ نگاهم

 !؟!دونستن؟یاز درد من م یچ نایخدا... ا یا



دستم  یسرم رو یکه خون از جا کنمیرو م وکتیآنژ

 .شهیم یجار

 

 بود؟ نـــــــه!!!  مهم

 

مغز من اکو  یو تو چهیپیاتاق م یتو ادشیفر یصدا

 : شهیم

 

زالل؟  یکنیم کاریچ یدار_

  ـــــــــــان؟؟؟یپــو

 

اتاق نبود،  یتو ی. انگار که اصال کسکنمیتوجه نم بهش

 ... زدیحرف نم یکس

 



دستم رو  یو خون رو رمیم سیتعادل به سرو یب

 .شورمیم

دور سرم  ایدن ،کنمیتعادلم رو حفظ م یسخت به

 .کنمیدارم سقوط م کنمیو احساس م دیچرخیم

 دهیکه شونه ام کش رمیو سر کمد م گردمیاتاقم برم به

 شد.

 

 اون بود...  نباریا

 

فکر  خواستمیبود اگر م مینز زندگط نیدار تر خنده

 کنم که نگران من شده!!!

 

 یساعت هم نشده که داشت کیچه مرگته؟ هنوز _

گمشو برو  یریبم یخوای! میمردیتخت م نیهم یرو

 ...ریتخت بم یرو



 

و به حرفش گوش  کنمیسرم رو کج م یخونسرد با

 :شهیم یحرص کنمیفقط نگاهش م نهیبیم ی. وقتدمیم

 

  ؟یبه چ یبز زل زد نیع ستم؟یمگه با تو ن_

 

و دوباره به  زنمیم یبدنم پوزخند یحس یتموم ب با

 تا لباسم رو بردارم... گردمیسمت کمد برم

  

مجبورم کنه  خوادیکه م نیو هم رهیگیهام رو م شونه

، خودم به سرعت به سمتش به سمتش برگردم

 دستش رو   گردم،یبرم

اشاره ام رو به  توانم انگشت یو با ته مونده  زنمیم پس

 . دارمیصورتش نگه م یجلو دینشون تهد

 



من دخالت  یکارا یتو گه،یبار د کیهامون! اگر -

 ... ینیبیبـــــــــــد م ،یکن

 

 یجلو دیکه به حالت تهد یتعجب به من و انگشت با

 .کنهیچشماش بود نگاه م

 

 .شهیوارد م انیدفعه باز و پو کیاتاق  در

 

 شده؟  یچ_

 

 .مونهیمن ثابت م یتعجب رو نگاهش با 

 

  ؟یتخت پاشد یاز رو یچ یزالل! برا_

 



کرده بود! اون موقع ها هنوز  رییچهره اش تغ چقدر

 بود. یاز نوجوون یبیچهره اش ترک

و دو سه ساله، ازدواج  یمرد س هیمرد شده بود!  حاال

 جوجه مهندس نبود. یدانشجو هی گهیکرده بودو د

 

قهوه  شیقدر با اون ته رپخته تر شده بود، چ چقدر

 هم رنگ موهاش جذاب تر شده بود. ییطال-یا
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  ؟داری دوستش چقدر_●

 بکنم...  تونمینمفکر نبودنش رو هم  یکه حت یاونقدر_

 ... رهیدوباره که م ؟یباالخره که چ_

 !!! نیتو رو خدا از رفتنش حرف نزن ییوا_

 ! میاش حرف بزن گهیاز برگشت سال د ایخب پس ب_

 خفه ات کنم؟  ای یشیخفه م_

 شنیپسر خارج رفته که م هیمردم عاشق  گهیآره د_

 دل غافل...  ی... ارهیم ادشونیکال خارمادر 

 خودشه ها...  ریرو کشتم تقص نیباش! من ا تو شاهد_

 دینشده دار یچی! هگهیشما دوتا هم د دیبس کن_

 !د؟یکنیبخاطرش دعوا م

 ش؟یطال یو اون ببع نیدعوا؟ اونم بخاطر ا_



 ه،ییطال -ییموهاش خرما انیشوهرته! پو یببع_

! اصال هیوقتا عسل یبعض یعنیچشماش هم سبزه، 

دش که گفت خو ه،یداد چه رنگ صیتشخ شهینم

 هر دو رنگه...  بیترک

 یدیازش پرس یامامزاده عبداهلل آمل! رفت ای_

  ه؟یچشماش چه رنگ

 نه خودش گفت!_

 نیرنگ نیخانوم و سنگ یــــــلیتو خ یعنی_

جلوت  دیپر ییدفعه ا هیکالس اون  یتو ینشسته بود

از  یبیمن ترک یچشما دیدانستیم ایخانوم آ»و گفت 

 « ؟هیدو رنگ سبز و نارنج

 ... آره؟ یسبز و نارنج_

... شصت و یاون کتاب رو پرت کن یعه!! خر نش_

 رمیم گهیهشت تن وزنشه بخوره بهم تا کنکور سال د

 کما... 



 ... نمیبب سایکما! وا یبر تیبزنم که تا ابد نیهمچ_

 یاعضا یبرا یکه حت ییو خنده ا غیج یصدا و

 ●شده بود... یکتابخونه هم عاد
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 ارمیهوش یکم چهیپیکه سمت چپ صورتم م یسوزش

 .کنهیم

 

  ؟یشنویزالل؟ زالل؟ زالل صدامو م_

 

نه سبز و  ه،ییطال ییچشمامه نه خرما یکه جلو یزیچ

که دوباره  هیسرد و مطلق یاهی! فقط سیعسل



مهتا  ی دهیترس یو صدا رمیناخواسته به عمقش فرو م

 .چهیپیم گوشم یتو

 

 زلـــــــــــــــــال..._

 

 .آرومش کنه کنهیم یسع انیپو

 

 ضعف کرده...  ست،ین یزیچ_

 

 یرو ندارم حت یاما قدرت انجام کار شنومیرو م صداها

 قدرت باز کردن پلک هام رو!

 

 :ادیباز هم به حرف م انیپو

 تخت... یهامون چرا خشکت زده؟ بذارش رو_

 



 قم.هوا معل یرو کنمیم احساس

 .رسهیحالت به گوشم م نیتر کیهامون از نزد یصدا

 

 .ادیزنگ بزن دکتر ب انیپو_

 االن رفت...  نیبابا دکتر که هم_

به  تونهیربع نم کیاز  شتریب ره؟یمیداره م ینیبینم_

تختش، االن که  یکه افتاد رو یهوش باشه... اون سر

 یپ  یتو وفتهیبغل من! امروز فردا اگه ب یافتاد تو

  ؟یتمون ها چساخ

 یلیدکتر گفت که خ م؟یکن کاریچ یگیخب تو م_

 ...فهیضع

و هامون به  انیوسط بحث پو ه،یمهتا با گر یصدا

 :رسهیگوشم م

 



 هی ست،ی! زالل حالش خوب نـــــــــــانیپو-

 بکن... یکار

چند وقته که  نیشده، ا فیضع زمیعز ستین شیزیچ_

 ! خورهیاصال غذا نم یدید

 

 :کنهیرو قطع م انیحرف پو هامون

 

تنش و ببرمش  میبده بپوش یلباس هیمهتا _

 ...مارستانیب

 ؟یواسه چ مارستانیب_

  ؟یدار یتو فکر بهتر_

 

! برام خنده داره، کننیبحث م نقدریچرا ا فهممینم

 تظاهر کنن نگران منن؟ اونا؟! خوانیمثال م

 



تنم  یزیچ کنمیحس م نکهیتا ا گذرهیم ییا هیثان چند

 .شمیهوا معلق م یو دوباره رو نهپوشویرو م

 

 :شنومیمهتا رو م یصدا

 هامون...  امیمنم م_

 

 :زنهیتشر م تیبا عصبان هامون

تو رو هم جمع کنم! بمون  یاون وسط جنازه  تونمینم_

 برمیسر پروژه من زالل رو م دیشوهرت، شما بر شیپ

 . مارستانیب

 

 :کنهیمداخله م انیپو

 

 هامون...  امیصبر کن منم م_



شد بهتون خبر  یسر کار هرچ دی... شما برخوادینم_

 ! دمیم

 

بدنم بجز صورتم که در  یتموم اعضا کنمیم احساس

 حس شده. یبود منجمد و ب یجسم گرم هیتماس با 

بدنم  یرویجسم گرم بدن هامونه. تموم ن نیا دونمیم

 ریکه ز یاز اون قلب رمیتا فاصله بگ کنمیرو جمع م

 خودش و صاحبش متنفر بودم.و من از  دیتپیگوشم م

 

 گردنش؟ وفتهیو خونم ب رمیبم دیترسیم

! اما اون دونستیهم نم انیپو دونست،ینم مهتا

 یرو یکس دونستی! مدونستیخـــــــوب م

وقته مرده، همون شب  یـــــــــلیدستاشه خ

 مرده...

 کشته بود... خودش



 ...خـــــــــودش
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و قبل  امیفرود م یجسم نرم یرو کنمیم احساس

بسته شدن در و  یکنم با صدا یبتونم فکر نکهیا

 هستم. نیماش یکه تو فهممیم نیروشن شدن ماش

 همراه قاتـلـــم... به

 



که داره با چه  دادیاز جا نشون م نیشدن ماش کنده

بدنم  یتو یینا کنمی. حس مکنهیحرکت م یسرعت

رو که باهاش  یهمون قدر جون خوادیاما دلم م ستین

بزنم و  ادیرو هم جمع کنم و فقط فر کشمینفس م

 شم... یخال

 نشم. داریب چوقتیآروم بخوابم و ه بعد

 

تو در تو به گوشم  یداالن ها یانگار از تو صداش

 :رسهیم

 

مغرور!  یودته! دختره خ ریخودته، تقص ریهمش تقص_

 رو ازت گرفتم اما... زتیآره... من شکستمت، همه چ

 

 .کشهیم قیعم نفس

 



! یتو رفت یول یبر خواستمیمن نم ،یاما نخواستم بر_

... یلعنت یختیرو خودت به هم ر زیهمه چ

 !زیبه همه چ یخـــــــــودت! گند زد

 نیدیبهت زالل! لعنت به من! لعنت به شما که پر لعنت

ما! لعنت به استاد! لعنت به اون باغ. لعنت  یوسط زندگ

 مغرور... یبه تو زالل؛ لعنت به تو زلزله کوچولو

 

حرف  دمی. شازنهینم یحرف گهیو د کنهیم سکوت

 و من مُردم.... زنهیم

 

 

 

*-********-*********--****** 

 

 



. آروم کنهیصورتم حرکت م یمو رو ایمثل پر  یزیچ

 !هیکار ک نمدویم زنم،یلبخند م

 

 ...ادینکن خوابم م تی! اذاریزان_

 

تر شدن  قیکه باعث عم کنهیرو تکرار م کارش

 .شهیلبخندم م

 

 !!!اریزان-

 

 .کنهیتکرار م بازم

 

 ...دمی!؟! دارم بهت اخطار مـــــــاریزانـ-

 



من کارش رو تکرار  یدهایتوجه به تهد یو ب مصرانه

 .کنهیم

ه به سمتش دفع کیو  کنمیچشم باز م آروم

 .گردمیبرم

 ...زنهیبگم اما فقط خشکم م یزیچ خوامیم

 

غرق خون بهم نگاه  یمن با صورت اری... زانارمیزان

 .کنهیم

 

 .زنهیو اون لبخند م کشمیاز شوک نفس نم من

 

 زالل من مُردم...-

 



و خون  خندهیفقط م اریاما زان زنمیم ادیفر زنم،یم غیج

و به  ندهخی. مشهیم یصورتش جار یرو یشتریب

 : کنهیخودش اشاره و تکرار م

 

 زالل من مُـــــردم...!  - 

 

 ...زنمیم غیج

 نیزم یو خودم رو رو زنمیم غیو ج زنمیم غیج

ها که اکو  "من مُردم"تا  رمیگی. گوشم رو مکشمیم

 رو نشنوم. شدیم

 

 هیر یتو یینفس بکشم... هوا تونمینم کنمیم احساس

 .رهیهام نم

 



که  یلباس ی قهیو  دارمیوشم برمگ یرو از رو دستام

که دارم خفه  کنمی. حس مکشمیم نییتنم بود رو پا

 ...شمیم

 یهوا! به سخت یذره ا یواسه  زدمیرو چنگ م قلبم

 یقفسه  یکه تو ینفس بکشم. از درد کنمیتالش م

 .ادیبند م ونمیدر م یکی یام نفس ها نهیس

 

ن م یو مانع تقال دارهیدستام رو محکم نگه م یکی 

ممانعت خودم رو از دستش آزاد  یاما با کم شهیم

 . کنمیم

 

که  ییخفه شده ا غیتا ج زنمیبه گلوم چنگ م دوباره

 !شهیسر راه نفسم مونده ازاد بشه اما نم

 



محکم دستام رو نگه  یکس کنمیاحساس م دوباره

 .دارهیم

 :کنهیگوشم زمزمه م ریز ییبار صدا نیا و

 

 ... آروم باش زالل... آروم باش-

 

 آروم باشم؟  گفتیم گفت؟یم یبود؟ چ یک

که رو به روم  دیدیرو غرق خون نم ارمیزان مگه

 ارمیآروم باشم؟زان خواستیم ن؟یزم یرو دهیخواب

غرق خون افتاده روبروم اونوقت  ارمیمُرده، زان گهیم

 آروم باشم؟  خوادیازم م

 

 ...ستین ینور چیچرا ه ایخدا

 ...کهیهمه جا تار چرا

 !ترسمیم یکیمن از تار... من



 

 نفس نداره؟  یبرا ییهوا نجایچرا ا ایخدا

 نفس بکشم... تونمینم

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...ـــــــــــــــــــدا
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 .کنمیرو باز م پلکام

 

 یرو کیکوچ یتا با نور هالوژن ها کشهیطول م یکم

 .کنمیسقف به اطراف نگاه م

 

 شناختم؟یاتاق رو م نیا

 

. دستم خورمیتکون م یکم یکرخته و به سخت بدنم

ه عقب برم که درد و ب یتا کم کنمیگاه بدنم م هیتک

رو باال  نمی. آستکنمیدستم حس م یرو تو یسوزش

 ه؟یچ یتموم دستم کبوده! جا زنم،یم

 

 .گذرونمیاتاق رو از نظر م یفضا



بود که  یتخت لشیکه تنها وسا یخال بایاتاق تقر هی

 روش خواب بودم.

 

موهام رو که با  ی. کاله روامیم نییتخت پا یاز رو آروم

سرم  یرو از رو دهیصدا م هر حرکتم خش خش

 . دارمیبرم

 ...شهیدورم پخش م موهام

 

نگاه  زدیتنم زار م یلباس گشاد زرد رنگ که تو به

 .کنمیم

 

و با روشن کردنش از شدت  رمیبرق م دیسمت کل به

 تا بهش عادت کنه. بندمینور چشمام رو م

 .کنمیچشمام رو باز م هیاز چند ثان بعد

 



 مامان؟_

 

بزاق  یو به سخت کنمیآروم سرفه مو  سوزهیم گلوم

 .دمینداشته ام رو قورت م

 

 ؟یینجایمامان؟ ا_

 

حفاظ  نیبود و از ب کی. هوا تاررمیسمت پنجره م به

 یعابر که محوطه ینور چراغ ها تونستمیپنجره م

 .نمیچشمام رو روشن کرده بودن بب یناآشنا جلو

 

 کجاست... نجایا دونمینم

 چندمه؟! ی طبقه

 !نجام؟یا چرا اصال

 و بابا کجان؟ مامان



 

که وارد شده رو  یتا کس شمیدر جابجا م یصدا با

 .نمیبب

 

. قد بلند و میکنیکه وارد اتاق شده نگاه م یمرد به

 کنهینگاه م یچهارشونه، پشتش به منه و به تخت خال

 .گردهیو بعد سمت من برم

 

 ... ینافذ مشک یچشما

 هامــ... هیشب چشماش
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 حالتون خوبه؟  ن؟یشد داریب یسالم! ک_

 

نه اما نگاه منتظرش  ایجوابش رو بدم  دیبا دونمینم

 جواب بدم. کنهیمجبورم م

 

 شدم. داری... من االن از خواب بدیممنون، ببخش_

 

 :دمیادامه مو آروم  کنهیم نگاهم

 

 !ادینم ادمیمامانم کجاست؟ من...  یدونیهامون؟ تو م_

 



 .دهیو آروم جواب م شهیم نیغمگ نگاهش

 

 یخسته ا دیداشت، د یکار هی نییآره! رفت پا_

کارش که  یبخواب نجاینکرد، گفت بهت بگم هم دارتیب

 دنبالت. ادیتموم شد م

 

 .کنمیو سردرگم نگاهش م جیگ

 

 ؟مارستانهیب نجایا_

 آره..._

 

بتونم سوال  نکهی! قبل امارستان؟ی! برمیگیم استرس

. ادیو به سمتم م شهیوارد اتاق م یبپرسم. زن جوون

 پرستارها بود. هیشب

 تا به تخت برگردم. کنهیم کمکم



 

 ؟یتختت پا شد یچرا از رو_

 

 :پرسمیجواب دادن به پرستار، سوال خودم رو م یبجا

 

 حال بابام خوبه؟ نکنه حال..._

 

 کنهیم قیکه اماده و بعد بهم تزر یآمپول دنید با

 .کنمیبپرسم رو عوض م خواستمیکه م یسوال

 

 ه؟یآمپول واسه چ نیا_

 

 .دهیو هامون جواب م زنهیلبخند م پرستار

 



 ،یسرما خورد یبارون بود ریدوباره ز ست،ین یزیچ_

 مامانت به دکتر گفته برات آمپول بزنه.  نیهم یبرا

 

 :دهیم ادامه پرستار

 !یترسیاز آمپول نم گفتیمامانت م_

 

 یو دست رو دمیسر تکون م دییتا یبه نشونه  آروم

 .ذارمیم سوزهیگلوم که هنوز م

 

 ...سوزهیگلوم هم م_

 

 .زنهیلبخند م پرستار

 .یشیبهتر م ی! بخوابهیبخاطر همون سرما خوردگ_

 شه؟یتموم م یبخوابم، کار مامانم ک خوامینم_

 ... ادیم یبزن یچرت هیتا _



 

که زده  ی. از حرفشهیم نیآروم آروم سنگ چشمام

خوابم  یلیخ کنمیاحساس م شم،یم مونیبودم پش

 .ادیم

 

پچ پچ هامون با پرستار  یاما صدا شهیبسته م چشمام

 :شنومیرو م

 

من رو هم با کس  یآروم شده بود؟ حت نقدریچرا ا_

 اشتباه گرفته. یا گهید

 نه،یله معموال همبعد حم شونیوضع افراد مثل ا_

ست که هفته کیداروهاست.  ریاز تاث ن،ینگران نباش

 نی. همشهیم قیآرامبخش ها داره بهش تزر نیتر یقو

قدر هم که تونسته از جاش بلند بشه، بدون کمک راه 

نشون از  ارهیب ادیاشتباه به  یرو حت ییزهایچ هیبره و 



 نیا نیکه البته اونم در ع ره،که دا هییمقاومت باال

 یکرده حساب دایقرص ها پ ریکه بدنش تحت تاث یضعف

 تعجب داره! یجا

 

 ...شهیصدا دورتر م 

 

با خواهش شما دکترشون اجازه دادن که فقط چند _

استراحت  نی. االن بهتره اجازه بددشونینیبب قهیدق

راحت  التونی. خنیباش نجایهر شب ا ستیکنه، الزم ن

 .میباشه ما مراقبشون هست

 بمونم؟ ششیپ گهید ی قهیکنه چند دقچشم، مم_

من  یبرا نیباور کن ،عتری! لطفا سرقهیفقط چند دق_

 داره... تیمسئول



 یکس یشدن قدم ها کیبسته شدن در و نزد یصدا

سکوت و خواب،  یغرق شدن تو نیکه ح شنومیرو م

 :کنهیگوشم زمزمه م ریز

 

 تیاحساس یچقدر مظلوم بودنت دردناکه! من به ب_

 م...عادت کرد

 

 :رسهیبه گوشم م لیتونل طو هی یاز انتها صدا

 

زودتر خوب شو دختره جنگجو! ما  _

 ...میریانــتــقــام بگ ـــــــدیبـــــــــــا
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 .کنمیاتاق آروم چشمام رو باز م یصحبت تو یصدا از

 

اتاق  یتو ی. آدم هاچرخونمیبه اطراف م یرو کم سرم

 . نمیبیرو تار م

 

واضح بشه که در اتاق باز و  دمیتا د کشهیطول م یکم

سرش رو  کنه،یبه سمت من م ی. نگاهشهیمهتا وارد م



اما بعد چند لحظه  دارهیبرم یو قدم گردونهیبرم

 .گردهیو شوکه به سمتم برممتعجب 

 

 زالل... -

 

 .رهیگیو دستم رو م ادیسمت تخت م به

 

 رم؟یمیم یمن از نگران یگینم ؟یشد داریباالخره ب_

 

 .زنهیرو صدا م هیبق جانیه با

 

 شد... داری! هامون! زالل بانیمهندس بازرگان! پو_

 

و کنار تخت  ادیبلند به سمتم م یبا قدم ها استاد

 .ستهیایم



 

 دخترم؟  یالل؟ خوبز_

 

 تونمیگلوم اونقدر خشکه که نم دم،یرو تکون م سرم

که آب  فهمونمیدست بهش م یحرف بزنم. با اشاره 

 .خوامیم

 

 ؟یاریزالل آب م یمهتا جان؟ برا_

 

به  یبود با خوشحال ستادهیکه سمت چپ تختم ا انیپو

 :ادیحرف م

 

 ...  ی! همه مون رو ترسوندوونهید یدختره _

 ادامه بده. انیپو ذارهیمن استاد

 



رو فشار بده دکتر  جریحرفا اون پ نیا یبجا انیپو_

 .ادیب

 

و مهتا با لبخند  رهیم جریبا خنده به سمت پ انیپو

آب  ی. به زحمت کمکنهیم کیآب رو به لبم نزد وانیل

 .شهیراه گلوم باز م کنمیاحساس م خورم،یم

 .کنمیگرفته لب باز م ییاستاد نگاه و با صدا به

 

  د؟یبرگشت یاستاد ک _

 

 .کنهینگاهم م ینیلبخند غمگ با

 

 یشد ینطوریکه بهم خبر دادن دوباره ا یروز یفردا_

 خودم رو رسوندم.

 



 .رمیگیچشم م ازش

 شرمنده!_

 ه؟یچه حرف نیا_

 چند روزه؟ نجام؟یمن چند وقته ا _

 

اومده بود  رونیکاله ب ریاز موهام که از ز یدسته ا مهتا

 :دهیو جواب م نهکیرو مرتب م

 

 ماهه...  ی! امروز هم نهم دیینجاینُه روزه که ا _
_ 
 ینگاه من اما به حلقه  کنهیبا لبخند نگاهم م انیپو

 دستش دور کمر مهتاست.

 

 .گردمیبرم کنهیم تمیکه اذ ینگاه ینیسمت سنگ به

 



داده و  هیتک واریبه د نهیدست به س ستاده،یبه روم ا رو

 .کنهینگاهم م رهیفقط خ

 

 حرف، بدون پوزخند! پر از خشم... بدون
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. کنمیاز اون فاصله هم قفل فکش رو حس م یحت

 .رمیکه ازش چشم بگ شهیاستاد باعث م یصدا



 

! یاریر ببه خودت فشا نقدرینبود که ا نیقرارمون ا_

 یبر شیپ نطوریپروژه گذشته، اگه ا نیماه از ا هیتازه 

 .یادامه بد ذارمینم

 

 نبود استاد...  یزیچ_

 

 .کنهیهم نگاهم م یتو یاخم ها با

 

 نبود؟  یزیچ_

 مهم االنه که حالم خوبه!_

 اگه...  یاالن آره ول_

 



و دکتر  شهیحرف استاد م یدر اتاق مانع ادامه  یصدا

و به سمت تخت  شنیوارد اتاق م یتاربه همراه پرس

 .انیم

 

 شد! سالم...  داریما باالخره ب یبه به دختر پر ماجرا_

 

و  نهیمعا انیهمه تا پا دم،یجواب سالم دکتر رو م آروم

با  نهیو بعد از معا رنیم رونیسواالت دکتر از اتاق ب

 یایو استاد جو گردنیاجازه از دکتر به اتاق برم

 :شهیماز  دکتر  تمیوضع

 

 یبه معن نیبهتره، البته ا یلیخدا رو شکر حالش خ_

فشار بزرگ دوباره  هی! اون حمله ها با ستیرفع خطر ن

که  ییزهایکنه تا حد امکان از چ ی. پس سعگردنیبرم



توجه باشه. اگر  یکنه و بهشون ب یدور کننیم تشیاذ

 ما رو تحمل  کنه...  ستیالزم ن گهیمراقب باشه د

  مش؟یببر میتونیم یعنی_

تا فردا هم تحت نظر باشن، اگر  دیاز نظر من صبر کن_

 مرخص بشه. تونهیخوب بود م زیتا فردا همه چ

 

. دکتر با لبخند کنهیاز دکتر تشکر م یبا خوشحال مهتا

 .گردهیبه سمت من برم

 

 قدر خواهرت رو بدون، حالش بهتر از تو نبود! _

 

 .کنمیدکتر نگاه م یچشم ها یتو

 ندارم...  من خواهر_

 



 کنمیاحساس م کنه،یمتعجب به من و مهتا نگاه م دکتر

و بعد از چندتا  کنهیبگه اما سکوت م یزیچ خوادیکه م

 .رهیم رونیاز اتاق ب گهید یهیتوص

 

 یهامون، استاد و به نگاه ها ان،یپو یصحبت ها به

 . کنمینم یمهتا توجه

 

 .شهیم نیچشمام سنگ کنمیهم احساس م باز

 

قبل  ،ییا هیثان یو فقط برا شنومیرو از دور مصداها  

از  یتار و بخار زده ا ریبه آغوش خواب برم تصو نکهیا

 یاتاق تو یشب، کنار پنجره  یکیتار یمرد تو هی

 .بندهیذهنم نقش م
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بودم که خواب از سرم  دهیچند وقت خواب نیا اونقدر

 .دهیپر

 

و من در حال  دهیشب رو نشون م میساعت دو و ن 

 .مارستانمیاتاق ب یپرسه زدن تو

 



به محض ورود  کنم،یو باز م رمیبه سمت پنجره م آروم

ز احساس لر شهیموج سرما که از پنجره وارد اتاق م

 .نمیشیپنجره م یلبه  یاما به آروم کنمیم

 

 یقشنگ یآسمون شب و سکوت شهر هماهنگ یکیتار

 یابرها ریستاره ها رو از ز فیباهم داشتن. نور ضع

 .دید شدیم ومدنیو م رفتنیکه م ییا رهیت

 

هام رو پر  هیر یقیو با نفس عم کنمیآسمون نگاه م به

 .سرد و زمستون یاز هوا کنمیم

 

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 ... منه مال اون_ ●



 کدوم؟ -

 .هیاون صورت_

 سادهه؟  ایراه راهه  یاون صورت_

  ؟یکنیمسخرم م_

! آخه ستاره هم کیزیف یاضیمخ ر ینه به جان آقا_

  م؟یدار یمگه صورت

که دوس  هیاون رنگ یهر کس ی! ستاره میبعله که دار_

 داره...

 ... هییمنم زرد آلبالو یپس ستاره  ه؟ینجوریعه؟ ا_

 که زرده؟  هییچه آلبالو نیا _

 ست...  دهیآلبالوش نرس _

 

سکوت پشت بوم  یهر سه تو یینخود یخنده  یصدا

 .دیچیپ

 



  ؟یدونستیم ،یا وونهیتو د_

با شما دوتا دوست  یاز وقت یقبال شک داشتم ول_

 کردم! دایپ نیقیشدم 

 

 ضافه شد: به صدا ها ا یآهسته ا یصدا

 

  ن؟یداریدخترا؟ شما هنوز ب_

دوتا  نیا یول دمیکه خواب شهیم یخاله من دو ساعت_

 .زننیبند دارن فک م ـــــــــــــهی

آره جون خودت! منم که اصال توئه زلزله رو _

 ! شناسمینم

  ؟یخاله به من شک دار_

شما  دونستمی... من که منیایاصــــــــــــال! ب_

 واستون هندونه و تخمه آوردم...  ن،یخوابیامشب نم



آخ که من -

چـــــــــــــــــــــــــــــــــاکرتم 

 خاله!

 زلزله! یدیخواب یگفتیتو که م_

خواب حرف  یاالن دارم تو ی! ولدمیهنوز هم خواب_

 ... زنمیم

لب به هندونه و تخمه  ذارمیتخت! نم التیخاله خ_

 بزنه.

سرگلوتون اگه  کنه ریبشه استخون مار گ یاله یعنی_

 ! دیبدون من دست به اونا بزن

... من که دنیها خواب هیهمسا دا،ینکن یطونیباشه. ش_

که شما سه تا لج  هیچه داستان نیا دمیآخر نفهم

 .دیپشت بوم بخواب یامشب رو نیکرد

و حواسم  نجامیراحت، نگران نباش! من ا التیخاله خ_

 بهشون هست... 



 یوئه زلزله سر دسته که ت نهیمنم ا یتموم دلهره _

 !ییدوتا نیا

 کردم، دمت گرم...  فیمامان ک  ولیا_

 ییشما گوسفند طال گمی! خاله؟ ماست؟ینجوریعه؟ا  -

  اد؟یباشه خوشتون م یکه چشماشم سبز عسل ییخرما

  ه؟یچه جور گوسفند نیوا... ا-

باباش هم  هیمامانش خارج یعنی! هیگوسفندش خارج-

 ن آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخ... البته خودشم اال ،یرانیا

 شده؟  یچ_

 دوتا...  نیام محکم خورد به مشت ا هی! کلیچیه_

خدا آخر و عاقبت من و ماماناتون رو از دست شما _

 کنه! ریسه تا ختم به خ

 یالــــــــــــــــــه_

 ... ــــــــــــــــــــــــــــنیآم

 ... ـــــــــــــــــــــــسیه_



 ●...نیآم ی... الهدیآخ آخ ببخش_

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
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 ...گهید میبر ایزالل؟ ب -

 



که به همراه مهتا منتظر من  کنمینگاه م انیپو به

و   رمیاستاد م نیتوجه بهشون به سمت ماش یهستن. ب

که استاد با تعجب بهم نگاه  نمیشیم نیماش یتو

 .کنهیم

 

 زالل؟ _

 

 یچند روز انداخته بود تو نیاسم منو ا یک دونمینم

که فقط شاگردش  ییاون سال ها یدهن استاد! تو

عامل شرکتش شدم  ریمد که ییبودم و چه سالها

 .کردیصدام م یلیبا فام شهیهم

 

رو نداشتم تا اسمم رو  یهمونم که ده سال کس من

 صدا بزنه.



به  کردمیوقتا احساس م یکه بعض ییکلمه ا 

 شده. لیتبد یزندگ یتو تمیبخش هو نیکاربردتریب

 

 زالل؟!؟! 

 داشت؟ رهیبه من کدر و ت یاسم چه شباهت نیا

 

 . امیبه خودم ماستاد  یصدا با

 

 زالل؟؟؟ _

 بله استاد؟ _

 شده؟  یزیچ_

 چطور؟ _

 ی! اما اومدیو مهتا اصرار داشتن که با اونا بر انیپو_

 من!!! نیماش یتو

 



 .رهیم رهیباز کردن در به سمت دستگ یبرا دستم

 

 کجا؟ _

بگم برام آژانس خبر کنه تا  مارستانیبه ب رمیم_

 نباشم...  یمزاحم کس

 

 یشگیبه حالت هم عیو سر کنهیهم متعجب نگا با

 :دهیجواب م یو جد گردهیخودش برم

 سرجات! نیبش_

 

 .کنهیو استاد حرکت م ارمیم نییرو پا دستم

 

و  انینسبت به مهتا و پو نقدریشده؟ چرا ا یزیچ_

 انیجر یبهم بگ شهیم ؟یکنیرفتار م نهیهامون با ک



تون حرف زده، از  یمیصم یمهتا برام از دوست ه؟یچ

 ...یرفت یگذاشت لیدل یو ب ییدفعه ا کی نکهیا

 

 ل؟یدل ی... بهـــــــه

 یبرا ییا یکاف لینفر دل کیشدن باور و غرور  خرد

 رفتن نبود؟

 اونا   یچرا حرف ها دونست؟یم یچ استاد

 باور کرد؟ رو

 

 :ارمیرو به زبون م سوالم

 ن؟یچرا حرفاشون رو باور کرد_

 

 .کنهینگاه م مرخمین به

  کردم؟یباور م دینبا_



اعتماد  تونیمیقد یبه آشناها دی! شادونمینم_

 ! نیدار یشتریب

 یزالل سفسطه نکن! درسته که اونا پسر دوستها_

من هستن، تو هم شاگرد، معتمد و دست  یمیقد

که بر  انه،ی! تازه... مهتا فقط همسر پویراست من

 یحسب اتفاق اون و شوهرش و هامون و تو دوستا

 .نیبود یمیقد

 

 یشتریبا آرامش ب هیو بعد از چند ثان کنهیم سکوت

 :دهیادامه م

 

کردن تو رو  بعد از ده  فیکه اونا برام تعر ینطوریا_

وسط حل  نیکه ا یزیتنها چ یکردن، ول دایسال پ

 ییزایبرعکس چ قاینوع رفتار توئه که دق ستین یشدن

! اونا گفتن شما یدیکردن رو نشون م فیکه اونا تعر



چند  یبرا یحاضر نشد یاما تو حت نیبود یمیصم

 !یباش ناتا محل اسکان همراه او قهیدق

کنم که به پروژه  یرفتار نم یجور نیمطمئن باش_

 ضربه بخوره... 

 

 نیرفتارش بود از ب یکه تو یحرفم تموم آرامش نیا با

 .رهیم

 

 یخوایکه خودت م یمنو جور یبار آخرت باشه حرفا_

 .یکنیم ریتفس

 

 یعالقه ا نکهیاستاد هم انگار متوجه او  گمینم یزیچ

که تا محل اسکان  شهیمورد ندارم م نیبه صحبت در ا

 .زنهینم یحرف گهید
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 جهینت یرفتن به محل پروژه ب یاصرارم برا تموم

خودم برم  نیخواستم با ماش یقتو ی! حتمونهیم

 رهیگیپروژه رو ازم م تیمسئول نکهیا دیاستاد با تهد

مشترکمون برگردم و  تیمجبورم کرد با مهتا به سوئ

 نظارت رفت. یبرا هیخودش همراه بق

 

 ؟یخوایکمک م_



 

 نیا یو به زحمت دستم رو که تو کنمینم یتوجه بهش

ها سرم و سرنگ  یسوزن ها یحمله  ریچند روز ز

و با رفتن  ارمیپالتو در م نیآست یقرار گرفته بود از تو

 .رمیبه اتاقم و برداشتن حوله به حموم م

 

لبام  یرو یدکتر لبخند پر از تمسخر ی هیتوص ادی با

اش گوش داده بودم! از همون  هی. چقدر به توصنهیشیم

 شدن ها شروع شده بود! یدوباره عصب مارستانیب

 

احساس  شدیدنم باعث مب یشدن آب گرم رو یجار

 داشته باشم. یسبک

و بدون  قیعم خواست؛یبودم! دلم خواب م خسته

 ...یداریب

 



و مشغول  گردمیدوش نچندان کوتاه، به اتاقم برم بعد

 .شمیکار با لپ تاپ م

 

صبح مهتا چند بار قصد داشت سر صحبت رو باز  از

 شده. مونیمن پش یکنه که با برخورد ها

 

خودش  یبه رو ایرفته بود  شادیواقعا  دونمینم

 ...اوردینم

 

ظهر  میو ن کی کینزد کنم،یبه ساعت لپ تاپ نگاه م 

 .بود

. کنار در پوشمیلباس م ذارم،یتاپ رو کنار م لپ

 .شمیبوت هام م دنیمشغول پوش

 



 ادیبزنه و انتظارم ز یمنتظرم حرف کنه،ینگاهم م مهتا

 :کشهیطول نم

 

 ؟یکنیچادر سرت نم گهید_

واسه چادر گذاشتن از تو نظر گرفته باشم  ادینم دمای_

 که حاال برداشتن چادرم بهت مربوط باشه!

 

و با باز  کنمیم یدر خال ی رهیخشمم رو دستگ تموم

 .زنمیم رونیب تیکردن در از سوئ

 

 :شنومیآخر صداش رو م یلحظه  

 زالل؟ یریم یحالت کجا دار نیبا ا -

 

و آشپزها با  مریسمت آشپزخونه بزرگ اسکان م به

 .کننیسالم م دنمید



 

  م؟یسالم! قهوه دار_

 بله خانوم مهندس! _

 

قهوه  وانیل هیو با  رهیکه اونجا بود م یجوون پسر

 .گردهیبرم

 

 ... دییبفرما_

 ممنون! _

 

 زنهیم لبخند

 حالتون خوبه؟_

 

 درکم کنه؟  تونستیم دادم؟یبهش م یجواب چه



که  دونمیبزنم اما م که لبخند کنمیم یتموم توان سع با

فقط لبام کج شده و در جواب سوالش فقط سر تکون 

 . دمیم

 

و به سمت  رمیگیداغ رو با دو دست م یقهوه  وانیل

 .رمیشده بود م میشگیکه پاتوق هم یخلوت اطیح

 

 ...بندمیم چشم

ها از موج یباز یشاخه ها وصدا نیرقص باد ب یصدا

 . شدیم دهیدور شن

 یکنج صندل یسرما زده ا یجوجه  نیرو ع خودم

 قیدور تا دور  آالچ کسرهیکه به طور  قیآالچ یچوب

 .کنمیوصل بود جمع م

 ماه... ید یبود! سرما سرد

 



 ماه...  ید دهم

 ...ید ده

 بره؟ ادمیاون روزا از  شهیم یک ایخدا
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 ...شترتری... بشتربی_ ●

 ... دمیبابا ترک_



تا! هشتاد و  زدهیتازه شده س دم؟یرو ترک یچ یچ_

 مونده!  گهیهفت تا د

رو باد  گهیهشتاد و هفت تا بادکنک د دیمن با یعنی_

 کنم؟ 

تو رو باد  انیم گهینه هشتاد و هفت تا بادکنک د_

 ! کننیم

 ... یادب یب یلیخ_

که  یتو!! با اون ناخونات تنها کار یزنیچقدر غر م_

 یانجام بد هیرسوندن به بق بیبدون آس یتونیم

که  یبادکنک باد کردنه. که اونم از هر پنج تا بادکنک

 ! یترکونیرو م یچهار تا و نصف یکنیباد م

 دفعه االن برنگرده؟  هی گمیم_

 اه،یفرستادمش اون سر شهر دنبال نخود سنه بابا... _

 ...هیهرچند اون االن دنبال نخود صورت

 



و  رونیاز آشپزخونه ب ،یلبالب از چا یبا فنجون ها زن

 .به سمت دخترها اومد

 

 زم؟یعز نیچند نفر شد ن؟یرو دعوت کرد ایک_

کالس و دوستامون خاله!  یبچها نیهمونطور که گفت_

  !میشیم یپنجاه نفر بایتقر

  ان؟یم یپس اونا ک_

 راس ساعت چهار! قایدقــــ_

 هستن؟  میآن تا یمطمئن_

سر موقع  یکردم هرک دشونیآره بابـــــــا... تهد_

 تولد رو با آب کله پاچه بخوره! کیک دیبا ادین

-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیاَ

 ! چندش... ی

 ابتکار! گنیم نیبه ا_



 ار! باشه بابا خانوم ابتک_

 زلزله؟ ی! بچه ام رو کجا فرستادنیحاال دعوا نکن_

 هینگران نباش خاله! بهش گفتم اون سر شهر عکس _

سبز  یو چشما ییخرما ییطال یگوسفند با موها

مدرس کنکور! مشتاق شده رفته  یزدن برا یعسل

 ! هیچ انیجر نهیبب

دختر هنوز  نیوا...؟!؟! گوسفند مدرس کنکور؟ ا_

 ی! اخوره؟یحرفا گول م نیه با ابچه ست ک نقدریا

 خدا... 

 

 به آشپزخونه رفت! با رفتن زن پچ پچ ها شروع شد. و

 

 ییبا چه بهونه ا ه؟یگوسفند چ هی... قضسیپ سیپ_

  رون؟یب شیفرستاد



رو اون سر شهر زدن  انی! بهش گفتم عکس پویچیه_

که  ییکنکور، از اونجا کیزیف یاضیمدرس ر یبرا

 ای گمیراست م نهیاره رفته بببه من اعتماد د یلیخ

 دروغ!!! 

 یبفهمه بهش دروغ گفت یوقت یدونی! میوا یا_

  کنه؟یم کاریچ

تا  یخونه که بهم زنگ بزنه ول ادیم تیآره! با عصبان_

تولدت  میگیسرش و م میزیریدر رو باز کنه ما م

 مبارک...

و  میذاریآهنگ م ادیتا بخواد به خودش ب بعدش

 ...میرقصیم

دوباره  میاریرو م کیکنه ک یخواد کارتا ب بازم

 ...میرقصیم

و  میکنیکنه شمع ها رو روشن م یتا خواست کار باز

 ...میرقصیم



شمع رو فوت کنه و  میگیم ادیب ادشیهم تا بخواد   باز

 ...میرقصیم

 .. میرقصیو م میاریشمع رو فوت کرد چاقو رو م تا

 ... میرقصیرو ببر و م کیک میگیکنه م یکار بخواد

سرش ماچ و بوسه و باز  میزیریهمه م دیو که بر کیک

 ... میرقصیهمچنان م

 میرو تقس کیک میگیم ادیب ادشیتا خواست  دوباره

 ... میرقصیکنه و م

 ...میرقصیدوباره م میبخور کیک میگیم بعدش

و دوباره  میاریکنه کادو ها رو م یتا خواست کار بعدم

 ... میرقصیم

 

 کرد. به کمر و کالفه نگاهش دست

 ؟یبعدش چ-



خب،  ی! ولمهیتا بعد اون خدا کر_

 ها... ــــــــــــمیــــــــــــــرقصیم

  ؟ینیچیبرنامه م ینجوریا تیواسه تموم زندگ_

 اگر بخوام برقصم آره... _

 !! یا ونهیواقعا که د_

 یخوایبَده؟!؟! خو اصال م دنیوا... مگه رقص-

 ●م؟ینرقص

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
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. دلم شهیخاطرات تموم صبرم طاق م یآور ادی با

 فرار کنم!  خوادیم

 

که  دادیآب حموم نشون م یصدا گردمیبرم تیسوئ به

 .رهیمهتا رفته تا دوش بگ

لباس  نیکمد اول ی. از تودمیم رونیب رو راحت نفسم

در  ،پوشمیو م دارمیرو برم ادیدستم م یکه جلو ییها

 .افتهیم نهیآخر نگاهم به آ یو لحظه  بندمیکمد رو م

 

نداره،  یادیفرق ز تیام با ظاهر م دهیرنگ پر ی چهره

 نیا رییبه رنگ دادن و تغ یلیم چیهمه ه نیاما با ا

 به   فمیندارم. با برداشتن ک تیوضع



 نکهیو قبل ا شمیم نیو سوار ماش رمیم نگیپارک

 .زنمیم رونیمتوجه نبودنم بشه از محل اسکان ب یکس

 

 که برم... خواستیکجا، فقط دلم م دونمیهم نم خودم

 ... زیو دور بشم از همه چ برم

 لمیف نیذهنم ع یکه تو یپرت بود به خاطرات حواسم

 .شدنیمرور م

 

بره  ادمیبزنم و  غیو ج رونیم بسرم رو ببر خوادیم دلم

 ماهه... یکه امروز دهم د

 ...هیبره که امروز چه روز ادمی

 دارم...  ییبرم که از امروز چه خاطره ها ادمی

امروز هــــــمه  شیبره که چند سال پ ادمی

 بود... گهیجور د هی زیچــــــ

 



! ده ساله که اونجاست و ارهیبه گلوم فشار م یزیچ هی

 .ورهخیتکون نم

 ...  شهیهم کنه،یداره خفه ام م شهیهم

 

پدال  یاما باالخره پام رو از رو گذرهیچقدر م دونمینم

 .دارمیگاز برم

 

 !دونمیاومده بودم؟!؟! نم کجا

 

 

 

کجا  دونستمیم گهی. ددمیدستم فشار م یرو تو گلها

 هستم.

 



کنار  یسنگ ها یرو رو میگل مر یو شاخه  شمیم خم

 .ذارمیبودم مهم که با گالب شسته 

 که قاتلشون بودم! ییکسا

 ... من نبودم! اون بود... اون و نگاه مغرورش.نه

 

 یبود رو تو یدیمونده که رز سف یباق یشاخه  نیآخر

 .افتمیو به راه م رمیگیدستام م

 

 که شکست... یکس یابد یسمت خونه  به

شکست! اونا  یباز نیا یهم مثل من تو اون

 شکستنش... 

 ... شکستیم دیبا دیشا

 ... موندیم دینبا دیشا

 اون کم بود. یبرا یباز نیا یماه بودن تو دیشا

 مثل ماه ساده و روشن بود. دینبا دیشا



 اهیاطرافش س یمثل ابرا موندیاون هم اگر م دیشا

 .شدیم

غرورش رو  یاون تحمل جمع کردن خرده ها دیشا

 نداشت!

 

 مثل من باشه... تونستیاون نم دیشا
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 .نمیشیم کنارش

 !شیسال پ زدهیس ادی... به مایقد ادی به

 

شدنمون، اما  یمدرسه و خاک اطیح ینشستن تو مثل

 خاک! ریخاکم و اون... ز یمن رو نباریا

 

وش که اسمش رو در آغ یدیسنگ مرمر سف یرو

و سنگ سردش رو با گالب  کشمیگرفته بود دست م

 .شورمیم

 

آخر اسمش... و  "ا"اول اسمش تا  ی دهیکش "آ" از

چهره اش که نتونستم  یرو کشمیدست م المیخ یتو

 .نمشیبار بب نیآخر یبرا یحت

 



که برام  یبار کس نیآخر ینتونستم برم و برا یحت

 .رمیبغلم بگ یخواهر بود رو تو

کفنش رو  یکافور ال یعطر تنش بو یاتونستم ج فقط

 حس کنم...

بچه  یبا لحن اشیدلتنگ یآرومش که تو یصدا یبجا

و  غیج یفقط صدا "؟یزالل دوستم دار" گفتیگونه م

 ... دمیشن هیگر

 

خاک و بارون گرفت،  ریگذاشتنش ز یوقت یحت

از عطر بارون و خاک  میهامون رو پر کن هینبودش تا ر

 شهیمثل هم ییو سه تا میریگنم زده و دست هم رو ب

 ... مییبارون بدو ریو خنده ز غیبا ج

 



 یبا فاصله از جا دیروز من تنها پشت درخت ب اون

هام  هیخاک ماتم زده رو به ر یبو شیخواب ابد

 .دمیکش

درخت چنگ زدم و  یگرفتن دستاش به تنه  یبجا و

بارون، فقط تالش کردم  ریز دنییو دو دنیخند یبجا

 ام بکشم. یخال یها هیر یتو هوا ییذره ا

 

 کنم! هینتونستم براش... گر یحت من

 سایآ دونستنینره! همه م یبزنم تا کس غیج نتونستم

 . ترسهیاز رعد و برق م

که بدن  یهمه رفتن... و من موندم و خاک سرد اما

 مهرش گرفته بود. یآغوش ب یاش رو تو ییسرما

 

خوابش و  دیترسیم یکه شبا وقت ییبودم و الال من

 ...خوندمیتلفن با پچ پچ براش م یاز پشت گوش بردینم



 

دست  شدیم سیبارون خ یکه با قطره ها یخاک یرو

 و خوندم: دمیکش

 

 الال الال...  الال

 الال الال...  الال

 الال گل الله...  الال

 من االن خوابه...  زیعز

 الال گل پونه..  الال

 دلم خونه...  ییجا ینر

 آروم...  الال بخواب الال

 بذار تو به رو زانوم...  سر

 الال گل فندوق...  الال

 صندوق...  یبذار تو غمو

 الال خدا پاکه...  الال



 چشمات نمناکه...  نمینب

 ... باستیالال خدا ز الال

 ... استیواسه دن یو شاد غم

 الال خدامون مهربونه...  الال

 دست اونه...  سرنوشتامون

 الال الال...  الال

 

و من پر از بغض شدم؛ هر  دیخوندم، اون خواب ییالال

 ...شهیهم یدومون برا
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که عاشقش بود رو دور  یدیرز سف یبرگ ها گل

 یشده  یحکاک ینوشته  یو رو کنمیاسمش پر پر م

 :کشمیارش دست ممز دیسنگ سف

 

 "ییابا سایآ "

 فــــقــط نوزده سالش بود...  اون

 

عاشق! عاشق عشقش و  یدختر نوزده ساله  هی

 دوستاش...

 

چشمام  یو خط به خط نامه اش جلو کنمیم نگاهش

 !بندهینقش م



که  یکه بلد نبودم بد باشم... ببخش آج یببخش آج_

 یخوشبخت یجلو میبخاطر خودخواه تونستمینم

 ینتونم برا دمی. ببخش آخه ترسرمیهرمون رو بگخوا

کنم. زالل، من بد  یخوشبخت یعشقم و خواهرم آرزو

 شد... ینطوریچرا ا دونمینم ینبودم ول

  

خودش  یکه جا یسنگ مرمر سرد یرو کشمیم دست

 :کنمیزمزمه م یروم بود و به سخت یجلو

 

 !سایتولدت مبارک آ-

ت اومدم! تولد یکردم؟ بازم برا رتیغافلگ بازم

که  یدیبرات رز سف یدیامروز تولدته؟د یدونستیم

 آوردم؟  یدوست داشت

 

 .شمیم رهیو به سنگ جلوم خ کنمیم سکوت



 

هم هست! هامون هم  انی... پودمی! مهتا رو دسایآ_

 ایدن نیا ی. تو تومیستی! فقط من و تو ننطوریهم

 و من اون زالل سابق... یستین

 

 .کنمیآرامستان نگاه م یبه خلوت 

 

حدست درست بود؟ عشقت و  یدونیم سایآ_

 و مهتا...  انیخواهرمون باهم ازدواج کردن! پو

 

 !ارمینم طاقت

 

پشت  یشد؟ مگه ما اون شب رو ینجوریچرا ا سایآ _

با  تیلباس عروس یبا هم درباره  ییبوم خونتون سه تا

 ؟یخوایم یلباس صورت یمگه نگفت م؟یحرف نزد انیپو



ازدواجت؟  یحلقه  دیخر یبرا میریمبا هم  یمگه نگفت

 یشد که حاال اون حلقه تو یشد؟ چ یپس... پس چ

 شهیهم یبرا یصورت باسل یدست مهتائه؟ چرا تو بجا

 ؟یدیپوش دیسف

 

 . زنمیسنگ مزارش چنگ م به

 

 م؟یمگه قرار نبود من و مهتا ساقدوش عروس باش_

و من مردم؟ مگه  یپس چرا مهتا عروس شد و تو رفت

مگه قرار نبود تا آخر  م؟یتا ابد با هم باش میذاشتقرار ن

 نقدریما ا یآخر قصه  یعنی... یعنیم؟یخواهر هم باش

خدا ازش بپرس چرا  شیپ یتو که رفت د؟یزود سر رس

ما کجا بود؟اشتباهمون  باهشد؟ بپرس اشت ینطوریا

 خراب شد؟  زیکجا بود که همه چ



 دونستینم انیمگه پو انه؟یتو مهتا زن پو یبجا چرا

بود که  دهیمگه مهتا اون روز ازت نپرس ؟یدوستش دار

راجع به  شهیمگه هم ؟یرو دوست دار انیچقدر پو

 یمگه تو ؟یزدیبا مهتا حرف نم انیعالقه ات به پو

 ؟یکردینم هیبغل مهتا گر یتو انینبود پو

 

 .سوزهیو قلبم م نهیشیلبام م یرو یتلخ لبخند

 

و با مهتا  فهممینم یزیمن از عشق چ نیگفتیمگه نم_

نبود که  انیشد...؟ مگه پو یپس چ ؟یکردیدرد دل م

 انیو دوستت داره؟ مگه پو ادیگفت از تو خوشش م

 شهیمگه مهتا هم تونه؟یبدون تو نم گفتینبود که م

بخاطر دوستش از  گفتینم قتیجرات حق یباز یتو

 قپس چطور عاشق عش کشه؟یعشقش دست م

 شد؟  قشیرف



 

 .کنمیهام رو حس م قهیقنبض ش بندم،یم چشم

 

! تو بگو فهممیرو نم یباز نی! من افهممیمن... من نم_

 زیشد؟ همه چ یچ خت؟یبه هم ر زیشد که همه چ یچ

مهتا بود، من بودم،  ،یبود، تو بود انیخوب بود! پو

 نبود... نی... قرارمون ایهامون بود، ول

 

 . دمیام رو فشار م قهیشق

 

 گمی! مادیخوابم م یلـــــی... خسایآ ادیخوابم م_

 ییهمون الال ؟یبخون ییامروز تو برام الال شهیم سا،یآ

بخون که بخوابم و  یجور هی خوندم،یم شهیکه من هم

! تونمیباشم، نم داریب خوامینم ساینشم. آ داریب گهید

باور کن بد شکستم! من بعد از ده سال هنوز هم خودم 



 من شناسم،یاون سه تا رو نم ن! مشناسمیرو نم

 ...شناسمیرو نم چکسیه
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 .چرخهیآرامستان داره دور سرم م کنمیم احساس

 

دست  یرو دست تو انیمهتا و پو تونمی! من نمسایآ_

 ...یدیبغل هم د یبرات که اونا رو تو رمیبم نم،یبب



 

 یبا مهتا برا یوقت خواد،یرو م شیچند سال پ دلم

 !میزدیهم م یسر و کله  یتولدت تو یبادکنک ها

 

بغل مهتا  یخونه و تو یبرگشت تیکه با عصبان یموقع

فقط ما  یهمه فکر کردن اشک شوقه ول ،یکرد هیگر

! اون روز که انهیپو یبرا یاز دلتنگ میدونستیسه تا م

بود و تو کل تولد  ییگوسفند طال هیعکس  کتیک یرو

 .یکردیرو با خشم و خنده به من نگاه م

 

 .شمیدارم خفه م کنمیحس م کشم،یم قیعم نفس

 

سر به  انیکه بخاطر پو خوادیرو م ییاون روزا دلم

و دادت به آسمون  غیو تو هم ج ذاشتمیسرت م

 بود! زیهمه چ یبان ی. آخ اون باغ لعنترفتیم



 یپاتوق همه  م،یباش خواهر میبود که قسم خورد اونجا

 قرارامون بود! 

 یاز شاگردا یکیعاشق  یبود که بهمون گفت اونجا

اونجا گفت ازت خوشش  انی! پویسابق استادت شد

اون  یزلزله... تو نی! همونجا که اسم منو گذاشتادیم

 یو بعدش با انگشت ها میکردیم یباغ بود که برف باز

 ... میخوردیم یزده بود چا خی یکه از سرما و برف باز

 هیبغل مهتا گر یتو انیبخاطر پو یکه از دلتنگ ییجا

 !یکردیم

مهتا رو به  ی هیدست بند هد انیبود که پو اونجا

 پاکت گذاشت. یدستش بست و گردنبند تو رو تو

همون درخت توت  ریخراب شد، ز زیهمون جا همه چ

 ایدن نیحالم از ا سایآ دم،یو بزرگ شکستنت رو د ریپ

 ... ورهخیبه هم م

 



حالم بد  خوامیاما نم شهیبرام سخت م دنینفس کش 

 .از حال برم نجایا خوامیبشه. نم

 

چند قدم فاصله  رم،یگیدرخت م یرو به تنه  دستم

 .افتمیو م شهیکه پاهام سست م رمیگیم

 ی. سعرهیم یاهیچشمام س کشه،یم ریبه شدت ت سرم

 .شهیاما نم ستمیپاهام با یرو کنمیم

 

 .نهیشیکمرم م یرو از پشت یدست

 

 شده خانوم؟ حالتون خوبه؟  یزیچ_

 :چهیپیسرم م یتو ییصداش آشنا بود! صداها چقدر

 

 «زلزله؟  یکجا فرستاد بچمو»



 یکه توئه زلزله سر دسته  نهیمنم ا یدلهره  تموم»

 «! ییدوتا نیا

آخر و عاقبت من و ماماناتون رو از دست شما  خدا»

 «کنه! ریسه تا ختم به خ

 

 .گردمیبه سمتش برم یسخت به

زمونه هنوزم  یها یتموم شکستگ ریبود... ز خودش

 مهربون رو داشت! یهمون چهره 

دوباره  کنمینگاهش م یبدون حرف نهیبیم یوقت

 :پرسهیم

 

 حالتون خوبه خانم؟ _

 

بود! نشناخت که من همون زلزله ام، زلزله  نشناخته

 شده...  رانیکه خودش و ییا



 

مثبت تکون  یرم رو به نشونه س یو به سخت آروم

 .دمیم

راحت تر  تونمیهام باز شده و م هیشک ر نیبا ا انگار

 نفس بکشم.

 

 شکسته شده بود...  چقدر

 .افتهیم سایرز پر پر دور اسم آ یبه گلبرگ ها نگاهش

 

 د؟یینجایوقته ا یلیخ_
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من رو بشناسه آروم جواب  نکهیو با ترس ا یسخت به

 :دمیم

 

 نه! چطور؟_

 

نگاه  میکه چند قدم ازش فاصله دار سایسنگ قبر آ به

 .نهیشیلباش م یرو ینیو لبخند غمگ کنهیم

 

همه  نیمن گل آورد! هنوز بعد از ا یسایآ یبازم برا_

  سایکه آ ی... گلدیف! رز سهیکار ک دمیسال نفهم

 عاشقش بود.



 

 بکنم؟  تونستمیم کاریکنم؟ چ کاریبگم؟ چ یچ

 یکنم و بگم خاله من زاللم؟ همون زلزله؟همون نگاهش

که از بعد مرگ  یخواهرشه؟ همون گفتیکه دخترت م

 زد؟  بشیدخترت غ

 

دخترت رو  یخودکش لیکه دل هیکه تنها کس یهمون

همه درد  نیاز ا رهیمیکه ده ساله داره م یکس دونه؟یم

 و خداش؟! دونهیکه فقط خودش م

 یاون هم مرد ول سایکه بعد مرگ آ میمن کس بگم

 دفنش نکرده؟  یهنوز کس

 دارم که بگم؟  یچ

 

 :دهیادامه م خودش

 امروز تولدشه... _



 

 یو گلبرگ ها نهیشیو کنار قبر م کنهیرو پر م فاصله

 سایآ سنگ که باد پراکنده کرده بود رو دور اسم یرو

 .کنهیمرتب م

 

 ستیاالن ب کردینم گرمیاگه با اون کارش خون به ج_

و نه سالش بود، خانوم مهندس شده بود، ازدواج کرده 

بچه داشت. خودش دوست داشت بچش   دمیبود، شا

 پسر باشه، اسمش رو هم بذاره...

 

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 ... انآری_●

 اونوقت چرا؟_



اولش اول اسم خودمه و آخرش هم آخر اسم  آخه

 ... انیپو

 یواسه انتخاب اسم بچه داشت ینیسنگ اریاوه! چه مع_

 !میدونستیو ما نم

و تو...  دونمیمن م یمنو مسخره کن گهیبار د هی_

  ؟یدار یخودت نظر بهتر

 کوکوس اورئوس! لویآره... استاف_

  ؟یچ یعنی_

هم  دم،ید یربتج یبچها ستیکتاب ز یتو دونمینم-

ننه بزرگشم  یالیفام پیریخوش لفظه هم با ابهت! به ت

 ... هیاسم خارج خوره؛یم

خاک تو سرت با اون اسم انتخاب کردنت! اونوقت _

 .کنهیمنو مسخره م یها اریمع

اول و آخرش با اسم ننه باباش شروع  دیحاال حتما با-

 بشه؟ 



 آره... _

داره هم  "آ"! آبله مرغون... هم اولش دمیآها فهم_

هم به  یلینوع مرضه خ هیکه  یی! از اونجا"ن"آخرش 

 ! خورهیهر دوتاتون م سیس

 دلقک...  کنمیمن تو رو خفه ات م_

از ته دل سه تا دختر نوجوون  یخنده  یباز هم صدا و

 ●...ندهیخبر از آ یب

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 

 خوشگله... مگه نه؟ _

و نفسم بند  کنمیکه جلوم گرفته  بود نگاه م یعکس به

 . ادیم

 



 که خودم ازش گرفته بودم...  یبود! عکس سایآ عکس

لباش و برق چشماش نشون  یپاک رو قیلبخند عم 

 قبل عکس داشت. یلحظه 

 

°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 بیس یبه جا سای... دو... سه ... آ کی... آماده؟"_●

 ●"...ـــــــــــــانیو پوبگ

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
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گرفته زمزمه  یو با صدا دمیرو به زور تکون م سرم

 .کنمیم

 

 خوشگله! جاش بهشت...  یلیخ_

 

 ...کنهیو پشت لبخند پنهون مر بغضش

 

بودن! سه تا دختر  یبود، هر سه تاشون بهشت یبهشت_

... نوجوون بودن و پر از شور و شوق یبهشت یکوچولو

 یروز از هم ب کیباهم بودن،  رفتنی. هر جا میجوون

 ...شدنیخبر نم

 



 : دهیو ادامه م کشهیدست م سایاسم آ یغم رو با

 

از  شهیناظم مدرسه هم ! دنیکشیم شیرو به آت ایدن_

بهشون  سایداشت. اونقدر آ تیشکا طنتشونیدست ش

 یبا هم خواهرن! اما از وقت گفتیوابسته شده بود که م

که  یکردم، از وقت دایخون خودش پ یرو غرق تو سایآ

که همه  یکردم، از وقت ونیگوشه ام ش گریتنها ج یبرا

جز اون دوتا،  دمیمراسمش د یرو تو سایآ یدوستا ی

هر سه  کنمیمن سه بار مرد... احساس م یسایانگار آ

روز ازدست دادم. بعد از  هی یرو تو طونمیش یتا دخترا

 ! ستیاز اون دوتا ن یده سال هنوز خبر

 

و  کنهیسنگ رو مرتب م یپر پر شده رو یها گلبرگ

 :دهیادامه م

 



ها کار اوناست. فقط اونا از گل نیا گهیبهم م یحس هی_

 من خبر داشتن...  یسایآ یعالقه ها

 

 یصورتش جار یاشک رو یقطره  نیاول ینیآه غمگ با

 .شهیم

 

اون کار رو  سایو بهم بگن چرا آ انیب یروز هیکاش _

 یبدونم چ خوامیفقط م د،یترسیاز مرگ م سایکرد! آ

من خودش به استقبال  یباعث شد دختر احساسات

 مرگ رفت؟!

 

 .شمیپا م نیزم یتحمل کنم! به زحمت از رو تونمینم

 

 دخترم؟  یریم_

 



 .دمیفقط سر تکون م یحرف بدون

 

 ... امرزهیخدا امواتت رو ب_

 

و  میشیو دور م کنمیزمزمه م یلب ریز «نیهمچن»

 یکه داشتم مردن، حت ییزهایکه من تموم چ گمینم

 خودم!

و  کنمیم یمُردم که حاال با قاتلشون زندگ اونقدر

 کنم... یکار تونمینم

 هینتونستم سر خاک خواهرم گر یبد که حت اونقدر

 کنم...

 

 ی. با بطرنمیشیم یصندل یو رو رمیم نمیسمت ماش به

 .خورمیبودم قرصام رو م دهیکه خر یآب

 



 ... یشگیباز سوال هم 

 ...دونمیبرم؟ نم خوامیکجا م_

 

         .****          .****         .****         .**** 

 

اتاقک  یپنجره  یصفر یآقا زنمیکه م یدوتا بوق با

من، با تعجب گارد رو باال  دنیو با د کنهیرو باز م رونیب

 ادهیو پ برمیاسکان م نگیپارک یرو تو نی. ماشبرهیم

 . شمیم

 

با  یقدم ها یرو نبستم که با صدا نیدر ماش هنوز

 ...کنمیسر بلند م یکس یعجله 

 



خودش رو به من  تیکه با عصبان نمیبیرو م هامون

شده به سمتم حمله  یبفهمم چ نکهیقبل ا و رسونهیم

 .دهیو هولم م کنهیم

 

 نیماش یدرد برخورد ستون مهره هام به بدنه  از

 .شهیحبس م نهیس ینفسم تو

 

و محکم  یعصب ره،یگیمشتش م یپالتوم رو تو ی قهی 

 .دهیجونم رو تکون م یبدن ب

 

 احمق! یدختره  یبود یکدوم گور-
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 .به عقب هولش بدم کنمیم یسع

 

 دستت رو بکش..._

که  ی! از صبح کجا رفتاریسگم رو باال ن یزالل اون رو_

 ها؟  ؟یبود یکدوم گور ؟یاالن نصفه شب برگشت

 

هامون که  ی نهیبه س نهیس زنمیتموم قدرت پسش م با

 .ستمیایم دیکشینفس م یو عصب قیعم

 

 نداره... یرو بفهم که به تو ربط نیا_



 

 ... ارهیرو باال و با سرعت به سمت صورتم م دستش

 ینشون بدم دستش رو یبتونم عکس العمل نکهیا قبل

 .مونهیهوا م

 

که دور مچ هامون گره خورده  ییدستا یرو نگاهم

اعالم  که رسما شنومیرو م ییو صدا مونهیثابت م

 .دفاع از من اومده یبرا کنهیم

 

 ! ؟یکنیم یچه غلط یدار _

 

ستوده با هامون، اون هم  ی! مقابله کنمینگاه م فقط

 ذهنم بود. یاتفاق تو نیبخاطر من، دورتر

 

 دستمو ول کن بهــراد... _



 ؟یکنیم یچه غلط یگفتم دار_

 

 یپنجه  نیمچ دستش رو از ب کنهیتالش م هامون

 .دهیکنه و همزمان به عقب هولش مستوده آزاد 

 

 نداره! دخالت نکن...  یبه تو ربط_

 

 خوادیسر ازم م یو با اشاره  کنهیبه من نگاه م ستوده

 برم. رونیب نگیکه از پارک

 

توجه به هردوشون راهم رو به سمت پله ها کج  بدون

سر هم  ییچه بال خوانیم ستی. برام مهم نکنمیم

بحثشون  یدن به صداگوش دا یحوصله  یحت ارن،یب

 که با دور شدن من باال گرفته بود رو نداشتم.

 



به محض ورودم مهتا با  چرخونم،یدر م یرو تو دیکل

 .ادیو به سمتم م شهیمبل پا م یعجله از رو

 

  ؟یزالل؟حالت خوبه؟ کجا بود_

 

 .ندازمیبهش م یتفاوت یب نگاه

 

همه مهندس بودن!  نجایا ادمهیکه  ییتا اونجا_

داروغه  یکی ن؛یشغل داد رییاز صبح تغ ستمدونینم

 دکتر... یکیشده، 

 

. بدون عوض رمیو به اتاق م مونمیجواب نم منتظر

 نکهیو قبل ا ندازمیتخت م یکردن لباس خودم رو رو

 .شمیم هوشیب بایمزاحم بشه تقر یکس

 



 

*-*        .***-       .**-***    . 

  

 

مه دارن ناهار کانکس! ه یتو دییخانم مهندس بفرما-

 . خورنیم

 

و به راهم ادامه  دمیتکون م خورمینم یبه نشونه  یسر

 .دمیم

 

 برمیکاپشن چرم کوتاهم فرو م بیج یتو یرو دستام

من رو از پروژه  خواستیاستاد م نکهیا یادآوریو با 

باهاش  شدیم یساعت کیکه  یکنار بذاره، به سنگ

کرده بودم،  پا با خودم همراه یو با ضربه کردمیم یباز

 .زنمیم یضربه محکم تر



 

رفته بود، تموم کارها  شیخوب پ یلیخ یگودبردار

 . رفتیم شیتر از برنامه پ عیبهتر و سر

 خودش بود. یحالت قبل یمن تو یزندگ اما

 

کانکس همراه مهندس ها  یتو انیو مهتا و پو هامون

مهندس ستوده کارها رو همراه کارگر ها  شدن،یجمع م

کنار اونا بود. منم جدا از هر دو  شهیو هم ددایانجام م

 گروه!

 

نظارت داشتم و  رفتمیکه الزم بود خودم م ییجاها

 مهندس ستوده بود. ینظارت ها با همراه نیا شتریب

 

 کیو هامون نزد انیبه مهتا و پو ادیز کردمیم یسع

 نشم.



 

چند روز بعد از بهتر شدن من دوباره رفت. هر  استاد

به حرفش گوش  نکهیرفتنش، بخاطر اچند تا روز قبل 

کردم، باهام  یندادم و با اون حالم تا تهران رانندگ

کنار گذاشتن من از پروژه  یتا پا یحرف نزد و حت

 چرا منصرف شد. دونمیرفت اما نم شیپ

 

مهتا از نبودم با خبر شد به همه اطالع  یروز وقت اون

 کردنیهم چون فکر م هیزده و بق بمیداده بود که غ

راه افتادن دنبالم  شهیاحتماال هرجا هستم حالم بد م

ها سر  مارستانینکرد. به تموم ب دامیپ چکسیاما ه

 کنن... دایاز من پ یزدن تا اثر
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 نیر از تموم ابعد اون شب رفتار من و هامون بدت از

خشم  تونمیم شمیمدت شده! هر وقت از کنارش رد م

 نگاهش رو حس کنم. یتو

 

به دست و پاهام  کنهیم یکمتر سع گهیهم د مهتا

باور کرده بود من اون  می. انگار بعد از دوماه و نچهیبپ

 ! ستمین شناختیکه م یزالل



هاش  طنتیبا همون ش یبود! گاه انیهمون پو انیپو

که به زحمت  شدیم یخاطرات یرادآویباعث 

 کمرنگشون کرده بودم.

 

به  سایچطور از نگاهش به مهتا رد بشم و آ دونمینم

 !ادین ادمی

 

و  نمیرو بب انیپو یمهتا برا یها یچطور دلبر دونمینم

 !ادین ادمیبه  ختیریبغلش م یتو سایکه آ ییاشک ها

 

رو قبل از رفتن به  انیهرشب پو یچطور وقت دونمینم

 سایآ یها یاپردازیرو ادیو  نمیرو بب بوسهیم تشیسوئ

 ... وفتمیو سر به سر گذاشتنش ن
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! نکنه به زنهیهم م ی... نگاه چه لبخند ژکونداویی _●

  ؟یکنیفکر م انیخودت و پو یصحنه ها نیا

 برداشتن. ونیدو به زور نگاهشون رو از تلوز هر

انداخت و صورتش سرخ  نییسرش رو پا عیسر سایآ

 شد.

 

 زالل! یادب یب یلیخ_

 االتتیخ یمردم رو تو یبچه یلب و لوچه  یتو دار_

 ادبم؟  یاونوقت من ب ،یکنیجر واجر م

 کنم؟یفکر م یمن دارم به چ یدیاصال تو از کجا فهم_

 

 ییا رانهینگاهش کردم و با لحن مچ گ یلبخند مرموز با

 :دمیپرس



 

آخ آخ خاله  ؟یکردیفکر م نیبه هم یپس داشت_

! یریبگ لیدونه ات رو تحو هی یکیکه  ییکجا میمر

 یشده مفسد ف ساتیبچه از دست رفـــــت! آ

 االرض!

 

 نیزم یو روبروش رو دمیپر نییمبل پا یاز رو و

 نشستم.

 

به اصل کارش  ؟یرفت شیخب حاال تا کجا پ_

  ن؟یدیرس

 

 الیبود چند تا دونه پف رهیخ ونیطور که به تلوز همون

 گفت:  لمیدهنش گذاشت و غرق ف یتو

 



 نه... _

اش رو  هیبق شهیجونم؟ م سایآ گمیآخ جـــــون! م_

  ؟یبلند فکر کن یبا صدا

 

بغلش  یبزرگ تو یکاسه  یاز تو الیهم چند تا پف باز

 یمن رو ساکت کنه تا به ادامه  نکهیا یبرداشت و برا

جواب  گمیم یفهمه دارم چب نکهیبرسه بدون ا لمشیف

 داد:

 

 باشه... _

 

که  میو هردو با تعجب بهش نگاه کرد دیآروم خند مهتا

 بلند شد: سایآ یصدا

 

 آآآآآآآآآآآآآآخ... -



 هیسر اصل مطلب؟  نیرفت یزود نیوا!  به هم-

 یعنیشما!  نی!!! چقدر هولیزیچ ،ییا یساز یآمادگ

 بپزم؟  یاالن تموم شد؟ کاچ

 

 گرفت. ونیچشم از تلوز سایند مهتا، آبل یخنده  با

درست کردنت!  الیپف نیبا ا مونیم یخندیم یبه چ-

 بود دندونم شکست...  دهیچندتاش نترک

 

 میخبرش نگاه کرد یمعترض و ب یبه چهره  ییدوتا

خبر،  یهم از همه جا ب سایو آ میدیبلند خند

 کرد. مونیهمراه

 

 : دمیوسط خنده پرس دهیبر دهیبر

  ؟یدرست کن یکاچ یتو بلد_

 



فرش شده بود از خنده  نیزم یتعجب به مهتا که رو با

 نگاه کرد.

 

  ؟ی! اما چطور؟ واسه کگهیبلدم، مثل حلوائه د بایتقر_

 

 خنده اش بهش اشاره کرد. ونیم مهتا

 واسه خودت!_

 

دفعه  کیبا تعجب به هر دومون نگاه کرد و  هیثان چند

 دهنش زد. یمحکم با دو دست رو

 

 زم بلند فکر کردم؟!؟! با -

 

 ●بار منم کنار مهتا از خنده فرش سالن شدم... نیا و
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 یدپس هنوزم بل م،یدیعجب! لبخند شما رو هم د چه

 !!! یبخند

 

که با  کنمیو بهش نگاه م ارمیسرم رو باال م شوکه

 .ستادهیبا فاصله ازم ا نهیپوزخند معروفش دست به س



 !نجایاومدم ا یمن ک دونمینم یاومد! حت یک دونمینم

 هی یلبه  ایبه در کینزد کنم،یبه اطرافم نگاه م یکم

نشون از  رهیتخته سنگ بزرگ نشسته بودم. آسمون ت

 . نجامیوقته ا یلیشت که خدا نیا

 

 هنوز آباد نشده، خطرناکه! نجاهایا_

 . یالزم نکرده نگران من باش_

 

و به سمتم  کنهیرو پر م نمونیب یزنان فاصله  قدم

 .ادیم

 

 نگران تو؟ اونم من؟ _

 

 .خندهیپر تمسخر م کوتاه

 



بود! بخاطر مهتا اومدم  دیتوهم ها از تو بع نیا_

داشته  یاسترس خوادینم انیودنبالت، نگرانت بود. پ

 باشه... 

 

و به  کنهیاش محکم تر م نهیس یدستاش رو رو ی گره

 .شهیم رهیخ ایدر ی رهیافق ت

 

منطقه متروکه تنهام  نیا یبا اون تو نکهیفکر ا از

نفس  کنمیو احساس م رهیضربان قلبم کم کم باال م

 .شهیتر م نیسنگ یهام هم کم

 

 !ارمیکم ب وامخیباشم... نم فیضع خوامینم 

نفسام رو کنترل  تمیتا بتونم ر کشمیم قیعم نفس

 کنم.

 



که با دکتر  یجلسات یچند سال ط نیکه ا یجمالت

 :کنمیذهنم مونده رو با خودم مرور م یداشتم تو

 

 !ترسمیازش نم من»

 رهیندارم که اون بتونه ازم بگ یزیچ گهید

اما... هنوزم  ستمین یاون زالل قبل گهیمن د_

 ..محکمم.

 «تر از اون... یتر از قبل، قو یقو

 

تخته سنگ  یتوجهش رو جلب کنم از رو نکهیا بدون

تا با فاصله گرفتن ازش  رمیعقب تر م یو کم شمیپا م

 داشته باشم. یحس بهتر

راحت تر  یکم کنمیساده احساس م یکارها نیهم با

 ...کشمینفس م

 



 ینیاز سنگ گهیبهم م یحس است،یبه در رهیخ نگاهش

 بزنه سکوت   خوادیکه م یحرف

آروم کل سکوت  مهین یایدر یموج ها ی. صداکرده

 خودش گرفته. یسلطه  ریساحل رو ز

 

با روشن  اره،یدر م بشیج یاز تو یگاریس پاکت

و بعد از چند  رهیگیم گاریاز س یقیکردنش کام عم

 .دهیم رونیرو با بازدمش ب گاریدود س هیثان

 

 مهتا بارداره... _

 

 !ستهیا یاز حرکت م یلحظه ا یراب زیچ همه

مهتا؟ باردار بود؟ داشت مامان  گفت؟یداشت م یچ

 شد؟یم

 



 ! مهتا باردار بود..آره

 رفته بود...  سایآ

 هم مرده بودم...  من

 نبود! نیقرار مون ا یول

 

 یعروس شد لباس دوتا هیزودتر از بق یبود هرک قرار

 رو هم انتخاب کنه. گهید

زودتر بچه دار شد بچه اش  یکهر میگذاشته بود قرار

 خاله باشه. گهیکه م ییکلمه ا نیاول

 چی! اما هیـــــــلیخ م،یقرارها داشت یلیخ ما

 کدومشون نشد..

 

که  شودینم یگاه شود،یو م یخواهینم یگاه"

 "شودینم

 



 !!!انیآر ذارنیبچه اشون پسر باشه اسمش رو م اگر

پس اسم بود...  انیو پو سایآ یاسم بچه  انی... آرنه

 بود؟ یمهتا چ یبچه 

 ذاره؟یم یاسم بچشو چ گفتیم

 ...ادینم ادمیااااااااهــــــــــــه چرا 

 

 ! شدیخوشگل م بچشون

معصوم و  یو چشما انیپو ییطال ییخرما یموها اگر

 ...گرفتیرو م سایآ ییقهوه ا

!  مادرش ستین سایاما مادرش که آ انهی! پدرش پونه

و مظلوم  یقهوه ا یشماچ یمهتاست! پس... پس  بجا

رنگ مهتا رو به ارث  یتونیز یچشما دیشا سا،یآ

 .بردیم

 



گردش مردمکش هم  یکه حت ییهمون چشما صاحب

 عشوه و ناز دلبرانه داشت!

 

 یافکار زه؛یریهامون رشته افکارم رو به هم م یصدا

 بود... یجیکه پر از گ
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 انیچرا پو دونمیشد! هنوز هم نم یچ دونمیمنم نم_

 دفعه عاشق مهتا شده! کی

 

گم  گاریس ظیچند لحظه پشت دود غل یاش برا چهره

 .شهیم

 

بود! درباره  سایآ یحرفاش درباره  یقبل از اون همه _

 ادیا زو صداقتش! ام یدر مورد سادگ تش،یمظلوم ی

از  یجور سایشد مهتا! آ انینگذشت که فکر و ذکر پو

 ذهنش پاک شده بود که انگار از اول هم وجود نداشت.  

 

فرار کنم، نه از  خوادیدلم م شه،یفشرده م قلبم

مقابله با  یکه تموم تالشم برا یخاطرات! بلکه از مرد

 .بود دهیفا یروح و روانم ب یزخم بجا مونده ازش رو

 



 کشمیم قی. باز هم نفس عمآروم باشم نمکیم یسع

از  ییتکه ها یادآوریآروم باشم اما  کنمیتالش م

 .کنهیرو باز م یمیقد یخاطرات گذشته زخم ها

 

که دکتر گفته بود رو  یتا جمالت ببشتر کنمیم تالش

 یو بجاش تکه ها ادینم ادمی یزیمرور کنم، اما چ

 .کنمیم دایپ یمیاز خاطرات قد یشتریب

 

زمان  یبعد گاریروشن کردن س یبه اندازه  تشسکو

 .برهیم

 

از  یکی! رانیا میاومده بود سمسیکر التیتعط یبرا_

 یبرا خوادیزنگ زد بهم و گفت که م انیهمون روزا پو

 ی. وقتمیاستادمون بره، با هم به آموزشگاه رفت دنید

استاد گفت کالسش االن شروع شده و از ما  میدیرس



 یبه عنوان رتبه ها یمعرف یراخواست که همراهش ب

 .میبر سبرتر به شاگرداش سر کال

همراه استاد رفت! قرار  انیحوصله نداشتم، اما پو من

رفت و تا آخر  انیربع بمونه و برگرده اما پو کیبود 

و  سیبچها تدر یکمک به استاد موند و برا یکالس برا

 رفع اشکال کرد.

کالس و تموم شدن  میبعد از دو ساعت و ن یوقت

 رانیا میبرگشتن استاد ازمون خواست تا هر وقت اومد

استاد رو رد کردم اما  شنهادی. من پمیبهش سر بزن

 قبول کرد...  انیپو

 انیپو م،یتموم شدن درس و گرفتن مدرک برگشت بعد

برنامه  یقولش به استاد موند! کارش شده بود جور یپا

اه و همر چونهیروزها شرکت رو بپ یکنه که بعض یزیر

 انیپو ریاز تاث یاستاد به آموزشگاه بره. استاد حساب

 بود. یکارش راض یکالساش و نحوه  یتو



شرکت به دنبال  یاز همون روزا خسته از کارها یکی

 .میبزن یدور هیشهر  یرفتم تا باهم تو انیپو

که خودش شروع کرد به  میشهر گشت یکه تو یکم

 !سایدختر به اسم آ هیحرف زدن در مورد 

 داد،یانجام م یکه هر از گاه یواشکی یها طنتیش از

که مثل بچه  انیعالقه اش به درس، طرز نگاهش به پو

وقتا با  یبعض نکهیا ه،یبچه درس خون نکهیها بود، به ا

 .پرسهیو سوال م دهیم امیپ انیبه پو یخنده دار لیدال

 

و  ندازهیپا م ریرو ز دهیکه تا آخر کش یگاریس لتریف

 .کنهیلهش م

 

. خوشش اومده بود سای! از آهیدردش چ دمیفهم_

 سایپشت سر آ یکه گفت وقت هیبرنامه اش چ دمیپرس

بعد کالس با  یبرا سایکه آ دهیبوده، د ستادهیا



بوستان معروف قرار _از باغ یکی یدوستش تو

 اونجا... میگذاشته. آدرس رو گفت و ازم خواست که بر

 یو به باغرو عوض کردم  ریبهش نه بگم! مس نتونستم

 .میآدرس داده بود رفت انیکه پو

بوستان بزرگ وسط شهر، سرسبز و خنک بود. _باغ

درخت  دیباغ باالخره فهم یتو یبا سوال از آدما انیپو

 کجاست. یمیتوت قد

بزرگ و پر از شاخ و  یمیدرخت توت قد هیباغ بود!  ته

بود! از دور سه تا دختر  یدنج و ساکت یلیخ یبرگ. جا

درخت بزرگ در حال  ی هیسا ریه زک دمیرو د

سرش  دیکه شال سف یدختر انیبودن. پو دنیخند

 .سائهیبود رو بهم نشون داد و گفت که اون آ

 کیدر حال نزد انیپو دمیبگم که د یزیچ خواستم

هوا بلند شد  یب سایشدن به دختراست، همون لحظه آ

از دست دوستاش فرار  خواستیکه انگار م یو در حال



و به جلوش  رهیچشم از دوستاش بگ نکهیاکنه بدون 

 برخورد کرد. انینگاه کنه محکم به پو
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ساده  یسایاونجا بودن! آ یقبل یاون روز با نقشه  پس

عشق اون روز  گفتیم شهیمن! هم یاحساسات ی

اون روز  ادمهیراهشون رو به هم وصل کرده. خوب 

 رو... 



 

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

  خب؟_●

 ... نیخب نداره که! هم_

که بهمون  نجایا میایب یگفت نیفقط به خاطر ا یعنی_

بود و بهش  دهیپوش دیسف راهنیامروز پ انیپو یبگ

  ومد؟یم

منم واسه  ومد،یش مچقدر به یاگر بدون یآره! وا_

 !اد؟یبهم م دم،یخر دیشال سف هیسر راه  نیهم

 بود؟  یشلوار؟ کفش؟ جوراب؟ کمربندش چه رنگ_

  کار؟یچ یخوایوا... رنگ اونا رو م_

الاقل دلم رو خوش کنم که امروز فقط بخاطر  خوامیم_

 !نجایا ومدمین راهنیپ هیرنگ 



  ؟یکنیمسخره ام م_

بعد بخاطر کشف  یدفعه  دمیم زهینه! دارم بهت انگ_

 ... نجایا یرنگ شورتش مارو بکشون

 

 هیدرخت تک یبه مهتا که با خنده سرش رو به تنه  رو

 .کنهیداده بود اعتراض م

 

بچه  یادب شده! ول یچقدر ب دایزالل جد نیمهتا بب_

 .ومدیبهش م یلیها... خــــــــ

به  یلیمردن هم خ کنمیفاصله نگاه م نیاالن که از ا_

 ... ادیمتو 

 

و  دیسرمه با عجله از جا پر یتو یچ دونستیم چون

 کرد که...  دنیطور که نگاهش به من بود قصد دوهمون

 آخ شکمم... آخ بچم افتاد... _



 

بهش برخورد  سایکه آ یو به کس ستادمیحرکت ا از

و سه  ستیب بایبود تقر یکرد نگاه کردم. پسر قد بلند

فر و بور  بایتقر یو موها یچهار ساله، پوست گندم

   یلیخ یبا لباسا ،ییطال

 اومده بود. یاالن سر قرار مهم نیکه انگار هم کیش

 

رو بخاطر  سایتموم بشه و آ انیجر نیبودم تا ا منتظر

 سوژه کنم. یمدت یپسره برا نیبغل ا یافتادنش تو

 

 .کنهیم یدستپاچه عذرخواه سایآ

 

 آقا...  دی! ببخشیواااااا یااااا_

 یگیم یخانوم؟ بچم رو انداخت هیچ دیببخش_

 بدم؟  یاالن جواب شوهرم رو چ د؟یببخش



 

 زدیحرف رو م نیکه داشت ا یبا تعجب به پسر سایآ

 نگاه کرد.

 

  ن؟ییعه... شما -

 

 چشم دوخت. سایهم با لبخند متعجب به آ پسر

 

 حواست کجاست دختر؟  ؟ییتو سایآ _

 که نشد؟  تونیزیچ_

 م،یریبگ دهیند ارتیز نیا نمیاگر افتادن بچم رو به _

  نجا؟یا یبعد کالس اومد ؟ینه خوبم! تو چطور

 

 یاحتمال یختگیبه هم ر کردیم یبا هول سع سایآ

  رو درست کنه دشیموها و شال سف



 بـ... بله... _

 

 .به من و مهتا نگاه کرد پسر

 

  ؟یکنینم ی! خب، معرفیبا دوستات هم که اومد-

 

 سمت ما انداخت. به ینگاه یبا نگران سایآ

 

 دوستامن، مهتا و زالل...  نایچرا! ا_

 

 رو به ما ادامه داد: و

 

 ... یاستاد  مهندس زرشاه یبچه ها آقا_

. هم از لفظ میو مهتا با تعجب بهش نگاه کرد من

خنده امون گرفته بود و هم  "استاد  مهندس یآقا"



 یبه اسم استاد زرشاه یکس م،یکردیفکر م یهرچ

 !میشناخت ینم
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 به سمتمون اومد. پسر

 

از  انم،یکرد! من پو یمعرف یرسم یلیخ سایآ-

 خوشبختم...  تونییآشنا



 

افتاد،به زور  دشیسف راهنیبود! نگاهم که به پ انیپو

هم به جمع  ییا گهیپسر دخنده ام رو گرفتم.  یجلو

 اضافه شد.

 

شونه اش  یبه سمت پسر رفت و دست رو انیپو

 گذاشت.

 

 گرمابه و گلستان من آقا هامون...  قیرف_

 

 با خنده ادامه داد: سایرو به آ و

 استاد  مهندس عامر...  یآقا سا،یبه قول آ ای_

 

 : دیدفعه ترک کیگرد شد و  سایآ یچشما

 



 شما؟  یوره کنکور د کیهمون رتبه _

 

 اعتراض کرد: یبا لحن حق به جانب و بامزه ا انیپو

پنجاه و هفت بودم! پنجاه و هفت هم  یمنم رتبه _

 ها...  ستین یبد یرتبه  نیهمچ

 

شروع به صحبت  انینگفت. پو یزیو چ دیخند سایآ

کرد و همه مشغول گوش دادن به  هیدر مورد بورس

 حرفاش بودن بجز من... 

 نگاه کردم. انیبه پسر همراه پو یزتابلو با بدون

بلند بود! من تا شونه هاش هم نبودم، برعکس  قدش

. غرور داشت یو شرق یمشک یچشم و ابرو انیپو

از  یحت کرد،یم ییگرانه از تموم وجودش خودنما دادیب

 ...شیپشون یخط اخم رو



و مچم  دینگاهش به سمت من چرخ رمنتظرهیغ یلیخ

 م گرفتم.رو گرفت. دستپاچه ازش چش

 

چرا اما دوست نداشتم اونجا بمونم و با بهونه  دونمینم

رو به  مونییآشنا نیجدا شدن ازشون، اول یبرا ییا

 ●رسوندم... انیپا

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 

و چراغ ها روشن شده  کتریمحوطه تار ام،یخودم م به

 بود.

به  لیمغزش تبد یسایچرا کم کم آ دونمیهنوز هم نم_

 نه...  ایکار درست رو کرد  سایآ دونمیمهتا شد! نم



عشقش و  یبچه  یبمونه و االن برا یانتظار داشت_

با  ایخواهرش بود اسم انتخاب کنه؟  یروز هیکه  یکس

 خواست؟یم ینیریخبر از مهتا ش نیبخاطر ا یخوشحال

دل  یو همه اشکا موندیم شد؟یو خوار م موندیم

 ذاشتن؟یاشک شوق م یبه پا شکسته اش رو

 

 . شمیجوابش شوکه م از

 

! زدیداشت دست به اون کار نم یدیاگر از تو ام دیشا_

گناه ندون، تو هم کمتر از اونا مقصر مرگ  یخودت رو ب

 !یستین سایآ

 

 .چهیپیگوشم م یتو صداش

 

 ...یستین سایتو هم کمتر از اونا مقصر مرگ آ-



 ... یستین سایهم کمتر از اونا مقصر مرگ آ تو

 ...یستین سایهم کمتر از اونا مقصر مرگ آ تو
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تخته سنگ  ی. از روافتهیتکرار به دوران م نیاز ا سرم

 :زنمیو داد م شمیپا م

 



ام؟ من  سایمن مقصرم؟ آره؟ من مقصر مرگ آ_

 یکه سادگ یاون دوست نامردت؟ اون عوض ایمقصرم 

 کاریرفته دوستت چ ادتیدلش رو زد! نکنه  سایآ

 کرد؟ ها؟

 

 بزنم: ادیبلندتر فر شهیباعث م سکوتش

 

کـرد؟  ـــــــکاریجواب بده! اون چـــــــــ_

که  یرفت با کس سا،یدوست آ نیتر یمیرفت با صم

 ؟یفهمی، ماز خواهر بود زتریعز سایآ یبرا

با  "سایدوســــــــت آ نیتر یمیصــــــــم"

 که االن   ی، کس"سایخـــــــواهر آ"

که  ستین سای! آشمیمن خاله نم یول شهیمامان م داره

بشه که خون  یکس یکه خاله  ستین سایخاله بشه. آ

 رگاشه... یعشقش تو



 

 بزنم: غیج کنهیاز درون مجبورم م یحس

 

شما؟ اومدن  نیاصال چرا اومد ؟نایاز ا یفهمیم یتو چ_

بود که  ییا رهیما جواب کدوم گناه کب یزندگ یشما تو

بود  یاون چه گناه م؟یهر سه مون مرتکب شده بود

 ن؟یکه شما جوابش بود

 

آب  خیتکه  هیکم کم دارم مثل  کنمیم احساس

 ...شمیم

 

. امیاما کوتاه نم کنمیرو حس م میرفتن انرژ لیتحل

داشتن تخته سنگ کنارم تعادلم رو با نگه  کنمیم یسع

 حفظ کنم.

 



 خدا لعنتت کنه هامون! خدا لـــعنتتون کنه..._

 ! مــــــتــــنــفــرم...؟یفهمیمتنفرم، م ازتون

 

 یکه خودم به سخت شهیم فیاونقدر ضع صدام

 :دمیتوانم ادامه م نیو با آخر شنومیم

 

 ... دیگــــــــــمــــــشــــ دیبــــــر-

 

 .شهیخفه م ایدر یموج ها یم توصدا 

 

به  ایدر یموج ها یفقط سکوت و صدا هیچند ثان یبرا

که انگار هر بار به ساحل  ییموج ها رسه،یگوش م

 ... کردنیرو تکرار م ادمیفر دنیرسیم

 

 هـامـــون؟ موحد؟ -



 

اراده و با عجله دستش رو  یکه ب ادیبه سمتم م هامون

 .فتمایم نیزم یو از ترس رو زنمیپس م

 

برام سخت شده، خودم  دنینفس کش کنمیم احساس

 یتا ازش دور بشم که صدا کشمیشن عقب م یرو رو

 :رسهیپر حرصش به گوشم م یزمزمه 

 

  م؟یزندگ یتو یکرده بودم که تو اومد یمن چه گناه_

 

 :دهیبلند جواب م یبا صدا و

 ...میینجایا_

 

 کیکه نزد نمیبیمهندس ستوده رو م هیچند ثان بعد

 .شهیم



 

منطقه هنوز خطرناکه، واسه  نیا نیدونیشما که م_

مهندس  سیهمه کارگرا رفتن، سرو نجا؟یا نیاومد یچ

که  دنیها فهماسکان بچه میرفت یها هم رفته! وقت

 خطرناکه...  نجایا م،یبر نیای. بنیستیشما ها ن

 

باعث  دهیکه حضور ستوده بهم م یتیاحساس امن با

 یمن رو تو خوامیکنم. نمبه ترسم غلبه  یکم شهیم

 بلند بشم. نیزم یاز رو کنمیم یسع نه،یبب طیاون شرا

 

 نکهیو با احساس ا گردهیهامون به سمتم برم نگاه

و با  کشمیبشه خودم رو عقب م کیبهم نزد خوادیم

که تا اون لحظه متوجه  ییپاها یکمک تخته سنگ رو

 .ستمیایلرزشش نشده بودم م

 



و  ذارهیلباش م یگوشه  یگاریس تیبا عصبان هامون

 :دهیو جواب م ادیچند قدم به سمتم م کنه،یروشن م

 

 نگیپارک یمن تو نیماش م،یایتو برو! ما خودمون م_

 .نجاستیا

 

بگم با  یزیبتونم چ نکهیقبل ا کنم،یخشم نگاهش م با

و مچ دستم رو با تموم  ادیچند قدم بلند به سمتم م

 :دهیو ادامه م رهیگیدستش م یقدرتش تو

 

 ...میساحل قدم بزن یتو یکم هی میخوایما م_

 

 ...رهیم جیدستش سرم گ یحس گرما با

بدنش دوباره و دوباره و  یلباش و گرما یگرما حس

 !شهیم یدوباره برام تداع
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دستم رو از دستش  دهیبهم دستور ماز درون  یحس

 بکشم و فرار کنم... رونیب

 

که با فشار  خونهیذهنمه رو م یکه تو یزیچ انگار

بکشه  ریاستخونم از درد ت شهیمحکم دستش باعث م

 .ادیبند ب نمیسنگ یو نفس ها



 

سوال  یو با لحن خاص کنهینگاهمون م ستوده

 :پرسهیم

 

  ت؟یوضع نیبا ا نجا؟یا_

 

 الیخیهامون از دست ستوده که قصد بشدن  یعصب

فک قفل  نیاز ب یکه عصب کنمیشدن نداره رو حس م

 :دهیشده اش جواب م

 

 ؟یدار یتو مشکل_

 

 .کنمیبهش نگاه م چرخونمیرو به سمت ستوده م سرم

 



هامون  یمن جدا و به چشما یاون از چشمها نگاه

 .بندهیلبش نقش م یهم رو یو پوزخند شهیدوخته م

 

هم  یکنیلهش م یکه دار یصاحب دست یمطمئن-

 نظر رو داره؟ نیهم

 

. فکر کنه یبخواد دخالت کردمیرو هم نم فکرش

و من رو باهاش تنها  رهیبا حرف هامون م کردمیم

 ...ذارهیم

 

 نداره بهراد! یموضوع به تو ربط نیا_

 

 گردهیکه اومده بود برم یاز همون سمت یجواب بدون

 .ستهیایکه از حرکت م مکنیناباور به رفتنش نگاه م

 



 منتظرتم. نیماش یزالل! من تو_

 

 ...شمیم شوکه

اسمم از زبون مهندس ستوده، و هم  دنیبخاطر شن هم

 که گفته بود. یبخاطر جمله ا

 اون گفت منتظرمه؟! 

 

 نکهیو قبل ا شهیفشار دست هامون آهم بلند م با

 ریکه مس نمیبینشون بدم ستوده رو م یعکس العمل

هامون  یو روبرو ادیبه سمتمون م گرده،یبرم رفته رو

 .ستهیایم

 

 یو همونطور کشهیم رونیرو از دست هامون ب دستم

با لحن نچندان  کنهیهامون نگاه م یچشم ها یکه تو

 :ادیبه حرف م یدوستانه ا



 

 بدم... یبهت فرصت خوامینم گهیمتاسفم! اما د_

 

به ترس نگاهم  هیشب یتوجه بهش با حالت یب هامون

 .کنهیم

 

 زالل! کجا؟!_

 

و  رمیگیاراده ازش فاصله و پشت ستوده پناه م یب

من با ستوده  یهامون از همراه گفتیکه م یحس

 .کنمیاستفاده م هیعصب

 

 گفت؟!. یبهــراد چ یدیبدم؟ نشن حیبرات توض دیبا_

 



براش  یهمراه نی! انگار اشهیمات م کنمیم احساس

 .قابل هضم نبود

 

و آروم با  دهیبحث نم یادامه  یبرا یفرصت ستوده

 .وفتمیجلوتر از اون به راه ب خوادیدست ازم م یاشاره 

 

نجاتم بده و  یکی! فقط الزم داشتم یمهم نبود ک برام

 من رو از هامون دور کنه.

  

. میزنینم یحرف چکدوممونیه نیبه ماش دنیرس تا

 .کنهیبا سرعت حرکت م میشیم نیسوار ماش یوقت

 

 یول کنمیت و استخون دستم حس مگوش یرو تو درد

 .رمیگیاش م دهیناد یبه سخت

 



 یاحساس خفگ میشیم کیساختمون اسکان که نزد به

که هست سخت  ینیاز ا دنینفس کش خوامی. نمکنمیم

 نکهیا یآور ادیمهتا و  دنیبه د یلیتر بشه. اصال م

 بارداره ندارم.

 

از  ییصدا نکهیاما قبل ا کنمیدهن باز م یسخت به

 :ادیخارج بشه ستوده به حرف م دهنم

 

 یبر یخوایشهر دور بزنم، اگه م یبرم تو خوامیمن م-

 اسکان که برسونمت، اگه نه که... 

 

  ستم؟یمزاحم ن ام؟ینداره ب یاشکال_

 

 .ارهیم نییپا یسمت خودش رو کم ی شهیش

 !؟ینه! چه مزاحمت_



 

 کنهیو روشن م دارهیداشبورد برم یرو از رو گارشیس

 .شهیام خارج م هیبه حالت سرفه از ر نمینگکه نفس س

 

 .کنهیپرت م رونیب شهیرو از ش گاریس یحرف بدون

 

 تتونیبودنم اذ خوامیندارم، نم گاریبا س یمن مشکل_

 !نی، راحت باشکنه

 

 :دهیکوتاه جواب م فقط

 

 بکشم. تونمیبعدا هم م ست،ین یعجله ا_
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 نی. روزم مزخرف تر از ادمیم هیتک شهیرو به ش سرم

 !شدینم

شدن هامون بهم  کینزد یو صحنه  بندمیم چشم

 هیشدن از  داریب نیکه ع بندهیپشت پلکم نقش م

 !کنمیکابوس با وحشت چشم باز م

 

سردم  یهاحس به انگشت  شهیباعث م نیماش یگرما

دست هامون  دیبرگرده، مچ دستم که هم از فشار شد



 مالمیموقع افتادن دردناکه رو م یخوردگ چیو هم از پ

 :کنمیخودم اعتراف م شیو پ

 

هم  نیامروزم از ا د،یرسیبهراد ستوده به موقع نم اگه»

 «.شدیبدتر م

 

 .دمیم هیتک یصندل یرو به پشت سرم

از  لمیف نیع و خاطرات زنهیم غیمغزم ج یتو یکی

 .شنیچشمام رد م یجلو

 

چند ». ستوده با گفتن امیبه خودم م نیتوقف ماش با

 نکهیا یحوصله  ی. حتشهیم ادهیپ نیاز ماش« لحظه

 بفهمم کجا رفته رو هم ندارم.

 



که  یتی. با احساس امنمونمیو منتظر م بندمیچشم م 

 دارم.  یحضور ستوده بهم داده بود احساس بهتر

 

چشم باز و به  نیدر ماش یبا صدا قهیقچند د بعد

 یرو از تو یزیکه بعد نشستن، چ کنمیستوده نگاه م

 .ارهیدر م لونینا

 

 دستت... یرو بذار رو نیا _

 

رو به  یکیکوچ یرنگ ی سهیک گردم،یسمتش برم به

سمتم گرفته و نگاهش به مچ دستمه که به شدت قرمز 

 و ملتهب شده.

 

 ؟یشار داده، درد داربدجور دستت رو ف نکهیمثل ا _

 



 :دهیکه ادامه م کنمیم نگاهش

 

 دستت رو بده به من..._

 

 شهیکه باعث م کشمیعقب م یاراده دستم رو کم یب

 بده: حیتوض عیسر

 

 فقط... ست،ین یمشکل یخوایاگر نم_

 

و با آرامش ادامه  رهیگینظر م ریحرکاتم رو ز محتاطانه

 :دهیم

 

 مچت آورده؟ سر ییکه چه بال نمیبب یدیاجازه م_

 



. با برمیآروم دستم رو جلو م د،یو با ترد کنمیم نگاهش

لب زمزمه  ریو ز رهیهم م یدستم اخماش تو دنید

 :کنهیم

 

 بشکنه دستت هامون!_

 

که با حس سرماش  دهیرو به دستم م کیکوچ سهیک

 !خهی ی سهیک شمیمتوجه م

 

 دستت که خون مرده نشه. یبذار رو_

 

 خی کیکوچ ی سهیک با گذاشتن کنمیم احساس

طول  یکم ره،یهم م یاخمام تو سوزه،یپوست دستم م

 .شهیحس م یدستم ب خی یتا باالخره از سرما کشهیم

 



 .کنهیو نگاهم م گردهیسمتم برم به

 

 دردت کمتر شد؟_

 

 یکیپالست سهیک یکه از  تو دمیسر تکون م آروم

 .ارهیم رونیب یرو به همراه باند کش یپماد

 

 من برات بزنم؟ ای یو بزنر نیا یتونیم_

 درد ندارم. ادیز خواد،ینم_

 !یکنیچون االن سر شده حس نم یول ،یدرد دار_

 االن خوبم..._

 

که  کنهیداره تالش م کنمیاحساس م کنه،یم نگاهم

 آروم باشه.

 



من  یذاریم ؟یزنی! خودت مدمیحق انتخاب بهت م_

 ببرمت درمانگاه؟  ایبرات بزنم؟ 

 .ستیگفتم که... الزم ن_

 

 .کنهیرو روشن م نیو ماش نهیشیم صاف

 

 کنه. دییدرمانگاه که دکتر هم حرفت رو تا میریپس م_

 

 شهیباعث م دهیکه بهم م یالکل و حس بد یبو تصور

 .امیکوتاه ب

 

 ؟یپماد رو بد شهیم زنم،یخودم م_

 

 تیو با آرامش اما جد رهیگیرو به سمتم م پماد

 :دهیادامه م شیشگیهم



 

الزم باشه دکتر  دینبود! واقعا شا دیدمن قصدم ته_

 .نهیبب

 

 یخاص تیتموم جمالتش رو با حساس کنمیم احساس

اون بخاطر رفتارم  شم،یشرمنده م ی. کمکنهیانتخاب م

من نسبت به همه  کردیو هامون فکر م انیبا مهتا و پو

 پرخاشگر و سردم!

 

از  یو کم کنمیبگم پماد رو باز م یزیچ نکهیبدون ا 

 .دمیو مالشش م مالمیدستم  م یرو یا ماده ژله

 .کنهیرو برام باز م یکش باند

 

 رو هم دور دستت ببند، بزار گرم بمونه. نیا_

 



 :دهیبا شک ادامه م و

 

 اگر برات سخته بده من برات ببندم._

 

و  خوامیکه کمک نم فهمونمیتکون دادن سر بهش م با

 .بندمیخودم باند رو دور دستم م

 

کم  شهیباعث م نیماش یت و گرماسکو کنه،یم حرکت

 یکه با صدا ادیبسته شدن به سراغ چشمام ب لیکم م

 .امیبهراد ستوده به خودم م

 

 تینطوریبدجور باهاش کوکه که ا تیسر ناسازگار_

 کرده!

 ...ستیمهم ن _

 



 داره. یریاز مچگ یحالت لحنش

 

 !؟؟ینکنه عاشقش بود_
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 .کنمیشده ام رو بلند  م یچیباند پ دست

 

 !ه؟یعشق و عاشق هیشب نیا_



 انتقامه! انیپس جر_

 

در جوابش بگم ادامه  یبخوام فکر کنم که چ نکهیا قبل

 :دهیم

 

 ! میهست میت هی یحساب با هم تو نیو با ا _

 

 !م؟یت هی! گفت گردمیماراده به سمتش بر یب

 

اما نگاهش از  دارهیرو نگه م نیچراغ قرمز ماش پشت

 .شهیشمار جدا نم هیثان

 

 ...یریانتقام بگ یخوایتو هم م_

 



 یکه صدا کنهیبرداشت م یاز سکوتم چ دونمینم

 .چهیپیم نیماش یآرومش تو یخنده 

 

به من؟  نانیبذارم؟ نداشتن اطم یچ یسکوتت رو پا_

 هدفت؟ ایه خودت؟ مطمئن نبودن ب

 

 دونست؟یاز من م ی! اون چنهیشیلبام م یرو پوزخند

 

قرص ها و  ،یدید مارستانیتخت اون ب یمن رو رو_

آدم بدبخت و  هیبا  یو فکر کرد یدیسکوتم رو د

 ؟یطرف فیضع

 زدم؟ یحرف نیمن چن_

 رو رسوند. یمنظور نیحرفات چن_

 نبود. نیمنظورم ا_

 !یپس بهتره ادامه ند_



 

 ارهیم نییرو پا شهیش یو کم کشهیم یقیمع نفس

 

  ؟یچقدر به هدفت مطمئن_

 

 !رهیهم م یتو اخمام

 

 !فهممیمنظورت رو نم_

  ؟یکنار من تحمل کن یتونیبه نظرت م_

 

 .کنمیتفاوتش نگاه م یب یچهره  به

 

 ؟یچ یبرا_

 به هدفم...  دنیرس یبه هدفت، برا دنیرس یبرا_

  ه؟یهدفت چ_



 هدف تو... نیع_

 

 .رهیهم م یتو شتریاز طرز جواب دادنش ب ماماخ

 

مهندس، امشب چه خبره؟! با چه  فهممتینم_

 ؟یگیرو به من م نایا یاعتماد

 

به سمتم  کنهیپارک م ابونیرو کنار خ نیماش

 .گردهیبرم

 

 .زنمیگدار به آب نم یمن ب_

 بهت اعتماد کنم؟  دیچرا با_

 

 .ندازهیشونه باال م دیق یب

 



 دمیو د دمیکه من شن ی! هرچینکناعتماد  یتونیم_

فراموش  یدیهم که تو شن یهرچ شه،یفراموشم م

 !یکنیم

 

!از اولش هم کنم کاریچ دیبا دونمی... نمکنمیم سکوت

مشکلش  انیاون با هامون مشکل داره اما ب دونستمیم

 من... شیصراحت پ نیاون هم به ا

 یشک چیاز منه ه شتریقدرت بــهراد ب نکهیا به

 ازیمثل اون ن یو محکم یکمک قو هین به ندارم، م

اون به  ازین دونمیبود! نم بیعج زی... همه چیدارم ول

 !هیمن چ

 

 .دهیجوابم رو م قایاما اون دق پرسم،ینم یسوال

 

 ...رسمیفکر نکن، من با تو و بدون تو به هدفم م ادیز_



 .کنهیپس چرا...حرفم رو قطع م_

 یشتریا سرعت باز کارم ب ییجا هیچون با بودن تو، _

وسط هم من به خواسته ام برسم،  نی. گفتم ارهیم شیپ

 هم تو به هدفت!

 

 .شهیبگم که مانع م یزیتا چ کنمیباز م لب

 

انتقام گذشته با  یبرا یخوایکه م یدیهر وقت فهم_

 .یریگیسواالتت رو م ی هینه جواب بق ای یمن باش

 

 یرو ختهیر ی! به خودش، به چند تار موکنمیم نگاهش

 اش... دهیکش یمشک یبه چشما ش،یشونیپ

 

  م؟یمشترک دار یکه گذشته  یاز کجا مطمئن_



هدف مشترک  هیکاف ست،یگذشته مشترک الزم ن_

 .میداشته باش ندهیواسه آ

 

به  یلب هاش فقط کم کنهیرو باز م یمنیا کمربند

 :شهیم دهیحالت لبخند کش

 

 ...میکه دار_

  

صحبت  یطور شم،یم یحرفاش عصب یتو نانیاطم از

 یبار اتفاقات نیاومده و چند ندهیکه انگار از آ کنهیم

 ! دهیرو د افتهیکه قراره ب

 

 ...نقیچطور ا_

 

 .کنهیرو قطع م حرفم



 

رو  متیکه تصم یوقت یسواالتت باشه برا یادامه _

 ؟یخوریم ی. حاال بگو چیگرفت

 .ستیممنون، گشنمه ام ن_

 

 

 !یجد هشی. مثل همگردهیبه سمتم بر م کامال

 

استفاده کن، من با  دمیکه بهت م ییاز حق انتخاب ها_

 .ستمیهمه مهربون ن

 

 بهراد ستوده رو هضم نکردم! نیا هنوز

 

 ندارم... لیم_



که معده  رمیگیبرات م ینیزم بیس هیالحساب  یعل_

 نمونه. یات خال

 نه..._

 دیبا م،ینداره بمون یلیدل یخورینم یزینه؟! اگر چ_

پس  شون،ینیبب یخوایتو هم که نماسکان!  میبرگرد

و  میشهر بچرخ یاونا، تو دنید یبجا ستیبهتر ن

 ؟یبخور ینیزم بیس

 

 شهیم ادهیپ نیکه از ماش کنمینگاهش م فقط

که امشب  یبیعج یاز بهراد ستوده  خورمیمن جا م و

خوب  یلیاز کارام رو خ یسر هی لیکه دل ی! کسدمید

 !دونهیم

 

[20.07.21 11:27] 

[Forwarded f rom کور  ینقطه(Del An)] 



 63_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

****      ****   ****    ****     **** 

 

 

خطرناکه، مگه  نجایبار بهت گفته بودم ا هیقبال هم _

 نه؟

 

که  دمینشون نم یالعملعکس چیاما ه خورمیم جا

 :دهیادامه م

 

 !هیخطرناک پاتوق ؟یکرد دایخودت پاتوق پ یواسه_



 

 :دمیخلوتم رو به هم زده جواب م نکهیاز ا ناراحت

 

 ه؟یچ شیخطرناک؟ معن_

 

 هیکنارم به تخته سنگ تک نکهیتا ا شنومینم یجواب

 .دهیم

 

 !تیاون دست خون ،یعنیخطرناک _

 

 بود... دهی! دیلعنت

 

مصرف غذا بعد  کباریکه قاشق  کنمیدستم نگاه م به

 زش،یت ی، با لبه فشار انگشتام شکست ریز نکهیا

 بایخون تقر نکهیکرده. با ا جادیا یجراحت نسبتا بزرگ



بند اومده بود اما هنوز کف دست و انگشتام تماما 

 .هیخون

 

 خودم نبود... دست

مهتا بخاطر  یشونیپ یرو انیپو یلبخند و بوسه  یوقت

چهره اش  یدوران باردار ینگران بود نکنه تو نکهیا

 نکهیبدون ا دمیرو دزشت بشه و پوزخند هامون 

 بال رو سر خودم آوردم! نیبفهمم ا

 

 خواستیدلم نم ره،یگیرو به سمتم م یدیسف دستمال

 .کنهیازم مراقبت م ایاحساس کنه داره من رو کنترل و 

 

دستش،  یتوجه به دست دراز شده و دستمال تو یب

زخمم  یو رو کنمیشال گردن رو از دور گردنم باز م

 .بندمیم



 

که باد دستمال  کنهینگشتاش رو از هم باز متفاوت ا یب

 .کنهیپرت م ایدر یرو به سرعت تو

 

. چند کنهیو حرکت موج ها نگاه م ایآرامش به در با

 یرو با جمله  نمونیکه سکوت ب گذرهیم قهیدق

 .شکنمیم میناگهان

 

 م؟یکن کاریچ میخوایمن هستم! م_

 

جواب  ادیحالتش بوجود ب یتو یرییتغ نکهیا بدون

 :دهیم

 

 ... یشد الشیخیهفته گذشت! فکر کردم ب کی-

 !کردمیداشتم بهش فکر م_



 یقراره چ یدونیتو که نم ؟یکن یهمکار یخوایچرا م_

 بشه؟

 

پوزخندم به  ینبود تا صدا ادیموج ها اونقدر ز یصدا

 گوشش نرسه! 

 

  ست؟یبشه، از مردن که بدتر ن یهر چ_

 ؟یترسیاز مردن نم_

 

 :کنمیزمزمه م ناخواسته

 وقته مُردم... یلیمن خ_
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که  یانجام بد ییکارا یمجبور بش دی! شا؟یمطمئن_

 !یکردیفکرش رو هم نم یحت

 

 !ستین یمشکل_

 

 که بهم اعتماد نداره. دهیحرفش نشون م زهر

 

 ؟یستیه االن داغ اون زخم نک یمطمئن_

 

 .ستمیایو روبروش م رمیبه سمتش م یعصب



 

تر و  تیاهم یمن ب یزخم، برا یگیکه تو بهش م ینیا_

 !یکه فکرش رو بکن هیزیتر از هر چ یعاد

 

 خوردیموهاش که با وزش باد تکون م یتو یدست

 :کنهیلب زمزمه م ریو ز کشهیم

 

 ... دوارمیام_

 خب؟ _

  ؟یخب چ_

  م؟یکن کاریچ قراره_

 

 .زنهیچشمام زل م یو تو رهیگیاز لبخند م یفرم لباش

 

 دختر! یچقدر عجول_



 

 :دمیاما جواب م شهیم ریدرگ ذهنم

 

تموم  یلعنت یباز نیزودتر ا خوامیم ستم،یعجول ن_

 بشه.

 

 .گردهیبرم ایبه سمت در نهیبه س دست

 

 نی! چون به ایاین یباز نیا یپس به نفعته که تو _

عجول بودنت فقط  نیو با ا یرسیبه هدفت نم ها یزود

 ! یکنیمن رو خراب م یبرنامه 

 

و چند قدم  گردهیکه اومده بود برم یریسمت مس به

 .شهیازم دور م

 



 دنیاما فهم کردیم میکم رفتاراش داشت عصب کم

 بود. یدارم کار ساده ا اجیبه اون و قدرتش احت نکهیا

 

 صبر کنم؟ دیچقدر با_

 

برگرده  نکهی. پشت به من، بدون استهیایحرکت م از

 :دهیو بعد جواب م کنهیسکوت م هیچند ثان

 

 ! یتحمل کن یتونیشو! نم الشیخیب_

 ! گفتم چقدر؟ستین نیجواب سوال من ا_

 

 .جا بخورم شهیباعث م جوابش

 

 نیتا آخر ا دیشا گه،یسال د دیتا فردا، شا دیشا-

 ...شتریب دمیشا یپروژه، حت



 

رو نداشتم که  یزیچ نیال انتظار چناص کنم،یم سکوت

 .زنهیم شمیبعد لحن حق به جانبش آت ی هیچند ثان

 

 ...یستیکار ن نی! آدم ایتونیگفتم که نم_

 ؟یهستم! از ک_

 

 .گردهینوبت اونه که به سمتم برم نباریا

 

 ؟یمطمئـــــن_

 

بهش  یبا پوزخند شهیصداش باعث م یتو دیترد

ناآروم  یایآلود درکف  یبه موج ها رهیپشت کنم و خ

 جواب بدم:

 



 به خودم آره اما، به تو؟! نه... -

 

شدنش رو حس  کینزد شنوم،یقدماش رو م یصدا

درست کنار گوشم  شیبم و جد یصدا نکهیتا ا کنمیم

 :کنهیزمزمه م

 

 .خوامیزالل رو م ـــــــــنیا یمن همراه_

 

و  رهیعقب تر م یکه کم کنهیلرز بدنم رو حس م انگار

 :دهیم ادامه

 

 !گمیبرنامه رو بهت م گهید یهفته _
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 .گردمیسمتش برم به

 

 چه خبره؟ گهیهفته د_

 

توجه به من راهش رو به قسمت در دست کار پروژه  یب

 .کنهیکج م

 

 ... یفهمیم_

 



تا جوابم رو بده... باالخره  وفتمیدنبالش راه ب خوامینم

 ! شدمیبود خودم متوجه م یهرچ

 

 !رهیهنوزم ذهنم درگ کنم،یدور شدنش نگاه م به

 چقدر چشماش آشناست... نکهیا ریدرگ

 

 

 

****        ****        ****        ****     **** 

 

 

 

 متاسفم! _

 نیخانوم مهندس! مهندس بازگان ا شهیعه! نم_

دادن تا همه بعد از چند ماه کار  بیرو ترت یمهمون



کنن! شما که حکم خود مهندس  یاستراحت هیکردن 

 .نیکه نباش شهینم دیپروژه دار نیا یبازرگان رو تو

 نباشم!  دمیم حیمن ترج_

 

 :کنهیمهتا هم اعتراض م نباریا

 

 مگه نه؟  گهید یاینکن، م تیزالل اذ _

 

ا باهاش بد رفتار کنم مهندس ه هیبق یجلو خوامینم

به  شهیو باعث م کنهیم میدخالتش عصب نیاما ا

توجه  ییبزنم صدا یحرف نکهیسمتمش برگردم و قبل ا

 .کنهیهمه رو جلب م

 

 ! ادیب تونهیشرمنده اما زالل نم_

 



مثل  قایدق یکه با لباس خاک گردنیبه سمتش برم همه

دفاع کنن کنارم  یکه قصد داره از کس یفرد

 .ستهیایم

 

 دنیو مهتا با تعجب شن کننیبه بهراد نگاه م همه

 ایپسوند و  شوند،یاسمم از زبون بهراد اون هم بدون پ

 :کنهیتکرار م یلیفام یحت

 

 زالل؟!_

 بله! _

 

نشون بده در  یبتونه عکس العمل یکس نکهیاز ا قبل

 .شهیوارد م انیکانکس باز و پو

 



خدا، تو رو  دییبفرما ن؟یستادیشده چرا همه ا یچ_

 ... نیخجالتم ند

 

 .کنهینگاه م انیبا همون تعجب به پو مهتا

 

 !ستنین یمهمون یآقا بهراد و زالل تو_

 

 کنهیبا تعجب به من و بهراد نگاه م هیهم مثل بق انیپو

 :پرسهیباال رفته سوال م ییو با ابرو

 

 اونوقت چرا؟ _

 

 :دهیجواب م انیتوجه به تعجب پو یب بهراد

 



برنامه  یجور هیاما  میکار دار یا گهید یمنو زالل جا_

رو هم از دست  یمهمون یکه برنامه  میکرد یزیر

به  هیاز بق رترید شهیاما تداخل زمان باعث م م،یند

 .میمهندس بازرگان برس یمهمون

 

 قصد کوتاه اومدن نداره. انیپو

 

 تو و زالل؟ با هم؟ _

 

 :دهیاخم جواب م یتر از قبل و با کم یجد بهراد

 

  ؟یدار یزالل مشکل ایمن  با _

 نـ...نه... فقط... _

 فقط؟! _

 



 .ادیکوتاه م انیپو

 

! خوش بگذره. فقط زودتر خودتون رو یچیه_

 .نیبرسون

خودمون رو تا قبل از ساعت نُه  میکنیم یما سع_

 !میبرسون

  

 یلیاما خ دهیتکون م دنیفهم یبه نشونه  یسر انیپو

 ده.من و بهرا یشوک همراه یواضح هنوز تو

 خودم هم مثل اون بودم!  دیشا

 

هم  یو شونه به شونه  میریم رونیکانکس ب از

. میکنیکج م یرو به سمت محل گود بردار رمونیمس

 میو مهتا هست انینظر پو ریهنوز ز دونستمیچون م

 کنم!  شیمجبورم که همراه



 

 میاونا خارج شد دیاز د شمیکه مطمئن م یزمان

 ! ستمیایروبروش م

 

 ؟یریبگ میمن تصم یبجا یتونیگفته م بهت یک_

 !میکه با هم همراه باش یقبول کرد یخودت! وقت_
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 !یمورد نگفته بود نیدر ا یزیتو چ _

 

 .ندازهیباال م یشونه ا دیق یب

 

 ! یبود هدینپرس یزیچون چ_

  م؟یریم ریحاال چرا د م؟یریم یچرا گفت_

 ! یفهمیم_

 

رو برداره سر  یقدم بعد نکهی. قبل اشهیرد م ازم

 .ستمیایراهش م

 

االن بگو  نی! همیحرف رو زد نیقبل هم هم یدفعه _

  ؟یکن کاریچ یخوایم

 

 .کنهیبه اطرافش نگاه م یکم



 

االن  نیهم ایبه من اعتماد داشته باش  ایزالل موحد! _

 ...یادامه بد یخوایو نم یاعتراف کن که جا زد

جا  هیرو بدونم از نظر تو شب لتیدل خوامیم نکهیا_

 زدنه؟

و  یکه جا زد نهیا هیشب یبهم اعتماد ندار نکهیا_

 !یکن یهمکار یخواینم

 خواستم! لیمن فقط ازت دل_

 ! هیمن شخص لیاز دال یبعض_

 

 یدن نداره توکه معلوم بود قصد کوتاه اوم یتیجد با

 .کنهیچشمام نگاه م

 



و  تیشخص یدر مورد زندگ یازت سوال یوقت_

تو  نکهیبه ا یعالقه ا یعنی پرسم،یمشکلت با هامون نم

 ندارم. یازم بپرس یزیچ نیهم چن

 

که نخوام  دمی! به خودم حق مکنمینگاهش م فقط

که  ینانیاطم نیا دونمیکنم، اما نم یکار نانیبدون اطم

حس  نی. و از  خودم بابت اادیکجا م بهش دارم از

 .شمیم یعصب نانیاطم

 

 :دهیادامه م نهیبیرو که م سکوتم

فردا  ،یگردیفردا موقع برگشت به تهران تو با من برم_

 باش!  نگیپارک یصبح تو شیراس ساعت ش

 

 

*         .****          .*         .*-**          .* 



 

 

به بدنم  یزمستون که بخاطر باد سرد صبح یلرز با

 .شمیو سوار م کنمیرو باز م نیدر ماش افتهیم

 

 سالم! ،یربع زودتر اومد هی_

 ! ینیماش یساعته تو میسالم، توام ن_

 

 یو لبش آروم کم کنهیو نگاهم م گردهیسمتم برم به

 فکر کنم لبخند زد!  شه،یکج م

 

و به سمت  زنهیم رونیاز اسکان ب یا گهیحرف د بدون

 .کنهیکت متهران حر

 !میراه بود یکه تو شدیم یساعت دو

 



 یجلو شهیآلودم اما صداش باعث مو خواب خسته

 .بسته شدن پلکم مقاومت کنم

 

 دیکارا دارم که با یسر هی! امروز هیفردا شب مهمون_

 انجامشون بدم! 

  ؟یپس چرا من رو همراه خودت آورد_

تا همه  ،یهمه جا همراه من باش دیاز االن به بعد تو با_

 ! میباور کنن من و تو با هم

 کنن؟  یفکر نیچن هیبق دیچرا با_

 الزمه... _

 ؟یبار هم که شده کامل جواب بد هی یبرا شهیم_

 یبه نفعته! وقت یکمتر بدون یبخاطر خودته! هرچ_

که بهت  یهمونقدر یعنی گمیرو کامل برات نم یزیچ

 !یبدون شتریب ستیمربوطه گفتم و الزم ن

 



 .گردمیحس و سرد به سمتش برم یب هشیهم مثل

 

  ؟یکن نییمن حد تع یبرا یتونیکه م یچرا فکر کرد_

 

 .فرستهیم رونیرو محکم ب نفسش

 

 کنم،ینم نییزالل! من حد تع ریمقابل من جبهه نگ_

 اتیریبه درگ یدیجد یمشغله ذهن خوامیفقط نم

 !هیکاف یکه کنار من باش نیاضافه کنم. هم

 

از اثرات خواب  اید من رو آروم کنه اون بلد بو دونمینم

 !امیبود که با حرفاش کوتاه م یآلودگ

 

 م؟یریم ریچرا فردا شب د_

 



 .کنهیم نگاهم

 

  ؟یبش الشیخیب یخواینم_

 .ادینگران باشم بدم م یزیبابت چ نکهینه... از ا_

که همه اومده باشن تا  میریم رید نیباشه! بخاطر ا_

 رو جلب کنه...ورودمون در کنار هم، توجه همه 
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  ؟یبد حیدر موردش توض شتریب دیبا یکنیفکر نم_

 

 .دهیم رونیو محکم ب یرو عصب نفسش

 

راحت شد؟  التی! خیدزد میبر میخوایتو فکر کن م_

 ات رو بگو!حاال آدرس خونه

 

 نی. به ابندمیو چشمام رو م دمیجوابش رو م اهکوت

 ... ادیجمله بدم م نیچقدر از ا کنمیفکر م

 

 

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 



 راحت شد؟ التی... خابی_●

 به سمتش برگشت. سایناراحت آ نگاه

  ؟یکنیم ینجوریچرا ا_

 .دیبهش توپ تیبا عصبان انیپو

! چرا سایو ازت بپرسم نه تو آسوال ر نیا دیمن با_

  ؟یمهتا حساس شد یرو نقدریا

که من  یگردنبند نکهیا ان؟یمن حساس شدم پو_

 یدستبند یکجاست ول یدونیگرفتم رو نم هیبرات هد

نشون از  یکنیکه مهتا برات گرفته رو از خودت جدا نم

 حساس شدن منه؟ 

 ... سایچرت نگو آ_

 :دیبا بغض و آروم سوال پرس سایآ

  ؟یدادیدو روز چرا جواب نم نیا_



تا صدا  کریاسپ یبذارم رو دیخراب شده، با میگوش_

 یهمه بذارم رو یشرکت جلو یتو تونمینم اد،یب

 و باهات حرف بزنم. کریاسپ

نگران  نقدریکه ا یفقط بهم خبر بد یتونستیخب... م_

 نشم!

کافه لم داد و  ییا رهیدا مین یصندل یبه پشت الیخیب

 حوصله جواب داد: یه کرد و بنگا رونیبه ب

 رو نداشتم...  یکس یحوصله _

بود تا مانع  سایآ یبرا یکمک زیبه سر م یچکافه اومدن

 شدن اشکاش بشه. یجار

 رو مخاطب قرار داد:  انیمودبانه پو یچکافه

رو جا بجا  نیازتون بخوام ماش شهیخان م انیپو_

ه. که بد پارک کرده بود رفت ینیصاحب اون ماش ن؟یکن

کردن به  یموقع خال میترسیاالن هم بار اومده م

 وارد بشه. یبیشما آس نیماش



 چیپا شد و سو یصندل یتکون داد و از رو یسر انیپو

 یجلوش برداشت و تا جلو ییا شهیش زیم یرو از رو

بره چند  رونیاز کافه ب نکهیدر رفت و درست قبل ا

 بود. زیم یرو یاش به گوش رهیقدم برگشت و نگاه خ

مجبور شد از  یکافه چ یخواست برگرده اما با همراه

 بره. رونیکافه ب

 چیشدم، تا اون لحظه ه کینزد سایپشت به آ از

 کدومشون متوجه حضور من نشده بودن! 

 یمثل مهتا از پشت دست بذارم رو خواستمیم

 یشدنم لرزش گوش کیچشماش اما به محض نزد

 شروع شد.  زیم یرو انیپو

رو از  یباالخره گوش نکهید تا ادست دست کر سایآ

 برداشت و نگاه کرد!  زیم یرو

رو  یگوش یپشت سرش بودم و صفحه  درست

 ! دمیدیم



از مهتا  یو با عکس "خوشگله"که با اسم  ییا صفحه

پخش  یبا موها یآب یایرو کنار در یو دلبر یکه لوند

باد به اوج رسونده بود روشن و خاموش  یشده تو

 .شدیم

شد  دهیصفحه کش یبا لرزش رو سایآ ی اشاره انگشت

 انیپو یو تماس رو وصل کرد و بخاطر مشکل گوش

 گذاشت. کریاسپ یصدا رو رو

دنج،  یپر از ناز و آروم مهتا سکوت گوشه  یصدا

 کافه رو شکست:  یخلوت و خصوص

 الو؟ ؟یانیالو؟ پو_

آروم  دینشن یجواب یصبر کرد و وقت هیثان چند

 : دیخند

 یرو ادهیز روزیخودته! د ریتقص ؟یزنحرف ب یتونینم_

 یمدت نیتموم ا یها... تالف یدو روز ترکوند نی! ایکرد

دو  نیبابت ا ی! مرررسیرو در آورد یکه نخورده بود



هوا واقعا شمال  نیا یخوش گذشت تو یلیروز خ

بهم زنگ بزن. دوستت دارم،  ی. بهتر شددیچسبیم

 .یبابا

 نیزم یه توک یمثل مترسک د،یچسب نیبه زم پاهام

 کاشته شده باشه.

 بود؟ یباز نیا یکجا سایمن مترسک بودم پس آ اگر
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 شک کنم؟  یبه چ دونستمینم

 خودم؟  به

به اون  دم؟یدیکه م یزیبه چ دم؟یشنیکه م یزیچ به

 عکس!؟ 

 نبود؟  یکه از مهتا خبر یدو روزاون  به

  داد؟یجواب نم انیکه پو یاون دو روز به

 بهت زده!  یسایآ به

 کردم؟یبه کدوم شک م ؟یبه ک ؟یبه چ انت؟یخ به

رو برداره.  فشیکه خم شد تا ک دمیرو د سایآ لرزش

. نهیدادم منو نب حیبره و ترج خوادیکه م دونستمیم

 ...دهیند یدادم فکر کنه شکستنش رو کس حیترج

متوجه حضور من بشه از کافه  نکهیاز اون، قبل ا زودتر

 زدم!  رونیب

 



داغون  سایآ یداغون شده بود و من از غم چشما سایآ

 تر... 

 

 یجا یچ چیرو درک کنم ه یزیتونستم چ ینم

 خودش نبود! 

 ...یداشتم، حس پوچ یگنگ حس

 

ذهنم دنبال  یها نهیپس زم یانگار معلق بودم! تو 

 .گشتمیممقصر 

 دیبده تا شا حیرو برام توض زیهمه چ ادیکه ب یمقصر

 تموم بشه... میو ناباور یجیگ نیا

 ! رهیرو گردن بگ زیو همه چ ادیکه ب یمقصر

 

ست! که مهتا  سهیدس نایا یبده همه  حیکه توض یکس

 ●... نکرده انتیخ انینبوده، که پو قینارف



 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 

 

 زالل؟ زالل؟ _

 

به  ییا لهیدوتا ت یچشمام رو درست روبرو یسخت به

 .کنمیشب باز م یاهیس

 

 امی! برو استراحت کن غروب ممیدیزالل! پاشو رس_

 ! ییجا میدنبالت تا بر

 

 ادیرو به  تمیتا موقع کنمیخودم رو جا به جا م یکم

 .ارمیب



من  یخونه  یجلو کنمینگاه م رونیبه ب شهیش از

چند  چرخم،یکه کنارم بود م ی! به سمت کسمیبود

اسم  دمیدیکه م ییچهره ا یتا برا کشهیطول م هیثان

 ! ادیب ادمی

 

ذهنم  یتموم اسم ها نیکه اسم بهراد رو از ب نیا بعد

سر تکون  یجیبا گ کنمیم دایشخص رو به روم پ یبرا

که  کنمیصبر نم ی. و حتشمیم ادهیپ نیو از ماش دمیم

 کرار کنه! حرفش رو ت

 

که  شمیم ییو وارد خونه ا چرخونمیدر م یرو تو دیکل

 سه ماه بود توش پا نذاشتم. بایتقر

 

 ...دادیم یموندگ یام هم مثل خودم بو خونه

 مرگ... یبو
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و به سمت حموم  کنمیمتخت پرت  یرو رو لمیوسا

 .رمیم

 

که  یزیتا حواسم رو پرت کنه، چ خوادیم یزیچ هی دلم

ببره، کاش  ادمیتموم خاطرات رو هرچند کوتاه اما از 

 ... ادین ادمی یزیچ چیه گهیکه د شدیم



 

 خوامیکه م یزیساله که هر روز و شب تنها چ ده

 ... یچی... هادین ادمی زیچ چی! هنهیهم

 

. گردمیسرد، با حوله به سالن برم از دوش آب بعد

 زن،یریم کیسرام یرو سمیخ یقطرات آب از موها

 بلندم رو ندارم... یخشک کردن موها یحوصله 

 

 یامیتلفن پ ریغامگیپ یکه رو ستین یتعجب یجا چیه

تا سکوت خونه  کنمیرو روشن م ونیضبط نشده. تلوز

 خفه بشه.

 

رو بدون  سمیخ یموها ،پوشمیو لباس م رمیاتاقم م به

تا لباسم رو  چمیپیم یحوله ا یخشک کردن فقط تو

 نکنه. سیخ



 

که اصال حواسم  یونیتلوز یفنجون قهوه، روبرو هی با

که صاحب  یمهمون یبچه نیکز کرده ع ست،یبهش ن

 یخونه دور از چشم پدر و مادر سرش داد زده گوشه 

 .نمیشیکاناپه م

 

 ....هیخوب حس

از حد بهش عادت  شیب ییکه از تنها ییحس ها از

 کردم. 

 

 ! هیمهمون یکلمه  ریدرگ ذهنم

  ؟؟؟ی! مهمونی! مهمونیمهمون

 .شهیفشرده م شتریکلمه قلبم ب نیا شتریتکرار ب با

 

 ...یمهمون



 ...تدارکات

 ! مامان

 ...یبستن یبرا اریزان هوس

 ... من

 ... ییتنها

 عمارت بزرگ... هی

 شدن برق...  قطع

 ... یکیاز تار ترس

 برق وصل شد...  یوقت و

 بود!!!  "مرده" زالل

 

 

        ****           ****           ****          **** 

 

 



کنم تا پلکام  یسع شهیگونه ام باعث م یرو یسوزش

 کنمیاحساس م شهیباز کنم. اما نم یرو به سخت

 ...شترهیپلکم از مقاومت بدنم ب ینیسنگ

 

 ارهیمم رو به زبون مکه اس ییو صدا یبعد یضربه  با

پلک  ینیسنگ یتمام قدرتم رو جمع و باالخره جلو

 .کنمیهام مقاومت م

 

 شهیش هیاول تاره؛ مثل  ی هیروبروم تا چند ثان ریتصو

 بخار زده. ی

و به نور کم روبروم  شهیواضح م دمیمرور زمان د به

 .کنمینگاه م

 

  ؟یشنویزالل؟ حالت خوبه؟ صدامو م-



انگار مغزم قفل شده  شنوم،یم یچ ستیمهم ن برام

 .نمیرو بب یزیچشمام تا بتونم چ یجلو ریتصو یرو

 

که به شدت برام آشناست  یکیتار یها یاز گو چشم

 لیتحل هیتجز ی. با کمکنمیو به اطراف نگاه م دارمیبرم

 ؟یک یمثل خونه ام! اما خونه  ییجا فهممیم

 ناآشناست. زی! همه چدونمینم 

 

. گردمیبرم کنهیصدام م که یبه سمت کس دوباره

اسم  هیو مغرور روبروم فقط  کیتار ،یمشک یچشما

 .ارهیذهنم م یتو

 «هــامــون»
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 ؟یشنویزالل؟ صدام رو م _

 

 .دمیبهش، فقط سر تکون م رهیخ یحرف بدون

 

 به؟ حالت خو_

 

 فرستمیم نییدهن خشکم رو به زور پا ینداشته  بزاق

 : دمیو جواب م

 



 آره!_

  ؟یدار هیجعبه کمک اول_

 

و  کنمیاطرافم نگاه م یناآشنا طیبه مح گهیبار د هی

 ! دمیسرم رو به چپ و راست تکون م

 

 کجاست؟  نجایا_

 

 .کنهیتعجب به من و بعد به دستم نگاه م با

 

  ؟یزالل؟ درد ندار_

 

که به خون خشک شده  کنمینگاهش رو دنبال م رد

 .رسمیو بعد به دستم م دیسف کیسرام یرو

 .کنمیکف دستم نگاه م یدگیبر به



 

 شده!  یچ ادینم ادمی

 هی یکه بدون فرصت کنمیو گنگ نگاهش م جیگ

 اش رو   گهیپاهام و دست د ریدستش رو ز

و  کنهیبلند م نیزم یمنو از رو ندازه،یشونه ام م دور

 .ذارهیمبل م یرو

 

و با روشن تر شدن سالن از  رهیبرق م دیبه سمت کل 

 :پرسهیهمونجا دوباره سوال م

 

 کجاست؟  ؟ی! چسب زخم دارینگفت_

 

 سوال رو از من بپرسه؟ نیا دیبا چرا

 

 !دونمینم_



 

. کنهیو بازش م رهیاز درها م یکیبه سمت  یحرف بدون

 بود... ییدستشو

و بعد از  گردهیم یزیل چدنبا فهممیسر و صدا م از

و  نهیشیکاناپه م ی. روبروم روگردهیچند لحظه برم

 .رهیگیدستش م یدستم رو تو

 

 ؟یدیفنجون بر کهیشده؟ با ت یچ_

  دم؟یبر_

 

که اخمام  کنهیگنگ و پر از سوالم نگاه م یچهره  به

 .رهیهم م یتو

 

 یکجاست؟ خونه  نجایا ؟یپرسیچرا از من م_

 است؟مامانم کج دتونه؟یجد



 

 تلخ... ی! ولزنهیم لبخند

 

 یکف دستم نگاه و از تو یدگیو به بر دهیتکون م یسر

 . کنهیپنبه جدا م یجعبه کم

 

درش  خوامیدستته، م یفنجون تو کیکوچ کهیت هی_

 تحمل کن باشه؟  یول سوزه،یم یکم هی. ارمیب

 

 یاز تو اطیرو با احت کیو تکه کوچ ارهیجلو م دست

 .کشهیزخمم م

لبم رو گاز  ی... از سوزشش گوشه سوزهیم دستم

 .رمیگیم

 



 هیبه بخ ازیاما فکر کنم ن ستین قیعم ادیزخمت ز_

 داشته باشه!

 

از حرفاش  یچیه جم،ی! هنوز گکنهینگاه م بهم

  ده؟یبر ی! دستم رو کفهممینم

 

 زالل؟ حالت خوبه؟ _

 

و به حالت متوجه نشدن سرتکون  کنمینگاه م بهش

 بترسم... شهیست و باعث مناآشنا زی. همه چدمیم

مامان و بابا کجان! چرا  دونمیکجا هستم! نم دونمینم

 تنهام؟

 

که  یزیچ چرخونم،یآشنا مدام سر م زیچ هیدنبال  

 کجام... ارهیب ادمی



 

 یو وقت بندهیو کالفه چشماش رو م شهیم رهیخ بهم

 نیدستش رو بلند و لبم رو از ب کنهیچشم باز م

 .کنهیدندونام آزاد م

 

 زالل؟ یکنیم کاری! چیلبت رو هم زخم کرد_

 

لبم  یو آروم گوشه دارهیبرم یدستمال زیم یرو از

 .دهیفشار م

 

 ببرمت دکتر! دیپاشو لباست رو بپوش با_

 چرا؟_

 

سوال  اطیو با احت دوزهیچشمام م یرو تو نگاهش

 .پرسهیم



 

  ؟یشناسیزالل؟ منو م_

 

م شدم و با ترس سرم رو آرو رهیلحظه بهش خ چند

 .مونمیو ساکت نم دمیتکون م

 

 ...ترسمیهامون!!! من دارم م_

 

و  بندهیکه انگار درد داره چشماش رو محکم م یطور

 .دهیلباش رو به هم فشار م

 

 .نهیدکتر زخمت رو بب میپاشو لباست رو بپوش بر_

 

قدم اول  شمیپا م یمبل به سخت یاز رو کنه،یم کمکم

رو  یرم!!!  قدم بعدب دیکجا با دونمینم دارم،یرو برم



و  رهیم یاهیاما با قدم سومم چشمام س دارمیبرم

 . شمیهوا معلق م یتو کنمیاحساس م

 

 ییاما بجاش صدا چهیبدنم بپ یتو یکه درد منتظرم

 !چهیپیگوشم م یتو خگرینگران و توب

  

 حواست کجاست دختر؟_
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 حواست کجاست دختر؟ _
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  دختر؟ کجاست حواست●

  ؟یگفت یها؟ چ_

 ها...  زنمیدارم با تو حرف م_

 شیگوش یبا لبخند نگاهش رو به صفحه  دوباره

 دوخت.

 ! دوباره بگو... یگفت یچ دمینفهم_

با بغض سرش رو  سایاه کردم، آتعجب به جمع نگ با

نگاه  انیانداخته بود و هامون هم با حرص به پو نییپا



که چشم از  ییکه با لبخند زل زده بود به مهتا کردیم

 ! داشتیبر نم یگوش یصفحه 

 تر اعتراض کردم. یجد نباریا

 !!! اصال حواست هست؟ زنمیمهتا؟! دارم با تو حرف م_

با  شدیلباش پاک نم یروکه از  یقیهم با لبخند عم باز

 جواب داد: پیتا نیکرد و ح پیتا یزیسرعت چ

 ؟یگفت یها؟ نه... چ_

 تیحواست به گوش یدیشنیم دیکه با یاون موقع_

 بود! 

 گذاشت. زیم یرو با قهر رو یگوش

 حاال خوب شد؟  ایب_

همه سکوت و ناظر بودن باالخره  نیبعد از ا هامون

 دخالت کرد:

 نیبذار دیها رو با یگوش نیع اجم یتو نیکنیفکر نم_

 کنار؟ 



شالش شد تا اشک  یبا لبه  یبا بغض مشغول باز سایآ

 چشماش معلوم نباشه. یتو

 اشکال نداره هامون... بذار راحت باشه! _

 .نهینگه داشت تا نب نییرو تا حد امکان پا سرش

و نگاهش به  انی! لبخند پومیدیمن و هامون د اما

و بعد  دمیرو د رفتیهاش ور مبا زیم ریکه از ز یگوش

 یگذاشت، لرزش دوباره  زیم یرو رو یگوش نکهیا

و نگاه  انیو کوتاهش به پو قیمهتا و لبخند عم یگوش

 ●پر از عشوه اش... 

 

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 



صحبت چند نفر رو  ی! صداکنمیرو آروم باز م چشمام

سرم در  یکه باال یسبتا مسن. به خانم نشنومیاز دور م

 .کنمیحال چک کردن سرمم هست نگاه م

 احساس تهوع بهم دست بده. شهیالکل باعث م یبو

 

 خانم! دیببخش_

 

 .زنهیو لبخند م کنهیم نگاهم

 

 بله؟_

 ... من کجام؟ من_

 

 کنهیم یحوصله! اما سع یب دیست، و شا خسته

 لبخندش رو حفظ کنه.

 



 !زمیدرمانگاه عز_

 من رو آورده؟  یک ؟یچ یه؟! برادرمانگا_

به  ازیبود و هم زخمت ن نییپا یلیهم فشارت خ_

کوچولو داشت! اما االن هم فشارت خوبه  یهیچندتا بخ

 خورده! سرمت هم تموم شده... هیو هم زخمت بخ

 

 یچسب کنه،یاز دستم خارج م یرو به آروم وکتیآنژ

صداش  رهیکه به سمت در م نیو هم زنهیجاش م یرو

 .کنمیم

 

 خانم؟_

 

 .کنهیو منتظر نگاهم م گردهیسمتم برم به

 

 من رو آورد؟ یک_



 ادیب گمی، االن منشسته رونی! اتفاقا بییآقا هی_

 کمکت...
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بعد بهراد  ید لحظه و چن رهیم رونیاز اتاق ب پرستار

 .شهیوارد اتاق م

مثل  زنمیاتفاقات رو به هم ربط بدم و حدس م تونمینم

پازل اون بخش از حافظمه  یگم شده  یتکه  شهیهم



موقت  یدکتر معموال بعد حمله و فراموش یکه به گفته 

ذهنم  یگنگ و نامفهوم تو یلیخ ای ارمینم ادیبه 

 .مونهیم

 

 منو آورد؟ یک کنم؟یم کاریچ نجایمن ا_

 من! _

 !؟یچجور_

 اد؟ینم ادتی_

 

 بدونه. یزیچ طمیاز شرا خوامینم

 

 ...ستین ادمی قیدق یعنینه! _

عصر اومدم دنبالت اما نه جواب  میساعت پنج و ن_

 نه در خونه رو باز   یدادیرو م تیگوش



واسه  ومد،یخونه م یاز تو لتیموبا ی! صدایکردیم

ه باشه. نگهبان با احتمال دادم که حالت بد شد نیهم

در  دکی دیقبول کرد با کل دیو چهارتا تهد دادیداد و ب

 ...یینجایرو باز کنه. االنم که ا

 بسته شده. یدیکه با باند سف کنمیدستم نگاه م به

 

 شده؟ یدستم چ_

 ست؟ین ادتی_

 

موضوع رو  نیا خوادیم یه نکهیاز ا یاراده و عصب یب

 :دهیت ادامه متفاو یاما اون ب کنمیبپرسه نگاهش م

 

. صبر کن دیفنجون شکست، تکه هاش دستت رو بر_ 

 .نییپا یایکمکت کنم ب

 



 تا کمکم کنه. ادیسمت تخت م به

 

 ساعت چنده؟ _

 به هشت شب!  کینزد_

 

دارم ساعت  ادیکه به  یزمان نیدار بود! آخر خنده

 صبحه. ازدهی

 یسع جهیبا سرگ کنم،یسرم رو مرتب م یرو شال

که پاهام به  نیاما هم امیب نییخت پات یاز رو کنمیم

 .رهیم یاهیچشمام س رسهیم نیزم

و  رهیگیبازوم رو م عیبشم سر نیپخش زم نکهیقبل ا 

 .کنهیدستش رو دور کمرم قالب م

 



که دوباره  زنمیو پس مدستش ر عیاراده و سر یب

به  یو آروم و جد دارهیمحکم تر از قبل کمرم رو نگه م

 :ادیحرف م

 

 !ینکن. تعادل ندار زالل! لج_

 

اراده ست و  یب چهیپیبدنم م یکه با لمس تو یلرز

 از خودم دورش کنم. کنمیم یپرخاشگرانه سع

 

 دستت رو بکش... ست،یبه تو مربوط ن_

 ...زل_

 

جدا شدن ازش به دستش چنگ  یتالش برا نیح

و مجبورم  کشهیدستش رو عقب م عیکه سر زنمیم

 .نمیهمراه بش یصندل یرو کنهیم



 

 یقرمز و پوست پوست رو کیبار یخراش ها به

 .کنمیدستش نگاه م

 

تند از  یو هم منتظر عکس العمل کشمیخجالت م هم

 سمتش هستم.

 

که  یقسمت یآروم رو کنه،یچنگ نگاه م یجا به

.انتظار دارم کشهیشده دست م دهیپوستش خراش

که  یا گهید زیهر چ ایبشه، بهم حمله کنه و  یعصب

 ماده کردم.خودم رو براش آ

 

 نی. آرومه و من از انهیشیو روبروم م شهیاما خم م 

 .دارم یبیارامشش حس عج

 



باهات ندارم. فقط خواستم کمکت  یزالل! من کار_

و فشارت هم که  یفیضع یلیکنم. دکتر گفته خ

 .یریکه از حال م نهی! واسه همنهییخدا پا ی شهیهم

 

 .دهیکه کالفه سر تکون م کنمینگاهش م فقط

 

 یعنیمن قصد ندارم لمست کنم، ازت استفاده کنم! _

به  یلیندارم. اگر م نکارایاصال وقت و حوصله واسه ا

دختر هست که با  یاشاره کل هیداشته باشم با  نکارایا

 بغلم... یتو انیخودشون ب یو خواسته  اقیاشت

 

 .کنهیبه خراش دستش اشاره م و

 ...زایچ نیبدون ا_

 

 :دهیامه مکه اد کنمینگاهش م فقط



 

وگرنه  ،یبهتره باورم داشته باش م،یمن و تو با هم_

 زالل باشه؟!  شهیسخت م یلیکارمون خ

 

 یچنگم که قرمز ملتهب شده رو یسوزش جا تونمیم

اراده ام  یدستش رو حس کنم، بخاطر عکس العمل ب

 .کنمیم یو با انگشتام باز کشمیخجالت م

 

 بهم دست نزن، دستت رو بکش! گمیم یوقت_

 

 .رهیهم م یتو اخماش

 

 !یشیم نیاگر ولت کنم پخش زم ،یزالل تعادل ندار_

 !ستیمهم ن_

 



 کنمیاحساس م کشه،یم قیو نفس عم بندهیم چشم

که آروم باشه اما حرص  کنهیشده اما تالش م یعصب

 جمله اش کامال مشخصه: یتو

 

 ینعش کش یحوصله  طیشرا نیا یزالل! باور کن تو_

 ی! هر وقت نخواستیور تو بخواباشه! هرج یندارم. ول

 دستم بهت بخوره بگو تا ولت کنم. خوبه؟

 آره..._

دستت رو  یدیکمکت کنم؟ اجازه م تونمیاالن م_

 رم؟یبگ
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کوتاه اومدن و که بخاطر  یتیشک اما همراه حس امن با

 زنمیدستش رو پس نم ده،یقبول کردنش بهم دست م

 .میریم نشیبا هم تا ماش

 

تا دستش بهم نخوره اما  کنهیتموم تالشش رو م اون

دستاش آماده ست تا  نکهیبا فکر ا یتموم بدنم حت

 شهیمانع افتادنم بشه، منقبض م یاحتمال طیشرا یتو

 یس العملتا عک کنمیخودم رو کنترل م یاما به سخت

 نشون ندم.

 



سوالم رو  کنهیو حرکت م بندهیکمربند رو م یوقت

 .پرسمیم

 

 ؟یریکجا م_

 

جواب  یاما رو دهیرو نم دمیکه پرس یسوال جواب

 :کنهیم دیخودش تاک

 

 !میریم_

 

 :دهیو ادامه م کنهیم نگاهم

 

 ! دیو بعدش هم خر میبخور یزیچ هی میریم _

 ! خورمیمن غذا نم_

 نه!  ای یخوریم دمیازت نپرس_



 ! ستیمن گشنه ام ن_

 هیمعن نیما به ا یتوافق و همراه یزالل! اگر فکر کرد_

 نیهم دیبا ام،یکه من همش قراره در مقابلت کوتاه ب

 .میجا راهمون رو از هم جدا کن

 

 .گردمیبه سمتش برم پرخاشگرانه

 

 برات سخته؟! نقدریا ستیگشنه ام ن نکهیدرک ا_

. تا االن یغذا بخور دیبا منم نگفتم گشنته، اما_

به  نکهیبه خودت مربوطه، بعد ا یکرد یهرجور زندگ

که با هم  یمدت نی! اما انطوریهم هم میدیهدفمون رس

! من قبول یاز حال بر قهیهر دق خوامینم میو کنار هم

 یسر موضوع دیکردم و کوتاه اومدم، پس تو هم با

قبت از غذا خوردن و مرا تر! ساده یخودت رو ثابت کن

 به بعد حواسم بهت هست... نیاز خودت؟! از ا



 ؟یمن رو کنترل کن یخوایم_

 

 .رسهیپر تمسخرش به گوشم م یخنده  تک

 

حواست به  نکهیا ؟یخندیحرفت نم نیخودت به ا_

 خودت باشه کنترل کردنه؟

 

 .دهیم رونیو کالفه نفسش رو ب کنمیاخم نگاهش م با

 یبا هم لجباز یباز نی! من و تو قراره تا آخر انمیبب_

 !؟یهمکار ای میکن

 ...کنمیمن لج نم_

در  نکهیقبول ا ه؟یپس چ ستیلج ن نیاگر اسم ا_

تو، منم ازت بخوام حواست به  یمقابل قبول خواسته 

 سخته؟! نقدریا یخودت باشه و غذا بخور



 نیقراره سر ا ی. تا کستیبهراد! من حالم خوب ن _

 م؟یموضوع بحث کن

 .دیبعدم خر میغذا بخور میری! پس مستین یبحث_

 ؟یچ دیخر_

مناسب جشن  یلباس دیجشن فردا شب! گفتم شا_

 .یفردا شب نداشته باش

 

. کنمینگاه م رونیبه ب شهیو فقط از ش گمینم یزیچ

 نیبه ا یو مراسم یمهمون چیه یمن ده سال بود که تو

 شکل شرکت نکرده بودم.

 

 یرستوران یجلو ده،یبه راهش ادامه م یحرف بدون

 .گردهیو به سمتم برم دارهینگه م

 

  ؟یخوریم یچ_



 ... خورمینم یزیچندبار بگم؟ چ_

! پرسمیرو م ینبود، سوال بعد نیجواب سوال من ا _

 ؟یخوریم نیماش یتو

 

و  شمیم یعصب رهیبگ دهیمن رو نشن خوادیم نکهیا از

 :رهیصدام باال م

 

  ؟یهست «خورمینم»کلمه  یمتوجه معن_

 

اون هم  کنمیاحساس م کنه،یم منگاه یظیاخم غل با

 .ستیاما... برام مهم ن هیعصب

 

رو  نیا میکه قراره کنار هم باش یاز االن تا هر وقت_

 نکهی! ادهیبا من جواب نم یگوشت کن! لجباز ی زهیآو

 یافتیجنازه ن نیع دیخر نیتا ح یدو لقمه غذا بخور



از موضع قدرتت فاصله  شهیدستم باعث نم یرو

 هندس...خانم م یریبگ

 

در به سمت  دنیو با کوب شهیم ادهیپ نیماش از

 .رهیرستوران م

 

. هنوز کنمیم شتریرو ب نیماش یبخار ی! درجه سردمه

شده  یچیو سردرد دارم. دست باند پ یجیاحساس گ

. برگشت بهراد اونقدر طول رمیگیبغلم م یام رو تو

تا آماده شدن غذا منتظر  خوادیم فهممیکه م کشهیم

 .بمونه

 

نشوند اما خوشحالم  یحرف خودش رو به کرس نکهیا با

 رستوران انتخابش نبوده. یکه غذا خوردن تو



بخوابم  خوادیدارم و دلم م یجیخواب احساس گ حس

 .پرهیخواب از سرم م بایاما با برگشت بهراد تقر

 

 قهیچند دق نیانگار ا دهیغذاها رو به دستم م ظرف

ر از قبل صحبت باعث شده آرومتر بشه و دوستانه ت

 :کنهیم

 

جمع  یتو یمدت متوجه شدم که دوست ندار نیا_

 .یغذا بخور

 

هم دقت  یجزئ یزهایبه چ نکهیاز ا کنم،یم نگاهش

اون  کردمیکه فکر م یزیکرده متعجبم. برعکس چ

 نظر گرفته بود! ریمن رو ز یحساب

 

 ! یاونم مکث کنه اما نه طوالن شهیباعث م سکوتم



 

هر  اینم، خانم مهندس، مهندس موحد زالل، زالل خا_

گاردت در مقابل من رو  نیا شهیباعث م یا گهیاسم د

 !نییپا یاریب

 

 ذارهیفرمون م یو دستاش رو رو کشهیم یقیعم نفس

 یبه کالفگ هیشب ینگاهم کنه با حس نکهیو بدون ا

 :دهیادامه م

 

. شمیم یو عصب دمیکنترلم رو از دست م یمن گاه_

بهت ثابت کنم که من خسته تر از  دیچطور با دونمینم

 یگاه ینیبیکنم. اگر م یکه بخوام با تو لجباز میاون

 ریگ یزیو به چ شمیم یعصب شیپ قهیمثل چند دق

 نیخوام ا یکه م نهیبدون فقط و فقط به خاطر ا دم،یم



با عجله گند بزنم  ستمین ضررو تموم کنم، اما حا یباز

 کردن!همه سال صبر  نیبه تموم نقشه ها و ا
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ندارم نگاهش  یبفهمه من هم قصد لجباز نکهیا یبرا

 .کنمیم

 



ندارم  لیم تونم،یمهندس ستوده! من نم یبهراد، آقا_

 سر راه گلومه... یزیغذا بخورم. انگار چ

 

 کنهیباز م یو وقت بندهیم تیا عصبانرو ب چشماش

امکان  نیا اهیاون گودال س یخشم تو کنمیاحساس م

انجام بده!  یهر کار یکه به راحت دهیرو بهش م

 ... یهـــــرکار

 

 ششیپ یاز اون آرامش چند لحظه  گهیکه د ییصدا با

 : دهیجواب م ینبود، با خشم کنترل شده ا یخبر

 

که  یغذات رو خورده بودبه پاساژ  دنیاگه تا قبل رس_

مقصر  ادیسرتون ب ییغذا، هر بال نی! وگرنه تو و اچیه

 !ییتو

 



انگار  شه،یم دهیکوب یآفش کمرم به صندل کیت با

چون  اره،یسر من و اون غذا ب ییدوست داره بال یلیخ

 .کنهیم یسرعت ممکن رانندگ نیبا باالتر

 

 به یلیهمه م نیاما با ا کنهیم تمیمعده ام اذ دیاس

خوش کباب هم حالم رو  یبو یخوردن غذا ندارم. حت

معده ام تا حلق ام  دیاس کنمیاحساس م کنه،یبد م

 !دهیرس

 

 کنمیبه بهراد اشاره م د،یاحساس حالت تهوع شد با

 رو نگه داره...  نیماش

 نکهیو قبل ا برهیم ابونیرو به کنار خ نیماش عیسر

ت به سم شم،یم ادهیپ نیکامل متوقف بشه، از ماش

 . زنمیو عق م رمیم ابونیجوب بزرگ کنار خ

 



اما همون رو هم باال  ستیمعده ام ن یتو یادیز یزیچ

احساس  ره،یم یاهیو چشمام س لرزهی.  بدنم مارمیم

 ! ارمیمعده ام رو هم دارم باال م کنمیم

 

و  لرزمیم شه،یبدنم م شتریهوا باعث لرزش ب یسرما

وا مثل ه یرو ندارم. از سرد یقدرت انجام کار

و باز هم  شمیخودم جمع م یتو یگنجشک سرما زده ا

و آروم  رهیگیپشت کمرم قرار م یکه دست زنمیعق م

 .کنهیکمرم رو نوازش م

 

تا دستش  نمیشیاراده صاف م یو ب شهیمنقبض م بدنم

و صداش به گوشم  رهیگیفاصله م عیبهم نخوره که سر

 :رسهیم

 

 ... حواسم نبود!دیببخش_



 

تر از قبل به گوشم  کیا صداش نزدام کنهیم سکوت

 :رسهیم

 

 زالل؟  یخوب _

 

 .دمیسرم رو به نشونه مثبت تکون م یسخت به

 

 . امیچند لحظه صبر کن االن م_

 

 کنهی. کمک مگردهیآب برم یبعد با بطر یو کم رهیم

که دست و صورتم رو بشورم و از کنار جوب بلند بشم. 

ن لحن با همو نمیشیم نیماش یصندل یبا کمکش رو

 :دهیاش ادامه م یشگیخشک هم

 



قاشق هم که  هی میخونه. خواهشا تا برس برمتیم_

 باشه. یمعده ات خال دیشده از غذات بخور. نبا

 

. احساس کنمیو خسته اش نگاه م یجد یچهره  به

 ست. ختهیبه هم ر کنمیم

 

 ؟یمهمون میفردا نر شهینم_

 ! یزنیجا نم یگفت ادمهی_

 

 .ذارهینمبدم که  یجواب خوامیم

 

 هی! واسه لباست هم خودم میریم یما به اون مهمون_

 ! کنمیم یفکر

 

 



 

          ****          ****          ****          ****

**** 

بهراد پشت  دهیصفحه نشون م یکه اسم رو یتماس

 :کنمیخطه رو وصل م

 

 بله؟_

 ! نمییمن پا_

 .امیاالن م_

 

در  ی. جلورمیم رونیبو از خونه  ذارمیرو سرم م شالم

و در رو  شمیم نیمنتظرم بود. سوار ماش نشیماش یتو

 . بندمیم

 

 سالم! _



 سالم!_

 

 .کنهیدقت نگاهم م با

 

 ؟یخوب_

 ممنون، بهترم._

 

پاکت  یصندل یو از رو کنهیرو زمزمه م« خوبه» آروم

 .ذارهیپام م یرو رو یبزرگ
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 .گردمیو به سمتش برم کنمیپاکت نگاه م به

 

 ه؟یچ نیا_

 امشب. یلباس و کفش! واسه _

 ن؟ییپا امیب یبود گفت نیکارت ا_

 ...شگاهیواسه وقت آرا دونستمینم نکهیآره، و ا_

 

 .کنمیرو قطع م حرفش

 

 !هیمگه عروس ؟یچ یبرا شگاهیآرا_

 



باال  ینداره شونه ا یتیاهم چیکه براش ه نگارا

 .ندازهیم

 

 شگاهیآرا دیشا ارم،گفتنیکارا سر در نم نیمن از ا_

 دنبالت، آماده باش... امی. شب ساعت هشت میریم

 

و به خونه  شمیم ادهیپ نیاز ماش یخداحافظ با

 .گردمیبرم

روش حک شده  ییکه اسم فروشگاه با طال دیسف پاکت

. چونه ام رو نمیشیکاناپه م یو رو ذارمیم زیم یبود رو

گهواره خودم رو تکون  نیو ع ذارمیزانوهام م یرو

 .دمیم

 

بهراد و قرارمون وسط نبود  یکه اگر پا کنمیم اعتراف

 .رفتمینم یو به مهمون زدمیجا م



 

احساس  شهیو فکر کردن بهش باعث م یمهمون اسم

 برام سخت شده. دنیکنم بدنم سرد و نفس کش

تا اتاق  رمیمس یو ط امیم نییمبل پا یجله از روع با

و به  شمیاما با سرعت پا م خورمیم نیبار محکم زم کی

قرصام رو  کیکوچ فیو از توش ک رمیم فمیسراغ ک

رو از آب پر  وانی. لرمیو به آشپزخونه م دارمیبرم

که دکتر گفته  ییو کارها خورمیقرصام رو م کنم،یم

 .دمیبود رو انجام م

 

آشپزخونه رو  یو پنجره  پاشمیب به صورتم مآ یمشت

و با خودم  کشمیم قی. چند بار نفس عمکنمیباز م

 :کنمیتکرار م

 



واسه  یزیچ چیمن آرومم... من حالم خوبه! ه_

گذشت، ده سال  یوجود نداره! اون مهمون دنیترس

ام، من محکمم،  گهیزالل د هیازش گذشته. من االن 

 گهین ندارم، االن دواسه از دست داد یزیچ گهیمن د

 وقتشه اونا از من بترسن...

 

اثر قرص ها و آروم شدنم رو  نکهیتا ا مونمیم منتظر

 یبه شهر سرد و خاکستر قهی. چند دقکنمیحس م

شهر بدم  نی. چقدر من از اکنمیچشمام نگاه م یجلو

 ...ادیم

 دمیکه به صورتم پاش ییلباسم از مشت آب ها ی قهی

. چهیبدنم بپ یتو یهر باد لرزبا  شهیو باعث م سهیخ

 .گردمیبرهنه به سالن برم یو با پاها بندمیپنجره رو م

 



فرار از اون پاکت دارم اما جلوش  یبرا یبیعج لیم

 .رمیو به سمتش م کنمیمقاومت م

رو از پاکت  هیچه شکل دونستمینم یکه حت یلباس

 .ارمیم رونیب

 

به بهراد و  یکم شهیلباس باعث م یمشک ی پارچه

 اش اعتماد کنم. قهیلس

. کنمیو لباس رو بلند م دارمیلباس رو برم یرو کاور

نفسم رو  شهیهم باعث م نشیلباس و آست یبلند

لباس رو  یا گهید یبدم و بدون بررس رونیراحت ب

 مبل رها کنم. یرو

 

. رمیو به حموم م کنمیم یزینگاه به ساعت برنامه ر با

تر بشه. با کم میحال یو ب یکسل شهیآب سرد باعث م



 ریو به تصو نمیشیم شیآرا زیرفتن به اتاق پشت م

 .کنمینگاه م نهیآ یخودم تو

 

با انجام  یو خستگ یچشمام بخاطر کم خواب یپا یگود

 زیم یرو رو شمیچند راهکار کمتر شده. لوازم آرا

رنگ  یبه چهره  یکم شیبا آرا کنمیم یو سع ذارمیم

 ام روح بدم. دهیپر

 

 شمیچند بار آرا نکهیا ایو  برهین مچقدر زما دونمینم

و  دهیخط چشم کش هیاما در آخر به  کنمیرو پاک م

رنگ به  یکم یمیمال ی. با رژ صورتکنمیاکتفا م ملیر

 .دمیلبام م

 

به زالل کدر و  نه؛یآ یبه زالل تو مونهیم رهیخ نگاهم

 !نهیپر از بغض و ک



 زدیم غیاعماق مغزم ج یتو شهیکه هم یدختر یصدا

 :کنهیلرزون زمزمه م ییبا صدا ارنبیا

 

 نیباورت نشه اما ا دیشا ن،یروزهام رو نب نیا یاهیس

رنگ  یبرا دادیروز جوون م کی ینیبیکه م یمن

 !یاسیو  یصورت

 هی ن؛یرو نب تمیقدم ها و جد ینیمغرور، سنگ یها نگاه

قهقهه و چاله ها  قیشهر رف یها ابونیتموم خ یوقت

 بودن.سر به هوام  یقدم ها قیرف

بدون من  ،یکننده ام رو که باور کرد یعصب آرامش

 .یآسمان ییبعد از نزول بال یشهر هیآرومم؛ مثل 

لبخند  یلبم نقاش یرو یرنگ یبا رژها نیاز ا قبل

از ته دل دخترونه ام رنگ  یخنده ها دم؛یکشینم

 از تموم رژ لب ها. دیدزدیم



 یبرا یاحساس هنوز هم گاه یو ب یدختر منطق نیا

مورد عالقه اش بغض  یکارتون یها تیشخص یراحتنا

 ...کنهیم
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 ی. سرم رو توکوبمیم واریدستم رو محکم به د یتو رژ

 .بندمیو چشم م رمیگیدستام م



به وزن  ینیسنگ کنه،یم ینیقلبم سنگ یرو یزیچ

 خاطرات...

 

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 

 ... امینم گهمی! کن نگاهش مهتا... عه_ ●

اورد و  نییدستش رو آروم پا یتو کیکوچ ینهیآ مهتا

 بهم نگاه کرد.

 چرا زالل؟ _

 با صفحات کتاب جواب دادم: یباز نیح

 ... کار دارم! تونمینم_

 زدن اعتراض کرد: غیبا ج سایآ شهیهم مثل

 خانوم مهندس؟  یدار کاریچ یبگ شهیم_



و با عشوه موهام رو  ارمیمهتا رو در ب یکردم ادا یسع

 مقنعه فرستادم. ریز

 ریپنج تا برج ز ینقشه  گمیم ن؟یفهمیبابا چرا نم یا_

سه تا هتل پنج ستاره  یطراح یرو دیدستمه، با

 نظارت داشته باشم! 

 دستاش گرفت. یبا خواهش دستم رو تو سایآ

باشه؟ آخه  ار،یدر ن یزالل! تو رو جون من لوس باز_

باهم!  ییباره که دعوتمون کردن اونم سه تا نیاول

 ... یایتو ن میکه ما بر شهینم

 سمت مهتا برگشتم تا ازش کمک بخوام. به

 ... "تونمینم"مهتا تو بهش بفهمون _

 اخم نگاهم کرد. با

  ؟یتونیچرا نم گه،ید گهیخب راست م_

 رونیبود نفسم رو کالفه ب سایمهتا هم طرف آ نکهیا از

 فرستادم.



 !تونمی!!!  بابا جان بخدا نمیتو که نفهم تر از اون_

سر  یدستم رو ول کنه با ناراحت نکهیبدون ا سایآ

 .انداخت نییپا

. زشته!!! میریشد ما هم نم ینطوریاصال حاال که ا_ 

 عوت کردن! مون رو د ییسه تا انیمامان هامون و پو

 اعتراض کردم. شیناراحت دنید با

 آخه به ما چه اون دوتا فارغ شدن... _

به عنوان اعتراض به  ساینچندان محکم آ ی ضربه

 پهلوم برخورد کرد.

 .... لیادب!!! فارغ التحص یب_

 .براش نازک کردم یچشم پشت

در هر صورت به ما چه که اون دوتا  کنه؟یم یچه فرق_

 فارغ شدن؟ 

 شم غره اش اضافه کردم:چ با



همه وقت  نیبعد ا دیبعدشم! چرا با ل،یفارغ التحص_

 رن؟یبگ یلیالتحص جشن فارغ

جابجا کرد و به سمتمون  فشیک یرو تو نهیآ مهتا

 .اومد

 انیبه خواست هامون و پو یلیجشن فارغ التحص_

از شرکت رو  یبخش هیبرگزار نشد، حاال که پدراشون 

ن واگذار کردن خانوادشون و هامو انیکامال به پو

دو  ریت هیجشن گرفتن همه رو هم دعوت کردن که با 

و  انیپو یاون دعوت شده ها دوستا نینشون بزنن. ب

حساب  ستاشونهامون هم هستن، ما هم که جزو دو

 ما هم کارت فرستادن و دعوتمون کردن!  یبرا میشیم

همراهشون  تونستمیکه داشتم فکر کردم، نم یکار به

هم  تونستمیاگر م یو حت ،یمهمون نیه ابرم ب

 ...رفتمینم

 .کردم دست به سرشون کنم یسع



 هیزالل براش  نیبگ نیکن یاز طرف من عذر خواه_

 !یراحت نی! به همادیاومد و نتونست ب شیکار پ

بسته اش نگاه  یمهتا با دقت به چشما یبا اشاره  سایآ

و در  بودن خط چشم مهتا مطمئن بشه نهیکرد تا از قر

 همون حال جواب من رو داد:

به خودمون  یبگ شهیاونوقت م میبگ نویما به اونا ا_

 م؟یبگ یچ

 :دهیجواب مهتا رو م و

نباشه خانم  نهیمگه تا حاال شده خط چشم شما قر_

 مهندس؟ 

 کردم. یلپام رو باد و بعد خال کالفه

 ریپنج تا برج ز یکه نقشه  نیبه خودتون بگ نیتونیم_

سه تا هتل پنج   یطراح یرو دیبا نه،قمویدست رف

 ستاره کار کنه.



چشماش  شدیبحث که تموم نم نیهم خسته از ا مهتا

 .رو باز و به من نگاه کرد

آدم بگو  یسرت ها! خب مثل بچه  یتو زنمیزالل م_

  ؟یایب یتونیچرا نم

 هر دو نگاه کردم. به

قول  امیب تونمیآدم بگم چرا نم یمثل بچه  یعنی_

  ن؟یمن بش الیخیب نیدیم

 دو جواب دادن: هر

 آره! _

 قول؟ _

 قول!!!_

  د؟یکنیدعوام نم_

 غر زد: مهتا

  ؟یایب یتونینه... حاال بگو چرا نم_



 یرو دیدستمه با ریپنج تا برج ز یآخه نقشه _

 سه تا هتل...  یطراح

 با خنده فرار کردم: ادشونیفر یصدا با

زلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_

 ●ـــــــــال... 
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به لباسم  یو دست کنمیبه خودم نگاه م نهیآ یجلو

 .کشمیم

 هیه مدل ب هیکه انتخاب کرده، باالتنه کامال شب یلباس

به  ریمردونه به جنس حر راهنیمردونه بود، پ راهنیپ

 یهم جذب، که از کمر به دامن یکم یخودم، حت زیسا

 قایکمر، دق یکه رو شهیم لیبلند و کلوش تبد ریحر

و کلوش شدن دامن،  رهنیمدل جذب پ نیمرز ب

. کل دستام و از زانو رهاز جنس چرم قرار دا یکمربند

 بایتقر ریحر رینداشتن آستر از ز لباس بخاطر نییبه پا

 مشخص بود.

 

 نهیآ یاز تو یپاشنه بلند مشک یکفش ها دنیپوش با

 نیو نگ یلی. سگک مستطندازمیبه خودم م ینگاه



بلند لباس که تا ساعد  نیکمربند رو صاف و آست یکار

 شدیجذب دست م زیر یاز دکمه ها یطوالن یفیبا رد

 .کنمیمرتب م

 

در  یجلو کنهیاعالم م یتماسبهراد با  نکهیا بعد

که همراه لباس بود رو  یمشک ریمنتظرمه، شال حر

ست  کیکوچ فیو با برداشتن ک ذارمیسرم م یرو

 .زنمیم رونیکفش از خونه ب

 . کنهیحرکت م بندمیرو م نیدر ماش نکهیمحض ا به

 

 سالم._

 ؟یرفت ییمگه قرار نبود منم همراهت باشم؟ چرا تنها_

 سالم! کیعل_

 ؟ید! جواب من رو بده، چرا تنها رفتبهرا_

 کجا؟_



 یبه مهمون رتریکه قرار بود بخاطرش د ییهمونجا_

 .میاستاد برس

 

 .کنهیم یرانندگ یخونسرد با

 

 سکیر تونستمیشدم! نم مونیپش شبیبا اوضاع د_

 کنم.

 

 .گردمیبه سمتش برم یعصب

 

و بد شدن حال منم برات  یتو دنبال بهونه بود_

 د!بهونه ش نیبهتر

 نطوریا دی! شایفکر کن یخوایهرجور که م یتونیم_

 ...یبردار یباعث شه دست از لجباز

 ! میکار رو انجام بد نیا ییبود که دوتا نیقرارمون ا_



 .یکارمون هنوز شروع نشده که تو تموش کرد_

 ! از کجا؟ یدزد یریم یگفته بود_

  ؟یقراره برم دزد یواقعا فکر کرد_

 !یخودت گفت_

 

 . رهیگینظر م ریرو ز زیهمه چ نهیاز آ تفاوت یب

 

رو  ازمیمدارک مورد ن یسر هی دینبود! با یدزد_

 ! داشتمیبرم

  ؟یچه مدارک_

 ینکردم بهتره در موردش صحبت دایپ یزیاالن که چ_

 باشه؟! م،ینکن

 

 :کنهیخودش بحث رو عوض م و

 



 ؟ینداشت یبا لباس که مشکل _

 

 .کنمینگاه م رونیو به ب رمیگیازش رو م« نه»گفتن  با

 

 یاز ساعت نُه گذشته که به مهمون قهیدق چند

بزرگ استاد بازرگان بود.  یالیو یتو ی. مهمونمیرسیم

ها پارک  نیماش هیبزرگ، کنار بق اطیح یرو تو نیماش

 .کنهیبشم صدام م ادهیپ نیاز ماش نکهیقبل ا کنهیم

 

و  چرخهیصورتم م ینگاهش تو گردم،یسمتش برم به

که  یلبخند نه؛یشیصورتش م یرو یخندآروم لب

 کنم! رشیتعب یچ دیو با هیاز چ دونمینم

 

 شده؟ یزیچ_

 بهت بگم. یزیچ هی خواستمیم_



 ...ادیبدم م ینیاز مقدمه چ_

 

و  راهنیپ ی قهی یاحتمال یختیبه هم ر کنهیم یسع

 کتش رو درست کنه.

 

 دیکه شا میریگیقرار م یطیشرا یامشب احتماال تو_

 جور تماس ها... نیاز ا ایو  رمیدستت رو بگ

 

چشمام نگاه  یتو نانیکه با اطم کنمینگاهش م منتظر

 :دهیو ادامه م کنهیم

 

که  یاحساس کرد یطبق قرارمون، اگر لحظه ا_

فقط  ،یا گهید زیهر چ ایدستم بهت بخوره  یخواینم

 بهم بگو، باشه؟

 



قرارمون رو  نکهیاز ا بیو با حس عج کنمیم نگاهش

 .دمیآروم سر تکون م بندهیه قولش پاو ب ادشهی
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. به محض میشیم الیوارد ساختمون و شیهمراه با

 گاریس یعطر و ادکلن و بو یاز بو یورود به سالن موج

 ! ارهیبه سمتمون هجوم م

 



دستش به حالت  دارمیه قدم اول رو برمک نیهم

و با  رهیگیتماس پشت کمرم قرار م نیبا کمتر یهمراه

 .میشیهم همقدم م

 

توجه ها به  کنمیاحساس م میریقدم جلوتر که م چند

 کیکه نزد یرو به خانم لمی. وساشهیسمتمون جلب م

 .دمیم لیشده تحو

 یزیبار استاد به سمت م نیو تحس ینگاه راض دنید با

 :کنهیم یشدستیو بهراد پ میریه نشسته بود مک

 

 سالم! _

 

 .دهیبا لبخند دست بهراد رو فشار م استاد

 

 با هم!  نیشد یکننده ا رهیچه زوج خ_



 

اما نگاه  دهیم یبهم حس ناامن یجمع نیچن نیب حضور

تظاهر کنم همه  یبا لبخند شهیمنتظر استاد باعث م

 خوبه. ریچ

 

 شد استاد!  ریکه د دیبخش_

 رید ی! بهراد بهم گفته بود که کمکنمیخواهش م_

تا وقت شام  دیکن ییرایاز خودتون پذ نی. برنیایم

 ...دهینرس

 

و فشار دستش « با اجازه»با گفتن  زنه،یلبخند م بهراد

سالن  یکه انتها یبزرگ زیپشت کمرم به سمت م

 .کنهیم میگذاشته شده بود همراه

 

 ؟یخوریم یچ_



 

 .کنمیو نگاهش م رمیگیچشم م ییرایبزرگ پذ زیم از

 

 ندارم. یلیبگم م دیبا یلجباز یپا یذاریاگر نم_

 

که چهره اش رو جذاب کرده بود،  یلبخند کمرنگ با

که نامفهوم  یکیو موز تیجمع یبخاطر سر و صدا

 ییرایپذ یبرا زیکه کنار م یبه پسر جوون شدیپخش م

 . کنهیبود اشاره م ستادهیا

 

شده  دهیخاص چ یبا فرم که ییاز جام ها یکی پسر

بزرگ  یاز کلمن ها یکیو به سمت  دارهیبودن رو برم

و  وهیو چند طبقه که باچند رنگ آبم یا شهیش

و جام رو تا  رهیمتخلف پر شده بود م یها یدنینوش

 .کنهیاز آب آناناس پر م مهین



 

 .گردهیبا همون لبخند به سمت من برم نگاهش

 

 یلجباز یپا م،یکرد که با هم توافق یینه! از اونجا_

 اما... ذارمینم

 

که پسر به سمتمون گرفته  ینیس یرو از تو جام

 .رهیگیبه سمتم م دارهیبرم

 

 .ینخور یزیکه قبول کنم چ ستیهم ن یمعن نیبه ا_

 ...بهراد خواه_

 

چشمام نگاه  یتو میو مستق دهیرو به دستم م جام

 .کنهیم

 



ونه و ! صبحامیموضوع کوتاه نم نیسر ا یجور چیه_

 ؟یناهار خورد

 نه..._

 

 یشکالت یو به رولت ها دهیرو به هم فشار م لباش

 هی یرو تو یاز رولت یبرش رهی. پسر با گکنهیاشاره م

 .رهیگیبه سمت بهراد م ذارهیم یشدستیپ

 

 معلومه! زیاز رنگ مثل گچت همه چ_

 

 .دهیرو به دستم م یشدستیپ

 

 !یزنده ا یواقعا برام سواله که چجور_

 



که به دستم داده  یجام آب آناناس و رولت شکالت از

 .کنمیو بهش نگاه م رمیگیچشم م

 

رو  یکه برام انتخاب کرد یینایا دیشا یکنیفکر نم_

 دوست نداشته باشم؟

 

 .ندازهیباال م ییو ابرو شهیپررنگ تر م لبخندش

 

از حق »بار بهت تذکر داده بودم که  هیقبال هم _

 ی، وقت«ستفاده کنا دمیکه بهت م ییانتخاب ها

 !کنمیاونوقت منم که برات انتخاب م ،یاستفاده نکن

جا ول  نیرو هم نایا یهمه  تونمیمنم م یدونستیم_

من رو مجبور به  یتونیکه نم یریبگ ادیکنم و برم تا 

 ؟یکن یکار

 



 یهمون لبخند جذاب، آروم چند قدم فاصله  با

 یجداما لحنش کامال  ادیو جلو م کنهیرو پر م نمونیب

 .ههیشب دیبه تهد یو کم

 

 !یکنیرو نم نکاریتو ا_

 پس خوب تماشا کن..._

 

و جام رو رها کنم جلو  یشدستیپ نکهیقبل ا قایدق

رو  لیو آروم وسا شهیبا گرفتن مچ دستم مانعم م اد،یم

 .رهیگیاز دستم م

 

. با کنمیچشماش نگاه م یدستش شوکه تو یگرما از

و  ذارهیم یدستشیپ یارامش جام رو کنار رولت تو

 .کنهینکاهم م

 



لختم که با حرکت سر  یموها یدست آزادش دسته  با

 .کنهیرو کنار صورتم مرتب م ختهیر رونیشال ب ریاز ز

 

 !کنهیداره بهمون نگاه م ؟یکنینگاهش رو حس م_

 

 .رمیگیقدم فاصله م هی یعصب

 

 مهمه؟!_

 دیبه بعد با نیآره! از ا یبه هدفت برس یاگر بخوا_

 مهم باشه! برات 

 

 .نهیبیرو فقط خودش م پوزخندم

 

به  شهیم ینجوریا یکنیچرا فکر م دمیهنوز نفهم_

 ؟یهدفت برس



من "!  کنمیهم تکرار نم گهیبار هم بهت گفتم و د هی_

 "!زنمیگدار به آب نم یب

 

 .شهیم لیبه سمتم متما یکم

 

 درصد شک داشتم امروز برطرف شد...  هیاگه  یحت_

  ؟یگیبهم نم یزیچرا چ_

 بخاطر خودته! _

 

 نیکتش رو ب ی قهی رهیازم فاصله بگ نکهیا قبل

 .رمیگیانگشتام م

! خودم یستیتو ن کنهیکه نفع من رو مشخص م یاون_

 سرته؟ یتو ی. فقط بهم بگو چدونمینفع و ضررم رو م

 

 :کنهیچشمام نگاه و زمزمه م یو با لبخند تو آروم



 به موقعش... زم،یباشه عز_

 

و  شهیبه سمتم خم م  شتریبفهمم ب هنکیقبل ا و

 .نهیشیگونه ام م ینفس هاش رو یگرما
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 یچه اتفاق فهممیاصال نم هیچند ثان ی! برازنهیم خشکم

و  هیزکه مغزم اتفاقات رو تج کشهی. طول مافتاده

 کنه. لیتحل

 

شده بود اما از هر سمت  کیکه اون فقط نزد درسته

 .ومدیگونه به نظر م یبوسه رو هیحرکت  نیا یا گهید

 

لرز کم کم تموم بدنم رو  نیو ا افتهیبه لرز م دستام

جلوم  یو جور ادی. بهراد شوکه جلو مکنهیم ریدرگ

 :کنهیبشه و صدام م هیبق دیکه مانع د ستهیایم

 ...زل_

 

از  دنیدر حال جوش ریش نیکه ع یحس فوران تنش با

 یو ب دمیبهراد رو هول م ومدیام باال م نهیس یقفسه 



پله ها  ریز یبهداشت سیاراده و با عجله به سمت سرو

 .بندمیو در رو م رمیم

. آروم باش... ستی... نه زالل االن نه! االن وقتش ننه

 آروم باش...

 

اب  ریش ریسالمم رو ز و دست کنمیاب رو باز م ریش

 یگونه، گردن و قفسه  یو رو رو کنمیم سیسرد خ

 .کشمیام م نهیس

احساس  نکهیتا ا مونمیم سیسرو یچقدر تو دونمینم

 حالم بهتره. کنمیم

 نهیبیمن رو م نکهی. همرمیم رونیو ب کنمیرو باز م در

بابت حرکتش  نکهیو قبل ا ادیبا عجله به سمتم م

 :کنهیم آروم زمزمه منشون بد یعکس العمل

 ! کننیدارن نگاهمون م _

 



کنه، درست  رییجهت نگاهم تغ شهیباعث م حرفش

که از  خورهیگره م ینگاه کس یهمون لحظه چشمام تو

 یچشما یبُهت تو تونمیموجود هم م یفاصله

 .نمیرو بب شیتونیز

 

همون روز نحس! پر از  یتو سایآ یبهت چشما مثل

 وز مردن...من، ر ی! و براهیبغض و گر

 

 دمیلب د یبغل هم، لب رو یاونا رو تو سایکنار آ یوقت

 یپاک یفرشته  یمجسمه  هیچند ثان یباعث شد تو

 ذهنم ساخته بودم خرد بشه! یکه ازش تو

 ... سایمثل غرور آ درست

 قلبش... مثل

 مثل احساسش... 

 بغضش... مثل



 مثل مقاومت زانو هاش...  

 

. به سمتش نهیبباون صحنه رو  سایآ خواستمینم

رو  سایبرگشتم آ یبشم اما وقت دشیبرگشتم تا مانع  د

که مقاومت از پاهاش رفته و با  ی! جوردمیخرد شده د

 افتاده بود. نیزم یزانو رو

 

 یو قطره ها کردیرو به روش نگاه م یصحنه  به

لب  ری! زخوردیبلندش سر م یمژه ها یاشکش از رو

دم جواب صداش کر ی! هر چکردیزمزمه م یزیچ

 ...دیشنینم یزی. انگار اصال چدادینم

 

 ... ختیریو اشک م کردیزمزمه م فقط

 ینبود! داشت تو ایدن نیا ینبود! آره تو ایدن نیا یتو

 ...  کردیم ریس شیپ ی قهیچند دق



 یتا قرار بذاره و نقاش انیزنگ زده بود به پو یوقت

 و چند وقت یکه با سخت انیکه از چهره پو یقلم اهیس

بده  هیبود رو بهش هد دهیکش یخوابیو ب یداریشب ب

شده رو از  دایرابطه اشون پ یکه تو یلیدل یب یتا سرد

 ببره. نیب

 

درخت  ریاز دستش افتاد ز انیکه با جواب پو یا هیهد

 ...ریتوت پ
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 حوصله ندارم... ساآی_●



ربع  کیفقط  رم،یگیوقتت رو نم ادی!! ز!انیاما پو... پو_

 باغ! ایب

بهم  گهیگفتم حال و حوصله ات رو ندارم، د سایآ_

 زنگ نزن بذار اعصابم آروم باشه... 

 د،یشنینم ریاخ یرهایاز تموم اون تحق یزیچ انگار

بود و براش  دهیکه به گوشش رس یزیانگار تنها چ

 بود! انیداشت حال پو تیاهم

  زم؟یبه عزحالت خو ان؟یپو_

 دیشا یچند وقت دست از سرم بردار ینه! اگر برا_

 بهتر بشم.

 و زمزمه کرد:  نییبغضش رو به زور داد پا سایآ

 ! شمیبـ... باشه، مزاحمت نم_

 ! چون حوصله ات رو ندارم... یکنیم یکار خوب_

 یکه نشون از قطع شدن تماس بود تو یبوق یصدا

 یاهینقش س با یی. بعد تابلودیچیپ نمونیسکوت ب



خاک افتاد. به  یبوم از دستش به رو یدیسف یرو

درخت توت  یلرزون به تنه  یو با دست ها یسخت

 .وفتهیخاک ن یچنگ زد تا مثل تابلو رو

باور کنه! اصال انگار توان باورش رو  خواستینم

 نداشت.

 ی! موقعدیطول کش قهیمقاومت چند دق نیفقط ا اما

 یاغ درست وقتو خلوت ب یپشت یکوچه  یکه تو

بغل هم بودن رو  یچشماش مهتا و عشقش تو یجلو

دستش و  یتو یباور کرد! از پشت درخت به تابلو دید

 یو مهتا در حال عشقباز انیدورتر پو یکه کم ینیماش

 .ختیریو اشک م کردیبودن نگاه م

 قلم خورد   اهینقش س یکه بارون رو انگار

م رو بو یرو انیرخ پو می. رد اشکاش نقش نبود

 .ومدیم نییو پا شستیم



آغوشم رها کرد اما باز هم حاضر نبود  یرو تو خودش

 انیکه انگار پو یو در حال رهیو مهتا چشم بگ انیاز پو

 :کردیصحبت م شنوهیزمزمه اش رو م یصدا

من  یفقط برا ؟یمن وقت ندار ینامرد! فقط برا_

فقط  ست؟یمن حالت خوب ن یفقط برا ؟یحوصله ندار

 ؟ینینو ببم یخواینم

 دنیکرد، قلبم طاقت د سیشونه ام رو خ اشکاش

 مهتا.. انتیطاقت باور خ نطوریاشکاش رو نداشت، هم

 به بازوهام چنگ زد و با هق هق ادامه داد: سایآ

 یبرا ؟یمهتا وقت دار یبا مهتا حالت خوبه؟ برا انیپو

 !ان؟یآره پو ؟یمنو طرد کرد یمهتا اونجور دنید

محکم  یو به سخت رهیحال م کردم داره از احساس

آغوشم نگهش داشتم. مثل خودش به مهتا و  یتو

ام  نهیس ینگاه کردم و احساس کردم، قفسه  انیپو

مهتا، از  انتیاز خ سا،یآ یگرفته! از اشک ها شیآت



نابود  نطوریکه قرار نبود ا یاز رفاقت ان،یپو ینامرد

 دم،یو بوس دمیدست کش شیشمیابر یموها یبشه. رو

 اروم بشه؟! شدیآرومش کنم؟! اصال مگه م استمخویم
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دور کن!  ؟یکنیخودت رو ازم دور م یدار انیپو_

 یخوای!مریبگ ؟یریگیخودت رو ازم م یدار انیپو

 ؟یبری. مهتا رو کجا مانصاف.. یآخه ب یبرو! ول ؟یبر



هام رو چرا  ییهمدم تنها ؟یبریخواهرم رو کجا م

 ؟یبریم

 زد:  شمیآروم و با هق هق آت ی زمزمه

  ؟یبریرو کجا م زمی! عززمیاخه عز_

از  ی! به سختنهیبب نیاز ا شتریو ب میبمون خواستمینم

و مهتا  انیپو خواستمیبلندش کردم. م نیزم یرو

 !مشونیدیبفهمن که د

 پاک تصورات من! ی... فرشته امهت

 «.ینبود کردمیکه من فکر م یپاک یاون فرشته  تو»
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رو به خونه رسوندم!  سایاون روز چطور آ ادینم ادمی

 من هم...  نکهیجز ا ستین ادمیدرست  زیچ چیه



  

و به به  امیبه خودم م شهیکه به کمرم وارد م یفشار با

 .کنمیبهراد نگاه م

 ی. مشکلمینیبش زیم هی یرو نایا انیبا پو دیبا_

 ؟یندار

 

اونا باشم  شیپ خوادیموضوع که دلم نم نیبه ا خوامینم

 .ذارهیم تمیرضا یاعتراف کنم و اون سکوتم رو پا

ندارم  زیبه رفتن به سمت اون م یلیکه م یحال در

 .میریو با هم به جمع اونا م کنمیم شیهمراه

 

تکون  یفقط سر لیم یاما من ب کنهیسالم م بهراد

و  ادینگاهشون بدم م ینی. از سنگنمیشیو م دمیم

 . نداشته باشم یتوجه کنمیم یسع

 



که بهراد برام گذاشته بود  یشدستیپ یرولت تو با

بحث و صحبت اون ها  یتا از شرکت تو کنمیم یباز

 . شمیدور باشم که موفق هم م

« حال تهوع دارم»مهتا با گفتن  گذرهیکه م قهیدق چند

آزاد از ساختمون  یرفتن به هوا یبرا انیهمراه پو

 .شنیخارج م

 یکه صدا کنمیرولت فرو م یهدف تو یرو ب چنگال

 .ارهیبهراد من رو به خودم م

 

 شیبرم پ دیبا ذارمیتنهات م قهیزالل؟ من چند دق_

 مهندس بازرگان! 

 

 ره،یگیدستم م که چنگال رو از دمیسرتکون م فقط

و سمت لبم  زنهیاز رولت رو جدا و به سرچنگال م یکم

 .ارهیم



 

دستش رو پس بزنم اما نگاه منتظر هامون  خوامیم

آروم دهنم رو باز کنم و بهراد آروم تکه  کنهیمجبورم م

و با لبخند  ذارهیدهنم م یرولت رو تو کیکوچ ی

 :دهیادامه م میحاصل همکار تیرضا

 

 زمی. عزیهمه اش رو خورده باش دیبا گردمیتا من برم_

 ...ینخورد یزیاز صبح چ

 

 زیو از م ذارهیم یشدستیپ یلبخند چنگال رو تو با

 یکه با جمله  یو هامون مونمی. من مرهیگیفاصله م

 دیتصور رو بوجود آورده که ما از صبح، شا نیبهراد ا

 .میهم شب قبل با هم بود

 



حضورش  نکهی. اگمیهم نم یزیبره اما چ خوادینم دلم

کننده ست!  یو عصب بیبرام عج دهیم تیبهم امن

 بهش حضورش عادت کنم... خوامینم

 

 ! نیخوب با هم ساخت_

 

! با کنمینگاهش م ارمیو با مکث سر باال م لیم یب

داده و  هیتک یصندل یهمون پوزخند معروفش به پشت

 .کنهیچشمام نگاه م یتو میمستق

 

ردتر از خودش فقط ! سمیمن و اون مونده بود فقط

تر  قیلباش عم ی. لبخند پر تمسخر روکنمینگاهش م

 !شهیم

 



 یعنی! یکردیجشن ها شرکت نم نیا یتو مایقد_

 ...یول یکردیشرکت که م

 

فاصله  یکم کنه،یجدا م یاش رو از صندل هیتک 

 :دهیادامه ادامه م یو با چشمک رهیگیم

 

 که؟! ادتهی_

 

ون خاطرات رو بعد ده سال، ا شیبعد یبا جمله  و

 : کنهیم یچشمام تداع یدوباره جلو

 

بود؟  زیتم ؟یبهداشت سیسرو ی! رفته بود؟یراست-

 زد؟یبرق م

 

[20.07.21 11:27] 



 

 81_کور_ینقطه#

Delآن...!...دل  An 

 

 

 

 

سرم  یکه تو یدرد شیتا پ کنمیمقاومت م یسخت به

به هجوم  کنمیم ی! با تمام توانم سعارمیکم ن چهیپیم

توجه باشم و اون به زخم زدن  یذهنم ب یخاطرات تو

 .دهیادامه م

 

 ...یترسیم یکیکه نبود؟ نه که از تار کیتار_

  ؟یترسیتو نم ؟یتو چ_

 



 ...مییده سال تنها ادی! به مونمیجوابش نم منتظر

 مامان...  ادی به

 بابا...  ادی به

 .. .اریزان ادی به

 زالل مرده و سرد  هی ادی به

   یمثل پوزخندها یتمام خشمم، با پوزخند با

 :دمیادامه م خودش

 

 هی! چون یبه بعد تو هم بترس نیبه نفعته که از ا_

دست و پا  یکیتار یعمرت رو تو یباق کنمیم یکار

 .یبزن

 

 یاما هرچ یاز چ ای دمهیاز تهد دونمی... نمخورهیم جا

به سمتم خم  شتریو ب کنهیاهم م! نگمیبود ازش راض

 .شهیم



 

سمت بهراد؟  یمن رفت یکردن زندگ اهیبخاطر س_

 ...هیکیزالل اون خود تار

 

 .نهیشیلبام م یاراده رو یپر از تمسخرم ب لبخند

 

 ینیخود بزرگ ب نیتو برم با بهراد؟ ا هیمن بخاطر تنب_

 جناب عامر! هیستودن یکه دار

 

شده ادامه نده اما انگار  که یریدارم بخاطر تحق انتظار

حضور من کنار بهراد براش از غرورش هم  لیدل

 تره.مهم

 

کار  یچ شیشناسیکه نم یپس تو کنار بهراد_

 ؟یکنیم



 

 کنمیجام رو لمس م یکه با انگشت لبه همونطور

 : دمیجواب م

 

رابطه آدما  یتو دنیو سرک کش یعادت به فضول_

 اضافه شده؟ اتتیبه خصوص دایجد

 

 چیانگار ه کنه،یو نگاهم م گردهیالت قبلش برمح با

 .دهیکدوم از حرفام رو نشن

 

خوب  تشیوضع یرفتار نکن، برا ینجوریبا مهتا ا_

 ! ستین

 

 ! لبخند نبود، پوزخند هم نبود! درد بود...شهیکج م لبم



و نگاهم  شهیجام متوقف م یلبه یانگشتم رو حرکت

 .خورهیچشماش گره م یتو

 

 مرگ خوب بود؟  سایآ یمگه برا_

 راه رو انتخاب کرد...  نیخودش ا سایزالل! آ_

 نیتر یمینداشت. عشقش، صم ییا گهیچون راه د_

 .خواستیاون رو م قیرف

 گذشته گذشته زالل... _

 یمن هنوز نگذشته! نگذشته و درست جلو یبرا_

زانو  یاز اشک رو ابونیخ یکه تو ییسایچشمامه! آ

سر  میخاله مر یضجه هاچشمامه!  یافتاد درست جلو

 چشمامه...  یدونه اش درست جلو هی یکیمزار 

 

 یبرا اریکه ذوق و شوق زان گمیو نم شمیم ساکت

 چشمامه...  یمدرسه رفتن هم جلو



 چشمامه...  ینگاه مامان جلو گمینم

 چشمامه...  یشکستن بابا جلو گمینم

 یگرفتن جنازه  لیتحو یکه برا یروز گمینم یحت و

 چشمامه...  یرفتم هم هر روز جلو اریابا و زانمامان و ب

 

 یهام بود هم جلو یکه باعث تموم بدبخت یکس

 چشمامه....

نگذشته بود...  یزیچ چیمن ه واسه

 ...یـــــچــــیه

 

با  انی. پوگردنیبرم انیبگم مهتا و پو یزیچ نکهیا قبل

اشاره  ستادهیدست به بهراد که کنار مهندس بارزگان ا

 .کنهیم

 

 ! یهست یشناگر خوب ینیتو هم آب بب پس_



 

 .کنمیدستاشون نگاه م یبه گره  یلبخند معنادار با

 

 گرفتم. ادی امینبودم! از اطراف_

 

و با حلقه اش  ندازهیم نییتحمل نگاهش رو پا یب مهتا

 .کنهیم یباز

 

 اصال... یعنی ست،ین یکنیزالل اونطور که تو فکر م_

 

 .کنمیع متند حرفش رو قط یو با لحن یعصب

 

 در موردش بشنوم. یزیچ خوامینم_

 

 :دهیدوباره ادامه م یول کنهیلحظه سکوت م چند



 

 ...نیکنار هم خوشبخت بش ن،ییایبه هم م یلیخ_
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 .زمیریم سکوت کنم و زهرم رو تونمینم

 

نذاشتن که  هیاما بق اومدن،یها به هم م یلیخ_

 خوشبخت باشن! 



 

برام  یول شهیم رهیبه من خ انیپر از خشم پو یچشما

 :دمیتفاوت ادامه م یب ست،یمهم ن

 

 ن؟یشیبابا و مامان م نیمبارک باشه، دار_

 

همون  ده،یجاش رو به لبخند م یمهتا به آن یناراحت

 .مردمیبراش م یزمان هیکه  ییلبخندها

 

 ... یشیخاله م یآره، دار_

 من؟ خاله؟ _

 

لبم  یشباهت به پوزخند نبود رو یکه ب یلبخند

 .نهیشیم

 



ندارم که بخوام خاله  یمن خواهر ،یکنینه! اشتباه م_

 بشم.

 

 وهیآبم وانیکه با ل یگرفته همونطور ییبا صدا مهتا

 .کنهیم یاش باز

 

 !یداشت مایقد-

بود  یاحساسات یلی! خامرزتشیا بخد ادمه،یآره، _

ذهنش خراب  یعده تو هی ریتا تصو رهیحاضر شد بم

 نشه... 

 

 .یکنیاشتباه م یزالل! دار_

 !؟یمطمئن_

 



تلخ   ییو با خنده ا دمیرو از تاسف تکون م سرم

 :کنمیزمزمه م

 

 ساده و زود باور بود. شهی! همیماه احساسات_

 

 نگاه کنم. چشماش یتو شهیباعث م انیتشر پو یصدا

 

 بس کن زالل... ادامه نده! _

ماه مُرده رو؟  هی یرو؟ داستان زندگ یادامه ندم؟ چ_

اون ده ساله که تموم شده!  یهـــه... داستان زندگ

 پشت باغ... ابونیخ یهمون روز تو ن،یتمومش کرد

 

بزنه  یمهتا از شوک خارج بشه و بتونه حرف نکهیا قبل

 .نهیشیم یصندل یوو کنار من ر گردهیبهراد برم

 



 بهراد!  کیتبر_

 

 .کنهینگاه م انیپو یبا لبخند پر معن بهراد

 

بابت کوچولوتون، من تازه  کیممنون! به شما هم تبر_

 خبردار شدم! 

 !یشیخان عمو م یممنون، دار_

 

 .دهیبا خنده سر تکون م بهراد

 

 به تو نره. کنمیبخاطر مهتا هم که شده آرزو م_

 

بحث  ادامه  رییتغ نیاز ا یراض انیوو پ خندهیم مهتا

 :دهیم

 



 !؟یمهندس بود شیپ _

 

بدونه اوضاع پروژه چطوره،  خواستیآره، مهندس م_

 از شهرک تموم شده!  یقسمت یگود بردار روزیگفتم د

 شیکار گودبردار بایشهرک تقر یآره، شمال شرق_

 تموم شده.

 

 .شهیهم با اخم وارد بحث م هامون

 

  ؟یشمال شرق ینطقه کل م ؟یشمال شرق_

 

 شیدنیاز نوش یو کم دهیم هیتک شیبه صندل بهراد

 .خورهیم

 

 !میرفت شیخوب پ یلیآره!خ_



 

بدون مشخص بودن مخاطبش سوال رو  هامون

 :پرسهیم

 

 بود؟ یچ یاون قسمت برا نیدونیم_

 

که  ستین بی. عجکننیچهار نفر به هم نگاه م هر

 ندونن! 

 

و بر خالف طعم خوبش ر یرولت شکالت کیکوچ ی تکه

 .دمیقورت م لیم یب

 

تا شرق  ی! کل منطقه شمال شرقدهیمراکز خر_

شده!انواع  هیتعب دیمراکز خر یوار برا رهیشهرک زنج



 یبازارها ،یتجار یو واحد ها دیپاساژ و مرکز خر

 و سرباز و...  دهیسرپوش یسنت

 

 .کنهیبا تعجب نگاهم م انیپو

 

 ! یخوب نقشه رو حفظ کرد_

 !مهیچون تعهد حال آره_

 

که لباش باز و بسته  خورهیدرست به هدف م زهرم

شدنش  یکفر تونمی! مادیازش در نم ییاما صدا شهیم

 :دهیبگه بهراد ادامه م یزیچ نکهیرو حس کنم و قبل ا

 

 یزی! طبق برنامه رهیآره بخش تجار زم،یممنون عز_

تموم بشه کار رو  شیکه کار گودبردار ییهر منطقه ا

 ! میکنیم شروع



 

 :شهیهم وارد بحث م مهتا

 

 و بعد ساخت؟_

 دیمروار یپروژه  یکه از اجرا ییاالن کسا نیاز هم_

 دیخر شیپ یهاشون رو برا شنهادیشمال خبر دارن پ

 مطرح کردن! 

 

 به بحث برگرده. کنهیم یهم سع انیپو

 

 چطوره؟ ونیشنهادیپ یها متیق_

 

که آدم  دنیم ییشنهادایپ هی سیمشت دالل خس هی_

 ! دوارنیپروژه ام نیاز ما به ا شتری! اونا بشهیباورش نم

 



 .کنهیبه بهراد نگاه م مهتا

 

 ه؟یک زایچ نیمسئول فروش و ا_

  

 یبرا شهیهمه انتخاب م یبه را یکیشرکا  نیاز ب_

 کارا... ی هیفروش و انجام بق تیمسئول

 

به صحبت نداره سوال  یلیکه انگار م یبا حالت هامون

 :هپرسیم

 

 ها خوبه؟ متیق_

 

 :دهیمثل خودش جواب م لیمیتفاوت و ب یب بهراد

 



فروش  ی! به بچه هامیکردیکه فکر م هیباالتر از اون_

خراب بشه،  شنهادهاینکنن که پ یسپردم فعال کار

! دهیکنن که بره سمت مزا تشونیهدا یجور هیگفتم 

 رهیداره م نجوریهم یشنهادیپ یها متیفعال هم ق

 باال... 

 جوون ها؟!_

 

. استاد دست گردنیاستاد همه به سمتش برم یصدا با

 .زنهیو لبخند م ذارهیبهراد م یشونه  یرو

 

! نیانجام بد نجایکارها رو ا ینگرفتم که باق یمهمون_

 وسط...  دیایب نی! پاشلیکار تعط گهیامشب د

 

 الیسالن بزرگ و یتو کیموز یاشاره استاد صدا با

 .شهیمبلندتر از قبل پخش 
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و با هم به  رهیگیدست مهتا رو م لیبا کمال م انیپو

که وسط رو شلوغ کرده بودن  یافراد یهیجمع بق

 .شنیاضافه م

 

از  یبارز ینشونه  چیبه مهتاست که هنوز ه نگاهم

 نشده. انینما شیباردار



  

 ... رقصهیم انیدست پو یتو دست

 باشه اسم رقصشون تانگو بود! ادمیدرست  اگر
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 تو؟  یخندیم چی به... کـــــــــــوفت_●

 وقفه ام جواب دادم:  یب یخنده ها نیب

  ن؟یشتر سوار دنه؟مگهیچه طرز رقص نیا_

 .دیکوب نیبچه ها پا زم نیع یتبا ناراح سایآ

 ... دیمهتا! زالل هم فهم یدید_



 نی! دوما، آخه مگه مجبورناسوریاته دااوال نفهم عمه_

! البته نیکه شتر سوار یانگار ن؟یبرقص ینجوریا

 زیپ ه نش ل یکه گالب به روتون داره رو یشتر

 ...خورهیم

که پشت مبل پناه گرفتم از  یمهتا درست وقت ییدمپا

 یمعترضش تو غیج یر گوشم رد شد و بعد صداکنا

 :دیچیخونه پ

 لمونیفام یخودت رو مسخره کن! تموم پسرا_

 آرزوشونه با من تانگو برقصن! 

 آوردم. رونیسرم رو از پشت مبل ب آروم

رو تجربه کنن  یشتر سوار خوانیدلم، اونا م زینه عز_

 سراغ تو...  انیم ستیمنتها شتر دم دست ن

به  سایبلند آ یخنده ها نیمهتا ب غیج یهم  صدا باز

 .دیگوشم رس

 ... یشعــــــــوریب یلیخ_



 

 پشت مبل نشستم. آروم

 !دیاما احمق... شا دونم،ی! نمشعورم؟یب

 انتیخ سایباور کنم مهتا داره به آ خوامیکه نم نیا

به  خوامی... نه! نمتونیکه نم نیاز حماقته؟ ا کنهیم

 ز حماقته؟اونم ا ؟یمهتا شک کنم چ یدوست

 ریکبک کرده ز نیکه سرش رو ع ییسایآ ؟یچ سایآ

 احمقه؟! ارهیخودش نم یرو به رو یچیبرف و ه

 

داشت مهتا رو آروم کنه خم  یکه سع سایآ یصدا با

 .نمشونیتا بب شمیم

که تانگو  هی! حاال چه اصرارگهید گهیخب راست م_

 اونجا؟  میبرقص

... دیفهمیذهنم رو خفه کردم. اون نم یتو یصدا

 هی. حتما کنهینم انتیخ سایکه مهتا به ا دیفهمینم



 شیپ یسو تفاهمه! آره! اشتباه هیاشتباهه...  یزیچ

 اومده.

 یاومدم و برا رونیاز پشت مبل ب تیلبخند رضا با

مهتا در امان باشم به همون  یاحتمال یاز حمله نکهیا

 دادم. هیپناهگاهم شده بود تک یمبل

ت گوشش فرستاد و بلندش رو پش یموها مهتا

 نگاه کرد. سایبه آ یطلبکارانه و با برتر

شک  یدختر که ب یما وسط کل یبگ شهیم سایآ_

و هزارتا نقشه واسه  ناستیا انیچشمشون دنبال پو

 دیبا یاش رو جلب کنن دارن، چجورتوجه نکهیا

 م؟یخودمون رو نشون بد

 اراده جواب دادم: یب

پسر تو رو مخ دوست  خوانیخب به تو چه؟ مگه م_

 ؟یبزنن که نگران



بار با  نیاول یشوکه اش به من برگشت. انگار برا نگاه

. ترس و لرزش مردمک چشماش میهم رو در رو شد

 باعث شد خودم انتخاب کنم که احمق باشم.

 

 ؟یکنیتو و هامونه و رو نم نیب یزینکنه چ نمیبب _

 اره؟

 شد. دهیکش یمصنوع یبه زور لبخند لباش

هم نه، اون برج زهرمار   چکسیه ؟یشد وونهی... نه! دن_

 اخمو!

 بحث رو عوض کرد. سایآ

 یلیماهه، فقط خ یلیحرف رو! هامون خ نینزن ا_

رو  نایدرست ارتباط برقرار کنه. حاال ا ستیبلد ن خه،ی

 م؟یبرقص ی! ما اونجا چنیول کن

 کردم: یهمراه سایعوض کردن بحث با ا یبرا



 یمل دیقشنگه! تازه، تول !!! هم شاده، همیقاسم آباد _

نوشته با دست یبهتون تو نجایمن هم یعنیخودمونه! 

رقص رو  نیمتفاوت تر دمیامضا و اثر انگشت، قول م

 ! نیکنیشما اجرا م

 ی گهیپشت مبل پناه گرفتم لنگه د یوقت قایدق

سرم رد شد. از  یکه مهتا برام پرت کرد از باال ییدمپا

 اعتراض کردم:بلند  یپشت مبل با خنده و صدا

مگه زورتون  ن؟یبرقص دیاصال چرا با ؟یزنیخو چرا م_

 هی نینیو باوقار بش نیمت نیخانوم و سنگ نیکردن؟ بر

! نیآبرومون رو ببر دیاریهم در ن یگوشه، نخورده باز

. از نیدونه بردار هیبهتون تعارف کردن فقط  یهر چ

ها!  نیتعارف کردن برندار یهم هر چ جاتیدنیآشام

 صیو آب حوض رو تشخ کاکوالکو نیکه فرق بشما 

دفعه  هیپدر مادره!  یهم که مراسماشون ب نایا ن،یدینم

به  دنیم یزیچ یاکیآب آمون ،یالکل ،یشراب نینیبیم



بعدش که گند باال اومد  ارنیخوردتون بال مال سرتون م

 دیتو با گنیم چسبن،یمنو م یقهی انیننه هاتون م

حاضرم  یعنیــــرا... ! منم که عمــــشونیریبگ

 یب نیمونی! پس مرمیشما دوتا رو نگ یول رمیبگ دزیا

   هیشوهر با 

! هیکره خرش ک یبابا ستیبغلتون که معلوم ن یتو بچه

دست من؛ آش نخورده و  یرو مونهیبعد خرجتون م

 ام،یدهن سوخته... من هم که از پس خرجتون بر نم

 ن،یبش ضیرگوشه م هی نیبر رونیمجبورم بندازمتون ب

از سرنگ  نیبعدش چون پول سرنگ ندار ن،یمعتاد بش

بعدشم  نیریگیم دزیو ا نیکنیمشترک استفاده م

باز خرج  نیریمیم نیکنیروز سنگکوب م هیهمونجا 

 به گردن من بدبخت! وفتهیکفن و دفنتون م
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 یچهره  دنیاومدم و با د رونیاز پشت مبل ب آروم

 مبهوت اون دوتا ادامه دادم:

 

خوش  نیشب بر هیشما  ادیآخه خدا رو خوش م_

رو دست  نیخرج بذار ینجوریعمر ا هیو  نیبگذرون

ها! اصال..  گمیم اد؟یمن؟؟ هان؟ خدا رو خوش م

 ییدر عوضش سه تا ن؟ینر یمهمون نیبه ا نییخوایم

 میگردیبه رگ برم میزنیم میک یبستن هیباغ  میریم



آبرو  ینه ب ن،یشیم یخونه اونوقت نه شما الکل

دامنتون، نه از خونه  یرو مونهیبچه م هینه  ن،یشیم

گردن من، نه من  وفتهینه خرجتون م رون،یب نیوفتیم

 دزینه ا ن،یشینه شما معتاد م رون،یب ندازمتونیم

 ...نیریمیو نه م نیریگیم

 به کمر و حق به جانب بهشون نگاه کردم. دست

به  دنیو نرقص یمهمون نیچقدر نرفتن به ا نینیبب_

حق با منه؟حاال نظر مثبتتون  نیدینفعتونه! هان؟ د

  ه؟یچ

و ژست حق به جانب مهتا  سایخندون آ یچهره  به

 نگاه کردم و منتظر ادامه دادم:

 هوم؟ -

 .دیچرخ سایاروم به سمت آ مهتا

  ا؟سیآ_

 جونم؟ _



 ●به من؟ یدیهات رو م ییاز اون دمپا یکی_

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 

 

 ...زنمیم رونیسالن ب از

پر  یو هوا تیپر از جمع طیاون مح یتو دنیکش نفس

که مهتا با  یها ، در حال یو خوردن گاریعطر و س یاز بو

 شده بود.برام سخت  دیرقصیم انیاغوش پو یناز تو

 

 تا راحت تر نفس بکشم... زنمیم رونیب

 . امیاما از سرما به خودم م گذرهیچقدر م دونمینم

 



 یسنگ یسکو یرو ال،یبزرگ و اطیاز ح یا گوشه

 .لرزهیهوا م یام، درونم از سردباغچه نشسته

 

 حالت خوبه؟  -

عقب تر  یکم کنم،یو نگاهش م گردمیسمتش برم به

 .کشهیم گاریداده و س هیتک واریاز من، به د

 

 ! یفکر بود یتو ،یدیچند بار صدات کردم نشن -

 

 ... بندمیو چشمام رو م گمینم یزیچ

 ! دمیلخت درختا گوش م یشاخه ها نیوزش باد ب به

 

 .زنهیبهراد تمرکزم رو به هم م یصدا

 

 ست؟یسردت ن_



 

 نیکه چقدر ا کنمی! با تمام وجود حس مخورمیم جا

 م آشناست!جمله و لحن به گوش
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  ست؟نی سردت -●

شالگردنش رو مرتب کرد و نگاه متعجبش به  مهتا

 سمت هامون برگشت.

 نه...  _

 جواب داد: کوتاه

 با تو نبودم! _

رو درست  انیپو یپالتو ی قهیکه  یدر حال سایآ

 جواب داد: کردیم



 هامون؟  یبا من_

 نه... _

 مخاطبش اونه جواب داد: نکهیا نانیبا اطم انیوپ

 .دمیلباس پوش ری! نه، از ز؟یاها با من -

 

قدم هاش کم شد تا با من هم قدم بشه و آروم  سرعت

 ادامه داد:

 . دنیخودش رو زده به نشن دیشنیم دیکه با یاون_

 به سمتش برگشت. انیپو

 هامون؟  یگفت یزیچ_

 یرو به رو دمیشن که یزیکردم چ یتموم وجودم سع با

 . ارمیخودم ن

 یدوست نداشتم در جوابش دروغ بگم، ول چون

 رو بگم! تیواقع خواستمینم

 !دمیترسیازش م لیدل یاز روز اول ب من



 ●هم نبود.  لیدل ینه... ترس من ب اما
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 سر باال نهیشیشونه هام م یکه رو ییحس گرما با

 .کنمیو نگاهش م ارمیم

 

 گارشیاز س یقیو کام آخر و عم ستادهیا کنارم

 دارمیشونه هام گذاشته رو برم ی. کتش که رورهیگیم

 .دمیو بهش پس م

 

 .ستیمن سردم ن ر،یکتت رو بگ_

 سردته... _

 ! ستیگفتم سردم ن_



 

. خم رهیگیو درست رو به روم قرار م شهیم جابجا

 یب شهیباعث م گارشیس ی. بوکنهیو نگاهم م شهیم

چشماش  یگوشه  ینیهم بره که چ یاراده اخمام تو

 د؟یخندی. داشت بهم مشهیظاهر م

 

 .کنهیم تتیاذ گاریس ینبود بو ادمی د،یببخش -

 

شونه هام مرتب  یو با دقت کتش رو رو ستهیایم صاف

 .کنهیم

 

گونه ها و نوک  گم،یهوا سرده، تو هم سردته! من نم _

 . گهیرو م نیت ااقرمز شده تینیب

 



بگه بهش  خوادیکه آروم انگار که م کنمینگاهش م فقط

 .زنهیاعتماد کنم پلک م

 

 هم سرکش نباش... نقدریبا من لج نکن، ا _
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 تو؟ میبر یخوای. میشیم ضیسرده، مر نجایا_



صحبت کردن ندارم  یکه بفهمه حوصله  یلحن با

 :دمیجواب م

 

 اونجا خفه ست._

 .مینیبش نیماش یتو میبر یپس... اگه موافق_

 

. پوستم که از سرما دون دون شده کنمیم نگاهش

 رو قبول کنم. شنهادشیتا پ کنهیالتماسم م

و اروم سرم رو به  کنمیمنتظرش نگاه م یچشما به

و با هم به سمت  دمیمموافقت تکون  ینشونه 

 .میریم نشیماش

 

همونجا  یو عصب ریاما روحم همچنان درگ رمیم من

 ... مونهیم

 



 یکت رو یبدن بهراد که تو یاز حس گرما یعصب

 یپالتو یاز گرما یخاطره ا گریشونه هام برام تداع

داشتم  یکه سع یکه همون شب یهامون بود. هامون

رو جلب  یکس توجه نکهیبدون ا رم،یاش بگ دهیناد

 شونه هام گذاشت. یکنه پالتوش رو رو

 

 

بهراد چشمام رو  یاما با صدا گذرهیچقدر م دونمینم

 .کنمیباز م

 

  ؟یبهتر_

 

 .دمیجوابش فقط سر تکون م در

 



داده  امیتو! مهندس بازرگان پ میپس بهتره بر_

 زده؟ بمونیکجا غ دهیپرس

 

ما اون جمع رو ندارم ا یحضور دوباره تو یبرا یلیم

. سخته اما به گشتمیبرم دیبخاطر استاد هم که شده با

 .میگردیبرم زیساختمون و سر م

 

حدس بزنم که  تونمی. مزنهیلبخند م دنمونیبا د انیپو

من  نکهیاز ا ارهیخودش ن یداره اصال به رو یسع

شوکه ست. برق  دونمیپشت باغ رو م یکوچه  یماجرا

بود که  نیکه عاشق ا ارهیم ادمیرو  یانیچشماش پو

 سر به سر من بذاره.

 

 ن؟یبود اطیح یتو _

 



و خودش  نمیتا بش کشهیرو برام عقب م یصندل بهراد

 .دهیجواب م

 

 آره! چطور؟ _

 

 :دهیبه من ادامه م رهیو خ خندهیم انیپو

 

گونه  شهیسرخ زالل معلومه! قبال هم هم یاز گونه ها_

 شهیم خورهیبهش سرما م یوقت یهاش سرخ بود ها، ول

 ار!ان

 

خشک و اخم  انیلب پو یبهراد لبخند رو یجمله  با

 .شهیتر م قیهامون عم

 



به بعد  نی! اما قبالً مال قبل بود، لطف کن و از ایاوک_

وگرنه چشم  ،یبه زالل دقت نکن که معذبش کن نقدریا

باهات  ییا گهیو جور د بندمیتموم رفاقتمون م یرو

 ! کنمیبرخورد م

 

رو نداشتم.  یرفتار نیچنانتظار  انیهم مثل پو من

 .دهینم یجواب یاونقدر شوکه هست که حت انیپو

توجه به جوّ بوجود اومده  یوسط فقط هامونه که ب نیا

 منه. یشونه ها ینگاهش به کت بهراد رو

 

شده رو با رفع سو  نیکه سنگ یجو کنهیم یسع مهتا

 به حالت قبل برگردونه. یتفاهم احتمال

 

اومده!  شیپ یکر کنم سو تفاهمامـ... اما آقا بهراد ف_

با هم  یماها همون از نوجوون گه؛ید نیدونیاحتماال م



 انیپو ینداشت، اصال زالل برا یمنظور انی. پومیدوست

 حکم...

 

به مهتا نگاه و محترمانه  یخشک و جد شهیهم مثل

 .کنهیحرفش رو قطع م

 

 انیمن پو یمهتا جان، وسط حرفت! اما برا دیببخش_

 زالل نداره!   یبرا یحکم چیجز همکار ه

 

 :کنهیاضافه م  انیبه هامون، رو به پو ییبا نگاه گذرا و

 

رو نشناسن.  مشونیزالل حر یهمکارا ادیخوشم نم_

معذب کنه خوشم  ای تیکه زالل رو اذ یزیکال از هر چ

کنم و  یبار اول چشم پوش یبرا تونمی. پس مادینم

 .شهیتکرار نم گهیباشن که د دواریام



 

 یکه انگار به خودش اومده با لبخند تصنع نایپو

 .رهیباال م میدستاش رو به حالت تسل

 

 ! ینبود یرتیغ نقدریا مای. قدمیباشه قبول! من تسل_

 

 .کشهیخودش رو هم عقب م یبا پوزخند صندل بهراد

 

 !دهیو سف اهیس سمونیو ر دهیداستان مار گز_

 

 شده جی... انگار همه مثل من گزنهینم یحرف یکس

کش  نیاز ا شتریبحث رو ب نیدادن ا حیبودن اما ترج

 ندن.

  

 چرا اونجام... دونستمیوسط فقط من بودم که نم اون



 یچرا با من هدف مشترک دونستمیکه نم یکس کنار

 داره!

 شیرو ازم گرفت! پ میکه تموم زندگ یکس یروبرو

رو ازم گرفتن و رفاقتمون رو نابود  سایکه آ ییکسا

 کردن!

 

بهشون نداشتم و تنها  ییعالقه ا چیکه ه یجمع یتو

جشن  نیتموم شدن ا گذشتیذهنم م یکه تو یزیچ

 بود.  ییکذا

 

 جشن...  نیفقط تموم شدن ا نه

که از افراد  یخاطرات شکنجه گر یشدن همه  تموم

 جمع داشتم. نیا

 



چشمام رو  ییا هیثان یاون همهمه و سر و صدا برا یتو

 آرزو کردم: هیبستم و فقط 

... ادین ادمی یچیبرسه که ه یوزر_

 ...یـــــچــیهــ
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. ستین ادمیکه باالخره تموم شد  یاز جشن یادیز زیچ

 بمونه. ادمیهم نداشت که  یلیدل

 



 زالل؟  _

اده بودم جدا د هیتک نیماش ی شهیرو که به ش سرم

 دهیکش شهیبخار ش یکه رو یو به خطوط کنمینم

 .کنمیبودم نگاه م

 

 حالت خوبه زالل؟  _

 

 .کنمیو نگاهش م گردمیسمتش برم به

 هامون... ی! مثل چشماهیمشک چشماش

بخاطر زنده شدن  دونستمی! میهم همون حس لعنت باز

 خاطرات اون شبه... 

 

 ه؟ شد یزی! چیخودت یتو یلیامشب خ _

 

 . دمیجوابش با سر جواب رد م در



 حالت خوبه؟ یمطمئن _

 

 ی شهی. دوباره سرم رو به شدمیفقط سر تکون م بازم

 .کشمیخطوطم رو م یو ادامه  دمیم هیتک نیماش

 کرد... دایپ شدیم زیاون خطوط همه چ نیب

! هامون! انی! مهتا! پوسای! مامان! بابا! آاری! زانزالل

 هم بهراد!  دیشا

 ! غرور! یاهی! غم! سیی! درد! سکوت! تنهاقامانت

 هم:  دیشا و

 ...! یـجـیتـدر مــــرگ

 

که  شمیو تازه متوجه م امیبهراد به خودم م یصدا با

 در خونه نگه داشته. یجلو

 



 امیفردا رو استراحت کن، ساعت هفت عصر م _

 شمال سر پروژه. میدنبالت تا برگرد

 

به سمت خونه  و شمیم ادهیپ نیاز ماش یحرف بدون

در  یو اون تا بعد رفتنم به ساختمون جلو رمیم

 .مونهیمنتظر م ستادهیا

 

 یصندل یو رو ارمیلباسم رو در م شمیخونه که م وارد

لباس گرم بدون  دنیو با شستن صورتم و پوش ندازمیم

 به سقف... زنمیو زل م کشمیتخت دراز م یصبر رو

 

 

.*               .               .*              **** 

 

  ؟یخوریم یزیچ _



 

 یبرفه که تو یبه دونه ها رهیو نگاهم خ زنمینم یحرف 

چراغ  یشب وسط جاده از جلو یو سرما یکیتار

 .افتادنیم نیزم یبهراد رو نیماش

 

. شده ادهیپ نیکه از ماش دهینشون م نیدر ماش یصدا

 بخره و مجبورم کنه بخورم. یزیرفته چ شکیب

 

 کیتار یوقفه جاده  یکه ب یبرف یرو از دونه ها نگاهم

و به آسمون  دارمیبرم کردنیم دیو کم تردد رو سف

 .دوزمیم

 

مثل گونه  دیقرمز بود؛ شا یادیز یاز سرما آسمون

 ! میکردیم یکه برف باز یمن وقت یها

 



رو به سقف زل زدم و  شبی! کل دسوزهیم چشمام

امون بعد از ده که ه یخاطرات یادآوریبارها و بارها با 

 سال زنده کرد مردم و زنده شدم. 

 .مردمیدوباره م ومدیم ادمیهر بار که  من

 

 هی ریمس یجون تو یب یشعله  هیمردم که مثل  اونقدر

خاموش شدم. سرد،  ساکت، خاموش،  نیباد سهمگ

 حرف...  ییبدون کلمه ا

 

 ...رفتیچشمام رژه م یخاطرات بود که جلو فقط
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 نداشت! یمامان که  تموم یها هیگر

اوضاع خم تر  دنیهر شب بابا که با د ی دهیخم کمر

 !شدیم

و با کارا و  دیچرخیدورم م یکه وقت اریزان یها بغض

کوچه و  یاجازه بدم بره تو کردیهاش التماسم م تیاذ

 کنه. یباز

 

 بار! کیبجز  چوقت،ینداشتم. ه یاعتراض چوقتیه من

که  یبار هیکه از خدا داشتم.  یخواهش هیبار و  هی

چند  یبرا نکهیا دیشا ایو  ستهیانتظار داشتم زمان با

 سال زمان رو به عقب برگردونه... 



 بودم! یماه هم راض به

 روز... به

 ساعت...  به

 ... قهیدق به

 عقب گرد کردن زمان هم...  هیبه چند ثان یحت

 .رمیبودم تا نم یبودم! راض یراض

که با زحمت از خودم  یتصور ،یکه به سخت یغرور تا

 ساخته بودم به دستش نشکنه... 

جشن  یکه برا یخونه ا یقصر، تو هی یکیتار یتو

مرمر براق،  یهمون سنگ ها یرو کردم،یآماده اش م

نشستم. دلم  یبه عزا دیسف یها کیهمون سرام یرو

 زالل بودن زالل... یخانواده ام. به عزا قم،یرف یبه عزا

 هیبه  لیتبد شهیهم یبرا بایاز اون قصر ز تصورم

 جهنم شد.

 



 برآورده نشد...  خودمیعوض شدم، اما انتظار ب من

 ریدل س هیهم که شده  کباری یتا برا ستادیزمان نا 

 ...میزندگ یخودم... برا یکنم. برا هیگر

باورش کرده  شیکه من با تموم سخت یتیعواق  یبرا

که برام  ییها زیچ ی.  براکردمیبودم و بهش افتخار م

 ینامرد جلو هیعمر افتخارم بودم اما به دست  کی

 چشمام  

 خار شد...  هیعرض چند ثان در

 

 

 

 نفس بکشم!  تونستمیاون خاطرات نم یآور ادی با

ل شده هم تموم بدنم بخاطر حمله فلج و عضالتم قف باز

وارد کردن  یرو نداشتم... حت یبودن قدرت انجام کار

 هام...  هیهوا به ر



 

نرم و حالت  یچشمام بود با همون موها یجلو اریزان

همزمان با باد  دیچیپیموهاش م نیباد ب یدارش که وقت

 ... طونشیش ی. با همون چشماخوردیتکون م

 ... دیخندیو م زدیم غیج

... دست همو مییبدو میبر ای... بیباز میبر ایزالل ب-

چـــــقـــــــدره  یدونی! مم؟یو بچرخ میریبگ

 ی! آجگهید ایتو رو خدا زالل! ب ؟ینکرد یکه باهام باز

چقدر گل  نیبب میبر ای... باطیح یتو میبر ایجونم ب

به بابا کمک کنم گل ها رو بکاره، همشم  خوامیداره، م

 ها... یگل بزه که دوست دار

 !!! گل بز نه، گل رز!اریـــــزانــــــــ -

... برم چند تا خوشگلش رو برات یگیکه تو م ینیهم -

 ؟یرو دوست دار شیچه رنگ ارم؟یو ب نمیبچ

 گناه دارن.  ن،یهزار بار بهت گفتم گل ها رو نچ اریزان -



 ... یآخه تو دوستشون دار -

آره؟  تت؟یاذ دیمن تو رو هم دوست دارم پس با -

 ... رسمین خدمتت مچــــــشــمر، اال

تا از دستم فرار کنه اما با چند تا قدم  دوهیم غیج با

 و قلقلک...  رمشیگیبغلم م یو تو رسمیبلند بهش م

 میخندیو م زنهیم غیاونقدر ج دم،یقلقلکش م اونقدر

 ! میشیخنده م ریکه هر دومون س

 ی. دلم برامیخندیبغلمه و هر دو م یطور که تو همون

و محکم  رهیبغلم ضعف م یتو طونیش یپسر کوچولو

 . دمیبغلم فشارش م یتو

تو چندتا من رو دوست  ؟ی... له شدم زالل! آجیآ -

  ؟یدار

 دوست دارم...  یمن فقط بستن -

 چرا؟  -



 یمثل توئه... خوش مزه ست و آدم ه یچون بستن -

 .رهیگازش بگ خوادیدلش م

 ...رمیگیو لپش رو گاز م شمیخم م 

 

 ...اما

که  گفتمیاون روز و بهت نم شدمیمکاش الل  یا

 ... ارمیدوست دارم زان یبستن

 یمن... داداش کوچولو طونیش اری... زانــــاریزان

 من! یهفت ساله 

 کتینوشتن رو به گور کوچ یکه آرزو رهیبم زالل

 ... یبرد

ات رو نگه  یتا اون روز برام بستن مردیکاش زالل م یا

 .. یداشتینم

 

 



 

به  ییایگونه ام انگار از دن یرو یدر پ یپ یها سوزش

 . کنهیپرتم م گهید یایدن

و  کنمیهام حس م هیر یهوا رو تو یناگهان ورود

 :زنهیم ادیکه از دور فر ییصدا

 

زالل نفس بکش! نفس بکش...تو رو خدا نفس  -

 بکش...
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از کجا  دونمیجا خوردم نم ی. حسابارمیرو باال م سرم

 ! دهیفهم

 

  ؟یدونیتو از کجا م -

 

دستم  یبه گزارش کار تو یعاد یلیمن خ برعکس

 .کنهینگاه م

 

نبود. اونقدر با مهندس  یکار سخت دنشیفهم -

 نیا دنیدارم که فهم ییو طرح هاش آشنا بازرگان

طرح هاتون در  ی دهیهم سخت نبود! ا ادیموضوع ز

از  دمیکه ازت د ییطرح ها یتشابه متفاوته. همه  نیع



به سمت  ای ایبه در ایجهت کامال رها و آزاده،  هی

 کوهستان... ای ریجنگل، رو به کو

 

کانکس به  کیکوچ یو از پنجره  رهیگیفاصله م ازم

مقدمه  یو ب کنهیو رفت و آمد کارگرها نگاه م رونیب

 :دهیادامه م

 

 درست مثل خودت...  -

 

 یسقف فلز یتق تق آروم رو یصدا گم،ینم یزیچ

چهره  یکه از صبح تو یبغض یعنی نیو ا شهیشروع م

 آسمون مشخص بود باالخره سر باز کرده. یگرفته  ی

  

ها ر زیم یرو رو ی. گزارش کار ابهرشهیشل م دستم

. رمیم رونیتوجه به نگاه بهراد از کانکس ب یو ب کنمیم



! لمس باد سرد یایدر یبو کنم،یبارون رو حس م یبو

اجازه از  یکه ب یبلند و سرکش یزمستون، رقص موها

 اومده بودن... رونیشال ب ریز

 یبه کوه ها کینزد یجنگل ها یمه گرفته  یهوا

 بود. دهیرس ایدر یکیسرسبز تا نزد

 ... ومدیم ایدر یبو

 بارون...  یبو

 جنگل...  یبو

 ... سیخ یکوه و درختا یخنکا یبو

 

 چیه کهیکه د شمیاز محوطه پروژه دور م اونقدر

 ی. سکوت بود... حتشنومیکار نم یاهویاز ه ییصدا

 .شنومیپاهام رو م ریبرخورد قطره ها با خاک ز یصدا

 خاک بارون زده...  یبو

 ...بارون



 شده بود. سیبارون خ ریزباغ خاطراتم که  یبو

. کردمیحس م انیو پو سایآ یکه از رابطه  یعشق یبو

 قشنگ بود... زیکه همه چ ییروزها یبو

 

 

 بارون بزن ※»��

 آروم ببار

 خستم یپلکا یرو به

 بارون بزن

 ��«※یدونیم تو

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 

 ... ـــــوونهید یشیم سخی - ●



رو   سایحرص خوردن آ یکرد با خنده جلو یعس مهتا

 .رهیبگ

حرف  یک نیا ش؟یشناسی! مگه نمسایولش کن آ -

 بار، بار دومش باشه...  نیکه ا دادیگوش م

 یو با لبخند به من دیرو بوس سایآ یموها یرو انیپو

 بودم نگاه کرد. ستادهیبارون ا ریکه ز

 ... بهیغر بیکــــــال عج -

 و همزمان با هم جواب دادن: دنیو مهتا خند سایآ

 کـــــــــــــال متفاوته... -

آغوش گرفت و چونه اش  یرو از پشت تو سایآ انیپو

 موهاش گذاشت و من رو مخاطب قرار داد: یرو رو

 .یشیم ضیمر یشد سیدرخت، خ ریز ایزلزله ب -

 یچشما یکه باعثش برق عشق تو یقیلبخند عم با

 بود جواب دادم: سایآ



 یرو بغل کرد سایکه آ یظب باش اونجورتو موا -

 ... ینگران من باش خوادیله نشه، نم قمیرف

 :دیبلند خند انیپو

 حاضر جواب...  یدختره  -

منو  میکامال مستق یبار در کمال ناباور نیاول یبرا و

 مخاطب قرار داد: 

 ...یشیم سیدرخت، خ ریز نجایا ایزالل! ب -

ش کردن. هر چهار با تعجب نگاه سایو مهتا و آ انیپو

پر شاخه و  ریدرخت توت پ رینفرشون برعکس من ز

 نشن. سیبودن تا خ ستادهیبرگ باغ ا

 نیا کردیدقت م یکس یبار بود که به کارها نیاول

شده بود که با جمله  انیباعث تعجب همه مخصوصا پو

همه رو راحت کرد که هنوز هم همون  الیخ شیبعد ی

 هامونه: 

 ! ینیبش نمیماش یتو سیبا لباس خ ذارمینم -



زل زده بود بهم و نگاهم  میکردم. مستق نگاهش

هر بار  یتو دیشا میزدیکم با هم حرف م یلی. خکردیم

 جمله! اما تموم اون جمله ها   شیدور هم بودن پنج ش

 من و اون بود. نیخاموش ب جنگ

به بعد  نینشدم و از ا نتیمن تا به حال سوار ماش -

 نباش...  نتی! نگران ماششمیهم نم

بارون  یسرم رو رو به آسمون گرفتم و قطره  دوباره

برام اشک باشه  خواستیچشمام نشست. م یرو یبعد

اگر خرد بشم هم  یمن زاللم... حت دونستیاما نم

 ●! کنمینم هیگر یکس یجلو
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 ار توئه؟ پروژه ک نیبفهمه ا یکس یچرا دوست ندار -



 

همراهم  نجایتا ا دونستمی. نمگردمیسمتش برم به

 اومده!

 

 خودم. یها لیبخاطر دل -

 نیمربوط به هامونه،  پس با ا شیکیکه مطمئنا  -

 .شهیحساب به منم مربوط م

 

 ! گفتیبگم نه، چون درست م تونمینم

 

طرح  نیبفهمه ا یکس یکه نذاشت یکرد یکار خوب -

 ن کمک کنه... بهمو تونهیتوئه، م یبرا

  ؟یکن کاریچ یخوایم یگیماه گذشت، هنوز نم کی -

 ... یتالف -

  ؟یبد حیتوض شتریب دیبا یکنیفکر نم -



  ا؟یکنار در میبر -

 

 دونستیخوب من رو شناخته بود که م نقدریا نکهیا از

 یبه رو یزیاما چ شمیم یعصب گذرهیم یسرم چ یتو

 .ارمیخودم نم

 

حوصله  خودیباشه، وگرنه ب یبد حیتوض یخوایاگر م -

 راه رفتن ندارم!  ی

 

که  دونهیخوب م یلیخ گفتیکه انگار م یلبخند با

 .کنهینگاهم م گمیدارم دروغ م

 

 ...ــــایب -
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که  ییایت درو هم قدم با هم به سم افتمیراه م کنارش

. هنوز میریهتل بزرگ شهرک باشه م یویقرار بود و

 یهنوز خبر نیهم یو برا دهیهتل نرس یکار به منطقه 

 از ساخت ساز نبود.

 بکر... یمنطقه  هی

 

 خب... منتظرم!  -

  ؟یبدون یخوایم یچ -



 یدارم باهات همکار یچه کار یتو ه؟منیهدفت چ -

  کنم؟یم

تا من به  یکنیم یارهمک یوسط فقط دار نیتو ا -

از هدف من هدف توئه. تو  یهدفم برسم که قسمت

 !شهیهامون داغون بشه و م یخوایم

  ؟یرو بکن نکاریا یخوایچطور م -

 

به  ای. باد که همراه موج درکنهینگاهم م نهیبه س دست

 .زهیریهر دومون رو به هم م یموها ادیساحل م

 

 ! یسوال بعد -

 ! خوامیسوالم رو م نیمن جواب ا -

 جا بدم!  هی تونمیسوالت رو نم نیمنم جواب ا -

  ؟یچ یعنی -



و .... الزم هم  یدونیهست که تو نم ییزایچ هی یعنی -

 !!! یکه بدون ستین

  م؟یهامون فکر کنه من و تو با هم یخوایچرا م -

 چون الزمه...  -

 چرا؟  -

 

اش رو مرتب کنه و  ختهیبه هم ر یموها کنهیم یسع

 .گردهیمبه سمتم بر

 

 ...یدونیکه تو نم دونمیم ییزایچ هیزالل! من  نیبب-

 

 .کنمینگاهش م نهیخودش دست به س نیع

 

 ! یدونیکه تو نم دونمیم ییزایچ هیهمونطور که من  -

 



 یو با کالفگ برهیفرو م بشیج یرو تو دستاش

 .گردهیدفعه به سمتم برم کیو  دهیسرتکون م

 

 یبود با مشخصات زالل ایدن یاگر اسم تموم دخترا -

 داتیپ یداد باز هم به راحت اتیکه از تو و لجباز

 ! کردمیم

 

داشت حرف  ی... در مورد چدمیرو نفهم منظورش

 یو جد افتهیسوالم رو بپرسم راه م نکهیقبل ا زد؟یم

 :  دهیتر از قبل ادامه م

 

اما همونقدر که  ،یشناسیچقدر هامون رو م دونمینم -

 یحوصله ترم! وقت یون ببدون من از هام یشناسیم

 چیپس پا پ یرو بدون یزیچ ستیالزم ن گمیبهت م

نه بخاطر  ،یبرینم یینشو که کار به جا دنشیفهم



کنم، بخاطر  استیر ای یبخوام باهات لجباز نکهیا

 یحت هوسطه ک میشخص یاز زندگ یبخش نکهیا

 نکهیخودم مرورش کنم، چه برسه به ا یبرا خوامینم

 دیرو بدون، تو با نی. فقط همبدم حیتوض یکس یبرا

تو حساسه! چراش رو   یچون هامون رو یکنار من باش

 .ستیو برام مهم هم ن دونمینم

 ی! هامون رویریاشتباه م یاول راهت دار نیاز هم -

باشه فقط رقابته!  یتیو اگر حساس ستیمن حساس ن

بار منم هنوز  نیمنو خردم کنه... اما چراش رو ا خوادیم

 ... دونمینم

 

 .گردهیو به سمتم برم ادیکوتاه م یکم

 



 خوادیخرد کردن تو هم که شده نم نیبخاطر هم -

با  یرو حت نیکه ا شناسمشیاونقدر م ،یکنار من باش

 از نگاهش بخونم. تونمیبسته هم م یچشما

 من!  یرو توئه نه رو تیحساس نیپس ا -

 

 نانیاطم نی. از اکنهینگاهم م یا روزمندانهیلبخند پ با

 .ادیبدم م دهیرو د ندهینگاهش که انگار هزار بار آ یتو

 

که ازش حرف  یتی! حساسنجاستیاشتباهت هم هم -

کنار هم  دیبا نیهم یهر دومونه، برا یرو یزنیم

 .میباش

 

اما  شهینم رمیدستگ یادیز زیبسته اش چ یحرفا از

که  یاما گنگ یمنطق ییو مطمئنش و حرفا یلحن جد



وام باور کنم واقعا طبق گفته که بخ کنهیم یکار زنهیم

 ... "زنهیگدار به آب نم یب"خودش  ی

 

که  ی... چرا هامون حساس بود؟ اونم به من؟! مناما

. میبخاطر بچه ها مجبور به تحمل هم بود یتموم مدت

. دیقصد شکستنم رو داشت و آخر هم به هدفش رس

گوشه و  یکه حت یمن ی! حساس بود؟ اونم روفهممینم

 جنگ و دعوا بود! یب هم کل مونیعاد یکنار حرفا

قصد ضربه بهش و فرار ازش و اون قصد شکستم و  من

 دست گرفتن من...  ریز

 

سرمون وجه  یمنو و هامون فقط آسمون باال نیب

 اشتراک بود!

غرور  لیدل یغرور... اما حت یاشتراک برا یکم دیشا و

 هر کدوم از ما متفاوت بود... 



و اما  کردمیدقت م زیچ حفظ غرورم به همه یبرا من

 توجه بود. یب زیاثبات غرورش به همه چ یاون برا

 

ما چه  نیب دونهیزالل بودم و اون هامون! بهراد نم من

 نیچن چوقتیه دونستیگذشته، که اگر م زهایچ

 ....کردینم یفکر

 هیو بهش تک رمیم رمیمس یتو یسمت صخره  به

ره و قط رسهیبلند رعد برق به گوشم م ی. صدادمیم

 ی. به جدال وحشبارنیبارون پراکنده هنوز هم م یها

بهراد که با فاصله و  گاریس یو باد بو کنمیآب نگاه م

 .ارهیبه سمتم م ستادهیعقب تر از من ا
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 !یبد ی... چه خاطره یغم یبو چه

که اعالم  یزنگ خطر! زنگ خطر یبه تلخ یا طرهخا

 قایسه نفره ست. دق یدوست هیآخر  ینفس ها کردیم

لباس  یبه جشن نمونده بود! بچه ها حت یزی... چادمهی

 بودن... دهیها رو خر
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 مهتا؟  هیچ نای - ●

 زالل...  نیبب -



واب من رو نزن مهتا! فقط ج یحرف -

 ان؟  یچ نایبــــــــــــــــده! گفتم ا

 زالل...  -

 مـــهـــتـــــــــــــــا جواب بده... -

 ... گاریس -

  کنن؟یم کاریتو چ فیک ی! توگاریآره؟ که س گار؟یس -

به  نیماش شهیمن از ش یتوجه به جز زدن ها یب

 نگاه کرد. رونیب

مهتا؟  کننیم یتو چه غلط فیک یآشغاال تو نیباز ا -

 ! زنمیدارم با تو حرف م

 خورده حالم بد بود، مجبور شدم...  هی -

مهتا؟مهتا مگه سه سال ترک نکرده  یمجبور شد -

 پس ... ؟ینکش گهید یمگه قول نداده بود ؟یبود

 حرفم رو قطع کرد: یپرخاشگر با

 بود. ختهیزالل اعصابم به هم ر -



  ل؟یشد دل نیا ن؟یهم 

کنه،  یگر یانجیکرد م یسع شهیمباز هم مثل ه سایآ

 کمتر بشه. نمونیتا تنش ب

 آروم باش زالل...  -

 زدم: داد

خانوم خانوما سه سال  نیرو آروم باشم؟ بب یچ سایآ -

 به باد داده؟  ییزحمتش رو با چه بهونه ا

 زد: ادیدر جواب فر مهتا

 بود...  ختهیاعصابم به هم ر گمیم ؟یفهمیم -

 یکه دوباره رفت ختیبه هم ر نقدریاعصابت رو ا یچ -

 یپرنسس  آقا یکم دار یمگه تو چ ؟یکوفت نیسراغ ا

 ؟یرازق

من  یکارا یهمه  ینداره... چرا تو یبه تو ربط -

  ن؟یکنیدخالت م

 هم مثل من شوکه شد اما جواب داد: سایآ



  ؟یگیم یدار یچ یفهمیمهتا م -

 یربط چی! به شما هفهممیخوب هم م فهممیآره م -

کارام دخالت  ی! هر روز توکنمیم کاریکه من چنداره 

داره؟  ی. به شما چه ربطگمیبهتون نم یچیو ه نیکنیم

من دخالت  یکارا یتو گهیشده؟ د تونیحسود هیچ

 ... نینکن

 ادامه بده: سایو نگاه ناباور من باعث شد آ چهره

 یهم حسود دنیکش گاریس ه؟یچ یمهتا... حسود -

 ...میگیداره؟ بخاطر خودت م

سکوت کنم.  خواستمیشوکه بودم اما نم هنوز

با  انیکه پو یقاشق بستن دونمیبگم م خواستمینم

گذاشت اونقدر به همش  سایدهن آ یدست خودش تو

دوباره شروع کرد به  انیجلب توجه پو یکه برا ختهیر

 .دنیکش گاریس



رو نداشت.  یباز نیکه قصد تموم کردن ا یعوض انیپو

 نیچرا ا دونمیاما نم کردیرو سرد م سایکه آ یانیپو

 یبرا خواستی. مکردیرو پاره نم دهیبه مو رس یرشته 

ازش  سایکنه که خود آ ینباشه کار یآدم بد باز نکهیا

ساده و عاشق من احمق تر از  یسایدست بکشه اما آ

 نیتموم ا یقاشق بستن هیکه با  رحرفا بود! اونقد نیا

 بره.  ادشیاتفاقات از 

 برگشتم. سایبه سمت آ یعصب

شده؟ نه که  مونیحسود یگیچرا بهش نم سایآره آ  -

 بکنه... یکار مهم هیتونسته  دنیکش گاریبا س

منظورم به  دونهیبهتر از مهتا م سایو آ زمیریرو م زهرم

رو به سمت  انیتونست پو دنیکش گاریکه با س نهیا

حرفم رو باور نکنه  نکهیا یخودش بکشه، اما برا

 نذاشت ادامه بدم:



زالل بس کن، مهتا تو هم تمومش کن. خجالت  -

  ستم؟ی! مگه ما با هم خواهر ننیبکش

 به سمتش برگشت. یبا پوزخند مهتا

و زالل هم  اریفرشته ها رو در ب یهـــه... تو ادا -

رد کارتون،  دی! برفهمنیم یلیکه خ ییکسا یادا

گم  نم،یاز ماش نییپا نیگمش نی. برنمتونیبب خوامینم

 ... دیش

برداشت و روشن کرد و باز  فشیک یاز تو یگاریس و

 هم داد زد: 

 ... رونیب دیگمش نمیاز ماش-

 

 ما نبود...  ینگاه کردم. اون مهتا بهش

 مونیمدرسه مظلومانه و پش یکه اون روز  تو ییمهتا

 سایخودپسندانه اش با همه از من و آ یاز رفتارها

 نبود. میخواست که باهاش دوست باش



اضافه شد  سایمن و آ ینوپا یجمع دوست که به ییمهتا

 نبود.

 گاریاون سن س یتو میدیفهم یکه وقت ییمهتا

 .میمجبور به ترکش کرد کشهیم

ابر  هیچشمام پشت  یکه برام مثل ماه بود جلو ییمهتا

 گم شد...  اهیس

باباش  دونستیکه فقط م ییبود همون مهتا شده

 مدرسه ست. یمال یحام نیبزرگتر

رنگارنگ باباش بود  ییها نیخارش ماشکه افت ییمهتا

 ومدیها م نیاز اون ماش یکیکه هر روز راننده اش با 

 دنبالش... 

خودش  یبرا زدمیکه م ییداد ها دیفهمیکه نم ییمهتا

 بود... 

 نیبخاطر ا زدمیاگر زخم زبون م دیفهمیکه نم ییمهتا

 قلبم زخم شده...  سایبه آ انتشیخ دنیبود که با د



 چقدر دوستش دارم...  دونستیکه نم ییمهتا

 انتشیتا خ دمیچقدر با خودم جنگ دیفهمینم ییمهتا

 رو باور نکنم.

پاک تصورات منو  یفرشته  ریکه داشت  تصو ییمهتا

 ...کردیعوض م

شده  یهم عوض دیشا ایکه عوض شده بود...  ییمهتا

 ●بود... 
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زمان با هم  یخاطره ها نیز آخربهراد ا یصدا با

 .کشمیبودنمون دست م

 

  ه؟یچ یخوریکه م ییاون قرص ها-



 قرص!  -

 یتو گهیبار د هیتا اگه  یدرست حرف بزن یخوایم-

 دیبا یدستم بدونم چه غلط یرو یافتاد تیاون وضع

 بکنم؟

 

راه  یرو که تو ی... اون شبکردیم یاداوریبهم  داشت

من رو  یو اون با بدبخت برگشت دچار حمله شده بودم

قرار داشت  ریمس یکه تو یها مارستانیاز ب یکیبه 

 رسوند.

 

اون  یادآوریبا  یده سال گذشته وقت ی! تودونستینم

رو  چکسیه شدمیمزخرف دچار حمله م یروزها

 نگرانم بشه.... ینداشتم که حت
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مرده  هی. مرده بودم شهیاز هم شتریاز بعد اون شب ب 

 متحرک... ی

بحث  ی. حتزدنیکه بهم م ییشده بود سرم ها غذام

من رو از  تونستیبهراد و هامون هم نم گاهیگاه و ب یها

 کنه. اریبکشه و هش رونیساکت و نمور خودم ب یایدن

 

دم، خودم بودم و خودم... خودم خودم بو یایدن یتو

که  ییصخره ا نی! خودم بودم و همقیبودم کنج آالچ



همه دنبالم  یکه وقت ییپناهگاه هر غروبم بود. جا

 هام. یینشسته بودم کنج تنها ییبدون صدا گشتنیم

کجام بهراد بود که  دونستیکه م یتنها کس انگار

 .زدیو بهم سر م ومدیم

 

مرز  نیب یی. جاگهید یجا بود و خودم ایبه در چشمام

 ...زیهمه چ یو نابود یخوشبخت

 

 

 یفکر مرگم؛ توان زندگ یتو یفکر کن نکهای نه※»��

 ��«※کردن ندارم... 

 

 

 

 آقا؟ خانوم؟ _



 

از کاگرها بود که  یکی میگردیبه سمت صدا برم هردو

 .ومدیبه سمتمون م

 

 چشمت روشن...  ،یبه به! آقا مهد -

 

و با  ادیبه سمتمون م یو شادساده  یبا لبخند یمهد

رو به سمتمون  ینیریش یجعبه  یقیلبخند عم

 .رهیگیم

 

 ...نیکن نیریآقا! دهنتون رو ش دییممنون، بفرما -

 

ها رو  ینیریاز ش یکیجعبه  یبا لبخند از تو بهراد

 .دارهیبرم

 



 بابا! یآقا یکام باش نیریش -

 

 از ته دل...  خنده؛یم مرد

 

بابا شدن  ینیریشا ا... ش قربون شما آقا، ان -

 خودتون... 

 

. کنهیفقط نگاه م یبدون حرف شه،یمتوقف م بهراد

لباش  یرو یتا لبخند زورک کشهیطول م هیچند ثان

 به لبخند نداره. یشباهت چیکه ه نهیشیم

 

 ممنون -

 .رهیگیسمت من م هیجعبه رو  یبا سرخوش مرد

 



 بهتون سالم یخانوم مهندس، گلنار کل دییفرما - 

 رسوند.

 

 !ارمیاسم گلنار تازه مرد رو به جا م دنیشن با

 

 اومد؟  ایممنون... دخترتون بدن -

 

 باز هم از ته دل. چقدر شاد بود! خندهیم یمهد

 

 خانوم! قرص ماه...  دیدختر نگ -

 ... دیبگ کیخوش قدم باشه، به گلنار هم تبر -

 

 .شکنهیباالخره سکوتش رو م بهراد

 

 ه؟یتون چقرص ماه نیاسم ا -



و با خجالت سرش رو  عیسر کنه،یبه من نگاه م یمهد

 .ندازهیم نییپا

 

 زالل...  -

 

رو  یو جواب مه  زنهیبا نگاه به من لبخند م بهراد

 .دهیم

 

 ؟ی! تقلب کردیچه اسم قشنگ -

 

 .کشهیموهاش م یتو یبا خجالت دست یمهد

 

که خانوم مهندس رو صدا کردن  یچند بار ش،یواقع -

و  دیو خب، خانومم هم پسند دیه گوشم رساسمشون ب

 شد که... ینطوریا



 

 .ذارهیم یشونه مهد یدست رو بهراد

 

 خدا برات نگه اش داره... -

   

خوب بود، اونقدر که با  هیرفتارش با بق شهیهم

   کردیم د،مجبورتیخریخودش غرور م یرفتاراش برا

. همونطور که چند بار منو مجبور یاحترام بزار بهش

 گوش کنم. گهیکه م یبه کار یبدون سرکشکرد 

 

بچه  هیمن برم به بق نیقربان شما آقا... اگر اجازه بد -

 بدم تا دست از سر کچل من بردارن! ینیریها هم ش

 

 ! گمیم کیجان... بازم تبر یبرو مهد -

 ممنون آقا...  -



 

 .کنهیکه بهراد صداش م رهیگیقدم ازمون فاصله م چند

 

  ؟یآقا مهد -

 

 .گردهیبه سمتش برم مرد

 

 بله آقا؟  -

  ن؟یامشب خونه هست -

 چطور آقا؟  -

شاهزاده  نیو ا امیب خوامیم نیدار فیاگر خونه تشر -

 ! نمیخانوم رو بب

 

 .کنهینگاهش م یبا خوشحال یمهد

 



قدمتون سر چشم! شام  میآقا؟ بله که خونه ا یجد-

 ...میمنتظر

. زنمیسر م هی امیاز شام زدم؟ گفتم م یحرف یمن ک -

 !یدیاز چشم خودت د یدید یهر چ ینیتدارک بب

 ما رو ؟  دیدونینم قیال 

 

که مرد با  کنهیفقط نگاهش م یخشک و جد بهراد

 :ادیخنده کوتاه م

 

سر  ی. باالنیچشم آقا چشم هرجور که راحت -

 ! میمنتظر د،یاریب فیتشر

 .نهیشیلب هاش م یرو یکمرنگ لبخند

 

روزا  نیبرو خونه، ا یرو که پخش کرد ینیریش -

 برو...  عتریخانومت رو تنها نذار. سر



 

 .خندهیبازم از ته دل م یمشهود یبا خوشحال یمهد

 

 چشم آقا، دستتون درد نکنه...  -

 

 .شهیبا سرعت ازمون دور م و
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 .گردمیت بهراد برمسم به

 

 !یهست یخوب گریباز -

 

و ادامه  کنهیو نگاهم م رهیتعجب ابروهاش باال م از

 :دمیم

 

که  یخوندم از آدم ییجا هیهمه باور و قبولت دارن،  -

 هی یچون اون حت د؛یترس دیهستن با یهمه ازش راض

 هم باالتر نشسته...  طانیپله از ش

 

 .کنهیم دایپ رییتغ یبه پوزخند لبخندش

 

نتونم آدم  شهیچون با هامون مشکل دارم باعث م -

 باشم؟ یخوب



 

 به هامون نداره!  یربط -

 

ادم  تونمیخب بذار من به روش خودت اثبات کنم م -

که از  ییحداقل اونا ایکارگرا  شتریب باً یباشم. تقر یخوب

و همون قدر  ادیاز من خوششون م رنیکار در نم ریز

از من متنفرند.  رنیدر م کار ریکه از ز یهم کسان

نظر  یهمونقدر که معتمد مهندس بازرگان هستم تو

 مهندس عامر منفورم.

 

 .ادیقدم به سمتم م چند

 

 ازم دینبا گهیخودت، د ی دهیخب... طبق عق -

 باشم. یادم خوب تونمیم یعنی. یبترس

 



 .دمیرو د تیواقع یاز چهره یکه کم ینه واسه من-

 

و موشکافانه نگاهم  رهیم فرو بشیج یرو تو دستاش

 .کنهیم

 

 ...ادیخوشم نم هیبرو سر اصل مطلب، از حاش میمستق-

 

 کنم. یباهات همکار خوامینم -

 ؟یپس جا زد -

 

 .ندازمیباال م یشونه ا دیق یب

 

 یزیکه چ یتا زمان یعنی. یفکر کن نجوریا یتونیم -

 یتونیم ،یبتونم بهت اعتماد کنم نشون ند نکهیا یبرا

 . یفکر کن ینجوریا



 ؟یخوایم یچ -

 اثبات! خودت و حرفت رو ثابت کن. -

 

و موشکافانه نگاهم  رهیگیاز خنده م یلباش فرم آروم

 .کنهیم

 

! به یخب! انتظار داشتم که به من اعتماد نداشته باش -

 مهندس بازرگان چطور؟!

 داره؟ یبه استاد چه ربط -

 ؟یجواب بده! به مهندس بازرگان اعتماد دار -

 

بود که  یدروغ نیمسخره تر نیبگم نه! ا تونمیمن

 گفت! شدیم

بهراد حکم جواب رو  یاما سکوتم برا گمینم یزیچ

و به  کشهیم رونیب بشیج یرو از تو یداره که گوش



 نمیبی. مستهیایاز من م یکم یبا فاصله اد،یسمتم م

 کریاسپ یو تماس رو رو رهیگیکه با استاد تماس م

 .ذارهیم

و چند  ارهیرو باالتر ب یگوش شهیعث مموج با یصدا

 :چهیپیگوشم م یاستاد تو یبعد صدا هیثان

 

 سالم بهراد... -

 ن؟یسالم مهندس! خوب -

 تونهینم چکسیشرکت نه! ه یکارا یخودم اره ول -

مثل موحد به کارا سر و سامون بده. کجاست؟ حالش 

 خوبه؟

پروژه سرگرمه، با منم  یبله، حالش خوبه با کارا -

 یغذا بخوره حساب کنمیمجبورش م نکهیطر ابخا

 سرلجه...

 



حس کنم  شهیسرحال استاد باعث م یخنده  یصدا

 یداد زدن ها یبرا یدلم براش تنگ شده. حت

 سرکالس...

 

دنده و لجبازه، تو باهاش  هیحواست بهش باشه، اون  -

که! به  یدونیم کنم،یسفارش نم گهینکن. د یلجباز

 دوستش دارم.  امدختر نداشته یاندازه 

 

 مانهیصم یلباش حالت یو لبخند رو ارهیباال م سر

 .رهیگیم

 

 چشم! مراقبش هستم. -

 !ادیم ایدر یراحته، صدا المیخ یتو که هست دونم،یم -

زنگ هم به شما بزنم،  هیبله... اومدم قدم بزنم گفتم -

 .مینشد درست صحبت کن شبید



 !یآره! خوب شد که زنگ زد -

 

 :دهیکه با دقت گوش کنم و ادامه م گهیاشاره بهم م با

 

 هامون بهتون زنگ زده بود؟ نیگفت -

تو  گفتی! مگفتیم ییزایچ هیآره زنگ زده بود و  -

 یتو اون بهراد قبل ،یرو خراب کن زیهمه چ یخوایم

چرت و  نیو از ا ادیاز دستت برم یو هرکار یستین

 . دمیازش نفهم یزیپرت ها که من چ

 

 یچشما یرس هامون رو تواز ت تیرضا احساس

 ریدرگ ادیز شهیاستاد باعث م ی. صدانمیبیم اهشیس

 آشنا بودن چشماش نشم.

 



 یپسر دوستا انیگوش کن بهراد! تو و هامون و پو -

 نیبود یبچه قنداق ی. از وقتنیمن هست یمیصم

از اون دوتا دوست  شتریتو رو ب نکهیا شناسمتون،یم

تو و هامون  نیب دونمی! نمیکه ندون ستین یزیدارم چ

اما  نیروز افتاد نیشده که به ا یگذشته، چ یچ

زنگ زده و ازم  منبه  یاون هامون مغرور وقت دونمیم

،  دونمینم ی! از چدهیچقدر ترس یعنیکمک خواسته 

که هامون رو ترسونده  یزیفقط خواستم بگم چ

وسط که  ومدمیبرداشت اشتباه باشه. من ن هی تونهینم

 ،یهمون هامون و بهراد قبل نیبشواسطه بشم و بگم 

نسبت به اونا  یشتریاما زنگ زدم بگم من از تو انتظار ب

تو و زالل  نکهیقبل ا یکه حت شتریب نقدردارم. او

 ییبا وجود آشنا ن،یبا هم باش نیانتخاب کن نیبخوا

و مهتا، از تو خواستم حواست بهش  انیهامون و پو

 باشه. 



 چشم مهندس...  -

 

 :دهیدامه مآروم ا استاد

 

مهندس  م،یعمو ابراه یگفتیقبال  بهم م ادمهیهنوز  -

 ستوده!

 

 نیلبخند ع هی نه،یشیبهراد م یلبا یرو یسرد لبخند

 یجامونده و کس زیم یوقته رو یلیکه خ یسرد یچا

 بهش سر نزده! تلخ...

 

 .شهیمن برم، داره شب م-

 مراقب خودت و زالل باش.-

 چشم...-

 



 یتو خوادی. دلم نمکنهیگاهم ممنتظر ن یخداحافظ با

بهم  یبیحس عج هیچشماش نگاه کنم! چشماش 

خاطره که  هیهامون، مثل  یمثل چشما ی. حسدهیم

 گم شده...

 

 ؟یحاال چ -

 

                      */*/*/*                      */*/*/*

*/*/*/*                      */*/*/* 
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 .ستمیا یو صاف م کشمیبوتم رو باال م پیز

بودن سرم  نییلختم که بخاطر پا یاز موها یادسته

رو به پشت گوشم رونه و شالم رو  ختهیصورتم ر یتو

 رونیب تیاز سوئ دمی. با برداشتن کلکنمیمرتب م

 .رمیم

باز  یکنار تیدر سوئ دارمیم برمکه چند قد نیهم

از مهندس ها به همراه پسر  یکیو همسر  شهیم

 .خورهیمن جا م دنیکه با د انیم رونیب یکیکوچ

 

 ن؟یسالم خانم مهندس خوب-

 سالم ممنون!-

 



فرار از دست مادر و  یکه برا یدست پسر بچه ا زن

رو محکم نگه  کردیتالش م ییروبرو تیرفتن به سوئ

 .دارهیم

 

منده خانوم مهندس! صبح تا شب که با سر و شر -

از  دونمیم دیشب ها که بع نیریپروژه درگ یصدا

درست استراحت  نیبچه ها بتون نیا یدست سر و صدا

 .نیکن

 .نینکن تشونی. اذشنومینم یینه! من که سر و صدا - 

 

سالم  عیو زن با نگاه به پشت سرم سر ادیدر م یصدا

 .کشهیمادرش رو مطاقت دست  ی. پسر بچه بکنهیم

 

 پارسا منتظره... گه،ید میمامان بر-

 با اجازه... -



 

 

 یک نکهیا ی. با کنجکاورنیم یعجله به واحد روبرو با

مثل  یعطر یکه بو گردمیپشت سرم قرار داره برم

 یپروژه تو یمحوطه  یبارون خورده  یجنگل ها یبو

 .رهیگیدور کمرم قرار م یو دست چهیپیام م ینیب

 

اومده  شیپ هیثان کی یتو دیکه شا یتیوضع از شوکه

. کنمینگاه م یبراق مشک یو به چشما ارمیسر باال م

 کیبهم نزد نقدریا یک دمینفهم ی. حتزنهیلبخند م

آغوشش قرار  یساده تو دنیچرخ هیشده که با 

 گرفتم. 

 

 ؟یبر یخوایم یی! جایشال و کاله کرد -

 



کشم در ب رونیخودم رو از آغوشش ب خوامیکه م نیهم

و  یو هامون عصب شهیمشترکشون باز م تیسوئ

 .ادیم رونیب شونیپر

 

 

 که ... یبهراد اگر فکر کرد -

 

. شهیاون حالت ساکت م یمن و بهراد تو دنید با

 ...کنهیو ناباور نگاه م زنهیخشکش م

 من...  به

 بهراد...  به

 دست بهراد دور کمر من...  به

 کم صورت ها...  یفاصله  به



رو به هر دومون  یو در آخر با پوزخند کنهیاه منگ فقط

و در رو با تموم  گردهیبرم تیبه سوئ یبدون حرف

 .بندهیقدرت م

حرکتش  نیکل ساختمون مجتمع با ا کنمیم احساس

 ...لرزهیم

 

چشمام نگاه  یبهراد دستش رو از کمرم جدا و تو اما

 .کنهیم

 

  ؟یبر یخوای! کجا م؟ینگفت-

 

 یب شیپ هیو اتفاق چند ثان نسبت به هامون اونقدر

ذهن من  یها تو نیتموم ا کنمیتفاوته که احساس م

که  یو در حال رمیگیاتفاق افتاده. ازش فاصله م



عضالت کمرم هنوز بخاطر لمس  کنمیاحساس م

 .  دمیدستش منقبضه جواب م

 

 واسه کارام بهت جواب بدم؟ دیبا -

  

 اما خودش نه! خندهیم چشماش

 

مقصدمون  دیکردم احتماال بانه! اما احساس  -

و  یخانم مهد ادتیع یبر یخوایمشترک باشه. م

 بچه اش؟ دنید

 

و بخاطر درست بودن حدسش سر  کنمینگاهش م فقط

 .دمیتکون م

 

 م؟ینبر نیکه دوتا ماش میبا هم بر یخوایخب پس، م -



 ....امیخودم ب نیبا ماش خوامینداره، من م یفرق - 

 

 :دهیو جواب م نهکیاشاره م ریدست به مس با

 

 .ارمینم نیباشه، پس من ماش -

 

. میشیو با هم از اسکان خارج م میریم نگیپارک به

سرد حالم  ی. هواکشمیو نفس م ارمیم نییرو پا شهیش

بهراد  یصدا میرسی. به شهر که مکنهیعوض م یرو کم

 .امیبه خودم ب شهیباعث م

 

 نگهدار... دونیدور م ی  لطفا کنار گلفروش -

 ؟چرا -

  م؟یبر یدست خال یخوایم -

 



که  ییرو جا نی. ماششمیم یخودم شاک یفکر یب از

همراهش از  فمیبا برداشتن ک کنم،یبهراد گفت پارک م

. دوست دارم میریم یو به گلفروش شمیم ادهیپ نیماش

و  ستین نکاریا یگل ها رو انتخاب کنم اما فرصت برا

ده اکتفا گل از قبل آماده ش یاز سبدها یکیبه انتخاب 

 یتو یدسته نرگس ها یپ مچناناما من دلم ه میکنیم

 مونه. یم یا شهیتنگ بزرگ و ش

که من حساب کنم بهراد هم قبول  کنمیم اصرار

 نیو خودم به ماش دمیکارت رو بهش م کنه،یم

 .گردمیبرم

گل رو  گرده،یکه با سبد گل برم کشهیطول نم ادیز

. کارت شهیو سوار م کنهیعقب جابجا م یصندل یرو

تا  برمیکه دست جلو م نیو هم رهیگیرو به سمتم م

پر شاخه نرگس رو هم به  یدسته ا رمیکارتم رو بگ

 .رهیگیسمتم م



 

 یدختر خوبه که چند وقته بدون لجباز هیواسه  نمیا -

 .خورهیبا من غذاش رو م

 

 :دهیو ادامه م کنهیم کیرو بار چشماش

 

 ختهیو رغذاش ر شتریب دمید یکه دو سه باز هرچند

کوچولو هم  هیکه  نیواسه پرنده ها، اما خب... هم

 خورده قبوله!

 

 کنمیو من احساس م کنهیهام رو پر م هینرگس ر عطر

اراده زمزمه  یشدن دارن و ب دهیبه کش لیلبام م

 :کنمیم

 

 دوستش دارم... -
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 کدومش قشنگ تره؟  -

 

هر سه  یکه رو کنمیجلوم نگاه م فیسه تا پالک ظر به

 یوقت زدمیحدس م دیاز قرآن نوشته شده. با یسوره ا

راحت گذاشت من گل رو حساب کنم حتما  یلیخ

 سرشه. یتو یزیچ

 



 یکیو باالخره پالک کوچ  کنمیبه پالک ها نگاه م یکم

چهار قل رو نوشته بود رو   یاکه با ظرافت تمام سوره ه

ها  هیکار شده  که کل آ فی. اونقدر ظرکنمیانتخاب م

اول سوره نوشته شده بود.  ی دهیکش "قل" یرو

 دی. بعد خرکنمیپالک انتخاب م یهم برا یفیظر ریزنج

 .میافت یو گلنار به راه م یمهد یبه سمت خونه  هیهد

 

 

 

 هیشب. کنمیکه هم اسم من بود نگاه م یموجود به

 یبود و هر از گاه دهیتربچه بود، گرد و قرمز! آروم خواب

 .زدیگلو نق م یآروم تو

 

 .رهیگیرو مقابلم م یچا ینیس یمهد

  



 .نیخوش اومد یلیخانوم! خ دییبفرما -

 

و به گلنار نگاه  دارمیرو برم یچا یلب ریتشکر ز با

 .کردیکه با عشق به بچه اش نگاه م کنمیم

 خوش قدم باشه...  -

 

 .زنهیلبخند م حیآروم و مل گلنار

  

 .نیخودتون مادر بش یروز هیممنون، ان شا اهلل -

 

قرمز  کیشدم به اون موجود کوچ رهیمثل گلنار خ منم

هجوم نور المپ  ریکه به زور چشماش رو باز کرد. ز

 نکهیچشماش رو بست و صورتش رو مچاله کرد تا ا

 . باز کنه یتونست چشماش رو کم قهیبعد چند دق



اون  یاز تو شدیرو م یبود. همه چ نهیمثل آ چشماش

 ... دید ییا شهیش لهیدوتا ت

 

به  شهیشدن زالل م داریمتوجه ب یوقت یمهد

بغل  یتو رشیز کیو اونو با تشک کوچ ادیسمتمون م

 .برهیو به سمت بهراد م رهیگیم

  

  اد؟یآقا چقدر اسم دخترم به چشماش م نینیبیم -

 

  یزالل رو از دست مهد اطیاحتو با  خندهیم بهراد

 یرو تو ایدن ستالیکر نیتر فی. انگار که ظررهیگیم

 دستاش گرفته باشه...

آدم  نیع کنهیچشماش نگاه م یکه تو یهمونطور 

 : دهیمسخ شده جواب م یها

 



چشم  یباشه، رو "زالل"اسم  تیخاص نیفکر کنم ا -

 ...  ذارهیصاحبش اثر م یها

 

که بهراد  یکیکوچ یبه و جع کنمیرو باز م فمیک

 .ارمیسپرده بود من به گلنار بدم رو در م

 

 ناقابله، از طرف مهندس ستوده...  یچشم روشن هی -

 

 :دهیجمله ام رو ادامه م بهراد

 

 البته از طرف من  و مهندس موحد.-

 

 :دهیو خجالت زده جواب م رهیگیدستم رو م گلنار

 



کارا  نیا! نیشما رو بخدا شرمنده مون نکن یوا یا -

  ه؟یچ

 

 : دهیو ادامه م کنهیگل اشاره م به

 

ما رو شرمنده  نیخوایبس نبود؟! م یبزرگ نیگل به ا -

  ن؟یکن

 

و با  یلبخند زدنش هم جد ی! حتزنهیلبخند م بهراد

 ابهته.

 

ما رو در حد خواهر  ؟یریخانوم ام هیچه حرف نیا -

  د؟یدونیبرادرتون نم

 آقا...  دیدار اریاخت -



شاهزاده خانومتون!  یناقابله برا یلیخ ی هیده هی -

 نامدار باشن...

 

 یشونیو با پشت انگشت پ زنهیلبخند م یمهد

 .کنهیدخترش رو نوازش م

 

 آقا!  نیزنده باش-

 

 میکنیم یخداحافظ یبعد از گلنار و مهد ی قهیدق چند

و ازش  دمیرو به بهراد م چی. سومیریم رونیو از خونه ب

 .نهیون بشاون پشت فرم خوامیم

ها  ابونیخ یشب بود و ما هنوز تو ازدهی ساعت

 ...میبود

 



 گهیکه قراره چند ماه د یبچه ا ری...  درگرهیدرگ ذهنم

لحظه،  نیا یباور کنم تو خوادیو من دلم نم ادیب ایبه دن

مادرش رو فراموش کرده باشم،  یکارها نکهیبدون ا

 باشم، دوستش دارم... دهیخودش رو د نکهیبدون ا
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 نیماش ی. گرمابارهیسرده، بارون هنوز نم نم م هوا

 .دهیبهم دست م یجیاحساس گ شهیباعث م



 

  ست؟یات نگرسنه -

 نه...  -

 ! یفیضع نقدریکه ا نهیبخاطر هم -

 

از نظر قد بلند و چهارشونه بود، مثل  .کنمینگاه م بهش

 بلند تر و پرتر... یهامون! اما کم

 

نگاه  رونیبه ب سیخ ی شهیو از ش رمیگیچشم م ازش

 .کنمیم

 ! مونمیم نیماش یبخور من تو یزیاگه گشنته برو چ -

 نه...   -

 بشم. ادهیتا پ کنمیرو باز م نیماش در

 کجا؟ -

 قدم بزنم!  خوامیم -



 ارون؟ ب نیا یتو -

 آره...  -

 !یهست فیضع یکاف یزالل! به اندازه  یشیم ضیمر -

 

 :دمیجواب م کوتاه

 

 عادت دارم... -

  

 نیبگه از ماش یا گهید زیصبر کنم چ نکهیبدون ا و

 .شمیم ادهیپ

بهمن ماهه و هوا همچنان سرد! شمال کشور هم  اواخر

 ... یهمچنان بارون

. با چراغ رمین مبود از بارو سیکه خ روادهیسمت پ به

 ریعابر زرد رنگ که هر چند قدم قرار داشتن مس یها



که جمع شده  ییآب ها یروشن بود و بازتاب نور تو

 .شدیم دهیبودن د

 

. زنمیو آروم قدم م چمیپیرو محکم دورم م پالتوم

 نیبوت هام و ماش یبارون و پاشنه  یبجز صدا ییصدا

 ... ستین شدنیرد م یکه هر از گاه ییها

 

 ی. سعفرستمیهام م هیسرد و بارون زده رو به ر یواه

بدنم افتاده رو با فرو بردن دستام  یکه تو یلرز کنمیم

 پالتوم کمتر کنم. بیج یتو

 

 

 ��«※حالم خرابه... کشم،می که نفس ※»��

 

 



 بود... درست مثل االن...  یروز غروب هم بارون اون

 

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 

  زالل؟ -●

 یمن که گوشه  دنیاتاق باز و مامان وارد شد. با د در

 یتو یاتاق کز کرده نشسته بودم، باز بغض و نگران

 :دیچیصداش پ

 ؟یشد دهیموش آب کش نیچرا ع ؟یلرزیچرا م -

 بارون؟  ریز یزالل؟ باز رفت

 شمیپ یکس خواستینگاهش هم نکردم، دلم نم یحت

 باشه.

 ر کرد:با اصرار تکرا مامان



 زالل حالت خوبه؟  -

سرم رو بلند و به مامان نگاه کردم که قبل  باالخره

 گونه اش سر خورد. یپلک بزنه اشک رو نکهیا

که  یشگی! همشهیزالل مادر! غصه نخور... درست م -

 ...ستین

 یبرد و کاغذ فیک یدستش رو تو دینشن یجواب یوقت

 به سمتم گرفت: 

 یقبل یهیرف خانوم همساتوئه! اش ینامه برا نیا ایب -

پسر بچه چهارده پونزده ساله  هیغروب  روزیگفت د

اشرف خانوم ازش گرفته. امروز  میآورده، چون ما نبود

 داد بهم...  نویکه رفته بودم بهشون سر بزنم ا

 رفت. رونیگذاشت و از اتاق ب نیزم یرو کنارم رو نامه

ش بدونم تو نکهیبودم بدون ا دهینامه رو د یوقت از

 قلبم درد گرفته بود...  هیو از طرف ک هیچ

 دراز کردم و نامه رو برداشتم.  دست



 نوشته شده بود:  سایپاکت با دست خط آ پشت

 خواهرم زالل...  یبرا-

هام رو  امیجواب تماس ها و پ روزیکه از د ییسایآ

 .دادینم

کرد! به زحمت تونستم پاکت  دنیشروع به لرز دستام

 رو باز کنم... 

 یپاکت بود رو در آوردم بو یکه از تو یتا کاغذ چند

 .دیچیپ مینیب یتو نشیریعطر ش

 با حس عطرش لبام به حالت لبخند کج شد. ناخودآگاه

 رو به دست خط قشنگش دوختم... چشمام

 من... آخ ماه من... یسایآ آخ

 

[20.07.21 11:27] 

 

 96_کور_ینقطه#



 آن دل#

 

 

 

 

 یتا خورده رو باز کردم و چشم چرخوندم رو کاغذ

 دستخطش...

 

 

 ... دیکه تو رو آفر ییبه نام خدا -

 زالل من سالم

 من یزلزله  سالم

 خندون من شهیهم سالم

 خواهر مغرور من سالم

 من طونیش ی کهیکوچ یآج سالم



 مهربون من سالم

 همدم هر دم من سالم

 دوست من نیبهتر سالم

 من یهمه دلخوش المس

ذهنم  یکه تو ییبه تموم اسم ها خوامیکه زالل م آخ

 از تو دارم سالم کنم.

سالم ت کنم، آخه  ریدل س هی خوامیم ،یکن آج تحمل

 ... یسالممه آج نیآخر

رو تصور  طونتیش یکه دارم چشما هیبار نیآخر

 پر لبخندت رو! یاون لبا کنم،یم

م، نتونستم تحمل ها... اما نتونست یدعوام نکن زالل

 کنم... 

مهتا برام امکان  دیو نه زدن ق انیپو دیزدن ق نه

 خودم رو بزنم... دینداشت و اما تونستم ق

 به اون چشمات...  اد،یآخ که چقدر اسمت بهت م زالل



 نموندم!  شتیکه پ ببخش

 که بلد نبودم بد باشم. یآج ببخش

 یجلو میبخاطر خودخواه تونستمیکه نم یآج ببخش

 .رمیخواهرم رو بگ یبختخوش

عشقم و خواهرم  ینتونم برا دمیآخه ترس یآج ببخش

 کنم. یخوشبخت یآرزو

 شد... ینطوریچرا ا دونمینم یبد نبودم ول یآج

نبود  نیبه هم خورد! قرارمون ا زیچرا همه چ دمینفهم

 اما شد... 

من دارم  دی! اصال ولش کن. شایچی! مهتا... هزالل

 کنمیما من دارم اشتباه محت یعنی. کنمیاشتباه م

 نبود...   ینطوریوگرنه مهتا که ا

رفته با  ادشیمگه  م؟یرفته که با هم خواهر ادشی مگه

  م؟یقیهم رف



رو فراموش کنه؟ چشم ببنده  زیباعث شد همه چ یچ

 به خاطراتمون؟ 

 باعثش بود؟  انیپو

 چرا زالل؟  انیپو آخه

ته مهتا خواهرمه! من که بهش گف دونستیکه م اون

 زی! پس اون چرا همه چنیبودم شما تنها دوستام هست

 رفت؟  ادشی

 آورده؟  یمهتا براش فراموش یطعم لبا یعنی

ام ببخش اگر نامه ره،یگیم شیزالل قلبم داره آت آخ

 اشکه... سهیخ

 اما اشکام خودشون   کنمینم هیگر یآج

 نیاخر نکهیبا ا رمی. زالل دارم مزنیریاراده م یب

که به من گفت حوصله  هیذهنم وقت یتو انیپو ریتصو

خواهرم رو  یام رو نداره چون داشت طعم لبا

 ... دیچشیم



ما  یها و تماس ها امیچند وقت که مهتا جواب پ نیا

 ... زدیداشت با عشقم حرف م دادیم ریبه د ریرو د

از مرگ از خراب  شتریاما ب ترسمیمن از مرگ م زالل

 ! ترسمیم مذهن یتو انیمهتا و پو ریشدن تصو

 یفقط آرزو میدیو مهتا رو د انیپو یامروز وقت زالل

 مرگ کردم که بودنم مانع کنار هم بودن اوناست.

 انیرو کنار پو یکیآخه اونقدر دل ندارم  رمیم دارم

خودم رو مانع  تونمیو زنده بمونم، نه م نمیبب

 ...نمیخواهرم بب یخوشبخت

ست باشه بابام کنه، حوا یناراحت ادینذار مامانم ز زالل

   دنینکنه ها... من طاقت د هیگر

 ! کشمیعذاب م شتریب ینجوریبابام رو ندارم. ا یاشکا

دوستتون  یلیگفت خ سایهم بگو آ انیمهتا و پو به

مون بزرگه یو خوشگل آج یتونیز یدارم، نذار چشما



دو رنگ عشقم غم  یچشما یبشه. نذار تو یاشک

 .نهیبش

 زالل...  اما

 کن! هیبرام گروسط تو  نیا

که  یاحساسم و عشق یبرا م،ییتنها یدلم، برا یبرا

همراه خودم به گور  خوامیکه م ییآرزوها یداشتم، برا

مامان  یو نشد. برا میکه گذاشت ییقرارها یبرا برم،یم

ماه که کمر خودش و احساسش بدجور  هی ی... براانیآر

 شکسته... 

چهار سال خواهرتم اما بعد  کردمیکه فکر م یمن یبرا

آدرس خونتون رو!  یحت دونمیازت نم یچیه دمیفهم

 کتابخونه گرفتم. یاصرار از متصد یآدرست رو با کل

کن که اونقدر برات خواهر نبودم تا  هیمن گر یبرا

چند سال با  نیا یتو یکه حت ،یحرفات رو بهم بگ

اونقدر  زدیچشمات غم موج م یوقتا تو یلیخ نکهیا



کنم تا باهام درد دل  یتم کارعرضه بودم که نتونس یب

 . یکن

 ینمازات برام دعا کن، به خدا بگو که چاره  نیب زالل

 نداشتم...  ییا گهید

 شتریاما نشد که ب میبود یخوب یخدا بگو خواهرا به

 ...میباش

 یام اگه براشون دختر بدمامان و بابام بگو شرمنده به

 بودم... 

ه باعثش ک ییتموم خندها یاندازه  گمیخودت م به

که کنارت  یتموم احساس خوشبخت یبه اندازه  ،یبود

 داشتم دوستت دارم.

بار  نیاول یاما برا زنهی! داره رعد و برق مزالل

 ...ترسمینم



 ییصدات و الال یچقـــــدر دلم برا دونهیم خدا

تا از رعد و برق  یخوندیم یکه برام از پشت گوش ییها

 .شهینترسم و بخوابم تنگ م

 یم شهیو مثل هم یکاش بود یا بارهین مبارو داره

 غیج م،یدیخندیم م،یدییدویبارون، م ریز میرفت

بارون و  ریز مینشستیم میشد یخال یو وقت میزدیم

 یخودمون! برا ی. برامیکردیم هیمن گر یبرا

 یتو! برا یچشما یسرنوشت من! برا ی! برامونیخواهر

 عوض شدن مهتا!

 ... امتیبه ق وندارمیکنم، د یخداحافظ دیبا یآج

 ...خداحافظ
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 نامه رو دوباره خوندم. دوباره و دوباره و دوباره...  ناباور

هوا  یروشن شدن هوا چشم از نامه برنداشتم. وقت تا

ر لباس مامان و بابا رفتن سرکا یروشن شد، وقت

 ... رونیو از خونه زدم ب دمیپوش

راه افتادم تا نامه رو پرت منم  سایآ یسمت خونه  به

 دهنش! یصورتش، تا بخاطر حرفاش بزنم تو یتو

 یخورد تو تیتسل یمشک یبنرها دم،یرس یوقت اما

 یگوشه  یدر و ربان مشک یگل جلو یصورتم، تاج ها

 یزد تو روش نوشته شده بود سایکه اسم آ یا هیاعالم

 دهنم... 

 ... دیکشیم ریت قلبم



 ستادهیدر آپارتمان ا یها که جلو هیصحبت همسا به

 بودن گوش دادم:

 کیشب که  یبود، دم دم ها روزیواال... پر دونمینم -

اومد همه  غیج یصدا نایخانوم ا میمر یدفعه از خونه 

خانوم  میدختر مر میدیچه خبره که د مینیبب میرفت

 وان حموم مرده بود. یدش توخون خو یغرق تو

 شده بود؟  یچ -

 میشاهرگ دستش رو زده بود، تا مر غیوان با ت یتو -

 .رهیمیخانوم از آموزشگاه برگرده دختره م

و همه جا  دیچرخیدور سرم م ایرفت... دن جیگ سرم

به درخت پشت سرم  افتادمی. داشتم مشدیم اهیس

   هیتک

 نشم. نیتا پخش زم دادم

رفته  سایو مقاومت کردم. آ ستادمیاهام اپ یزور رو به

 موندم!  یم دیبود اما من با



 پس چرا امروز بردن دفنش کنن؟  -

 یقانون یکرده بوده، پزشک یآخه چون خودکش -

 ... دادیاجازه دفن رو نم

  ن؟یشما چرا نرفت -

 گهیتا چند ساعت د رونیرو بردن ب نیبچها ماش -

 تا   یبا تاکس تونمیمپا درد ن نیمنم که با ا گردن،یبرم

 یمن رو برا انی)...(  برم، منتظرم تا بچه ها ب امامزاده

 مراسم ببرن... 

سمت  دمیینتونستم بمونم... با تمام توانم دو گهید

شد دست تکون  کیکه نزد یتاکس نیاول یجاده و برا

 دادم و سوار شدم.

 یـــــــــــــــچی!!!! هدمیفهمینم

 ...دمیفهمینم



راننده  نکهیاده با اشاره گفتم نگه داره، قبل اامامز کنار

 یدستم رو پرت کردم رو یرو نگه داره پول تو یتاکس

 شدم. ادهیپ نیداشبورد و از ماش

 یقلبم رو تو یقابل کنترل بود، صدا ریقلبم غ ضربان

 .دمیشنیگوشام م

 بایامام زاده که تقر یجز گلدسته  دمیدینم زیچ چیه

به  رهیداشت و من فقط خبا من فاصله  لومتریک کی

 گلدسته  

 ... دمییدویبا تموم توانم م ها

مسخره سر همه  یشوخ نیتا برم و بخاطر ا دمییدویم

 بزنم! غیج

منقطع و ضربان  ینفس ها یجز صدا یچیه گوشام

 !دیشنیقلبم رو نم

امامزاده ازم دور تر  دمییدویم یچرا هرچ دونمینم

 !رفتن؟یچرا گلدسته ها عقب تر م شد،یم



هوا  ی! چرا انگار رودم؟یکشیمن نفس نم چرا

 !دم؟ییدویم

 یاصل یجاده  ییا قهیده دق یاون روز فاصله  دونمینم

 !دمییتا امامزاده رو چند ساعت دو

تا  دمییدو لومتریرو چند ک لومتریک کیاون  دونمینم

 !دمیبه امامزاده رس

سرسبز امامزاده که شدم خشک شدم،  یمحوطه  وارد

 کدوم سمت؟! فتم؟ریکجا م دیبا

که دلش گرفته بود به امامزاده اومده  سایبا آ یبار چند

رو نشون  یهر بار قسمت سایبود که آ ادمی م،یبود

 !دنیپدر و مادرش اونجا قبر خر گفتیو م دادیم

به اون سمت برم اما ترس داشت خفه ام  خواستمیم

 ها راست باشه! نیکرد که نکنه ا

 زانو افتادم. به



رو نداشتم،  زبونم بند  یود و توان کارخشک ب لبام

 مسخره...  یشوخ نیاومده بود از ا

 هیگر تونستمینم یداشتم که حت یاحساس پوچ اونقدر

 کنم!

جون بودم که  یو من اونقدر ب کردنینگاهم م مردم

پاهام برام سخت بود و باد چادرم رو به  یرو ستادنیا

 .زدیصورتم م

 !دمیشنیباد رو نم یجز صدا ییصدا چیچرا ه دونمینم

 یبا تموم ضعف به گلدسته  ،یبا تموم پوچ یزار با

 رنگ نگاه  کردم ییا روزهیف

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د؟یشنیم د؟یدی! مــــــــــــــــــــدا

 کرد؟ینم یپس... پس چرا کار



به  یلیکه م ییبلند شدم و  با پاها نیزم یرو از

تا  دمیی! دودنییکردم به دو نداشتن شروع یهمکار

 مزه...  یب شینما نیپرده بردارم از ا

نشون داده بود از کنار چند  سایکه آ یقسمت یتو

جنازه بودن با ترس گذشتم  عیکه مشغول تش یجمع

. دمیکشیم ینفس راحت دمیدیعکس ها رو م یاما وقت

 یباز هیجز  یزیچ نیا کردمیداشتم باور م گهید

 مسخره نبود!

ام  دهیبر ی! نفس هاکردینم یاری گهیسستم د یپاها

 تا بتونم ادامه بدم!  کردمیهام م هیرو به زور وارد ر

 نیزم یتا رو کردیمقاومت م یداشت به سخت بدنم

 .کردمیداشتم مقاومت م وفتم،ین

 نشم! تا باور نکنم... میتا تسل کردمیم مقاومت

هم  دنیو توان نفس کش رفتیم یاهیس چشمام

 نداشتم! 



از  یکیدروغ مسخره فقط  نیکه ا کردمیباور م شتمدا

 باشه... سایآ  ی مزهیب یها یباز
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هام  هیکنارم چنگ زدم تا هوا وارد ر دیدرخت ب به

 خشکم زد:  دمیکه شن ییبشه اما با صدا

- 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــســـیآ

 ... رهیمادرت بم ـــــــــا



 بود، شک نداشتم... میخاله مر یصدا

تابوت رو  هیکه دور  یپوش اهیدوختم به جمع س چشم

رو تازه  یکه قبر یرمردیگرفته بودن و به سمت پ

 کنده بود  

که فقط چند بار  سایآ یدست بابا ریز یی. مردهااومدن

 رفته بودن. بودمش رو گ دهید

» که   یمردم یصدا نیب میخاله مر یها ونیش یصدا

. دیرسیبه گوشم م کردنیرو تکرار م« الاله اال اهلل 

اما اون دوباره  کردنیبلندش م نیزم یخانوم ها از رو

 ! زدیرو صدا م سایو آ افتادیم نیزم یرو

 ... کردیم ونیو ش زدیاش رو صدا م دردونه

 ... زدیورتش چنگ مو به ص کردیرو صدا م سایآ

سر خودش  یو خاک رو زدیمنو صدا م یاحساسات ماه

 ... ختیریم



چشمام  یکه جلو یزیچ نیا تونستمیو نم خواستمینم

 رو باور کنم!  دمیدیبود و م

 دروغ بود...  آخه

 ... دیترسیاز مرگ م سایآ آخه

 فرشته ها پاک بود...  هیمهتا مثل  آخه

 عاشق مهتا بود!  انیپو آخه

 من زنده بودم!  آخه

 نبود!  نیقرارمون ا آخه

 

از حال رفت و من نگاه  میمن خاله مر یچشما شیپ

 کردم! 

 چشمام ماه من رو به خاک سرد سپردن...  یجلو

 ... خاطراتمون

 مهتا سا،یآ من،

 خواهرانه یخنده، کل غ،یج



 انتیهامون، عشق، خ ان،یپو

 ونیاشک، ش ه،یگر

 یبرا سا،یآ یخودم، برا ینتونستم برا یحت من

سرنوشتمون  یبرا یحت ایقرارمون  یبرا مون،یخواهر

 کنم! هیگر

به  یدیکفن سف یچشمام تو یکه جلو ییسایآ یبرا

 سپردن... کیسرد و تنگ و تار یچاله ا

خشکم رو  ینبود پاها یخودم که کس ییتنها یبرا

بغلم  یبار تو نیآخر یحرکت بده تا خواهرم رو برا

 ! رمیبگ

 کنم...  هیرکنم و گ بغلش

که نزدم، بخاطر مردنم، بخاطر  ییخاطر تموم حرفا به

دفنش  یکه مرد اما کس یغرور خرد شده ام، واسه زالل

کردن  یخداحافظ نطورینکرد، واسه سرنوشتم، واسه ا

 ... میبا خواهر احساسات



 یبخاطر چشما سا،یآ یبزنم بخاطر صورت مهتاب ضجه

   الیبشم و با خ یلبزنم... اونقدر که خا ادیمظلومش، فر

 منو به خاک بسپارن. سایهمونجا کنار آ راحت

 

 یماهم رو به ک سپردم؟یم یام رو به ک سایآ دیبا

به  ؟ییبه خاک سرد؟ به عشق؟ به جدا سپردم؟یم

  ست؟یتوش ن سایآ گهیکه د ییفردا ؟بهیدلتنگ

  ؟یدیمن د یتو یچه صبر ایخدا

 

چطور چقدر غم دارم پس  یبود دهیتوکه فهم سایآ

  ؟یدلت اومد منو تنها بذار

 ی! تولدرمیبرات تولد بگ خوادی... چقدر دلم مسایآ آخ

که سه  یکه توش من باشم و تو و مهتا! با همون حس

 ! گهید یبدون حضور کس م،یبود ایدن هیهم  یبرا ییتا



نفسام رو با چنگ زدن به تنه  ینیسنگ کردمیم یسع

 درخت کمتر کنم!  ی

که مشت به  ییسبت به خاک هابدن سستم ن مقاومت

 کمتر   شدیم ختهیخواهرم ر فیجسم ظر یمشت رو

گلو بغض شد و همونجا  یکه تو یو هق هق شدیم

 موند...

 

حرف داشتم  یکه باهاش کل ییسایبا آ دیبا چطور

  کردم؟یم یخداحافظ

بار به  نیآخر یعشقش رو برا خواستیم سایآ چطور

 عشقش سر خاکش نبود؟ یخدا بسپره وقت

که بخاطرشون  ییکسا یدل بکنه وقت خواستیم چطور

 دل کنده بود اونجا نبودن؟
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که بخاطرش از جونش گذشت اما اون  ییمهتا یبرا

 رفته؟  شهیهم یبرا سایخبر نداشت آ یحت

 ظلوم بود... م سایخدا چقدر آ یآ

 رینفر ز کی یبودم که حت بیخدا چقدر من غر آخ

 خاک افتادم رو نگرفت! یکه رو یمن یدستا

 ... دیمنو ند یکس یحت

 !زمیخواهرم بر ینداشتم برا یکه اشک یمن

 ! نمیبارهم خواهرم رو نتونستم بب نیآخر یکه برا یمن



! اونقدر که دینفهم یکه اونقدر بد مُردم که کس یمن

 نفر هم  کی یفنم نکرد، اونقدر که حتد یکس

 هم نکرد...  هیگر برام

خاک سرد  یکل ریز گهیکه د یبودم و خواهر من

 بود!  دهیخواب

 ختنیمن ر یچشما یخاک آخر رو جلو یوقت درست

به مسجد  تیرعد برق و بارون شروع شد و جمع

 دیباریم انهیوقفه و وحش یبارون ب ریامامزاده رفتن. ز

افتاده بودم رو  نیزم یا و شکسته روکه تنه یو من

 ! کردیم سیخ رحمانهیب

نفسم رو گرفته  یجلو یکه بدجور یبا بغض ،یزار با

 ختنیر یبرا یاما اشک سوختیکه م ییبود، با چشما

سر قبرش رسوندم. کنار  ینداشت خودم رو به باال

خواهرم و  فیچشمام با بدن ظر یکه جلو ییچاله ا

! چشمام به فلز دمیرس سرد پر شده بود یخاک ها



با رنگ  وبود که اسم قشنگش ر یکیرنگ کوچ یمشک

 ! دادینشون م دیسف

 ییابا سایآ

به سکوت  انهیبار وحش نیچندم یبرق برا رعد

... مثل دمیآرامستان امامزاده حمله کرد. صداش رو شن

 !کردیصدام م دیترسیاز رعد برق م یکه وقت شهیهم

 ... دمیست کشبود د رشیکه ماه من ز یخاک یرو

از رعد و برق  سایآ دونستنی! همه مترسهیم دونستمیم

 کنارش  نموند؟!؟ چکسیاما چرا ه ترسهیم

 بلند تر بود...  یبرق بعد رعد

 شهیهم یبخوابه، آروم و برا خواستیمن م یسایآ

 !دیترسیبخوابه، اما از رعد برق م

 رو نوازش کردم!  یمشک یجونم پارچه  یب یدستا با

 بخونم...  ییالال خواستمیو م بودم الل



رو  یشگیهم ییذهنم همون الال یچشم بستم و تو 

 براش خوندم:

  

 الال الال...  الال

 الال الال...  الال

 الال گل الله...  الال

 من االن خوابه...  زیعز

 الال گل پونه..  الال

 دلم خونه...  ییجا ینر

 الال بخواب آروم...  الال

 نوم... بذار تو به رو زا سر

 الال گل فندوق...  الال

 صندوق...  یبذار تو غمو

 الال خدا پاکه...  الال

 چشمات نمناکه...  نمینب



 ... باستیالال خدا ز الال

 ... استیواسه دن یو شاد غم

 الال خدامون مهربونه...  الال

 دست اونه...  سرنوشتامون

 الال الال...   الال

 

ر از بغض شدم؛ هر و من پ دیخوندم، اون خواب ییالال

 ...شهیهم یدومون برا

 

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
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 زالل؟  -

 

 بود؟  سیخ نقدری. چرا اکنمینگاه م بهش

 

 ضیمر چکه،یلباسات آب ماز  ن،یماش یبرو تو ایب -

 ! یشیم

 

که وزنش دو  سهی! پالتوم اونقدر خکنمیخودم نگاه م به

سرم هم قطره قطره آب  یبرابر شده و از شال رو

 ! زهیریم

 



 . شمیو سوار م رمیم نیبه سمت ماش یحرف یب

 یو کتش رو که رو شهیهم بعد سوار شدن خم م اون

به دستم  و دارهیعقب انداخته بود رو برم یها یصندل

 .دهیم

 

 رو پوش... نیا ریبگ-

 

ها رو به سمت من  چهیو در ادیرو ز یبخار ی درجه

 .گردونهیبرم

چشمام رو  کنهیمجبورم م نیماش یمطبوع  تو یگرما

درمون!  یدرد ب نیتموم بشه ا دیببندم و بخوابم تا شا

 دیرو فراموش کنم،  تا شا زیباعث بشه همه چ دیتا شا

 .ادین ادمی یزیکردم چچشمام رو باز  یوقت

 ...یــــچــی... هادین ادمی یچیه

 



 

 

 

 ! ستیاون اصال برام مهم ن -

 هم مهم باشه...  دینبا -

 نیمن و توئه بهراد، اونو وارد ا نیهست ب یهرچ -

 نکن! یباز

 نداره...  یبه تو ربط -

 بــهـــــراد! گفتم دست از سر اون بردار...  -

 ل خوابه... زال ن،ییپا اریصدات رو ب -

 بـــــهــــــــــــــراد!!! -

 !نییپا اوردمیهامون برو رد کارت تا فکت رو ن -

پس  ستیاون اصال برام مهم ن گمیدارم بهت م -

 اونو وارد ماجرا نکن...  خودیب



اما فقط، به زالل  یکنیکه چه فکر م ستیاصال مهم ن -

 نشو...  کینزد

 نیرفتاراش ع ینیبیبار شکسته، نم کیبهراد اون  -

 مرده هاست؟ 

 برو رد کارت هامون! -

 

 یتا بفهمم تو کشهیطول م ی.  کمکنمیرو باز م چشمام

 راه برگشت به اسکان خوابم برده!  یتو ن،یماش

اسکان  نگیپارک نکهیتا ا کنمیبه اطراف نگاه م یکم

روشن بود رو  بایتقر یحباب یکه به لطف چراغ ها

 .دمیم صیتشخ

 

و به  چرخونمیدر راننده که باز بود مرو به سمت  سرم

 .کنمیکه در حال بحث بودن نگاه م یدو مرد



نور کم  ریبود و چهره شون ز ستادهیا نیاز ماش دورتر

نبود اما  صیقابل تشخ نگیپارک یحباب یالمپ ها

 صدا بفهمم که هامون و بهرادن. یاز رو تونمیم

 

با و  رمیگیدستام م یکه روم انداخته بودم رو تو یکت

در  ی. با صداشمیم ادهیپ نیو منگ از ماش جیحالت گ

 . گردنیهر دو به طرفم برم نیماش

 .کنهیم یشدستیپ دنمیبا د بهراد

 

زودتر برو باال استراحت کن تا  زم؟یعز یشد داریب-

 ! قبلش حتما لباست رو عوض کن. امیمن ب

 

هامونه که زل  یبه چشم ها رهیچرا نگاهم خ دونمینم

 دستام... یت بهراد توزده بود به ک



 یو نگاه شهیپر رنگ تر م هیبه ثان هیکه ثان یپوزخند

 .کنهیدستام به چشمام حرکت م یکه آروم از کت تو

 

و منگم  جیکه هنوز گ یتوجه به هردوشون با حالت یب

 تیو خودم رو به سوئ رمیبه سمت راه پله ها م

 و رمیکه به اتاق م نهیا کنمیکه م یو تنها کار رسونمیم

تخت  یخودم رو رو سمیخ یلباس ها ضیبا تعو

 .ندازمیم
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 .کنهیبدنم درد م تموم

به آشپزخونه  دمیکه شونه هام رو ماساژ م همونطور

 رونیب نتیکاب یرو از تو یکتر رم،یم تیسوئ کیکوچ

و منتظر  ذارمیگاز م یو بعد از پر کردن رو ارمیم

 .ادیتا به جوش ب مونمیم

 

چطور  ادینم ادمیکه  ی. دستفتهیبه کف دستم م نگاهم

ها  هیبخ دنیکش یکه با بهراد برا ادمهیاما  دمشیبر

 . میرفت

 

 ی. مزهکشمیدست م هیرد به جا مونده از بخ یرو آروم

به  یشوخ یبهراد برا که یتند یکیخوب ذرت مکز



 هیگر هاهیبخ دنیموقع کش نکهیا ی زهیعنوان جا

 دهیبه کش لیلبام م شهیبود باعث م دهینکردم برام خر

 کنه. دایشدن پ

 

ماگ رو از آبجوش  ام،یبه خودم م یسوت کتر یصدا با

 یتو یا سهیک یو با انداختن دمنوش بابونه  کنمیپر م

 .رمیماگ به سمت اتاقم م

 

 دنیفهم یکه از وقت فتهیمهتا م یاتاق خال به نگاهم

ها رو  تیسوئ یها جورمهندس شنهادیبارداره، با پ

با هم باشن تا هر وقت  انیجابجا کردن که مهتا و پو

 کنارش باشه. انیاومد پو شیپ یالزم بود و مشکل

 



 یروزها نیبدتر یتو سایآ دونستینم یکس اما

 نیاز ا شتریب دیکه شا ییروزها یتنها بود. تو شیزندگ

 داشت. ازین انیمهتا به پو یروزا

 من... مثل

  

من تنها شدم و هامون و بهراد هم  ییاون جابجا بخاطر

باشن و  تیسوئ هی یمدت با هم تو هیمجبور شدن 

 همخونه بشن! بایتقر

و  زدنیکلمه با هم حرف نم کی یکه حت ییها همخونه

 و دعوا بود. هیو کنا شیفقط ن زدنیاگر هم م

 من و هامون...  یاون روزا نیع

 

استخونم  یکه انگار تو ییداغ هم لرز و سرما دمنوش

. با برداشتن حوله به برهینم نینفوذ کرده بود رو از ب



با دوش آب گرم، لرز و درد  دیتا شا رمیسمت حموم م

 عضالتم کمتر بشه.

 

 کیحس خواب رو تحر شتریپوستم ب یآب رو یگرما

اما اما  مونمیاب گرم م ریچقدر ز دونمی. نمکنهیم

 یهر آن احتمال داره تو دونستمیاونقدر بود که م

 حموم به خواب برم! 

 

 دنیچیلباس و پ دنیرو خشک کردم و با پوش خودم

 حوله خودم رو به آغوش خواب سپردم. یموهام تو

 

  

          */*/*/*          */*/*/*          */*/*/*

*/*/*/* 

 



 

 !؟یایم -

 

و لوله  دارمیکانکس برم زیم یرو از رو یکاغذ ینقشه

تا به شرق  امیم رونی. همراه بهراد از کانکس بکنمیم

 یواحدها یشهرک که ساخت سازه ها و اسکلت ها

 .میرو شروع کرده بودن بر یتجار

 

نگاه  رفتیمصالح م ونیبهراد که به سمت کام به

 .کنمیم

  م؟یبر نیبا ماش -

 

که هنوز از سر بحث  ییخم هاو با ا گردهیسمتم برم به

 :پرسهیهم بود سوال م یاز سرکارگرها تو یکیبا 

 



  ؟یپس با چ -

 برم. ادهیپ خوامیمن م -

 

به گردنش  یدست یو عصب بندهیرو م چشماش

 ...هیلحنش همچنان عصب کشه،یم

 

تا شرق  نجایاز ا ادهیپ یدونیخانم  مهندس موحد! م -

نوز دست از قسمت ها ه یلیشهرک چقدر راهه؟ خ

و جنگله با هزار خطر  هینخورده ست و تمومش کوه پا

! درسته که حصار دور تا دور شهرک نصب شده یعیطب

که اون منطقه دست نخورده باشه  یاما بازم تا زمان

   م؟یبر ادهیپ یخطرناکه! انتظار دار

 



 نیا یحق به جانبش نگاه کردم که وقت یچهره  به

اون رو  تونستینم یزیچ چیه یعنیحالت رو داشت 

 منصرف کنه! 

 

 برم!  ادهیپ خوامیمن م -

 

اشاره  میرفتیم دیکه با یریبا دست به مس یعصب

 .کنهیم

 

 بفرما... -
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 .تهفیو راننده راه م شهیم ونیسوار کام خودش

و با  کنمیدستم جابجا م یبهش نقشه رو تو تیاهم یب

 دیکه با یریپام به سمت مس یلگد زدن به سنگ جلو

 .افتمیبه راه م رفتمیم

که  یریپام به سمت مس یلگد زدن به سنگ جلو با

 .افتمیبه راه م رفتمیم دیبا

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 



 

 رو...  ارهچبی سنگ اون کن ول - ●

 خنده نگاهش کردم. با

مادر فداکار هر  هی نیربعه دارم ع کیمنم که  چارهیب -

 . ارمیهمراه خودم م نویا رمیجا م

 از تاسف تکون داد. یو سر دیهم آروم خند سایآ

 مهتا کجا مونده؟  نیبابا... پس ا یا -

آروم  یمن خارج نشه ضربه  ریکه سنگ از مس یجور

 بهش زدم. یا گهید

 ... کنهیم شیمسلما داره آرا -

 داد. هیتک نشیباال انداخت و به ماش یا شونه

 ... دی! شادونمینم -

 سایپاهام زدم و از آ یبه سنگ جلو یلگد اروم دوباره

بودن  دهیخانواده اش براش خر یکه به تازگ ینیو ماش

 فاصله گرفتم! 



 

تا  می! قرار بود با هم برمیبود که منتظر بود یربع کی

 گهید یدو هفته  یکیکه  یشب مهمون یها برا بچه

 لباس بخرن!   شدیبرگزار م

پام زدم که  یرو محکم به سنگ جلو یبعد یها ضربه

دور بشم و درست قبل  سایاز آ یباعث شد صد متر

خشک  نیزم یرو بزنم پاهام رو یبعد یضربه  نکهیا

 شد!

! از شدیکنده نم ابونیام از اون سمت خ رهیخ نگاه

نگه داشته بود،  ابونیکه اون سمت خ انیوپ نیماش

 یشد، با لبخند پر از ناز ادهیمهتا از سمت شاگرد پ

که  ییدست تکون داد و درست مثل وقتا انیپو یبرا

 یهوا برا یتو یخودش رو لوس کنه بوس خواستیم

 فرستاد...  انیپو



 سایبرسه خودم رو به آ ابونیسمت خ نیبه ا نکهیا قبل

 رسوندم! 

 باال آورد.  یگوش یسرش رو از تو دنمیدبا  سایآ

 ومد؟یهنوز ن -

 انیاز مهتا و پو دایکه جد ییزایفشار و هجوم چ اونقدر

ذهنم آشوب به پا کرده بود که متوجه  یتو دمیدیم

 نشدم!  سایصحبت آ

  ؟یگفت یها؟ چ -

  ومد؟یمهتا ن گمیتموم حواست به اون سنگه! م -

که خودت هم  دومی! اگه مدونمیآها... نه... نم -

 ! شیدیدیم

 میتا گوش نیماش یلحظه رفتم تو هیآخه  دونمینم -

اومده! ا نگاه کن... حالل زاده،  دیرو بردارم گفتم شا

 اومد! 

 نگاه کردم. مهتا بود!  کردیپشت سرم که اشاره م به



 سایداره به آ نکهیدر برابر ا شدینم گهیکه د ییمهتا

 تونستمینم یحت گهیمقاومت کنم. د کنهیم انتیخ

خودم رو گول بزنم! مهتا کمر همت بسته بود تا من 

 ...انتیخ میبشم... تسل میتسل

 سایبشه! آ کیتا بهمون نزد میلحظه صبر کرد چند

هم  دیشا ای تونستیزودتر از من سالم کرد! اون نم

 بشه... میباور کنه و تسل خواستینم

 سالم خانوم خوشگله! -

کردم و  ینگاه ختمششناینم گهیکه د ییبه مهتا من

 آروم زمزمه کردم: 

 سالم...-

 ... زمیسالم عز -

کردن اما من عقب  یطبق عادت با هم روبوس و

 .ستادمیا

 متعجب به مهتا نگاه کرد. سایآ



 کو؟  نتیپس ماش -

 به وضوح جا خورد اما لبخند زد. مهتا
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 به وضوح جا خورد اما لبخند زد. مهتا

 



نداشتم. گفتم بره  یبا راننده بابا اومدم، حال رانندگ - 

  م؟یدنبالم! خب بر ادیهر وقت کارم تموم شد ب

 نگاه کرد.  شیگوش یبه صفحه  گهیبار د سایآ

ه؟ ن یذوق دار یمهمون نیواسه ا یلیخ نکهیمثل ا -

 انیپو دونمی! نمگهید انیو هامون هم ب انیصبر کن پو

 شیفکر کنم گوش داره،یبرنم زنمیکجا مونده! زنگ م

 ...لنتهیسا

که فر کرده بود رو پشت گوش  ییبا ناز موها مهتا

 گذاشت.

 ! رسمینفر م نیبگو گفتم آخر ومدن؟منویوا... مگه ن -

 ییام م؟یما احمق بود ایبود  فیکردم! مهتا کث نگاهش

رو  یباز نیو اون راحت ا میباور کن میخواستیکه نم

 ...دادیادامه م

 !ستادیپامون ا یجلو انیپو نیلحظه ماش همون

 شهر... یدخترا نیسالم بر خوشگل تر -



 به من نگاه کرد. و

 بجز تو! -

و مثل  دمیدیکور بودم! کور بودم و نم خواستیم دلم

ذاره رو سر به سرم ب خواستیکه م یانیجواب پو میقد

 ...میو بخند میبدم، کل کل کن

رو  زهایچ یلیکه خ یبا لبخند جلو رفت! از وقت سایآ

اما چشماش... هنوز  نیحس کرده بود، لبخندش غمگ

 هم عاشق بود!

  ؟یکرد ری... چقدر دییسالم آقا -

 زد. یبه مهتا نگاه کرد و لبخند رهیخ انیپو

 مهم داشتم!  یلیکار خ هی -

 هش کرد.با تعجب نگا سایآ

 مهم؟  یلیکار خ -

 . دیخند انیپو

 خوشگل...  یلیمهم، هم خ یلیاوهوم! هم خ -



 هیتعفن  یو من حالم به هم خورد از بو دنیخند

 داشت... یکه هنوز ظاهر قشنگ دهیرفاقت پوس

 پس هامون کجا مونده؟  -

 نگاه کرد. سایبا تعجب به من و آ انیپو

به من گفت  شیپ قهیدق ستیب ومده؟یهامون؟ مگه ن -

 اومده سر قرار... 

 سالم...  -

نگاه  شدیم کیهامون که از پشت سر بهمون نزد به

 کردم! 

 :دیزودتر از همه سوالمون رو پرس انیپو

 ینگفت شیپ قهیدق ستیپسر؟ مگه ب ییسالم! کجا -

  ؟یپس کجا بود دم،یرس

رو به  ینبود! با لحن خاص شهیهامون، هامون هم اما

 کرد. انیپو



کار مهم و خوشگل نداشتم  هیجا بودم! مثل تو  نیهم-

 برسم!  ریکه د

 نگاه کرد. انیبه مهتا  و پو یزیآم ریبا پوزخند تحق و

 یا گهید لی! مطمئن بودم که اخماش دلدونستمیم

 ●! دهیداشت. هامون هم اون دوتا رو د

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
 

 

رو  رفتیکه م یریو مس مزنیکه به سنگ م یلگد با

متوقف  یکفش کس ریسنگ ز نکهیتا ا کنمیدنبال م

 .شهیم

 ....رسمیتا به چهره اش م ارمیسرم رو باال م آروم

 !؟یکنینم ریس ایدن نیا یکال تو -

 



که مشخصه حوصله  یتفاوت، جور یو ب دمینم یجواب

 کنمیحرف زدن باهاش ندارم نگاهش م یبرا یلیو تما

 .دهیو ادامه م رهیگیاصله مف نشیکه از ماش

 

چقدر خطرناکه؟ چرا  نجاهایا یدونیخودت نم یعنی -

 اونم تنها؟  ؟یینجایا

قبلش از  یکن انیسوالت رو ب نکهیخوبه قبل ا یلیخ -

 داره؟ یموضوع به تو ربط نیا ایکه آ یخودت برس
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شلوارش و قدم قدم  بیج یتو برهیرو فرو م دستاش

که دورم  دارهیقدم برم یو جور شهیم کیبه من نزد

 بچرخه.

 

 یتوئه وقت ریینگران تغ نقدریمن موندم مهتا چرا ا -

 زبونت از قبال هم درازتره؟ 

 

 :دمیجواب م الیخیو ب کنمیاطرافم نگاه م به

 

من  نکهیا یاالن بجا ،یکردیام عمل م هیبه توصاگر  -

 !یدیفهمینداره، خودت م یبگم به تو ربط



 

 هم هر دوش... دی! نه... پوزخند زد. شادیخند

 

 نکهیرو از من داشته باش! قبل ا هیتوص نیحاال تو ا -

توجه  یکه توش قرار دار یطیبه شرا یکن یزبون دراز

 کن.

 

و  شهیم کینزد و بهم رهیگیپشت سرم قرار م درست

 : دهیگوشم ادامه م ریز

 

هم نفهمه  چکسیو ه یممکنه سرت رو به باد بد -

 زلزله...

 

قدم بلند ازش فاصله  هیو  گردمیسمتش برم به

 بودنش رو تحمل کنم. کینزد تونمینم رم،یگیم



 

قسمت از  هی. میکه هست هییدونم منظورش به جا یم

منطقه  هیه. دستور کار قرار نگرفت یپروژه که هنوز تو

 چیبدون ه یالقیی یبکر جنگل ییا هیکوهپا بایتقر ی

 از پروژه. ساکت و متروک...   یو اثر تیفعال

 

بذارم از موضع نگاه و فکر  تونمیندارم اما نم حوصله

 کنه. 

 

از دست دادن نداره  یبرا یزیکه چ یکس چوقتیه -

 نکن. دیرو تهد

 

رو دوباره پر خوشش اومده که فاصله  یباز نیانگار از ا 

 .کنهیم

 



 زلزله؟  یاز دست دادن ندار یبرا یزیچ یمطمئن -

 

 دونستی! اون نمشناختیده سال بود که منو نم اون

 ...دمیمن ترس هام رو لمس کردم و به اغوش کش

 

 .میو مستق رهی. خکنمیچشماش نگاه م یتو

 

  ؟یاز دست دادن دار یبرا یزیتو چطور؟ چ -

 

کم از بخند مغرورش کمچشمام، ل یتو شهیم رهیخ

 :زنهیو آروم لب م شهیلباش پاک م

 

 رو از دست دادم! زمیمنم همه چ -

 



در مقابلش احساس  شهیچشماش باعث م یتو ترس

که قبل  یریو مس کنمیقدرت کنم. راهم رو کج م

و بعد چند قدم با  دمیرو ادامه م رفتمیاومدنش م

 :دمیبلند جواب م یصدا

 

 هامون. یبه نفعته ازم دور باش -

 

 : زنهیم ادیندارم اما اون هم فر انتظار

 

 ...یریکه از بهراد فاصله بگ شمیازت دور م یزمان-
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 ...یریکه از بهراد فاصله بگ شمیازت دور م یزمان-

 

 .گردمیمتش برمبه س یعصب

 

 ستینداره! الزم ن یربط چیموضوع به تو ه نیا -

 ... ینگران من باش

 

 از اون فاصله هم مغروره. نگاهش

 

 نگرانم؟ اونم نگران تو؟! یواقعا فکر کرد -



 

 وقت نگران من نبود! چی!!! اون هگفتیم راست

 

دنبال شکستن من بود و مواظبت از غرور  شهیهم اون

از اون و محافظت از غرور  یدورخودش! و من دنبال 

 خودم... 

 

 خودش ادامه بده: شهیباعث م سکوتم

 

بهت  نویا دیبا میکه داشت یکوتاه یبه حرمت دوست -

 بگم... 

 

ادامه بدم و که  رمیتا به مس گردمیتوجه بهش برم یب

آف بلند  کیو بعد ت شنومیرو م ادشیفر یصدا

 !نشیماش



 

  ...ریزالل! از بهراد فاصله بگ -

 

 یهمراه یرو برا یا گهیسنگ د دم،ینم یتیاهم

پاهام اون رو هم با خودم  یو با ضربه  کنمیانتخاب م

 .کنمیم ریهم مس

  

باعث  ونیکام یصدا یرو ادهیپ قهیاز چند دق بعد

 نیکه با توقف ماش کنمی. نگاه مامیبه خودم ب شهیم

 .پرهیم نییپا کنهیبهراد در رو باز م

 

 سوار شو! ایب -

 ...ومدمیدم مخو -

. بعدا هم در یبارون بمون رینخواستم ز ه،یهوا ابر -

 .میبحث مفصل داشته باش هی دیبا اتیلجباز نیمورد ا



 

راه  یبرا یلیم گهیو بعد از بحث با هامون د سردمه

و راننده  میشیم ونیرفتن برام نمونده. با هم سوار کام

 .فتهیراه م

همه حواسم  نیهامونه اما با ا یحرف ها ریدرگ ذهنم

 نینشسته که بدنش کمتر یهست که بهراد طور

 برخورد رو با بدن من داشته باشه.

 

در حال کار، شلوغ و پر از دم و دستگاه و  قسمت

 و کارگر و مهندسه!  نیماش

 

 یو برا میگردیمهندسا و کارگرها م نیبهراد ب همراه

. با مهندس ها صحبت کشمینظارت به همه جا سرک م

ادامه  یکه برا یو روند شنهاداتینا هم پو او میکنیم

 .کننیدر نظر دارن رو مطرح م



من و  یبرا اقیکه با اشت کنمینگاه م یمهندس عابد به

برد کانکس نصب  یکه رو ینقشه ا یستوده  از رو

 :دهیم حیشده توض

 

 یهر کدوم از مجتمع ها پنج تا ده طبقه دارن و تو -

و صد و صد و به متراژ پنجاه  ییهر طبقه مغازه ها

پنجاه  نیچندتا از ا دمیم شنهادیپنجاه قرار داره. من پ

 میکن میتقس کتریها رو به چندتا مغازه کوچ یمتر

ندارن. البته  یادیز یبه جا ازیکه ن ییصنف ها یبرا

 شنهاده...یجسارت نشه، فقط پ

 

 .کنمیجابجا م یپام رو کم یکاله رو دم،یسر تکون م
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 .کنمیجابجا م یپام رو کم یکاله رو دم،یتکون م سر

 

 مجتمع؟  نگی. و پارکستین یخوبه! موافقم مشکل -

طبق نقشه سه تا پنج طبقه  نگیدر رابطه با پارک -

ازش  یراردر مواقع اضط شهیکه م ینیرزمیز نگیپارک

 سیسرو یبه عنوان پناهگاه هم استفاده کرد! دارا

 اریو بس شرفتهیفوق پ یها ستمیمجزا و س یبهداشت



دود و  تیهدا یبرا هیو تهو قیحر یقدرتمند اطفا

تازه  یهوا نیتام ومونده به خارج از ساختمان  یهوا

..... همونطور که یسوز شیمثل آت یمواقع بحران یبرا

بر  یشیو سرما یشیگرما تمسینقشه بود. س یتو

 یانرژ رهیشهرک با ذخ یاساس نوع ساخت مجتمع ها

! کار شهیو ... انجام م دیآب و باد و خورش یعیطب یها

سقف  یرو یدیخورش یساخت که تموم شد پنل ها

 .شهیکل مجموعه نصب و کار گذاشته م

 

 :دهیمن ادامه م یبجا بهراد

 

طول  شهرک چقدر یتجار یکامل شدن کل منطقه  -

  کشه؟یم

 

 .کنهیمتفکرانه نگاه م یعابد مهندس



 

بگم اگه  دیمد نظرتونه با یاگر کل منطقه تجار -

منطقه  یو تمرکز کار مثل االن رو ادین شیپ یمشکل

تا دو  بایبره تقر شیدرست پ زیباشه و همه چ یتجار

 ای شتریچند ماه ب دمی! شاگهید میسال، دو سال و ن

 گفت. شهینم قیکه، دق نیدونیکمتر. م

 د؟یکم و کسر ندار یزیچ -

 !یعال زینه خانوم مهندس، همه چ -

! از هر نظر نیاطالع بد نیالزم داشت یزیاگر چ -

به خودم خبر  مایمستق نیاحساس کرد یکمبود

 اثر بدم. بیکنم و ترت یریگیتا پ نیدیم

 چشم حتما...  -

 

 رونیو همراه بهراد به ب شمیکانکس پا م زیپشت م از

 . میریم



 میکه همراهش اومده بود یمصالح ونیکام ی راننده

 یجمع بودن و چا شیکنار کارگرها که دور آت

ما  از جمع جدا  نیدینشسته بود، به محض د خوردنیم

 : ادیو به سمتمون م

 

 در خدمتم... ن؟یبرگرد نیخوایمهندس م -

 

 .ندازهیم شونیمیبه جمع گرم و صم ینگاه بهراد

 

 .ستین یعجله ا یآره... ول-

 

 .زنهیم یو لبخند کمرنگ کنهیمن نگاه م به

 

 .میجمعتون باش یتو میخوایم -

 



 .کنهیبا لبخند نگاهمون م راننده

 

 ...  دییبفرما ؟یجد-

 

 شیکه دور آت یعجله و جلوتر از ما به سمت جمع با

موضوع رو اطالع بده. به  نیتا ا رهینشسته بودن م

بگم خودش ادامه  یزیچ نکهیو قبل ا کنمیبهراد نگاه م

 :دهیم

 

رو  جگاهتیهم فشار و گ یچشمات رو رو دمید -

! فکر کنم ستی. قرصات هم که همراهت نیدیماساژ م

 سردردت رو کمتر کنه. یکم یشیآت یچا

 

که تازه از  یو به سمت مهندس عابد دهینم فرصت

که مهندس با  گهیم یزیچ ره،یاومده م رونیکانکس ب



چند لحظه بعد با دوتا  شهیم لبخند دوباره وارد کانکس

 .دهیو اونها رو به دست بهراد م گردهیماگ برم

 

 یکه لوگو کنمیبهراد نگاه م یدستا یتو یماگ ها  به

 نیچن دونستمیشمال روش چاپ شده. م دیمروار

گرمکن،  ،یسرهم یها یباران وان،یمثل ل ییها فتیگ

پروژه آماده کردن اما  یحوله، خودکار و ... برا

که  ییزهایچ هیبجز لباس کارگرها متوجه بق چوقتیه

 شده بود نشده بودم. هیته
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. راننده میشیبهراد به جمع کارگرها اضافه م همراه

 وانیل یتو ش،یآت یرو یشده  اهیس یاز کتر ونیکام

 ی. به سختدهیو به دست من و بهراد م زهیریم یها چا

 دونمیبزنم که نم یزیلبخند تشکر  آم کنمیم یسع

 نه...  ایموفق شدم 

 

 یو آروم کم چمیپیداغ م وانیسردم رو دور ل یانگشتا

 .خورمیم وانیل یخوش عطر و داغ تو یاز محتوا

اما  میمون یکنار کارگرها م شیچقدر دور آت دونمینم

بهتر  یسردردم کم کنمیونقدر هست که احساس ما



 ونیکام یشده. بهراد  در کمال تعجب من به راننده 

 شیو اون پ میقدم بزن میکه ما قصد دار دهیاطالع م

به  ریهمون مس یبعد  تو ی قهیدوستاش بمونه و ده دق

 .ادیدنبالمون ب

 

 یجد یبا همون چهره  نهیبینگاه متعجبم رو م یوقت و

 .ندازهیاال مشونه اش ب

 

 ...یکه قدم بزن خواستهیفکر کردم دلت م -

 

. دوش به فتمیحرف کنارش راه م یو ب گمینم یزیچ

 دوش و در کنار هم! درست مثل اون روز من و هامون...

. دوش به فتمیحرف کنارش راه م یو ب گمینم یزیچ

 دوش و در کنار هم! درست مثل اون روز من و هامون...
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 خوبه؟  نای نظرت به - ●

از مهتا کنده شد  یکه به سخت دمیرو د انیپو یچشما

 نگاه کرد!  سایو به آ

  ؟یگفت یها؟ چ -

 اعتراض کرد: سایآ

 خوبه؟  نیا گمیم ان؟یحواست کجاست پو -

استفاده کرد و بدون  سایبودن سر آ نییاز پا انیپو

که مشغول انتخاب رنگ  ییسایظر آنگاه به لباس مد ن

 لباس بود جواب داد: 

 نه...  ای ادیبهت م نیآره! برو بپوش بب -



با ذوق لباس رو از رگال جدا کرد و به سمت اتاق  سایآ

 پرو رفت.

 

 یا کهیروز بعد از اضافه شدن هامون به جمع و ت اون

تا  میو مهتا انداخت همه به فروشگاه رفت انیکه به پو

و  میبچه ها لباس انتخاب کن یواسه  یونمهم یبرا

 کنم. شونیباعث شد منم همراه یاصرار همگ

 

به  ساینگاه کردم که با رفتن آ انیلباس ها به پو نیب از

 یفاصله از پشت رگال یاتاق پرو، به سمت مهتا، با کم

 بودم اومد. ستادهیکه من و ا

و بلند و شلوغ بودن که من پشت  ادیها اونقدر ز لباس

 .شدمینم دهید انیال لباس ها از سمت مهتا و پورگ

 

 انتخاب کرده؟  یخوشگل من چ -



از قبل شده  شتریکه ب یشگیهم یبا ناز و عشوه  مهتا

 شهیرو بر گردوند تا مثل هم انیبود با اخم دلبرانه از پو

 رو جلب کنه.  انیتوجه پو شتریب

 اوخ اوخ... خوشگل من قهر کرده؟  آخه چرا؟  -

 جواب داد:  ییلحن بچه گونه ابا  مهتا

 دوشت ندالم...  هید-

لبات رو از جا  خوادیرو که دلم م نکارایآخ نکن ا -

 گناه داره! انیبکنم... پو

 برگشت. انیمغموم به سمت پو یچهره ا با

من لباس انتخاب کنم؟ مگه قرار  شیپ یایچرا نم -

 من و تو با هم ست باشه؟  ینبود لباسا

 هی دیباالخره من با ،یشات برم الهآخه قربون اون چ -

 نه؟! ایتو  شیپ امیرو دک کنم تا ب سایآ نیا یجور

 ؟یکنیکات م سایتا قبل جشن با آ یمگه نگفت -



کنه  نی! عرهینم کنمیم یکنم؟ هرکار کارشیخب چ -

 بهم! دهیچسب

 !شیخواینم گهیخودت بهش بگو د -

 ...گمیباشه حاال م -

 نظر گرفت.  ریدست مهتا رو ز یلباس تو و

 یتونیلباس ز نیبذار نظر بدم. ا ومدهیحاال هم تا ن  -

 ...  شهیبا چشمات ست م ادیبهت م یلیخ

 نظر گرفت. ریبا دقت لباس رو ز مهتا

  شه؟یخوب م -

 خوبه... شهیخانوم من هم -
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 !دیآروم خند مهتا

  ؟یزبون باز! پس خودت چ -

اتاق پرو  یاز تو سایبده آ یجواب انیپو نکهیا قبل

هم  یمهتا تو یرو صدا کرد که باعث شد اخما انیپو

 اعتراض کنه: انیبره و پو

لباست رو  زم،یاه... سر خر! تو نگران من نباش عز -

تو انتخاب  انتخاب کن، منم لباسم رو ست لباس

 ! میکنیم



در  یبه سمت اتاق پرو رفت و با تند تیبا عصبان و

 منتظرش بود رو باز کرد. سایکه آ یاتاقک

 سرت! یرو یهان؟ چته؟ فروشگاه رو گذاشت - 

لحن و برخورد رو  نیکه انتظار ا ییسایمظلوم آ یصدا

 : دینداشت به گوشم رس

 خب آخه...  -

  ؟یآخه چ -

که االن بغض کرده و اشک  تمدونسیم یشک چیه بدون

 مظلومش حلقه زده. یقهوه ا یچشما یتو

 ! ینظر بد خواستمیآخه... م -

داره؟ مگه من قراره بپوشم  یلباس تو به من چه ربط  -

 که من نظر بدم؟ 

 ام گرفته بود. از  خودم...  هیگر

 ... سایآروم و مظلوم آ یبغض صدا از



 انیکه پو یشاد مهتا که با وسواس لباس یچشما از

 ...کردیانتخاب کرده بود رو چک م

 

بزنم.  رونیخبر از فروشگاه ب یعقب برگشتم تا ب به

تحمل اون فضا، اون رفتارها و اون هوا برام  گهید

 سخت بود.

محکم برخورد کردم و  زیچ هیکه برگشتم به  نیهم

 .دیچیپ مینیب یعطر هامون تو

 میشدیم با هم تنها یبود که وقت یکه چند وقت یهامون

 ... شدیرفتاراش به شدت عوض م

و هر  ومدیهامون مغرور بود اما با رفتارام کنار م همون

 کنارم باشه...   کردیم یو سع زدیبهم لبخند م یاز گاه

که من به شدت ازش ترس داشتم و ازش فرار  یزیچ

 ! کردمیم



 نیزم یشونه هام گذاشت تا رو یرو رو دستاش

 ! دمیچشماش د یرو تو یو  ناراحت وفتمین

 ... قشیرف یبابت نامرد یناراحت

 ما...  قیرف یمعرفت یبابت ب خشم

 ... میانیجر نیهر دومون شاهد ا نکهیبابت ا یناراحت

 ...  سایبودن آ چهییغم بابت باز و

که صدامون به مهتا  ینگفتم و اون آروم طور یزیچ

 گوشم زمزمه کرد: رینرسه ز

 ...میبر ایب-

رو ناخواسته با هم همراه  یریسم یدو بدون حرف هر

 ! میشد

 هم... پا به پا... ساکت و بدون حرف...  یبه شونه  شونه

 حس بد...  هیداشتم  یپوچ احساس

فرار باشم!  یهر لحظه آماده  شدیکه باعث م یحس

 و  من و ومدیمن راه م یکه پا به پا یفرار از کنار پسر



اما  م،یبا هم نداشت یمشترک ینقطه  چیه اون

 !م؟یکردیم کاریکنار هم چ دونستمینم

 

کف فروشگاه که از  دیسف یسنگ ها یسکوت رو یتو

بدونم به  نکهیبدون ا میرفتیراه م  زدیبرق م یزیتم

 !میریکدوم قسمت فروشگاه م

 

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
 

 .زنمیبه سنگ جلوم لگد م یآه با

 

 ی... خاطراتکنمیفکر مخاطراتم از اون جمع  نیآخر به

 بشه...  شتریقلبم ب یدرد رو شهیکه فقط باعث م

 کنه...  ینیعوض شدن مهتا سنگ درد



 و...  رهیآرامش رو ازم بگ انیپو یدرد نامرد و

 کار هامون نابودم کنه...  درد

 کیکه  ییزهایمن رو، هم غرورم رو و هم تموم چ هم

 ... کردمیعمر بهشون افتخار م

 

که از  یزیبه اون چ یشباهت چیتم هخاطرا نیآخر

 انتظار داشتم نداشت! ندهیآ
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که از  یزیبه اون چ یشباهت چیخاطراتم ه نیآخر

 انتظار داشتم نداشت! ندهیآ

 بود. نیرین شذهن م یداستان تو نیا آخر

به عشقش و خوشبخت شدن  سایآ دنیرس ینیریش به

 اونا! یهر دو

دوست پدرش که همه  یاز پسرها یکیمهتا با  ازدواج

 سرشناس بودن! 

 یما به هدفمون تو یهر سه  دنیرس ینیریش به

 !یزندگ

 نیری!  پسر شانیو پو سایپسر دار شدن آ ینیریش

 و من از ته  که خاله صدام کنه  انیبه اسم آر یزبون



 برم...  اشیزبون نیریش یقربون صدقه  دلم

 

 اومدن دختر مهتا...  ایمثل به دن ای

 یی! با چشمایمامانش پر از ناز و لوند هیدختر شب هی

 و مودب  نیریمادرش... ش یمثل چشما یتونیز

خوشگل که اسمش برام مهم نباشه و من به  اونقدر

 "تونیز"مهتا فقط  یهم رنگ چشما یچشما یهوا

 صداش کنم... 
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 هم شد اسم زالل؟  تونزی آخه - ●

 ... کنمیصداش م تونینداره من ز یبه من ربط -

 با ذوق مهتا رو بغل کرد. سایآ



 یجـــــــــــــــــونم! خاله فدا یا -

 قربون عروسم برم...  یچشماش، اله

 زد. سایا یبه پهلو یضربه ا یبا اخم ساختگ مهتا

 ! دمی... من به تو دختر نمیاو -

 آخه چرا؟  -

 همونطور که به آسمون نگاه کرد جواب داد: مهتا

عروس و مادر شوهر رابطه  انیآخه دوست ندارم جر -

 من و خواهرم رو خراب کنه!  ی

 یزد و محکم تر از قبل مهتا رو تو غیبا ذوق ج سایآ

 آغوش گرفت. 

من همه  یجمع خواهر التیربونت برم من! خق یاله -

 ! نگران نباش... تونمیجوره طرف ز

 .گردهیبا حرص به سمتم برم مهتا

اسم بچم رو  یدست یخدا لهت کنه زالل که دست -

 ... تونیز یگذاشت



 !ادیهم به چشماش م یلیخوبه،  خ یلیکه خ تونیز -

 هم رفت. یمهتا با خنده تو ی چهره

 . تلخه.. تونیآخه ز -

تموم خوشمزه بودنش هم به همون طعم تلخشه! اگر  -

هم مثل مامانش باشه که واقعا هم تلخ بودن بهش 

 یبجا یخوای! اصال مشهیهم نچسب م یلیخ اد،یم

تفلون؟ اگر اخالقش به تو بره  میاسمش رو بذار تونیز

 !ادایبهش م شتریتفلون ب

 دنبالم. دنییشروع کرد به دو غیبا ج مهتا

زلـــــــــــــــزلــــــه...  کنمیخفه ات م -
● 
 

 

خوبمون  روزای کن، دوره رو ها گذشته ※»��

 ��«※گذشت... 
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اسکان نگاه  اطیح یاتاقم به محوطه  یپنجره  از

باد آروم اما سرد  ریباغچه ز یها. درخت کنمیم

و  خوردنیتکون م نداختیکه لرز به بدن م یزمستون

 اتاق داشت! رونیب یآسمون قرمز شب نشون از سرما

به سمت کمد  شهیباعث م رونیسرد ب یهوا ی وسوسه

 یرو بپوشم و کاله شنل رو رو میبرم و شنل بافتن



 دورم رهیکش و گ دیلخت و بازم که خارج از ق یموها

 برم. رونیپخش شده بود بکشم و از اتاق ب

  

همه خواب بودن! آروم  بایدوازده شب بود و تقر ساعت

 .رمیم اطیو به ح گذرمیاز سالن م

و دستام رو دور خودم  لرزمیم وزهیکه م یباد نیاول با

 یتو کیکوچ ونیبا تلوز یصفر ی. آقاکنمیگره م

زود متوجه من  یلیسرگرمه اما خ یاتاقک نگهبان

 .ادیم رونیو از اتاقک ب شهیم

 

 ن؟یخوایم یزیشده؟ چ یزیخانم مهندس چ -
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 ن؟یخوایم یزیشده؟ چ یزیخانم مهندس چ -

 نه...-

 موقع... نیآخه ا -

 

رو  شینگران کنمیم یمنم سعو  دهیرو ادامه نم حرفش

 درک کنم.



 

 یکم هیزده به سرم، اومدم  یخواب ی! بستین یزیچ-

 قدم بزنم.

من رو  نیداشت ی. هرکارنیآها! باشه، مراقب باش -

 من گوش به زنگم! ن،یصدا کن

 ندارم، فقط خواستم قدم بزنم. یممنون ازتون. کار -

اگه  نیخوایمهندس ستوده؟ م شیپ نیبر نیخوایم -

 ام؟یخلوت همراهتون ب اطیتا ح نیترسیم

 

 متوجه تعجبم نشه. کنمیم یسع

 

 خلوت هستن؟ اطیح یمهندس ستوده تو -

حلب و  هیاونجان! اومدن از من  شهیم یساعت هیبله!  -

 بردن. زمیچندتا ه

 



راهم رو به سمت « ممنون»و با گفتن  دمیم سرتکون

 .کنمیکه پاتوق من بود کج م یخلوت اطیح

 یباغچه و المپ ها یتو یرنگ یالمپ ها یازنور پرد 

 نباشه. کیفضا تار شهیباعث م وارید یرو

به  ییفاصله دارم که صدا اطیهنوز چند قدم با ح 

 دختر!  هی یخنده  ای غیمثل ج ییصدا رسه،یگوشم م

 

خلوت نگاه  اطیساختمون به ح واریاز پشت د آروم

به  نشسته و قیآالچ یکه تو نمیبی. بهراد رو مکنمیم

پاهاش گذاشته بود نگاه  یکه رو یصفحه لپ تاپ

 .کنهیم

زل زده به صفحه  یحرکت چیمجسمه، بدون ه هی نیع

 لپ تاپ...  ی

 



درست کرده  شیچوب آت یها کهیبا ت یسطل فلز یتو

زبونه  شیآت یگذاشته بود. شعله ها قیو وسط آالچ

 ییصدا نیتق تق سوختن چوب ب یو صدا دنیکشیم

 اطیح یمحوطه  یتو شدیش مکه از لپ تاپ پخ

 : چهیپیخلوت م

 

 خب حاال نوبت کادوئه...  -

 یخودمم تو دیخاصه پس با یلیکادو خ نیاوه ا -

. زیم یرو بذارم رو نیصحنه باشم! صبر کن دورب

 ای! بدو بنیاز ا نمیآهـــــــــــا... خب حاال، ا

 .نمیکادوتو بده بب

 خوشگل...  یآقا هیمن واسه  یکادو نمیا -

 ! اوووووووووووووووه...یچه کرد نمیبه به... بب -

 قشنگه؟  -

 معرکه ست.  -



 

 یرو لمی. به فرمیگیو پشتش قرار م رمیجلو م آروم

دختر بود با  هی لمی. فکنمیلپ تاپش نگاه م یصفحه 

 فیظر یو چهره ا دیرسیلخت که تا کمرش م یموها

 لمیف ی. پسر توکردیکه با ذوق به پسر کنارش نگاه م

 هوا چرخوندتش!  یحکم بغلش کرد و توم

 

 ... یمن یایتو تموم دن -

 

با  لمیف یبود! شاد و سرخوش! چهره اش تو بهراد

پسر  هی یفرق داشت! چهره  یاالنش کم یچهره 

 و سه چهار ساله! ستیب

 و منتظر نگاهش کرد. رهیبا ذوق خ لمیف یتو دختر

 

 خودم دوختمش ها...  -



 

 دستش نگاه کرد. یتو ی مردونه راهنیبه پ بهراد

 

 من!  یواقعا؟ چه کرده خوشگله  -

 خوشت اومد؟  -

 ناشیچرا درز آست رهنیپ نیکه، ا گمی! فقط مهیعال -

  رونه؟یب

 !نمیبب ؟یواقعن ؟یگیدروغ م -

 

که پشت و رو دوخته شده بود  ینیبا خنده آست بهراد

 گرفت نیدورب یرو جلو

 

[20.07.21 11:59] 

 

 111_کور_ینقطه#



 آن دل#

 

 

 

 

که پشت و رو دوخته شده بود  ینیبا خنده آست بهراد

ناراحت دختر بلند  یگرفت که صدا نیدورب یرو جلو

 شد:

 

 بخدا... ن،یبهراد! من، ا یواااااااا -

  

 رونیب ریخواست از تصو نیزد و هم هیگر ریز کدفعهی

و  دیآغوش کش یهراد مانعش شد و اون رو توبره، ب

 چرخوند! 

 



 باشه!  یعشقم اشک یچشما نمیآخ... آخ... آخ... نب -

 

 تموم صورت دختر. دنیبا خنده شروع کرد به بوس و

 

که گرفتم! اشکات  هیکادو نیدلم! بهتر زیممنون عز-

 ...نمیبب میبرقص ایرو پاک کن! مثال تولدمه ها! ب

   

آغوشش بود  شروع کرد  یکه تو یخترآروم همراه د و

 .دنیبه رقص

 ییا هیثان یبرا یآغوش بهراد موند و حت یتو دختر

 بهراد بلند نکرد... ی نهیس یسرش رو از رو

 بایاون رو تقر بنده،یلپ تاپ رو م یصفحه  بهراد

 یتو یو محکم و عصب کنهیپرت م یصندل یکنارش رو

 یهاخاص و لجباز مو ی. دسته شکهیموهاش دست م

 .زهیریم شیشونیپ یرنگش  رو یجوگندم



 

. کشهیم قیو نفس عم رهیگیدستاش م یرو تو سرش

تنهاش بذارم صداش سکوت  رمیبگ میتصم نکهیقبل ا

 .شکنهیرو م

 

  ؟یشد میچرا قا -

 

شک  یشده بود، ب ریبخوام برگردم د نکهیا یبرا گهید

 من نبود. ریغ یخلوت کس اطیاون ح یمخاطبش تو

 ترسمیسرخش م یاز چشم ها گردهیبرمسمتم که  به

 اراده چند قدم به عقب برم. یب شهیکه باعث م

 

 یـــلینترس، حالم خوبه! فقط سردرد دارم، خ -

 دیشد

 



توجه به من به حالت  یاما ب کنمینگاهش م دیترد با

 .نهیشیم شیپشت به من و رو به آت گرده،یقبلش برم

 

موقع  نیه؟ اندار یخطرناکه برات معن یتو کال کلمه  -

 وضع...  نیاونم با ا ط،یمح نیا یشب، تک و تنها تو

 

 .دهیم رونیرو محکم ب نفس

 

  ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 کم راه برم و هوا بخورم... هی! اومده بودم یچیه-

 رفت!  ادتیرو  یفضول -

 

 :دهیو ادامه م ندازهیم شیسطل آت یتو یچوب تکه

 

 ! یکن یهم فضول یکم هی - 



 فکر کن... یخوایم هر جور -

 

 .نمیشیو رو به روش م شمیم قیوارد آالچ و

  

 گفت؟  یامروز هامون بهت چ  -

 

 نکهیبدون ا  دونست؟یاون از کجا م کنم،یم نگاهش

 :دهیبپرسم خودش جوابم رو م

  

که چشماش  شناسمیگفته بودم هامون رو اونقدر م -

 رو برام لو بده!  زیهمه چ

 نگفت!  یخاص زیچ -

 



لبش  یو گوشه  کنهیاش گره م نهیس یش رو رودستا 

 ای خندهیکه داره م دمینفهم چوقتی. هرهیباال م

 !زنهیپوزخند م
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لبش  یو گوشه کنهیگره م اشنهیس یرو رو دستاش

 ای خندهیکه داره م دمینفهم وقتچیه .رهیباال م

 !زنهیپوزخند م



  ؟یمطمئن -

 کرد...  دمیآره فقط تهد -

 

 .زنهیکامال واضح پوزخند م نباریا

 

 !!! یکرد که از من دور باش دتیتهد -

 

واقعا خوب هامون رو  نکهی. مثل اکنمینگاه م بهش

 ! شناختیم

 

هامون رو  یکنیبرعکس تو که فقط فکر م -

 ! شناسمشیپسر مغرور رو واقعا م نیمن ا ،یشناسیم

برسه به  شناسم،چهیخودم رو هم نم یمن حت -

 شناختن هامون!!!

 



 یهاکه با نورافکن یو به درخت نارنگ کنهیم سکوت

اما من  کنهیگرفته بود نگاه م یخاص یساختمون جلوه

 .دوزمیسطل چشم م یتو شیآت یهابه زبونه

 

  ؟یدیلفتش م نقدریچرا ا شیاسشنیم یلیاگر خ -

 

و سرش رو تکون  قیعم یلی! خزنهیم یپوزخند

 .دهیم

 

از دست  یبرا یزیچ دونهیچون هنوز خودش هم نم -

 نه...  ایدادن داره 

! خودت شیشناسیبهتر از خودش م یگیمگه نم -

 !؟یکنیفکر م یچ

 



 ینسبتا بلند جلو یکه باز اون دسته شهیجلو خم م به

 .زهیریم شیشونیپ یش روموها

  

نگاه  شیو به آت ذارهیزانوش م یرو رو دستاش

اما بعد از  دهیسوالم رو نشن کنمی. احساس مکنهیم

 .کنهیو نگاهم م ارهیسرش رو باال م هیچند ثان

 

 یاز دست دادن داره که حاضره برا یبرا یزیداره! چ -

 رو از دست بده! زشیاز دست ندادنش، همه چ

 

برق  شیکه با بازتاب نور آت اهشیس یاچشم یتو

پشتم  ی. به ستون بتنکنمیافتاده بود نگاه م یخاص

 : دمیچشماش ادامه م یتو رهیو خ دمیم هیتک

 

  ؟یهست یپس معطل چ ،یدونیتو که م -



 

 خوادی. انگار نمدارهیچشمام برنم یرو از تو نگاهش

  جدال نگاه رو تموم کنه، قصد برنده شدن داره. نیا

 

و ثابت کنم که اون چقدر  یادآوریبهش  دیچون با -

 ... زهیبراش عز

  م؟یصبر کن دیهمه مدت با نیا نیهم یفقط برا -

 !یکنیکه فکر م هیتر از اونسخت انیجر -

 

تا از گرماش  برمیم شیدستم رو به سمت آت یکم

 سردم رو گرم کنم. یدستا

 

 چطور؟  -

س از دست از تر ییرها ی. برادهیهامون ترس -

 !زهیدادنش، فراموش کرده که اون چقدر براش عز



 

و ادامه  برهیم شیمن دستاش رو به سمت آت مثل

 :دهیم

  

تا از ترسش  میکن کشیتحر کشهیمدت طول م نیا -

که اون چقدر  میکن یادآوریدست بکشه، تا بهش 

 داره! تیبراش اهم

 

ر س زنهیکه م ییدو پهلو ی. از حرفاکنمینگاه م بهش

 رهیبه من خ یکه با برق خاص یاز نگاه ی. حتارمیدر نم

 شده...
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 چ،یکه ه یدیحرف زدنت متنفرم! جواب نم نطوریاز ا -

که مطمئن بودم  ییزهایبه اون چ یشیباعث م یحت

بگو!  میمستق یبد یحیتوض یخواینم. اگر نمشک ک

 .ستیکلمات ن یبه باز یازین

 زنمیحرف م ،یگینم یزیچرا چ یگیحرف نزنم بهم م-

 کنم؟ کاری! چیگیرو م نیا

 ! یچیه -

 



و به  ارمی! شنل رو مگردمیبعد به اتاقم برم قهیدق چند

 ی! مثل سرمارونیب ی. باز هم همون سرمارمیتراس م

 من...  یزندگ

 یکه جلو یحفاظ یو رو دمیم هیکنارم تک وارید به

 . نمیشیبود م دهیتراس کش

 کردمیبهراد احساس م یچرا از رفتارا دونمیم

هامون  یکه برا یمنظورش از اون شخص منم.!!!! شخص

 که بخاطرش خرد بشه! زهیاونقدر عز

 

سکوت فقط به گوشم خودم  یزهرخندم تو یصدا

 بود...  بدتر هیکه از گر ی. خنده ارسهیم

 شناختیم یکم یهامون رو حت ایاگر من  بهراد

 .کردینم یفکر نیچن چوقتیه

 

 خودمون بود! یکه هنوز مهتا، مهتا ییروزها اون



 یعاشق هم بودن و من و هامون دشمن  ب سایو آ انیپو

 هم! لیدل

 

 

°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
 

پسر روبروم  یلبا یکردم اصال به پوزخند رو سعی ●

در حال  وقفهینگاه کنم که ب ساینکنم و به آ یتوجه ا

 اعتراض بود.

 آخه چرا زالل؟  -

 خواهر من، مگه زوره؟  خوامینم -

 جواب داد: سایاز آ یبه طرفدار مهتا

 !یایب دیآره زوره با -

 ! امیو نم شترهیاگه به زوره که من زورم ب -

 .دیکش غیگلو ج یبا حرص تو سایآ



 ... گهینکن د یل!! تو رو خدا لجباززال -

 که تموم نداشت نگاهش کردم. یار کل کل خسته

... ی، ن ...م ؟منیفهمیچرا نم سایآ -

 ... م... ـــــــــــــــــــــــــــــــای

 شد: انیدست به دامن پو شهیموفق نم دید یوقت

 بگو...  یزیچ هیتو  انیپو -

رفتن به  یامن بر یهمراه یکرد برا یهم سع انیپو

 واسطه بشه. یو اسک ستیپ

  ؟یای... چرا نمگهید گنیخب زالل بچه ها راست م -

 دوست ندارم...  -

 با حرص جلو اومد. مهتا

 سرت ها! یتو زنمیزالل م -

 کرد من رو تحت فشار قرار بده. یهم سع سایآ

 ! رمیمنم نم یایاصال اگه تو ن -

 خو نرو...  -



 

بخاطر من نره اما  سایآ خواستمیدروغ گفتم! نم یول

تولد مهتا   گهیبرم. چند وقت د تونستمیمن واقعا نم

تا  رفتمیم دی! نبادمیخریبراش کادو م دیبود و من با

 ذهنم بود رو براش بخرم. یکه تو ییبتونم کادو

 

- 

زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بگو...  یزیچ هی... هامون؟! تو ایـــال!!! لج نکن ب

 ی!  کسگذاشتیم دیکه نبا یکس یگذاشت رو ستد

 یحت نکهیکه فقط دنبال خرد کردن من بود... بدون ا

 بدونم چرا؟!

 هیرنگش تک یگرون و مشک نیکه به ماش همونطور

 سایباال آورد و به آ یگوش یداده بود سرش رو از تو

 نگاه کرد.



 بهتره... ادیمنم موافقم، ن -

 ه هدفش برسه:راحت ب نقدریبذارم ا تونستمینم

 نظر خواسته باشم!  یکیاز تو  ادینم ادمی -

 باتعجب و اعتراض صداش بلند شد: سایآ

 عه! هــــامــــــون؟ زالل؟  -

و با دست هامون رو  مجبور به سوار  دیخند انیپو

 همون حال  جواب داد: یکرد و تو نیماش یشدن تو

بهتره هامون! خودمون حلش  یتو اصال حرف نزن -

 .میکنیم

سوار  نکهیرو باز کرد و درست قبل ا نیدر ماش هامون

 آخرش رو زد:  ریبشه ت

 ؟یکنیم کاریجمع چ نیا یمن موندم تو تو -
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 از من اعتراض کرد: یبه طرفدار مهتا

 راقب حرف زدنت باش... هامون م -

 :دمیتوجه به بچه ها جوابش رو م یب

 شی... بحمداهلل اولشمارمیفضوال رو م نجایمن ا -

 !یشد دایکه پ یخودت بود

به سمت جمع  انیشد. پو نشیسوار ماش  یپوزخند باز

 اومد و با خنده ادامه داد:

روز باهم تنها  هیدوتا رو  نیدوست دارم ا نقدریا -

 ! شهیم یچ نمیبذارم تا بب



 فرستاد. رونینفس رو. ب یبا کالفگ سایآ

 ... نویهامون ا ای کشهیزالل اونو م ای!  یچیه -

 کرد: دییو تا دیخند مهتا

 ...هیدنیبه اون روز! واقعا د یوا -

 نبود...  چکسیه میکه ما دوتا با هم تنها شد یوقت اما

 شد! یچ نهینبود تا بب انیپو

 ون بود که منو کشت!نبود تا بهش بگم هام سایآ

 یداشتم، که چ یدار هیچه حال گر نهینبود تا بب مهتا

 بهم گذشت!

 ییجا یمن چطور تو ننینبودن تا بب چکدومشونیه

خرد شدم، خاموش شدم،  کردمیکه فکرش رو هم نم

 ●مُـــردم... 

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
 



 

صبح  ی دهی. سپامیلرزش بدنم از سرما به خودم م با

خواب نمونده بود. لباس  یبرا یزده شده بود و وقت

 تکرار  آماده شدم! کیشروع  یو برا پوشمیم

 

 

           ****            ****          ****          **** 

 

 

پالن  تیاز سا گهید یدنبال نسخه  یو عصب خسته

 .گردمیبده بود م بشیبرد کانکس غ یشهرک که از رو

 

اش رو از  گهید یاون رو برداشته بود و نسخه  یکی 

 .کردمینم داینقشه ها پ یباق نیب

 



و  نمیشیکنار قفسه کف کانکس م ز،یزانو پشت م دو

قفسه  نییپا یبار مشغول گشتن طبقه  نیچندم یبرا

 .شهیکه در کانکس باز م شمینقشه ها م ی

 

که نشسته  یتیدورش و وضع یها یبزرگ و صندل زیم

که شخص وارد شده متوجه  شدیم نینع ابودم ما

 یاز جام بلند بشم صدا نکهیحضور من بشه. قبل ا

 :چهیپیکانکس م یتو یعصب

 

 سر پروژه ام!  گمیم ؟یفهمیچرا نم -

 

 شناختمیهامون بود! اونقدر خوب صداش رو م یصدا

 برام وجود نداشت!  یاحتمال خطا و اشتباه چیکه ه

 ... دمینشیگوشم م یتو شهیصداش رو هم من

 



 : دهیو بعد دوباره ادامه م کنهیلحظه سکوت م چند

 

 یپروژه شماله من که برا گمیم ؟یچ یعنیحرفا  نیا-

 ! ومدمین حیتفر

 

چرا اما از  دونمی. نمزنهیحرف م یداره با گوش دمیفهم

 که متوجه حضور من نشه!  خورمیجام تکون نم

 

همه  نیبلند شم ا ؟یگیم یدار یچ یفهمیخودت م -

 بشه؟  یکه چ امیاه رو تا اونجا بر

.........................-  

 کن....بس کن... بس

.....................-  

  ؟یکنیم هیگر یچ یاالن برا -

.......................-  



 

جام تکون  یاونقدر که تو رهیباال م شیعصب یصدا

 .خورمیم

 

 ! یکنیبه درک که باور نم -

..............................-  

 

آرومتر  ییحالت رو ندارم اما با صدا رییتغ نیا انتظار

 :دهیادامه م

 

 ...! یباشه... هرجور دوست دار -

....................-  

 مراقب خودت باش، فعال... زم،یعز بوسمتیم -
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 مراقب خودت باش، فعال...  زم،یبوسمت عز یم -

 

و  رسهیها به گوشم م یاز صندل یکیضربه به  یصدا

 :ادشیفر یبعد صدا

  

 ... یاه... لــعنتــــــــــــــــــــــــ-

 



 در کانکس...  یبعد صدا ی هیچند ثان و

 

صحبت  نطوریا یبودم هامون با کس دهیند چوقتیه

بعد  یداد بزنه و لحظه  یی! لحظه ارییمتغ نقدری، اکنه

 نرم و آروم صحبت کنه...  نقدریا

 

طرز صحبتش متوجه شدم که مخاطبش دختره اما  از

 ! دونمی؟نمیک

 یزندگ یتو یدختر میبود پیاک هیکه با هم  یزمان تا

 هامون نبود!

 

کانکس  یتو چکسی. هشمیپا م زیاز پشت م آروم

کارگرا مشغول  کنم،ینگاه م رونیبنبود! از پنجره به 

در  نکهیهم از هامون نبود. قبل ا یکار بودن و خبر

 ! شهیکانکس رو باز کنم، در باز و بهراد وارد م



 

  ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

  کنم،یم نگاهش

 پروژه ام...  یدنبال نقشه  -

هم دست  گهید یکیاز نقشه ها دست منه،  یکی -

 هامون.

اصال  نیاطالع بد ایو  نیها رو گم نکناگر تموم نقشه  -

گم  ییجا هیهر کدوم  نینیبیهم که م ی! وقتستیبد ن

 !نیریبگ نتیهم پر ییو گور شده چندتا

 یرو تو ینقشه به اون بزرگ شیپ ی هیچند ثان -

  ؟یدیهامون ند یدستا

نقشه  یبودم، داشتم دنبال کپ زینه! من پشت م -

 رونیکال ب کنهیم دادیداره داد و ب دمی. دگشتمیم

 .ومدمین

  د؟یهامون تو رو ند -



 نه اون منو...  دمیگفتم که! نه من اونو د -

 

 .دهیو سر تکون م کشهیموهاش م یتو یدست

 

 خوبه!  -

 

 :پرسمیکه سوالم رو م گردهیبه سمت در برم و

 

 نقشه کجاست؟  -

شرق شهرکه، با هم برده  یکانکس مهندسا یتو -

 ست؟ین ادتی میبود

 

 شمیو از کنارش رد م دمی. سر تکون مارمیم ادیبه  زهتا

 .شهیو اون هم همراه من از کانکس خارج م



 یو شونه به شونه  شهیمن از کانکس خارج م همراه

 .ادیمن م

 

 اوضاع چطوره؟ -

 رهیرفتن، سازه و اسکلت ها داره م شیخوبه!خوب پ -

 باال...

  

مه که ادا کنمیو راهم رو کج م دمیسر تکون م فقط

 :دهیم

 

 کجا؟  -

 ...ایسمت در رمیم -

  

 تا بهم برسه. دهیقدم هاش سرعت م به

 



 نرو! االن وقت ناهاره... ه،یطوفان ایدر -

 اشتها ندارم!  خورم،ینم -

 

 .شهیو سد راهم م ستهیا یم جلوم

 

 .یخوریو م یریگیناهارت رو م میریزالل! م -
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 .یخوریو م یریگیناهارت رو م میریزالل! م -

 ! خورمینم -

 

دستم به سمتش  دنیکه با کش شمیکنارش رد م از

 .دهیاما فرصت اعتراض رو نم گردمیبرم

 

 م،یخوریناهار م میریاالن م نیهم یبدون لجباز -

 ! میریبا هم م یتخواس ییبعدش هم هرجا

 ... ینم -

 

کم از لبم نگه  یلیخ یاشاره اش به فاصله  انگشت

و آمرانه تکرار  کشهیهم م ی. اخماش رو تودارهیم

 : کنهیم



 

 !میخوریناهار م میریم -

 

و لبخند  ارهیم نییانگشتش رو پا نهیبیرو که م سکوتم

 .نهیشیلباش م یرو یمحو

  

 بدو زلزله... -

 

دستش پشت کمرم به سمت کانکس  نشستن و فشار با

 یبهش بابت لمسش اعتراض نکهیو قبل ا گردمیبرم

 .شمیچشم م یکنم با هامون چشم تو

 

 بخاطر هامون بود!  پس

 



اش به منه اما بهراد رو  یمشک یاون چشما رهیخ نگاه

 :دهیمخاطب قرار م

 

تو  یمنطقه آشنا هست که بدون همراه نیاونقدر با ا -

 گم نشه! 

 

 :دهیتفاوت جواب م یب بهراد

 

 اطراف اعتماد ندارم!  نیا یبه گرگ ها -

 

 .نهیشیهامون م یلب ها یرو یپر تمسخر لبخند

   

که داره از پس بدتر از گرگ ها هم بر  یزبون شیبا ن -

 تو نگرانش نباش... اد،یم

 



 بلند و مردونه... خنده،یبلند م بهراد

 ! دمیشنیبلندش رو م یخنده  یبار بود که صدا نیاول

 

 رسونده! ضیپس تو رو هم به ف -

 

 ...شهیهامون تلخ م لبخند

 

 بود، مراقب خودت باش!  یمجان هیتوص هی -

 

 :ادیاما قصد نداره کوتاه ب بهراد

 

 نقدریاوه... پس کارش رو خوب بلده که جناب عامر ا -

 داره!  یبد یازش خاطره 

 



ذهنم  یکه ازش تو هیزیچ نیهامون آشناتر پوزخند

 رم. دا

 

 ! یخوبه که نظر خودش رو بدون -

 

 یو روبرو ادیو به سمتم م دارهیبرم یآروم یها قدم

بود نگاه  ستادهیو به بهراد که کنار من ا ستهیا یمن م

 .کنهیم

  

 !میبهتره از خودش بپرس -

  

 یتو گرده،یمن برم یبه چهره  یبا مکث کوتاه نگاهش

 :دهیخاص ادامه م یو با لحن کنهیچشمام نگاه م

 

 تو؟ ایداره؟ من  یبد یخاطره  یخودت بگو زلزله! ک -
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 یتو مونمیم رهیچشمام، خ یتو مونهیم رهیخ

 چشماش... 

بار  نیچندم یچقدر، اما اونقدر هست که برا دونمینم

مطلق اون چشماش مرور  یاهیس یاطره ها رو توخ

 من...  یغرور شکسته  یکنم. و باز هم خرده ها

 



آخر  یو لحظه  امیفشار دست بهراد به خودم م با

که به سرعت از محوطه خارج  نمیبیهامون رو م نیماش

 .شهیم

 

 حالت خوبه؟  -

 

باشم و تالش  فیضع دیباشم! نبا فیضع خوامینم

 .کنمیم

 

  شد؟ یچ -

 

هامون نگاه  نیماش یخال یهم مثل من به جا اون

لباش نشسته زمزمه  یکه رو یو با لبخند کنهیم

 : کنهیم

 



 ... شهیداره شروع م ی... بازیچیه -

 

من رو  رهیبده به سمت کانکس م یفرصت نکهیبدون ا و

 یلیم چیکه ه ییخوردن غذا یهم همراه خودش برا

 .کشونهیبهش نداشتم م

 

 

 

   ./*/*/*                   ./*/*/* 

 

 

 مهندس موحد؟  -

 

 :دمیو جواب م ارمیم رونیب بمیج یرو از تو میس یب

 



 بله؟  -

  

 :دهیادامه م نگهبان

 

 خوادیم گنیدر م یاومدن جلو یخانوم هیمهندس  -

 تو!  ادیب

 خانوادشون؟ ایاز مهندس ها  -

نه خانوم کارت ورود مهندس ها رو ندارن!از خانواده  -

 تو! انیب دیبا گنیفقط م ستن،یم نه

 

 .رهیهم م یتو اخمام

 

 کار داره؟  یبا ک نیخب بب -

رو  شونیا تونمیبا مهندس عامر کار دارن! اما نم -

 .کردن یها قاط میسیفکر کنم باز ب رم،یبگ



 

هامون ندارم اما  یکارها یبه دخالت تو یا عالقه

 . کنمیعمل م لمیام خالف م فهیبخاطر وظ

 

 دارن؟  کاریشون بپرس چاز -

 که با مهندس عامر کار دارن!  گنیخانوم فقط م -

 

پروژه با هامون کار داشتن  یمحوطه  یجلو یوقت

 یاز صاحب ها یکیمربوط به پروژه بود و منم  یعنی

 رونیپروژه بودم پس به من هم مربوط بود. نفسم رو ب

 .فرستمیم

 

ن م ت،یریکن به کانکس مد شونییباشه، راهنما -

 .کنمیباهاشون صحبت م

 چشم!  -



 

همزمان  دنمیکه  رس رمیهم به سمت کانکس م خودم

 با آرم فرودگاه. نیماش هیبا ورود  شهیم

 

 .شمیو وارد کانکس م کنمیصبر نم گهید

 یرایتوش پذ شدیمرتب بود و م شهیمثل هم کانکس

 مهمون ناخونده مون باشم.
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و با جواب  خورهیبه در م یکه تقه ا گذرهیم قهیدق چند

 .شهیوارد م یمن در باز و دختر

  

 سالم...  -

 ... دییسالم، بفرما -

 من با هامـ... مهندس عامر کار داشتم!  -

پروژه،  نیاز مسئول یکیمهندس موحد هستم!  -

من   ستن،یهندس عامر در حال حاضر در دسترس نم

 ...دییدر خدمتتون هستم، امرتون رو بفرما

 

 یکاله پشم ریرنگش رو ز ییطال یموها ی دسته

 .فرستهیموربش م

 



آمممم... خوشبختم، اما... من با مهندس عامر کار  -

 دارم! 

از پروژه  یقسمت ینظارت رو یجناب عامر فعال برا -

 رفتن...

 

 .کنهیکالفه به من و کانکس نگاه م دختر

 

 آخه... کار من با هود هامون کار دارم...  -

 

 ینگاهش رو حس کنم، غم تو یبغض تو تونمیم

 رنگش! ییایدر یچشما

که  یاز لهجه ا یاز صحبتش هم مشخصه، حت یناراحت

 .ستین یرانیاون ا کنهیم دیدر کنار چهره اش تاک

 



 انیوالش رو ببا شک س نهیبیسکوت من رو م یوقت

 : کنهیم

 

اگه  ای... ایبمونم تا کارش تموم بشه؟  نجایا شهیم -

 مونم. یمنتظر م رونیب شهینم

 

 !سوزهیم شیآشفتگ یچرا اما دلم برا دونمینم

 

منتظرشون  نجایهم دیتونیم ست،ین ینه! مشکل -

بره دنبالشون تا اطالع بدن  یکس گمی. االن مدیبمون

 .نیسته شونیمنتظر ا نجایشما ا

 

 . زنهیتشکر م یاز رو یلبخند تلخ شیتموم ناراحت با

 



 کلی.  هنهیتا بش کنمیاشاره م یدست به صندل با

جذب چرم  یاون پالتو ریاش ز دهیو تراش فیظر

 .ادیبه چشم م یقرمزش به خوب

 

صداش و صحبتش و  یتو ی! حتیو پر از طناز فیظر

 کلمه انیکه موقع ب یلهجه مشخص یهم تو دیشا یحت

 ها داشت... 

 

و  شهیبه سمت در برم که مهتا وارد کانکس م خوامیم

 .رهیبه سمت دختر م

 

 ...یاسکا -

 مهتا...  -

 .کنهیو مهتا ناباور نگاهش م رنیگیرو در آغوش م هم

 



 یدار یچرا نگفت ؟یکنیم کاریچ نجایدختر تو ا -

 !دونه؟یهامون م ؟یایم

 ... دونهیآره م -

  ؟یتنها اومد -

 .. آره. -

 شده؟ یچ ؟یکن کاریکه چ نجایا یاومد -

 

نداره جواب  یفاصله ا دنیکه تا ترک یبا بغض دختر

 :دهیم

 

 مهتا! عوض شده، دوباره عوض شده!  دونمینم-

  

 رونیو از کانکس ب مونمینم بهیاون جمع غر یتو

شدم و به ساحل  مونی! به بهراد گفته بودم پشزنمیم



هدف  یکه اونجا بمونم و ب خوادیاما، حاال دلم نم رمینم

 .فتمیبه راه م

 

 دمیدست تکون م شدیم کیکه بهم نزد یونیکام یبرا

 .دارهیو نگه م

 

  ؟یریکجا م -

 سمت مجتمع ها! رمیخانوم مهندس م -

 ...امیپس منم باهات م -

  

 .شمیو سوار م کنمیرو باز م نیماش در
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هم دور نبودن  ادیسرسبز و مه گرفته که ز یکوه ها به

 .کشمیرو نفس م زیسرد اما تم یو هوا کنمینگاه م

 

 هم قشنگه هم خطرناک...  نجایمنظره از ا نیا دنید -

 

همه جا حواسش  نکهی! به اشناسمیصداش رو م گهید

 کردم.بهم باشه عادت 



 نهیس یکه رو ییکنارم، با دستا نکهیتا ا گمینم یزیچ 

 .ستهیایگره کرده م

 

  ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 .رهیم شیکارا چطور پ نمیاومدم بب -

 خوبه خانوم مهندس...  زیهمه چ -

 

ادامه  رمیروبروم بگ ینگاهم رو از منظره  نکهیا بدون

 .دمیم

 

  ه؟یچ انیجر -

 ؟یچ انیجر -

 امروز نسبتا حالت خوشه! نکهیا انیجر-

 



دوست دارم  خندهیم یچرا وقت دونمی. نمخندهیم آروم

مثل  ده،یم یبهم حس خوب دنشینگاهش کنم. خند

 حس برنده شدن!

 

 خرده به کامه...  هیامروز  ایخوش که نه! اما دن -

 چطور؟  -

 یپرسیاونوقت از من م ،یبود زبانشیم نیخودت اول -

 چطور؟ 

 

 .کنمینگاهش م گنگ

 !شمیمتوجه منظورت نم -

 ...گمیرو م مونیباز دیجد یمهره  -

 

 منظورت اون دختره ست؟! -

 آره! -



 داره؟ کاریبا هامون چ ه؟یک -

 

 .کنهیخودم به جنگل مه گرفته نگاه م مثل

 

 !یفهمیم -

 

نگاه  شیراض یو به چهره  گردمیسمتش برم به

 .کنمیم

 

 د؟یبازم وعده و وع -

 

 .کنهیگاهم من یقیلبخند عم با

 !!یتحمل یبچه ها ب نیع -

 

 :دهیجواب بدم ادامه م نکهیا قبل



 

 !یفهمیم گهیتا چند ساعت د -

 

         .*/*/*/         .*/*/*/*/         .*/*/*/*

/*/*/* 

 

[20.07.21 11:59] 

 

 120_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

 

 



 

 !یفهمیم گهیتا چند ساعت د -

 

         .*/*/*/         .*/*/*/*/         .*/*/*/*

/*/*/* 

 

 

  ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا -

 

 هامون رو اروم کنه: کنهیم یسع مهتا

 

 آروم باش هامون! -

 نداره مهتا، دخالت نکن...  یبه تو ربط -

 

 ...ی. اسکاگردهیبه سمت همون دختر برم یعصب



 

  ؟یاسکا یاومد یچ یبرا -

 

مانع شکستنش بود جواب  یکه به سخت یبا بغض دختر

 :دهیم

 

 تو باشم! شیاومدم که پ -

 

و با اشاره  رهیبه عقب م یچند قدم تیبا عصبان هامون

 .چرخهیپروژه به دور خودش م یدست به محوطه ی

 

 نجای! ایرو نگاه کن! با دقت نگاه کن اسکا نجایا -

که  هیچ هیشب ه؟یعروس هیشب ه؟یبه پارت هیشب

 ؟یپارتنرم باش یخواست

 اما... هامون... -



  ؟یاما چ -

 

 : زنهیم ادیاز قبل فر بلند

 ؟یاسکا یاما چــــــــ-

 

که بهم گفته  گردمیمحوطه دنبال بهراد م یچشم تو با

که از  نمشیبیرفتن آماده باشم و باالخره م یبود برا

 ! شهیم کیدور به جمع نزد

کارگرها و مهندس ها  یکه همه  کنمیشکر م خدارو

که به پا  ییرفتن، وگرنه با داد و هوار هامون و غوغا

 .ومدیحرف در م یشک کل یکرده ب

 

 جلو بره و هامون رو آروم کنه. کنهیم یسع انیپو

 

 هامون! آروم باش، چه خبرته؟  -



 نجایفکر کرده ا ینیبینم ان؟یآروم باشم پو دیچرا با -

مه خواسته کنارم باشه! فکر کرده اومدم بابا هیعروس

اون  یرو جا گهید یکیکه  دهی! ترسحیواسه تفر نجایا

 ... ارمیب

نداره! پسر کو ندارد نشان از پدر،  یگناه چارهیاون ب -

 خوانش، مخوانش پسر...  گانهیتو ب

 

 ستادهیمن ا یهمه به بهراد که شونه به شونه  نگاه

 .گردهیبرم

نشون بده هامون به  یلعملعکس ا یکس نکهیا قبل

و جلوش  ادیبه خودش م انیکه پو کنهیسمتش حمله م

سکوت محوطه  یهامون تو ادیاما فر رهیگیرو م

 :چهیپیم

 

 خفه شو بهراد...  -



 

بلند  یطاقت با صدا یکه شکسته ب یبا بغض یاسکا

 :دهیهامون رو مخاطب قرار م

 

 آره؟  ؟یخفه بشن تا تو دروغ بگ دیهمه با -

 

 :زنهیم ادیفر نهامو

 

 ... یتمومش کن  اســکــــــا -

 

 یجور هیتالشه تا  ی. کبود شده و توکنمینگاه م بهش

که انگار  یعصب انیفرار کنه. پو انیپو یدستا نیاز ب

رو درک کرده و با  میتوش هست یطیخوب شرا

 .زنهیداد م تیعصبان

 



 یرو ببر تو ی! مهتا، اسکایاسکا گهیبس کن د -

 کانکس... 

 

و  رهیگیرو م کنهیم هیگر وقفهیکه ب یدست اسکا مهتا

اون رو به کانکس ببره که دست بهراد پشت  یسع

 کنهیم میهمراهم نیو به سمت ماش رهیگیکمرم قرار م

 :رسهیو صداش به گوشم م

 ...میبر ایب یاسکا -

 

 یمیصم یکه با لحن کنمیتعجب به بهراد نگاه م با

 رو مخاطب قرار داده. یاسکا
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بهراد و هامون  نینکاهش ب کنه،یبه ما نگاه م یاسکا

و به  کنهیمهتا رو ول م یو در آخر دستا چرخهیم

 .کنهیکه بهراد با لبخند ازش استقبال م ادیسمت ما م

 

 اونجاست. نیماش م،یبر -

 

 بزنه:  ادیهامون باز هم فر شهیباعث م یاسکا یهمراه

 ...یاسکا نجایبرگرد ا -



 

باز  یمن و اسکا یدر شاگرد و پشت رو برا بهراد

 .گردهی. نگاهم به سمت هامون برمکنهیم

 ادیو صداش از فر رفتیم یاهیکه رنگش به س یهامون

 که زده بود دو رگ شده... ییها

 

چشم از  شهیباعث م نیماش یتو یاسکا نشستن

و از  کنهی. بهراد حرکت م شمیسوار م رم،یهامون بگ

 .شهیمحوطه خارج م

که با سرعت از  کنمینارنج نگاه م یدرخت ها به

که چند  یی. از اونجامیکنارشون در حال حرکت بود

که مقصدمون  دونمیم میاز اسکان رد شد شیپ قهیدق

 از اسکانه. ریغ ییجا

 



 یتو یآروم اسکا ی هیگر ید به صدافندک بهرا یصدا

اومدن  نییپا یو بعد صدا شهیاضافه م نیسکوت ماش

 ...شهیش

 

 :رسهیبه گوشم م یآروم اسکا یصدا

 

 به منم بده... -

 

 رونیپاکت ب یرو از تو یا گهید گاریس یحرف بدون

و به سمت  کنهیخودش روشن م گاریبا س اره،یم

 .رهیگیم یاسکا

 

 ؟یکشیهنوز م -

 

 .رهیگیرو از بهراد م گاریو س ارهیدست جلو م یاسکا



 

 آره...  -

  ؟یبه حرفم گوش نداد -

  ؟یمگه تو به حرف من گوش داد -

 اون روز هم جوابت رو دادم!  -

 

رو هم  یسمت اسکا ی شهیرفتن ش نییپا یصدا

 و بعد صداش: شنومیم

 

برعکس چهره ات! اولش  ،یعوض نشد ادیز -

 نشناختمت...

 

 نیتلخ چ یبهراد به لطف لبخند یاچشم ی گوشه

 .خورهیم

 



 شدم؟  ریپ یبگ یخوایم -

 ...یـــلی! خی! جذاب تر شدر؟یپ -

 

ادامه  یو اسکا رهیگیلبخندش رو م یبهراد جا پوزخند

 :دهیم

 

 حرکت هر دوتون متنفرم... نیاز ا -

 

که انگار  ی! مثل من؛ منکننیدو با هم سکوت م هر

 اصال حضور ندارم! 

 

 نکهیا شه،ینم رمیدستگ یزیبهراد چ یر اسکارفتا از

 ایهستن!  یمیچرا صم نکهیا ایبا هم دارن  یچه نسبت

هامون  یزندگ یتو یاز ک یاسکا یسوال مسخره 

 بوده؟
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 :شکنهیسکوت رو م قهیدقبعد از چند  بهراد

 

 زالل؟ یخوریم یزیچ -

 



و باز نگاهم رو به  دمینه تکون م یرو به نشونه  سرم

 :دهیکه جواب م دوزمیشهر م یچهره 

 

 نیا یو بخاطر حضور اسکا رمیگیم یبرات کباب ترک -

اش  گهیو نصف د یکه بازم نصفه بخور یاجازه رو دار

 به من... یرو بد

 

 دهیم لمیتحو یچشمک بامزه ا گردم،یسمتش برم به

رو حس  نیشدن لبام به طرف دهیکش شهیکه باعث م

گذشته نصف  یمونده که دفعه  ادشیکنم. خوب 

که  دهیرس جهینت نیرو خوردم و به ا چمیساندو

 دوستش داشتم.

 

 رستوران؟ میبر یخوایم ؟یخوریم یچ یاسکا -



بهتره.  نیماش یصورتم، تو یتو ختهیر شمینه، آرا -

 گرسنمه! یلیکنه، خ رمیکه س ریبگ یزیچ هی

 

و  دارهینگه م یی. جادهیو فقط سرتکون م گهینم یزیچ

 .گردهیبرم نیبه ماش دیبعد خر

 

 یکه حرف اسکا میسه مشغول خوردن غذامون بود هر

دوست  دونستمیکه م یارشوریبهراد خ شهیباعث م

 نیو ح رهیداره و به سمتش گرفته بودم رو از دستم بگ

 نگاه کنه: یه اسکاخوردنش ب

 

! دوست دخترت یستیخوشحالم که تنها ن یراست-

 خوشگله...  یلیخ

 

 .دهیبا لبخند سر تکون م بهراد



 

 ! دونمیم-

 

رو به سمت من  شینیزم بیو ظرف س خندهیم یاسکا

 :دهیادامه م یآروم یو با صدا رهیگیو بهراد م

 

 منو هامونه!  یدعوا نیاول هیچشماش... شب -

 افتادم...  نیهم ادی دمشیکه د یبار نیآره! اول -

 

 .کنهیبا تعجب نگاهش م یاسکا

 

  ادته؟یواقعا؟ تو هم  -

 آره... اون شب تا صبح...  -

 

 : دهیحرفش رو ادامه م یاسکا



 

! من از دست یدیکش گاریکردم و تو س هیمن گر -

 ! هیچ ینگفت چوقتیکه ه یزیهامون و تو از چ

 گذشته...  -

 هم تکرار شد... امشب باز  یول -

 

 :دهیصحبت جواب م نیا یبه ادامه  لیم یب بهراد

 

 غذات رو بخور... -

 

و هر سه به آغوش  زنهینم یحرف گهیهم د یاسکا

 .میگردیحاکم بود برم نیماش یکه تو یسکوت
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و بعد از تموم  کنهیم دایادامه پ یا قهیچند دق سکوت

سکوت رو  نیا یشدن غذا و حرکت بهراد اسکا

 :شکنهیم

 

 رانیوقت که ا یلیخ یعنی! ومدمیوقته شمال ن یلیخ -

 ! هنوز هم همونقدر قشنگه... ومدمین



خوب صحبت  یلیرو خ یدر عوضش هنوزم فارس -

 !یکنیم

 

 !خندهیم یاسکا

 

حرف بزنم.  یکه بابام دوست داره فارس یدونیم -

 گرفتم. ادینوشتن رو هم  یکم یحت

 ! یرو دوست داشت یاز اولش هم فارس -

ربط رو به  یمسخره و ب یزایکه اون چ یآره! به شرط-

 بود؟ ی! اسمش چنیکار نبر

 

 .خندهیهم م بهراد

 ضرب المثل... -

 زرد المثل! نیآها! هم -

 



من هم  یبهراد و اشتباه اسکا یخنده  یبا صدا نباریا

 .شهیم دهیلبام کش

به  ابونیخ هیحاش یکه از بهار نارنج ها یمیمال عطر

و چشم  کشمیرو با تمام وجود نفس م رسهیمشامم م

 .بندمیم

 

  ؟یاومد یبار ک نیآخر -

! جز دوبار که همراه هامون رانیا ومدمیوقته ن یلیخ -

ه گذاشتم ! نه خودم اومدم و نومدمین گهید میاومد

 ...  ادیهامون ب

 چرا؟  -

برگشت  انیکه با پو یبار نی! از آخریدونیتو که م -

 ندارم...  یخوب یخاطره  رانیا

 



نوبت  نباریو ا کنهیم دایادامه پ هیچند ثان یبرا سکوت

 بهراده که ادامه بده:

 

  ؟یهمه راه رو اومد نیچرا ا -

 بخاطر هامون...  -

! ستیخوشحال ن یاومد نکهیاز ا ادیانگار اون ز یول-

 بود؟  یدعواتون سر چ

 ... شیمثل همون چند سال پ -

خوب بود!  نتونیب زیکه خبر دارم همه چ ییتا اونجا -

 شده؟  یباز چ

 

 ریچشم باز کنم و به ت شهیباعث م یاسکا نیغمگ آه

 برق بلند وسط بلوار نگاه کنم. یچراغ ها

 



مد. بهراد رفتم او نکهیخوب؟هه!!! چند  ماه بعد ا -

که آرزوش رو  یانگار معجزه شده بود! شده بود همون

تا آسمون عوض شده بود، اصال باورت  نیداشتم... زم

 ادمیقبل از  یشده بود که تموم سال ها ی! جورشهینم

 رفت! 

 پس دوباره چه مرگشه؟  -

 یپروژه  هی یبرا رانیا ادیب دیبهراد! گفت با دونمینم -

 ادیب ونیدست هما ریاز ز خوادیبزرگ! گفت م یلیخ

پروژه براش حکم برگ  نیو تنها شروع کنه و ا رونیب

پروژه شروع شد  یو وقت ادیبرنده رو داره. قرار بود ب

راحت بود.  الشیخ کشهیهم شر انیبرگرده و چون پو

و هر چند ماه  انیرو بسپاره به پو اقرار شد تموم کار

زم بود اگر هم ال ایو به پروژه سر بزنه،  ادیخودش ب

 !رانیا میبا هم برگرد ییدوتا

 خب؟! -



 ؟یدیبهم م گاریس هی -

 دوباره؟! -

 نکن بهراد الزم دارم. تمیاذ -

 

رو به سمت  گارشیفندک و پاکت س یبدون حرف بهراد

 .رهیگیم یاسکا

 

 یاز بو اد،یفقط حواست باشه دود سمت زالل ن-

 .ادیخوشش نم گاریس

 

 :هدیجواب م یجون یبا خنده ب یاسکا

 

 باشه رومئو! -
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 یکه بعد از صدا بندمیو دوباره چشم م گمینم یزیچ

 یاسکار تو یو فندک، صدا شهیاومدن ش نییپا

 :چهیپیم نیماش

 

م خبر داد به نکهیرفت تا ا شیخوب پ زیهمه چ -

بمونه! بهش گفتم  رانیخودش تا آخر پروژه ا خوادیم



گفت فعال نه! اعصابش به هم  شتیپ امیپس منم م

دعواش  ونیکه با هما ییبود، مثل وقت ها ختهیر

بدتر! اصال هم بهم نگفت تو هم  یلیاما خ شدیم

در  یکی وجواب تماس هام ر گهی! بعد اون دیینجایا

بود  بیاونقدر عج دادیاب ماگر هم جو ای داد،یم ونیم

 یو تو رفتیچشه! قربون صدقه ام م دمیفهمیکه  نم

آروم  یبعد یجمله  یو باز تو زدیبعدش داد م یجمله 

دلم  گهیصبر کردم اما د شیو... تا ند روز پ شدیم

قرارمون... اما  شش،مثلیپ امیو گفتم ب اوردیطاقت ن

ه دعوا را امیب خوامیم دیکه فهم نیهم شیپ یهفته 

 ... یدیندادم و اومدم که خودت د تیانداخت. اما اهم

 

 :رسهیبهراد به گوشم م یتک خنده  یصدا

 

 ؟یریگیکمک نم زتیعز یچرا از شوهر خاله  -



  

! هامون یدونیرو نم زایچ یلیبهراد! خ یدونینم -

 یرو داغون کرد حت زیوقته عوض شده! همه چ یلیخ

اواخر  نی! انداره یهم حرف شنو ایاز خاله مار گهید

 ونیاونقدر باال بود که چندبار هما ونیدعواهاش با هما

 هیبخ یبه مرگ کرد. جا دیهمه اون رو  تهد یجلو

 ؟یدیبدنش رو ند یرو یها

 

 ی شهیو دستش رو از ش کشهیم قینفس عم بهراد

 .برهیم رونیب نیماش نییپا

 

 ستیهامون برام مهم ن گهید نکهیکن به ا یسع -

 !یعادت کن

 یدونیبهراد، هامون هنوز هم دوستت داره! نم اما -

. کردیکه نم ییکردن خبر از تو چه کارها دایپ یبرا



شما  نیب دونمیازت نبود! نم یکه خبر یهمون موقع

 گذشته اما هامون هنوز هم بدون تو... یدوتا چ

 

 :کنهیحرفش رو قطع م بهراد

 

 در موردش بشنوم!  یزیچ خوامینم -

 ..اما بهراد، هامون.. -

 

و با ترس به چهره اش نگاه  پرمیبهراد از جا م ادیفر با

 .کنمیم

 

 ...  یبس کن اسکا -

 



 ادهیپ تیو با عصبان دارهینگه م یرو به کنار نیماش

رو  یکه چند قدم کنمینگاهش م ی. با نگرانشهیم

 ...شهیدور م نیاز ماش یعصب

که انگار داره خودش رو  یآروم یبا صدا یاسکا

 :کنهیزمزمه م یسیلب انگل ریز کنهیسرزنش م

 

 ... یآه لعنت گفتم،یبهش م دینبا-

 

. اما نه بهراد گردهیکه بهراد برم گذرهیم قهیدق چند

! یبهراد خشک و جد ش،یپ ی قهیچند دق یمیصم

 .افتهیراه م یو  بدون حرف کنهیرو روشن م نیماش

 که زده رو جمع کنه: یگند کنهیم یسع یاسکا

 

 بهراد!  دیببخش -

 ... ستیهم نم -



  م؟یریاالن کجا م -

 اسکان! میریم -

 لیدل نیاما ا میدیوقت بود که به اسکان رس رید

 یها مکتیاز ن یکی یکه هامون نباشه!  رو شدینم

 ! میبود که وارد شد دنیکش گاریدر حال س اطیح

 

و  برهیم نگیرو به پارک نیتوجه بهش ماش یب بهراد

و  ادیه سمتش مهامون ب شهیم ادهیپ یکه اسکا نیهم

رو  یکنه دست اسکا یبه من و بهراد توجه نکهیبدون ا

 .کشهیو همراه خودش م رهیگیم
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ساکت  نگیپارک یتو یاز سر در اسکا یناله  یصدا

 :چهیپیم

 

  ؟یکنیم کاریون دستم درد گرفت! چ... هامیآ -

 ... ایحرف نزن! فقط ب -

 

 . رهیو به سمتشون م بندهیرو م نیدر ماش بهراد

 ؟یکنیم کاریچ -

 

 .گردهیبه سمتش برم تیبا عصبان هامون



 

 نداره...  یبه تو ربط -

 :کنهیهم اعتراض م یاسکا

 ... یکشونیدستم رو م یهامون! دار-

 

هامون رو  یفتن دست اسکاو با گر رهیجلوتر م بهراد

رو به  یمتوقف بشه و با همون لحن عصب کنهیمجبور م

 بهراد برگرده.

  

 دستش رو ول کن بهراد...  -

 اگه ول نکنم؟  -

 !یرو واسه دعوا انتخاب کرد یبهراد شب بد -

 

و  کنهیرو رها م یسکوت و بعد دست اسکا بهراد

 :دهیدستور م بایتقر



 

قبل  ،یمون یزالل م تیسوئ یامشب رو تو یاسکا -

 زالل بخوابه برگرد. نکهیا

  

و با هم وارد ساختمون مجتمع  ادیبه سمت من م و

 .میشیم

 

 ؟یبا هامون تنهاش بذار یخوای! م؟یچ یاسکا -

خرده با هم تنها  هینگران نباش، اون دوتا بهتره که  -

  ؟یباشن.  خسته ا

 

 .دمیتکون م دییتا یبه نشونه  یسر

 

 قته...و یلیآره! خ -



پونزده روزه  التیتعط هی ده،یع گهید یچند هفته  -

 .میدار

 ... کنهیخسته ترم م یکاریو ب التیتعط -

 

 .کنهیو نگاهم م  کیرو به هم نزد ابروهاش

 

 ... یباش کاریب ستیقرار ن -

سر پروژه؟ من  میبمون میخوایم ییچطور؟ نکنه دوتا -

 ؟یکن یمالت درست کنم تو مش بند

 

 .رهیگیت خنده فرم مبه حال لبش

 

 مسافرت...  میبر میخواینه! م-

 ... امیو نم ستمیمسافرت؟ من اهلش ن -

 



 رهیدستگ یرو باز کنم دست رو تیدر سوئ نکهیا قبل

 به سمتش برگردم. شهیو باعث م ذارهیدر م

  

بهتر بگم بخاطر  ایمسافرت بخاطر توئه!  نیا -

 کارمون...

 رو ندارم. دیجد یجا یحوصله  -

 

 .شهیمهربون م شماشچ

 

و هم  دیجد یجا ی! هم حوصله یداشته باش دیبا -

 ... دیجد یآدم ها یحوصله 

 

 گفتیاما صداش که م بندمیحرص چشمام رو م با

چشم باز  عیسر شهیتر شده باعث م کیصورتش نزد



رو  تیقدم عقب تر رفتن پشتم در سوئ هیکنم و با 

 لمس کنه:

  

اونا رو  دینباشن، شا دیآدما جد نیتو ا یبرا دیشا -

 ...یبشناس
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و نگاه متعجبم  رهیم تشیلبخند به سمت در سوئ با

و قبل  کنهیکه در رو باز م شهیم دهیهمراه قدماش کش

 .گردهیبرموارد اتاق  بشه به سمتم  نکهیا

 

 راحت برم. الیبرو تو و در رو ببند تا منم با خ -

 

 لبخند بزنه. شهیباعث م سکوتم

  

 کنه...  رتیغافلگ ندهیبهش فکر نکن! بذار آ ادیز -

 

 شدن متنفرم... ریمن چقدر از غافلگ دونستینم اون

 شدن متنفرم... ریمن چقدر از غافلگ دونستینم اون

 

 */*/*/*          */*/*/*                   */*/*/*

/*/*/* 



          * 

 

. رمیخلوت م اطیو به سمت ح دارمیآروم قدم برم آروم

 موقع شب اسکان غرق در سکوته. نیا شهیمثل هم

 

از  شتریتا سرنا ب چمیپیرو محکم دور خودم م شنل

 به بدنم نفوذ نکنه. نیا

! پس فردا میموندیاسکان م یبود که تو یشب نیآخر 

 یمسافرت اجبار نیهمراه بهراد به ا دیو با دهیع

 .رفتمیم

و مهتا هم برگشته بودن و  انیپو یمهندس ها، حت همه

اسکان  یهنوز تو یفقط من و بهراد و هامون و اسکا

 ! میبود

 



شبا  یبعض ایهتل و  یتو ایچند هفته رو  نیا یاسکا

 .شدیو با من هم خونه م موندیاسکان م یتو

هم عاشق  تینها یآروم و مظلوم و ببود.  یآروم دختر

 هامون... 

و  کردیهامون رو فراموش م یکارا یکه به راحت اونقدر

 ! دیدیهم اصال نم دیشا

 

 دم؛یکه صداش رو شن شدمیرد م وارید یکناره  از

به فکر کردن نبود، من صداش رو خوب  یازین

 !شناسمیم

 

 ... زمیعز ستین یزیچ -

 

خلوت نگاه  اطیم به حخودم رو نشون بد نکهیا بدون

 .کنمیم



 

 .یبودن، هامون و اسکا قیآالچ یدو تو هر

هامون گذاشته و دست  ی نهیس یسرش رو یاسکا

 . کنهیرو نوازش م یاسکا یهامون موها

 

 تتیداره اذ یزیچ هیتو  کنم،یهامون من حس م -

 .کنهیم

 ... یدوباره شروع نکن اسکا -

 تتیاره اذد نقدریکه ا هیچته؟ چ یگیچرا بهم نم -

  کنه؟یم

 

 :دهیو جواب م زنهیبوسه م شیطال یموها یرو هامون

  

 کنه...  تمیکه اذ ستین یزیچ یتو که هست -

  م؟یریم یک -



 ... میکنیفردا صبح حرکت م -

  ؟یکن کاریپونزده روز رو چ نیا یخوایم -

 میریبراش ندارم، اما احتماال م یی... برنامه ادونمینم -

 مسافرت.

 ! میکاش بر -

 

 که سر بلند و نگاهش کنه. کنهیم مجبورش

 

 خواد؟یدلت مسافرت م -

  

 .دهیسرتکون م یاسکا

 

  شه؟یآره... م -

 :رسهیو جوابش به گوشم م نمیبیهامون رو م لبخند

 



 یچرا نشه؟ برنامه ام رو جور یخوایتو م یوقت -

 ! میمسافرت هم بر نیکه به ا کنمیم میتنظ

 دختره...  نیون، تو اهام یعشقم... راست یمرس -

 

و  گردمیبه سرعت به عقب برم یاحساس حضور کس با

 فهممیم رمیاش فرو م نهیقفسه س یبا صورت تو یوقت

 که حدسم درست بوده.
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  ؟یکنیم کاریچ نجایموقع شب ا نیتو ا -

 

از آغوشش خارج بشم و مثل  بایتا تقر رمیم عقب

 .کنمیخودش آروم زمزمه م

 

 ... یچیه -

همراهش برم. از  کنهیمن مجبورم م ره،یگیرو م دستم

 یاصل اطیبه ح یو وقت میریگیخلوت فاصله م اطیح

تا دستم رو از بند انگشتاش که  کنمیفرصت م میرسیم

کنم و قبل اعتراض من، بود خالص  دهیچیدور مچم پ

 :کنهیاون شروع م

 



سرک  گرانید یخصوص یلحظه ها یتو یعادت دار -

  ؟یبکش

 ! یمن دخالت کن یکارا یتو یتو که عادت دار نیع -

 یاگه ولت کنم خرابکار دونمیچون م کنمیدخلت م -

 ! یکنیم

 از تو...  شترینه ب -

 

 :فرستهیم رونیو نفسش ر ب بندهیچشم م کالفه

 د اتاقت! برگر -

 !خوامینم -

 

 :دمیآرومتر ادامه م یبزنه با لحت یحرف نکهیا قبل

ها  وارید کنمیاتاق گرفته ست، احساس م یهوا -

 نفس بکشم. ذارنینم

 



 :شهیو اون هم آروم م کنهیلحظه نگاهم م چند

 ... ایهمراهم ب یخوایشهر، اگر م یتو رمیمن دارم م - 

 

که  فتمین راه مخدا خواسته آروم به سمت ساختمو از

 : رسهیآرومش به گوشم م یصدا

 

  ؟یاینم -

 !امیچرا م -

  ؟یریپس کجا م -

 

 :کنمیلباسام اشاره م به

 

 لباس بپوشم!  -

 



تنم  ی.  شنل کاله دار کوتاهکنهیسر تا پام نگاه م به

لخت و بلندم  یموهام  باعث شده موها یبود و کاله رو

 قصن.دورم بر یمیدورم پخش باشن و با هر نس

 .دهیو آروم سر تکون م کنهیم نگاهم

 

 ستیخوبه! ساعت دو شبه، ما هم قرار ن ینجوریهم -

 .میبش ادهیپ نیاز ماش

 

و با چند تا بوق و باال  میشیم نشیهم سوار ماش با

 .کنهیرفتن گارد بهراد به سمت شهر حرکت م

 نیماش یما تو دنینفس کش یبجز صدا ییصدا

و  ارمیم نییو پاسمت خودم ر شهیش ی. کمستین

 نینوازش صورتم وارد ماش یخنک برا یهوا انیجر

 .شهیم

 



  م؟یریم یک -

 .میکنیحرکت م شیصبح ساعت ش -

 

 .کنمیدستم نگاه م یتو یتعجب به ساعت گوش با

 

االن  رون؟یب میپس چرا اومد گه؟یچهار ساعت د -

 ... یخواب باش دیبا

ن ! تو هم نگراکنمیم کاریدارم چ دونمیخودم م -

 .یرسینباش، مطمئن باش سالم م

 

 کیکه قصد چشم برداشتن از جاده تار کنمیم نگاهش

که  یسوال رمیگیم می! اما تصمزنمینم یرو نداره. حرف

 یجواب تونستمیو نم دیچرخیذهنم م یمدت تو نیا

 کنم رو ازش بپرسم. دایبراش پ
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- 

 سوال بپرسم؟  هی -

 هامون...  -

  ؟یچ -

 یجواب سوالت هامونه! هامون باعث شد من و اسکا -

 هامونه. یدختر خاله  ی! اسکامیهم رو بشناس



 

 دهیرو ازش د بیعج یرفتارا نیمدت با ا نیا اونقدر

 کنمیفکر مواقعا  یشده! گاه یبرام عاد گهیبودم که د

 ذهنم رو بخونه! تونهیاون م

 

  ن؟یچطور آشنا شد -

از دست هامون ناراحت بود و بدون  یاسکا یروز هی -

 بدونه به سمت قلمرو من اومد...  نکهیا

 

 یبه ادامه  ییعالقه ا یعنی دادیکوتاه جواب م یوقت

نفس  کنم،ینداشت!  سکوت م شتریب حیبحث و توض

 :دهیدامه ممن ا یو   بجا کشهیم یقیعم

 

 سوال دارم. هیمنم  -

 



ازش  یسوال نیچن یوقت دونمیقانون خودش، م طبق

بهش اجازه دادم که اون هم بپرسه مثل  یعنی دمیپرس

 :دمیادامه بده جواب م نکهیخودش قبل ا

 

 از دوستام... یکی -

 

 .کنهیاون از جوابم تعجب نم اما

 

 مهتا؟  -

 .ستیمهتا دوست من ن -

  قبال بوده! یول 

 

 .برمیم رونیو دستم رو هم ب ارمیتر م نییرو پا شهیش

 

 اشتباه بود!  الیخ هی -



 اون دوستت االن کجاست؟  -

 قبرستون!  -

 ؟یدرست جواب بد دیبا یکنیفکر نم -

 ... یکه انتظار جواب درست دار ینداد یجواب درست -

 

 : دمیآروم ادامه م قهیو بعد از چند دق کنهیم سکوت

 

 تونه! ده ساله که اونجاست. واقعا قبرس -

 مرده؟  -

 ...رهیکشتنش! باعث شدن که بم -

 

 .پرسهینم یزیچ گهیو د دهیتکون م سر

 



 نییتا آخرپا بایکه تقر یا شهیبه سمت ش شتریب

هم  دیو شا نیماش یهوا یتا کم شمیم لیآوردم متما

 حال خودم عوض بشه.

گوشم زمزمه  ریز خوردیصورتم م یکه تو یباد سرد 

 ...کنهیم

 !میاز خاطرات قد یبعض یادآوریو  زمزمه

 که سرانجامشون ناباورانه تلخ بود... نیریش خاطرات

 

گوشم زمزمه  ریز خوردیصورتم م یکه تو یسرد باد

 ...کنهیم

 !میاز خاطرات قد یبعض یادآوریو  زمزمه

 که سرانجامشون ناباورانه تلخ بود... نیریش خاطرات
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 که سرانجامشون ناباورانه تلخ بود... نیریش خاطرات

°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
  

شدم،  ی! ضربه مغزروانـــــــــــــــــی- ●

 آرومتر... 

 

 دور بشم.تا ازش  دمییبرف دو یخنده تو با



و پنج صدم از من  ستیب کیزیکه ف یبه اون سر نیا -

 به در...  یشد شتریب

 کالهش رو تکوند. یبرف رو یشاک سایآ

شدت داره؟ پس  نقدریو پنج صدم ا ستیب هیواقعا  -

از  شترینمره ب مین یاضیکه ر یهم جبران اون سر نیا

 ... یمن شد

که  یرفبشم گلوله ب میبتونم پشت درخت قا نکهیا قبل

 .کنهیبه سمت پرت کرد به دستم برخورد م

 

 یمحکم تو یا گهید یبدم گلوله برف یجواب نکهیا قبل

مهتا که با خنده  یشکم هر دومون خورد و صدا

که برف  ییکسا ی هیبق یخنده  یصدا یتو دییدویم

 : دیچیپ کردنیم یباز

 



هر دوتاتون  لیفرانسیواسه اون دفعه که د نمیپس ا -

 ... نیشد شتریز من بنمره ا هی

جوب  کردنیکه نگاهمون م انیتوجه به هامون و پو یب

 دادم.

  ه؟ینطوریعه؟ ا -

 هم با مهتا همراه شد: سایآ

 بعـــــله...  -

پام رو جمع کنم و جواب  یز یشدم تا برف ها خم

 دادم:

 

که من  یجبران اون روز میکه داشته باش میریپس م -

 ! نیشد ستیب ینیبودم و شما دوتا د بیغا

 دنییو خنده شروع به دو غیدو به هم نگاه و با ج هر

 کردن! 



اولم درست به  یگرفتم و پرت کردم. گلوله برف نشونه

رد شد!  سایدوم از کنار آ یکاله مهتا خورد و گلوله 

درست کردم و با  یبزرگ یلیخ یخم شدم و گلوله برف

 پرت کردم که ...  سایتموم قدرتم به سمت آ

 

 ! ستادهیزمان ا کردمیم احساس

 تونستمیم یکنم و نه حت هیگر ایبخندم  دونستمینم

 فرار کنم...

برف ها  یکه از خنده رو سایو مهتا و آ انیپو به

نگاهم رو به  ینشسته بود نگاه کردم و دوباره به سخت

 سمت هامون برگردوندم.

بزرگ من درست  یکه با برخود گلوله برف یهامون به

صورت نداشت. خشک و بدون  وسط صورتش انگار

 یرو از رو یبرف ها یبود و حت ستادهیحرکت ا

 ... کردیصورتش پاک نم



 :دیبا خنده از ته دلش به گوشم رس سایآ یصدا

 دست خوش زالل...  -

 خنده...  ریباز هر سه زدن ز و

رو ادامه  یباز نیا دیلرزیکه صداش از خنده م انیپو

 داد:

 حالت خوبه هامون؟ -

نوبت مهتا بود که با حرفش من رو تا مرز  نباریا و

 سکته ببره.

 هم خورده...  یحساس یاوخ... به جا -

 :دیبلند تر خند انیپو

حساس تر  یکه به جا دیخدا رو شکر کن دیهر دو بر -

 نخورده... 

 یکه تو یهر سه بود که توجه کل افراد یباز خنده  و

رو رو به ما جلب کرد! چشمام  کردنیم یباغ برف باز

 محکم بسته بودم! 



بچه ها خنده ام گرفته بود و هم از  یاز حرف ها هم

و هم از  خوردمیدست خودم بابت پرتابم حرص م

 عکس العمل  

 ! دمیترسیم هامون

 یبسته منتظر بودم تا خبر یبا همون چشما هیثان چند

 بشه اما نشد... 

 

 ترس و اضطراب آروم چشمام رو باز کردم که....  با

 

 یخنده  یکردم نفسم بند اومد و باز صدا احساس

 .دیچیباغ پر از سر و صدا پ یبلند بچه ها تو

تونستم نفس بکشم و آروم  نکهیطول تا ا هیثان چند

بود رو پاک  دهیکه هامون به صورتم مال ییبرف ها

صورتم  یبرف ها از رو یبار وقت نیاول یکردم و برا

. مدیصورتم د یپاک کردم صورت هامون رو روبرو



نفساش پوست سرد گونه ام  یکه گرما کیاونقدر نزد

 کرد:  زمزمهو آروم با لبخند  کردیرو نوازش م

 

 ●زلزله...  یمساو کی کی -
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 زالل؟  -

 

 . کنمیباز م یرو به سخت چشمام

 یبهراد که به سمتم خم شده نگاه و خودم رو کم به

باز کردن  نی! حکنمیجمع و جور م یصندل یرو

 .دهیم حیکمربند توض

 

رو جمع کن، منم  یاریب یخوایکه م ییها لهیبرو وس -

 اری. خودت ننییپا ارمشونیم امیم گهید قهیتا چند دق

 ...هنیسنگ

 



. میاسکان بود نگیپارک یتو کنم،یاطرافم نگاه م به

 کنمیرو باز م نی. در ماشجمیخواب گ نیاز ا یهنوز کم

 .شمیم ادهیو پ

صبح نشون از روشن صبح  شیسرد و گرگ م یهوا

 زمستون داشت. یروزها نیآخر

 

دوباره زنده  زیو بهار نمونده، همه چ دیتا ع یزیچ

 شدن جز من... 

 

. چمدونم که از قبل رمیم تمیآروم به سوئ یقدم ها با

 .دارمیکمد اتاقم برم یجمع کرده بودم رو از تو

و  کنمیاب و گاز رو چک م ریبار اخر المپ ها، ش یبرا

 شمیو مشغول قفل کردن در م امیم رونیب تیاز سوئ

به  شهیدر اتاق بهراد و هامون باعث م یکه صدا

 سمتش برگردم.



 

 رونیدستش ب یچمدون توکه با  نمیبیرو م هامون

 .ادیم

 

 کی. به چمدون کوچرهیهم م یمن اخماش تو دنید با

 . کنهیکنار پاهام نگاه م

 

با  یبگه  اسکا یزیچ خوادیکه م نیو هم کنهیم نگاهم

شونه هاش  یکه فقط رو ییخواب آلود و پالتو یچشما

شالش رو درست  کنهیم یکه سع یانداخته، در حال

 .زنهیمن لبخند م دنیو با د دایم رونیکنه از اتاق ب

 

 عه! سالم زالل ...  -

 سالم! -

 



 .کنهیچمدونم نگاه م به

 

  ؟یریم یتو هم دار -

 آره...  -

 پس بهراد کو؟ -

 رو بردارم. لمیمن زودتر اومدم تا وسا اد،یاالن م -

 

ام رو و گونه رهیگیآغوش م یمن رو تو ادیذوق جلو م با

 .بوسهیم

 

 یهر دوتون آرزو یبرا! زمیخوش بگذره عز -

 .کنمیم یخوشبخت

 

هامون هر دومون  یعصب یجواب بدم صدا نکهیا قبل

 .کنهیرو شوکه م



 

 ... ستیها ن یباز یخاله خانباج نیا یراهرو جا یتو -

 

 .رهیبا همون حالت به سمت پله ها م و

 

 ...یعجله کن اسکا -

 

نگاه  رهیکه داره م یبا تعجب به من و به هامون یاسکا

 .نهکیم

 

  ؟یبندیرو نم تیهامون؟ در سوئ -

 

و  کنهینم یحرکت چی! هستهیایراهرو از حرکت م وسط

 یفقط منم که فشار محکم انگشتاش به دسته  دیشا

 ! نمیبیچمدون رو م



 

و خودم  شمیبگم از کنار هردو رد م یزیچ نکهیا بدون

 .رسونمیرو به بهراد م

 

[20.07.21 11:59] 

 

 131_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

 

 

 



و سوار  ذارمیپشت م یها یصندل یرو رو چمدون

 .شمیم

 

 .ارمیمگه نگفتم صبر کن چمدونت رو خودم م -

 نبود... نیسنگ -

 

 :کنهیلب زمزمه م ریز

 لجباز... -

 

 .کنهیحرکت م یا گهیبدون حرف د 

لحظات  نیآخر یتا تو رمایم نییرو پا شهیش یکم 

 عطر بهار نارنج رو نفس بکشم.

 .بندمیو چشم م دمیم هیتک نیسرد ماش شهیبه ش سر

 



! نه خودش و نه رهیچشمام کنار نم یاز جلو هامون

 نگاهش و نه خاطراتش...

 

ازش فرار کنم اما هر وقت  خواستمیم شهیهم من

خواستم ازش دور باشم، هر چقدر که ازش فرار 

 اون رو   شترینوشت بسر کردمیم

 ...دادیمن قرار م یروبرو

ازش فرار کنم اما هر وقت  خواستمیم شهیهم من

خواستم ازش دور باشم، هر چقدر که ازش فرار 

 اون رو   شتریسرنوشت ب کردمیم

 ...دادیمن قرار م یروبرو
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  ؟چی - ●



 بلندتر ادامه داد: سایآ

  ؟یمگه صدامو ندار -

 بگو...  گهیبار د هیاها! االن بهتر شد،  -

 همون رستوران )...( کیامروز ساعت  -

 ... امیمن نم -

رو از گوشم فاصله  یباعث شد گوش سایآ غیج یصدا

 بدم: 

- 

زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خوادیم شتریب انیمامان پو کنمیـــال! خفه ات م

 ! نهیتو رو بب تا ادیب

من رو  خوادیم یواسه چ ،ییدوست دختر پسرش تو -

  نه؟یبب

 : دیخند ینخود سایآ



از  انیبا ماها آشنا بشه هم از بس پو خوادیهم م -

 ! نهیتو و هامون براش گفته مشتاق شده تو رو بب یکارا

 ... ـیمن نم -

 حرفم رو قطع کرد:  سایآ

 امینم یبگقسم اگه  مونیبه جون زالل، به خواهر-

 ! زنمیباهات حرف نم گهید

خودم بود، اونا  ریبه اطرافم نگاه کردم! تقص یکالفگ با

هم  دیشا ایکه بخوان درکم کنن!  دونستنینم یچیه

 ... گفتمیاگر م

ذهنم نظم بدم تا بتونم برنامه  یکردم به آشفتگ یسع

 کنم. یزیر

 

  م؟ینیکجا قراره هم رو بب یگفت -

 رستوران بود!که توش  یهمون باغ -

 بردتمون؟  میتولد تو، خاله مر یکه برا یهمون -



 همون! قای... آره دقــــــولیا -

 ... سایآ ستمیاما من آدرس اونجا رو بلد ن -

 بابا! صبر کن...   یا -

 

 رو مخاطب قرار داد:  انیپو و

 

 !ستیزالل اونجا رو بلد ن انیپو -
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 :دیبه گوشم رس انیپو یصدا

مشتاق  بیست! مامانم عج هیبابا زالل اصل قض یا -

 ... نهیبب ارهیکه تونسته لج هامون رو در ب یدختر یشد

 غر زد: سایآ

  م؟یکن کاریخب االن چ -

 افکار ذهنش رو بلند بازگو کرد: انیپو

 یلیخ میتا برس یعنیدنبالش  میبر میتونیما که نم -

! تنها ادیطالقان م یالی! مهتا هم که از راه وشهیم رید

 که...  نهیمونه ا یکه م یراه

 

 نهیگز نیبه گفتن ا یازیخنده! ن ریبلند زدن ز ییدوتا

 من با هامون بود. یمونده همراه ینبود! تنها راه باق

 



جان اون فکر رو از  سایعمـــــــــــرا!  آ -

 امیب زیخ نهیشده من تا اونجا س ن،یکن رونیسرتون ب

 !امیبرج زهرمار نم ی با اون از  خود راض

 کردنم تالش کرد: یراض یبا خنده برا سایآ

 

بار مثل دوتا آدم بالغ با هم  هی نیزالل! جون من ا -

 ... نجایا نیتا برس انیکنار ب

 فکرش رو هم نکن! یحت -

 کردنم وارد بحث شد: یراض یراهم ب انیپو

 ... ایبار رو کوتاه ب هی نیزالل ا -

 امکان نداره!  -

 یرو احساس یباز نیا شهیکرد مثل هم یسع سایآ

 ببره. شیپ

زالل! جون من! جون مهتا! مگه تو خواهر من  -

 ؟یتنهام بذار یخوایمن استرس دارم، م ؟یستین



 موفق شد!  یراحت نیهم به

 اد؟یم یهامون ک -

عــــــــــــــــــــــــــــــــاشقتم  -

شماره  کنه،یزلزله! هامون گفت ساعت دوازده حرکت م

. نیهماهنگ کن گهیبهش با هم د دمیات رو م

 ... دوستت دارمنمتیبیم

 ...شتریمن ب -

 

قطع شدن تماس خسته و کالفه به اطرافم نگاه  با

 تونستمیکه سر راه نفسم بود نم یزیکردم. بخاطر چ

 ست نفس بکشم.در

 ؟یکنی... نگاهم نمایخدا

حالم رو بدتر  ییبا هامون اون  هم تنها یهمراه فکر

 کرد.



 یکه سع یتوجه به سوزش یاطرافم نگاه کردم و ب به

 ●توجه باشم باز هم شروع کردم.  یداشتم بهش ب
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 ی! چهره رمپیگونه ام از خواب م یحس ضربه رو با

 . نمیبیکه م هیزیچ نیصورتم اول یبهراد روبرو

 

 حالت خوبه؟ -

 

 دیکوبیقلبم که محکم م یرو نا محسوس رو دستم

 بهراد ادامه بده:  شهیکه باعث م ذارمیم

 

 ... یدیدینترس، خواب بد م -

 



برام آشناست.  یکم ری. مسکنمیبه اطراف نگاه م یکم

 . میباش به تهران کینزد دیبا دمیاحتمال م

! شهیخودم رو آروم نشون بدم اما نم کنمیم یسع

 دنمیبغض اون روز هنوز راه نفس کش کنمیاحساس م

 نشکست...  چوقتیکه ه یرو بسته! بغض

 

 کنم،ینگاه م هیتفاوت در حال رانندگ یبهراد که ب به

بزنم و بهش بگم که  غیچرا اما دوست دارم ج دونمینم

 «! منیبیوقته که خواب نم یلیمن خ»

خواب،  یداد بزنم و بهش بفهمونم که من ده ساله بجا 

نبوده  یو ده ساله که  کس نمیبیها رو م تیتکرار واقع

 کنه... دارمیتا ب
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 .میبدون شتریزالل ب تیمورد وضع در

 م؟یدونیم یچ PTSDاختالل  از

 

 

زندگی روزمره ، هرکسی ممکن است با حوادث  در

طاقت فرسا ، ترسناک ، و خارج از کنترل روبرو شود.ما 

ممکن است دچار حادثه رانندگی شویم . قربانی  یک 

تجاوز باشیم . یا شاهد یک حادثه دردناک باشیم . 

 پلیس ،

 

ی  آتش نشانهاوکارکنان امبوالنس هابا احتمال بیشتر 

با چنین حوادثی روبرو می گردند ،آنها اغلب مجبورند 



با حوادث ترسناک مقابله کنند . سربازان ممکن است   

هدف تیر یا انفجار قرار گیرند  و یا شاهد کشته و 

 مجروح شدن دوستانشان باشند.

 

اغلب مردم  ، بعد از مدتی  بدون هیچ کمکی با آن  

د تجربیات تلخ کنار می آیند.  اگرچه در بعضی افرا

واکنشی را  ایجاد می کند که ممکن است برای ماهها 

یا سالها طول بکشد. ما این واکنش را اختالل استرسی 

 (می نامیم.PTSDپس از حادثه یا اختصارا )

 

این لیفلت برای هر کسی  که چنین تجربیات تلخی  

داشته است و یا کسی را می شناسد که چنین 

 مفید می باشد. تجربیات تلخی داشته است

 

 (شروع می گردد؟PTSD) چگونه



میتواند پس از هر حادثه تلخی آغاز گردد. یک  PTSDا

حادثه تلخ ، حادثه ای میباشد که ما در آن احساس 

خطر می کنیم ، زندگی مان در معرض تهدید است یا  

شاهد مردن و یا مجروح شدن دیگران باشیم.بعضی از 

 مل موارد زیر می باشد:نمومه  های بارز حوادث تلخ شا

 

 حوادث شدید جاده ای   

 درگیری های نظامی 

شدید شخصی )مانند: تجاوز جنسی.حمله  تجاوزهای

 فیزیکی.سو ئ استفاده.دزدی.زور گیری(   

 گروگان گرفته شدن       به

 تروریستی حمالت

 جنگی بودن   اسیر

 ناگوار طبیعی یا حاصل دست بشر      حوادث

 ای العالج        بیماری ه داشتن



 

شنیدن حوادث غیر منتظره و یامرگ ناگهانی  حتی

 باشد     PTSDیک دوست و یا فامیل می تواند اغاز گر 

 

  

 

 شروع می گردد؟ PTSDوقت  چه

 

می تواند بعد از یک تاخیر  چند هفته ای  PTSDعالئم  

ماه  6 یو یا چند ماهه شروع گردند.آنها معموآل در ط

 .گردندیگوار ظاهر مپس از حادثه نا

 

بسیاری احساس غم عمیق ، افسردگی ، اضطراب،  

احساس گناه و یا عصبانیت می کنند . بغیر از این 



احساسات  قابل درک ، سه نوع عمده عالئم دیگرهم  

 وجود دارند :

 

 فالش بک و کابوس: -1

 

حادثه مداوما پیش چشم تان  تکرار می شود.این  آن

طی روز و یا کابوس در  ممکن بصورت فالش بک در

خواب باشد. آنها ممکن است آنچنان واقعی بنظر 

برسند که شما احساس کنید واقعا آن حادثه در حال 

اتفاق افتادن است. شما آن را در ذهن خود می بینید 

( و یا حواس عریقاما ممکن است احساسات )ترس ،  ت

فیزیکی )اعم از شنوایی ،  بویایی ،  درد(که اتفاق 

 اده بود را دوباره احساس کنید.افت

 



معمولی ممکن است باعث فالش بک شوند.  چیزهای

بعنوان مثال اگر شما یک حادثه رانندگی در یک هوای 

بارانی داشته اید یک روز بارانی ممکن است باعث 

 فالش بک شود.

 

 دوری گزینی و بی تفاوتی: -2

 

دوباره زنده کردن خاطرات ممکن است بسیار افسرده  

ننده باشد بنا براین ممکن است شما بخواهید به آنها ک

بی توجهی کنید مثال شما خودتان را با سرگرمی ،  

زیاد کار کردن،  یا حل کردن جدول و یا معما مشغول 

می کنید. شما از مکانها  و افرادی که باعث بخاطر 

 اجتناب می ورزید.  ندآوردن حادثه می گرد

 



تفاوتی کامل بزنبد.  شما ممکن است خود را به بی 

شما کمتر با دیگران ارتباط برقرار می کنید و در نتیجه 

 زندگی کردن و کار کردن با شما سخت تر می گردد.

 

 (:On guardدر حالت گارد بسر بردن) -3

 

شما ممکن است همیشه در حالت آماده باش بسر  

ببرید گویی که منتظر خطر می باشید. شما نمی توانید 

ش کنید. احساس اضطراب دارید و احساس آرام

بسختی بخواب فرو میروید. اطرافیان شما می بینند 

 که شما بیقرار و نا آرام هستید.

 

 دیگر: عالیم

 

 واکنش احساسی به استرس اغلب همراه هستند با 



 

 دردهای عضالنی    

 

 اسهال         

 

 ضربان قلب نامنظم       

 

 سردرد       

 

       ترس و حمالت پانیک 

 

 افسردگی      

 

 نوشیئن بیش از حد الکل       

 



 مصرف مواد مخدر و دارو از جمله مسکنها 

 

  

 

 چرا حوا دث ناگوار بسیار تکان دهنده هستند؟      

زیرا آنها این احساس را که زندگی زیبا و تا  

حدمعقولی ایمن میباشد و ما ایمن هستیم راتحت 

ناگوار بطور واضحی بما  تاثیر قرار میدهند. یک حادثه

می گوید که ما ممکن است در هر لحظه ای فوت کنیم. 

قسمتی از یک واکنش طبیعی به یک  PTSDعالیم 

 حادثه بالقوه مرگ آور میباشد.

 

  

 

 می گردد؟PTSDهر کسی بعد از یک حادثه دچار   آیا



را در طی ماه اول  PTSD. اما تقریبا هر کسی عالیم نه

این بشما کمک خواهد کرد که  به  تجربه خواهد کرد.

پیش بروید و همچنین  باعث فهم آن تجربیات تلخ 

می گردد. این یک  واکنش استرسی حاد میباشد. 

اغلب افراد پس از چند هفته بآرامی با اتفاقات پیش 

 نیاسترس بمرور از ب میآمده کنار می آیند و عال

 .روندیم

 

م افراد اما همه خوش شانس نیستند . حدود یک سو 

متوجه می شوند که عالئمشان ادامه پیدامی کند و 

نمی توانند با آنچه که اتفاق افتاده است کنار بیایند . 

 گویی که راه خالصی وجود ندارد .
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ی استرس پس از حادثه، اگر چه ذاتاً طبیعی م عالئم

باشند ، اما وقتی عالئم طوالنی گردند  خود تبدیل به 

یک مشکل می گردد که به آن بیماری استرس پس از 

 ( می گویند .PTSDحادثه )

 

  

 

 را تشدید می کند؟PTSDچیزی  چه

 

  

 

چه حادثه اسفناک تر باشد احتمال ابتال به بیماری  هر

بیشتر می گردد .  PTSDاسترس پس از حادثه ))

 رین حوادث عبارتند از :اسفناک ت

 



 ناگهانی و غیر منتظره مرگ

 حادثه مکرر و طوالنی 

 وقتی نمی توانیم از حادثه فرار کنیم 

 حادثه ایجاد شده بوسیله انسان 

 وقتی افراد زیادی فوت می کنند 

 حادثه منجر شونده به نقص عضو یا قطع دست و پا 

 وقتی کودکان قربانی می شوند  

  

 

 ایجاد کنند ؟PTSDمره هم ممکن است حوادث روز آیا

کسی ممکن است گهگاه دچار احساس استرس  هر

stشود.  متاسفانه ،  کلمه فشار ) ress با دو معنای )

 مختلف استفاده می شود:

 

 درونی ما از نگرانی و  فشار جسمانی و روحی. احساس



 یا

 

زندگی که این احساسات را به ما می دهند .  مشکالت

توانند شامل کار ، روابط شخصی و یا  این مشکالت می

، این مشکالت  PTSDمسائل مالی باشند . بر عکس 

ذکر شده همیشه با ما هستند . آنها قسمتی از زندگی 

طبیعی ما می باشند اما می توانند اضطراب ، افسردگی 

کنند . آنها همچنین می  اد، خستگی و سر درد ایج

ی مانند توانند باعث تشدید بعضی مشکالت جسمان

زخم معده و ناراحتی های پوستی گردند . آنها بطور 

 نیستند . PTSDقطع مشکل زا هستند اما آنها 

 اتفاق می افتد ؟PTSD چرا

جواب قطعی را نمی دانیم . چند توضیح احتمالی  ما

 وجود دارد . PTSDبرای رخداد 

 



 : روانشناسی

که ترسیده ایم ، حوادث را بوضوح بخاطر می  وقتی

م . هر چند بخاطر آوردن آنها ممکن است استرس آوری

زا باشند ،اما بما کمک می کنند تا بهتر آنچه را که 

اتفاق افتاده است بفهیم و در طوالنی مدت بما کمک 

 می کتند تا به زندگی ادامه دهیم .

 

)فالش بک( و یا تجدید خاطرات ما را مجبور به  تداعی

 تفکر درباره آنچه اتفاق افتاده است

کند . ما می توانیم تصمیم بگیریم چکار کنیم اگر  می

دوباره حادثه ای رخ داد . بعد از مدتی ، ما یاد میگیریم 

 که درباره آن فکر کنیم بدون آنکه غمگین شویم .

 

آوری یک تجربه تلخ خسته کننده و استرس زا  بخاطر

می باشد .دوری گزینی وکرختی احساسی باعث 



به یک سطح قابل کنترل  کاهش تعدد تجدید خاطرات

 می شود

گارد گرفتن بما کمک میکند که اگر بحران دیگری  

اتفاق بیفتد سریع واکنش نشان دهیم. ما بعضی وقتها 

شاهد این پدیده در بازماندگان یک زلزله هستیم که 

ممکن است زلزله های دوم و یا سوم را تجربه کنند 

با بحران را الزمه برای مقابله  یژ.این همچنین بما  انر

 میدهد.

ما نمی خواهیم باقیمانده عمرمان را اینطور  اما

بگذرانیم . ما فقط می خواهیم درباره آن وقتی که 

مجبوریم فکر کنیم  ، مثالً وقتی که دوباره شرایط 

 مشابهی برایمان بوجود می آید .

 

 : جسمانی



هورمونی است که تحت شرایط استرس تولید  آدرنالین

ورمون باعث آمادگی بدنی برای واکنش میشود . این ه

می باشد . وقتی که استرس از بین می رود  ، سطح 

، خاطرات حادثه  PTSDآدرنالین پایین می افتد . در 

سطح آدرنالین را باال نگه می دارد . این باعث می شود 

که یک شخص دچار فشار ، بیقراری، نا توانی از 

 احساس راحتی و بیخوابی گردد .

 

قسمتی از مغز است که خاطرات را پردازش  امپهیپوک

می کند . مقادیر باالی هورمونهای آزاد شونده در طی 

استرس مانند آدرنالین ممکن است باعث جلو گیری از 

کارکرد طبیعی آن گردد )مانند پریدن فیوز( . این بدان 

معناست که فالش بکها و کابوسها ادامه پیدا می کنند 

میتوانند پردازش گردند . ن دثهزیرا خاطرات حا

اگراسترس از بین برود و سطح آدرنالین به حد طبیعی 



باز گردد مانند سایر تزمیهای طبیعی بدن مغز قادر به 

ترمیم آسیب خواهد بود. آنگاه خاطرات ناراحت کننده 

پردازش خواهند  شد و فالش بکها و کابوسها از بین 

 خواهند رفت.

حادثه تلخ غلبه  من متوجه شوم که بر یک چگونه

 کرده ام ؟

 که شما : وقتی

 

 آن حادثه فکرمی کنید بدون آنکه مضطرب گردید . به

 در تهدید بودن نداشته باشید . احساس

 اوقات نا مناسب به آن فکر نمی کنید . در
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 مبارک...  دتونیع -

 

 یبزرگ تو ینیریش یکه جعبه  یکیدختر کوچ به

. به کنمیمن نگه داشته نگاه م یرو یدستاش رو جلو

از  یکیرد نکردن دستش  یو برا زنمیلبخند م یسخت

 :کنمیزمزمه م و دارمیجعبه رو برم یتو یها ینیریش



 

 سال نو شمام مبارک...  -

 

تا  رهیم گهیبه سمت د دهیم لمیتحو ینیریش لبخند

 یکه مثل من لحظه  یمردم کم نیها رو ب ینیریش

 آرامستان بودن پخش کنه...  یسال رو تو لیتحو

 

 !ندازمیم نییرو پا سرم

اسم  یرحم یکه با ب کنمیروبروم نگاه م یسنگ ها به

خودشون حک کرده  یاشتم رو روکه د ییتنها کسا

 بودن! 

 موحد...  اریزان

من  طونیمن. پسر ش یهفت ساله  یکوچولو داداش

 نیا ریآروم و ساکت ز شهیکه ده ساله برعکس هم

 ... دهیسنگ خواب



 : کنمیزمزمه م یو به سخت کشمیاسمش م یرو یدست

 

 ... ارمیمبارک زان دتیع-

 

 ی سنگه و صحنه یاسمش رو یحکاک هی نگاهم

زودتر از بابا  یک نکهیا یبرا مونیشگیهم یدعوا

 !رهیچشمام کنار نم یاز جلو رهیبگ  یدیع

تخم  یک نکهیا یبرا اریمنو زان یخنده  غیج یصدا

 رو رنگ کنه...  نیسفره هفت س یمرغ ها

 یها ینیریبه ش گهید نکهیا یمامان برا دیتهد یصدا

 !میسفره ناخونک نزن

 

 سنگ سردش! یرو کشمیم دست

من! مامان  یصبور زندگ ینوت مبارک ملکه  سال

 یزیصورتش بازم چ یرو یخوشگلم با تموم چروک ها



 یاز فروغ و برق تو یاش کم نشده بود، حت ییبایاز ز

من شباهت  یکه با چشما اهشیدرشت س یچشما

 داشت...  یبیعج

 یکم داشت؛ غم تو یزیچ هیاون  یچشما فقط

 من...  یچشما

 

 موحد... اسری

 من...  یایتموم دن ی دهیکش یمن! پادشاه سخت یاباب

سنگش هم از همه محکمتره! مثل خودش، که  نگار

 یخودش نم یو به رو شکستیغرورش هر روز م

 آورد...

 محکم بود!  شهیهم

 

 ...کشمیهنوزم خجالت م ندازم،یم نییپا سر



اراده  یکه ب ییو با لب ها یو به سخت سوزهیام م گونه

 : کنمیزمزمه م نلرزیاز شدت بغض م

 

 مبارک بابا...  دتیع -

 

سنگ مزار هر سه بود رو کنار  یکه رو ییها میمر گل

 کنمیکه در حال سوخت بود مرتب م یبزرگ ییشمع ها

 . رمیاز آرامستان  امامزاده م گهیو به سمت د

 

مزارش رو با گالب  دیو سنگ سف کنمیرو باز م گالب

اگر  دونستمیکه م ینییرنگ تز دیو شمع سف شورمیم

 یرو رو ومدیاز طرح و رنگش خوشش م یلیبود خ

رو   دشی. شمع رو روشن و گل رز سفذارمیسنگ م

 ... کنمیدور اسمش پر پر م شهیمثل هم

 



 ... ییسایمبارک آ دتیع -

 

 بزنم...  یحرف تونمینم گهید و

که ده سال  ییزای...  چخوادیضجه م خواد،یم هیگر دلم

 از داشتنششون محرومم! 

 

هستم که  ییرو کنار تنها کسا لیسال تحو ی لحظه

که با  ینیهفت س یوقته ندارمشون! با سفره  یلیخ

 فرق داره...  ایدن یها نیتموم سفره هفت س

 از:  ینیخودم.، هفت س نیهفت س کنار

 مزار سنگ

 سرما 

 سردرد 

 سکوت 

 یسرشکستگ 



 یاهیس 

  سرنوشت

. ساکت و نمیشیکنار مزارش م ییا قهیدق چند

 خاموش...
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رو از  ی. گوشامیباعث مبشه به خودم ب یگوش لرزش

صفحه  یو به اسم بهراد که رو ارمیم رونیب فیک یتو

 .کنمینگاه م

رو از  ی. گوشامیبه خودم ب شهیباعث م یگوش لرزش

صفحه نگاه  یو به اسم بهراد رو ارمیم رونیب فیک یتو

 :دمیتعلل جواب م ی. با کمکنمیم

 

 بله؟  -

 سالم... -

 سالم! -

 سال نو مبارک...  -

 ... نیممنون، همچن -

  ؟ییکجا -

 



 یبهش بگم؟ لحظه یچ دی. باکنمیاطرافم نگاه م به

نگاه  یآرامستان؟ به آسمون ابر یو تو لیسال تحو

 هامهیشهر پر از درد رو به ر نیا یخفه یهوا کنمیم

 .کشمیم

 

 ام... کنار خانواده -

 

 :دهیو جواب م کنهیمکث م یکم

 

 ! رمیگیپس بعدا باهات تماس م -

 

 ی! حتما االن فکر کرده تورهیگیحال خودم خندم م به

ام نشستم و تماس اون باعث شده جمع گرم خانواده

 هم بخوره. ما به یجمع خانوادگ

  



 ! بگو... ستین یمشکل -

 فعال...  م،یکنیبعدا با هم صحبت م -

 

 نداره! یادهی. موندن فاکنمیرو قطع م تماس

که با باد پخش شدن رو، دور  ییهاو گلبرگ شمیم خم

تا چند  میخاله مر دونستمی. مکنمیاسمش مرتب م

 نیسال اول لیبعد از تحو شهی. همادیم گهیساعت د

 بود. سایمزار آ اومدیه مک ییجا

 

 ... یمبارک آج دتیع-

 

شدن سردردم  دتریو تا قبل از شد دارمیرو برم فمیک

 . رمیم رونیاز آرامستان ب

 کنمیم یها سعو با خوردن قرص گردمیخونه برم به

 سردردم کمتر بشه. یکم دیبخوابم، تا شا یکم



 

****         ****        ****         **** 

 

و از اومدن بدون دعوتش  دهیخواب از سرم نپر وزهن

! با جمیشوکه و گ ییهویو  خبریام، اون هم ببه خونه

موهام که دورم پخش شدن  کنم،یم یحال سع نیهم

 .رو جمع کنم

 

  ؟یچ -

 

 رونیدو نفره رو ب یغذاخور زیم یهایاز صندل یکی

 .نهیشیو م کشهیم

 

 میخوایه بودم مگفتم چمدون ببند! من که بهت گفت -

 مسافرت!  میبر



 خوامیاون جمع باشم. نم یتو خوامیبهراد! من نم -

 دنیبه د یلیم چی! هنمیکدوم اون افراد رو بب چیه

 دوازده سال ندارم... ازده،یاونم بعد از  انیمادر پو

 یاون روز بهت گفتم چقدر به هدفت مطمئن یوقت -

 ! ینزیجا م دونستمیروزها بود که م نیواسه ا

 

 یدستام رو رو ستم،یایو روبروش م رمیسمتش م به

چشماش زل  یتو تیبا عصبان ذارم،یم یاشهیش زیم

 :کنمیو با حرص و شمرده ادا م زنمیم

 

 سر ... به سر من... نذار بهراد! -
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 نیو باز اون چ کنهیچشمام نگاه م یتو میمستق

 :دمیو ادامه م شهیظاهر م شیمشک یچشما یگوشه

 

من  یپشت در خونه یاومد یپاشد خبریب ییهوی -

 ؟یخوایم یچ

  ؟ی! داریچا -

  گم؟یم یچ یفهمیم -



هم  نجاهاشیبه ا دیبا یکه قبول کرده بود یاون روز -

 ! یکردیفکر م

 

 الیخیو ب کنهیکف آشپزخونه نگاه م کیو به سرام 

 :دهیادامه م

 

  ؟یدار ی! چایجوابم رو نداد -

 

نگاه  شیو به خونسرد ستمیایم یو شاک نهیسبهدست

 .کنمیم

  

 نه، ندارم... -

 

و  شهیپا م یصندل یاز رو یاکننده یلبخند عصب با

 :دهیرفتن از آشپزخونه جواب م رونیب نیح



 

 رو راه بنداز...  یبساط چاپس  -

 

بکشم تا خودم رو کنترل  قینفس عم کنمیم یسع

! به همون ستدهیفایلج کردن باهاش ب دونمی. مکنم

 ...ارهیاندازه که من لجبازم اون هم بلده لجم رو در ب

 

 آماده نشد؟ یچا -

 ! ادیآب گذاشتم تا جوش ب -

 خوبه! -

 

 .گردهیرمو به سمت من ب ذارهیرو کنار م کنترل

 

 خرده از خودت برام بگو! هی -

 از خودم؟  -



 آره!  -

 

 .کنمیهم نگاهش م یتو یهااخم با

 

 کنم!  یکار نینداره بخوام چن یلیدل -

 

 ادیم رونیاز جلد بهراد مهربون ب یبه آن کنه،یم نگاهم

 دنیکه قبل از د شهیم یبه همون بهراد سرد لیو تبد

 .شناختمیمهربونش م یرو

 

و از تو  نجایا نمیبش امیکه ب ستمین کاریمنم اونقدر ب -

 نیا یکه تو یی! اما از اونجایبخوام برام از خودت بگ

. میخرده از هم بدون هی دیمسافرت سوزان همرامونه با

 یزیتا به چ میازشون دور بش شهیمسافرت نم یتو



کردن  فیها براش تعرکه بچه یینجایشک نکنن. تا ا

 .میاش رو درست کنهیبق دیبا ه،یاوک

 ه؟یاوک یچ -

من و تو از قبل به واسطه مهندس بازرگان هم رو  -

 هیکه مهندس بازرگان  یاز همون موقع م،یشناسیم

و چند ساله رو بعد از خودش همه کاره  ستیدختر ب

 میگیکرد! اما در مورد با هم بودنمون... م نسشیزیب

هم  که با میگرفت میچند ماه قبل انجام پروژه تصم

! تا میازدواج کن م،یخوردیتا اگر به درد هم م میباش

با  میتونیم مینیبب نکهیا یبرا هیآخر پروژه هم مهلت

که به  ییزاینه! اما در مورد خودت چ ای میهم باش

 مینکن یسوزان اشتباه ینظرت الزمه من بدونم تا جلو

 رو بگو... 

 



. ادیگرفته خوشم نم شیدر پ یباز نیکه ا یریمس از

 تا اروم باشم. کشمیو نفس م بندمیچشمام رو م

 

 !شناسمیم رستانیمهتا و هامون رو از دب ان،یمن، پو -
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 ن؟یچطور با هم آشنا شد -

 

کننده  تیت اذمرور اون خاطرا دیهنوز هم با چرا

 باشه؟! 

 

 یکه خودکش یاز دوستام؛ همون یکی یبه واسطه -

برگشت  نکهیبعد از ا انیپو رفت،یکرد. کالس کنکور م

تا  رفتیبه درخواست استادش به آموزشگاه م رانیا

 کارها کمکش کنه...  یتو

 

 :دهیو سر تکون م هیبه مبل تک بهراد

 

 ...ادمهیآره،  -



به  یهم بعد از مدت انید و پوش انیعاشق پو سایآ -

اون دوتا باعث شد تا  یابراز عالقه کرد، دوست سایآ

 باز بشه...  مونیبه زندگ انیهامون و پو یپا

 

 :دمیو ادامه م کشمیم یقیعم نفس

 

عاشق  انیعوض شد! مهتا و پو یکه گذشت باز یکم -

 نابود شد... یدوست نیمُرد، ا سایهم شدن، آ

 

 .گردهیرمبه سمت من ب نگاهش

 

 ! ن؟یبود یباز نیا یتو و هامون کجا -

مقابل هم  یفقط دو نقطه یباز نیا یمن و هامون تو -

بودم و  سای. از هر لحاظ! من دوست و خواهر آمیبود

 ... انیاون دوست و برادر پو



 

 .کنهیها رو عوض مو شبکه ارهیباالتر م یرو کم کنترل

 

 ه؟یپس مشکل تو و هامون چ -

 

 .کنمیدستام سرد شده و لرزشش رو حس م م،یعصب

 

به  یربط چیکه ه هیمشکل شخص هیمشکل ما  -

 یسوزان اشتباه نکن یتا جلو یکه قراره بدون ییزایچ

 نداره... 

 

 .دهیها ادامه مبه عوض کردن شبکه الیخیب

 

 چندتا؟  ؟یخانوادت؟ خواهر و برادر دار -



... فکر اریناز خودم دارم، زا کتریبرادر کوچ هیفقط  -

هنوز اونقدر از با  میبگ میتونیمهم باشه! م ناینکنم ا

 ! میها برسکه به خانواده میهم بودنمون مطمئن نشد

 آره... خوبه!  -

 باشه!  یکاف نقدریفکر کنم هم -

 آره!  -

 

 نییسکوت چند بار شبکه رو بدون هدف باال و پا یتو

و  ستیها ن. مشخصه که اصال حواسش به شبکهکنهیم

 .رهیذهنش درگ

و  ذارمیم یکتر یرو رو یو چا رمیآشپزخونه م به

طبق قانون  خودش جلو  خوامی. مگردمیدوباره برم

. اما فرصت گفتیم دیمن گفتم ،اون با یبرم! وقت

شروع  مقدمهیخودش ب نمیشیکه م نی. همدهینم

 : کنهیم



 

پدرامون با استاد بازرگان دوست بودن و هستن! سه  -

و هامون! هامون و  انی. مثل رفاقت پویمیصم قیتا رف

چند سال از من  شناسم،یم یرو از بچگ انیپو

پدرامون!  نیع میبود یخوب یقای! با هم رفکترنیکوچ

تا  یعوض شد. بخاطر اتفاق زیبا گذشت زمان همه چ

 نکهینداشتم. تا ا یطباهاشون ارتبا گهیسال گذشته د

ازرگان هردوشون رو مهندس ب یهااز پروژه یکی یتو

 ... هیکاف قدرنی! همدمید

 

 ! کنهیها رو عوض مباز شبکه و

راجع به مشکلش  یبار هم حرف کی یحرفاش حت نیب

 !زنهیبا هامون نم
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بزرگ شده که بدون جواب  یسوال هیاونا باهم  مشکل

 رو بفهمم! تیکامل بهراد امکان نداره بتونم واقع

 

 .امیم رونیصداش از افکار خودم ب با

 



لباس گرم  ادیهفته جمع کن. ز هی یلباسات رو برا -

 فصل خوبه!  نیا یتو رازیش یبرندار! هوا

 هستن؟  ایک -

 ..و مادرش. انیمهتا و پو ،یمن و تو، هامون و اسکا -

 

 

          .*/*/*/*/         .*/*/*/*         ./*/*/*/*

//*/*/* 

 

 

  ؟یچرا ساکت -

 ! مینر شدیکاش م یا -

داره شروع  یفکرش رو هم نکن! اصل باز یحت -

  ؟ی! شروع نشده جا زدشهیم

 



 .پرمیبهش م یعصب

 

و  ذارمیم ،یجا زد یدر جواب من بگ گهیبار د هی -

 !هین چجا زد یتا بفهم رمیم

 

 یاز عصب کنمیو احساس م کنهیتعجب نگاهم م با

 ییهابه خونه نیماش شهیشدنم، خندش گرفته. از ش

 ییفضا متیبه ق شدیشون مکه از ظاهر و منطقه

 :دمیتر ادامه مو آروم کنمیبرد نگاه م یها پاون

 

 اونا رو تحمل کنم...  خوامینم گهیمن د -

 

 :دهیتر جواب مآروم که کنهیاونم درکم م انگار

 



 تیافراد زندگ نیتراهیکه با س یستین یتو تنها کس -

 زالل!  یایم یمسافرت اجبار نیبه ا

 

 یرانندگ رهیبگ رینگاهش رو از مس نکهیبدون ا و

بحث کل دو سه روز گذشته  نیا دم،ی. ادامه نمکنهیم

تظاهر  خواستیکه م یادامه داشت و اون هم در حال

تر  یو آرومه، هربار عصب تفاوتیب شهیکنه مثل هم

 .شدیم

 

 چه   یمسافرت اجبار نیا یتو دونمینم

همه بحث باز هم  نیکه بهراد با ا فتهیقراره ب ییاتفاقا

 مسافرت اصرار داره. نیرفتن به ا یبرا

 

به  یکه هرچ کنمیاما به وضوح حس م زنمینم یحرف

من  یهانفس میشیم کینحس نزد یاون محله



بهراد دور فرمون  یانگشتا یو گره ک ترنیسنگ

 ... شهیتر ممحکم

 

 هی! شهیخونه متوقف م هی یجلو قهیچند دق بعد

 شهر...  یهامنطقه نیترمعروف یبزرگ تو یخونه

 

که ازش متنفر بودم... هم از اون منطقه، هم  یامنطقه

اون منطقه...  یهاهاش و از تموم خونهاز تموم کوچه

فاصله  ابونیخاطرات تلخم به اندازه چند خاگر با  یحت

 داشته باشم...

 

که  نمیبیرو م انیباز خونه پو یو سلطنت یادر نرده از

و با بوق  نشهیپشت ماش لیدر حال جا به جا کردن وسا

به  ی. کمدهیدست تکون م یسرخوش یبهراد با خنده



با  یاز نبود کس نانیو با اطم کنهیاطرافش نگاه م

 .کوبهیسرش م یدستاش رو تو یشیحالت نما

 

از خونه  یبهراد زن نیمحض خاموش شدن ماش به

 یتپل، موها بایتقر یکلی. قد متوسط و هادیم رونیب

که فقط  یدیشال سف ریرنگش از ز یبراق شراب

 موهاش گذاشته کامال مشخصه. یرو یشینما

 

 نیزم یرو زشیر یهاکه با چرخ یچمدون یدسته

برگرده  نکهیو قبل ا دهیم نایرو به پو دیکشیم

 .شهیو متوقف م فتهیما م نینگاهش به ماش

کنه  ریینفسام تغ تمیر شه،یخاطرات باعث م یادآوری

 و بدنم سرد بشه.

 هیمنطقه شب نیا یهاابونیخ یطراح دی... چرا بایلعنت

 به هم باشن؟
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 ؟یزالل؟ خوب -

 

 ده؟یخون م یمنطقه بو نیا چرا

 



 ...لرزهیزالل؟ حالت خوبه؟ دستات داره م -

 

 غیج خوادیچرا دلم م سوزه؟یام از درد مچرا گونه 

 بزنم؟ 

 

گرم شدن دستم با وحشت به سمت بهراد  با

زونم رو ! با دست گرمش دست سرد و لرگردمیبرم

دستش  یو با پرخاش دستم رو از تو ارادهیگرفته. ب

به  هیشب یحس اهشیس یچشما ی. توکشمیم رونیب

 .زنهیموج م یو شرمندگ یمونیپش

 

 ...میهست یباز نیا ینترس! ما برنده -

 یصحت حرفش رو تو خوامیو م کنمیم نگاهش

 نانیو با اطم زنهیکنم! آروم لبخند م دایاش پچهره

 :کنهیه مزمزم



 

 زلزله؟! میبر -

 

کاش  ی! اکشمیم یقیو نفس عم بندمیرو م چشمام

 منطقه نفس نکشم. نیتا خارج شدن از ا شدیم

اون  یو هم پا شمیم ادهیپ نیبا بهراد از ماش همزمان

. بهراد زودتر از همه شروع میریبه سمت سوزان م

 :کنهیم

 

 سالم سال نو مبارک...  -

 

 . کنهیو بغلش م ادیجلو مبا لبخند  انیپو

 

 شما نوگل نوشکفته هم مبارک!  دیسالم ع -

 



. فقط زنهینم یاز سوزان هستم اما حرف یجواب منتظر

و باالخره آروم و  کنهیشده به بهراد و نگاهش م رهیخ

 :دهیناباور جواب م

 

 ...یسالم بهرادم! چقدر عوض شد زم،یسالم عز -

  ن؟یخوب -

 

و با حسرت به سر تا  رهیگیآغوش م یرو تو بهراد

 .کنهیپاش نگاه م

 

خوب  یخوایم دم،یهمه مدت د نیتو رو بعد ا یوقت -

 نباشم؟ 

 

. کنمیناچار سالم م گردهیکه به سمت من برم نگاهش

اما چند  دهینگاهش متعجبه و سرد جواب سالمم رو م



. شهیو بعد لباش به خنده باز م رهیام خلحظه به چهره

 .ادیبه سمتم م زنهیصداش موج م یتو که یبا تعجب

 

 زالل؟  -

 

 :ادیبا خنده به حرف م انیپو

 

 نینیکرده که بب رییمهتا که گفته بود اونقدر تغ -

  ؟یدی! حاال دنشیشناسینم

 

به بودن  یلی. مرهیگیمن رو هم در آغوش م سوزان

ادب رو حفظ  کنمیم یآغوشش ندارم اما سع یتو

که انگار  کنهیرفتار م یمیصم یکنم. اما اون طور

دوبار بوده اون هم سالها  یکیاز  شتریما ب یدارهاید

 بوده!  شیپ



 قیرف نیتریمیهم هنوز من رو به چشم صم دیشا

 .نهیبیعروسش م
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  ؟یزالل جان! خوب یچقدر عوض شد -

 ممنونم! -



 

 .کنهیذوق دوباره به سرتا پام نگاه م با

 

 کرده! رییدختر! نگاهش کن، چقدر تغ یوا -

 

 :دهیادامه م انیپو

 

 زشت شده! مگه نه مامان؟  یلیخ -

 .کنهیچپ نگاهش مخنده چپبا  سوزان

 

سر به سرش نذار! زشت شده و تونسته دل بهراد  -

 سخت پسند ما رو ببره؟

 

بگه مهتا با لبخند به سمتمون  یزیچ یکس نکهیا قبل

 .ادیم



 

 مبارک...  دتیسالم بهراد! ع -

 

 :دهیکوتاه جواب م بهراد

 

 ! نیممنون، همچن -

 

ده! با تپل ش یبرآمده و صورتش هم کم یکم شکمش

 یمن رو تو نکهیقبل ا یول اد،یلبخند به سمت من م

 .کشمیناخودآگاه خودم رو عقب م رهیبغلش بگ

فقط  نیسنگ یسکوت ی. همه توکنهینگاهم م شوکه

 :ادیشاهد ماجرا هستن. سوزان با تعجب به حرف م

 

 نیخوایسال نو نم یتو ؟یمیقد یشده دوستا یچ -

 ن؟یرو بغل کن گهیهمد



  

 یرو عاد زیهمه چ کنه،یم یدتر از همه سعزو بهراد

 جلوه بده.

 

به  نیهم یسرما خورده، برا ی! زالل کمستین یزیچ -

 .کنهیمهتا جان مالحظه م طیخاطر شرا

 

 : زنهیکه انگار قانع شده لبخند م سوزان

 

! یمالحظه کن یتو بتون دونمیم دیمن بع یول -

عدش زالل به سرماخوردن ب ینیریبه ش یکی دنیبوس

 مگه نه؟  ارزه،یم

 

 دیو شا نیگرم و مردونه! سنگ زنه،یلبخند م بهراد

 !طنتیهم با ش یکم



 

 :کنهیبا اعتراضش بحث رو عوض م انیپو

 

کجا موندن؟ مگه نگفتن چند  یپس هامون و اسکا -

 ان؟یم گهید قهیدق

 

آروم جواب  ستاده،یا یبا ناراحت انیکه کنار پو مهتا

 :دهیم

 

 ومدن... اوناهاش، ا -

 

 نی. ماشگردمیبرم کنهیکه مهتا اشاره م یسمت به

بهراد نگه  نیکنار ماش شه،یم کیهامون بهمون نزد

 !شنیم ادهیو هر دو پ دارهیم
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 رسونهیله خودش رو به ما مو با عج زدهجانیه یاسکا

 . رهیگیو با ذوق سوزان و مهتا رو در آغوش م

 

 سال نو مبارک...  -

 



که بهراد آورده  یاسوزان با بهونه ادیبه سمت من که م 

رو به سمت  رشیمس یاسکا شهیبود مانعش و باعث م

. بهراد در جواب با گهیم کیبهراد کج کنه و تبر

و  رهیگیبغلش م یرو تو یاسکا یمیصم یلبخند

 .زهیریموهاش رو به هم م

 

 کیو تبر کنهیم یبه هامونه که با همه رو بوس نگاهم

 هیشب یزیآروم چ رسهیبه من و بهراد م یو وقت گهیم

 شهیو باعث م کنهیتعارفات مرسوم رو زمزمه م

 سوزان با تعجب نگاهشون کنه.

 

 ئه!مثال سال نو ن؟یهم رو بغل کن نیخوایپسرا نم -

 

و  رهیم نیبه سمت ماش یبدون توجه به کس بهراد

 :دهیجواب م



 

 شروع نشده! کیتا تراف میبهتره حرکت کن -

 

! رهیم نشیبه سمت ماش یهم بدون حرف هامون

و آروم با تاسف سر تکون  کنهیبه جمع نگاه م یاسکا

 :دهیم

 

 !یلعنت -

 

 با انی. پوشهیو سوار م رهیهامون م نیبه سمت ماش و

 .گردهیبه سمت سوزان برم یکالفگ

  

دوتا رو مثل قبل کنار هم  نیا شهیمن که گفتم نم -

 نگه داشت مامان! 



دوتا  نیا ن،یاز ا شتریتا ب میاشکال نداره! فعال بر -

 چشم هم نباشن!  یجلو

 

که  نیهم گردم،یبرم نیبه اونها به ماش توجهیب

از  و جلوتر کنهیبهراد با سرعت حرکت م نمیشیم

 .فتهیهمه به راه م

فقط  ذاره،یحرف زدن نم یبرا ییکه جا هیعصب اونقدر

 !دهیپدال گاز فشار م یپاش رو رو

 یتوقف رانندگ یابدون لحظه یساعت رو حت پنج

بدون توقف پشت  شن،یهم مجبور م هیو بق کنهیم

 .انیسر ما ب

 

 میگوش یسرم رو از تو یکنار نیبوق ماش یصدا با

که  خوادیبا اشاره دست ازم م انی. پوکنمیبلند م

 . ارمیب نییرو پا شهیش



که  کنم،یو منتظر نگاه م ارمیم نییپا یرو کم شهیش

 :دهیبهراد رو مخاطب قرار م انیپو

 

تو چرا در  یخاموشه؟ زالل گوش تیبهراد چرا گوش -

 گهیشون شده، مامان مها گشنهبچه ست؟یدسترس ن

 ! میا نگهدار ناهار بخوررستوران هست اونج هیجلوتر 

 

اش رو از جاده جدا شده خینگاه م نکهیبدون ا بهراد

و خودش  دهیباشه تکون م یبه نشونه یکنه سر

 .برهیرو باال م شهیش

 

 نیماش یباشه؛ هوا نییپا شهیبهراد! بزار ش -

 !شهیست. حالم داره بد مخفه

 



رو به حالت قبلش  شهیش یباز بدون حرف 

 ! گردونهیبرم

شال  یلبه شه،یم نیکه با شدت وارد ماش یخنک یهوا

باد سرد  ی. از خنکاارهیرنگم رو به رقص در م یمشک

 .بندمیچشمام رو م یبهار

و  تیکه با عصبان یاام به خاطر جملهبسته یچشما

 .شهیباز م رسه،یدارش به گوشم مخش یصدا

 

زالل! به  یخوریمدت از کنار من جم نم نیا یتو -

 ! میندار یچیو سرپ ی! لجبازیکنیگوش م حرفام

 

. اصال برام مهم کنمیو نگاهش م رهیهم م یتو اخمام

 .ادیاز دستش برم یو چه کار هیکه چقدر عصبان ستین

 

 به عنوان برده همراهت اومده باشم! ادینم ادمی -
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 به عنوان برده همراهت اومده باشم! ادینم ادمی -

 ! یشناسیجمع رو نم نیاما ا یستیبرده ن -



به اون  یمن کار ه،یجمع اسکا نیاگر منظورت از ا -

آدمها خوب  نیا یهیصورت با بق نیا ریندارم! در غ

 ! شناسمشونیهم خوب م یلیآشنام! خ

 ! یشناسینم -

که تو چقدر اونا رو  ستیادامه نده بهراد! برام مهم ن -

 ییخودم باهاشون آشنا یاما منم به اندازه ،یشناسیم

اجازه رو  نیمن با تو ا یهمراه یدارم! اگر هم فکر کرد

و من  یرفتار کن خوادیکه هرجور دلت م دهیبهت م

 گمینم یچیعمل انجام شده قرار گرفتم، ه یچون تو

بگو  یخوایرو م یزیچ نی! اگر چنیاهبسخت در اشت

 .رمیبگ نیبرگشتن ماش یآژانس سر راه برا نیتا اول

پس لطف کن بخاطر مشکلت با مهتا، گند نزن به  -

 ... زیهمه چ

 رفتار تو با هامون مشخص بود!  نیاز اول -

 



 یتو یهااز رستوران یکیبه سمت  انیپو نیماش

. رهیم و بهراد هم به همون سمت چهیپیم ریمس

به  تیو با عصبان کنهیپارک م یارو گوشه نیماش

 . گردهیسمتم برم

 

قبل  خوادیدلم م یزنیکه حرف خودت رو م ییوقتا -

 ! ارمیسر تو ب ییبال هینوبت هامون برسه  نکهیاز ا

 

بهش  توجهی! بشهیم ادهیپ نیبا همون حالت از ماش و

 سوزان به یو با اشاره شمیم ادهیپ نیاز ماش

 .رهیسمتشون م

 

رستوران غذا  یباغچه یزالل؟ تو هینظر تو چ -

 سالن؟  یتو ای میبخور

 نداره!  یفرق - 



 

 .کنهیبا لبخند به اطرافمون نگاه م سوزان

 

! میآزاد غذا بخور یهوا یمن دوست دارم تو -

قشنگ و با صفاست! به  یلیخ نجایا یباغچه یمحوطه

پاهام درد  !مینیشیتخت م یهم رو یصندل یجا

 !مینشست یصندل یگرفته... چند ساعته که رو

 

 :دهیسرخوشانه جواب م یاسکا

 

 باغچه...   گمیمنم م -

 

و به  ذارهیبا لبخند دستش رو پشت کمرم م سوزان

 .کنهیم تمیرستوران هدا یسمت در ورود

 



 باغچه...  میریپس م -

 

 با اشهیست که روحپنجاه و چند ساله یبه زن نگاهم

نداره! خوشحال و سرزنده،  یجوون فرق یدخترا

 بودمش...  دهیبار د نیاول یکه برا یدرست مثل روز

 

که سوزان  یاز شستن دست و صورتم به تخت بعد

 یتخت تنها جا برا ی. روگردمیانتخاب کرده بود برم

کنار بهراد بود که نشستن کنار  اینشستن کنار مهتا و 

 .کنمیبهراد رو انتخاب م

تا باالخره  زننیحرف م یاز سفارش از هر در بعد

به غذا ندارم اما مجبورم باهاش  یلی. مرسهیغذاها م

سوزان و بهراد که هر از  یرهیکنم تا از نگاه خ یباز

 در امان باشم. کردمیرو حس م شینیسنگ یگاه

 



 ؟یزالل جان؟ دوست ندار یکنیم یچرا با غذات باز -

 ؟یسفارش بد گهید زیچ یخوایم

 ندارم!  لیست اما، مخوشمزه یلینه ممنون، خ -

 

 .کنهیهم ناراحت نگاهم م یکم دیمتعجب و شا سوزان

 

پس کجاست اون زالل  ؟یآروم شد نقدریچرا ا -

 زلزله؟
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 :دهیلبخند بزنم که مهتا آروم ادامه م نم،کیم یسع

 

بهراد حواسش  یخوب شده، از وقت یلیتازه االن خ -

وزن  لویبه غذا خوردن زالل هست فکر کنم چند ک

 پوستش... ریاضافه کرده. آب رفته ز

 

اما  کنهیبه بهراد نگاه م یساختگ یبا اخم سوزان

 مخاطب حرفاش منم.

 

 شده؟ آره؟! نکنه با بهراد بحثت نم،یبب -



 

 .دهیسرتکون م بهراد

 

ها ست، شبخرده خسته هی ست،ین یزیچ -

 ست...پروژه ری! تموم فکرش درگخوابهینم

  

 .گردهیناراحت به سمت من برم یاسوزان با چهره نگاه

 

 نیکن... ا یخودت رو عذاب نده دختر! زندگ نقدریا -

ذوق و  د،یهست. شماها االن جوون شهیها همپروژه

با  دیدار دیبفهم ذارهیتون به کار نموق و عشقش

و  ونینگاه به هما هی!!! دیکنیم کاریچ تونیجوون

از  یچیشده اما ه دی! موهاشون سفنیفرامرز بنداز

کار، پروژه، برج  فقط! دنینفهم شونیو جوون یزندگ

 و... 



 

به هامون،  ییو با نگاه گذرا زنهیم یپوزخند بهراد

شده  دهیکه دور حوض چ ییهانگاهش رو به درختچه

 : دهیو جواب م کشهیبودن م

 

خوب  یلیکه خ ونیاما، هما دونمیعمو فرامرز رو نم -

 ! کنهیکرد، هنوز هم داره م یجوون

 

 یکه به قاشق تو یفشار تونمیم کنه،یم یمکث

 .نمیرو بب کنهیدستش وارد م

 

دورش هستن اگه  شهیکه هم یابا اون همه مشغله -

تعجب داشت! باالخره  یجا شدینم دیسفموهاش 

 ...ستین یهندل چند تا معشوقه با هم کار راحت

 



 نیور شدن ابا وساطت از شعله کنهیم یسع انیپو

 کنه. یریجنگ خاموش جلوگ

  

 بس کن بهراد...  -

 

 یاز رو یعصب یاو با تک خنده گهینم یزیچ بهراد

 .زنهیم رونیو از رستوران ب شهیتخت پا م

که  کننیسکوت به هم نگاه م یرفتن بهراد همه تو با

 :ادیبه حرف م یسوزان با ناراحت

 

 ! اوردمیرو م ونیاسم هما دیمن بود! نبا ریتقص -

 

 یکه سع یو در حال دهیتکون م یسر یعصب هامون

 : دهیداره خودش رو آروم نشون بده، جواب م

 



 .نیادامه ند ن،ی! تمومش کنستیمهم ن -

 

 .کنهیکه بهراد رفت نگاه م یریبه مس یاسکا

 

 بهراد کجا رفت؟  -

 !شهیرفته قدم بزنه. با راه رفتن آروم م -

 

که باهاشون تنها موندم با  یفرار از جمع یبرا

که سوزان  پوشمیهام رو مبوت یلب ریز یعذرخواه

 :ارهیمشخصه رو به زبون م هیکه از نگاه بق یسوال

 

 زالل؟ یریکجا م -
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 .کنمیو شالم رو درست م ستمیایم صاف

 

 آرومش کنم. رمیم هیبهراد! االن عصب شیپ -

 

که  یاکه رابطه دهیمهربون سوزان نشون م لبخند

بذاره  شیابه نم هیبق یاز خودمون برا خواستهیبهراد م

 رو باور کرده.



  

 ! حواست بهش باشه.زمیباشه برو عز -

 

 کنمیو احساس م دمیفقط سر تکون م یحرف بدون

 یآخر تو یکه لحظه یاون نگاه عصب ر،یطول مس یتو

 !کنهیام  مبودم بدرقه دهیهامون د یچشما

 

 یجلوتر از رستوران تو نکهیتا ا رمیبهراد م دنبال

 کنمیم داشیپ ابونیخ یهیشحا کیسبز کوچ یفضا

 به اطرافش در حال قدم زدنه!  توجهیکه ب

و قبل  کنمیم شیو چند قدم همراه رمیسمتش م به

 :پرسهیحضورم رو بهش اطالع بدم سوال م نکهیا

 

 ؟یاومد یچ یبرا _

 



اش شونهبهتا بتونم شونه دارمیرو بلندتر برم هامقدم

 راه برم.

 

بپرسه که  ییسواال خواستیمسوزان  موندمیاگر م -

 ! دونمیجوابشون رو هنوز نم

 

چقدر  دونمی. نمدهیو فقط سر تکون م گهینم یزیچ

 :کنهیکه شروع م میزنیسکوت قدم م یتو

 

  ؟یچرا غذا نخورد -

 

تا ذهنم رو منحرف  دیکه پرس یتوجه به سوال بدون

 :ارمیکنه سوالم رو به زبون م

 

 پدر هامونه؟  ونیهما -



 

 یگوشه ینیو چ کنهینگاهم م سته،یایحرکت م زا

 .شهیچشماش ظاهر م

 

هم  ،یریاعصابم م یکارات هم رو نیوقتا با ا یبعض - 

به مهندس بازرگان بخاطر انتخابش  یشیباعث م

 بگم!  نیآفر

 

 گهید زیچ ایبرداشت کنم  فیحرفش رو تعر دونمینم

 فعال بهش فکر نکنم. دمیم حیو ترج

 

 جواب سوال من نبود... نیاما ا ممنون! -

 

و دوباره  شهیتر مپُررنگ اهشیس یکنار چشما نیچ

 . بلند و محکم...  دارهیقدم برم



 

رو نپرس! چون  یکه آماده کرد یآره! اما سوال بعد -

سوالت  نیبرسه که بخوام به ا یروز دونمیم دیبع

غذاشون تموم  دیبا م،یبرگرد ایجواب بدم. حاال هم ب

از خوردن ناهار  ینکن تونست الیاشه و تو هم خشده ب

 !یق سر در بر

 

هم  طیاون شرا یکه تو بیکنار اون آدم عج در

و  فتمیحواسش هست که من غذام رو نخوردم راه م

 ون،یهما نیب یاچه رابطه نکهیبا فکر به ا کنمیم یسع

 یبرسم که انتظار یبهراد و هامون وجود داره به جواب

 ! خودهیب

 



 یهمه منتظر ما برا میگردیبرم یبهراده! وقت با حق

ما به  دنیهستن و سوزان با د ریمس یباق یادامه

 .ادیسمتمون م
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 ظرف!  یگفتم غذاتون رو بذارن تو م؟یبر -

 



 .کنهیو بهراد تشکر م دهیدستم م غذا رو به ظرف

 

زالل غذاش رو نخورده  ن،یکرد یممنون! کار خوب -

 بود. 

  

 .میهمه به سمتش برگرد شهیباعث م انیزدن پو غر

 

 ! ادیمن خسته ام! االن هم که غذا خوردم خوابم م -

 

 :کنهیبا خنده نگاهش م سوزان

 

  ؟یچ یعنی نیخب ا -

 ! کنمینم یمن رانندگ -

 ! ترسمیم رانیا یتو ی! منم از رانندگآ آ -

 



 .رهیداوطلبانه جلو م مهتا

 

 ! کنمیم یخب من رانندگ -

 

 نیو همراه بهراد سوار ماش میکنیصبر نم گهید

 .فتهیو راه م میشیم

 

 

تا  یزی. چکنمیچشمام رو باز م نیمتوقف شدن ماش با

 کنمیخودم رو جابجا م یکامل هوا نمونده. کم یکیتار

 که خشک شدن کمتر بشه. یاز درد عضالتتا 

 

 .میدی! پاشو رسیشد داریبه موقع ب -

 



نسبتا بزرگ  اطیح هی ی. توکنمیبه اطرافم نگاه م یکم

استخر وسط  اد،یکه به چشمم م یزیچ نیاول م،یبود

 یروشن دورش و بازتاب نور تو یهاکه با چراغ اطهیح

رو  نیرو بوجود آورده بود. در ماش یقشنگ ریآب تصو

 . شمیم ادهیو پ کنمیباز م

 

به سمت  شهیکه مشغول صحبته باعث م انیپو یصدا

هامون و  نینگاه کنم که ماش اطیح دهیقسمت سرپوش

رو بهم  ی. سردرد فرصت کنجکاونمیبیرو م انیپو

 .شهیکه بهراد مانعم م رمیبه سمت چمدونم م ده،ینم

 

 .ارمیخودم م نهیدست نزن، سنگ-

 



 شنهادیبه پ ذاره،یامکان تعرف کردن برام نم یدرد حت 

که،  یا. خونهرمیبهراد به سمت ساختمون خونه م

 بود! الیو هیشب شتریب

 

حالم  تونهیهم نم رازیخوش و خنک اول شب ش یهوا

 رو بهتر کنه...

 

باز  مهیکه تا ن یبزرگ یها از در ورودگذشتن از پله با

 یهاندهصحبت و خ ی! صداشمیبود وارد خونه م

که اونا زودتر از  دهینشون م یسوزان و مهتا و اسکا

 من وارد خونه شدن.

 

سالن با چند دست مبل  ستم،یایسالن م وسط

 پر شده.  یو راحت یسلطنت

 



 یکه صدا کنمیو سردرگم به اطرافم نگاه م جیگ

 به سمتش برگردم!  شهیسوزان باعث م

سمتم  که وسط هال قرار داره به ییراهرو یجلو از

 .ادیم

 

! چقدر چشمات یشد داریچه عجب ب زم،یسالم عز -

 قرمزه! 

 نیبخوابم با هر تکون ماش نیماش یعادت ندارم تو -

 دارم... یدیسردرد شد نیو واسه هم شدمیم داریب

 

 .ادیچند قدم به سمتم م سوزان

 

اتاق  هی ایب یستادی! حاال چرا اونجا ازمیعز یوا یا -

 و بذار و درست استراحت کن.ر لتیانتخاب کن و وسا
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 نیو هم ستیتعارف کردن مساعد ن یاصال برا حالم

اتاق نگاه  نیبه سمت راهرو برم. به اول شهیباعث م

 یتو لیدرحال جابجا کردن وسا یکه اسکا کنمیم

 نکهیا دنی. فهمزنهیمن لبخند م دنیکمد اتاقه و با د

. به اتاق ستین یانتخاب کرده کار سخت یاتاق رو اسکا

 یتخت نشسته و از تو یرو هتام کنم،ینگاه م ییروبرو

 .کنهیم یها رو خالچمدونش لباس



 

و به  رمیگیمتوجه من بشه نگاهم رو ازش م نکهیا قبل

 دمانیچ یق برعکس دو اتاق قبل. اتارمیم یاتاق بعد

حدس زد که ازش به  شهیداره و راحت م یترخلوت

 یتخت دو نفره هی. شهیعنوان اتاق مهمان استفاده م

کمد  هی ست،یهم نو ن یلینچندان مدرن که خ یچوب

 در تراسه. ماال،در که احت هیو   یوارید

 

و به سمت تخت  بندمیدر اتاق رو م شم،یاتاق م وارد

تخت  یو رو کنمیپالتوم رو باز م یها! دکمهمریم

 .نمیشیم

 

 یریتاث کنمیوارد م جگاهمیکه با انگشت به گ یفشار

که با تابش  یکمتر شدن دردم نداره! درد یرو



 نیبوجود اومده به ا یطوالن یآفتاب و بدخواب میمستق

 .قصد نداره که رهام کنه یراحت

 

شته باشم در دا یحس خفگ شهیرو که باعث م پالتوم

و بعد از چند  کنمیرو از موهام جدا م پسمیکل ارم،یم

. کنهیم دایپ انیموهام جر نیساعت باالخره هوا ب

تا درد موهام کمتر  دمیپوست سرم رو مالش م یکم

 بشه.

 

 وارید یرو یقد ینهیآ یدختر تو ریبه تصو نگاهم

 .شهیخشک م

بود  بسته شده پسیبلندم اونقدر محکم با کل یموها

مواج به  پسیکل یهادندونه دیکه حاال با رها شدن از ق

 ...اریزان ی. مثل موهارسهینظر م

 



داره مغزم رو له  کنمیکه احساس م یشدت سردرد از

 !بندمیو چشمام رو م خوابمیتخت م یرو کنهیم

 

و  کنهیدردم رو کمتر م یهام کمپشت پلک یکیتار

 دارم... که چشمام رو بسته نگه  شهیباعث م

 

بهراد  یبا من کار نداره اما با صدا یکه کس خوشحالم

 .ارهیدووم نم ادیز میخوشحال

 

 زالل کجاست؟  -

 

 یخستگ یاذره یصداش حت یکه تو یدر حال سوزان

 :دهیجواب م ستیمشخص ن

 

 اتاقتون...  یتو -



 اتاقمون؟!  -

آره زالل اتاق کنار حموم رو انتخاب کرده! حموم رو   -

 کجاست؟! دتهایکه 

 

در اتاق  یبعد با صدا یاما کم شنومیبهراد رو نم جواب

 ییبدون باز کردن چشمام با صدا نم،یشیتخت م یرو

 :دمیگرفته جواب م

 

 ... دییبفرما -

 

تا حد امکان  کنمیم ی. سعشهیباز و بسته م در

 ینور نیترکیکوچ کنمیچشمام رو باز نکنم، حس م

 . شهیباعث شدت سردردم م

 



حس  شهیم کیکه نزد ییقدم ها یصدا دنیشن با

 نکهی. درست قبل استادهیروبروم ا یکس کنمیم

از بابت  المیو خ شنومیچشمام رو باز کنم صداش رو م

 :شهیکه وارد اتاق شده بهراده راحت م یشخص نکهیا

 

 حالت خوبه؟  -

 

 : دمیگرفته آروم جواب م یصدا با

 

 ! کنهیسرم درد م -

  ؟یرو خوردقرصات  -

 ! نیماش یتو فمه،یک ینه تو -

 رو آوردم!  فتیک -

 



 یرو تو فیک ریزنج نکهیتا ا کنمیرو دراز م دستم

 .ذارهیدستم م

 

  ؟یکنیچرا چشماتو باز نم -

 !کنهیم شترینور دردم رو ب -

! من االن خاموش ؟یپس چرا المپ رو خاموش نکرد -

 ....کنمیم

 

که زودتر از من  رمیگجلوش رو ب خوامیم زدهوحشت

برق به  دیکل «کیت» یو بعد صدا شهیدست به کار م

 .رسهیگوشم م
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 حاال چشمات رو باز کن... -

 

آروم چشمام رو باز  زنمیتخت چنگ م یملحفه رو به

 .کنمیم

 

 یهاهالوژن میخاموش هستن اما نور مال هاالمپ

 دنیاتاق رو قابل د یکه با فاصله از هم فضا یسقف

 وحشت نکنم. یکیتار نیاز ا شهیکردن باعث م

 

 .ستادهیبرق ا دیکه هنوز کنار کل کنمیبهراد نگاه م به



 

 تر بشه؟روشن یخوایم_

 خوبه... ینجورینه! هم -

 

 رونیقرصام رو ب کیکوچ فیک ،کنمیرو باز م فمیک

و روشن اتاق، دنبال  کیتار یتو کنمیم یو سع ارمیم

 قرص مورد نظرم بگردم.

  

 کمکت کنم؟  یخوایم -

  ؟یاریآب برام ب وانیل هی شهینه... فقط م-

 آره حتما... -

 

و  بندمیباز هم چشمام رو م رنیم رونیاتاق که ب از

سرم رو محکم  دخوای. دلم مدمیرو فشار م جگاهمیگ

 درد کمتر بشه. نیا دیببندم تا شا یزیبا چ



 

چشمام رو  شه،یدوباره در اتاق باز م گذرهیکه م یکم

 . برمیجلو م وانیگرفتن ل یو دستم رو برا کنمیباز نم

 

 .... لطفا؟نجایا یاریچمدونم رو ب شهیممنونم! م -

 

شدن  دهیکش یصدا نکهیتا ا دیطول کش هیثان چند

حدس  تونمیو م رسهیچمدون به گوشم م یهاچرخ

 یبزنم که چمدون رو کنار تخت گذاشته اما هرچ

 . دهیآب رو به دستم نم وانیل مونمیمنتظر م

 

 بهراد؟  -

 

 ! دهیاما جواب نم شنومیهاش رو از دور منفس یصدا

 



  ؟یآب رو بد شهیبهراد؟ م -

 

 که تنهام... دهیاتاق نشون م سکوت

 !شنومیهاش رو هم نمفسن یصدا یحت گهید

 

طور که حدس . همونکنمیچشمام رو باز م آروم

اما با  ستی. حالم خوب نستیاتاق ن یتو یکس زدمیم

 یکه با صدا امیب نییاز تخت پا خوامیوجود م نیا

 .خورمیبهراد جا م

 

و سردرد  جهیزالل؟ مگه سرگ یکنیم کاریچ  -

 ؟یندار

 

 .کنمیو نگاهش م نمیشیم سرجام

 



  ؟یاز جات پاشد یچ یواسه -

 دنبالت...  امیب خواستمیم -

 

 .نهیشیتخت م یو کنارم رو ادیآب به سمتم م وانیل با

 

کنم طول  دایپ هانتیکاب یرو از تو وانیشرمنده، تا ل -

 !دیکش

 یتو چمدونم رو گذاشت ؟ینبود نجایمگه االن ا -

 !!!نجایا

 من؟! -

 

جوابم اما فقط من منتظر  کنه،یلحظه مکث م چند

آب رو به  وانیو بدون حرف ل شهیم بمیسکوتش نص

 !دارهیقرصام رو برم فیو ک دهیدستم م

 



 زالل؟ هیچ یها براقرص نیا -
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 زالل؟ هیچ یها براقرص نیا -

 بده... ست،ین یزیچ -

 

 شهیو فشار درد باعث م گردونهیرو بهم برنم قرصام

 صداش کنم. یپرخاشگر و عصب اراده،یب

 



 بهراد! با توام! -

 صبر کن زالل!  -

 

تخت  یکه کنارم رو کنمیرفتن تخت حس م نییاز پا 

اش به هم شوکه دیآروم و شا یبعد صدا ینشسته. کم

 :رسهیگوشم م

  

اعصاب و  یقرص ها نایا شتریب گهیسرچ کردم، م -

 !؟یدونستیروانه! م

 

 .رهیگیو اون جوابش رو م کنمیم سکوت

 

 ؟یخوریرو م نایا یچ یبرا  -

 



ها رو از قرص کیکوچ فیک کنم،یرو باز م چشمام

و در حال گشتن دنبال قرص مد نظرم  کشمیدستش م

 :دمیجواب م

 

 ستوده! « تردک»بدم،  حیکه برات توض نمیبیالزم نم -

 

که  یو بعد از چند لحظه با آرامش جور کنهیم سکوت

 : دهیکل کل نداره جواب م ای تیمتوجه بشم قصد اذ

 

قدرت  نیبا ا ییهااما نوشته بود قرص ستم،یدکتر ن -

! دنینم چکسیپزشک به هدکتر روان زیرو بدون تجو

شده مسخ یهاآدم نیع یگاه نکهیا لیپس... دل

من رو  یگاه نکهیهاست! اصقر نیا یشیم

 !یکنیرفتار م بیو عج یشناسینم

 



حس  شهیم کینزد میداره به زندگ نقدریا نکهیا از

 :دمیجواب م یندارم و عصب یخوب

 

بار بهت گفته بودم، دکترم گفته که  هیقبال هم  ادمهی -

خود مغز بعد حمله دستور  یگاه ایقرصاست  ریتأث

 !دهیموقت م یفراموش

! آره زالل؟ چرا بهم ؟یحت نظر روانپزشکتو ت -

 !؟ینگفت

 

رو  نیو کالفه... ا هی. شاککنمینگاهش م یحرف بدون

 رنگش بخونم. یمشک یاز چشما تونمیم یبه خوب

 

رو هر وقت دلت  یمهم نیبه ا یپس چرا قرصا -

 ؟یخوریم خوادیم

 دوستشون ندارم! -



 نکهیا لیدل دیمگه به دوست داشتن توئه؟! اصال شا -

که قرصات  نهیواسه هم دهیها بهت دست محمله نیا

 !یخوریرو درست نم

 

با صحبت در موردش دستام داره  کنمیاحساس م 

 کنم،ی. با عجله در ظرف قرص رو باز مشهیسرد م

به کمک  یو به سخت دارمیبرم یقوط یرو از تو یقرص

 . دمیآب قورتشون م

 

 اما آرومه... هیشاک هنوز

 

ات معده خورن،ینم یخال یص ها رو با معدهقر نیا -

 ! کنهیرو سوراخ م

 



 ی. ملحفه روکنمیلب زمزمه م ریرو ز «ستین مهم»

بدون توجه بهش  کنمیم یو سع کشمیخودم م

 بخوابم.

و  شنومیو راه رفتنش رو م دنینفس کش یصدا

کم اثر اتاقه. قرص کم یحدس بزنم که هنوز تو تونمیم

. شهیپلکام گرم خواب م شتریب هیانو هر ث ذارهیم

 یو صدا کنهیموهام رو نوازش م یدست کنمیحس م

 :رسهیوار به گوشم مآرومش زمزمه

 

 تم زلزله...من تا آخر عمرم شرمنده -
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. چشمام رو نمیشیتخت م یو رو خورمیتکون م یکم

 .خورمیو جا م کنمیباز م

 

چمدون کنار تخت  دنیاما د ستیبرام آشنا ن اتاق

. ارمیب ادیرو به  زیهمه چ یاهیبه ثان شهیباعث م

رو  صبح قهیعدد پنج و چهل و پنج دق میساعت گوش

 . دهیم شینما

طلوع نکرده اما  دیصبحه و خورش شیگرگ و م هوا

طلوعش  یکیکه به آسمون داده خبر از نزد ییروشنا

 داره.



 

 دهی. سکوت خونه نشون مرمیم رونیاز اتاق ب آروم

سرد قدم  یهاکیسرام ی. رودنیکه هنوز همه خواب

 . رمیو به سمت سالن م دارمیبرم

از کاناپه ها  یکی یرو نکهیتا ا گردمیبهراد م دنبال

سرش گذاشته و  ری. چندتا کوسن رو زنمشیبیم

اش نگاه بسته یو به چشما رمی. جلوتر مدهیخواب

 تمیبا ر اشنهیس یو قفسه کشهی. آروم نفس مکنمیم

 . خورهینفساش تکون م

چشماش  یناگهان یلیخ رمیازش فاصله بگ نکهیا قبل

و  نهیشیم خوره،یجا م من دنیبا د کنه،یرو باز م

 :پرسهیآروم سوال م

 

 شده؟  یزیچ -

 نه!  -



 !؟یدیترس -

 نه! -

 

که تا  یو بدون تنش فرستهیم رونیرو محکم ب نفسش

 .کنهیداشت نگاهم م شیپ یچند لحظه

 

 ؟یخوایم یزیچ ؟یشد داریپس چرا ب -

 کجان؟ هی. بقادینه! خوابم نم -

  

و  کشهیم شاختهیبه هم ر یموها یتو یدست

 .دارهیبرم زیم یرو از رو شیگوش

 

 صبحه، همه خوابن!  شیش کیساعت نزد -

 

 .دمیتکون م سر



 

 ؟یخوایم یزیچ -

 سردمه! -

 

 یکه رو ییو پتو نهیشیلباش م یرو یلبخند آروم

دست ازم  یبا اشاره داره،یخودش انداخته بود رو برم

. دازهنیهام مشونه یو رو رو نمیکنار بش خوادیم

حس  یپتو مونده رو به خوب یبدنش که رو یگرما

 .کنمیم

 

کمد اتاقت پتو هست. االن  یرفت بهت بگم تو ادمی -

 بهتره؟

 ؟یآره! خودت چ -

 .رمیدوش بگ رمیم خوام،ینم -

 



و  کنهیرو درست م شرتشیو ت شهیمبل پا م یرو از

. با تعجب نگاهم شمیمنم بلند م فتهیراه ب نکهیقبل ا

رو  دیپرسیکه چشماش م یکه خودم سوال نهکیم

 .دمیجواب م

 

 ترم!اتاق! اونجا راحت یتو رمیم -

 

چمدون  ی. از تومیریو با هم به اتاق م دهیتکون م سر

و از  دارهیکه همراه خودش آورده لباس برم یکیکوچ

. با رفتنش من هم لباسام رو عوض و رهیم رونیاتاق ب

دور  ی. کمکنمیجا مکمد جاب یچمدونامون رو تو

و بعد از مرتب کردن اتاق به دنبال  چرخمیخودم م

 ییسر و صدا جادی. بدون اگردمیم یبهداشت سیسرو

و بعد از مسواک زدن و شستن  شمیم سیوارد سرو

 .گردمیدست و صورتم به اتاق برم



 

عبور از کنار  نیو ح کنمیتخت مرتب م یرو ملحفه

نصب بود نگاهم  واریه دتخت ب یکه روبرو یبزرگ نهیآ

 .فتهیبه خودم م

. ستین بهیغر یابرام چهره نهیآ یتو روحمیب صورت

بالم لب  شهیخشک و ترک خورده ام باعث م یهالب

لبام خشکم بکشم تا از  یبردارم و رو فمیرو از ک

قرمز  یهاکنم. نگاهم به لب یریپوستش جلوگ یپارگ

م لب براق حاصل از بال یرنگم که حاال به لطف چرب

 ...مونهیم رهیشده خ

 بود! یلبام شاک یاز رنگ خداداد شهیهم سایآ ادمهی

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
 



 یعنیلباشم که بدون رژ قرمزه!  ،مشکی ابرو چشم - ●

عاشق  خوادیکه م یاچارهیواسه دل اون ب رمیمن بم

 زلزله بشه!  نیا

 اد:ادامه د طنتیمهتا با ش و

سرخ دل  یغنچه یهالب نیاز ا خوادیم یچجور -

 بکنه؟!

 هردوشون پرت کردم. یرو برا کتابم

 ! هردوتاتون!دیادبیب یلیخ -

 

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
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 ! کنهیدرد م اممعده

که قبل رفتن به  روزید یبجز صبحونه نکهیا یبرا هم

 دهیکه بهراد خر یکیو ک ریبا اصرار ش ان،یپو یخونه

نخورده بودم و هم به خاطر  یزیچ م،یبود رو خورد

 خورده بودم!  یخال یکه با معده ییقرصا

 

 ...یخواب باش دیفکر کردم با ؟یداریهنوز ب -

 

دور گردن و  دیسف ی. حولهگردمیش برمسمت به

مخلوط از عطر  ییرنگش با بو یدار مشکنم یموها



که حموم بوده!  دهیشامپو، نشون م یسردش و بو

 :کنمیآروم زمزمه م

 

 باشه! تیعاف -

 

 .نهیداره و دلش یوقار خاص شهیمثل هم لبخندش

 

 ! گشنته؟!دهیممنون! چقدر رنگت پر -

 .کنهیم درد ماگشنه نه، اما معده -

 

موهاش تکون  یحوله رو تو کنه،ینگاه م نهیآ یتو

 نهیا یتا نم موهاش گرفته بشه و همزمان از تو دهیم

 .کنهیبه من نگاه م

 



دست بردار  یرو سوراخ نکن چارهیتو تا اون معده ب -

 منم گشنمه. م،یبخور یزیچ هی میبر ای! بیستین

 

به درخواست . میریم الیهم به آشپزخونه بزرگ و با

شعله  یو رو کنمیرو پر از آب م یبهراد من کتر

 یخوردن تو یبرا یزیو خودش دنبال چ ذارمیم

 .گردهیرو م خچالی

 یاول صبح که از پنجره یصورت-ینارنج یدهیسپ

که به سمت  کنهیام مبزرگ آشپزخونه معلومه وسوسه

 پنجره برم و بازش کنم... 

 

با عطر  رازیش یبهار سرد یهم کم دیخنک و شا مینس

من رو به  یالحظه یبرا اطیح یتو یهابهار نارنج

بهار نارنج رو دوست دارم، مثل  ی. بوبرهیگذشته م



. مامان عاشق بهار نارنج کنهینرگس آرومم م یبو

 بود...

 بهارنارنج... یبهار نارنج، شربت بهار نارنج، مربا عطر

 تب دار من... ی... گذشتهآخ

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
 

از حد  شیبابت درخواست ب ارزانی به مامان ●

 غره رفت.چشم

 ضیمر ،یمربا بخور نقدریا دی! نبااریبسته زان -

 ... یشیم

 یبه موها یتاب شیشگیهم یزبون نیریبا ش اریزان

 حالت دارش داد و حق به جانب جواب داد: 

بشم و قبل  بزرگ ترعیتا سر خورمیخب دارم م -

 زالل مهندس بشه من خلبان بشم!  نکهیا



 لذت سر به سرش گذاشتم: با

  ؟یزودتر از من بزرگ بش یتونیم یهه هه! فکر کرد -

که زودتر از تو بزرگ  خورمیم ریش نقدریآره... ا -

 بشم.

بهار نارنج رو که مامان  یاز مربا ییابا عجله لقمه و

 گذاشت! دهنش  یکنار دستش گذاشته بود، تو

 :کنهیاتمام حجت م مامان

 ... یریگیآخره، دل درد م یلقمه نیا اریزان -

 :کنهیبه مامان نگاه م مظلومانه

  ؟یدیبهم لقمه نم گهید یعنی -

 نه...  -

 .دمیفرصت استفاده کردم و خند از

و زودتر از من  یبزرگ بش یتونیآخ جووون پس نم -

 ! یخلبان بش

 وردم! زبونم رو براش در آ و



 با سرزنش صدام کرد:  مامان

 زلــــال!!!! -

 رو برداشت و جواب داد:  رشیش وانیبا بغض ل اریزان

...! نیبش مامیاگر گذاشتم سوار هواپ ن،یباشه! حاال بب-
● 
 

 
°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
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. از خاطرات فاصله امیبه خودم م یسوت کتر یصدا با

 یکه صدا شمیم هانتیمشغول گشتن کاب رم،یگیم

 دست از گشتن بردارم. شهیبهراد باعث م

 

 ؟یگردیم یدنبال چ -

 کجاست؟ یدونی! تو میچا -

 ...نمیبب سایوا دونم،ینم -

 

و به  کشهیکه هنوز نم داره م موهاش یتو یدست

 .هانتیکاب یبه گشتن تو کنهیو شروع م ادیسمتم م

 

 بود...  نتیکاب نیا یتو مایقد دونم،ی! نم؟یچا-

 

 : خندهیو آروم م کنهیرو باز م نتیکاب در



 

 ... ناهاشیا -

 

و همونطور  ارهیم رونیب نتیکاب یرو از تو یچا یبسته

 قیبا لبخند عم کنهیه مقرمز رنگش نگا یکه به بسته

 :دهیلباش ادامه م یرو

  

 میمسابقه گذاشته بود انیاون روز که با هامون و پو -

 نهیکرد پشت فرمون بش دایرو پ یزودتر چا یهرکس

بود! هنوز  نتیکاب نیهم یکردم. تو دایهم من زودتر پ

 جاش رو عوض نکردن... 

 

 قیو با همون لبخند عم شهیاز بسته جدا م چشماش

 شهیکه هم ییهاچاله اهی. اون سکنهیبه من نگاه م



که به زبون آورد  یاخاطره یادآوریسرد بود، از 

 ... درخشهیم

 

 یکه درخشش چشماش به آن گذرهینم ادیز اما

لباش خشک و  ی. لبخندش آروم روشهیخاموش م

که  یبه مرد سرد و خشک شهیم لیدوباره تبد

 !شناختمشینم

 بیگنگ و عج یو با حال ذارهیم نتیکاب یرو رو یچا

 .رهیم رونیاز آشپزخونه ب

 

از سر در گم بودن  ی. حسشناسمیرو خوب م حسش

 چند احساس! نیب

 

عالقه،  ت،یعصبان ،یمونیپش ،ینفرت، دلتنگ عشق،

 انتقام، دوست داشتن...



 

 اد؟یازش بدت م ای یرو دوست دار یکس یندون نکهیا

 !یکه ازش متنفر یباش یکس عاشق

 !یریازش انتقام بگ یخوایکه م یباش یکس دلتنگ

و  یداشت یکه به کس ییااز عالقه یباش مونیپش نکهیا

 !یهنوز هم دوستش داشته باش تیبا عصبان

 

 نیب دونمیگذشته! نم یهامون و بهراد چ نیب دونمینم

 دهیرس نجایشون به اچرا رابطه دونمیبوده! نم یاونا چ

 هیبهراد نشون از  یشمابرق چ دونمیاما... فقط م

 نبود...  کیکوچ یعالقه

 

 یقرار گرفتم که برا یبه هدفم کنار کس دنیرس یبرا

از  چکدومیاما ه میانتقام گذشته با هم همراه شد

 یاز برنامه ها نطوریهم م،یندار یهم خبر یگذشته



که من چقدر با خودم کلنجار رفتم تا  دونهیهم! اون نم

شکست هامون استاد  یتونم براخودم رو قانع کنم که ب

 بازرگان رو هم بشکنم...

 

به  دمیکه دوباره اونا رو د یکه من از روز دونهینم اون

 هزاران راه فکر کردم!

 

که  نهیا یآرامش برا نیا دونهینم یآرومم و کس من

خودش رو هم  یتا دسته ادیچاقو با خودش کنار ب نیا

 شمال! دیمروار یشکست پروژه  متیب بُره، به ق

 

شرکت  ییتموم دارا نانیهامون که با اطم خواستمیم

پروژه وسط گذاشته رو به خاک  نیعامر رو بخاطر ا

 نیا یمهره نیکه پر قدرت تر یبنشونم! به دست کس

 !هیباز



 به دست خودم... 

 

 شیپ یشتریب اطیحضور بهراد باعث شده تا با احت اما

با خودم کنار زدن استاد بازرگان  نیزم یبرم. هنوز برا

تا اگر   دارمیو همراه بهراد قدم برم اطیبا احت ومدم،ین

رفت،  شیبهتر پ زدیکه اون ازش حرف م یبرنامه ا

 خودم بشم... یبرنامه  الیخیب
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تازه  ینیدارچ یو چا ذارمیم ینیس یفنجون تو دوتا

ها فنجون یدم که عطرش آشپزخونه رو پُر کرده رو تو

بهراد به  دارمیرو برم ینیس کهنی. همزمیریم

 .گردهیآشپزخونه برم

 حالش بهتره... انگار

 

 خوبه! یلیخ رونیب یهوا اط؟یح یتو میبر -

 

 :دهیمخالفت کنم که ادامه م خوامیم

 

گفته  انیم نجایا یزکاریتم یکه برا ییخاله به کسا -

و پر آب کردن!  زیاستخر رو تم میایب میخوایبود که م

 ...شهیحال و هوات عوض م م،یبر ایب

  



 یو کنار استخر پر از آب رو میریم اطیهم به ح با

رنگ  ی! نگاهم به استخر آبمینیشیبامبو م یهایصندل

 یدرختاکنده شده از  یپر از آبه که چند تا شکوفه

 سطح آب شناورن!  یاطراف رو

 

خوبه که احساس  یبه حد طیمح یبا بهراده! انرژ حق

 یهامثل همون شکوفه قایو آرامش دارم، دق یسبک

 آب... یشناور رو یصورت

 

 ست؟یسردت ن -

 نه، خوبه... -

 

 دوزم،یچشم م اطیو به ح رمیگیچشم م ازش

 نواز و قشنگه!چشم

 رو نداشتم. ییبایز نیا دنیبخاطر درد توان د شبید



 

بود که وسط قرار داشت.  یساختمون طور یطراح

درخت  نیکه با چند یپشت اطیصبح از تراس اتاق، ح

که پر از شکوفه و سرسبز  گهید یهانارنج و درخت

 بودم. دهیبهار به خودش گرفته رو د یرنگ و بو

 

و  دارمیلبم نگه م کیرو نزد یفنجون چا یحرف بدون

 ! میکشیرو نفس م نیعطر دارچ

 

برام  نجایکه ا یبا وجود آرامش خورم،یم یاز چا یکم

 ...مونمیمسافرت پش نیو اومدن به ا یداره، از همراه

 

که  یبخشسکوت آرامش شهیسوزان باعث م یصدا

 من و بهراد وجود داره بشکنه... نیب

 



 !یزیچه زوج سحرخ -

 

 : دهیم و فنجون رو از لباش فاصله زنهیلبخند م بهراد

 

 ! نیشد داریزود ب ر،یصبح بخ -

 

از  یکی یو کنارمون رو ادیم یبا فنجون چا سوزان

 .کنهیو با لبخند نگاهمون م نهیشیم هایصندل

 

 کرد...  دارمیخونه ب یبود تو دهیچیکه پ یعطر عشق -

 

فنجون رو  کنه،یبا لبخند به من و بهراد نگاه م و

 :دهیادامه م یقیعمو با نفس  برهیم اشینیب کینزد

 

 واقعا که عطرش خاصه...  -



 

پوزخندم رو به همراه  کنمیم یو سع گمینم یزیچ

بفرستم که سوزان رو به بهراد ادامه  نییپا یچا یداغ

 : دهیم

 

که  یدختر آورد نیسر ا ییبفهمم تو چه بال دیمن با -

 آروم شده؟! ینطوریا

 

 :دهیو جواب م کنهیبه من نگاه م بهراد

 

 هم خوبه... یلیآروم بودنش خ ه؟یمگه چ -

 

 :دهیو سر تکون م خندهیم سوزان

  



 ،یکردیتا االن صبر نم دشیدیها ماگر اون موقع -

 ...یاریهمون موقع بدستش ب خواستیدلت م
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 :دهیو سوزان ادامه م رهیهم م یبهراد تو یها اخم

 

گذشته بهراد، اما  یشما دوتا چ نیب دونمیمن نم -

 هامون... 



 در موردش بشنوم. یزیچ خوامیادامه نده خاله! نم -

 

 .خورهیاز لحن قاطعش جا م سوزان

 

 باشه پسرم... -

 

 نیو به سمت ماش ذارهیم زیم یفنجون رو رو بهراد

. نگاه سوزان از بهراد که ازمون دور شده جدا رهیم

 .گردهیو به سمت من برم شهیم

 

زلزله؟  یساکت و اروم شد نقدریتو بگو دختر! چرا ا -

  ؟یزنینم یچرا حرف

 حرف بزنم؟  یدر مورد چ -

 ... یکه نبود ییهاسال نیاز خودت بگو! راجع به ا -

 نبودم؟  دیدونیاز کجا م -



 

 .کشهیو آه م ذارهیم زیم یو رور شیچا فنجون

 

! سای! نه تو، نه آنیومدین یمهمون یکه برا ییاز اونجا -

 یکس دمیرو پرس ومدنتونین لیها دلاز بچه یوقت

 یاز مهمون یمدت هی نکهی! تا ادونستینم یزیچ

نشد، بچه ها  سایاز تو و آ یباز هم خبر یگذشت ول

. چند هردوتون خاموش بود ینگران شده بودن، گوش

به در دنبالتون گشتن!  درو مهتا و هامون  انیپو یوقت

نگرانش  یلیکرد، خ رید یلیخ انیشب پو هی نکهیتا ا

از اون از  شتری. دادیبودم، جواب تماس هام رو هم نم

نگران شده  دادنیمهتا و هامون هم جواب نم نکهیا

 بودم!

 

 :کشهیرنگش م یشراب یموها یتو یدست



 

رو  انیدو شب بود که هامون، پوبه ساعت  کینزد -

 دنمیبا د انیتر بودن. پوداغون یکیاز  یکیآورد خونه! 

گفت  یکردن، وقت هیبلند شروع کرد به گر یبا صدا

 مرده خشکم زد...  سایآ

 

 نیبابت ا قایحس کنم عم شهیدوباره باعث م یآه با

 اتفاقا ناراحته...

 

از  اسیآ ی! چهرهگهیم یکه چ دمیفهمیاصال نم -

درشت  یاون چشما رفت،یچشمام کنار نم یجلو

 . کردینگاه م انیقشنگش که با عشق به پو

 

 :دهیدار ادامه مغم ییصدا با

 



دختر  نکهی! آخه سخت بود... باور اشدیباورم نم-

 فوت کنه! لیدلیب نوزده ساله

 

! انتظارش رو شهیاما قلبم مچاله م خورمینم جا

 یرو به کس سایمرگ آ لیا دلو مهت انیداشتم که پو

 نگن. 

 

 :دمیسوزان گوش م یحرفا یادامه به

 

 هیگر انیپو یاونقدر شوکه شده بودم که پا به پا -

چقدر گذشت که متوجه هامون  دونمینم کردم،یم

کرده  هیگر انیکه من و پو یاشدم، به همون اندازه

 یهامون کردمیاون سکوت کرده بود! احساس م میبود

چشمامه چند سال شکسته! به سمتش رفتم  یوکه جل

 سایآ»گفت  تاهشده؟ فقط کو یکه چ دمیو ازش پرس



که  یآدم نیساکت، ع یا گهیو بدون حرف د« مرده

 نبود به سمت در رفت.  ایدن نیا یاصال تو

 

 :دهیسرتکون م یناراحت با

 

از برق غرور پر بود  شهیکه هم شیمشک یچشما -

 دمیبره ازش پرس نکهیاخاموش بود، سرد بود. قبل 

برگرده، پشت به من با  نکهیبدون ا «؟یپس زالل چ»

« رفته...  ست،یجا ن چی! هستین»گفت  یآروم یصدا

 "رفته"شک داشتم  یاونقدر آروم گفت و رفت که حت

 گهیباشه. د هرو هامون به زبون آورد دمیکه شن یا

 «کجا؟»تا بپرسم  ستادینا یحت
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 .دهیتاسف سر تکون م با

 

مدت شوکه  هی انیو بعد اون شروع شد! مهتا و پو -

دوره واقعا حالش خوب نبود. اما  هیبودن و مهتا 

 شدینم یشده بود، اونقدر که حت یهامون... عصب

 شتریب یلی. خمیکردینم داشیپ زد، اصال یباهاش حرف

! اون اتفاق قرار گرفته بود ریتحت تاث انیاز مهتا و پو

و دار که هامون روز به روز حالش بدتر  ریاون گ یتو



بهراد  ادیاز پسش بر ب تونستیکه م یتنها کس شدیم

 بود... 

 

بکشه و بگه دروغ نگو!  ادیفر خوادیاز درونم م یزیچ

فتن من، از گم شدن من ناراحت از ر وجدانیاون آدم ب

رو از دست  شیناراحت بوده که سرگرم نینبود... از ا

نبودنم رو  لیدل یاگهید یداده. اون بهتر از هرکس

 ! دونستیم

 

هامون  نکهیبزنم و به سوزان بگم ا ادیفر خوادیم دلم

به من عالقه داشته و از رفتنم به اون روز افتاده فقط 

 ... تیاونه و نه از واقع ییایتصورات قشنگ و رو

 



 یکه من تو یبزنم و بگم که وقت ادیفر خوادیم دلم

مثل  یچکسیبودم ه یبخش اعصاب و روان بستر

 بهراد رو نداشتم که حواسش به من باشه...

 خودم بودم و خودم... من

 پرت و رهاش کرده... اهیس یایدن یکه هامون تو یزالل

 

 ینیبا لبخند غمگبه بهراد که ازمون دور شده  سوزان

 .کنهینگاه م

 

 داد،یفقط بهراد بود که هامون جواب تماسش رو م -

مجبورش کنه غذا بخوره، که جرات  تونستیکه م

 یهامون رو اصالح کنه، که جلو یداشت صورت و موها

فقط بهراد بود  د،یکشیم ادیهامون دو تا فر ادیفر هی

که  یانکنه... اما درست زم یزندگ کردیکه مجبورش م



بدتر شده بود  شهیاز هم ونکه هام یدرست وقت د،ینبا

 بهراد هم گذاشت و رفت... 

 

بحث رو  عیبهراد به سمتمون سوزان سر ریمس رییتغ با

 .کنهیعوض م

 

چند سال بعد بود که ازدواج کردن و  دونمینم قایدق -

 ما... شیاومدن پ یمدت یبرا

 

که  یلبخندسوزان با  نه،یشیم یصندل یکه رو بهراد

 .کنهیاش به بهراده نگاهش معالقه ینشونه

 

. شهیمغزم اکو م یبه دوران افتاده و صدا ها تو سرم

 خاطرات سوزانه...  ییکه دارم از بازگو یمنشا حس بد

 ! دهیدستور فرار م مغزم



 

اونجا بمونم! بدون توجه به نگاه سوزان و  خوادینم دلم

 . رمیکنار استخر م و شمیپا م یصندل یبهراد از رو

چقدر  کنم،یآب نگاه م یدختر  تو ریتصو به

 ست! چقدر شکسته، چقدر کـــدر...خسته

 غیج کی دمیشا ای خواد،یفرار م دلم

بــــــــلنــــــــــــــــــــــــــــد

 ... 

 

 غیج خوامی. مکنمیحبس م هامهیر یرو تو نفسم

جودم رو که و یخالص بشم از حس بد دیبزنم تا شا

 گرفته...

 و بعد... بندمیرو م چشمام

 



 یانگار جسم شنوم،یآب رو م یفقط صدا غیج یبجا

 استخر پرت شده... یتو

 

 

          .*/*/*/*/         .*/*/*/*         ./*/*/*/*

//*/*/* 

 

 

 

موهام خودم رو جمع  یتو ینوازش دست کس با

 .زنمیو لبخند م کنمیم

 مامانه... کار

 



کم تار رو به روم کم ری. تصوکنمیچشمام رو باز م آروم

پاک  ی. مامان نبود، فرشته بود! فرشتهشهیواضح م

 ...یتونیرنگ زخوش یمن، با همون چشما

 

جا  نهیبیبازم رو م یکه چشما نیچرا، اما هم دونمینم

و با ترس و دلهره به  رهیگیو ازم فاصله م خورهیم

 :ادیحرف م

  

 کردم؟  تداری... بـیب -

 

 تا جوابش رو بدم. شمیجابجا م یکم

 

 یرو اونجور یهر خر یزشت! موها یآخه دختره -

 !شهیم داریاز خواب ب یبکش

 



. مهتا با خورمیصدام جا م یاز خش و گرفتگ خودم

 لبخند بزنه.  کنهیم یو سع کنهیشک نگاهم م

 

 .دمیکشیموهات دست م یداشتم رو -

 

رنگ موهاش رو عوض چهره اش عوض شده!  چقدر

 کرده؟  رییاش تغچهره نقدریکرده اما، چرا ا

شده به  لیاش تبددخترونه یکه اون چهره انگار

 خانومانه... یاچهره
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شنا وجود نداره! اتاق آ یزیچ چیه کنم،یاتاق نگاه م به

 نجای! پس استیو مهتا هم ن سای! اتاق آستیخودم ن

 .کنمیو به مهتا نگاه م نمیشیتخت م یکجاست؟ رو

 

 کجاست؟  نجایمهتا؟ ا -

 کجاست؟  نجایا یچ یعنی -

 

متعجبش نگاه  یبه چشما هاشیباز جیاز گ کالفه

 .کنمیم

 

  ده؟یپر ندوزتیچرتکه! بازم و -

 



 نیا دنیبا شن شهیو مثل هم کنهیگاهم من هیثان چند

 : زنهیم غیو ج خندهیجمله م

 

 ... یچرتکه خودت-

پس  م؟یکنیم کاریچ نجایکجاست؟ ما ا نجایا گمیم -

 کجاست؟ سایآ

 

زدن  غیکه موقع ج یو چند قدم خورهیوضوح جا م به

و آب دهنش رو قورت  رهیجلو اومده بود رو عقب م

و آروم زمزمه  نمیبیم چشماش ی. ترس رو تودهیم

 :کنهیم

 

  سا؟یآ -

 نجایا گمیبه من نگو چرتکه... م گهیخدا! باز م یا -

 کجاست؟ 



  اد؟ینم ادتیرو  نجایزالل! ا -

 

 فرستمیخودش با عشوه موهام رو پشت گوشم م نیع

 :دمیو جواب م

 

برات  خوامیم یول ادیکه م ادمی یراستش رو بخوا -

! خل و چل... کنمیس مکنم، دارم خودمو لو یدلبر

 ابیکه االن حضور مبارکمون شرف  یینجایا گمیم

 یچیکجاست؟ من ه سایپس آ ه؟یشده کدوم جهنم

 !ادینم ادمی

 حالت خوبه زالل؟  -

و  شهیمغزم داره منفجر م یحال من خوبه، ول -

 نی! اگر جواب اترسمیکم دارم مکم یراستش رو بخوا

 !!!شمیم بهتر یرو بد دمیکه پرس ییسواال

 



 ییمثل وقتا لرزه،یاش م. چونهکنمینگاهش م منتظر

شده! شک دارم  یچ فهممیکنه. نم هیگر خوادیکه م

 نیهم یکه زدم ناراحت شده. برا ییبخاطر حرفا دیشا

 . ارمیآروم باشم و اول از دلش در ب کنمیم یسع

  

 یبرا رضایفرزند عل یمحترمه مهتا رازق یزهیدوش -

 نجایا دیدانیشما م ایآ پرسم؛یبار م نیرو آخ نیسوم

 کو؟  ییابا سایکجاست؟ پس خانم آ

 

و  دوئهیو بجاش با سرعت سمت در م دهینم یجواب

 .کنهیرو صدا م انیچند بار پو

 ....کنمینگاهش م شوکه

 ان؟؟؟یپو

 



 یپاتخت یشالم رو از رو کنم،یعجله به دورم نگاه م با

 کنم،یدرستش م سرم یو همونطور که رو دارمیبرم

با احساس  کنهیرو به مهتا که وحشت زده نگاهم م

 :پرسمیو ترس سوال م یجیگ

 

کجاست که  نجایمهتا ا نجاست؟یهم ا انیمگه پو -

چرا جواب  م؟یهست یهست؟ ما کدوم گور انمیپو

  ؟یدینم

 

به سمت مهتا برم مرد  نکهیو قبل ا امیم نییتخت پا از

که  کنمینگاهش م هید ثان. چنشهیوارد اتاق م یجوون

 :کنهیرو به مهتا م

 

 شده؟  یجانم؟ چ -

 



و مرد  دهیپر از اشک من رو نشون م ییبا چشما مهتا

 .گردهیبا اشاره اش به سمت من برم

  

 زالل؟  یشد داریعه! ب -

 

که  نیاش آشناست! همچهره یهم به اندازه  صداش

 سبز شرتیت نیمهتا آست ادیبه سمتم ب خوادیم

 .کشهیرنگش رو م

 

 ...انینه پو -
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 ...کنمیتعجب به مرد نگاه م با

 ...سایآ ییمو طال یبود! ببع انیواقعا پو آره،

اون پسر  هیشب گهیکرده؟ د رییتغ نقدریچرا ا اما

 یو با ترس کنمی! نگاهش مستیو چند ساله ن تسیب

 :امیمشخص نباشه به حرف م کنمیم یکه سع

 

مهتا که جوابم رو  ؟یکنیم کاریچ نجای! تو اانیپو -

 کاریچ نجایکجاست؟ ما ا نجایالاقل تو بگو ا دهینم

  م؟یکنیم

 

 :کنهینگاهم م جیگ انیپو



 

 ... نجایخب ا نجا؟یا -

 

 : پرمیحرفش م وسط

 

  نجاست؟یهم ا سایآ -

  سا؟یآ -

 

 :زنمیداد م طاقتیترس ب از

 

چرا  د؟یندازیمنو دست م دی! دارگهید دیبس کن -

از االن بهتون بگم اصال  ن؟یکنیمنو تکرار م یسواال

 نجای... انیندارم؛ فقط جوابم رو بد یشوخ یحوصله

 کجاست؟ 

 



 :ادیآروم چند قدم جلو م انیپو

 

  اد؟ینم ادتی... زهرایش نجایباشه، ا -

 

شوکه  شتریو ب کنمیکه گفت فکر م ییاکلمه به

 ! شمیم

 !!!!!!!!!رازیش

 :کنمیتکرار م ادیفر وبا

 

تو  م؟یکنیم یچه غلط رازیما ش ــــراز؟یشـــــ -

 ؟یینجایا یچ یبرا

 مائه...  یالیو نجایخب ا -

 

 ختنیاحتماال برنامه ر زنمی! حدس مرهیگیدرد م مغزم

شون!!! ن رو دست بندازن و بخندن اما... چهرهکه م



بدنم شروع به  یکم از سرماو کم شهیم خیبدنم 

 . کنمیم دنیلرز

 ادیفر ؟یچ یعنی ان؟یپو یالیو راز؟ی!!! ما؟ شفهممینم

 : زنمیم

 

  اد؟ینم ادمی یزیپس چرا من چ ؟یچ یعنی -

 

 .کنهیشوکه نگاهم م انیپو

 

 ! دونمینم -

 

 ان!!!واقعا شوکه!!! اونا ترسمیم

 

 کجاست؟ هان؟  سایآ... آ -

 



 .ادیبا شک چند قدم به سمتم م انیپو

 

 زالل حالت خوبه؟  -

 

 یکم دیتا شا مالمیهام رو م... با دستام بازولرزمیم

 گرم بشم.

 

 کجاست؟  سایآ گمیحال من به خودم مربوطه، م -

 ... ستین نجایا سایآ -

 یک م؟یکنیم کاریچ نجایما ا ستین نجایا سایاگر آ -

  ـــنجــــــــــــا؟یمارو آورده ا

 چه خبره؟  -

 



 ی. هامون تومیگردیسه به سمت صدا برم هر

نگاه  انیو به من و مهتا و پو ستادهیچهارچوب در ا

 !کنهیم

تر عوض شدن؟! دروغه اگر بگم جذاب نقدریچرا ا اونا

 چهره و چشماش... ینشده! با همون غرور حاشا تو

 تفاوتیخشک و ب یچهره همون

 شیشونیپ یهمون خط اخم رو 

 من! یحس دافعه وهمون
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 ! نجاستیکه ا نمیا -

 

 :دهیبا اخم جواب م هامون

 

 ...گنیرو به در م نیا -

 داره...  تیخاص هیبه در، حداقل باز صد رحمت  -

 

انگار اونم مثل من منتظر  کنه،ینگاهمون م جیگ انیپو

 جوابه!

 

  ؟یکنیم ینجوریزالل چرا ا -

 

 .شهیم شتریکم طاق و لرزش بدنم بکم صبرم



 

 سایمنو آورده؟ آ یک کنم؟یم کاریچ نجایمن ا -

 کجاست؟ 

 

رزش برخورد دندونام به هم و ل یجلو تونمینم گهید

آروم دست  تمیوضع دنی. مهتا با درمیبدنم رو بگ

 .رهیگیرو م انیپو

 

 !ترسمیمن دارم م ان،یپو -

 

اوناست! چرا مهتا  یگره خورده یهابه دست نگاهم

 دونهیمگه مهتا نم ره؟یرو بگ انیپو یهادست دیبا

 حساسه؟! انیپو یچقدر رو سایآ

 



خواب، وسط  ان! انگار که اونا هم مثل من از شوکه همه

مهتا رو  انیشدن! پو داریب شناسنیکه نم ییجا

 :دهیمخاطب قرار م

 

 برو بهراد رو صدا کن...  -

 

زده و وحشت کنمیرفتن مهتا از اتاق نگاه م رونیب به

 :پرسمیسوال م

 

چه  نایبا ا نجایمهتا ما ا نجان؟یچند نفر ا ه؟یبهراد ک -

 م؟یینجایا ما دوننیمامان بابامون م م؟یکنیم یغلط

 سایآ نیگیچرا نم نجا؟یا نیآورد یاصال من رو چجور

 کجاست؟

 



اما آروم به  کنهیهامون ناباور و متعجب نگاهم م 

 .ادیسمتم م

 

 آروم باش زالل!!! -

 کجاست؟  سایخفه شو! فقط بهم بگو آ -

 

من رو به ترس  رن،یاز جواب دادن بهم طفره م نکهیا

 جور فکر به سرم بزنه!هزار  شهیو باعث م ندازهیم

در  انیبه هامون و از هامون به پو انینگاهم از پو 

باهاش پازل روبروم رو  تونمیکه نم ییهاکهیگردشه، ت

 ... شهیم شتریب هیدرست کنم هر ثان

 

سه چهار  ی! مثل دختر بچهکنهیام مداره خفه ترس

 دایساله که وسط بازار شلوغ گم شده و مامانش رو پ

  ...کنهینم



 

 سا؟ینبودن آ راز؟یهامون؟ با هم؟ ش ان؟یمهتا؟ پو من؟

  ان؟یپو یالیو

و با تمام توانم  ذارمیگوشام م یدستام رو رو ارادهیب

 زدن: غیبه ج کنمیشروع م

  

 ... ــــــــــســــــــــــــایآ  -

- 

ــــــــــــســــــــــــــــــــــــیآ

 ... ا

- 

ـــــــــــــــــــــــــــــســـــــیآ

 ... ـــــــــــــا

 



سرش آورده  ییمهتام! کجا رفته؟ نکنه بال نگران

به  کنمیشروع م ادیاز مهتا، با فر یجواب دیباشن؟ به ام

 صدا زدنش: 

 

 مــــــهتـــــــــــا...-

 ...مــــــــــــهتـــــــــــــــــا
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 .ادیکه به سمتم م نمیبیرو م هامون

 

 نزن...  غیزالل! زالل! آروم باش، ج - 

 

 یو صورتم رو تو دارهیگوشم برم یرو از رو دستام

 .رهیگیدستاش م

 

نزن! به من نگاه کن،  غیآروم باش زالل! صبر کن، ج -

 به من نگاه کن...

 

که  یاون دو تا سنگ سرد یتو شهیقفل م منگاه

 ... سوزوندیداشت من رو م

 

 : زنمیو پُر بغض لب م آروم

 



 نجایکجاست هامون؟ مهتا کجا رفت؟ من ا سایآ -

 کنم؟یم کاریچ

 ... گمیآروم باش، االن بهت م -

 

با  ینگاهم به در اتاقه که مرد لرزه،یهمچنان م بدنم

هم پشت  یسوزان و دخترو مهتا،  شهیعجله وارد م

 سرش...

 

هامون که صورتم رو  یدستا اد،یبا عجله جلو م مرد

بهش »و با ضرب و گفتن  زنهیقاب گرفته رو پس م

. موهام که از دهیهامون رو به عقب هول م« دست نزن

رو عقب  ختهیصورتم ر یاومده و تو رونیشال ب ریز

 ...گهیم یزیو چ فرستهیم

 



جور  هی ده،یبهم آرامش م شدنیاما د شناسمشینم

 ...تیحس امن نان،یحس اطم

 

 زالل؟ حالت خوبه؟  -

 

. چشماش رو با لرزمیو م کنمینگاهش م رهیخ فقط

. کشهیآغوشش م یو محکم منو تو بندهیم تیعصبان

گوشم زمزمه  ریو ز دهیفشار م اشنهیس یسرم رو رو

 : کنهیم

 

 ی! کسمزیعز نجامیمن ا ست،ین یزیآروم باش! چ -

 کنه... تتیاذ تونهینم

 

 : دهیرو مخاطب قرار م یکس یعصب یبا لحن و

 



 ؟یکرد کارشیچ -

 

به گوشم  انیپو یصدا نکهیتا ا شنومینم یجواب

 :رسهیم

 

قبل از  قهیبهراد؟ هامون چند دق هیچه حرف نیعه! ا -

 اتاق! یتو اومده تو

 

 یاما حس کنمیبلند م اشنهیس یرو از رو سرم

 ازش جدا بشم! ارهذینم

و  یتنها فرد ناج کنهیم نییکه انگار برام تع یحس

فرده. نگاه ملتمسم رو به  نیاتاق هم یمطمئن تو

 : کنمیخواهش م یو با زار دوزمیچشماش م

 

 ؟یدونیکجاست! شما م سایآ گنیبهم نم نایا - 



 

 کنهیرو از چشمام جدا و به پشت سرم نگاه م نگاهش

 :دهیآروم سر تکون م گرده،یبرم و دوباره به چشمام

 

! اما االن فقط ششیپ برمتیکجاست، م دونمیآره! م -

 کنه... تتیاذ یکس ذارمیآروم باش، باشه؟ نم

 

 میشونیپ یلباش رو یگرما یاگهیبدون حرف د 

 ریو تصو نیکم بدنم سنگ. اونقدر گرم که کمنهیشیم

 .شهیم کیچشمام تار یجلو
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و آروم  کنمیسرفه و سوزش گلوم چشمام رو باز م با

 نکهیاتاق بدون ا ی. بهراد گوشهنمیشیتخت م یرو

 شدن من باشه در حال کار کردن با لپ داریمتوجه ب

 تاپه! 

 

سرفه کنم و نگاه  شهیباعث مگلوم  یدوباره سوزش

پاش  یتاپ رو از روبهراد به سمت من برگرده. لپ

 .ذارهیم نییپا

 



 حالت خوبه زالل؟ -

 

. با دمیمثبت سر تکون م یدوباره به نشونه یاسرفه با

به  نکهیا نیو انگار که ب شهیپا م نیزم یاز رو اطیاحت

 :پرسهینه مردده، باز هم سوال م ای ادیسمتم ب

 

  ؟یشناسیمنو م -

 

ام سرفه بشیو غر بیشدت تعجب بابت سوال عج از

جواب  یو به سخت کنمینگاهش م مونه،ینصفه م

 :دمیم

 

 بشناسمت؟  دینبا -

 



چرا صدام گرفته و  دونمی. نمکنمیسرفه م دوباره

 .سوزهیگلوم م

 

 !دونمینم یعنینه...  - 

 

. با ذارهیم میشونیپ یو دست رو ادیبه سمتم م آروم

 شده؟!  بیعج نقدریچرا ا کنم،یتعجب نگاهش م

 

 اومده...   نییپا یلیخوبه! تبت خ -

 مگه تب داشتم؟  -

 

که پر از  ییاز اون نگاها کنه،ینگاهم م هیثان چند

 حرفه... 

 

  کنه؟یبدنت درد نم -



 

و  کشمیدردناکم م یبه عضالت گردن و بازوها یدست

 .دمیسر تکون م

 

 ! سوزهیم یلیگلوم هم خ کنه،یم بدنم درد مچرا! تمو -

 ...ی! سرما خوردهیعیطب -

 سرما خوردم؟  یمن؟ ک -

 یکنار استخر با خاله سوزان، چا ادته؟ی روزید -

 ... میخورد

 ؟«روزید»آره، اما  -

 

 .دهیبه سوال من حرف خودش رو ادامه نم توجهیب

 

 کنار استخر؟  یکه رفت ادتهی -

 



. ارمیب ادیرو به  زیهمه چ کنمیم یسع کنم،یم فکر

 ... یاون حس بد، احساس خفگ یادآوری

 

 آره! -

کنار  یکه رفت میکردیصحبت م میمن و خاله داشت -

آب!  یتو یشد که افتاد یچ دونمیاستخر و بعدش نم

 .گردمیصبر کن االن برم

 

 .ذارهیو من رو با سواالتم تنها م رهیم رونیاز اتاق ب 

 ادمی یزیاستخر؟ پس چرا چ یدم توافتاده بو من

 روز گذشته؟! هیاتفاق  نیاز ا ست؟ین

. کشمیبه گردنم م یآروم و با درد دست یاناله با

 ادیرو به  شهیکه حالم بد م ییمعموال وقتا دونمیم

حالم بد شده بود؟ باز هم  یعنی نی، اما... ا ارمینم

 حمله؟!



 

وزان کنارم . سگردهیهمراه سوزان به اتاق برم بهراد

 و با لبخند دست نهیشیتخت م یرو

 .ذارهیم میشونیپ یرو 

 

 زالل جان؟  یخوب -

 

 : دمیو جواب م کنمیخشکم رو با زبون تر م یلبا

 

 شده.  دهیزدم و گلوم خراش غیبله، فقط انگار که ج -

 

 .چرخهیصورتم م یناراحت سوزان تو نگاه

 

و  یدیکابوس د یکه تب داشت شبی! دزمیآره عز -

 احتماال بخاطر همونه... ،یو داد کرد غیج
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و  انیو مهتا و پو گردهیمتعجبم سمت در اتاق برم نگاه

. سوزان نمیبیبودن، م ستادهیدر ا یرو که جلو یاسکا

 .زنهیاونا لبخند م دنیو با د کنهیرو دنبال مرد نگاهم 

  

 ؟یگل ض؟یمر ادتیع انیم ینجوریبه شما! ا نیآفر -

 ...یزیچ ،ییاوهیآبم ؟یکمپوت



 

. شهیو آروم وارد اتاق م زنهیم یتصنع یلبخند مهتا

 ای دهیکه انگار نخواب هیکرده و قرمزش جورپف یچشما

 . هکنیکرده. سوزان دستم رو نوازش م هیگر

 

  زم؟یعز کنهیدرد نم تییجا -

 چرا عضالتم هم خشک و گرفته!  دونمینم -

برات سوپ درست  ه،یاون بخاطر سرما خوردگ - 

 ...یشیبهتر م یکردم، بخور

  

که هنوز از چهارچوب در  یبزنم اسکا یحرف نکهیا قبل

 .شهیبا لبخند داوطلب م کنهینگاهمون م

 

 .ارمیزالل سوپ م یمن برا -

 



به روش لبخند بزنم اما سخته. مهتا هم همراه  امخویم

به  کنه،یم تمیسوزان اذ یرهی. نگاه خرهیم یاسکا

 .زنهیلبخند م گردمیسمتش که برم

 

 ی! براستینگرانته، براش استرس خوب ن یلیمهتا خ -

 ... تونیز

  

 :دهیکه ادامه م کنمینگاهش م فقط

 

 دختره...  -

 

 شتریب نهیبیمتم نماز س یالعملعکس چیه یوقت

 :دهیم حیتوض

 



برام  انیمهتاست، دختره! مهتا و پو یمنظورم بچه -

 یکردن که تو اسم دخترشون رو گذاشته بود فیتعر

 ...تونیز

 

 ستهیایم انیدر کنار پو یجلو گرده،یبه اتاق برم مهتا

 انیهم، پو انیپو ده،یسوزان گوش م یهاو به حرف

! بدون نهیغمگ یار کمساکته و انگ ست،ین شهیهم

 :دمینگاهم رو ازشون بردارم جواب سوزان رو م نکهیا

 

هم اسم  سایپسر آ یبهتون گفته که برا یکس -

چقدر اسم  سایبهتون گفتن که آ م؟یانتخاب کرده بود

   انیآر

 پسرش دوست داشت؟  یبرا رو

 



 نیزم یبا پا رو انیو پو شهیم نیمهتا کدر و غمگ نگاه

قلبمه ادامه  یکه رو یبا تموم درد. رهیگیضرب م

 :دمیم

 

بود؟  یچقدر احساسات سایبراتون گفته آ یکس -

بهتون گفته که چقـــــدر به دوستاش اعتماد 

 داشت؟ که چقدر  

 بود؟  عاشقشون

 

 .کنمینگاه م انیپو یمکث به چشما یکم با

 

هم همراهش  انیو پو زنهیم رونیاز اتاق ب هیبا گر مهتا

آرومم  کنهیم یاز همه جا سع خبریان ب. سوزرهیم

 کنه.

 



خودت رو زجر  سایبخاطر آ نقدری! ازمیآروم باش عز -

 نقدریکه تو ا ستین ینده، باور کن خودش هم راض

زالل!  یستی. تو مقصر مرگش نیخودت رو عذاب بد

 بوده... نطوریا سایآ ریتقد

 

 نبودم اما، اونا بودن... سایمن مقصر مرگ آ دیشا

 

. تو یکن تیخودت رو اذ نقدریا ستیات خوب نبر -

و تو  سایمهتا چقدر دوستت داره بعد از آ یدونیکه م

همه  نیبد بود! حاال که بعد از ا یلیحالش خ یلیخ

! کنار نیخودتون رو آزار ند ن،یکرد دایسال هم رو پ

 یتو، نه برا ینه برا ست،یخوب ن سایبا مرگ آ ومدنین

 ...تیوضع نیا یمهتا تو

 



 یاز دختر سا؟یاز من؟ از مرگ آ دونستیم یچ ونا

 که افتاد!  ییکه عروسش بود؟ از اتفاقا

 

 .رهیسوزان از تخت فاصله بگ شهیباعث م سکوتم

 

 ...زمیاستراحت کن عز -
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 نیتمام ا کنمی. به بهراد نگاه مرهیم رونیق باتا از

از پنجره  یپشت اطیح یمنظره یمدت مشغول تماشا

 یبدنم از رو یو کوفتگ یبود. بدون توجه به خستگ

 یها. درخترمیو به سمتش م امیم نییتخت پا

وسط باغچه روشن  یهاسرسبز و پر شکوفه با المپ

 شده بودن.

 

  ؟یچرا پا شد -

 

جواب  اطینواز حچشم یبه منظره رهیخودش خ مثل

 :دمیم

 

ست. دارم خفه گرم و گرفته یلیاتاق خ یهوا -

 ! شمیم

 



 .کنهیپنجره رو باز م یکم یحرف بدون

 

  ؟یخوریچرا قرصات رو به موقع نم -

 بهشون ندارم... یازین -

 نی! اونم چنکردینم زیاگر الزم نبود دکترت تجو -

 رو...  ییقرص ها

 ... خوامیم یمن چ دونهی! نمسهینویقط مدکتر ف -

 

خودش  نهیبیسکوتم رو م یو وقت کنمیم سکوت

 : دهیادامه م

 

 ادتی یزیو چ شهیحالت بد م یهر از گاه نکهیا -

 بخاطر نخوردن قرصاته...  ادینم

 من حالم خوبه!  -



 نیهم یکه رو شیاالن آره! اما چند ساعت پ دیشا -

حالت اصال   یمردیم یاستخر داشت یتو ایتخت 

 نیا یتو یدونیبه خوب بودن نداشت! م یشباهت

 باره؟  نیچندم نیا میکه با هم یمدت

 ... ستیمهم ن -

به اون  دنیواسه من هست! برام مهمه که تا رس -

 !یزنده بمون میخوایکه م یزیچ

 

 یآب رو وانیل ره،یسمت تخت م یاگهیحرف د بدون

قرصام به سمتم  فیمراه کو به ه دارهیکنسول رو برم

 . ادیم

 

  ه؟یقرصات چجور بیترت -

 

 .گردمیبه سمتش برم یعصب



 

 ؟یرو باز کن فمیبهت اجازه دادم که ک -

 ندارم!  یکس یبه اجازه اجیمن احت -

 

نگاهش رو  نی. اکنهیجانبش نگاهم مبهبا ژست حق و

 ! ستین ینظرش عوض شدن یعنی شناسم،یم

 

 یپشت اطیچشم نواز ح یصحنه رو دوباره به نگاهم

 :دمیو آروم جواب م دوزمیم

  

 یبرا دهیاون قرص سف دونمی! فقط مدونمینم -

 ...شهیم دیکه سردردم شد هییوقتا

 

 اش پُر از تمسخره!خنده تک

  



  ؟یشناسیرو م نیهمه قرص فقط هم نیا نیاز ب -

 

. فرستهیم رونیکه کالفه نفسش رو ب دمیتکون م سر

 «گردمیاالن برم» و با گفتن  رهیگیها عکس مرصاز ق

و چشمام  کشمیتخت دراز م ی. رورهیم رونیاز اتاق ب

در مجبور  یبا صدا گذرهیکه م ی. کمبندمیرو م

 .نمیبش شمیم

 

 ...دییبفرما -

 

. شهیدستش وارد م یتو ینیبا س یاتاق باز و اسکا در

ول کنس یرو رو ینیو س ادیبا لبخند به سمتم م

 . ذارهیم

 

 برات شام آوردم!  -



 

 .شهیم دهیلبخند کش یبه نشونه لبام

 

 ممنون! دستت درد نکنه... -

 حالت خوبه زالل؟  -

 

که  دمیبگم فقط سر تکون م یزیچ نکهیا بدون

 .نهیشیلباش م یرو یلبخند

 

 صدام کن...  یالزم داشت یزیاگه چ -

 ممنون! -
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و با  گردهیبره بهراد برم رونیاز اتاق ب نکهیا قبل

 .زنهیلبخند م دنشید

 

 ؟یخوایم یزیچ -

 زالل شام آوردم. ینه برا -

 

موهاش رو به  شیپ یو مثل دفعه رهیم ترکینزد بهراد

 .زهیریهم م

 

 ...اوردمیخودم م یگفتیم تو چرا؟ -



 .ارمیدوست داشتم خودم ب -

 ممنون! -

 

 :دهیو ادامه م کنهیاشاره م رونیب به

 

 . کجان؟دمیرو هم ند یکس اد،ینم ییصدا -

 

 :دهیجواب م زونیآو یبا لب و لوچه یاسکا

 

اتاق، فکر کنم  یهامون چند تا قرص خورد و رفت تو -

 اط،یهم رفتن ح انیپوباشه. مهتا و  دهیخواب دیبا گهید

 . زنهیاتاق داره با تلفن حرف م یسوزان هم تو

  ؟ییپس تو تنها -

 

 . دهیسر تکون م یها با ناراحتبچه نیع یاسکا



 

 بهم! گذشتیخوش م شتریب موندمیاوهوم! خونه م -

 

 یکه اسکا ینیس اد،یو به سمت من م خندهیم بهراد

. با اشاره ذارهیم و کنارم دارهیبرم زیم یآورده رو از رو

غذام رو  یاالن همه  نیکه هم کنهیم دیو اخم تاک

 :دهیادامه م یبا اسکا شیبخورم و به هم صحبت

 

زالل هم خسته شده، پس صبر کن تا شامش رو  -

 ...رونیب میبخوره و با هم بر

 

 .کنهیبهش نگاه م جانیبا ذوق و ه یاسکا

 

 شبه!  کیاالن؟ ساعت  -

 



 :دهیاب مبا چشمک جو بهراد

 

 چه بهتر... -

 

 . کنهیخوشحال نگاهم م یاسکا

 

 پس زودتر غذات رو بخور زالل! -

 یکه آماده بش یتا زالل غذاش رو بخوره فرصت دار -

 !میریوگرنه نم

 

و  خندهیمشخصه م شیآب یچشما یکه تو جانیه با

تخت  ی. بهراد آروم کنارم رورهیم رونیاز اتاق ب عیسر

مشغول خوردن سوپ بشم.  کنهیم مو مجبور نهیشیم

 رهیکه خ کنمیو به بهراد نگاه م خورمیاز غذا م یکم



در حال ور رفتن با قرصاست و  شیگوش یبه صفحه

 کنه:یشروع م قهیبعد از چند دق

 

به بعد خودم  نیآمار قرصات رو در آوردم، از ا -

پاشو  یحواسم به قرصات هست. غذات رو که خورد

 نیماش رمیحالت عوض بشه. من م میلباس بپوش بر

 رو آماده کنم.

 

 .خوادیآزاد م یهوا یو کم رونیدلم ب واقعا

پا  یبا کوفتگ ذارمش،یاما کنار م مونهیاز غذام م یکم

به صورت  توجهی. بپوشمیو لباس م شمیم

خشکم  یلبا یفقط بالم لب رو رو امدهیپررنگ

 . رمیم رونیو از خونه ب کشمیم

 



که سوار  نیو هم هیمنتظره منو اسکا نیماش یتو بهراد

 :پرسهیسوال م مقدمهیب شمیم

 

 ؟یقرصات رو برداشت -
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 ؟یقرصات رو برداشت -

 !گهید میشهر بچرخ یتو میخوایم قهینه، دو دق -



 زالل!  نمتیبب -

 

و آمرانه اتمام حجت  یجد یکنم که با لحن یم نگاهش

 :کنهیم

 

و همه جا قرصات همراهته. اگر  شهیبه بعد، هم نیاز ا -

بده خودم برات  یشیم تیهمراهت باشه اذ نکهیاز ا

 دیزالل تاک شه،یبه بعد، هم نیاما از ا دارمینگه م

 اشه.قرصات همراهت ب ـــــــــــشهیهم کنمیم

 

کل باهاش رو ندارم و فقط دعوا و کل یحوصله

و  کنهیرو باز م نیکه در ماش دمیسرتکون م تفاوتیب

و بعد از چند  رهی. سمت ساختمون مشهیم ادهیپ

 . گردهیبرم یهمراه اسکا قهیدق

 



خوبه، با هم دوست و  یلیخ یبا اسکا اشرابطه

 هستن.  یمیصم

 .ادیم نیسمت ماشبه  انیحرکت کنه پو نکهیا قبل

 

 بهراد؟  دیریموقع شب کجا م نیا -

 م،یبزن یدور هی میریدخترا حوصلشون سر رفته، م -

 .میگردیزود برم

 

 رونیخونه ب اطیبگه از ح یاگهید زیچ نکهیبدون ا و

 .میریم

ها پارک شتریب یکه تو یشهر آروم یتو گشتن

 چادر زدن رو دوست دارم. ینوروز یمسافرها

 

با بهراد در  ریکه از اول مس یاسکا یخنده یصدا با

 .شهیام جلب مبودن، توجه دنیحال حرف زدن و خند



 

 ن؟یآشنا شد یو چجور یشما ک -

 

 یرانندگ نیح یعاد یلیکه خ کنمیبهراد نگاه م به

 :دهیجواب م

  

 یکه من تو هییهااز شرکت یکیعامل  ریزالل مد -

 .کمیپروژه باهاشون شر نیا

  ن؟یشناسیرو م گهیته همدچند وق -

  ؟یکنیم کاری! تو چشهیم یچهار پنج سال -

لباس همراه  یدرسم تموم شده، االن هم چند تا شو -

 یخوب بود و دارم رو یلیاستادم برگزار کردم که خ

 .کنمیکار م امگهید یچندتا طرح واسه شوها

  

 :دهیو دوباره ادامه م کنهیم یکوتاه سکوت



 

 بهراد؟  شهیتموم م یکپروژه  نیا -

 زودتر تموم شه؟  یخوایچطور؟ م -

 اوهوم...  -

هامون حکم  یپروژه برا نیا یدونیچرا؟ تو که م -

 ست! برگ برنده

 رو خراب کرد...  زیهمه چ یلعنت یپروژه نیا -

 

که از صداش  یبه اسکا نهیو از آ زنهینم یحرف بهراد

 :دهیادامه م ی. اسکاکنهیمشخصه، بغض کرده نگاه م

 

 مونیامسال نامزد سمسیکر التیتعط یقرار بود تو -

 .میرو به همه اعالم کن

 

 .ادیبا خودش کنار ب خوادی! انگار که مکنهیم مکث



 

 ! ومدیاما... هامون ن -

 

و اشکاش  ندازهیم نییکه سرش رو پا نمیبیم نهیآ از

 .کنهیرو پاک م

 

 یسکاا یحاکمه. حرفا نیماش یتو ینیسنگ سکوت

 !شناسمیچون هامون رو م کنه،یناراحتم نم ادیز

نداره، با  یتیاهم چیاون ه یآدما برا شکستن

که دلش  یهر کس دونهیکه فقط خودش م ییهالیدل

 ... شکنهیبخواد رو م

 بهش نداشتم...  یمثل من که کار یکی

 که عاشقشه...  یمثل اسکا یکی

 ...نشونهیراز ب یمثل بهراد که کل یکی
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به  نیاما با متوقف شدن ماش گذرهیچقدر م دونمینم

نگاه  شهیم ادهیپ نی. به بهراد که از ماشامیخودم م

 :گردمیبه سمتش برم یاسکا یو با صدا کنمیم

  

 شکسته!  یلیخ دمشیکه ند یلچند سا نیا یتو -

 ش؟یدیچرا ند -



 یزیچ یبه کس نکهیاز خونه گذاشت و رفت، بدون ا -

 بگه! 

 چرا؟  -

 و هامون!  دونهیکه فقط خودش م یلیبه همون دل -

  ؟یدونینم یزیتو چ -

 

 .چهیپیم نیسکوت ماش یآهش تو یصدا

 

بهراد نبود اما هامون مثل  رانیاومدم ا یوقت ادمهی -

 یهاشده، بخاطر استخون ییایموم یازهجن هی

که هامون  یموقع قایتخت افتاده بود. دق یشکسته رو

 دیحالش رو پرس شدی... میعنیحالش بهتر شد،  یکم

 لیو شکستن وسا دادیاون هم بدون فحش و داد و ب

 نکرده؟  فیتعر راتسوال رو بده! بهراد ب هیجواب 

 ! میها صحبت نکردنه... ما در مورد گذشته -



 

 ...نیتلخ و غمگ خنده،یم

 

 لیتا دل میحق رو دار نیاز همه ا شتریمن و تو ب -

اما انگار از همه  میعوض شدن هامون و بهراد رو بدون

 ! میترتیاهمیب

 

ام به خواسته قایادامه بده و دق دیتا شا کنمیم سکوت

 . رسمیم

 

 یمیقد یاز دوستا یکی! خاله سوزان گفت تو یراست -

هامون و  یپس چطور وقت ،یانیو هامون و پو مهتا

منم  یحت ؟یبا بهراد آشنا نبود یشناختیرو م انیپو

 ! دمتیند

 ! دونمینم -



 انیهامون و پو یمهمون یبار مهتا رو تو نیمن اول -

مهتا گفته بود که  ؟یجشن نبود ی. پس چرا تو تودمید

اما تا آخر  ان،یاز دوستاش هم ب گهیقراره دوتا د

از اون دوتا  یکیمهتا گفت  روزی! دومدنین یمهمون

 .یتو بود ومدن،یکه ن یدختر

 

 :دهیادامه م یاخنده تک با

  

من و مهتا از اون شب شروع شد، اگر اون  یدوست -

االن من و تو هم ده سال با هم دوست  یومدیشب م

 ! میبود

 

نفس  یی. من اون روزها تواناارمیم ادیروزها رو به  اون

بخوام برم  نکهینداشتم چه برسه به ا هم دنیکش

 دوباره با هامون...  ییو روبرو ی! مهمونیمهمون



بود در  ستادهیا انیکه کنار پو ییبه رو شدن با مهتا رو

 نه اون! سائهیآ یاونجا جا دونستیکه م یحال

 یکه خواهرم غرق تو یدر حال یبه مهمون رفتمیم

اون  یهااز صاحب یکی انتیخون خودش بخاطر خ

 جشن جون داده بود؟

 

اگر هم بود  ایمن نبود،  یکه جا یایبه مهمون رفتمیم

 به قول هامون...

 

بهش نگاه  شم،یاومدن بهراد از افکارم جدا م با

 نیماش یتو یاسکا یزدهذوق یو صدا کنمیم

 :چهیپیم

 

 ...یرازیبهراد! فالوده ش یوا -

 



ه دستش رو ب یاسکا یفالوده زنه،یلبخند م بهراد

پلمپ  وانیمونده فالوده و ل یو تنها ظرف باق دهیم

 .رهیگیبه سمتم م یکارتن ینیشده رو با س

 

 ! خورمینم -

برات آب پرتقال گرفتم  یحواسم بود که سرما خورد -

 شه،ی. مثل همیطعم فالوده رو نچش فهیح دمیاما د

مال من. اما آب پرتقالت رو تا  اشهینصفش رو بخور بق

 .یخوریآخر م

 دمیبرات آب پرتقال گرفتم اما د یگفتم سرما خورد -

نصفش رو  شه،ی. مثل همیطعم فالوده رو نچش فهیح

مال من. اما آب پرتقالت رو تا آخر  اشهیبخور بق

 .یخوریم

 ندارم بهراد...  لیم -

 ! یکنیم دایپ لیخرده بخور م هی -



 ...یشیم ضیتو هم مر ضم،یمن مر -

 ...اریبهونه ن -
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 .کنمینگاهش م کالفه

 

 بهراد! یشیم ضیمر ست،یبهونه ن -



مدت مراقبم  هیبشم  ضیمر خوامیاصال من خودم م -

 خوبه؟ ،یو لوسم کن یباش

 

 یاگهین حرف دو اون بدو خندهیبا حرفش م یاسکا

از فالوده رو  ی. کمفتهیو راه م دهیرو دستم م ینیس

فالوده  ینیریو گالب و ش مویآبل ی. مزهخورمیم

 به خوردن داره!  یلیکه م یکس یبرا یست ولمعرکه

و با اصرار اون آب پرتقالم  دمیرو دست بهراد م فالوده

 .کنمیمزه مرو مزه

 

و خلوته که با حواس و نگاهم به شهر ساکت  تموم

آماده شده و به شهر  دیع یرنگارنگ برا یهاالمپ

 داده. یخاص یحال و هوا

 



شب  مهیسکوت ن یتو خواد،یدلم قدم زدن م چقدر

اون نقطه رو کشف  ینوروز یکه انگار مسافرا یشهر

 نکرده بودند! 

 

  ؟ینگه دار شهیم -

 

 :گردهیبه سمتم برم عیسر

 

 چرا؟ حالت بده؟ -

 قدم بزنم... خوامینه! م -

 ...یکم هیهوا  -

 

لباش  یرو یو آروم لبخند کنهیام نگاه مچهره به

 .نهیشیم

 



 باشه...  -

 

و قبل از  دارهینگه م یکیبعد کنار پارک کوچ یکم

 :دهیشدنم تذکر م ادهیپ

 

 !یلباست رو محکم کن زالل، تازه سرما خورد -

 

ا سرده . هوشمیم ادهیپ نیو از ماش دمیتکون م یسر

 داره... یسوز بهار یو کم

بهراد و  فتمیراه ب نکهیو قبل ا کنمیرو محکم م پالتوم

 .رسوننیهم خودشون رو به من م یاسکا

از محدود  یکی دیو حس بد، شا یحسیاون همه ب نیب

 داره...  یگفت حال خوب شهیکه م هییهاحس

 



که انگار  یسکوت شهر یشب و قدم زدن تو یهامهین

 !ستیجز ما توش ن کس چیه

. آروم به کنمیکج م یباز یهالیرو سمت وسا هامقدم

 ! بندمیو چشمام رو م نمیشی. روش مرمیسمت تاب م

 یاسکا یو خنده یتاب کنار ریزنج ژیق ژیق یصدا با

 یتاب نشسته و داره باز یکه اون هم رو فهممیم

 .کنهیم

 

م و آرو یکه صدا کنمیبهراد رو از پشت حس م حضور

 درست حدس زدم. دهیبمش کنار گوشم نشون م

 

 حالت خوبه؟ -

 :دمیوار جواب مخودش آروم و زمزمه مثل

 

 آره... -



 

چشمام رو باز کنم. بهراد  شهیحرکت باعث م احساس

 . دهیآروم تاب رو هول م

تاب  ریزنج ژیق ژیو ق یآروم اسکا یهاخنده یصدا

 رمیگیم . سرم رو به آسمونشکنهیسکوت شب رو م

 یاهیس یکه رو ییهابه ستاره دوزمیو چشم م

 .دنیدرخشیشب م یپارچه

 

 .رهیبه جلو و عقب م یاعجله چیآروم و بدون ه تاب

 

 ... یتاب عباس تاب

 ... یاون باز ریبخ ادشی

 ... دادمیبار قسم م هر

 ... یمنو ننداز خدا

 ... یتاب عباس تاب



 ...یخــســـته ام از باز ایخدا

 چـــــقدر تابم داد...  اتیدن

 ..یمـنــو بــنـداز یکاشـــک

 

/*/*/*/        */*/*/*/       */*/*/*       /*/*/*/* 
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 خوش گذشت... یـــلیبهراد خ یمرس -



 

پارک  اطیح یرو گوشه  نیو ماش زنهیم لبخند بهراد

 .کنهیم

از  نکهیو قبل ا میشیم ادهیپ نیاز ماش یاسکا همراه

 اطیح یتو یاسکا یزنگ گوش یصدا میها باال برپله

و با ذوق  کنهینگاه م شیگوش ی. به صفحهچهیپیم

 :دهیم حیتوض

  

 مامانمه!-

 

 یهایو اون هم راهش رو به سمت صندل گمینم یزیچ

ها و از پله مونمی. منتظرش نمکنهیکنار استخر کج م

 .شمیو تنها وارد خونه م رمیباال م

و  کنهیم ریدر گ یمحض باز کردن در پام به لبه به

 به جلو پرت بشم.  شهیباعث م



 دارمیحفظ تعادلم چند قدم بلند رو با شتاب برم یبرا

سر  یو وقت کنمیباالخره تعادلم رو حفظ م نکهیتا ا

 !هیاهیفقط س نمیبیکه م یزیتنها چ کنمیبلند م

بزنم و  یحرف تونمینم کنمیاحساس م یکیترس تار از

 ی. به سختشهیتر مبرام سخت و سخت دنینفس کش

برگردم  اطیبه ح خوامیم دارم،یچند قدم به عقب برم

 ...کنمیبرخورد م یکه به کس

 

 یاطرهآغوشش افتادم خا یتو بایکه تقر یبدن یگرما

 .کنهیذهنم تکرار م یتـــــلخ رو تو

که  یفشار یحت کنم،یشدن قلبم رو احساس م مچاله

 .شدیم شتریب امنهیس یقفسه یهر لحظه تو

بلند و  شد،یم هامهیکه به زور وارد ر ییهانفس یصدا

و  رهیگیپشت کمرم قرار م ی. دستشهیبلندتر م

 :کنهیگوشم زمزمه م ریز ییصدا



  

! االن المپ رو نجامیزالل! نترس، من ا ستین یزیچ -

 نترس...  کنم،یروشن م

 

دستاش همون  یاما... اما گرما ستیهامون ن یصدا

 گرماست! 

. بعد از چند لحظه شمیم دهیحرکتش همراهش کش با

که  نمیبیبهراد رو م یو چهره  شهیفضا روشن م

تر راحت شهیباعث م دنشی. دخورهیلباش تکون م

 یبکشم اما همچنان با هر دم و بازم درد تو نفس

 .پچهیم امنهیس یقفسه

 

  ؟یزالل جان؟ خوب -

 

 :دهیو اون ادامه م کنمینگاهش م فقط



 

ها رو روشن کردم، نگاه کن، ! تموم شد. المپنیبب -

 قیهمه جا روشنه! نترس، نفس بکش... نفس عم نیبب

 بکش زالل جان...

  

 نیب یزیچ کنمیم احساس کنم،ینگاهش م فقط

 کنم،یانگشتام در حال فشرده شدنه. به دستام نگاه م

گوشت دستش فرو  یتو قیهام که عمناخن دنیبا د

 .کنمیدستاش رو ول م ارادهیرفته ب

 

 یهام روناخن یزده به رد کبود و خون مرده وحشت

و  یک   ادینم ادمی یو حت کنمیساعد دستش نگاه م

 گوشت دستش فرو بردم. یهام رو توچطور ناخن



 یچ دونمینم کنم،یو شرمنده بهش نگاه م دهیترس

آغوشش  یکه محکم من رو تو نهیبیچشمام م یتو

 . کشهیم

خودم رو بکشم عقب اما  خواستمیم شم،یم ترشوکه

آرومش کنار  یبخورم و صدا یتکون تونمیانگار نم

آروم  توننیم کنهیگوشم به عضالت منقبضم اعالم م

 شن.با

  

 یچیه ومد،ینترس! اصال دردم ن ست،ین یزیچ -

کنه!  تتیکه اذ ستین یزیچ چیه نجام،ینشده! من ا

 آروم باش، نترس...

 

حضورش، صداش، فشار و حرکت دستاش  حرفاش،

بهم  نانیجور حس اطم هیهمه و همه در کنار هم 

 دنیترس یبرا یزیچ نکهیبابت ا نانیاطم هی ده،یم



 تونهینم یزیاون هست چ یقتو نکهیوجود نداره، ا

 کنه! تمیاذ

بخورم کم شدن  یقرص نکهیبار بدون ا نیاول یبرا

 کنهیشروع م تعادلیاما پاهام ب کنمیدردم رو حس م

 .دنیبه لرز

 

  ؟یخوب -

 

قدم بردارم،  خوامیکه م نیو هم دمیسر تکون م آروم

 .شهیم دهیپاهام کش ریاز ز نیزم کنمیاحساس م
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قدم بردارم،  خوامیکه م نیو هم دمیسر تکون م آروم

و  شهیم دهیپاهام کش ریاز ز نیزم کنمیاحساس م

 .فتمیب نیزم یکه رو شهیم نیبهراد مانع ا یدستا

 

 آشپزخونه... یتو ایبفکر کنم فشارت افتاده، -

 

و  کنهیم تمیاذ یزیبه آشپزخونه برم اما چ خوامیم

 .فهمهیحس رو م نیخوب ا یلیاون خ

 

 شده زالل؟ یزیچ -

 ؟یدستت رو بردار شهی... مـیم -



برات  یممکنه اتفاق ،یندار یخوب طیزالل! شرا -

 !فتهیب

 !دونمیم -

 

و نامطمئن دستش رو از  کنهیمکث و نگاهم م یکم

آرومش به گوشم  یو صدا دارهیپشت کمرم برم

 :رسهیم

 

من  فته،یب یها اتفاقتماس نیبا ا ستیباور کن قرار ن -

 برخوردها ندارم. نیاز ا یتیهم ن

 ...یول دونمیم -

 

شدن  لیبه تکم یاجیو اون هم انگار احت دمینم ادامه

که همچنان  ییبا پاها کنمیم یمن نداره. سع یجمله

که انگار  هیبردارم اما لرزش عضالتم طور یمقد لرزهیم



اما  کنمیها ندارم. چند بار تالش ماون یرو یاریاخت

حد سست  نیعضالتم تا ا وقتچی... هستدهیفایب

 روشون داشته باشم.  یکنترل تونمنشده بودن که ن

و باعث  دهیبهم دست م یعصب یخودم حالت یناتوان از

 .ادیبهراد آروم جلو ب شهیم

 

 زالل؟! -

 

 .دمیتکون م هیچ یبه نشونه یسر فقط

 

 نگاهم کن! -

 

 .کنمینگاهش م یسخت به

 

 !؟یکنم که بهم اعتماد کن کاریزالل! چ -



 ...ستیبحث اعتماد ن -

لمست کنه...  یکس یخوایکه نم نهیبحث ا دونم،یم -

 درسته؟

 

خم  یکم سته،یای. روبروم مدمیسر تکون م یسخت به

 تر نگاهش کنم.م راحتتا بتون شهیم

 

به من اعتماد  یکه بتون یازت بخوام تالش کن شهیم -

 !؟یکه من رو استثنا فرض کن ؟یکن

 بهراد... -

 ارادهی! ممکنه بازم بستیدست خودت ن دونم،یم -

 یلیخ ایگوشتم  یتو یناخونات رو فرو ببر ،یچنگ بزن

کن!  یفقط سع ست،ی... اما اصال مهم نگهید یکارها

 ؟یتونیم

 



 و اون با خواهش... کنمینگاهش م یبا زار من

 

برات سخته اما تالشت رو بکن  دونمیلطفا زالل! م -

 تونمی. من االن نممیدرستش کن ییدوتا میکه بتون

! یبمون تیوضع نیا یتو یتونیولت کنم و تو هم نم

 ی... کملرزهیداره م طاقتیشاخه ب هی نیپاهات ع

 .یشیم نیدوباره پخش زم گهید

 

 .کنهینگاهم م منتظر

 

 باشه؟! -

 

 :کنمیو زمزمه م دمیسر تکون م یسخت به

 

 باشه! -



 

. کنهیدلم رو گرم م نهیشیلباش م یکه رو یلبخند

 ...یو واقع قهیعم

 

 زلزله... یمرس -
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 یپشت کمرم بذاره و عل یدست شهیباعث م موافقتم

و کمک  یرغم عکس العمل بدنم تا آشپزخونه همراه

 .نمیبش یصندل یکنه تا رو

 

با درست کردن آب  داره،یبرم نتیکاب یاز تو یوانیل

 رونیو از آشپزخونه ب دهیرو به دستم م وانیقند ل

 .رهیم

 

با محکم  کنمیم یسع شمیاز رفتنش مطمئن م یوقت

 بلند شم. یصندل یاز رو نیزم یکردن پاهام رو رو

 

قدم اول رو با ترس  ستم،یایپاهام م یرو یسخت به

پاهام  یرو ستادنیا یو تموم حواسم رو برا دارمیبرم

همراه  یدیشد یجهیاما قدم دوم با سرگ کنمیجمع م

 ...شهیم



 

ظ کنم اما تا تعادلم رو حف رمیگیم زیرو به م دستم

 ن،یزم یبا افتادنم رو رسه،یم یزیفقط دستم به روم

 .شهیم دهیهم کش یزیروم

 

 یرو یزیشدن روم دهیبا کش زیم یرو وانیل

 . شهیم کهیو چند ت فتهیآشپزخونه م یهاکیسرام

رو  یکس دنییدو یکنم صدا یبتونم کار نکهیا قبل

کنارم  دهیترس یارو با چهره یو اسکا شنومیم

 ! نمیبیم

 

 شده؟ حالت خوبه؟  یزالل چ یوا -

 آ... آره...  -

 



 یصندل یو رو شمیاز بلند م یکمکش به سخت با

 .نمیشیم

اتفاق خارج نشده  نیام بخاطر انفس حبس شده هنوز

که بهراد و هامون هر دو باعجله وارد آشپزخونه 

 .ادیو بهراد به سرعت به سمتم م شنیم

 

 شده؟ یچ ن؟یخوب -

 

 :دهیم حیمن توض یبه جا یاسکا

 

 خورده بود. نینشده، زالل زم شیزیچ -

 

 .گردهیبه سمتم برم یبهراد با حرف اسکا یعصب نگاه

 

  ؟یحرف گوش کن یخوایبار هم که شده نم هی یبرا -



 

 :دهیندارم اما هامون جواب م انتظار

 

 ! ستیزالل ن گهیاگه حرف گوش کنه که د -

 

و  ذارهیم زیم یم رو روقرصا فیبهش ک توجهیب بهراد

باشم، سوال  دهیند یبیآس نکهیا نانیاطم یبرا

 :پرسهیم

 

 که نشد؟  تیزیچ ؟یخوب -

 

بهراد باعث  یعصب یو چشما دمیترس یکاف یاندازه به

 دستپاچه شم!  شتریب شهیم

نه تکون  یبه نشونه یدر جواب سوالش فقط سر و

 .دمیم



 

و  ریو در حال ز هکنیرو باز م فیدرهمش ک یهااخم با

 یو کنترل شده یعصب یرو کردن قرصاست که صدا

 : چهیپیآشپزخونه م یهامون تو

 

 ؟یموقع شب کجا بود نیا -

 

که کنارم  هیصحبتش با اسکا یرو کنم،یم نگاهش

 یدستاش گرفته و تو ینشسته و هنوز دستام رو تو

 :دهیهمون حال آروم جواب م

 

 بودم!  رونیب -

 دم،یرو فهم نیا یرو گشتم و نبود الیکل و یوقت -

  ؟یکجا بود گمیم

 ... رونیب میبا بهراد رفته بود -



 موقع شب؟  نیا -

 ام سر رفته بود!آخه... حوصله -
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 : غرهیم یعصب هامون

 

  ؟یدادیبهم خبر م دیبا یکنیر نمفک -

 گفته بودم!  انیمن... من به پو -



  ؟ییبپرسم که تو کجا انیاز پو دیمن با-

 

که لرزشش به وضوح مشخصه جواب  ییبا صدا یاسکا

 :دهیم

 

 ! یهامون... تو خواب بود -

 داریب یکردیخواب بودم، نمرده بودم که! صدام م -

 . شدمیم

 کنم!  دارتیب خواستمیآخه نم -

 

 یرو از چشما نیقصد کوتاه اومدن نداره، ا هامون

 .خونمیم شیعصب

 

  ؟یزنگ زدم جواب نداد یچرا وقت -

 حواسم نبود! -



 

صداش رو  خوادیکه م یدر حال تریعصبان هامون

رو ادامه  ییبازجو نینشن ا داریب هیکنترل کنه تا بق

 : دهیم

 

 زدم!  چند بار حواست نبود؟ پونزده بار زنگ -

 

داشت کنترلش کنه  یکه سع یتیگردنش از عصبان رگ

حس کرده که  یرو به خوب نیهم ا یورم کرده. اسکا

 کنه. هیهامون رو توج یجور هیداره  یسع

 

 بود!  نیماش یتو میگوش -

 ؟یاونوقت خودت کجا بود -

 

 :شهیم میو آروم تسل لرزهیاش مچونه یاسکا



  

 هامون؟  یکنیم ینطوریچرا ا -

 جواب منو بده...  -

 

 .کشهیرو م یدست اسکا یعصب

 

بود، خودت کدوم  نیماش یتو تیگفتم اگر گوش -

  ؟یبود یگور

 

 دهیآب به دستم م یوانیچند تا قرص به همراه ل بهراد

دستش رو  سته،یای. کنارش مرهیم یو سمت اسکا

و رو به هامون جواب  ذارهیم یاسکا یشونه یرو

 :دهیم

 

  ؟یدار یمن بود، مشکلهمراه  -



 

 .کنهیبا غضب به بهراد نگاه م هامون

 

 ! ییمشکلم تو قاً یدق -

 

 یجا زنه،یرو باال م شیبلوز بافتن یهانیآست بهراد

کبوده و  ییهادستش به شکل هالل یناخونام رو

 : دهیو جواب م ادیمرده به چشم مخون

 

 مشکلت رو حل کن...  ایب یتونیم -

 

هامون  فتهیداره م ینم بفهمم چه اتفاقبتو نکهیا قبل

بلوز بهراد رو  یقهیو  برهیم ورشیبه سمت بهراد 

 :غرهیم تیو با عصبان کنهیجمع م

 



 یاز زندگ گم؛یبار بهت م نیچندم یبهـــــراد برا-

 ...ریمن فاصله بگ

 

خودمون رو به اونا  میبتون یمن و اسکا نکهیا قبل

هامون رو  یقهی ه،کنیبهراد جا رو عوض م میبرسون

و مثل  چسبونهیآشپزخونه م واریو اونو به د رهیگیم

 :غرهیخودش م

 

 یتو داره کنار مـــــَـــــــن، زندگ یفعال زندگ -

 ! پس بکش عقب...کنهیرو تجربه م
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بهراد اما نگاه  مونن،یهمون حالت م یتو یحرف بدون

 .کنهیرو از هامون جدا نم اشرهیخ

 یقهیکه به  یاش از شدت فشارمردونه یدستا رگ

 زده...  رونیب ارهیهامون م

 

لباس هامون  یقهیتا باالخره  کشهیلحظه طول م چند

 ...کنهیرو ول م

 

 شه،یاعث مکه روبرومه ب یبهراد یناآشنا یچشما

 .ادیاز دستش برم یمطمئن بشم که هرکار

 



شده  رهیکه شوکه به اون دوتا خ کنهینگاه م یاسکا به

و  ستهیایم یاسکا یو روبرو ادیو آروم به سمتمون م

گچ شده بود نوازشگونه  یدیاش که به سف یاگونه یرو

 .کشهیدست م

 

  ؟یاسکا -

 

بهراد نگاه به  یچشماش رو از هامون جدا و وقت یاسکا

آغوشش  یخودش رو تو هیو با گر کدفعهی کنه،یم

 .ندازهیم

 یخفه تو یرو که با صدا یاسکا یموها یرو بهراد

 .کشهیدست م کنه،یم هیگر اشنهیس

 

 ... زمیعز دیببخش -

 



و بدون  بوسهیرنگش رو م ییبور و طال یموها یرو

 .رهیم رونیاز آشپزخونه ب یهمراه اسکا یحرف

 

که  هییاما نگاه اون هنوز به جا کنم،ینگاه م هامون به

بلند و  یهابودن. نفس ستادنیا یبهراد و اسکا

 شهیم یفکش که مثل هر وقت که عصب ش،یعصب

 هم قفل شده نشون از حالشه. یرو

اون لحظه تا حد  یکه تو یحاال من موندم و هامون و

 ... هیمرگ عصب

 

 . ادیم مبلند به سمت یهاکه با قدم کنمیم نگاهش

 یرو دنش،یاما با رس لرزهیپاهام هنوزم م نکهیا با

و من هم مثل  کنهینگاهم م رهی. خستمیایپاهام م

 .دارمیخودش نگاهم رو از چشماش برنم



از دست دادن  یبرا یزیبشه؛ من چ خوادیم یچ هر

احساس  نیرو داره و بخاطر ا یاون اسکا یندارم ول

 شده. وونهیخطر د

 

! خوب شناسهی! واقعا هامون رو مگفتیمراست  بهراد

 جمله اون رو تا مرز جنون ببره...  هیبلده چطور با 

  

 !ریمگه بهت نگفتم از اون فاصله بگ -

 نداره... یربط چیاون بار هم جوابت رو دادم، به تو ه -

 

و  شهیمنقبض م ارادهیعضالتم ب ره،یگیرو م هامشونه

 .دهینم ممحکم تکو تمیبه وضع توجهیاون ب

 

بار هم که شده به  هی یزبون نفهم! برا یدختره -

 حرفم گوش کن... 



 

هامون به شدت از  یجوابش رو بدم دستا نکهیا قبل

که با  کنمی! به بهراد نگاه مشهیهام کنده مشونه یرو

اصال متوجه نشده  ستاده،یهم کنارم ا یتو یهااخم

 بودم که برگشته. 

 .دهیبه عقب هولش م هامون، یپس زدن دستا با

 

گفتم! برو رد کارت  یچ یدینکنه هنوز نفهم -

 خون راه بندازم!  خوامیهامون... نم

 

 .دهیبه دستم م زیم یآب رو از رو وانیل و

 

 !یتو که قرصات رو نخورد -

 



خودش و  یرهینگاه خ ریز کنهیمجبورم م نکهیا بعد

تا از  کنهیم میهامون قرصام رو بخورم، همراه

که به  دارمیقدم برم ی. به سختمیبر رونیآشپزخونه ب

 نیمن رو ع ام،یبه خودم م یو وقت گردهیسمتم برم

 .رهیدستاش گرفته و به سمت اتاق م یها روبچه

 

از  تونمیآخر م یو لحظه رهیم رونیآشپزخونه ب از

 واریکه هامون نثار د یهاش مشت محکمشونه یرو

 .نمیکرد رو بب
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 رونیو خودش از اتاق ب ذارهیتخت م یمن رو رو آروم

با  یکه اسکا گذرهیاز رفتنش نم یادی. زمان زرهیم

و  ادیبه سمتم م شه،یبه در آروم وارد اتاق م یاتقه

که هنوز  یی. با چشمانهیشیتخت م یکنارم و رو

و نگاهم  رهیگیدستاش م یدستام رو تو سهیخ

 . کنهیم

  

 ؟یخوب -

 

که  یگاه یبهش ندارم، حت یحس بد دم،یتکون م سر

بودنش رو دوست  کنمیحس م زنه،یباهام حرف م

 .دارم



و آروم زمزمه  ارادهیب اشدهیترس یچهره  ادی به

 :کنمیم

 

 ؟یخودت چ  -

 

 یبشه و خودش رو تو یا اشکاش جارت هیکاف نیهم

 بغلم بندازه.

 

بهراد از من  دیکه بهراد رو بغل کردم! شا دیببخش -

من مثل  یبرا ینگفته باشه از همون بچگ یزیبرات چ

 هامون! یبرادر بزرگ بود، مخصوصا جلو هی

 

 نیو ح ادیم رونیآروم از بغلم ب نهیبیرو که م سکوتم

 :دهیپاک کردن اشکاش ادامه م

 



بهراد و هامون خراب بشه  یرابطه نکهیقبل ا -

 ینگران دعواهام با هامون نبودم، چون حت چوقتیه

 یبچگ یهایباز یتو رانیا میومدیبچه بودم و م یوقت

هامون پسرخالمه اما  نکهیهم بهراد هوام رو داشت! با ا

 بهراد پشتم بود.  شهیهم

 

! هیکه واقعا حق با اسکا کنمیخودم اعتراف م شیپ

مثل  یکی یبرا یحت ه،یو حضور بهراد دلگرم تیحما

 من...

  

 دنیگفتن ندارم! فهم یبرا یحرف یعنی زنم،ینم یحرف

منظور بهراد از اون فرد که هامون روش حساسه  نکهیا

فکر  ی. حتارهیلبام م یبوده نه من، پوزخند رو یاسکا

 سوءتفاهم بوجود اومده هم خنده داره!  نیبه ا

 من؟! هامون؟! 



   

بهراد رو اشتباه برداشت  یمن بودم که حرفا نیا

کردم، وگرنه بهراد اونــــــقدر خوب هامون رو 

حرکت ماتش  هیلحظه و با  هی یکه تو شناسهیم

 ... کنهیم

پوزخند  هیبزنه و با  ششیآت هیکنا هیبا  تونستیم

 خشکش کنه...

 

 نکهیو به ا میبار از در کنار بهراد بودن راض نیاول یبرا

 .شمیانتخابم اشتباه نبوده مطمئن م

 

هستم اون  اطالعیهامون ب یکه من از زندگ همونقدر

 هامون بوده! یزندگ یتو

 



 گهیکه د هیاز بابت هدفم راحت شده؛ بهراد کس المیخ

به خاک افتادن هامون  یاز بابت قدرتش برا یشک

استاد  نکهیکه هنوز قلباً از ا یمن یبرا نیندارم و ا

نبودم  یبسوزونم راض یباز نیا یو هم توبازرگان ر

 ...هیخبر خوب

 

تخت  یآروم رو یکه از خستگ کنمینگاه م یاسکا به

و به سمت تراس  امیم نییبه خواب رفته. از  تخت پا

 .رمیم

 

المپ  ییروشنا ریز کنم،یخونه نگاه م یپشت اطیح به

که پشت گردنش  ییکه با دستا نمیبیبهراد رو م اطیح

 .رهیراه م یپشت اطیح یتو قالب کرده

 



محکمش رو  یهاقدم تونمیاز اون فاصله هم م یحت

هامون و بهراد  نیب دونستیم یحس کنم. اگر اسکا

پازل  نیاز ا یقسمت تونستمیم دیاومده شا شیپ یچ

 نیا یخودم حل کنم، اما اون تو یگنگ اونا رو برا

 ست... از همه خبرتریماجرا ب

 

که  فهممیم شه،یم شتریکم بکم که یآلودگخواب از

و کنار  گردمی. به تخت برمکنهیها داره اثر مقرص

 .کشمیدراز م یاسکا

 

و بدون  کنمیمجعد خوش رنگش نگاه م یموها به

 ...رمیمتوجه بشم به آغوش خواب م نکهیا

 

هوا روشنه اما ساعت  شمیم داریاز خواب ب یوقت

 ...   مدینخواب یادیکه زمان ز دهینشون م



  

به صورت پف  یو آب رمیم یبهداشت سیسرو به

 . زنمیام مکرده

تنها  نجایمثل صبح روز قبل غرق سکوته! انگار ا خونه

 نداره منم.  دنیبه خواب یلیها مکه با وجود قرص یکس

 

 تر بهتر...تلخ یداغ و تلخ. هر چ خواد،یقهوه م دلم
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بسته قهوه آماده با  هیسوزان گفته بود که  ادمهی

درست کردن قهوه به آشپزخونه  یخودش آورده. برا

 کنهیکه توجهم رو جلب م یزیچ نیو اول رمیم

خون  یشکسته اثر شب قَبله و کم وانیل یهاتکه

 . ..نیزم یخشک شده رو

 

آشپزخونه هامون بود.  ینفر تو نیشب قبل آخر ادمهی

 خون مال اونه...  نیا شکیکه ب یهامون

   

 یتو ذارم،یشعله م یو رو کنمیرو پر از آب م یکتر

 . کنمیم دایو باالخره قهوه رو پ گردمیرو م هانتیکاب

  

رو جمع و با  هاشهیش ادیکه آب به جوش ب یزمان تا

 ی. با خالکنمیخون رو پاک م یهلک یاتکه پارچه



آب جوش به  وانیل یآماده تو یکردن پودر قهوه

 . رمیم اطیح

 

بعد  شبیکه د دهیبهراد نشون م نیجابجا شدن ماش 

 رفته.  رونیاز ماجراها از خونه ب

  

همونطور که حدس  رم،یم یپشت اطیبه ح یکنجکاو با

 بهراد اونجاست...  زدمیم

 

 دهیکنار هم چ یصندل هیت که شبدرخ یهاکنده یرو

گره  اشنهیس یاز دستاش رو رو یکیشدن نشسته. 

 رو نگه داشته. گاریس اشگهیکرده و با دست د

 

 شتریکه ب کنمیپاهاش نگاه م ریو به ز رمیم ترکینزد

 افتاده.  گاریس لتریتا ف ستیاز ب



  

لجباز موهاش با هر  شهیو هم یجوگندم یدسته اون

 . خورهیبا خودش داره تکون م یوز بهاروزش باد که س

 یحت ایتهران  یهوا یسرما یسرده اما نه به اندازه هوا

 شمال! 

  

 نی. آستنمیشیو روبروش م ذارمیم زیم یرو رو وانیل

 نییکه تنمه رو بخاطر سرما تا نوک انگشتام پا یبافت

 .کشمیم

  

 شهیاش از هممغرور و خسته یچشما کنمیم احساس

از فرط غرور و نفرت برق  یره! چشماش گاهتخسته

لحظه فقط کدره؛ کدر و  نیمثل هم یو گاه زنهیم

 و سخت...   کیتار

  



ها به درخت برگ نیباد ب دنیرقص یهمراه صدا صداش

 .  رسهیگوشم م

  

که فکرش  یموقع قایکه حق با مهتاست، دق نیمثل ا -

 ! دایپ ای یشیم بیغ ایکرد  شهیرو هم نم

  

 . دارمیقهوه رو برم وانیو ل شمیم خم

  

 !  نهیرو بب گرانید یمهتا عادتشه که فقط کارا -

بود که  روقتید شبی! د؟یشد داریچقدر زود ب - 

 ! یدیخواب

 . شمیکم خواب م نطوریا یگاه دونم،ینم -

  



 تیاذ اشرهی. از نگاه خکنهیسکوت فقط نگاهم م یتو

دوباره شروع  نکهیا ات ارمیخودم نم یاما به رو شمیم

 : کنهیم

  

  ؟یترسیم یکیچرا از تار -

 

 : دمینگاهش کنم جواب م نکهیبدون ا ،یو عصب تند

  

 به خودم مربوطه...  -

 زالل؟   -

  

 کنهیام پرواز مقهوه وانیکه از ل یرو از بخار نگاهم

 .  دوزمیو بهش م رمیگیم

  



فقط تو  اطرافم در حال جنگم، یتک آدمامن با تک -

 ... یکنارم

  

و با خاموش کردنش ادامه  ندازهیپا م ریرو ز گاریس

 : دهیم

  

اگر خودت  یبا تو رو ندارم! ول دنیتوان جنگ گهید -

 از اون آدما...   یکیتو هم  ست،ین یمشکل یخوایم

من قصد ندارم باهات بجنگم، به قول خودت من  -

 کنارتم نه مقابل تو!
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 ...کنمیم نگاهش

 یاون جور دونمیشناختنمش! م بایمدت تقر نیا

جدا از اون رو  یزیچ چیدنبال هدفشه که چشماش ه

 ...نهیبینم

 

نقطه ضعف  یکه اسکا نهیا یخوبه برا یبا اسکا اگر

 هامونه! 

که با من زودتر به هدفش  نهیا یکنار منه برا اگر

 !رسهیم

 یاتفاق برا نیکه ا نهیا یبرا میبا هم گهیبه همه م اگر

 ! ستیهامون خوب ن



 یراه هیهم  کشهیکه م ییهانفس یتو یمرد حت نیا

 ! دهیهامون د ینابود یبرا

 خوادیانتقام زنده مونده و م یبدتر از من فقط برا اون

 انتقامش زنده نگه داره...  یمن رو هم برا

 

 زالل؟ -

 

 .کنمینگاه م شیخوابیسرخ از ب یچشما به

 

کن و خودت هم کنار من  کیرو به خودت نزد یاسکا-

 بمون.

  ؟یچرا اسکا -

 دهیرو فهم تشیتا حاال حساس دیبا کردمیفکر م -

 ! یباش



کنار  یاسکا یوقت ای ؟یهامون به اسکا تیحساس -

 توئه؟ 

 

. خورهیم نیاش چخسته یمشک یاچشم یگوشه

 ...دارهیرو برم گارشی! پاکت سدیخندیداشت م یعنی

 

 کنار منه...  شیزندگ یوقت شهیحساس م -

 چرا؟  -

 ! یبدون ستیالزم ن نیاز ا شتریب -

 

روشن  نیو ح کشهیم رونیاز پاکت ب یاگهید گاریس

 :دهیکردنش ادامه م

 

  ؟یترسیم یکی! چرا از تاریجوابم رو نداد -

 



رو  میخال یداره معده گارشیس یبو کنمیم احساس

 :دمیجواب م یو به سخت زهیریبه هم م

 

 یکیکه از تار هایلیبود، مثل خ یترس عاد هی -

 یبه ترس روان لیاتفاق... تبد هی. اما به خاطر ترسنیم

 شد...

شده به  لیتبد یکیترست نسبت به تار یعنیپس  -

 ! ا؟یفوب

 

. دمیسر تکون م خورمیام رو مکه قهوه همونطور

 اطالعاتش خوب بود. اون تازه شروع کرده...

 

 بود؟  یاون اتفاق چ-

 



و طبق قانون خودش، مثل خودش  کنمیم نگاهش

 : دمیجواب م

 

 ! یبدون ستیالزم ن نیاز ا شتریب-

 

 چشماش!  یگوشه نیباز هم چ و

 

 یداراون قرص ها رو دوست  لیدل ؟یاون قرص ها چ -

الزم شد  ییکه اگر جا یخوریفقط بدونم چرا م ؟یبگ

 بدونم...

 

 یو اون منتظر به من چشم دوخته! ب کنمیم نگاهش

در موردش  خوامی... نمرمیگیم یاراده انگشتم رو به باز

 حق با اونه! کنمیحرف بزنم اما احساس م

 



. دهیبهم دست م یکه گاه هییاونا... بخاطر حمله ها -

 ! PTSD ،یاختالل روان هیخاطر ب یعصب یحمله 

 ده؟یحمله بهت دست م نقدریا شهیهم -

کنه. واسه  یرو برام تداع یاتفاق ایخاطره  ینه! وقت-

 شده.  شتریب یلیمدت خ نیا نیهم

 ؟یکن کاریچ دیبا -

 .رمیقرار بگ طیشرا یتو دی! نبایچیه -

 

 یو بدون حرف دهیسر تکون م دنیبه نشونه فهم فقط

که  گذرهینم ادی. زمیمونیم اطیح یدر کنار هم تو

زود  نقدریهمه ا نکهیاولش از ا اد،یبه دنبالمون م انیپو

که  یابرنامه دنیاما با فهم کنمیشدن تعجب م داریب

 .برمیم یپ لشیبود به دل دهیسوزان چ
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خوردن صبحونه به حرف  نیو ح میگردیخونه برم به

 .دمیاونا گوش م

 

  ؟یگیم یزالل تو چ-

 

که  ییجا یکه نظر من رو برا کنمیسوزان نگاه م به

 ! دهیپرس میقراره بر

 



 ندارم!  ییآشنا رازیمن با ش -

 

 ارهیم رمیش وانیعسل رو به سمت ل یقاشق چوب بهراد

 ریسراز وانمیل یکه از قاشق تو یعسل و با دقت به

 :دهیو جواب م کنهیشده نگاه م

 

که من از زالل دارم، مطمئنم از باغ  یطبق شناخت -

 !ادیبادوم خوشش م

که من از زالل دارم، مطمئنم از باغ  یطبق شناخت -

 !ادیبادوم خوشش م

 

 .کنهیرو اعالم م شیینها میتصم یبا خوشحال سوزان

 

که  نیصبحونه بخور یغ بادوم! زودبا میریپس م -

 .میکار دار یکل



 

و  کنهیکه کنارم نشسته به من نگاه م یاسکا

 .خندهیم

 

 ناهار با من و زالل!  -

 

 :پرسهیرو به من سوال م و

 

  ؟یبلد یآشپز -

 

جواب  نکهیو قبل ا کنمیمنتظرش نگاه م یچهره به

 :شهیمهتا مانعم م یبدم صدا

 

اره، انگشتات رو هم زالل حرف ند یآشپز-

 ...یخوریم



 

 .کنهیبه مهتا و بعد به من نگاه م یبا ناباور یاسکا

 

 واقعا؟  -

 

 :دهیجواب م انیپو

 

 ! هیامتحانش مجان -

 

 .زنهیبه بازوم م یبا ذوق ضربه آروم یاسکا

 

 .میپزیپس ناهار امروز رو من و زالل م-

 

 :دهیم حیتوض انیو پو زننیهمه لبخند م بایتقر

 



حداقل دستپختت عوض نشده باشه و  دوارمیزالل ام -

دست  یزیبه چ ینذار اسکا کنمی... خواهش منکهیا

 بزنه! 

 

هامون هم  یحت شه،یجمع بلند م یخنده یصدا

و دست  شمیبلند م ی. از رو صندلزنهیلبخند م

 .رمیگیشده رو م زونیاش آوکه لب و لوچه یاسکا

  

 به حرفاشون توجه نکن! -

 

همراهش به سمت آشپزخونه برم  خوامیم کهنیهم

 وانیل گردمی. به سمتش برمرهیگیبهراد بازوم رو م

که درست کرده رو به سمتم  ینیدارچ یعسل ر،یش

 .رهیگیم

 



رو  وانیل اتیچشمام کل محتو یشما تا جلو زمیعز -

 !یرینم جاچیه ینخور

 

 یاما چشما یبگم که با لحن جد یزیچ خوامیم

 :کنهیم دیبون تهدمهر

 

لقمه خامه و عسل هم به  هی شهیهر اعتراض باعث م -

 اضافه بشه! ریش وانیل نیا
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کل  یبه سخت کنم،یبد و بدتر، بد رو انتخاب م نیب

به سمت  خوامیم کهنی. همخورمیرو م ریش وانیل

 .کنهیآشپزخونه برم سوزان صدام م

 

 کجا زالل جان؟ -

 م؟یغذا درست کن میخوایمگه نم -

 یاگهیکار د میها رو طعم دار کنجوجه دیفقط با -

 ...ـیندار

 

 :کنهیحرفش رو قطع و آروم زمزمه م مهتا

 

 من هوس آش رشته کردم!-

 



 :دهیبا ذوق ادامه م یاسکا

 

 ؟ی... زالل بلدنمی! منم عاشق ایه-

 

که غذا  یبار نیآخر ادینم ادمی یحت کنم،یفکر م یکم

 بوده! یدرست کردم ک

 

و هامون و  کنمیدرست کردن آش رو قبول م یدو دل با

که واسه درست کردن آش  یلیوسا دیخر یبرا انیپو

 زی. با کمک بهراد و سوزان مرنیم دیالزم بود به خر

و سوزان مشغول  یو اسکا میکرد صبحونه رو جمع

 درست کردن ساالد شدن.

بهراد از پشت سرم به  یبا صدا هانتیگشتن کاب نیح

 .گردمیسمتش برم

 



 ؟یگردیم یزیدنبال چ -

 ها رو بشورم...ظرف خوامیدستکش! م -

 

 گهیبار د شه،یاون هم دست به کار م یحرف بدون

 یو وقت گردهیکه خودم گشته بودم رو م ییهانتیکاب

 .ستهیایدست به کمر روبروم م کنهینم دایپ

 

 ...خوادی! اصال دستکش نمستین-

 

و آروم جواب  خارونمیپوست دستم رو م ارادهیب

 :دمیم

 

 ...یعنی! تونمیآخه! بدون دستکش نم-

 



 یالیتا خارش خ کشمیم قیو نفس عم بندمیم چشم

 دستم رو کنترل کنم.

 

 ندهیت دستم به مواد شوکه... پوس نهیمنظورم ا -

و لبخند  کنهیداره!به حرکات دستم نگاه م تیحساس

 .نهیشیلباش م یرو ینیغمگ

 

کنار،  ایب ،یتو بشور ستیکه الزم ن نهیمنظورم ا -

 ...شورمیخودم م

 نه!  -

 

و خودش بعد از  نمیبش یصندل یرو کنهیم مجبورم

. رهیم نکیرنگ به سمت س یاسی شبندیبستن پ

تا دستام رو نخارونم و به حرفش گوش  کنمیتالش م

 :دمیم



 

رو  دهایخر یو استراحت کن، چون وقت نیتو بش -

 تموم زحمتش به گردن خودته... ارنیب

 

خاله  نیآروم و ع کنه،یآشپزخونه نگاه م یورود به

 :دهیها ادامه مزنک

 

 و خودت! ی! خودتشهیگرم نم یآب نایا چکدومیاز ه -

 

 شهیو حرکتش باعث م شبندیاون پبهراد با  دنید

 بشه.  دهیبه حالت خنده کش ارادهیلبام ب

 

 گردهینگاهش به سمتم برم یاگهید زیگفتن چ یبرا

. شهیلبخندم حرکت دستاش متوقف م دنیکه با د

 .کنهینگاهم م



 ...نیغمگ یکم دیو شا پُرمحبت

 

 نییسرش رو پا هیو بعد از چند ثان گهینم یزیچ

 .شهیها مشغول شستن ظرفو م ندازهیم
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و آشپزخونه رو مرتب  شورهیسکوت م یرو تو هاظرف

 تجربهیهم ب یلی. از حرکاتش معلومه که خکنهیم

 .ستین

 

. شهین شروع مم یکارها انیبرگشتن هامون و پو با

هست کمکم  یتا اگر کار ستهیایبهراد هم کنارم م

 کنه. 

 

رو پاک کنم و بشورم. سوزان  هایتا سبز کنهیم کمکم

مهتا  دونستمیمن م»و با گفتن  ادیهم به آشپزخونه م

« کردم سیحبوبات رو خ شبیآش داره، از د اریو

 .شهیمشغول کمک م

 

با هر  کنمیتخته خرد م یرو رو یسبز یهادسته

تازه که خرد شده  یحرکت کارد و عطر سبز



 بیترت یدور شدم. حت میچقدر از زندگ دمیفهمیم

 رفته. ادمیها رو انجام کار

 

 ! دمیدست کش یاز زندگ ینه تنها از خودم، حت من

 ...کسچیه ؟یک بخاطر

 حیمواقع مهتا رو به من ترج شتریکه ب سایآ بخاطر

و هر  گذرهیاز نبودنش م که ده سال ییسایآ داد؟یم

 دادم؟یروز با نبودنش خودم رو عذاب م

که ازش داشتم رو نابود کرد  یکه تصور ییمهتا بخاطر

 قبول کنه؟ خواستیاما هنوز نم

چند تا  یاهایرو یهمه انتشیکه با خ یانیپو بخاطر

 دختر رو ازشون گرفت؟

بهش  یمن کار نکهیکه منو شکست با ا یهامون بخاطر

 ؟!نداشتم



که من  ییزایداشت اما تنها چ زایچ یلیکه خ یهامون

 داشتم رو ازم گرفت... 

 

بخاطر  ؟یبخاطر ک دم؟یدست کش یاز زندگ یچ بخاطر

نداشت اما  یارزش نیاونا کمتر یکه نبودنم برا ییکسا

 !دم؟یدست کش میمن بخاطرشون از زندگ

 

خرد  یهایو سبز کشمیبهراد دست از کار م یصدا با

نگاه اون که با دقت به  ریو ز دمیبه دستش مشده رو 

که در حال پختن بود رو  یحبوبات کردیکارام نگاه م

 . کنمیچک م

انجام  شهیها باعث مکه بعد مدت ییبا کارها کنارش

 !یبدم حس زنده بودن دارم، حس زندگ

 



 یقابله کم یتو اتیتا محتو ذارمیقابلمه رو م در

 نکیس یشده رو تو فیکه کث ییهابپزه، ظرف شتریب

من کمک کنه و  یپاهم کنهیم یو بهراد سع زمیریم

 .شورهیها رو مظرف

 

 .میهر دو به سمتش برگرد شهیباعث م یاسکا یصدا

 

ذاتاً کدبانو  یرانیا یکه خانوما گهیراست م ایخاله مار -

 هستن! 

 

 شهیباعث م شیزنگ گوش یصدا زنه،یلبخند م بهراد

رفتن از آشپزخونه  رونیب نیو حبره  یبه سمت گوش

که انگار عادتشه  یو طبق حرکت دهیرو م یجواب اسکا

 .زهیریموهاش رو به هم م

 



 هایرانیبه ا اتشهینشو، باالخره تو هم رگ و ر دیناام -

 .گردهیبرم

 

 رونیو بهراد از آشپزخونه ب خندهیآروم م یاسکا

 .رهیم

و ادامه  دارهیبرم ییتکه کاهو زیم یظرف ساالد رو از

 :دهیم

 

خاله خودش هم تا قبل فوت مادر بهراد  نکهیبا ا -

خانوم  هیذاتاً  دیبا گهیهنوز هم م کردیم یزندگ رانیا

 !یتا مثل اونا بش یباش یرانیا

  

گره رو  نیا یممکنه تا بتونم کم تیموقع نیبهتر دیشا

 باز کنم. یبه دست اسکا

 



 جاست؟ مادر هامون؟ االن ک شهیت مخاله -

ما،  شیاوهوم! بعد فوت مادر بهراد برگشت پ -

 یزندگ خانونیکه قبل ازدواجش با هما ییجاهمون

 .کردیم

 چرا برگشت؟  -

 

ظرف، ظرف ساالد  یاز تو یابا برداشتن گوجه یاسکا

 .ذارهیم خچالی یرو تو

 

 ایمامان بهراد، خاله مار یعنیچون بعد مرگ سمانه،  -

 رو تحمل کنه...  نرایا تونستینم گهید

 

 .کنمیتعجب نگاهش م با

 

 ... مادر بهراد با مادر هامون با هم خواهرن؟  یعنی -



با  یوقت گهیم ایخواهر بودن. خاله مار هینه... اما شب -

کوچولو بود، مجبور شد همراه  یلیهامون که خ

بلند  یجمله هیکه  یوقت یحت ران،یا ادیب خانونیهما

که انتظار نداشت  یتنها کس هم بلد نبود، یفارس

باهاش خوب رفتار کنه و کنارش بمونه خاله سمانه بود 

 رفتار کرد! هاشخواهر با هیکه مثل 
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 .رهیهم م یتو اخمام

 

 چرا انتظار نداشت؟   -

 ... یعنیالل خب ز -

 

 یحرف اسکا شه،یسوزان که وارد آشپزخونه م یصدا

 ...مونهیکاره م مهیرو ن

 

 ن؟یخوایدخترا؟ آش در چه حاله؟ کمک نم -

 

 .کنهیبا خنده نگاهش م یاسکا

  

 ...دونهیزالل م ستم،یمن که بلد ن -

 

 .کنهیبه من نگاه م سوزان



 

 ؟یخوایکمک م -

 .زمیرو بر یسبز خوامیم گهینه ممنون! االن د -

 یتو میبریرو م اشهیبق م،یآماده بش میخب پس بر -

 بپزه... شیآت یباغ رو

 

 یشده رو توخرد یهایو سبز رمیسمت قابلمه م به

 .ادیکه سوزان جلو م زمیریآش م

 

من  م،یکم آماده شو که برزالل جان تو برو کم -

 ...دارمیرو برم میکه الزم دار ییظرفا

 

 رفتن آماده بشم. یتا برا رمیمخالفت به اتاق م نبدو



و به  رمیم اطیبه ح فمیاز آماده شدن و برداشتن ک بعد

که مشغول جابجا  کنمینگاه م انیبهراد و هامون و پو

 که سوزان جمع کرده، هستن. ییکردن سبدها

 

دقت، راحت  یاما با کم زنهینم یساکته و حرف هامون

 زنمیتنش شد که حدس ممتوجه سخت راه رف شهیم

آشپزخونه و رد  یتو یها شهیاون خرده ش لشیدل

 خون باشه...

 

 یتر شده و خنکاهوا گرم تابهیکه م دیلطف خورش به

 .شهیهم حس م یباد بهار

 

و به  ذارهیم نیصندوق ماش یسبد رو تو نیآخر انیپو

 .گردهیسمت مادرش برم

  



 م؟ی! تموم شد؟ برنیاز ا نمیا -

  

 .کنهیم دییتا سوزان

 

 ها... بچه دی! سوار شمیبر زمیآره عز -

 

 رمنتظرهیغ یلیو خ ادیبه سمت من و بهراد م یاسکا

 :کنهیم انیدرخواستش رو ب

  

 ام؟یمن همراه شما ب شهیم -

 

جواب  نیدور زدن ماش نیح ینیبا لبخند سنگ بهراد

 :دهیم

  

 چرا نشه؟ -



 

. نهیشیعقب م یصندل یرو عیبا ذوق و سر یاسکا

 نیقدم بلند به سمت ماش هیکه  نمیبیهامون رو م

اون  بندهیرو م نیدر ماش یاسکا یاما وقت دارهیبرم

. دو دل بودن از چشماش ادیجلوتر نم گهیهم د

 مشخصه...

 

جلو  یصندل یرو گرانیتوجه به هامون و نگاه د بدون

 .کنهینگاه م یبا تعجب به اسکا انی. پونمیشیم

 

 !مونهیکه هامون تنها م ینطوریا -

 

و به  رهیگیاز بهراد چشم م یبا نگاه پر حرف هامون

 .رهیم نیسمت ماش

 



 نداره... یاشکال -
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 نداره... یاشکال -

 

 .شهیم ادهیپ نیاشصحنه از م نیا دنیبا د سوزان

 



تا تنها  امی! پس من با هامون مشهیکه نم نطوریا -

 نباشه!

 

 هیبه بق توجهیو ب رهیم نشیبه سمت ماش هامون

 :دهیجواب م

 

 تنها باشم... خوامیاشکال نداره خاله، اتفاقاً م -

 

و از  مونهیجواب سوزان نم دنیمنتظر شن گهید بهراد

 .میشیخارج م اطیح

 

 نیماش نهیکه باالخره از آ میشیخونه دور ماز  یکم

 ! نمیبیو هامون رو م انیپو

 



باال  شیگوش یسرش رو از تو یاسکا قهیچند دق بعد

 :شکنهیسکوت رو م مقدمهیو ب ارهیم

 

 کردم؟  یکار بد -

 

 رهیبگ ابونیرو از خ مشینگاه مستق نکهیبدون ا بهراد

 :دهیجواب م

 

 بشه!  هیبود تنب اما به نظرم الزم دونمینم -

شما دعوا راه  نیبشه و دوباره ب یعصب ترسمیم -

 !  فتهیب

 !یعادت کرده باش دیتو که با -

 

 شهیو باعث م ارهیم نییرو پا شهیش یکم یاسکا

 بشه.  نیوارد اتاقک ماش شتریب یخنک بهار یهوا



 

 !شنینم یمن عاد یبرا چوقتیهامون و بهراد ه نیا -

 

 :دهیو ادامه م مکنینگاهش م نهیآ از

 

کس بود حاال به خونش که هامون براش همه یبهراد -

 هیتک یست و اون هامون که بجز بهراد به کستشنه

حمله  شیبه همون آدم خاص زندگ شبید کرد،ینم

 کرده. 

 ... یبس کن اسکا -

 

 :دهیبه تذکر بهراد همچنان ادامه م توجهیب یاسکا اما

  

که  یبهراد و هامون نیبه ا یچرا انتظار دار -

 عادت کنم؟ شناسمینم



 

 از جا بپرم: شهیبهراد باعث م یناگهان ادیفر یصدا

 

 ... یگفتم خفه شو اسکا -

خفه شن تا  دیبهراد! همه با دیهم نیهنوز هم ع -

 نیبعد از ا نکهیبره. ا شیپ نیخوایاونجور که شما م

شما دوتا  نیب یکه چ نیکنیم میهمه سال هنوز هم قا

 !نیعوض شد نقدریاومد که هر دوتون ا شیپ

 

 یو فشار انگشتا نیسرعت ماش یاسکا یهر جمله با

به  یناگهان یلیو خ شهیم شتریبهراد دور فرمون ب

 :زنهیم ادیو فر گردهیبرم یسمت اسکا

 

 !ن؟ییپرتت کنم پا ای یکنیبس م -

 



ما با  یچند متر یفاصله یکه تو یونیکام دنید با

 غیج ارادهیب ادیم نیبه سمت ماش میسرعت و مستق

 ...چرخونمیدست بهراد رو م یو فرمون تو زنمیم
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 ...کشهیسوت م هامگوش

 ...سوزهیاز درد م امگونه

 ...شنومینم ییصدا

 ...چهیپیمغزم م یخون تو یبو



 ...شهیم نیسنگ نفسام

 ...ارمیکم م هوا

 ...شهیفشار درد داره مچاله م ریز امنهیس یقفسه

 

 ! زنهیمنو از دور صدا م یهم کس باز

 زالل؟ زالل؟!! -

 

 تیجمع یاز همهمه یگنگ ی! صداکهیجا تار همه

 ...شنومیم

 خون... یبو اد،یخاک م یبو

 

 زالل؟ زالل جان؟ -

 

 ... سوزهی... مسوزهی... مسوزهیاز درد م امهگون

 



 کنهیم جادیصورتم ا یآب رو یسیکه خ یشوک با

 یکه چشما کنمی. به بهراد نگاه مکنمیچشم باز م

 نگرانش به منه.

 

 ؟یخوب -

 

و  دهیپر یکه با رنگ کنمینگاه م یبه اسکا یحرف بدون

به سمت  میصندل به من زل زده. دهیترس یاچهره

اونا  یعقب خوابانده شده، برعکس من هر دو یدلصن

 هم بازه. نیشدن و هر چهار در ماش ادهیپ نیاز ماش

 .کنمیبهراد نگاهش م یصدا با

 

 ؟یشنویصدام رو م زم؟یعز یزالل جان؟ خوب -

 



. دستم رو دمیمثبت تکون م یسرم رو به نشونه آروم

 برام دنی... نفس کشدمیفشار م امنهیس یقفسه یرو

دست بهش  یرو با اشاره نیا کنمیم یسخته. سع

 بفهمونم.

 

نفس  تونهینه! چشماش رو باز کرده، فکر کنم نم -

 کنم؟ کاریبکشه... چ

 

 فی. با عجله کشمیدستش م یتو یمتوجه گوش تازه

و با شخص پشت خط صحبت  دارهیقرصام رو برم

 .کنهیم

 

 باشه! کدوم؟ -

 



ها رو با از قرص یکیو خشاب  گردهیها مقرص نیب

 .ارهیم رونیعجله ب

 

 نصف؟ باشه...  نیکردم! گفت داشیپ -

و به  کنهیها رو از خشاب خارج و نصف ماز قرص یکی

 .ارهیسمت لبم م

 

 ی! اسکازمی... بخور عزکنهیدردت رو کم م نیا -

 آب رو بده... یبطر

 

دهنم نگه داشته آب  یکه جلو یآب یکمکش از بطر با

 هیتک نیبتونم قرص رو قورت بدم. به ماشتا  خورمیم

و همونطور که نگاهش به منه به صحبتاش با  دهیم

 :دهیشخص پشت خط ادامه م

 



 تا اثر کنه؟ برهیچقدر زمان م -

- ....................... 

گوشمون  خیاز ب م،ینشد، سالم یزینه خدا رو شکر چ -

 زالل به موقع فرمون رو چرخوند! یعنیرد شد، 

- .................... 

 دکتر! دونمینم یزی! واقعا االن چدونمینم -

- ................... 

روز بهش حمله  یاحتمالش هست ط ؟یچ یعنی -

 دست بده؟

 

که  گهیبهش م یو چ هیشخص پشت خط ک دونمینم

 .کشهیموهاش م یتو یدست یعصب

 



مدت اصال تنهاش  نیا کنمیم یچشم! من سع -

که مزاحمتون  خوامینون ازتون، بازم عذر منذارم... مم

 شدم.

- ...................... 

اومد باهاتون تماس  شیپ یحتما! اگر باز هم مشکل -

 . خدانگهدار...رمیگیم

 

 .ادیو به سمتم م کنهیتماس رو قطع م 

 

 !؟یبهتر -
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آب رو به سمتم  یکه بطر دمیسر تکون م آروم

 .رهیگیم

 

 خرده آب بخور... هی ایب -

 

. لرزش دستام اونقدر کنمیرو به سمتش دراز م دستم

پنهونش کنم و اون هم با دقت به  تونمیواضحه که نم

 :کنهیزمزمه م یدستام نگاه و با شرمندگ

 

 ...دیببخش -



آب رو به  یکه آروم بطر کنمیفقط نگاهش م رمقیب

 .کنهیم کیلبام نزد

 

 ...ادیخورده آب بخور حالت جا ب هی -

 

 .بندمیو آروم چشم م خورمیآب م یکم

 

 ؟یزالل؟ خوب -

 

 هی. بعد از چند ثاندمیو فقط سر تکون م گمینم یزیچ

 . شنومیرو م نیدر و روشن شدن ماش یصدا

 

باد  شه،یکمتر شدن دردم و باعث مو  کنهیم حرکت

 بکشم. هیبه ر قیرو عم خورهیکه به صورتم م یخنک

 



اما  رسهیبهراد به گوشم م یتماس گوش یملود یصدا

حدس بزنم که تماس رد  تونمیاز نصفه موندنش م

 نیکه باز هم صدا سکوت ماش گذرهینم ادیشده. اما ز

که  یمیمال یو باز هم نصفه موندن ملود شکنهیرو م

شدن  الیخیاز اون سمت خط قصد ب یکی دهینشون م

 نداره.

 

 شه،یبه محض شروع قطع م یبار سوم که ملود یبرا

به  هیاسکا یگوش شکیکه ب ییناآشنا یملود یصدا

 بهراد: یو بعد صدا رسهیگوشم م

 

 من جواب ندادم به تو زنگ زدن! -

 

 :چهیپیگوشم م یتو شهیتر از همآروم یاسکا یصدا

 



 بله؟  -

 ................. 

 ! چطور؟هیاک زیسالم مهتا! آره همه چ -

 ....................... 

 

 یعاد کنهیم یحس کنم که هول شده اما سع تونمیم

 جواب بده.

 

 یمن و زالل خوردن یبرا خواستیآ! نه... بهراد م-

! شما میایم مینگه داشت، االنم دار نیهم یبخره برا

 .میرسیبهتون م گهید قهیا چند دقم نیادامه بد

 

 :دهیم حیو بعد توض شهیم یطوالن یکم سکوتش

 

 .میستادیا دنید نکهیمهتا بود! مثل ا -



 .دنیند یزیچ ونهیکام انیپس از جر -

 ...دنینه، ند -

 بهشون نگو. یزیباشه، تو هم چ -

 !یاک -

 

 :ادیکوتاه دوباره به حرف م یاز سکوت بعد

 

 ه؟زالل؟! حالت خوب-

 

برگشتن به سمتش ندارم و فقط  یبرا یلیو م توان

 .دمیسرتکون م

 آره... -

 

بعد از زمان نسبتا  نکهیتا ا شهیزده نم یاگهید حرف

 میکنینچندان هموار عبور م یرهایکه از مس یطوالن



 نی. با متوقف شدن ماشدارهیرو نگه م نیبهراد ماش

 .کنمیچشم باز و به اطراف نگاه م
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حد  نیتا ا یاصحنه دنیواقعا انتظار د خورم،یم جا

 چشم نواز رو نداشتم.

 



سرسبز  یهادور درخت ینچندان بلند یگل یوارهاید 

 با یپر از شکوفه بودن رو گرفته. آسمون آب یکه بعض

رنگ زنده و  یشده و همخوان ینقاش یاپنبه یابرها

 هیبه  هیشب یکاهگل یوارهایها در کنار دشاداب درخت

 ست.هنرمندانه ینقاش یتابلو

 

. جالبه با اون شمیم ادهیپ نیکمک بهراد از ماش با

 .میدیباز هم از همه زودتر رس میکه داشت یتوقف

 

، هادرخت یها، سرسبزخوش بهار و شکوفه یبو

 یشرشر آب یو صدا یخنک و بهار یو هوا یآسمون آب

عبور  یاشده جادیا یکه به حالت چشمه از فضا

 شده. یباعث بوجود اومدن آرامش خاص کردیم

 



دستش  یبرداره اسکا یبهراد از کنارم قدم نکهیا قبل

بهراد به سمتش برگرده و  شهیو باعث م کشهیرو م

 منتظر نگاهش کنه.

  

بودم،  یز دست هامون عصبان... ادیببخش -

 ...ایناراحتت کنم و  خواستمینم

 

همرنگ آسمونش به  یو با چشما ارهیرو باال م سرش

 یتا لبا کشهیطول م هی. چند ثانکنهیبهراد نگاه م

 یاسکا یبشه. فقط موها دهیبهراد به حالت لبخند کش

و  زهیریاز سرش افتاده به هم م بایکه تقر یرو از شال

 ! زنهینم یحرف

 .رهیگیمصرانه جلوش رو م یاسکا

 

 ؟یدیبخش -



 

و دستاش دور  دهیبا همون لبخند سر تکون م بهراد

 .چهیپیم یاسکا یشونه

 

 بهراد...  یچقدر خوبه که بازم هست -

 

 رمیبه اون دوتاست که نگاه بهراد غافلگ چشمم

 ! کنهیم

 

حرف داره که بهم بگه  ی! انگار کلهیجور خاص نگاهش

 ...ستمیزبون رو بلد ن نیمن ا اما

مرد  هیکه فقط  ییزهایگنگه، درد داره، چ نگاهش

 از چشماش بفهمه... تونهیم

 



بودم که  یزیاون همه حرف نامفهوم دنبال چ یبه ال ال

هامون نگاهم رو از  نیماش دنیبفهمم اما با رس

 .رمیگیچشماش م

 

بهراد  نیرو پشت ماش نشیماش یبا ترمز ناگهان هامون

بلند شده ننشسته که  یهاو هنوز خاک کنهیپارک م

. به شهیم ادهیپ تیباز و هامون با عصبان نیدر ماش

و با  کشهیم غلشی یرو تو یو اسکا ادیسمتمون م

 .کنهیچشم بهراد نگاه م یخشم چشم تو

 

از هامون فاصله  یو کم کنهیبا تعجب صداش م یاسکا

 .کنهیو صداش م رهیگیم

 

 هامون! -

 



و  کنهیرو نگاه م یاسکا یسر تا پا توجهیاما ب مونها

و با  گذرونهیکوتاه من و بهراد رو هم از نظر م یلیخ

 :ادیبه حرف م تیعصبان

 

 ...نیبود تصادف کن کیکه نزد دمید ؟یخوب -

 

 :کنهیدلخور اعتراض م یاسکا

 

 شده؟ یچ ینیبب یومدین نیواسه هم -

 

 .کنمیرو خوب حس م نیست، اکالفه هامون

 

دور  ریبود، از کنارتون رد شدم، اون مس ادیسرعتم ز -

که بتونم دور بزنم  ییبرگردون نداره. تا برسم به جا



 می. گوشنیبرگشتم شما رفته بود یو وقت دیطول کش

 .جا گذاشتم الیو یرو هم تو

 

 :کنهیم دیرو تهد یاسکا یعصب و

 

 !یخوریبار آخرت باشه از کنار من تکون م -
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هم  انیپو نیبده ماش یجواب یاسکا نکهیا قبل

 نیاز ماش یپر از خوراک یها. سوزان با دسترسهیم

 :کنهیاعتراض م یو اسکا شهیم ادهیپ

 

 !!! نیکرد ریچقدر د -

طول  میکن دیکرده بود تا خر یاکمهتا هوس خور -

 ...دیکش

 

 یو کوبه رهیباغ م یبه سمت در چوب جانیبا ه و

که بعد از لحظات  کوبهیزنگ زده رو به در م یمیقد

 .شهیدر باز م یطوالن بایتقر

 

بعد از گرم گرفتن با همه  کنه،یدر رو باز م یرمردیپ

 تا با کمک مردها رهیم هانیکمک به سمت ماش یبرا

 .ارنیرو به داخل باغ ب هالهیوس



 

. فقط میشیو مهتا وارد باغ م یهمراه سوزان، اسکا به

باغ قرار داره و  یگوشه یو گل کیاتاقک کوچ هی

 باغ فقط درخته... یادامه

 

از درختا  یبزرگ و سرسبز بادوم! بعض یهادرخت

ها از درخت گهید یبعض یهنوز شکوفه داشتن و رو

 ییو بزرگ خود نما کیدوم کوچبا یهاهم چاغاله

 .کردیم

 

 به سمتشون برگردم. شهیباعث م یاسکا یصدا

 

 بهشته...  نیچقدر قشنگ شده! ع یوا -

و  کنهیدرخت نگاه م یهاهم با لذت به شاخه سوزان

 .دهیسر تکون م



 

 بهشته!  هیواقعا شب رازیبهار ش -

 

 ریز یکه به طور مواز یعمقکم یهاجوب یرو از

 انیپو یکه صدا میشیشده بودن رد م جادیها ادرخت

 :شنومیرو از پشت سر م

 

 یهامامان مراقب مهتا باش! مهتا حواست به جوب -

 آب باشه...

 

وسط باغ  قیبه آالچ یروادهیپ قهیاز چند دق بعد

که اطرافش رو  یبزرگ یلیخ قی! آالچمیرسیم

 نیاز ب دیخورش یسرسبز گرفته و پرتو یهادرخت

 ... دهیها خودش رو نشون مدرخت یشاخه

 



تا مردها هم  میمونیمنتظر م یبزرگ چوب قیآالچ کنار

بزرگ رو از  راَندازیز رمردیپ دن،یبرسن. به محض رس

و به  کنهیپهن م قیکف آالچ ره،یگیدست هامون م

 .نهیچیم هیرو با کمک بق هالهیوس بیترت

 

و  ننیشیم راَندازیز یرو انیسوزان، مهتا، پو ،یاسکا

 ی. هامون هم روکنهیخودش رو ولو م بایتقر انیپو

 دهیکش قیکوتاه دور آالچ یواریکه مثل د یحصار

 .نهیشیشده، م

 

 یویکیبارب یها توبعد از روشن کردن زغال رمردیپ

همراه بهراد به سمت ما  قیآالچ کینزد ی مانیس

 :کنهیو سوزان شروع م گردهیبرم

 

 چه خبر؟ یحاج -



 

به بهراد  رهیخوشرو و با متانت دست از نگاه خ رمردیپ

 .کنهیو دستاش رو به آسمون بلند م دارهیبرم

 

امسال باغ  نکهیخدا رو شکر خانوم! چه خبر بهتر از ا -

 پُربارتر شده؟  شهیاز هم

 شماست!  یبه خاطر زحمتا -

 ... آقا خوبن؟فمهیخانوم! وظ نیدار اریاخت -

بهتون  یگفت کل جانیا میایم دیفهم یخوبه، وقت-

 سالم برسونم...

 سالمت باشن... -

 

سوزان  شهیبه بهراد باعث م رمردیمشکوک پ یهانگاه

 ادامه بده:

  



  ش؟یشناخت یحاج -

 

 .کنهیبه بهراد نگاه م میبار مستق نیا رمردیپ

 

ام شون برام آشناست اما حافظهچهره یلیراستش خ -

 خانوم! کنهینم یاری
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 .کنهیو به بهراد نگاه م خندهیم سوزان

 

سوزوندن  شیآت یکه تو ستطونهیهمون پسر ش -

 و هامون بود!  انیپو سیرئ

 

 :نهیتا بهتر بب کنهیم زیچشماش رو ر رمردیپ

  

موتور من کدخدا رو انداخت که با  ییهمون ناقال -

 آب رودخونه؟ یتو

 

همه بلند  یقهقهه یبه بهراد نگاه کنم صدا نکهیا قبل

 ...خندهیم هی! بهراد هم آروم اما مثل بقشهیم

 یکه تو یکه با حالت خاص فتهیبه هامون م نگاهم

و  قی! عمخندهیو م کنهیچشماشه به بهراد نگاه م

 ...یواقع



 

و به من  شهیبهراد جدا م نگاهش از دنیخند نیح

 .رسهیم

 

لباش  یلبخند رو مونه،یحرکت م یب هیچند ثان یبرا

 .گردونهیمنگاهش رو بر عیو سر شهیخشک م

 

چشماش موقع نگاه  یکه تو یزیقسم بخورم چ حاضرم

 بودم کمتر از عشق نبود! دهیبه بهراد د

  

اما  کشهیموهاش م یتو یهمه بهراد دست یخنده نیب

که سرتکون  یلجباز و معروف موهاش وقت یدسته اون

و اعتراض  زهیریم شیشونیپ یباز هم رو دهیم

 :کنهیم

 



 مونده؟  ادتیرو  نیاز من فقط هم یحاج -

 

و  خونهیم یزیلب چ ریز کنه،یبه بهراد نگاه م رمردیپ

 .کنهیبه سمتش فوت م

 

پهلوون! چه  یماشاا... ماشاا... چقدر مرد شد -

 ! یترکونداستخون 

 

 :دهیم حیتوض انیپو

 

 نیچند یدیکه بهراد رو د یبار نیاز آخر یحاج -

سال گذشته، اگه خالل دندون هم بود االن واسه 

ا... داره که  ولیشده بود! بازم ا یخودش درخت

 ! یشناخت

 



بهراد  یشونه یرو یدست یبا محبت و به سخت رمردیپ

 .ذارهیازش بلندتره م یلیکه خ

 

 نیاطر شباهتش به پدرشون نبود، به ااگر بخ -

 ...شناختمینم هایراحت

 

که قابلمه آش رو  فهمونهیم انیبا اشاره به پو سوزان

 :دهیبذاره و ادامه م شیآت یرو

 

به کدخدا بگو پسرم اومده تا با موتور ببرتش  یحاج -

 بزنن...  یدور هی

 

 :کشهیبه صورتش م یو دست خندهیم رمردیپ

 



عمرش رو داد به  شی! کدخدا چند سال پنه خانوم -

 شما! 

 

 :دهیرو به بهراد ادامه م و

 

 گهید رتاًیموتورم هنوز سرجاشه! فقط باالغ یول -

 رو هم سوار نکن...  یکس گهیبدون اجازه برندار و د

 

بعد با  قهیچند دق رمردیو پ خندنیهم همه م باز

که همچنان  یو جمع مونمیو من م رهیم یخداحافظ

 .خندنیم

 

 .شهیباالخره متوجه من م سوزان

 



رو برات  یزیات معلومه که بهراد چزالل از چهره -

 نکرده!  فیتعر

 

 :دهیرو به بهراد ادامه م و

 

 آره بهراد؟ -

 یو با لبخند جذاب کشهیبلوزش رو باال م نیآست بهراد

 :دهیسر تکون م

 

 .کنمیم فینه! بعداً براش تعر -
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 .کنهیمشتاقانه به من نگاه م سوزان

 

منم  نیچرا بعداً؟ تا شماها بساط جوجه رو آماده کن -

 .کنمیم فیواسه زالل تعر

  

 .کنهیرو به من اعتراض م و

 

 ! جانیا ایزالل؟ ب یستادیچرا هنوز ا -

 

 یرو یو کنار اسکا شمیم قیآالچ یوارد فضا ناچار

 .نمیشیم راندازیز



 

ازش  انیبه پو یکه هامون با لگد آروم همزمان

خودش رو جمع کنه و مشغول پهن کردن  خوادیم

 .کنهیسوزان شروع م شه،یمصرف م کباری یسفره

 

جنتلمن و  نقدریکه ا ینیبیکه االن م یآقا بهراد نیا -

 اشیو نوجوون یبه بچگ یو باوقاره اصال شباهتآقا 

و  یطونیکه فقط ش میبهراد داشت هیما  لینداره! اون اوا

ازش غافل  یاهیاگر ثان یعنیسوزوندن بلد بود!  شیآت

به اون  ی. وادیکشیم شیرو به آت ییجا هی میشدیم

وقت ! اوندنیرسیو هامون به هم م انیکه با پو یروز

 بود! رممکنیعاً غکنترلشون واق گهید

 

 هی فیبه تعر کنهیو سوزان شروع م کنمیم سکوت

 !انیبهراد و هامون و پو طنتیاز ش یمیقد یخاطره



 

طور که سوزان بهراد آروم و باوقار اون نکهیکردن ا باور

با  شهیبوده باعث م طونیچقدر ش کرد،یم فیتعر

لباش نشون از  یرو قیتعجب نگاهش کنم. لبخند عم

 بوده. نیریبراش ش امیه چقدر اون اک نهیا

 

 خیها رو به ستا جوجه کنهیبه هامون کمک م انیپو

 .کشهیآه م یشیبزنه و با حالت نما

 

 ادتیکه  ییکجا ی... جوونیهــــــــــــــ -

 بود. ی! چه دورانریبخ

 

 .کنهیچپ نگاهش مچپ سوزان

 



فقط  ن،یستیها نواال االنم بزرگتر از اون موقع -

 !نیگنده کرد کلیه یودخیب

 

 کنهیم دایو گفتگو و مرور خاطرات اونا ادامه پ خنده

 یفقط من و بهراد برعکس اونا حرف نیب نیاما انگار ا

 .میگفتن ندار یبرا

 

اما من با دقت به  دونمیسکوت بهراد رو نم لیدل

از بهراد و  یزیچ دیتا شا دمیخاطراتشون گوش م

 بشه. رمیهامون دستگ

در  یزیچ چکسیبود! ه یر واقعاً حق با اسکاانگا اما

 ...دونهیهامون و بهراد نم نیمورد اتفاق ب

 

  ؟یخوریزالل جان؟ چرا خودت نم -

 



 :دمیو جواب م کنمیم یبا غذام باز یکم

 

 ندارم!  لیم -

 وعده هیتا حاال  میاومد ی! از وقتشهیکه نم ینطوریا-

 .ینخورد یغذا درست و حساب

 ! ستینام گرسنه -

 

 هاخیو رو کردن س به بهراد که در حال پشت سوزان

 .کنهیهست نگاه م ویکیبارب یرو

 

 ! شهیم فیضع ینجوریبگو! ا یزیچ هیبهراد؟ تو  -

 

و با لبخند نگاهش رو سمت  کنهیبه من نگاه م بهراد

 .کشهیسوزان م

 



برشته  ی! اما االن دارم براش بال کبابنهیهم شهیهم -

 دوست داره... نم،کیآماده م

 

اما  شهیما برداشته م ینگاه جمع از رو انیپو یصدا با

 من نگاهم همچنان به بهراده!

 .شناسهیکم داره منو از خودم بهتر مکه کم یبهراد

برشته کنارم  یکباب یهابال خیبعد با س قهیدق چند

ها رو تموم تکه کنهیمجبورم م بایو تقر نهیشیم

 بخورم.
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از اتاق  انیپو یوقت یشیآت یاز ناهار و خوردن چا بعد

که بدست  یسکوت یهمه تو اره،یباغ بالشت م یکاهگل

ها شکسته آواز پرنده یها و صداشاخه نیب مینس یباز

 .رنیبه خواب م قیآالچ یهیسا ریز شد،یم

 

اون منطقه  یکه تو یگوش ینگاه کردن به صفحه از

نداشت و به بودن کنار اون جمع  یدرست یدهآنتن

 . شمیخسته م دهیخواب

 

بعد از خوردن ناهار  دونمیو نم ستیاز بهراد ن یخبر

 یمانیس ویکیکفشام به سمت بارب دنیکجا رفته! با پوش

خاکستر در  ریز میمال شیآش رو که با آت یو کم رمیم



زنان به سمت در و بعد قدم زنمیحال پخته هم م

 .رمیباغ م یخروج

 

برعکس صبح که با آفتاب شروع شده بود با وجود  هوا

حدس بزنم که  تونمیشده و م یابر مهین رهیت یابرها

 در راه باشه! یخوب یبارون بهار دیشا

 

 یدر چوب باالخره به همون یروادهیپ قهیاز چند دق بعد

 .شمیو از باغ خارج م رسمیم

 

باغ  هیمشخص حاش ریکه از مس یآب بزرگ یجو کنار

 رفت،یم یاریآب یها براباغ هیو به بق گذشتیم

. برمیفرو م یآب شفاف جو یو دستم رو تو نمیشیم

از  یکم کرد،یبا سرعت حرکت م بایآب که تقر یخنکا

 .برهیرو با خودش م میحوصلگیو ب یکسل



  

عبور آب و  یصدا ،یبهار یابر مهیظهر ن سکوت

وجود  زیهمه چ یذره به ذره یکه انگار تو یآرامش

 داره رو دوست دارم.

 

 کنم،یرو م یو زرد رنگ کیکوچ یکنارم گل یبوته از

 انیو به رفتنش همراه جر سپارمشیآب م ریبه مس

 .کنمیآب نگاه م

خودش اگر  یحت رفتیو م شدیم دهیآب کش همراه

 ...ارادهیاما ب خواستمیمثل من که نم خواست؛ینم

 

  ؟یکنیم کاریچ نجایا_

 

همه  یبه حضورش تو گهیاما انگار د خورمیم جا

 ...هامییتنها یتو یعادت کردم. حت میلحظات زندگ



 

 ! یچیه -

 

که درست  فهممیاش مو از جمله هیشاک نگاهش

 حدس زدم.

 

خرده هم  هیتره به ییابهیکه غر ییجاها یتو -

باال سرت  یاز ک یدونیحواست به اطرافت باشه. م

 ؟یاما اصال متوجه نشد ستادمیا

 

از کنارم رد  یو اون هم  بدون حرف گمینم یزیچ

 .شهیم

 ریو مس شمیبعد خسته از نشستن پا م یقهیدق چند

به اطراف و  یگاه کنم؛یآب رو دنبال م یشدهتیهدا



 نیتزئ یو صورت دیسف یهاهکه با شکوف ییبه درختا

 .کنمیها نگاه ماطراف باغ یکوتاه گل یوارهایشده، به د

 

 هیکم . کمشمیم ترکیدور شدن از باغ به روستا نزد با

ها معلوم و خونه دهیجاش رو به آسفالت م یخاک نیزم

دارن و  یمیهنوز بافت قد یکه بعض ییها. خونهشنیم

 عتیا بافت و طبهم نوساز  هستن و در تضاد ب یبعض

 روستا.

 

راهم  یکه جلو ییرهایکردن بهراد به مس دایپ یبرا

 ری. مسکنمینم داشیاما پ کشمیهست سرک م

حاال  دهیجرات رو م نیروبروم بهم ا یسرسبز یاجاده

به بهراد  یازیکردم ن دایرفتن پ یبرا یراه هیکه 

 روستا رو بگردم... یکم خوادی. دلم مستین

 



 !دمیمه مرو ادا رمیمس

آسفالت شده هم مثل کل روستا  ریمس یهیحاش یحت

 ریسبز براق ز دیجد یهاکه با برگ ییهاسرسبزه! بوته

که از  ییهاو علف کننیم ییظهر خودنما دینور خورش

رشد نگذشته بودن بهار رو  یبرا یگوشه و کنار چیه

 .دنیکشیبه رخ م

 

 .کنهیم میکم عصبمحض روستا کم سکوت

جز  نه،یبه زم رهینگاهم خ ستم،یل خودم نحا یتو

ذهنم قدم  یو با آشوب تو نمیبیرو نم ییکفشام جا

 یکیتکه سنگ کوچ یشگی. طبق عادت همزنمیم

 . کنمیانتخاب و با خودم همراهش م یهمراه یبرا

 

 زنمیهم به سنگ م یاضربه دارم،یکه برم یهر قدم با

 ...کنهیور مخاطره از ذهنم عب یکل ارادهیو هربار ب
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 .امیبه خودم م خورهیکه به صورتم م یباد با

 !شناسمیرو نم ییاما... جا کنمیاطرافم نگاه م به

 

تخته سنگ نشسته  هی یرو ع،یوس یرودخونه  هی کنار

 ام...



 یاز روشنا یخبر گهیو د رفتیم یکیرو به تار واه

آسمون رو پوشوندن و  رهیت ی. ابراستین دیخورش

 یبودن هوا ینیب شیقابل پ ریهوا نشون از غ یسرما

 بهار داره...

  

 ام.... شوکه

. ارمیم رونیرو ب میلباس گوش بیج یترس از تو با

محدود  یاز همون آنتن ده گهیساعت هفت و ربعه و د

 ... ستین یریهم خ فیو ضع

 

 ...شمیتخته سنگ بلند م یاز رو 

 بشه برگردم کیهوا کامال تار نکهیقبل از ا دیبا

 ! 

برم؟اصال از  دیاز کدوم سمت با کنم،یاطرافم نگاه م به

  نجا؟یکدوم سمت اومدم؟ من چطور اومدم ا



 

 ییبشنوم اما صدا ییصدا دیتا شا کنمیم زیت گوشامو

سوسک ها   ریرجینه و جشرشر آب رودخو یجز صدا

 ... ستین رهیگیکه کم کم اوج م

 

مشخص وجود  یریمس چی. هکنمیاطرافم نگاه م به

 نداره که بتونه نشون بده من از کدوم سمت اومدم!

 

 !دمیرس نجایچطور به  ا دونمینم

 یدلم افتاده  توجه یکه تو یکنم به ترس یم یسع

 نکنم. 

 

که شاخ و  یاز سمتو  زنمیم ایدلم رو به در یناچار از

کردم  دایرو پ رمیمس نکهیا دیو با ام رمیبرگ کمتره م

 .دارمیتند قدم  برم



  

خودم رو  نکهیتا ا رمیرو با ترس راه م یا قهیدق چند

 .نمیبیباغ م هیوسط 

 اغراق وحشتناک...  یو ب کیباغ بزرگ، تار هی

 

که از  ینور کم یبزرگ و تنومند باغ تو یدرختا

 نیبه ترسناک تر المیخ یمونده تو یقروز با ییروشنا

 .شنیم دهیشکل د

 

داره  یکی نکهی! احساس اچرخمیبار دور خودم م چند

پارس سگ  یو صدا کنهیاز پشت درخت ها نگاهم م

 نیباعث تند و سنگ ستنیهم دور ن ادیکه ز ییها

 .شهیشدن نفس هام م

 



کس  ایخودمه  یبرا دونستمیکه نم یینفس ها یصدا

 ...شهیم دهیچیم پگوش یتو گهید

 درخت و هیاز پشت  یزیجا به جا شدن چ احساس

 کردمیکه از پشت درخت ها حس م ینگاه ینیسنگ

 یب شهیو باعث م ندازهیجونم م یاز ترس تو یلرزش

 !دنییاراده و با تمام توان شروع کنم به دو

 

. امیشدن پاهام به خودم م سیکه با خ دوئمیم اونقدر

 ... ستادمیرگ ابز یوسط همون رود خونه 

 

. حس ترسم چمیپیلرز و سرما دستام رو دور خودم م از

روز هم  کیکوچ ییچند برابر شده و همون روشنا

 یعکس ماه رو تو گهی.  ددهیشب م یکیجاشو به تار

 .نمیبیم ستادمیکه وسطش ا یآب رود خونه ا

 



 یریگشتن به دنبال مس یو تالشم برا کهیجا تار همه

 ست... دهیفا یم بکن دایکه راهم رو پ
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! انگار که پرواز کرده بودم و به ستین یراه چیه

 ...دمیرودخونه رس



 نیکتریافکار و خاطرات غرق بودم که کوچ یتو اونقدر

رودخونه رسوند  نیکه من رو به ا یریاز مس یزیچ

 !ستین ادمی

 

 یانی! به پوتونیبه ز کردم؛یراه رو به مهتا فکر م تموم

دونگ حواسش به مهتا بود. به غذاش،  شیکه ش

مثل  رفت،یکه م یریاش، راه رفتنش، مسحاالت چهره

پرت  سایها... همونقدر که  حواسش از آهمون موقع

 ! کردیبود و به مهتا توجه م

 

ت رو مرور کردم که اصال مکان و زمان رو خاطرا اونقدر

نقطه  نیچطور و از کجا به ا دمیرفت و نفهم ادمی

 .دمیرس

 



 شتریلرزش بدنم ب رسهیکه تا زانوهام م یآب یسرما از

 تکون بخورم... تونمیاما انگار نم شهیم

  

اطراف رو  یهمه جا رو گرفته و فقط نور ماه کم یکیتار

 کرده. دنیروشن و قابل د

به  نکهیخش برگ از پشت سرم به محض اخش یداص

 .شهیقطع م دمیچرخیسمتش م

 

دلم  یتو یدیکه نور ام شهیباعث م بمیج یتو یلرزش

 روشن بشه...

 

 متوجه نبودنم شدن!  هیبهراد و بق حتما

نبود جز  یزیچ یلرزش گوش کنم،ینگاه م یگوش به

 ...یبودن باتر فیاخطار ضع امیپ

 



اسم بهراد  یو رو رمیم یوشگ یبه مخاطبا یعصب

اما بخاطر نبود آنتن تماس  برقرار  ذارمیدست م

 ... شهینم

 

 ! اما باز هم... کنمیبار اسمش رو لمس م چند

 

قوه . چراغبندمیبافتم رو م یدکمه  لرزه،یم دستام

و  ندازمیو به اطرافم نور م کنمیرو روشن م یگوش

 یادیز ریا تاثکنم ام دایپ یباز هم راه کنمیم یسع

 نداره.

 

 دهیم یشدت باتر ترفیبازم خبر از ضع یگوش لرزش

  نیاز ب گهید یقهیهم تا چند دق دمیتنها ام یعنی نیو ا

 ...رهیم

 



 نفسم رو بند آورده... یکیتار

و  کنمیمقابله کنم اما درد رو حس م کنمیم یسع

 ...شهیم ترنیکه هر لحظه سنگ ییهانفس

 

نتونم درست  یحت شهیشتم باعث مندارم، وح یراه

 فکر کنم.

 

پشتم، کنارم، پشت درختا،  یحضور کس احساس

 گشتمیبه سمت صدا برم یکه وقت یخشخش یصدا

 ... شدیقطع م

 

 ازیکه به قرصام ن دونمیم کشم،یهر نفس درد م با

 باز... یعنی نیو ا ستیکه همراهم ن ییهادارم، قرص

 



 غیترس از درد از سرما جتوانم رو جمع کردم از  تموم

 زدم... 

 زدم...  غیج

 زدم...  غیج

 

 یکه تو یو سوزش کنمیو زخم گلوم رو حس م خراش

 ...چهیپیگلوم م

و  رمیگینفس م یاما به سخت شهیکم تار مکم دمید 

 :دمیادامه م

 بـهـــــــــــــــــراد... -

 ... بـــهـــــــــــــراد

 ...بــهــــــــراد
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و  رسونمیرو به کنار همون تخته سنگ بزرگ م خودم

 .فتمیم نیزم یکنارش رو

  

 بهـــــــــــــــــــــــــــــــراد...  -

 

 یدرد قفسه کشم،یم امهیهوا رو به ر یسخت به

 .کنهیتر مزدن رو سخت ادیو فر دنینفس کش امهنیس

  



نفس  کنمیم یو سع زنمیدستم چنگ م ریخاک ز به

 بکشم...

  

 . رسهیباد به گوشم م یاز دور مثل زمزمه ییصدا

 

 زلــــــــال...  -

 

 و باز هم تکرار صدا: کنمیباز م یرو به سخت چشمام

 

 زلــــــــــــــــــــال...  -

 

 اما به گوشام شک دارم... شنومیمرو  صدا

که اسم منو صدا  یبه باد دم،یشنیکه م یزیچ به

 ... زنهیم

 .شهیم ترکینزد صدا



 

 زلــــــــــــــــال؟ -

 

تموم  شمی. هول مدمیم صیبهراد رو تشخ یصدا

 : زنمیم غیبار ج نیو ا کنمیتوانم رو جمع م

 

 .بهــــــــــــــــــــــــــــراد.. -

 

 .شهیم ترکیهر لحظه نزد صدا

 

  ؟ییزلـــــــــــال؟کجا -

 

 ینفس بکشم و حت ذارهینم یکه حت یاز درد گهید

 حرف زدن ندارم. یبرا یتوان

 



قوه رو چراغ یتوان خودم و شارژ باتر یته مونده با

 .دمیو تکون م کنمیروشن م

 

ادامه  تونمینم گهیاما د شهیم ترکیو نزد کینزد صدا

 ...شهیم کیبدم و همه جا تار

 

 

 

 یکم کنهیلبام حرکت م یرو یزیچ نکهیحس ا با

 .شمیم اریهوش

 هامهیهمراه درد وارد ر یادیز یتالشم حجم هوا با

 . کنهیو راه نفسم رو باز م شهیم

بهراد از دور به  یکه صدا نالمیو از سر درد م جونیب

 .رسهیگوشم م

 



 کنمیدست تو من دق م ... آخر اززمینفس بکش عز -

 زالل!

 

و صحبت شخص  شهیتر مو واضح ترکینزد صداها

 یبرا ستی. الزم نرسهیهم به گوشم م یاگهید

 یشناخت صاحب صدا فکر کنم، صداش رو از همه

 ...شناختمیبهتر م ایدن یصداها

 

که بهش  هیها چقرص نیبهراد جواب منو بده! ا -

 ؟یدیم

 

 ینیسنگ یجلو تونمیاما نم هگردیکم برمهام کم حس

 .هام مقاومت کنمپلک

 یصدا یحت کنم،یشدنش از کنارم رو حس م بلند

 ها رو...خرده سنگ یهاش روقدم



 

 ! یدکتر ینگفته بود -

 اما زالل امانته! ستمیدکتر ن -

 

 !خندهیم

 و بلند... یناگهان یلیخ

 ! شهیاش قطع مخنده یهم صدا یهمونقدر ناگهان اما

 

! زنهیم یداره حرف از امانتدار یک نیانت؟ ببام-

 یآقا یبلد یچقـــــدر هم که تو امانت دار

 دار...امانت

 

و  خورمیم یفیو بلندش تکون خف یعصب ادیفر با

 هام رو از هم باز کنم.پلک کنمیم یسع

 



از امانت من  نمیبگو بب تهیحال یتو که امانت دار -

 هان؟ ؟یکرد یچطور نگهدار
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از امانت من  نمیبگو بب تهیحال یتو که امانت دار -

 هان؟ ؟یکرد یچطور نگهدار

 



 شهیسکوت باعث م نیو ا شنومیجز سکوت نم یزیچ

 بزنه: ادیباز هم بهراد فر

 

هامون؟ از امانت من چطور نگه  یدیچرا جواب نم -

من چطور نگه  یایامانتدار از دن یآقا ؟یکرد یدار

من بود االن کجاست؟  یکه زندگ یامانت ؟یکرد یدار

 که دستت سپردم االن کجاست؟  یامانت

 

 بهراد:  ادیسکوت هامون و باز فر باز

 

 من کجاست؟  یایمن االن کجاست هامون؟ دن یزندگ -

 

. باالخره شهیاز قبل م تریالنشده طو جادیا سکوت

تا  شهیطول م یآروم پلکام رو باز کنم اما کم تونمیم

 .نمیبتونم واضح بب



 

 .نهیشیو کنارم م ادیبلند به سمتم م یهابا قدم بهراد

 

 ؟یخوب ؟یشنویصدام رو م -

 

 .دمیسر تکون م آروم

 

 سردمه... -

 

بهم  یفرصت اعتراض نکهیو بدون ا ارهیرو در م بلوزش

 .پوشونهیبده به تن من م

 

 ؟یراه بر یتون یم -

 



 ستمیایم یو با کمکش به سخت دمیرو تکون م پاهام

بردارم پاهام مقاومت  یمیقد خوامیکه م نیاما هم

دست بهراد بازوم  فتمیب نیبه زم نکهیو قبل ا کنهینم

 :کنهیو آروم زمزمه م رهیگیرو م

 

 لت کنم، باشه؟بغ خوامیم ،یراه بر یتونینم -

 

 یها روبچه نیو من رو ع مونهیجوابم نم منتظر

 .کنهیدستاش بلند م

 

 شهیخشک م یعضالتم منقبض و کم ستم،ین راحت

به وضوح حس کنم که چقدر نسبت به  تونمیاما م

 ها دارم.بهتر از قبل یلمس از طرف بهراد حس

 



بود  نمونیب لیکه حا یاپارچه ریبدنش رو از ز یگرم

 ری. ضربان قلبش محکم درست زکنمیم حس مه

 .کوبهیگوشم م

و تالش  تیتندش نشون از شدت عصبان یهانفس

 نگه داشتن منه.  یمضاعفش برا

 

هر از  فهممیبلند و محکمش م یهاقدم یصدا از

خرده سنگ و... عبور  یاز رو یآب، گاه نیاز ب یگاه

 .میکنیم

 

رو حس  طمیکشه که بهتر شدن شرا یطول نم ادیز

 .کنمیم

دستاش هستم آروم و با خجالت  یکه رو یهمونطور

 .کنمیصداش م

 ...شهیمتوجه نم اما



 

که بخاطر نگه داشتن  کنمینگاه م شیعضالن یبازو به

 شرتشیت نیآست ریزده و از ز رونیهاش بمن رگ

 .شهیم دهید
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صورت و دستم حس  یبارون رو زیقطرات ر بارش

قصد  رهیت ی. حدسم درست بود... اون ابرهاکنمیم

 نداستن بدون بارش برن.



 

و  شهیمتوجه م نباریکه ا زنمیبهراد م یبه بازو آروم

 .کنهینگاهم م

 

 حالت بهتره؟  ؟یخوب ه؟یچ -

فکر کنم  ن؟ییپا یرو بذارمن  شهیآره، خوبم! م -

 راه برم... تونمیم گهید

 نه... -

 بهراد! لطفاً... -

 

 انگار مردده! کنه،یاطراف نگاه م به

 

 ! کهیآخه... تار -

 .رمیکنارت راه م شم،یازت دور نم -

 



اما بدون  نمیچشماش بب یرو تو یتینارضا تونمیم

که با فاصله  نمیبی. هامون رو مذارهیم نییمنو پا یبحث

 .ادیهمراهمون م

 

رو  رفتیکه بهراد م یریمس خوامیتوجهشون م بدون

ازش فاصله  ذارهینم ره،یگیادامه بدم که دستم رو م

 .کنهیو من رو با خودش همراه م رمیبگ

 

 ...شهیتر م دینم نم بارون هر لحظه شد بارش

 

 یو المپ ها ابونیبه آسفالت خ یرو ادهیپ یاز کل  بعد

 .میرسیعابر م

متوجه  نکهیهمه راه رو بدون ا نیکه ا شهینم باورم

 .باشم از باغ دور شده بودم

 



 دتریو شد دیکه شد ی. تموم لباسم بخاطر بارونسردمه

تنم زار  ی. وزن بلوز بافت بهراد که توسهیخ شهیم

 شدن انگار چند برابر شده. سیبخاطر خ زنهیم

 

دندون هام به هم  سمیبرخورد باد سرد به بدن خ از

 .خورنیم

 

بارون  نکهیبه نظرم آشناست با ا میریکه م یریمس

به اطرافم نگاه کنم تا  کنمیم یشده سع دمیمانع د

و به  کنمیم زیچشمام رو ر یمتوجه راه بشم. کم دیشا

 شناسمیباغ رو م ریمس ،یگل یها وارهید دنیمحض د

 .نمیبیبهراد رو م نیبعد به ماش قهیو چند دق

  



رو روشن  نیبهراد ماش و میشیم نیعجله سوار ماش با

که کم کم لرزم  ییو از گرما گذرهیم قهی. چند دقکنهیم

 رو روشن کرده. یبهراد بخار فهممیم برهیم نیرو از ب

و از  کنهیرو روشن م نیماش یو چراغ ها یداخل المپ

 .رهیگینظر م ریرو ز میکه اومده بود یریمس نهیآ

 

 وجود نداره... نکارشیا یجز هامون برا یلیدل

 

 .گردهیو به سمت من برم رهیگیم نهیرو از آ نگاهش

 

 ...شده سیخ یلی... خاریبلوز منو در ب -

  

اما بافت  دمیکه گفت رو انجام م یبا اون بود، کار حق

 از بلوز بهراد نداره. یخودم هم دست کم

  



 !شهیم دهینگاهم به سمتش کش شیحرکت ناگهان با

دستاش  نیماشرو در آورده و با باز کردن در  شرتشیت

 آب لباس بره... یتا کم چلونهیبرد و محکم م رونیرو ب

 

که  یرنگ یتاپ مشک رمینگاهم رو ازش بگ  نکهیا قبل

 .ارهیرو هم در م دهیبه بدنش چسب یسیبخاطر خ
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که  یرنگ یتاپ مشک رمینگاهم رو ازش بگ  نکهیا لقب

و  ارهیرو هم در م دهیبه بدنش چسب یسیبه خاطر خ

به سمت من  کنه،یدوباره همون حرکت رو اجرا م

 .کنهیو نگاهم م گردهیبرم

 

از لباس من نداره!  یبافت خودت هم که دست کم -

  ؟یدار رشیز یلباس

 آره!  -

 ! سهیخ یحساب... اریرو هم در ب نیپس ا -

 

نگاه  نهیآخر باز هم از آ یگفتن چند کلمه نیح

 شهیش یبارون رو یقطرات جار نیاز ب دی. تا شاکنهیم

 .نهیبب یزیچ

 

 کجان؟  هیبق -



 

 :دهیاما جواب م دارهیچشم برنم نهیآ از

 

 دادمی! احتمال میگم شده باش میکردیفکر نم -

ت بود، حواسم به ییجا هیچون تا  یقدم بزن یرفت

دنبالت و با هم  امیگفتم اونا برن منم م نیواسه هم

 .میکن داتیهوا پ یکی. هامون هم موند تا قبل تارمیایم

 

به سمتم  تیاومده باشه با عصبان ادشی یزیانگار چ و

 .گردهیبرم

 

 یرفت یاصال چجور ؟یکردیم یتو اونجا چه غلط -

 اونجا؟

 نجام! او دمیبه خودم اومدم د ی! وقتدونمینم -



اگه  یدونیمگه بهت نگفته بودم حواست باشه؟ م -

ها ها و سگممکن بود گرگ میکردیم داتیپ رترید

 کرده باشن؟  اتکهیتکهیت

 برگردم اما راه برگشت رو گم کردم... خواستمیم -

 

 :غرهیم یعصب

 

وجود  یچون اصال راه ،یراه رو گم نکرده بود -

 یی! جایروستا بود ینقطه نیترراههیب ینداشت! تو

! رسهیبه اونجا نم یکس ریکه هفته به هفته هم مس

 اونجا!  یچطور رفت دونمینم

 

ادامه  گهیخودش م یکه انگار داره برا یآروم طور و

 : دهیم

 



 !میکرد داتیما چطور پ دونمینم یحت -

 

 .کنهینگاه م نهیدوباره به آ و

 

 ... اریرو در ب ستیاون بافت خ -

 

رو از  ینگران تونمی. مارمیرو در م مسیخ بافت

 چشماش بخونم...

 

 نگران هامونه؟ یعنی

 یعنیما سه تا نمونده! پس  ریبه غ یگفت کس خودش

هم از ما فاصله  یلیکه خ یواقعا نگران هامونه!!! هامون

اما  دیرسیبه ما م نایزودتر از ا یلیخ دینداشت و با

 کجا مونده... ستیمعلوم ن

 



 نگرانه... و یعصب بهراد

 ست! که به خونش تشنه یکس نگران

 .شهیم تربیعج رهیجلوتر م یاون دو نفر هرچ داستان

فهمشون سخت تر  شناسمشونیم شتریب یهرچ

 .شهیم

 

 هامون رو بکشه اما نگرانشه... تونهیکه م یبهراد

نگاهش به  یاما تو کنهیکه به بهراد حمله م یهامون

 !زنهیبهراد عشق موج م

هم مهم  یبرا ،یتفاوتیب نیکه در ع یو نفرد نیا

 هستن...
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 ادهیپ نیکه از ماش رمیگیچشم م شیبدن عضالن از

درست بخاطر بارون و  دیکه نداشتن د فهممی. مشهیم

 دنیاش کرده. بعد پوشن کالفه کردن هامو رید

به  ریو نگران به مس رهیبا نگاه خ سش،یخ شرتیت

 :ادیحرف م

 

 ؟یترسیم یبمون نیماش یتو نکهیزالل؟ از ا -

 

 یتو یو کالفه دست یاما اون عصب کنم،یم نگاهش

 .کشهیم سشیخ یموها



بتونم  نکهیو قبل ا ارمیرو به زبون م« نه»فکر  بدون

از « در رو قفل کن ام،یزود م» ن بپرسم با گفت یزیچ

 !شهیم یراه میکه اومده بود یهمون سمت

 

به عقب  یصندل یو از رو کنمیعجله درها رو قفل م با

ندارم و  یدرست دی. بخاطر بارون اصال دگردمیبرم

 .نمیبش یصندل یرو به حالت قبل شمیمجبور م

 

چند لحظه  یبرا شهیباعث م دیشد یهاو برق رعد

 ا روشن بشه.همه ج

اون  یتو ییتنها گذره،یاز رفتن بهراد م یاقهیدق چند

روشن  یهاترسناکه اما بخاطر قرصام و المپ طیشرا

 رو ندارم.  یشگیاون حالت ترس هم نیماش

 



 یکیکم از تارهمه کم نیو با ا گذرهیم قهیدق چند

 .فتمیدورتر به ترس م یهاباغ

و به  پرمیا ماز ج خورهیم شهیکه به ش یاضربه با

 . کنمینگاه م رونیب

 

که دست هامون رو دور گردنش  نمیبیرو م بهراد

که  یتعادل خودش و هامون کنهیم یانداخته و سع

 سرش به جلو خم شده رو حفظ کنه.

بهراد و  یکه صدا کنمیرو باز م نیعجله در ماش با

 :شهیهمزمان م یاگهیرعد و برق د

 

 .. در پشت رو باز کن زالل. -

 

 یصندل یهامون رو رو یو به سخت کنمیرو باز م در

اش و بسته یهامون و چشما یگ ل ی. از لباساذارهیم



حدس بزنم که  تونستمیم شهیشونیپ یکه رو یزخم

 افتاده. نیزم یرو

 

 .کنمیبه بهراد نگاه م ینگران با

 

 ش؟یزد -

 افتاده بود!  نیزم یرو دمیرس ینه... وقت -

 اما سرش.. -

شده بود و  زیپاهاش به خاطر بارون ل ریاحتماال گ ل ز -

 ...نیروش قدم گذاشت سر خورد و خورده زم یوقت

 

 جابجا کنه. یصندل یبدن هامون رو رو کنهیم یسع

 

 سرش شکسته؟ -

 ...ستین قیهم عم ادینه، زخمه، ز -



 

و  سیخ شرتیسوئ پیز یاگهیحرف د بدون

 .ارهیر مو از تنش د کنهیرو باز م هامونیگل

  

 نیا نکهیو قبل ا سهیهم مثل ما کل لباساش خ هامون

جمله از ذهنم بگذره بهراد بلوز هامون رو هم در 

 ...ارهیم

 

اش احساس تهوع بهم دست  دهیبدن ورز دنید با

 خاطرات مرگ. یادآوری. و باز دهیم

 لباش... یگرما یادآوری

 وشیافتر ش یبو یادآوری

 ... سوزهیم امگونه

 

 .خورمیم یچشمام تکون یرکات دست بهراد جلوح با



 

آب و دستمال رو بده به  یبطر گمیزالل؟ م ییکجا _

 من... 

 

 یو با نگاه تو دمیو آب رو به دست بهراد م دستمال

زخم  یداره گل و خون رو یکه سع شمیمتوجه م نهیآ

 هامون رو پاک کنه.

 

 زیو بهراد زخم هامون رو تم خورهیم یتکون هامون

چسب  نیداشبورد ماش یتا از تو خوادی. ازم مکنهیم

 زخم رو بهش بدم.

 

باعث  نیماش یکوچه باغ و نور تو کیتار یفضا 

کنه و  دایپ نهیحالت آ یکم نیماش یشهیش شهیم

 بشه. دهید یجلو یشهیش یبهراد و هامون رو ریتصو



  

 ام... از زنده شدن خاطرات، از رفتار بهراد...شوکه هنوز

 .بندمیو چشم م دمیم هیتک شهیرو به ش سرم
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 نیاز حد ماش شیسکوت ب گذرهیم یاقهیدق چند

 که به سمتشون برگردم! کنهیمجبورم م

 



ه و چسب کرد زیهامون رو تم یشونیپ یزخم رو بهراد

 یو هامون هم تو ییشده به جا رهیزخم زده اما خ

 .دهیخواب یرییهمون حالت قبل خودش بدون تغ

 

 آخر... یاما لحظه رمیگیرو ازشون م نگاهم

 

دست خودش گرفته  یکه دست هامون رو تو بهراد

 یکوتاه ریمس ی. انگشتش روکنهیتوجهم رو جلب م

 .کنهیمچ دست هامون حرکت م یرو

 

 یزخم متوال نیچند یجا کنم،یهامون نگاه م دست به

 شاهرگش کامال واضحه...  یرو یمیقد

 

 یمونده یباق یجا یشست بهراد هر بار رو انگشت

 .کنهیها حرکت ماز زخم یکی



هاست، بدون به رد به جا مونده از زخم رهیخ نگاهش

 متوجه اطرافش باشه!  نکهیا

 ...کنهیم ریخودش س یایدن یتو انگار

 

 ...شهی. اما باورم نمشناسمیها رو ماون زخم یاج

 کشتیکه همه رو م یهامون ؟یو خودکش هامون

 بار؟  نیخودش رو بکشه؟!؟! اون هم چند خواستیم

 

 یرو هیچند تا زخم و بخ یدار جاسابقه یهاالت نیع

 !شدیم دهید اشنهیس یگردنش و قفسه ریبازوهاش، ز

 

و با چند  گردمیبلم برمبه حالت ق رم،یگیرو م نگاهم

 .ارمیبهراد رو به خودش م یشینما یتا سرفه

و تظاهر  دمیم هیتک نیماش یشهیرو به ش سرم

 !ستگهید یکه حواسم جا کنمیم



راننده  یبه صندل هیبعد چند ثان رسم،یهدفم م به

 .کنهیو حرکت م گردهیبرم

 

و قصد بند اومدن نداره. برف  دهیهمچنان شد بارون

اما  زنهیمکث تموم زورش رو م یاکن بدون لحظهپاک

 نیبا ا یول میروبرو ندار ریاز مس یواضح دیباز هم د

 .دهیهمه باز هم بهراد ادامه م

 

 !گذرهیساعت م مین

سرعتمون  یکاف دیشدت بارون و نداشتن د بخاطر

 رهیچرخ م ریکه ز یبزرگ یکم شده و با سنگ یلیخ

آروم  یناله یصدا و خورهیم یدیتکون شد نیماش

 .چهیپیم نیماش یهامون تو

  



 ی. هامون با جابجا شدن روکنمیپشت نگاه م به

و  رهیگیدستاش م ی. سرش رو تونهیشیم یصندل

 .کنهیآروم چشماش رو باز م

 

با  شه،یمن و بهراد انگار تازه متوجه خودش م دنید با

چسب به  ی. از روکنهیاش نگاه متعجب به بدن برهنه

و با برخورد انگشتاش اخماش  زنهیزخمش دست م

 .رهیهم م یتو

 

 شده؟  یسرم چ -

 

و  گردمیبه حالت قبل برم یبهش و بدون حرف توجهیب

 .زنهینم یبهراد هم حرف

 از جا بپرم:  شهیباعث م شیداد ناگهان یصدا

 



 چه خبره؟ نجایا گمیم -

  

شم بهراد به گو تفاوتیب یبدم صدا یجواب نکهیا قبل

 .رسهیم

 

 ! نییپا اریصدات رو ب -

 

ادامه  یطوالن بایتقر یو بعد از مکث کنهیم سکوت

 :دهیم

 

 کهیسرت خورد به ت نیزم یافتاد یاحتماال وقت -

 ها...سنگ

 



 شهینشون از فکر کردن داره، با عجله خم م سکوتش

 سیبه خ توجهیب داره،یرو برم سشیخ شرتیو سوئ

 .کشهیرو باال م پشیو ز پوشهیبودنش م

 

 که تموم   شمیدقت متوجه م یکم با

 یرو یهاهیپنهون کردن رد زخم و بخ یبرا تالشش

 دست و بدنشه.
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 هاامیاز پ یلیشدن س ریبا سراز نیماش سکوت

 :ارهیو بهراد فکر من رو به زبون م هشکنیم

 

 که تحت پوشش اپراتوره... یابه منطقه میدیرس -

 

و بعد از چند  دارهیبرم هایصندل نیرو از ب شیگوش

 .رهیگیکردن به سمتم م نییبار باال و پا

 

 میحتما تا حاال نگران شدن بهشون بگو که دار -

 جاده خرابه!  یول میگردیبرم

 

 یبا ک نمیبب نکهیو قبل ا رمیگیتش مرو از دس یگوش

نگران سوزان  ی. صداشهیتماس گرفته تماس وصل م

 ...رسهیبه گوشم م



 

از  ن؟مردمیدیچرا جواب نم ن؟ییالو؟ بهراد؟ کجا -

 ! بهراد؟!ینگران

 سالم، زاللم... -

 زالل جان... حالتون خوبه؟  یوا -

وستا ر یاما بخاطر بارون جاده میایم میبله، ما دار -

. نگران میبرس رید یلینداره!ممکنه خ یاوضاع درست

 ... دینباش

 االن... زمیباشه عز -

 

 ! گهیم یچ دمیفهمیو نم شدیقطع و وصل م صداش

 

ممکنه ما  ن،یمن صداتون رو ندارم. نگران نباش -

 ...رید

  



 یو با صدا شمیبوق متوجه قطع تماس م یصدا با

 .گردمیبهراد به سمتش برم

 

 شد؟ یچ -

 فکر کنم آنتن رفت!  -

  م؟یرسیم ریبه خاطر وضع هواست، متوجه شد که د -

 

رو بهش  یو گوش دمیمثبت تکون م یبه نشونه یسر

 . گردونمیبرم

 

مهتا نگرانت  ده،یخوبه، پس سوزان بهشون خبر م -

 بود...

 

نگاه  نیاز ماش رونیو ناواضح ب کیتار ریتصو به

 .کنمیم



 

 ...مشکل خودشه -

 :شهیسرزنشگر م یبهراد کم لحن

 

 ! ستیوضعش استرس خوب ن یبرا -

 

 : دمیجواب م ناخودآگاه

 

 هم خوب نبود!  سایآ یبرا -

 

 .شکنهیباالخره سکوت رو م هامون

 

تموم شد، االن مهتائه که هست! اونم نه  سایزالل! آ -

 نفر، اون االن دو نفره!  هیبه عنوان 

 



 : نهیشیلبام م یرو یپوزخند

 

 ! ارهیدرش ب یبلده از نگران انیتو نگران اون نباش! پو -

ات ادامه بچگانه یرفتارها نیبه ا یخوایم یتا ک -

 ها؟  ؟یبد

 نداره!  یبه تو ربط -

 ...  فتهیبس کن زالل! بس کن! بزرگ شو، مهتا رف -

 قیشف قی، االن فقط همسر رف«بود» قمیرف -

! آقا یان مهتا باش! تو هم الزم نکرده نگرهیجنابعال

بره،  ادشی زیکنه تا همه چ کاریبلده چ انیپو

 رفت!  ادشیرو  سایکه آ یهمونطور

 

 .رسهیپوزخندش به گوشم م یصدا

 



مقصر  انیتظاهر نکن که انگار فقط پو یجور هی -

 ست!گذشته یاتفاقا

 

[06.08.21 05:06] 

 

 193_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

 

 .گردمیبه سمتش برم یعصب

  

 انتیخ سایتو به آ یعوض قیچون هست! اگر رف -

 یآشغال تو برا قی، اگر رفزنده بود سایاالن آ کردینم



 ختیریهم نم یرو شیمیصم قیبا رف سایبه آ انتیخ

آشغال  هی... هیعوض هیتو  قیبود! رف نجایا سایاالن آ

رو با باز کردن  سایو احساس آ یزندگ چون شرفهیب

 شیآت سایآ یهمراه زندگ فیکث یباز نیمهتا به ا یپا

 ؟یکنیم یطرفدار شرفتیب قیزد. بازم از رف

 

 .زنمیم ادیفر

 

 سایآ ادینم ادشیبه مهتائه که  رهیخ یچشماش جور -

 بخاطر اون مـــــُــــرد... 

 

 انگار نوبت هامونه که داد بزنه:  و

 

کرد، اما تا حاال از خودت  انتیخ سایبه آ انیپوآره  -

 نزد؟ انتیخ نیچرا مهتا دست رد به ا یدیپرس



 

 که اون ادامه بده: شهیباعث م سکوتم

 

 هی یگفت ه،یعوض انیپو یکرد؟ گفت انتیمهتا چرا خ -

 نایا یگرفت و همه یرو به باز سایکه آ شرفهیآشغال ب

 نیچرا وارد ا یدیبدون شک قبوله! اما از مهتا پرس

نبود که  ادشیش داد؟ چرا شد و ادامه فیکث یباز

 وجود داره؟ هان؟ ییسایآ

 

اما همچنان  شهیآرومتر م یکم کنه،یم نگاهم

 ...هیشاک

 

 رونیب یوقت نداشت برا سایواسه آ یوقت انیپو -

چرا  ی! شده از مهتا بپرسدیچیرفتن با مهتا برنامه م

بغلش بود  یتو ایو  انیدست پو یکه دست تو ییوقتا



عشق   یدستا یکه دستاش تو دهیاز خودش نپرس

چشمات رو وا کن زالل! چرا  کنه؟یم کاریچ قشیرف

درصد مهتا  هی راگ یکه حت یقبول کن یخوایهنوز نم

چرا  ومد؟ینم شیپ انتیخ نیکار نبود ا نیبه ا یراض

 یبه اندازه انتیخ نیا یکه مهتا تو یبفهم یخواینم

 ؟ بفهم زالل...  مقصره انیپو

به طرفش رفت! چرا با  انیهم خواست که پو مهتا

انجام  انیجلب توجه پو یکه مهتا برا ییچشمات کارا

 ؟یزدیو حرف نم یدیدیرو م دادیم

 ! یکنیم یطرفدار قتیاز رف یاالنم دار یحت -

 

 .دهیو سر تکون م دهیم هیتک یصندل به

 

 یخواینوز نمکه ه ییتو نیا کنم،ینم یمن طرفدار -

ذهنت خراب بشه. هنوزم اونــقدر  یمهتا تو ریتصو



تا  یکه بخاطرش خودت رو کور کرد یدوستش دار

از  یو حت یدیو ند ی! کور شدینیرو نب هاتیواقع

مهتا کنار  یو لوند یکه چرا دلبر یدیخودت نپرس

 ییجا یچرا وقت گرفت؟یاونقدر شدت م انیپو

تا مهتا  نشستیم ییجا دیحتما با انیپو میرفتیم

بار از قصد مانع کنار هم  هی. نهیبتونه کنارش بش

هاش که مهتا با اخم و عشوه یدینشستن اونا شدم د

 رو مجبور کرد که جا بجا بشه اما  انیپو

 چرا زالل هان؟  ادته؟ی! دنیبه ند یرو زد خودت

 

 یاز جلو لمیتک مثل فبهتک گهیکه م ییزهایچ

 ... اما.شهیچشمام رد م

 

 حیرو توج شرفتیب قیاون رف یهامون کارا -

 نکـــــــــــن... 



! چرا یبرینم شیاز پ یها کاربار نرفتن ریز نیبا ا -

  ؟یقبول کن یخواینم

 بود... انیپو ریچون تقص -

 

 .خندهیم یعصب

 

به زبون  یخواینم یحت نکهیا انه،یپو ریآره تقص -

 انیتا از پومه ریتقص یدونیکه خودت هم م یاریب

که هم تو  انهیپو ری! اصال تقصانهیپو ریهم تقص شترهیب

! نیدید یکه چ نیاوردیخودتون ن یبه رو سایهم آ

بود؟  یچ سایکور و کر شدن تو و آ لیدل دمیهنوز نفهم

مهتا به شما و  نکهیکردن ا ولهضم و قب نقدریا یعنی

 کرده سخت بود؟ انتیاعتمادتون خ

 



تر که آروم نهیبیم یچ نمدویو نم کنمیم نگاهش

 :دهیادامه م

 

بحثم  انیاتفاقا با پو نیچند بار بخاطر ا یدونیم -

من  یکه برا سایچند بار بخاطر بغض آ یدونیشد؟ م

دعوام شد؟ اما تو  انیبود با پو یدوست معمول هیفقط 

 یبه رو یزالل؟ حت یچ یبود قشیکه رف ییتو ؟یچ

زالل،  فهممینم! یدید ایکه چ یاوردیخودت هم نم

که  یاعتراف کن یخوای... چرا نمفهممتیهنوز نم

 نیکردیکه فکر م یمهتا اون یدونیخودت هم م

 نبوده...
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 روش اعتراف کنم که خودم یتو نکهی. اکنمیم سکوت

 همون روزها درد داره. یهم با حرفاش موافقم به اندازه

 ییکنه، از روزها فیتا تعر دهیمن بهش زمان م سکوت

 که نبودم...

 

باز هم از  دیرو هم د سایمرگ آ یوقت یمهتا حت -

فقط چند روز بخاطر مرگ  انی... پودیدست نکش انیپو

 دونستنیهر دو م نکهیبا ا ؟یفهمیکرد، م هیگر سایآ

 بخاطر اونا مرده... سایآ

 



سرم داد  یعصب یبزنم اما با حالت یحرف خوامیم

تموم  خوادیم کنمیکه احساس م یجور زنه،یم

 کنه: یرو سر من خال تشیعصبان

 

 ینیکه بب ی! نبودیدیند یچیو ه یرفت یتو گذاشت -

ماه بعد از  هیبودن که تا  شونیاونقدر سرگرم عشق باز

مرده! خبر  سایشتن که آاونا خبر ندا سایمرگ آ

رو  سای! خبر نبودن تو و مرگ آینداشتن که تو گم شد

 بهشون دادم که باهم رفته بودن چالوس...  یزمان

 

 ... شکنهیم قلبم

 ...متوجه نبودن من هم نشده بودن یحت اونا

 

 انیمهتا اونقدر پو یآگاهانه یهایو دلبر هایلوند -

هم  ییسایآ ومدینم ادشی یرو پر کرده بود که حت



 انیپو یوجود داره! مهتا اونقدر مشغول ناز کردن برا

 ییاز تو یخبر چیماهه ه کیبود  دهینفهم یبود که حت

اون خراب شده  یکوچهبهکردنت کوچه دایپ یکه برا

 !ستین گشتمیرو م

 

 .ستیاصال انگار ن زنه،ینم یحرف بهراد

 ...میافقط من و هامون و گذشته انگار

 

 سایمرگ آ یمرده فقط برا سایآ دنیفهم یوقت -

به  یندارم اما مهتا حت یکار انیناراحت بودن! با پو

ممکنه  سایآ یکه خودکش اوردیخودش هم ن یرو

 مایاون باشه. برعکس تو چند بار مستق انتیبخاطر  خ

 گفتنیرو بهشون گفتم اما هر دو م سایمرگ آ لیدل

 سایرگ آقبل م گفتنی! منیدینه، شما اشتباه فهم

 دیکه با ینبوده! اون موقع نشونیب یارابطه چیه



 یبودیم دیکه با یاون موقع ،ینگفت یچیه یگفتیم

! حاال بعد ده سال یو پشت سرت هم نگاه نکرد یرفت

! فکر ؟یرو نبش قبر کن زیهمه چ یخوایو م یبرگشت

 ؟یدیرس رید یلیخ یکنینم

 

کن پاکو به رقص برف  گردمیحالت قبل برم یحرفیب

بشه  دهیاز روبرو د یدرست ریتصو کنهیکه تالش م

 . اما هامون انگار قصد تموم کردن نداره...کنمینگاه م

 

 یماجرا نبود! مهتا هم به اندازه نیمقصر ا انیفقط پو -

 ... شتریهم ب دیمقصره، شا انیپو

 

بعد آروم ادامه  یول کنهیسکوت م هیچند ثان یبرا

 :دهیم

 



 ! یستین سایاز اونا مقصر مرگ آ تو هم کمتر -

 

 : گردمیبه سمتش برم انهیوحش

 

خفه شو... خفه  -

 شـــــــــــــــــــــــــــو... 

 

رو نگه  نیمن به سمت هامون ماش یبا حمله بهراد

 تا من رو کنترل کنه. دارهیم

 

 آروم باش زالل... -

 

 :زنمیم ادیتوجه به بهراد فر بدون

 



 یک یدونیکرد؟ م یخودکش یک اسیآ یدونیتو م -

 که تو منو...  یهمون موقع ؟یدونیمرد؟ م

 

 ...کنمیسکوت م دم،ینم ادامه

 اهیس یاون پرده یو رو شمیم رهیچشماش خ یتو

 ! از اولش تا آخر...نمیبیتموم اون روزها رو م

  

صورتم حس  یاش رو هنوز هم روبدن برهنه یگرما

 ...کنمیم

 یانگار هنوز هم سرم رو شنومیقلبش رو م ضربان

 ...شهنهیس

 ...وشیافتر ش یبو

 خارش پوست دستم... حس

 و شکالت گرم و آب شده... لیوان یبو

 



 . گردمیلحظه برم نیصداش به هم با

 

 زالل من...  -

 

 ...رهیسکوت فرو م یتو ایبهراد دن یناگهان ادیبا فر اما

 

 خـــفـــــه شو هامون... -
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 قرمز بهراده... یبه چشما نگاهم

 میدیرس الیگذشته که به و شبمهیاز ن معلومه

اش چهره یاز تموم اعضا ی. خستگدهینخواب

 شخصه... م

 

و بعد از  دارهیزبون هامون برم ریدماسنج رو از ز دکتر

 .دهیچک کردن سر تکون م

  

 یاثر یبجز سرما خوردگ نهیمعا یتبش باالست، تو -

 دم،یتب باشه ند نیکه عامل ا یزیچ ایاز عفونت و 

 جادیا یتب نیساده چن یسرماخوردگ هی دونمیم دیبع



هم از استرس  یکمتب  نیکه ا دمیکنه من احتمال م

 باشه. نیکه گفت یو تنش

 

 .رهیجلو م یبا نگران سوزان

 

  م؟یکن دیبا کاریاالن چ -

 هیکه نوشتم رو براش ته یانسخه عتریفعال سر -

 .نیکن

 

و به  رهیگیبا عجله کاغذ رو از دست دکتر م انیپو

 .رهیم رونیاز اتاق ب دیقصد خر

 

 دارهیبرم هامون رو یشونیپ یرو سیپارچه خ یاسکا

و دوباره  کنهیم سیتشت پر از آب کنارش خ یو تو

 .ذارهیم شیشونیپ یرو



 

 :پرسهیسوال م دکتر

 

 ه؟ینجوریا یاز ک نیگفت -

 

 :ستادهیکه کنار من ا کننیبه بهراد نگاه م همه

 

کردم  داشیپ نیزم یکه رو شیدو ساعت پ یکی -

 وضع بود. نیهم

 بود؟  داریب نشیدید یوقت -

 ...گفتیم ونیبود! هذ داریو ب خواب -

 

 .دهیسر تکون م دکتر

. کنمیبود نگاه م دهیتخت خواب یهامون که رو به

 . دهیبدنش م یباال یسرخش خبر از دما یچهره



 

پر از  یلونیبا نا انیپو نکهیتا ا گذرهیم قهیدق چند

برسه از  مینیالکل به ب یبو نکهی. قبل اگردهیدارو برم

 .رمیم رونیاتاق ب

 

و  رهیدستش ور م یهامبل نشسته با ناخون یرو مهتا

و به محض  دهیپاهاش رو تکون م یمضطرب تمیبا ر

 .نهیشیمن صاف م دنید

 

 هامون چطوره؟  -

 

شکمشه؛ به  یاما نگاه من به برآمدگ زنهیحرف م اون

 ...تونیز

. رفتیلپاش ضعف م دنیبوس یکه دلم برا یتونیز 

 موهاش، چشماش... یبرا



 من...  تونیز آخ

اما  یبود یزندگ ینیریاز ش یمن مظهر یبرا یزمان

 ...یتلخ تیطعم واقع یاالن به اندازه

 

 گهی. دامیآغوشم به خودم م یتو یزیقرار گرفتن چ با

 سیخ یبا چشما یاما اسکا ستیمهتا رو به روم ن

 .زهیریبغلم انداخته و اشک م یخودش رو تو

 

 سایبه گذشته، مثل آ کنهیپرتم م اشهیگر یصدا

 هق...آروم و با هق کنه،یم هیگر

 

آغوشم  یو تو چمیپیدستم رو دور بدنش م ارادهیب

 .دارمینگهش م

عاشق؛  دمیست، شاچشماش غرق اشکه. خسته یایدر

 !سایمثل آ



 

به حرف  کنهیم هیندارم اما همونطور که گر انتظار

 :ادیم

 

 شهی! همشهیم ینطوریا یچرا هر از گاه دونمینم -

 نمیبیم یوقت رمیمی! مهیفشار عصب گنیدکترا م

کنه  یتخت افتاده. حاضرم بازم ازم دور یرو ینجوریا

 .نمشینب یطور نیا یول

 

 .کنهیبه چشمام نگاه م 

 

حالش رو خوب کنه.  تونهیبهراد م دونمیزالل... م -

 شهیم ؟یباهاش حرف بزن شهیها... ممثل همون موقع

 ؟یکن شیراض
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و با  رهیگیازم فاصله م شیزنگ تماس گوش یصدا با

و  کنهیاشکاش رو پاک م عیصفحه سر یاسم رو دنید

 .رهیم اطیبه سمت ح

 

دکتر  باز مونده سوزان و یدر خونه که با رفتن اسکا از

 انیکه در حال صحبت هستن و مهتا و پو نمیبیرو م

 .دنیاونها گوش م یفاصله به مکالمه یهم با کم



 

 رفتن. اطیاونا به ح یکه ک ادینم ادمی یحت

 

اتاق هامونه به سمت  یاحتماال بهراد تو نکهیفکر ا با

 .کنمیو آروم در رو باز م رمیاتاق م

 

که  نیو هم خورمیجا م ستیاتاق ن یبهراد تو نکهیا از

 .شمیبرگردم متوجه حال هامون م خوامیم

 

 ه،یشونیپ یرو سیخ دیسف یهمون پارچه هنوز

و سرش رو به چپ و راست تکون  زنهینفس منفس

 .دهیم

 یزیانگار چ خورهیاش تکون مشدهخشک یهالب

 . گهیم

 



و وارد  دارمیبخوام چند قدم به جلو برم نکهیا بدون

 .شمیاتاق م

 

برام  یهمراه ناله هامون کم یهاگنگ زمزمه یصدا

 .شهیتر مواضح

 .زنهیو حرف م کنهیم هیگر کنه،یم هیانگار داره گر 

 

... بهراد! بهــــراد خواستمی... من نمخواستمینم -

دست من  اینبود... دن اینبود... اون دن اینه! باور کن دن

نت بود... تو امانت بود، اما یایامانت بود، دن

 بهـــــراد...

 

 .شهیهامون بلند و بلندتر م یهازمزمه یصدا

 



که چند قدم فاصله  نیو هم امیم رونیعجله از اتاق ب با

 .گردمیبهراد به سمتش برم یبا صدا رمیگیم

 

 زالل؟ -

 کردمیفکر م گشتم،یداشتم دنبالت م ؟یکجا بود -

 ...یهامون شیپ

 ....کارم داش زدم،یداشتم با تلفن حرف م -

 

از  یزیشکستن چ یاش صدااز تموم شدن جمله قبل

 . کنهیاتاق هامون توجهمون رو جلب م

 ...میشیبا عجله وارد اتاق هامون م هردو

 

زانوهاش کنار  یکه رو نمیبیمحض ورود هامون رو م به

داره تعادل  یکنارش سع یتخت افتاده، با کمک پاتخت



 وانیپارچ و ل یکستهش یهاخودش رو حفظ کنه و تکه

 پخشه... نیزم یرو

 

 یزیلب چ ریهنوز هم ز نم،یلرز بدنش رو بب تونمیم

 .کنهیزمزمه م

 

. شهیم دهیاز هامون درمونده به بهراد کش نگاهم

که  ی، مشتشدهبا فک قفل ستاده،یکه کنارم ا یبهراد

 یهاهمش، نفس یتو یهابا تموم توان گره کرده، اخم

مغرورش  یچشما یکه تو یزیاون چ بلند و تندش و

 به بغضه...  هیشب کنمیبود و احساس م

 

 یکه قدرت بلند شدن از رو یبه هامون، هامون رهیخ

 رو نداره...  نیزم

 



 نیزم یو به سمت هامون رو کنهیدفعه حرکت م کی

تخت برگرده. اما قبل  یتا رو کنهی... کمکش مرهیم

ستش مانع رفتنش هامون با د رهیازش فاصله بگ نکهیا

 . شهیم

 نییاز تخت پا یو هامون به سخت شهیمتوقف م بهراد

 .ستهیایو روبروش م ادیم

 

 به من نگاه کن بهـــــــراد...  -

 

 یحت کنه،یبهراد به سمت منه و نگاهم م یچهره

 سترهی. نگاهش خگردهیبه سمت هامون برنم یاذره

 چشمام...  یتو

 



انگار تموم  نمیبیش مچشما یمقاومت رو تو شدت

قدرتش رو جمع کرده تا به سمت هامون برنگرده، تا به 

 به داد زدن: کنهیهامون نگاه نکنه. اما هامون شروع م

 

به من نگاه کن، به من نگاه کن،  گمی... میلعنتـــــ -

 به من... 

 

 .دهیو محکم تکون م رهیگیبهراد رو م یقهی

 

 یچ دمی... نفهممخواستیبهـــــــراد! من نم -

 ...خواستمیشد، من نم یچ دمیشد... اون شب نفهم

 

 زنهیهامون رو محکم پس م یگره شده یدستا بهراد

 .شهیو از اتاق خارج م
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بود رو به  ختهیکه دورش ر یاسکا ییطال یموها بهراد

 .زهیریهم م

 

 ؟یو هنگ کرد یدیالمثل شنباز تو ضرب -

 

نگاه متعجبش رو از سوزان به من و  دیبا ترد یاسکا

 .گردهیبعد به بهراد برم

 



 ست؟وونهیخاله گفت زالل د -

 

 یهافواره یصدا یهمه ال به ال یخنده یصدا دوباره

 یو مهتا سع چهیپیکنار استخر م ینییو تز کیکوچ

 بده: حیتوض یاسکا یبرا کنهیم

 

که خدا بهراد و زالل رو  نهی! منظور مامان ازمینه عز -

 هم ساخته! یبرا

 

 یمیو لبخند صم کنهیبه من و بهراد نگاه م یاسکا

 .نهیشیلباش م یرو

 

 آره واقعا... -

 



 یبه بازو یو مشت گردهیبرم انیبه سمت پو عیسر و

 .زنهیم انیپو

 

 م؟یهم یکه منو و هامون برا نهیپس منظور تو هم ا -

 

 :دهیم حیبا خنده توض مهتا

 

« اش کمهتخته هی» گهیم انیکه پو ی! اونینه اسکا -

 ! ونهید شهیم شیست که معن

 

 .کنهیمتعجب به جمع نگاه م یاسکا

 

اش تخته هیکه  یکه خاله گفت :خدا اون یپس اون -

  ؟یچ یعنی «کنهیکمه با در جور م

 



 :دهیو جواب م خندهیبلند م انیپو

 

 مصداق بارز تو و هامونه!  قاًیدق نیا -

 

که از شدت  ییبا چشما یو اسکا خندنیهم همه م باز

 :ادیتعجب گرد شده به حرف م

 

  دن؟یخندیچرا م -

 

 :ذارهیسرش مهمچنان سربه انیپو

 

که توش تخته  یالمثلتو کال با ضرب دمیمن االن فهم -

 !یداشته باشه مشکل دار

 



و  کنهیبه من نگاه م ده،یم هیتک یبه صندل بهراد

رو جلب کنه لب  یتوجه کس نکهیبدون ا صدایب

 :زنهیم

 

 ؟یخوب -

 

 یو کم دمیجوابش سرم رو به نشونه مثبت تکون م در

 .خورمیم میاز چا

 

 هامون بهتره؟  -

 

و جواب سوزان  پاشهیها مچاغاله ینمک رو رو یاسکا

 :دهیرو م

 

 ! نییآره، بهش سر زدم تبش اومده پا -



 

 .کنهینگاه م یاتاق هامون و اسکا یبه پنجره ینگران با

 

 غذا هم نخورده! حتما گشنشه!  شبیاز د -

 .کنهیم دییو تا دهیسر تکون م یبا ناراحت یاسکا

 

که  یبود! براش از سوپ داریاتاق بودم ب یتو یوقت -

. بخاطر خورهیبردم اما گفت نم نیست کرددر

چند بار  ارهیهم بهش م ونیکه هما هییفشارها

و غذا  کنهیشده بود. با خودش لج م ینجوریا

 خبر بدم اما نگفتم. ایبه خاله مار خواستمی. مخورهینم

 

 .دهیسر تکون م سوزان

 



از دستش  یاز اونجا چه کار چارهی! بیکرد یکار خوب -

 نگران بشه!؟ نکهیاجز  ادیبر م

 

 یو به صندل دارهیظرف برم یاز تو یاچاغاله بهراد

 .دهیم هیتک

 

خواستم اطالع بدم که من و زالل فردا  یراست -

 ...میگردیبرم

 

 .کنهینفر اعتراض م نیاول یاسکا

 

 ! رازیش میآخه چرا؟ ما که فقط چند روزه اومد -

چند روز هم  نی. امیبر دیمن و زالل با یول دونمیم -

 ...میعوض شدن حال زالل اومد یبرا

 



 :کنهیخبر اصرار م نیا دنیاز شن یناراض سوزان

 

  د؟یبمون شتریچند روز ب شهینم -

 

کار  یکل م،یبمون میتونینم نیاز ا شتری: نه ببهراد

 .میبرگرد دیو با میدار

 

 ...کننیسکوت م همه

بهم نگفته  میتصم نیراجع به ا یزیبهراد چ نکهیا با

 خوشحالم... شیناگهان میبود اما از تصم

 

اون جمع پکر فقط منم که از رفتنمون  یتو انگار

 !میراض
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 ماه بعد...  پنج

 

 

 !خورمیآب م گهید یو کم کنمیآب رو باز م یبطر

شمال اواسط مرداد ماه  از هر  یشرج یو دم هوا گرما

 .ترهتحملرقابلیغ گهیوقت د



و  دمیاز گردن فاصله م یبرداشتن کاله شالم رو کم با

رو کنار  دهیصورتم چسب یکه از عرق به کناره ییموها

 .زنمیم

 

که با عوض کردن لباس  هییکارگرها نیبه آخر نگاهم

از من در حال رفتن به سمت  یکار و خداحافظ

 هستن. هاسیسرو

 

که مثل  کنمیها نگاه مها و سالناسکلت مجتمع به

 .رفتنیم شیجلوتر از برنامه پ شهیهم

 

شهرک نمونده و  یتجار یبه اتمام کار منطقه یزیچ

و از جلوتر بودنمون از  یکارها راض شرفتیمن از پ

 خوشحالم! یزمان محاسبات

 



خاک و شن و  یاز بس تو بمیج شیشلوار ش یپاچه

کوتاهم با  ینخ یشده. مانتو یماسه راه رفته بودم خاک

بخاطر رطوبت هوا به  یباز هم گاه شیوجود گشاد

   میو عصب چسبهیبدنم م

 .کنهیم

 

چهار  یشماره یمجتمع تجار نگیسمت پارک به

هستم که  یدو ستون بزرگ مشغول بررس نی. برمیم

 .پرمیاز جا م یخال نگیپارک یبا اکو صداش تو

 

 تموم شد؟ هاتیبررس -

 

 .کنمیرو از گزارش جدا نم نگاهم

 

 .کنمینه! دارم سقف رو چک م -



نگران نباش، خودم باال سرشون بودم. طبق قرارمون  -

 کننیاستفاده م یتیونولیکه االن از بلوک  هیخالف بق

 .میتماماً از وافل استفاده کرد

 خوبه... -

 شد... شتریخوبه اما کار ب یلیبودنش که خخوب  -

. احتمال دمیم حیترج شتریرو به خطر ب شتریکار ب -

 میکه بخوا ستین یزیچ یلیبه هر دل یسوز شیآت

 .میکن سکیروش ر

 

 .ادیبه سمتم م زنانقدم

 

 موافقم. بازم مونده؟ -

به  دیامروز کارش تموم شده! با دهیاره، بازار سر پوش -

 .میاونم سر بزن



درست  زیقبل تو رفتم و اونجا رو چک کردم. همه چ -

اجرا  یکه گفت یزیمو هر چبهو نقص مو بیبود، بدون ع

 شده.

 

 .کنمیم نگاهش

 

 خوبه!  -

اسکان و لباسمون  میبر دی. بامیبر ترعیسر ایپس ب -

و  نوریا یلیآفتاب خ نیا ی. من امروز تومیرو عوض کن

 میو بعد بر رمیدوش بگ دیاونور رفتم، حتما با

 .مارستانیب

 

 :دمیو جواب م شمیبلند از کنارش رد م یهاقدم با

 

 ! امیمن نم -



 

 .رهیگیرنگ تحکم م شبیمثل د صداش

 

 .میزالل! ما حرفامون رو زد -

 

 .گردمیبه سمتش برم یعصب

 

 نزدم! یمن حرف ،یبهراد تو حرفت رو زد -

 

 یو ابروهاش کم کنهیگره م اشنهیس یرو تو دستاش

 شهیم رهیخ شیمشک یو با چشما رنیگیحالت اخم م

 چشمام. یتو

 

 

  ؟یهم دار یاگهیحرف د یمگه بجز لجباز -



شروع  شبیکه هست! بهراد دوباره مثل د نهیهم -

 ...  امیجوابتو دادم. گفتم من نم شبینکن، د

 

و مثل هر  کشهیم یقینفس عم بنده،یرو م چشماش

 :کنهیتک ادا متک شهیم یکه از دستم عاص یوقت

 

 ... نکن! یزالل... لجباز -

! دوست امیب خوامیبهراد؟ نم یبفهم یخوایچرا نم -

 ! امیندارم ب

 

و  فتهیراه م یادامه دادن به سمت در خروج بدون

 نگیپارک یتو دگرشیتهد یصدا شهیدور م یوقت

 :شهیمجتمع اکو م یخال

 



کن دختر حرف گوش هیمثل  گهید یقهیتا سه دق-

و  بندمیدست و پات رو م امی! وگرنه مینیماش یتو

 برمتیو م نیصندوق عقب ماش یتو ندازمتیم

 !مارستانیب
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 .رهیم رونیب نگیش از پارکتموم شدن جمله با

به  یو از لج لگد محکم کنمیپا مو اون پانیا یکم

 .زنمیپام م یجلو یهازهیسنگ ر



 

 ندارم... یاگهید یچاره

شناختمش که مطمئنم اگر تا سه  نقدریمدت ا نیا یتو

که زده رو  ینباشم حرف نیماش یتو گهید یقهیدق

 !دهیانجام م

 

که  یاک قهیاون سه دق یهاهیثان نیلجش تا آخر از

 نکهیو قبل ا مونمیم نگیپارک یبهم وقت داده تو

 نگیکردن گزارش کار از پارکزمان  تموم بشه با لوله

 .رمیم رونیب

 

مجتمع پارک کرده و خودش  یجلو قاًیرو دق نیماش

 منتظرمه. نیماش یتو

 



 نم،یشیم یصندل یبا لج رو نیباز کردن در ماش بعد

 نهیسبهو با اخم دست بندمیدر رو با تموم توانم م

 !نمیشیم

 

چشماش  یگوشه نیو اون چ ادیاز دستم بر نم یکار

 .ادیلجم در ب شتریب شهیباعث م

 

. از کنهیبزنه با سرعت حرکت م یحرف نکهیا بدون

اما اون  کنمیداشبورد پرت م یقصد گزارش کار رو رو

 یچشماش همراه لبخند کمرنگ یگوشه نیفقط چ

 .شهیم ترقیعم

 

بخاطر  میبازست اما بچهدارم که رفتارم بچگانه قبول

 نیا یمون توشدن از دست خودشه. رابطه یحرص

 شده. تریمیصم یلیمدت خ



 تیو امن یاون احساس راحت یبه اندازه چکسیه با

 نیداده و اول رییرو تغ زهایچ یلیندارم. حضورش خ

 قابل لمس حالمه. ینهیگز

 

. کنمیها نداشتم رو کنارش حس مکه مدت یآرامش

اون  شتریب یبه وضوح کم شده و حت میعصب یهاحمله

 ادیکه پزشکم  ییهاها رو قبل اوج گرفتن با روشحمله

 .کنمیداده کنترل م

 

 ...هانیبا تمام ا اما

 نکهیقبل ا ستم؛یجلوش با یبود بخوام با لجباز یکاف

م با کارهاش ببر شیرو پ خوامیکه م یبتونم کار

 یو دست از لجباز امیخودم کوتاه ب کردیمجبورم م

 بردارم!

 



که هر  کنهیبهم ثابت م شتریب گذرهیم شتریب یچ هر

 ...ارهیچقدر من لجبازم اون بلده لجم رو در ب

 

و  رمیم تمیبه سوئ یبدون حرف میرسیاسکان که م به

 : دهیوارد بشم صداش از پشت سرم تذکر م نکهیقبل ا

 

 زالل! ینیماش یتو گهیساعت د مین -

 

 تیدر سوئ شهیهمراه لبخندش باعث م یدستور لحن

 رو هم محکم به هم بکوبم.

 .رمیو به حموم م دارمیرو برم امحوله

 

موهام در  نیب یدیشد یگرما یتوده کنمیم احساس

 حال سوزوندن مغزمه.

 



دوباره رو بهم  یبدنم انگار انرژ یآب خنک رو حرکت

موهام رو خاموش  نیپنهان ب شیو آت گردونهیبرم

 .کنهیم

 

 کنمیموهام رو خشک م یکم امیم رونیحموم که ب از

 .بافمیو با وجود نم داشتن م

  .رمیم نهیو به سمت آ پوشمیرو م لباسم

 

گرما  لیاوا یکه بهراد بعد از آفتاب سوخت یآفتاب ضد

 .زنمیبود رو به دست و صورتم م دهیبرام خر

 

ام در و چهره زیم یرو شیکوچک آرا فیک نیب نگاهم

لبام  یرو یمیمال یفقط رژ صورت تیگردشه و در نها

 .کشمیم

 



 رسه،ینظر ممجعد به یدار بودن کمبخاطر نم موهام

 ...اریمامان و زان یمثل موها

 

چشمام هستن... با  یجلو شهیاز هم شتریروزها ب نیا

به  کننیمنو پرت م یربطیهر موضوع باربط و ب

 ها رو داشتم.که اون ییهالحظه

 

. فقط دو کنمیو به ساعت نگاه م رمیگیم نهیاز آ چشم

 که بهراد بهم داده بود مونده. یاز زمان قهیدق
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. فقط دو کنمیو به ساعت نگاه م رمیگیم نهیاز آ چشم

 که بهراد بهم داده بود مونده. یاز زمان قهیدق

بهراد  نیو خودم رو به ماش رمیم رونیب تیسوئ از

 .نمیشیشاگرد م یصندل یو رو رسونمیم

 

 .ستین نیماش یروشنه اما بهراد تو نیماش

رو پر کرده بود با  نیماش یعطر سردش که فضا یبو

 نیشدن هستن و من ا بیدر حال ترک میعطر مال یبو

 بو رو دوست دارم. بیترک

 

و  ادیم رونیکه بهراد از اتاقک نگهبان ب گذرهینم ادیز

 .کنهیو حرکت م شهیم نیمن سوار ماش دنیبا د

 



 یگلفروش هیکنار  نکهیتا ا میزنینم یحرف چکدومیه

 با سبد گل ی. پسر نوجونزنهیو بوق م شهیمتوقف م

سبد گل رو  اد،یم نیبه سمت ماش یبزرگ از گلفروش

. بهراد بعد دادن انعام کنهیعقب جابجا م یصندل یرو

 . کنهیدوباره حرکت م

 

 ام...خسته یروزها حساب نیا تیفعال بخاطر

 نیخنک ماش یشهیو سرم رو به ش بندمیم چشم

 .دمیم هیتک

احساس  یکم شهینم داره و باد کولر باعث م موهام

 حیحس سرما رو به گرما ترج نیا یسرما کنم ول

 .دمیم

 

 کنن... دایسفارش داده بودم برات نرگس پ -

 



نگاهم  گردم،یو به سمتش برم کنمیباز م چشم

 .زنهیو لبخند م کنهیم

 

سردخونه هم نرگس  یتو یاما نتونستن، گفتن حت -

 .نداشتن

 .یگولم بزن یتونینم نکارایبا ا -

 ...یکن یبود که آشت نیگول زدن نبود، واسه ا واسه -

 

 .کنمینگاه م ابونیو به خ رمیگیچشم م ازش

 

 که قهر کنم. ستمیبچه ن -

 

 .رهیگیاز خنده م یلرز صداش

 



 یعنیلجباز! پس  یاز طرز جواب دادنت معلومه زلزله -

 !؟یستیاالن قهر ن

 دلخورم. یکنیبه حرفم توجه نم نکهیاز ا -

رفتار  نیمثل تو سرسنگ یمنم ازت دلخورم ول -

 .کنمینم

 

 .گردمیاخم به سمتش برم با

 

 س؟یرئ یاونوقت چرا آقا ؟یتو از من دلخور -

 

اما اصال اخماش  کشهیم یخودم اخماش رو تو مثل

 .ستین یواقع

 



! یکنیم تیخودت رو اذ یباز هم دار نکهیواسه ا -

چند شب  نیکه ا دمیفکر نکن از چشمات نفهم

 ...یدینخواب

 

 انکار کنم... تونمینم کنم،یم سکوت

 

و به سمتم  کنهیپارک م یارو گوشه نیماش

 . گردهیبرم

 

 ...میبر -

 

و بهراد با برداشتن سبد گل  میشیم ادهیهم پ با

 .کنهیم میهمراه

 



 یو کنار در اتاق میریدوم م یآسانسور به طبقه با

 .ستهیایم

فقط  گه،ینم یزی. چکنهیقبل باز کردن در نگاهم م و

 .کنهیچشمام نگاهم م یتو رهیخ

رو  شبشید یتموم حرفا کنه،یاتمام حجت م انگار

 .خونمیچشماش م یمو توبهمو

 

بازم دستم رو گرفته و با  کنمیو حس م خونمیم

 .شهیذهنم مرور م یتو شبشید یهانگاهش حرف

 

نه  یستیو قراره جلوشون بامحکم باش زالل... ت -

که اشتباه کرده تو  ی. اونیازشون فرار کن نکهیا

 ی! هرکسنی. اونا رو ببیکن یدور یکه بخوا یستین

اما تو  برنیخودشه و دارن لذت م یمشغول زندگ

با  ؟یدیاونا خودت رو عذاب م انتیبخاطر خ ؟یچ



 یلوج ؟یکنیرو م نکاریا یکدوم منطق دار

 یدونیرو م تیواقع نکهیچشماشون باش! بذار اونا از ا

 عذاب بکشن نه تو!
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که خودم قدم اول رو  خوادیم کنه،ینگاهم م منتظر

 بردارم و در رو باز کنم.

 



 رهیدستگ یو دست رو رمیگیاش مرو از چشم نگاهم

دست گرم بهراد  کنمیکه در رو باز م نیو هم ذارمیم

 .رنیگیسردم رو در آغوش م یهاانگشت

 

و  انیخنده و صحبت پو یمحض باز شدن در صدا به

 . شنومیرو م یسوزان و اسکا

ما به سمتمون  دنیبا د انیپو م،یشیهم وارد اتاق م با

 .ادیم

  

دخترم چشم به راه عمو و  نیبه به! خوش اومد -

 ش بود.خاله

  

 کیتبر یو بعد روبوس زنهیبا متانت لبخند م بهراد

و به سمت سوزان و  دهیم انیسبد گل رو به پو گه،یم

 .گهیم کیو بهشون تبر رهیمهتا م



اما  دهیو جواب م زنهیلبخند م حالیو ب رمقیب مهتا

 .نگاهش به منه

 

تخت  یو از باال هیو صورت دیسف یهاپر از بادکنک اتاق

با  رهیدامیکنار به شکل ن کیمهتا تا تخت کوچ

 ییو طال یو درشت صورت زیر یهابادکنک

 شده. ییآرابادکنک

 متفاوت گل. یهااتاق پر شده از سبد یگوشه زیم یرو

 

متوقف  انیپو یبه سمت بهراد برم اما با صدا خوامیم

 .شمیم

 

 منتظرت بود. تونیز ،یخاله خانوم افتخار داد -

 



 یجلو تونهیو پُرحرف بهراد هم نم رهینگاه خ یحت

 .رهیبزنم رو بگ خوامیکه م یحرف

 

! تونهیز دنیبخاطر اصرار بهراد و د نجامیمن اگه ا -

که ما رو احمق فرض  یوگرنه تو و مهتا همون روز

 .نیمن مرد یبرا نیکرد انتیخ سایو به آ نیکرد

 

. همه شهیهمه جا غرق در سکوت م کنمیم احساس

 متفاوت! یبا حال ییهابه منه، نگاه رهیها خنگاه

 ...شوکه

 ...یعصب

 ...ناراحت

 

بهراد به  شهیکه باعث م کنهیشوکه نگاهم م سوزان

بفهمم  نکهیو قبل ا رهیگی. دستم رو مادیسمتم ب



ه و پرستار به همرا شهیدر اتاق باز م هیقصدش چ

 .شنیوارد اتاق م لمبرداریو ف کیتخت کوچ

 

 شاهزاده خانومتون... نمیا یزرشاه یآقا -

 

 دنید یاتاق برا یافراد تو یاتاق با همهمه سکوت

 .شهیشکسته م تونیز

که  یکیپرستار جسم کوچ رنیبه سمت تخت م همه

به  اطیشده رو با احت دهیچیپ یصورت یملحفه یال

 .سپارهیم انیآغوش پو

 

و آروم  نهیشیم انیپو یهالب یرو یقیعم لبخند

 . بوسهینوزاد رو م یشونیپ

 یکه نوزاد رو تو یانیهاست، به پوبه اون رهیخ نگاهم

 .ذارهیبغل مهتا م



  

 یهاو قربون صدقه یاسکا یزدهجانیه یصدا با

 .خورهیتکون م یمالفه کم یتو یکیسوزان جسم کوچ

 

 ...تونیز هی نیع کهیکوچ

 

 اراده،یب یهاآدم نیفشار دست بهراد پشت کمرم ع با

 .رمیاون جسم کوچولو چند قدم جلوتر م دنید یبرا

 

که  یرنگ ییکم طال یقرمز با موها ینوزاد کوچولو هی

و آروم و به  خورهیتکون م یپرزه. کم هیشب شتریب

 ...کنهیبعد از چند بار تالش چشماش رو باز م یسخت

 

هم  قایو سبزش دق یاز عسل یبیبراق ترک یچشما

 که براش انتخاب کرده بودم. یمثل اسم تونه،یرنگ ز



 ... تونیز

 

 کشه،یکم دخترش م یموها یرو یبا لبخند دست مهتا

 مهتا رو... یموها یهم رو انیو پو بوسهیدستاش رو م

 

 تونیکه با لبخند از کنار تخت به ز نمیبیرو م سایآ

 الی. لبخندش و چشماش که از هر خکنهینگاه م

لبام  یرو یلبخند تلخ شهیباعث م ترهیواقع یاگهید

 .نهیبش

 

. اون وسط گهیم یزیو با ذوق چ زدهجانیه یکس هر

به من نگاه  ستادهیفقط من ساکتم و هامون که روبروم ا

داره که اون هم به  نیو غم نگاهش نشون از ا کنهیم

 ...ساستیآ ادی
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اما از  زنهیو لبخند م کنهیبه من نگاه م سوزان

 هیحرف ریچشماش مشخصه که هنوز هم ذهنش درگ

 .دهیکه شن

 

 ؟ینیرو بب تونیز یخوایخاله زالل؟ نم -

  



و  رنیگیو هامون فاصله م یحرفش خودش، اسکا با

 .شهیبه کنار مهتا درست م دنیرس یبرا یریمس

 

 رهی. نگاهم خرمیفشار دست بهراد به سمت تخت م با

خودش غرغر  یکه برا ییو اخمالو کیبه جسم کوچ

 .کنهیم

 

 من... تونیز آخ

و  رمتیبغلم بگ ی! تونمتیبب خواستیم چقدر

 ندهین آروش یروزها دیببوسمت. تو قرار بود نو

 ...یباش

از االن دوستت  شتریب خواستیکه چقدر دلم م آخه

 داشته باشم.

 



هم  یتو ی. به چهرهامینوزاد به خودم م هیگر یصدا با

 .کنمیو فک لرزونش نگاه م

 

به  ارادهینوزاد رو آروم کنه و من ب کنهیم یسع مهتا

 .شمیو با سرعت از اتاق خارج م دارمیعقب قدم برم

 

و به سمت  شمیوارد م یبهداشت سیتابلو سرو دنید با

 رمیم ییروشو

 پاشمیبار و پشت هم مشت آب رو به صورتم م نیچند

 تا حالم بهتر بشه.

 

 دنمیام هست که مانع نفس کشحنجره یتو یزیچ

 . کنهیام مو داره خفه شهیم

 .رهیچشمام کنار نم یچشم اون کوچولو از جلو ریتصو

 



 .کردیخند نگاهش مکه با لب ییسایآ

 که با  تموم وجود خوشحال بود.  یانیپو

 ... زدیبرق م یکه چشماش از خوشبخت ییمهتا

 

که  یااضافه گریباز م؟یباز نیا ی! پس من کجاایخدا

 دوششه؟!  یرو زیهمه چ ینیسنگ

 

به روز من  یمرد! مهتا خوشبخت شد! اما چ سایآ

 اومد؟! 

تو  یایدن یتو یعنیقراره نوبت من بشه؟  یک پس

من وجود نداره؟ اصال حواست به من  یبرا یالحظه

 رو نداره هست؟  چکسیکه ه یهست؟ حواست به زالل

وقته که  یلیکن... بس کن... باور کن طاقتم خ بس

ادامه برام نمونده،  یواسه یتموم شده. باور کن جون

 تمومش کن!  گهید تیتمومش کن... تو رو به بزرگ



 

کنم و  ی. شالم رو درست مامیخودم مدر به  یصدا با

 .شهیرم بهراد وارد م یکه به سمت در م نیهم

 

 زالل؟ -

 بانوانه!  سیسرو نجایا ؟یکن یم کاریچ -

 دونم، نگرانت شدم، حالت خوبه؟  یم -

 

 گفت خوب؟  یبودم؟ به حال من م خوب

 .ادیکنم که جلوتر م ینگاهش م فقط

 

 ؟یخوب -

 نه... -

 م؟یبر یخوا یم -

 خوام برم. یم -



 

 :کنمیم دیتاک و

 

 تنها باشم. خوامیتنها... م -

من  یباشه، تا تو دست و صورتت رو خشک کن -

 .گردمیبرم

 

و  شمیقبول کنه تنها باشم کالفه م خوادینم نکهیا از

 رونیب مارستانیو ب سیبه محض رفتنش از سرو

 .زنمیم
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و  شمیقبول کنه تنها باشم کالفه م خوادینم نکهیا از

 رونیب مارستانیو ب سیبه محض رفتنش از سرو

 .زنمیم

 

 دیکه با دونمیاما فقط م دونم،یبرم رو نم خوامیم کجا

 برم...

  دارم که تنها باشم و راه برم.  الزم

 

هوا  دی. با غروب کردن خورششمیدور م مارستانیب از

 یکه هر از گاه یمیاما باد مال شهیتر مخنک یکم

 شمال گرمه. یشرج یروزها یهوا یبه اندازه وزهیم

 



معلومه و باعث  یکیکوچ یهافقط اشعه دیخورش از

 کننده بشه.خفه شتریهوا ب شهیم

 

 یرو امیبه خودم م یاما وقت گذرهیچقدر م دونمینم

ظهر رو  یگرما یپارک که هنوز کم یفلز مکتین

حوض بزرگ پر از آب نشستم و به  یداشت، روبرو

 .کنمینگاه م ینیبلند و تنومند نخل تزئ یهادرخت

 

 یو سر و صدا ابونیتو خ تیکمتر شدن گرما جمع با

 .شهیم شتریها هم ببچه

 

تازه بشه  خوادیکه م یحواسم رو از درد کنمیم یسع

 ...کنهیم یباز تیکه با اسک یاپرت کنم به دختر بچه

 ...کنهیم یکه دور حوض دوچرخه باز یاپسر بچه به



 یبزرگ راَندازیکه در حال پهن کردن ز یاخانواده به

 بودن و... 

پشتم  شدیم یاقهیکه چند دق یکس یهانفس به

هاش رو هم نفس یصدا یز حتبود و من هنو ستادهیا

 !شناسمیم

 

 یو کنارم رو ادیباالخره م نکهیتا ا گذرهیم یکم

 شیزرشک که از خنکآب وانی. لنهیشیم یصندل

 . رهیگیبخار زده رو به سمتم م یکیپالست وانیل

 دهیاش کشبه چهره وانیل یاز بخار سرد رو نگاهم

 .شهیم

 

 ! هم خودش، هم چشماش.ستخسته

 راتریست گخسته یوقت هامیمغرورش مثل قد یچشما

 بهراد...  یمثل چشما شه،یم



 

رو  وانیتا ل برمیدست جلو م یبه سخت یحرف بدون

 ...شهی. متوجه لرزش دستام مرمیبگ

 

که چنگ  هیلرزش از چ نیکه ا فهمهیم قاً یدق انگار

 نمونیخودش رو ب وانشی. لزنهیموهاش م یال یعصب

و با  شهیم لیو به جلو متما ذارهیم یصندل یرو

 .رهیگیضرب م نیزم یپاهاش رو

  

که با افتخار سرم آورده بود  ییاز بال یعنیشده؟  کالفه

 شده؟  مونیپش

 از شکستن من؟ مونهیپش

 



تنها کنارش نشسته بودم  نطوریکه ا یبار نیآخر

مثل االن نفسم باال  یحت د،یلرزیدستام مثل االن م

 ...  ومدینم

 م از حرفش...بود شوکه

 که سر راهم گذاشته بود. یرحم یب یدو راه از

 

 تا ابد تلخ...  یدو راه هی

  کردم؟یانتخاب م دیبا کدومو

 بودم و مغرور اما، حاضر بودم هزار بار بشکنم. زالل

 یشکستن جلو نیاگر ا یحاضر بودم بشکنم، حت من

 هامون بود.

 شکستن... نیاگر ا یحت
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پرواز  اجازهیام باز بو ذهن آشفته بندمیم چشم

 به گذشته... کنهیم
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 یخواب آبزدم و چشم باز کردم. المپ شب یغلت

 شدیمن روشن بود باعث م دنینترس یکه برا یرنگ

 .نمیهمه جا رو بب

 



خوابم رخت یاز تو یهق آرومهق یصدا دنیشن با

که غرق خواب بود، رد  اریبلند شدم و آروم از کنار زان

 شدم.

 

دعا  هیکه با گر دمیشنیهق مامان رو مهق یصدا

 .کردیم

 رو از دکتر آورده بودن خونه اریشب قبل که زان از

گفت!  یبپرسم که دکتر چ چکدومینتونسته بودم از ه

بابا به  یو شرمنده نیغمگ یاما... بغض مامان و چشما

 گواه از خبر بد بود...  ییتنها

 

دور  دیسف یپارچه کهیت هیاش که کنار سجاده آروم

 شده با نخ سبز رنگ بود نشستم!  یدوز

 

 مامان؟ -



 

که خورد  ییهاهقش قطع شد، با تکونو هق ذکر

 ... کنهیداره اشکش رو پاک م دمیفهم

 به سمتم برگشت!  یقرمز و لبخند مصنوع یچشما با

 

 ؟یشد داریب یجان مامان؟ ک -

 ی... دکتره چنی... ازهیکه... چ گمی! مبالیجونت ب -

 گفت؟ 

 

 دروغ بگه!  خواستیم د،یلرزیچشماش م مردمک

 

باشه؟  مامان تو رو به مرگ زالل راستش رو بگو، -

 گفت؟  یچشه؟ دکتر چ اریزان

 



فاصله غرق خواب بود  یمن و بابا که با کم نیب نگاهش

درشت  یهاکه قطره دینرس ییاهیو به ثان دیچرخ

 یبا روسر عیشد اما سر ریاشک از چشماش سراز

 ها رو پاک کرد.اشک دشیسف

 

 مادر...  یچیه -

 مامان!  -

 

 تشر زد: یآروم یصدا با

 

و بابات خوابن! ساعت پنج صبح  اریزان ــــسیه -

 ! یزنیداد م

 

 خواهش کردم:  یزار با

 



مامان تو رو خدا دست به سرم نکن! من کنکور دادم  -

 یمن رو بهونه نکن، دکتر چ هیروح یخودیتموم شد، ب

 گفت؟ 

 

 التماس چشمام زبونش رو باز کرد: انگار

 

 عمل بشه... دیبا -

 

 .ختیسرم ر یآب سرد رو یتشت

 

  ؟یچ یعنی -

بدتر شده. گفت  یلیقلبش خ تیدکتر گفت وضع -

 بدتر بشه. تشیباعث شده وضع دیشد جانیاحتماال ه

 مامان! فهممینم د؟یشد جانیه -

 



هم اشکش رو پاک کرد. صداش از فشار بغض  باز

 گرفته بود.

 

 یاز حال رفت ک نطوریکه ا یبار نیدکتر گفت اول-

باباتو  نکهیبعد ا مارستان،یب یتو یهیبود، براش قض

هاش رو که کردم، نشونه فیرو از حال رفت رو تعر دید

همون اتفاق باعثش  ادیبه دکتر گفتم، گفت احتمال ز

بچم سخت بوده که  یتحملش اونقدر برا دهیبوده. ترس

 .اوردهیقلبش طاقت ن

 

 .اوردیقلبم رو به درد م هقشهق

 

رچه زودتر دکتر گفته ه ست،یزالل حال بچم خوب ن -

 عمل بشه وگرنه... دیبا
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  …رفته بود ادمی دنیکش نفس

 هفت ساله؟  اریاونم زان عمل؟

  

 چقدر؟   -

  

کنترل حال  یبرا یگنگ مامان مجبورم کرد با سع نگاه

 کنم.  انیتر بمنظورم رو درست شونمیپر



  

 عملش چقدره؟   نهیهز -

 مادر...  ادهیز یلیواسه ما خ اده،یز -

  

هق هق یو بازم صدا دیصورتش کش یرو رو چادر

 اش به قلبم چنگ زد. خفه

  

نگاه  مونیزندگ لیبه دور تا دور خونه و وسا ناخودآگاه

چند شب  یبرا یپول بستر دیشا مونیکردم. کل زندگ

هم  کردیکار م اریکه دکتر زان یمارستانیاون ب یتو

 عمل...  ینهیبود، نه هز

  

که  مونیزندگ یهالهیوس ،یااجاره یمیقد نیرزمیز هی

داغون شده،  شترشیمامان بود نصف ب یهیزیاز جه



خودمون هم  یهم که مونده بود به درد زندگ ییاونا

 چه برسه به فروش!  خوردینم

  

متحرک پاشدم و بعد وضو به  یامثل جنازه صدایب

اتاق من  ،یخونه که بجز انبار یسمت تک اتاق دخمه

 هم بود رفتم.  اریو زان

 ام انداختم. تشک کهنه یرو خوندم و خودم رو رو نماز

  

 سقف بود. یهابه ترک رهیخ نگاهم

 

رو  یعمل نیپول چن مهیحقوق و درآمد، بدون ب بدون

  م؟یاوردیم دیاز کجا با

 

داربست  یکه بابا بخاطر افتادنش از رو شیپ سال

ساختمون در حال ساخت و شکستن  هیششم  یطبقه



چند  ییلگن و جابجا یهاش که شکستگاکثر استخون

رو  یانجام کار یبود اجازه ترمیاز همه وخ سکیتا د

 نداشت. 

  

 اریزان ادمهیبهمون خبر دادن مامان از حال رفت.  یوقت

مامان که وسط خونه افتاده بود و به  دنیا دچطور ب

. با به هوش اومدن زدیم غیاز ترس ج ومدیهوش نم

 . میرفت مارستانیمامان به ب

  

و آشنا پشت در اتاق  لیفام چیتک و تنها بدون ه 

 نیبدتر یتو داد،یبهمون نم یجواب چکسیکه ه یعمل

خبر از دست  دنیممکن که هر لحظه آماده شن طیشرا

 . میمنتظر موند م،یدادن بابا بود

  



 رونیساعت سخت بابا رو از اتاق عمل ب نیچند بعد

 آوردن.

 شدهیچیگچ و باند پ یتموم بدنش تو هاییایموم نیع

 . شدیم دهیبانداژها د یبود و رد خون از رو

  

سر و صورت  یو با زدن تو زدیم ادیفر هیبا گر مامان

 افتاد.  هایصندل یخودش رو

  

چند  یبرا دیاون حال د یبابا رو تو ی... وقتاریزان اما

افتاد و از  نیزم یشد و بعد رو رهیبه مامان خ هیثان

 حال رفت و حاال... 

  

 یبرا تونستینم گهیکه داشت د یبا اوضاع بابا

نبود که  یکار گهید یساختمون بره و از طرف یکارگر

 .ارهیبتونه انجام بده و باهاش خرج خونه رو در ب



  

که بابا به عنوان کارگر  یساختمون یپروژه صاحب

 مهیرو ب یکارگر چیه یزرنگ یاز رو کردیاونجا کار م

و قبول  رشیبعد از اون اتفاق زد ز یحت چ،ینکرد که ه

 هیبق دیاز کارگراش بوده و با تهد یکینکرد که بابا 

راحت  یلیکه داشت خ ییهایو با آشنا و پارت کارگرها

 و... در رفت!  هید و تیمسئول دیاز ق

  

 یکار کنه و کل تونستینم گهیکه د یو مرد میموند ما

رو  مونیو... که اوضاع زندگ مارستانیخرج و مخارج ب

 بند نبود. جاچیاز قبل بدتر کرد و دستمون به ه
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و هر   مینداشت یروز به روز بدتر شد. درآمد مونیزندگ

پول دوا و دارو به  نیاز قبل خرج سنگ شتریروز ب

 ... شدیخرجمون اضافه م

  

تر از قبل شده بود، اونقدر که با داغون مونیمال اوضاع

عقب افتاده صاحب خونه  یچند ماه اجاره خونه

خونه  گهیتا چند روز د دیآورد و با هیبرامون حکم تخل

خونه  شیو همون چندرغاز پول پ میکردیم هیرو تخل

 عقب افتاده برداره...   یرو هم قرار شد به عنوان اجاره

  



 تیزیپول و ینقدر که حتاصال خوب نبود. او طیشرا

قرض گرفته  هاهیاز همسا یکیرو هم بابا از  اریدکتر زان

مربوط به مشکل قلبش که  یرو با عالئم اریبود تا زان

 به دکتر ببرن.  شدیم دتریو شد شتریب

  

موقع  اریزان یوحشتناک لبا یکبود لیبفهمن دل تا

و  رهیکوچه از حال م یتو یچرا وسط باز نکهیخواب، ا

و  هیشده شاک شتریکه ب اشنهیاز درد قفسه س شهیهم

 !  ه؟یچ گهیهزار تا عالئم د

  

زنده  میکه ندار یبه شرط پول عمل اری... زانحاال

 ...مونهیم

  

به  نکهیکردم به خارش و سوزش دستام، به ا یسع

 نکنم.  یدارم توجه یآلرژ ییایمیش یمواد بهداشت



 یتوجه شهیکنده م از پوست دستم هیهربار چند ال به

 نکنم. 

 

 دی! چون فردا باز هم باکردمیتوجه م دی... نبانه

 کمک مامان.  رفتمیم

 مردم تنها نباشه. ینظافت خونه یتا مامان برا رفتمیم

 

بودم  دهیرو فهم اریکه علت حال زان یروز از وقت چند

بدتر  شدیچند روز هم م نیا یتو ی! حتگذشتیم

 . دیرو فهم اریشدن حال زان

 یبازمثل توپ یکیکوچ تیبا هر فعال یحت گهید نکهیا

 ... شدیکبود م اریزان

  

هام بودم، جا کردن کتاب، دفتر و جزوهحال جابه در

حدس بزنم  تونستمینم یاونقدر استرس داشتم که حت



داشتم.  یحس خوب هیکنکور رو چطور دادم، اما ته دلم 

 ... رسمیم محتما به آرزو گفتیکه م یحس هی

  

 یدر ورود یجعبه گذاشتم و با صدا یرو تو کتابام

 رفتم.  رونیاز اتاق ب عیسر

که با  دمیخونه رو محکم کش یزنگ زده یدر فلز 

 میکه بهش عادت کرده بود یخراشبلند و گوش یصدا

 باز شد. 

 . زنان وارد خونه شدنفسنفس مامان

  

   ؟یعجله دار نقدریشد مامان؟ چرا ا یسالم! چ -

  

. به سمت اتاق رفت و من هم همراهش رفتم مامان

و رو  ریکمد رو ز یتو لیکه باعجله وسا یهمونطور

 جواب داد:  یباخوشحال کردیم



  

 کرده!   دایچهار پنج روز کار پ یبابات برا -

  

 یخونه واسه نظافته. برا هیمنظورش از کار  دونستمیم

 وجودم شکست...   یتو یزیبار چ نیهزارم

 دادم.  هیبه چهارچوب در تک آروم

  

 کجا؟   -

 شهر...   یبــــــــــاال یهااز اون خونه -

  

 دایذوقش واسه پ شدیم« باال» یکلمه  دنیکش از

 .دیکردن کار رو فهم
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 ادامه داد:  یشتریب جانیه با

  

پولشون از پارو باال  گهیپولداران، بابات م یلیخ -

 ...  رهیم

 خب؟  -

 یدارن، از اون مهمون یمهمون هی نکهیمثل ا -

 هی خوادیخانوم خونه م نیهم یبرا ها،یــــــونیاع

 بکنه... یدرست و حساب یخونه تکون

 



بود رنگش  دهیاش که از بس پوشکهنه یمشک یمانتو

 و با ذوق ادامه داد:  دیرو پوش رفتیم یبه قرمز

  

چند روز بدن  نیا یبرا خوانیکه م یزالل، پول یوا -

 خوبه.  یلیخ

  

 بغضم رو قورت دادم.  یسخت به

  

بهمون ترحم کنه و  خوادیم دهیرو فهم تمونیوضع -

 صدقه بده؟  

  

 . دیدست از گشتن کش مامان

  

 یشون اندازهطرف خونه ه؟یچه حرف نیزالل! ا -

قصره، اونقدر هم دم و دستگاه و دک و پز دارن که هر 



واسه نظافت  رنیگیکارگر م یوقت از شرکت خدمات

خودشون  نکهی. حاال جدا از اادیدر م نقدریخونه هم

باشن و  یهم کارگر دارن! تازه اگر از کارمون راض

ما رو به در و  احتمالش هست که ادیخوششون ب

 کنن.  یمعرف الشونیو فام هیهمسا

  

 رفت و منم به همراهش...  رونیاتاق ب از

  

 شهیدارن، م ایمهمون نیهم که هرچند وقت از ا نایا -

پول عمل  میتونست دیشا ؟یدیبه نفع ما... خدا رو چه د

 ...  میرو جور کن اریزان

  

 : پرسمیسوال م فیهمه تعر نیدر مقابل ا لیمیب

   



کپه از کجا دبه و کپهمه دب نیبا ا اروی نیحاال بابا ا -

   شناسه؟یم

کار  ششیکه بابات پ یساختمون یمانکارایاز پ یکی -

با خبره بابات رو به اون  مونیزندگ تیو از وضع کردیم

 کرد.   یآقاهه معرف

   ؟یبر یخوایم یاز ک -

 رمیم ! االنم دارممیو شروع کن میبر دیاز فردا با -

 !  رمیآدرس خونشون رو بگ

  

 . کنمیمن ممن یکم

  

 !  رونیبرم ب خوامی... مسایمامان فردا من... با آ -

  

لباش  یو شرمنده رو نیکرد و لبخند غمگ نگاهم

 نشست.



   

 کارام رو برسم زالل...   تونمیهم م ییمن خودم تنها -

بعد از قرارم با  کنمیتا عصر کمکت م امینه! صبح م -

 اونجا...   امیهم خودم دوباره م سایآ

 ادیباشه، نذار ز اری... حواست به زانزمیباشه عز -

 وورجه کنه...  ورجه

 چشم مامانم! -
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 زالل؟ -

 

به سمتش  یبا کرخت شم،یخاطراتم جدا م از

 .گردمیبرم

 به بغض... هیشب یزیچ کنه،یام مداره خفه یزیچ

 

 حالت خوبه؟  -

 

 فهمهیم دنمی. انگار خودش با دکنمینگاهش م فقط

 یکه چقدر سوالش مسخره بوده که لباش رو محکم رو

 .دزدهیرو ازم م و نگاهش دهیهم فشار م

 



 یبا شرمندگ نهیبیحالم رو م ی! وقتنهیهم شهیهم

 . دزدهیچشم م

خاطره،  هیآشناست، مثل  یلیاش خنگاه شرمنده نیا

 بودمش...  دهیانگار قبال د

 ارهیم ادمیرو  یتلخ یچشماش خاطره یشرمندگ انگار

 یزیچ شهیو باعث م برهیکه ضربان قلبم رو باال م

 به بغض به گلوم چنگ بزنه. هیشب

 بهراد؟ یچشما یبد تو یخاطره هی! فهممینم

 ...ادینم ادمی یزیچ اما

هامونه که  یبخاطر شباهت چشماش به چشما احتماالً

 .دهیبهم م یحس نیچن

  

ساعت چنده اما همه  دونمی. نمکنمیاطرافم نگاه م به

 ...کهیجا تار



آروم روبروم  یایدر نیروشن ماش یهاماه و چراغ نور

. به حرفم گوش داده بود، آوردتم کنهیم دنیرو قابل د

 ...ایدر

 

 یی. بادهادهیم هیتک نیو به کاپوت ماش شهیم ادهیپ

 یموها ومدیکه همزمان با موجَها به ساحل ساکت م

 .  گرفتنیم یبهراد رو به باز

 . شمیم ادهیو پ کنمیرو باز م نیماش در

از  یاو دسته ادیسمتم م به یشرج یهمراه هوا باد

 یو باهاش باز زهیریصورتم م یلختم رو تو یموها

 .کنهیم

 

 هینداشتم، دلم گر یحال نیچن گهیبود که د یمدت

سال  ازدهی! شده بود خواستیم ادیضجه، فر خواد،یم

 که نداشتمشون.



 ...دمیکه خواستم نرس یزیبه چ چوقتیه من

 

اما چرا پاهام از  رسمیچند قدم به کنار بهراد م با

 ...ستهیایحرکت نم

 

من رو به سمت  یزیچ رم،یم ایبه سمت در توقفیب

 . کشهیآب م

 ... کنمیآب حس م یشدن مچ پاهام رو تو سیخ

 شدن زانوم... سیخ

 

 :زنهیداد م یکی

 زالل! -

 

 ...شهیم سیخ کمرم

 ...امنهیس یقفسه



 ...گردنم

 

صدام  یگرفتن و با نگران ایها اسمم رو موج انگار

 بهراه... یصدا هی. صداشون شبزننیم

 

 زلـــــال!!!!!! -

 

 ... شهیم سیخ امچونه

 آب رو ریموج ز یصدا شنوم؛یم

 ...یوزنیآغوش آب؛ حس ب یحس معلق تو و
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 دهیام کشگونه یوار روکه نوازش یزیاحساس چ با

 .شمیم اریهوش یکم شهیم

 ...کنهیم دایپ ادامه

 دایابروهام ادامه پ یپشت پلکم و بعد رو نوازش

 .کنهیم

 

 یجلو یبخشه که به سختآروم و آرامش اونقدر

اما قدرت باز  کنمیخواب مقاومت م یایبرگشتن به دن

 کردن پلکم رو ندارم.

 



 ییبم آشنا یگوشم و صدا یالله یرو یینفسها هرم

 باز کنم.  یچشمام رو به سخت شهیباعث م

 

 زالل؟  -

 

 نکهیتا ا نمیرو بب یزیهجوم نور چ ریز کنمیم یسع

 صیبهراد رو تشخ یچهره تونمیم هیبعد از چند ثان

 بدم.

 

 یاز صورتم قرار داره طور یکم یفاصله یتو صورتش

 .شدیصورتم پخش م یداغش تو یهاکه بازدم نفس

 

و خودم رو عقب  شمیاز حد شوکه م شیب یکینزد از

 نیا لی. دلکنهیبرخورد م یزیکه پشتم به چ کشمیم

 . رهیتر مو عقب شهیرفتارم رو خوب متوجه م



 

 تیسوئ یکه تو فهممیبه اطرافم م ینگاه کوتاه با

 .میخودم هست

 

 بازم دورم پخش شده. یموها نم،یشیتخت م یرو

روبروم  یرنگ یآب شرتیکه با ت کنمیبهراد نگاه م به

 نظر گرفته.  ریتخت نشسته و حرکات منو ز یرو

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

! یب بدجوا دیکه با ییتو نیا ر،یرو نگ شیدست پ  -

خودتو  یخواستیم یکرد شبیبود که د یاون چه کار

 ... ییحرفا نیاز ا تریقو کردمیفکر م ؟یبکش

 

 یچیاما ه اره،یم ادمیرو  شبیذهنم د یتو یاجرقه

 گفتن ندارم. یبرا



کنترل پاهام دست خودم نبود باور  گفتمیم اگه

 !کرد؟یم

 

 اسکان؟  میاومد یچجور -

 ست،یبرات مهم ن یااالن زنده یچجور نکهیا -

 برات مهمه؟ دنیبه اسکان رس یچجور

 

بهونه ازش  نیتا ببافم و به هم کنمیرو جمع م موهام

 .رمیگیچشم م

 

 د؟ید تیاون وضع یهم ما رو تو یکس -

 

آغوشش  یکه من رو تو هیمنظورم وقت دونهیم خوب

 آورده. تمیگرفته و تا سوئ



ها پرده ره،یبه سمت پنجره م شه،یتخت پا م یرو از

وارد اتاق  یادیکارش نور ز نیو با ا زنهیرو کنار م

 .شهیم

 

 .دیند کسچینه... ه -

 

 :دهیو ادامه م گردهیسمتم برم به

  

 البته بجز هامون... -
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 یمشکل دنیدیما رو م نی! اگر کل ساکنهامون؟

 نداشتم اما هامون...

 

 یو برا کنمیام رها مشونه یام رو روبافته شده یموها

 نهیآ ی. از تورمیم سیشستن دست و صورتم به سرو

 .کنمیبه خودم نگاه م

 

به  ست،ین روحیام زرد و بچهره گهی! دستهیبا بق حق

که به غذا خوردنم داره آب  یتیحساسلطف بهراد و 

 نیچشمام از ب ریز یاهیو س یپوستم رفته، گود ریز

 هام هم برگشته...گونه یسرخ یرفته و حت



اون  نکهی... از تصور افتهیهم نگاهم به لباسم م باز

برم. با  رونیکه ب کشمیلباسم رو عوض کرده خجالت م

 .امیدر به خودم م یصدا

 

 زالل؟ -

 بله؟ -

  ؟یخوب -

 آ... آره! -

 .شهیم ریعجله کن، داره د -

 باشه... -

 

 امیم رونیب یو وقت دمیلفتش م لیدلیب گهید یکم

 :رسهیصداش از آشپزخونه به گوشم م

 



آماده  عیات رو بخور و سرزودتر صبحونه ایزالل! ب -

شروع  ی. امروز قراره براپروژه یبرا میبر میخوایشو م

 .میجلسه داشته باش هیوژه و اجرا فاز دو پر

 

که مثل  ییمودسته سته،یایروبروم م ادیسمتم م به

پشت  یشده رو با لبخند مهربون دیخودش سف یموها

دستش با پشت  دنیعقب کش نیو ح فرستهیگوشم م

 دیتهد یجد یام رو نوازش و با لحنانگشت گونه

 :کنهیم

 

 ادتی! قرصات رو هم یخوریصبحونه ات رو کامل م -

 باش... نییپا گهیساعت د مینره. ن

 

 .رهیم رونیب تیاز سوئ یاگهیبدون حرف د و



 ینیریاز نوازش ش یبا حس عصب مونمیو من م رهیم

 هیکه  ی. نوازشکنمیصورتم احساس م یکه هنوز رو

لمسم داشت  یکه برا ییهااجازه یبه واسطه هیمدت

به  نکهیا یبدون توافق به حرکاتش اضافه شده و به جا

باشم، به طرز  یکار ازش شاک نیخاطر ا

 بهش عادت کردم.  یاکنندهیعصب

 

. تنها نمیشیم نشیماش یساعت بعد تو مین درست

حواسم از نوازشش  یشده که کم نیکه باعث ا یزیچ

 تیسوئ یکه تو هیهمسر مهندس یهاپرت بشه حرف

 تیاومدن از سوئ رونیب یساکن بودن و لحظه  یکنار

 شبیگفت که د یو با خنده از بهراد دیپرسحالم رو 

 یهالباسدستپاچه و با شرم ازش خواسته بود تا 

 رو عوض کنه.  سمیخ

 



******* 

 

تا حجم  کنمیجابجا م یسرم رو کم یرو یمنیا کاله

کاله بوجود اومده  ریز میکه از آفتاب مستق ییگرما

 کمتر بشه. 

 . کنهیمنتظر نگاهم م یصادق مهندس

 

 خانم مهندس؟  نیهست یراض -

 

 یتجار یبزرگ منطقه یهابه ساختمون گهید یکم

نما  یبدون اجرا یکنم، ابهت ساختمون حت ینگاه م

 ذهنم داشتم. یکه تو هیهمون

 

ساختمون تموم نشه  یکه نما یخوبه! فقط تا زمان -

 شه نظر کامل داد!  ینم



ساختمون رو که به دستور  رونیب ینما و طراح -

بعد از تموم شدن کامل  یبرا میده گذاشتمهندس ستو

کار هم  یاگه ادامه بایشهرک، که تقر یتجار یمنطقه

کنه  دایداشته باشه و ادامه پ شرفتیسرعت پ نیبا هم

 . گهیسال د کیکمتر از  یبرا شهیم

 

بعد از  یدم که صادق یتکون م دییتا یبه نشونه یسر

 کنمی. به بهراد نگاه مشهیازمون جدا م حیتوض یکم

نظر  ریرو ز یزیو با دقت همه چ ادیکه همراهم م

 گرفته.

 

 شد؟  یفاز دو، چ یبرا میقرار بود جلسه داشته باش -

شهرک رو شروع  یادار یهاقرار شده که ساختمون -

 و... یو درمان یتیامن یهامثل ساختمون م،یکن

 خب؟! -



 

 . کشهیمموهاش  یتو یو دست دارهیرو برم کالهش

 

 تیبرگرده. مسئول انیتا پو میمنتظر بمون دیبا -

 ...انهیپو یها به عهدهاون منطقه تیریو مد شبردیپ
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 تیبرگرده. مسئول انیتا پو میمنتظر بمون دیبا -

 ...انهیپو یاون منطقه ها به عهده تیریو مد شبردیپ

 و مهتا رفتن؟  انیپو -

و سوزان حرکت کردن به  یآره صبح همراه اسکا -

 مونهیدخترشون م یگفت تا دهه انیسمت تهران. پو

 یکیکم تا . احتماال کمهگردهیو بعد خودش تنها برم

 . مینیبیپروژه نم یاجرا یدوسال مهتا رو تو

به  گهیحداقل تا ده روز د یتجار یع منطقهپس شرو-

 ! وفتهیم ریتاخ

سر  میگردیبرم تونیز یآره! بعد جشن ده روزگ -

 کار...

 م؟یبر ییمگه قراره جا م؟یگردیبرم -

و خاله  انی. پومیدعوت تونیز یروزگآره! جشن ده-

جشن  یاومدنش داشتن برا ایسوزان از قبل به دن

! فتهیاما نگران نباش، کار عقب نم دنیدیتدارک م



 یجشن تو نیکه ا کنمیم یزیبرنامه ر یجور هیدارم 

به عنوان  میخوایباشه که م یالتیچند روز تعط

 .میریدر نظر بگ یتابستون التیتعط

 

باور کنم که حدسم درسته، پس سوالم رو  خوامینم

 .پرسمیم

 

 ما داره که یبه پروژه یاونا چه ربط یجشن بچه-

 کارها عقب بمونه؟

 

و با اخم نگاهم  ذارهیسرش م یرو دوباره رو کاله

 .کنهیم

 

 یکه واقعا حوصله یایجشن ن یبرا یخواینگو که م -

 ندارم زالل! یبچه باز



 

. ستدهیفایباهاش ب یلجباز دونمیم گم،ینم یچیه

پر از  صدا،ی. آروم، بکنمیفقط نگاهش م نیهم یبرا

 ...یاحرف، بدون کلمه

و بعد لباش رو به  کنهیپر از حرفم نگاه م یچشما یتو

. اونم نگاهم زنهیو آروم پلک م دهیهم فشار م

 ...کنهیم

 

دردم رو به زبون  تونمیکه نم ییگرفته وقتا ادی انگار

 حرفم رو از چشمام بخونه...  ارم،یب

 :کنهیم زمزمه

 

 داستان... یتحمل کن دختر جنگجو -

 بهراد؟  یکنیم تمیچرا اذ -



که تو خودت  کنمیدارم مجبورت م کنم،ینم تتیاذ -

 ! ینکن تیرو اذ

 

 :دهیکه ادامه م کنمینگاهش م کالفه

 

. قراره میخریلباس م میریتهران م میرفت یوقت -

. پدر و مادر مهتا، ینیبب یمهمون نیا یرو تو ایلیخ

 ...ایمار

  

 .کنهیاش رو درست مطرز نگاهم خودش جمله با

  

 منظورم مادر هامونه!  -

پدر بچه  ایبه من داره؟ مگه مادر  یچه ربط نایخب ا -

 منم؟ 

 ... ینه... ول -



  ؟یچ یول -

 ... ینامزد من یول -

 

 

                     */*/*/*                 */*/*/*                 /*/*/*

*/*/*/* 

 

 

بشم صدام وارد  نکهیو قبل ا کنمیرو باز م تیسوئ در

 .کنهیم

 

 زالل؟-

 

 .کنمیو منتظر نگاهش م گردمیسمتش برم به

 



 بله؟-

 فردا صبح ساعت پنج آماده باش...-
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 . کنمیتعجب نگاهش م با

 

 پنج صبح؟ -

 آره! -



 م؟یکجا قراره بر -

 

 ینیروزها بخاطر سنگ نی. ازنهیلبخند م یخستگ با

 نیو مهتا هم به ا انیو نبود پو میاکار هر دو خسته

 کار اضافه کرده. ینیسنگ

 

رو نشونت بدم. گفتم که صبح  یزیچ هی خوامیم -

 .یباش داریب

 خستم! یلیمن خ گه؟یروز د هی یبرا یبذار شهینم -

 .میفقط فردا فرصت دار ...شهینه! نم -

 

و سر  کشمیچشمام م یرو یدست یو با خستگ کالفه

 .دمیتکون م

 

 خواب بمونم... دیباشه! شا -



 

 ادامه بدم. ذارهینم

 

. االنم برو زودتر زنمینگران نباش، بهت زنگ م -

 ...یاخسته یلیبخواب، خ

 

به حموم  می. مستقبندمیو در رو م شمیم تیسوئ وارد

تا با کمک آب سرد حرارت بدنم کمتر بشه. از  رمیم

در  یخشک کردن موهام صدا نیح ام،یم رونیحموم ب

و بهراد رو پشت در  کنمی. در رو باز مرسهیبه گوشم م

 ست،ین یلباسش رو عوض کرده اما لباس راحت نمیبیم

دستش کامال  یتو ی. ظرف غذارهب ییانگار قراره جا

نگاهم به ظرف باعث  که چرا اومده و کنهیمشخص م

 بده. حیتوض شه،یم

 



داشتن شام پخش  یرفته بودم آشپزخونه، گفتن وقت -

 ،یفقط تو در رو باز نکرد هاتیاز کل سوئ کردنیم

 نگران شدم.

 ! حموم بودم، متوجه نشدم.ستین یزینه چ -

 

 . دهیرو به دستم م غذا

 

بهم  یداشت یکار دارم، اگر کار ییجا رمیمن دارم م -

 زنگ بزن. 

 

شام  نکهیا دنیفهم ینگاه کردن به ظرف غذا برا نیح

 .دمیجواب م هیامشب چ

 

 باشه... -

 



. گشنمه و اصال دلم کنمیبه ظرف نگاه م گهید بار

 چیکباب باشه که هامشب تاس یکه غذا خوادینم

چشم  شهیبهش ندارم. سکوت بهراد باعث م یاعالقه

 یقیکنم، با لبخند عمو نگاهش  رمیاز ظرف غذا بگ

 .کنهیبودم نگاه م یبه من که مشغول کنجکاو رهیخ

 

 گشنته؟ -

 اوهوم... -

گفتم سهم من  یدوست دار دونستمیشام کتلته! م -

 ظرف تو، نون اضافه هم برات گرفتم. یرو هم بذارن تو

 

خوشمزه و  یهاشام از اون کتلت نکهیا دنیفهم با

و  شهیم شتریب میمعروف آشپز اسکانه احساس گشنگ

 .کنمینگاهش م

 



 ؟یخودت چ -

ام گشنه ادیناهار خوردم، ز ریامروز بخاطر کار د -

فقط خواستم شامت رو  ،ییبرم جا دی. االن هم باستین

نره و در  ادتیکنم که قرصت رو  یادآوریو  ارمیب

 ضمن...

 

 دیو با اخم تهد یو شاک ارهیاش رو باال ماشاره انگشت

 :کنهیم

 

 یعوض کردن دوغت بر ینکن برا یسع وجهچیهبه -

باهات  گهیبار د هیکردم اگر  دشونی! چون تهدنییپا

دوغ بهت نوشابه بدن اخراج  یکنن و بجا یهمدست

 .شنیم
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لبام  یمچم رو گرفته رو نکهیخاطر اب یبزرگ لبخند

پسرک  یدستبا هم یبود گاه دهی. پس فهمنهیشیم

که بهراد  یاآشپزخونه دوغم رو با نوشابه یجوون تو

 . کردمیقدغن کرده بود عوض م

 

 .زنهیو غر م شهیباز م یلبخندم اخماش کم دنید با

 



زدم که خانوم غذا  واریهمه خودم رو به در و د نیا -

که  یبخوره حاال که اشتهاش باز شده رفته سراغ هرچ

 یداشت یسفارش نکنم زالل، کار گهیبراش مضره! د

 زنگ بزن...

 

 راحت باشه الشیتا خ دمیتکون م سر

 

 باشه، مراقب خودت باش... -

 

 .زنهیو لبخند م کنهیم نگاهم

 

 باشه! فعال... -

 



و بعد از خوردن شام و  رمیرفتنش به آشپزخونه م با

تخت  یخودم رو رو یقرصم، خسته از روز سخت کار

 .رمیو به خواب م ندازمیم

 

 

*/*/*             */*/* 

 

 ؟یداریب -

 اوهوم! -

 در. یجلو امیخوبه پس آماده باش لباس که بپوشم م -

 

که هنوز  یو در حال کشمیموهام م نیرو ب بُرس

رو با  یگوش م،یکجا برموقع صبح قراره  نیا دونمینم

 .پرسمیو سوال م دارمیام نگه مشونه

 



 بهراد؟ -

 

 ادامه بدم: ذارهینم

 

از لباس خوشگالت رو بپوش که توش راحت  یکی -

 نیهم یدیپوش اهینباشه. اگه بازم س یرسم ،یباش

 االن عوضش کن.

 ه؟یچ انیبهراد راستش رو بگو! جر -

 ...یفهمیخودت م -

 بهـ... -

 جلو در منتظرتم. قهیدق قهیده دق -

 

و بعد قطع کردن تماس از  فرستمیم رونیرو ب نفسم

. باد کنمیرنگم نگاه م یمشک یبه مانتو رسم نهیآ

 . کنهیحالم رو عوض م یکم ادیم رونیکه از ب یخنک



 

اما در کمد رو باز  هیچ یاصرار بهراد برا دونمینم

باالخره  نکهیتا ا گردمی. به دنبال لباس راحت مکنمیم

رنگ رو به همراه روپوش  یلین یبلند نخ راهنیپ

 . کشمیم رونیب دیجلوباز سف

 

 یاتفاق یلیرنگ خ یلیبلند ن یو شال نخ دیسف یکتون

 شمیدست قرار دارن. آرا یلباسم جلو لیتکم یبرا

 جز چرب کردن لبام... ستین یزیچ

 

که بعد از شونه کردن موهام بوجود اومده  یوسط فرق

پشت در  گفتیبهراد که م امیو با پ دمینم رییغرو ت

 . رمیم رونیب تیمنتظرمه از سوئ

 

 . کنمیلباش نگاه م یبهراد و لبخند باوقار رو به



 

 !هیچ انیاالن بهم بگو جر نیهم -

 ...گمیبرات م میبر ایمردم خوابن! ب س،یه -

 

. باد خنک صبح میریم رونیاز اسکان ب شیهمراه با

 شهیوارد م نهییکه پا ییهاشهیزود تابستون از ش

 دلچسبه.  یحساب

 

. شلوار کتان کنمیو نگاهش م گردمیسمتش برم به

 دشیسف شرتیت یکه رو یراهنیرنگش با پ یخاک

و  راهنشیباز پ یهاکامال هماهنگه. دکمه دهیپوش

 یمتفاوت بهراد یپیکه تا آرنج تا زده ت ییهانیآست

 شیرو به نما دیپوشیم یرسم یهااکثر مواقع لباس که

 .ذارهیم
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طلوع کنه ما  دیخورش یحت نکهیقبل از ا یبگ شهیم -

 م؟یریم میکجا دار

 !یفهمیم -

 بهــــــراد!!! -

 

 .کنهیلبخند نگاهم م با

 



 .یدیخواب ریهم که د شبید ؟یستیتو خسته ن -

 

 .دوزمیبهش چشم م موشکافانه

 

 ؟یدونیتو از کجا م -

. دمیرو پشت پنجره د اتهیبرگشتم سا یوقت -

 یچشمات هم هنوز مست خوابه! پس بخواب وقت

 .کنمیم دارتیب میدیرس

 

رو  یصندل یکم کهیو در حال ادیبدم نم شنهادشیپ از

 :کنمیم دیتهد خوابونمیبه پشت م

 

 . شمیم مونیبه حرفت گوش دادم پش نکهیدارم از ا -

 



طول  ادیو ز رسهیآرومش به گوشم م یخنده یصدا

دوباره به  شهیباعث م نیکه سکوت ماش کشهینم

 خواب برم.

 

و با حس حرکت  شمیجابجا م یخش کمخش یصدا با

 .پرمیام از جا مگونه یرو یزیچ

 

 نترس! منم! -

 

 . کنهینگاهم م زنه،یکه برق م ییهالبخند و چشم با

 

 .میدیپاشو، رس -

 

 بشم. ادهیتا پ کنهیو کمک م رهیم عقب



شوکه به سمتش برگردم و  شهینگاه باعث م نیاول و

 .کنمیروبروم نگاه م یباز ناباور به منظره

 

که به  ییابرها یمرتفع و سرسبز در محاصره یتپه

خاک و  یها و بوپرنده یصدا دن،یرس نیسطح زم

روشون نشسته  یکه شبنم صبحگاه ییهااهیگ

 .دمیلحظه د نیکه تا ا هیزیچ نینوازترروح

 

 .امیبه خودم م نیبسته شدن در ماش یصدا با

 

 چطوره؟ -

 

 .گردمیسمتش برم به

 

 قشنگه... یلیخ نیبهراد ا -



 ...شهیهم م نیقشنگ تر از ا گهید یقهیتا چند دق -

 

نواز روبرومون نگاهم رو جدا چشم ریاز تصو یسخت به

و  رهیگیسوال بپرسم کمرم رو م نکهیو قبل ا کنمیم

 نیسقف ماش یمن رو رو امیبه خودم م یوقت

 .کنمی. اعتراض منشونهیم

 

 بهراد! -

 به روبرو نگاه کن... -

 

و به روبرو  دمیکه گفتم رو انجام م یاعتراض کار نیح

 .کنمینگاه م

 

  ه؟یچ نکارایآخه ا -

 



که فالکس رو  کنمینگاهش م کنه،یپشت رو باز م در

 .دهیرو به دستم م وانیل یچا ختنیو با ر ارهیم رونیب

 

. کنارم به دارمیانگشتام نگه م نیداغ رو ب وانیل

به روبروم نگاه  یو هر دو بدون حرف دهیم هیتک نیماش

 ییصدا چیو ه کننیها با آرامش حرکت م. ابرمیکنیم

بوته و شاخ و  نیب مینس یها و بازپرنده یبجز صدا

 .رسهیها به گوشم نمبرگ

 

از پشت کوه و با  دیدرخشان خورش یپرتوها نیاول

کم آسمون رو روشن و و کم انیم رونیعبور از ابرها ب

 .کنهیابرها رو درخشان م
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. احساس آرامش کنمینگاه م دیطلوع خورش به

 دیخورش شتریکه دارم با هر لحظه طلوع ب یبیعج

 .رهیگیتمام وجودم را در بر م

 

چشم از اون  کنهیکامال طلوع م دیکه خورش یزمان تا

 .دارمیبرنم بایز یصحنه

 

 چطور بود؟ -

 قشنگ بود... یلیخ -



 تر ماجرا مونده.قسمت قشنگ -

 

 یتا از رو کنهیکمکم م یاما بدون حرف کنمیم نگاهش

 .امیب نییپا نیسقف ماش

 

 نیاز چن دیطلوع خورش کردمیفکر نم چوقتیه -

 قشنگ باشه. نقدریا ییجا

 چشمات رو ببند! -

 

 .کنمیتعجب نگاهش م با

 

 ؟یچ -

 گفتم چشمات رو ببند... -

 آخه... -

 



 یزیچ هی شکیکه ب کنهیچشماش مطمئنم م برق

 سرشه. یتو

 

باش و بدون  یدختر خوب کنمیزالل! خواهش م -

که گفتم رو انجام بده. چشمات رو  یکار یلج کن نکهیا

 ببند.

 

که  شمیم یاما با اصرارش راض کنم،یم مقاومت

که  یآروم و به سمت شیمام رو ببندم و با همراهچش

 .میریم کنهیم تمیهدا

 

 !هایباز نکن -

 نه... -

من بهت اعتماد ندارم! صبر کن خودم چشمات رو  -

 .رمیبگ



 ؟یواقعا بهم اعتماد ندار -

 

از  ی. صداش لرزنهیشیدستاش پشت پلکم م یگرما

 !هیخنده داره اما کامال جد

 

به اون زالل لجباز درونت اعتماد ندارم. ثابت کرده که -

 .ادیاز دستش برم یهرکار

 

 نمونیکه ب ینانوشته و صلح یدر کنار توافق نکهیا از

بوجود اومده بود حواسش هست که من هنوز همون 

تر از  ی. و راضمیراض ادیاز دستم برم یزاللم و هرکار

کوتاه  یهاموضوع که با وجود کنار اومدن با لمس  نیا

لمس ها  نیا یکنیدستش، هنوز هم تموم تالش رو م

 کنترل شده باشه. یلیو خ ازیمواقع ن یفقط تو

 



 .ستمیایو من هم م شهیاز چند قدم متوقف م بعد

 

 خب! حاال آروم چشمات رو باز کن... -

 

 . کنمیکه گفت آروم چشمام رو باز م همونطور

 ...یخارج یهالمیهم ف دیشا ایبود؛  ایرو هیشب

 

 یرو ینسبتاً بزرگ دیچهارخونه قرمز و سف راَندازیز

 یو اطرافش با تعداد راندازیز یها پهن شده. روسبزه

درست  کیکوچ کیک هیپر شده و  دیبادکنک سف

 .کنهیام رو به خودش جلب متوجه راندازیوسط ز

کنار گوشم زمن رو به   یصداش آروم با زمزمه ا و

 .ارهیخودم م

 

 مبارک زلزله... تولدت -
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 ... تولدمه!آره

 باشه؟ ادشیشد که تولدم رو  دایپ یچند سال کس بعد

 بود؟ یجشن تولدم ک نیآخر

 

 ...ادینم ادمی



 دور... یـــــــــلیخ دوره،

 

 زالل؟ -

 

 .گردمیسمتش برم به

چشماش، حرکاتش، تن صداش و  یاون، تو یایدن یتو

 آرومه... زیهمه چ شهیدر حضورش هم یحت

 

 ...جانیهم مثل

 طلوع... نیهم مثل

 درخشان... یحرکت ابرها نیهم مثل

 ...میدست نوازش نس مثل

 



اما...  ستیما ن نیب یعشق چیه ه،یتصور بق برعکس

بشم که حضورش باعث حس بهتر و  نیمنکر ا تونمینم

 روزها دارم. نیهست که ا یآرامش نسب

 

 ؟یخوب -

 شدم... زیآ... آره! فقط سوپرا -

 

. میریم راندازیو همراهش به سمت ز زنهیم لبخند

 یاز شبنم صبح کم کنمیکه احساس م یراندازیز یرو

 یو با سبد مسافرت رهیو بهراد م نمیشینم گرفته م

 .گردهیبرم

 .زنهیکه لبخند م کنمیبهش نگاه م ناباور

 

 .یحال و هوا خارج بش نیاز ا یکمهیخواستم  -

 



 :دهیو ادامه م نهیشیانداز م ریز یهم رو خودش

 

بعدش هم به  م،یپروژه بود ریمدت همش درگ نیا -

! با خودم گفتم خوبه که انیاومدن دختر پو ایدن

 .میداشته باش کیاستراحت کوچ هیهردومون 

 

ها دارم مثل بچه یکه سع یو در حال دمیتکون م سر

که دورم پخش هستن و با  ییهابه بادکنک امیبه نظر ن

 .کنمینگاه م شنیجا مها جابهعلف یرو میهر نس

 

 ؟یآماده کرد یرو ک نایا -

 یبش داری! همش نگران بودم که بیخواب بود یوقت -

 !یم رو خراب کنو تموم برنامه

 ها؟بادکنک -



خوش شانس بودم که از  یلیصندوق عقب بودن! خ -

 !دیفقط سه تاش ترک شبید

 

خم  کیو به سمت ک دهینم یاگهیحرف د فرصت

رنگ  ییطال دارچیپ کیبار یهاو با فندک شمع شهیم

 .کنهیرو روشن م یشکالت کیک یرو

 نکهیتا ا کشهیطول م هیها چند ثانکردن شمع روشن

 .کشهیب مباالخره عق

 

هم  شبیهات رو فوت کن که دآرزو شمع هیخب! با  -

 .رمیمیم یشام نخوردم و دارم از گشنگ

 

 !شهیلبام خشک م یکمرنگ رو لبخند

 آرزو؟

 ؟ییآرزو چه



 محال؟ یآرزوها
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 !کنمینگاه م بهش

که لبخند  خونهیرو م زیاز چشمام همه چ انگار

 .شهیمهمون لباش م ینیغمگ

 



هردومون  یایآرزو کن! آرزو کن که آرامش به دن -

 برگرده!

 

 تلخ... یمثل اون لبخند بزنم! حت تونمینم

 

من  یایدن ی... آرامش توکنمی! فکر مبندمیم چشم

برگرده به عقب؟  زیهمه چ نکهیا شه؟یم یچطور معن

بشه  ی... جورای! فته؟یاتفاق ن یزیاونقدر عقب که چ

 افتاده! یچه اتفاقات ادین ادمیکه 

 

... نکهیا یمحال! آرزو ییبه آرزو کنمیخوش م دل

 افتاده! یکه چه اتفاقات ادین ادمی

 



 ی. زمزمهکنمیها رو فوت مباز و بعد شمع چشم

و بعد چاقو رو به  چهیپیگوشم م یتو« تولدت مبارک»

 !رهیگیسمتم م

 

 رو بکش. کیک دنیزحمت بر زمیبر یتا من چا -

 

با حس  شهیباعث م کیخوردن ک یبرا اقشیاشت

 کیبه گردش اومدم زودتر ک یاهمراه پسربچه نکهیا

 به دستش بدم. یدستشیرو برش بزنم و با پ

 

. میشیسکوت مشغول خوردن سهممون م یدو تو هر

رو دوست دارم.  یشکالت فیلط کیک با یطعم چا

به آغوش  ینه اما بهترم... گاه ایحالم خوبه  دونمینم

اما بهراد  گردمیرنگم برم یو خاکستر اهیس یایدن

 کنه!  کاریخوب بلده چ



 

 کنمیحس م یبا پزشکم اونقدر خوبه که گاه اشرابطه

رو  گهیمدت کوتاه ست که همد نیاز ا شتریب یلیخ

. برعکس من با دقت به دستوراتش گوش شناسنیم

 !کنهیو اجرا م دهیم

 

اما اون قصد  شمیم یعصب هاشیریگیاز پ یگاه 

از هردومون  شتریدکتر ب نیب نیکوتاه اومدن نداره و ا

 ...هیراض میزندگ یاز بودن بهراد تو

 

 ...یکه دوستش داشته باش دوارمیام -

 

که  کنمیو بهش نگاه م امیم رونیصداش از فکر ب با

کف دستش جا شده  یکه تو یکینسبتاً کوچ یجعبه



رنگ که  یاقهوه کیکوچ یرو به سمتم گرفته. جعبه

 از جنس کنف روش قرار گرفته. یونیپاپ

 

 ه؟یچ نیا -

 دایدختر خوب که جد هیکوچولو واسه  یکادو هی -

رو گذاشته کنار و به حرفام گوش  شیلجباز یکم

 .دهیم

 

 .کنمیکار بهش اعتراض م نیا بابت

 

 بهراد! -

 

 .کنهیاخم نگاهم م با

 



دختر  هی» گفتم  ؟یچشم خورد یزود نیبه هم -

 «! رو گذاشته کنار شیلجباز یکم داًیخوب که جد

 

 .کنهیکه به جعبه اشاره م کنمینگاهش م فقط

 

 یدختر یوقته برا یلینه! خ ای یپسندیم دونمینم -

 رو کردم...  میکادو نگرفتم! اما سع

 

 ری. زرمیگیو جعبه رو ازش م برمیدست جلو م آروم

رو باز  یکنف ونیپاپ یو منتظرش آروم گره رهینگاه خ

 .دارمیو در جعبه رو برم کنمیم

 

 یاحتمال یهانهیست با تموم گزجعبه یکه تو یزیچ

مو  یرهیذهنمه فرق داره. دو تا گ یکه تا اون لحظه تو



 یکه به جا تونیز یدار شاخهبه طرح قوس یانقره

 و درخشنده کارشده.  دیسف فیظر یهانیها نگبرگ

 

و  دارمیبرم هارهیانکاره! چشم از گ رقابلیغ شییبایز

 .کنمیبه صورتش نگاه م

 

 شهیبلند موهات بخاطر لخت بودن هم یدسته دمید -

که  دوارمی. امرمیبگ نویصورتت، گفتم ا یتو زهیریم

 . مبارکت باشه...یدوستش داشته باش
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 شهیبلند موهات بخاطر لخت بودن هم یدسته دمید -

که  دوارمی. امرمیبگ نویصورتت، گفتم ا یتو زهیریم

 . مبارکت باشه...یدوستش داشته باش

 

 دیتشکر ازش لبخند بزنم! شا یبرا کنمیم یسع

 !یمحو اما واقع دیکمرنگ، شا

 

 !یهمه زحمت بکش نیممنون! الزم نبود ا -

تشکر  ینجوریا گهیتشکر اما د یپا ذارمیرو م نیا -

 نبود... ینکن! زحمت

 



 شهیسرشه باعث م یکه تو ییچشماش از فکرها برق

 دنیدیکه همه م یو خشک یجد یچهره نیپشت ا

 فیکه سوزان ازش تعر یطونیش یهمون پسر بچه

 .نمیرو بب کردیم

 

 سرته؟! یتو یچ -

 

 یبرا دنشیلبخندش رو پنهون کنه اما د کنهیم یسع

 من راحته!

 

کردم که  یکار هیباهات هماهنگ کنم  نکهیبدون ا -

 !یامروز رو به هردومون زهر نکن دنشیبا شن دوارمیام

 



اش لبخندش و جمله نی! برهیهم م یتو ماخما

حدس بزنم که  تونمینم ی. حتکنمینم دایپ یارتباط

 .گذرهیسرش م یتو یچ

 

 یبا هم قدم یکه بدون هماهنگ میمگه قرار نذاشت -

 م؟یبرندار

 مونیبا همکار یکه کردم ارتباط یکار نیآره! اما ا -

 نداره.

 

باز هم راحت کنترلم رو از دست بدم و  خوامینم

 میکه داشت یخالف قرار نکهیکنم اما از ا یپرخاشگر

. کنهیم میکرده باشه عصب یبا من کار یبدون هماهنگ

 آروم باشم... کنمیم یسع

 

 بهراد؟ یکرد کاریچ -



 ارمیها رو ب! اما االن نه، صبر کن بادکنکگمیبهت م -

 .میریعکس بگ هیحداقل  ترکینزد

اون دفعه هم بهت گفتم که از عکس گرفتن خوشم  -

 !ادینم

 

! شهیبه همون بهراد هم شهیم لیحرف تبد نیهم با

 مشیهمون بهراد سرسخت که امکان نداشت تصم

 عوض بشه.

 

 ی! فقط برانهیبب یکس ای یبذار ییجا ستیقرار ن -

 ... یادگاریخودمونه، 

 بشه؟ یکه چ ؟یادگاری -

 باش. یزالل! گفتم امروز دختر خوب -

کار رو  نیا دیبا یکنیفکر نم یهم که قبول، ول رمیگ -

 !؟یدادیانجام م کیقبل خوردن ک



 

که نصفش خورده شده  یکیبه من و بعد به ک هیثان چند

هاش رو . خندهخندهیم مقدمهیو ب کنهینگاه م

حس  هی ده،یبهم م بیحس عج هیدوست دارم. 

از سر برنده  یو شاد جانیمثل ه ی! حسنانیاطم

 شدن...

 

کارا نکردم! اما خب...  نیوقته از ا یلیمن که گفتم خ -

 صبر کن!

 

و روشنشون  نهیچیم کیک یرو دوباره رو هاشمع

که قسمت  دهیبه دستم م یرو طور کیو ک کنهیم

خورده شده به سمت خودم و قسمت سالمش به سمت 

 روزمندانهیو پ دهیم رییتغدستم رو  هیزاو یاونه! کم

 . کنهینگاهم م



 

 سالمه... کیعکس انگار ک یدرست شد! االن تو -

 

که با هر  ییهاو با عجله بادکنک رهیگیفاصله م ازم

رو دورم  شنیجا مو جابه کننیم یگوشیباز مینس

 .کنهیها پخش معلف یرو

 

در حال آب شدن که  دارچیپ یهابه شمع نگاهم

 :رسهیصداش به گوشم م

 

 یدیعکس رو د نیبخند که هروقت ا یجور هیزالل  -

 خودمون بمونه... نیقراره ب کیک نیباشه راز ا ادتی

 

محو  دیکمرنگ، شا دی! شازنمی! اما لبخند مخندمینم

 !یاما باز هم واقع



 

[14.08.21 09:32] 

 

 222_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

                     */*/*/*                 */*/*/*                 /*/*/*

*/*/*/* 

 

 

 یکه از سر و صدا یاهمهمه نیبه در که ب یاتقه یصدا

 یاز تو شهیباعث م رسهیبه گوشم م نییسالن پا



به خودم  ینگاه گهیبار د کیبزرگ اتاق  ینهیآ

 بندازم...

  

ژورنال انتخاب کرده  یرو که همراه بهراد از رو یلباس

بار نرفتم که  ریسردرد ز یو بهونه یرو با لجباز میبود

 . مینیاتاق پرو بپوشمش تا بهتر مدلش رو بب یتو

 

عکس معلوم بود که لباس بلند و  یکه تو قدرنیهم

 بود. یست برام کافساده

 

بخاطر  میکه انتخاب کرده بود یکاربنیبلند آب رهنیپ

 جنس پارچه و مدل لباس اندامم رو قاب گرفته بود.

 

چند وجب  یبلند که از پشت به اندازه رهنیپ هی

. با شدیم دهیکش نیزم یدنباله داشت و رو



هام رو که شونه یقیقا یقهیبلند تا مچ و  یهانیآست

 یلباس بهتر نکهیاما بخاطر ا دادینشون م یبه خوب

 رو قبول کنم. نیمجبور شدم که هم شدینم دایپ

 

لحظه که بهراد پشت در  نیهم ی... درست تواما

 م،یجشن بر یبرا نییمنتظره تا با هم به سالن پا

به عکس  یمشکل من مدل لباسه که شباهت نیبزرگتر

ژورنال نداره و من هم تا بعد از تموم شدن کارم  یتو

اش و در آوردن لباس از کاور متوجه شگاهیآرا یتو

 نشده بودم... 

 

کمرم بزرگ باز بود و مدل موهام  یلباس تا رو پشت

 نیا شهیشده باعث م ونینیساده ش یلیکه خ

چاک بلند  ،یکامال مشخص باشه. مشکل بعد یبرهنگ



موقع قدم برداشتن  شهیدامن لباسه که باعث م یرو

 و معلوم باشه. ادیب رونیچپم کامال از لباس ب یپا

 

دامن لباسه که باعث  یچاک بلند رو ،یبعد مشکل

چپم کامال از لباس  یموقع قدم برداشتن پا شهیم

بهراد باعث  یصدا گهیو معلوم باشه. بار د ادیب رونیب

 با استرس به در نگاه کنم. شهیم

 

 زالل؟  -

 

که صدام  یو طور دمیبزاقم رو قورت م یسخت به

 :کنمیبهش برسه صداش م

 

 بهراد؟ -

 ؟یاآماده -



 

به  شهیباعث م ادیم نییکه از سالن پا یآهنگ یصدا

 بشم. کیدر نزد

 

 هست... یمشکل هیبهراد!  -

 تو؟ امیب تونمیشده؟ م یچ -

 

و پاهام رو به هم جفت  رمیگیاز در فاصله م یکم

 ستمیایم یتا چاک لباس مشخص نشه و جور کنمیم

 نشه! دهیام دکه کمر برهنه

 

 تو...  ایآره... ب -

 

تا در باز بشه و بهراد وارد  کشهیلحظه طول م چند

 یکیسرگرم ور رفتن با  شهیوارد م ی. وقتشهیاتاق م



و بعد سرش رو بلند و نگاهم  شهلهیژ یهااز دکمه

 . کنهیم

 نهیشیلباش م یرو یتیلبخند خاص و پُررضا دنمید با

که به  یمشکل خوادیو با تکون دادن سرش ازم م

 خاطرش به اتاق کشوندمش رو بگم.

  

 لباس چاک داره!  نی... دامن ازی... چنیا -

 

 .ندازهیبه دامن لباس م ینگاه

 

 !گهیتر قدم برداشتنه دمسلماً واسه راحت -

 ...ادهیز یلی! آخه... چاکش خدونمیم -

 

بخوام ادامه حرفم رو بگم با چند قدم بلند  نکهیا قبل

که  یو درست وقت رسونهیو به پشتم مخودش ر



که به  ییزهایتا مانعش بشم تموم اون چ چرخمیم

 . شهیم انینما رفتم،ینم رونیخاطرش از اتاق ب

و هم  نهیبیام رو ممدل مزخرف پشت کمر برهنه هم

 اومده. رونیپام که کامال به خاطر چاک لباس ب
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و هم  نهیبیام رو ممدل مزخرف پشت کمر برهنه هم

 اومده. رونیپام که کامال بخاطر چاک لباس ب

 

 یتو کیکوچ فیرو سر ک تمیخجالت و عصبان تموم

بخاطر  کنهیم یکه سع یو بهراد کنمیم یدستم خال

 .کنهیم میعصب شترینشه ب رهیمعذب بودن من بهم خ

 

 یکه عصب فهمهیخوب مشکلم رو م یلیانگار خ 

 رونیو کالفه نفسش رو ب کشهیموهاش م یتو یدست

 . فرستهیم

 

 بشه!  ینطوریهم ا دیبا یکنیلج م یوقت -

 به من چه!  -

 نیچقدر بهت اصرار کردم لباس رو پرو کن اما ع -

 ؟یقبول نکرد یها با لجبازبچه



  

 گفتن ندارم، حق با اون بود!  یبرا یجواب

 

  م؟یکن کاریاالن چ-

 

دست رو راستش جابجا و کرواتش رو هم  یرو کت

 .کنهیتر مشل یکم

 

هم  یتا آخر مهمون ،ینیشیم زیسر م یایهمراهم م -

 !یشیپا نم

 

 یو با لحن گردهیاز حرکت دوباره به سمتم برم قبل

 :کنهیم دیتهد یعصب

 



 ،یبار رو به حرفم گوش بد هی نیحداقل ا دوارمیام -

 خودته... یوگرنه عواقبش پا

 

هم در رو باز  یتو یهاکه با اخم کنمینگاهش م فقط

 برم. رونیتا من از اتاق ب مونهیو منتظر م کنهیم

 

و اون سمت چپم  میریها مهم به سمت پله با

 ادیها پاهام زرفتن از پله نییکه موقع پا ستهیایم

 نباشه. مشخص

 

باعث  یاسکا یصدا میریم نییپله که پا نیآخر از

 یسالن به اسکا یتو تینگاهم از جمع ریمس شهیم

 .کنهیبغلم م مانهیو صم ادیبشه که به سمتم م دهیکش

 



 رهیچشما خ یهمه  ،یالماس شد نیزالل! ع WOWا-

 به توئه... 

 

 یکه از نگاه ها یحس بد شهیباعث م یاسکا حرف

اراده  یبشه و ب شتریب کردمیخودم حس م یرو رهیخ

 یآروم پشت بهراد پنهون بشم. بهراد کم کنمیم یسع

بشه و با اخم نگاهش  یتا هم قد اسکا شه،یخم م

 .کنهیم

  

 فقط به زالل؟  -

 

 .کنهیبهراد رو بغل م یبلند یبا خنده یاسکا

 

 یباش یافتنیندست یجا شاهزادههمه نکهیتو به ا -

 !یعادت دار



 

 یدرست شده یاز موها یو کم خندهیمردونه م بهراد

گفتن  یبرا خوادیو انگار که م زهیریهم مرو به یاسکا

 .کشهیم یقیآماده بشه نفس عم یزیچ

 

 اومده؟ ایخاله مار -

کجا نشسته... اما مطمئنم  دونمینم یآره اومده! ول - 

که  یتنها کس یتونیراحت م یسالن نگاه کن یاگر تو

 !یکن دایرو پ کنهیم هیبهت داره گر هریخ

 

سوزان به  یبا صدا یبگه، اسکا یزیبهراد چ نکهیا قبل

 دایو پ تیجمع نی. من مشغول گشتن برهیسمتش م

 . شمیگفته م یکه اسکا یبا مشخصات یکردن کس

 



کنم فشار دست  دایشخص مورد نظرم رو پ نکهیا قبل

که  یریمس یتو کنهیبهراد دور کمرم مجبورم م

 کنم... شیهمراه رفتیم
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 یزیشده به سمت م دهیچ یهایو صندل زیم نیب از

سن سوزان نشسته و درست هم بایتقر یکه زن رهیم



به بهراد اشک  رهیگفته بود، خ یکه اسکا یهمونطور

 .زهیریم

 

 ...یآب یروشن، چشما یاقهوه یموها

 

بودمش فقط رنگ موهاش عوض  دهیکه د یاون روز از

و  ییبایپوست صورتش اومده. ز یرو نیچ یشده و کم

 کامال مشخصه. یشباهتش به اسکا

  

همه بازم استرس  نیاما با ا ادینم ادشیمنو  دونستمیم

 ... لرزهیدارم، دستام سرد شده و م

 

هر  شه،یپا م یصندل یشدن ما از رو کیبا نزد زن

فشار دست  میشیم کیبه زن نزد شتریلحظه که ب

 .شهیم شتریبهراد دور کمرم ب



 

که خش بغض  شهیتر از همگرفته و بم ییبا صدا بهراد

 : ادیبهش اضافه شده به حرف م یمانند

 

hi-  

 

 :دهیروون جواب م یلیبا لهجه اما خ زن

  

 یسینشدم که با پسرم هم انگل بهیهنوز اونقدر غر -

 صحبت کنم! 

 

آغوش بهراد  یخودش رو تو یاگهیبدون حرف د و

بهراد از دور کمرم باز و بعد دور  یها. دستندازهیم

 .رهیگیو اون رو سخت در آغوش م چهیپیبدنش م

 



آغوش بهراد به گوشم  یهق زن از توهق یصدا

 رونیاز آغوش بهراد ب یطوالن یو بعد از لحظات رسهیم

 . رهیگیو صورت بهراد رو با دستاش قاب م ادیم

 

 ته،یپر از امن شهیست! همآغوشت مثل آغوش سمانه -

بهرادم.  یو پر از اعتماد! چقدر بزرگ شد یپر از گرم

 و حظ کنه... نتتیکه بب یسمانه خال یجا

 

 :دهیو زن ادامه م کنهیسکوت م بهراد

 

نگران تو  یکس گهیحاال که سمانه رفت د یفکر کرد -

من دق  یکه بر خبریاونطور ب یفکر نکرد ست؟ین

چه به روز من  یگفت ؟یاصال فکر من بود کنم؟یم

فکر  نیبودم؟ به ا خبریچقدر ازت ب یدونیم اد؟یم

 یداشت یوقت شه؟یداغون م تویکه هامون ب یکرد



بهراد  ؟ینکرد فکر زایچ نیکه به ا یبود یک یرفتیم

 یمادرش! اما تو وقت نیبه فکر همه بود؛ ع شهیمن هم

 ی! گذاشتیفقط به فکر خودت بود یرفتیم یداشت

نتونستم مراقب  نکهیکه من دق کنم از ا یرفت

بهراد  یزنیسمانه باشم؟ چرا حرف نم یجگرگوشه

 جانم؟

 

زن رو  یشونیآروم پ یلیو خ شهیفقط خم م بهراد

بغض داره اما خودش رو کنترل  کنمی. حس مبوسهیم

 .کنهیم

 

 کردمیبودم! فکر م دنتیمنتظر د شیوقت پ یلیخ -

... یایم دنمید یهامون بهت خبر بده برا نکهیامحضبه

 ...یفراموشم کرد نکهیاما مثل ا

 



 .رهیگیبا حرف بهراد شدت م ایمار یهیگر

  

گرفتم  تیچمدونم رو جمع کردم، بل ام،یخواستم ب -

رو  دنتید ی! گفت آرزوامینذاشت ب د،یفهم ونیااما هم

 ...ذارهیبه دلم م

 

و  کنهیکام من رو هم تلخ م یتلخ بهراد حت لبخند

 .دهیم ایبه دست مار یدستمال

 

  ؟یاالن چطور اومد -

 

 ریز یاحتمال یاهیداره س یکه سع یدر حال ایمار

 .کشهیچشمش رو پاک کنه دستمال رو به صورتش م

 



بود، ازش  ریدرگ یپروژه حساب نیا یفرامرز برا -

اون کنار سوزان باشم.  یخواست تا بذاره من به جا

 ...هیازش شاک یحساب ومدنشیسوزان بخاطر ن

  

 یاشک جار بره،یدست جلو م ینیبا لبخند غمگ بهراد

 یاو با لبخند مردونه کنهیرو پاک م ایصورت مار یرو

 .کنهیرو تموم م زیهمه چ

 

ننه، لوس  بچه انیامشب شبه جشنه! پو ه،یکاف هیگر -

 بابا شده...
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 یو باز هم بهراد رو تو زنهیاشک لبخند م نیب ایمار

که  شهیمن از بهراد جدا م دنیو با د رهیگیآغوشش م

 :دهیم حیبهراد توض

 

 کنم! زالل، نامزدم... یرفت معرف ادمی -

 

 کهیو در حال ندازهیبهم م یادارانهینگاه خر ایمار

 :دهیمخاطبش بهراده ادامه م

  

 مال توئه... هانی! بهترشهیمثل هم -



 

 :کنهیاشاره م ایرو به من به مار بهراد

 

 مادر هامون...  ا،یخاله مار -

 ...سالم خانوم -

 

کلمه رو به کار ببرم  نیا خواستمینم زنه،یم خشکم

و اون روز  دنشید یاما دست خودم نبود. خاطره

 چشمامه...  یجلو

 

بهراد  من  یواقعا شما برازنده با،یسالم خانوم ز -

 .نیهست

 

 دستپاچه بشم، اما سخته... خوامینم

 



 مـ... ممنون...! -

 سالم... -

 

. هامونه... با کت و شلوار سرمه گردمیسمت صدا برم به

 برازنده...  یکلمه  قیبهراد ال نیع ره؛یت ییا

 کنهیکمش پر م ینچدان بلند فاصله  یچند قدم ها با

هامون  دنی. به محض رسرسونهیو خودش رو به ما م

 .کشهیم یقیو نفس عم بندهیچشماش رو م ایمار

  

 ی. مگه خوشبختدمیباز هم شما دوتا رو کنار هم د-

 نه؟یا ریغ

  

بسته ست، پس فقط من شاهد پوزخند  ایمار یچشما

 اونا هستم!  یهر دو

 



و بعد  کنهیچشم باز م ایمار یآروم یملود یصدا با

و با  ارهیم رونیب یرو از تو یگوش فشیک یگشتن تو

دور  ادیاما ز رهیگیازمون فاصله م« فرامرزه»گفتن 

صحبت  نیو ح گردهیکه دوباره به سمتمون برم شهینم

که همراهش بره و به  کنهیبا خنده به بهراد اشاره م

 :دهیادامه م یصحبتش با گوش

 

رفت بهت خبر بدم،  ادمیبه کل  دمیآره بهراد رو که د-

به نظر من که  هیاز دستت عصبان یلیسوزان خ

 « بهتره...

 

رو دارم که  ییحس بچه ها کنه،یبه من نگاه م بهراد

تنها بذاره.  بهیجمع غر هی یقراره مادرش اون رو تو

 .خونهیرو از چشمام م نهایا یانگار همه 

 



 کارمیچ ایخاله مار نمیمن برم بب ،یاسکا شیتو برو پ-

 .گردمیداره، زود برم

 

. هنوز هم همون شمیو من باز هم با هامون تنها م رهیم

 جور حس فرار... هیحس دافعه رو بهش دارم، 

 

. به رمیم ستین دید یتو ادیکه ز یزیسمت م به

  یتک تک اعضا ینگاه هامون رو رو تونمیم یراحت

 میاحساس به شدت عصب نیبدنم حس کنم و ا

 ... کنهیم

 ینطوری. حداقل انمیشیو م کشمیرو عقب م یصندل

 .شهیم دهیپشت کمرم کمتر د یبرهنگ

 

قرار بدم که مشکل چاک  یپاهام رو جور کنمیم یسع

وجه بهراد حل کنم. مت یبلند لباس رو هم به جور



دستشه  یکه تو ایمار یهمونطور که با گوش شمیم

و کتش  ادیگفتنه به سمتم م کیدرحال صحبت و تبر

پاهام  بذارم  یکت رو رو نکهیو با اشاره ا ارهیرو درم

 .شهیازم دور م

 

و  کنمیها حس م یدنینوش زیهامون رو از کناره م نگاه

 نکنم! یبهش توجه کنمیم یسع

نفس و  کیکه دو شات رو  نمیبیچشم م یگوشه  با

 .دارهیبرم یا گهیو باز هم شات د کشهیپشت هم سر م
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 یا وهیآبم  رهیگیکه خدمتکار به سمتم م ینیس یتو از

 .دارمیبرم

در  ایو بعض دنیدر حال رقص یکه بعض ییمهمون ها به

. پدر و مادر مهتا رو کنمیحال صحبت هستن نگاه م

بودم و اونا  دهیاول ورودمون به ساختمون د یلحظه 

 منو بجا آوردن. انیپو یهم با معرف

 

 ییا روزهیبا لباس ف یمبل شزلون سلطنت یرو مهتا

به مهمون  یکنار دخترش نشسته و غرق در خوشبخت

 انیپو یبه کار ها یو هر از گاه گهیهاش خوش آمد م

 ...خندهیم



 

! اونقدر شهیم میچرا؟ به حالش حسود دروغ

 نکرده... یاشتباه چیخوشبخته که انگار ه

 رو نشکسته... یدل چیه

 نشده... یمرگ کس باعث

 نکرده...  یانتیخ چیو ه 

که  یکه عاشقشه، دختر یانیآروم و شاد، پو یزندگ هی

ر که مثل  پروانه دورش مادر و پد شونه،یثمر زندگ

و  رهیسوزان که از ته دل قربون صدقه اش م چرخن،یم

 ...گنیم کیرو بهش تبر شیآدم ها خوشبخت

 

که باالخره بهراد  کنمیشربتم گرم م وانیرو با ل سرم

 .نهیشیو کنارم م گردهیبرم

 

 شده؟  یزیچ-



 

و سر تکون  گمیم یباز وانیل یلبه  ینییتز یشکرها با

 .دمیم

 

 نه... -

  ؟یپس چرا ناراحت-

 ! ستین یزیچ-

 

 . نهیشیو کنارم م کشهیم رونیرو ب یصندل

 

عمو فرامرز بهت سالم رسوند و گفت بهت بگم که -

 ! دارتهیمشتاق د

  ان؟یپدر پو-



و خاله  ادیکه داشت ب یآره!نتوست بخاطر پروژه ا-

موضوع از دستش  نیبخاطر ا یسوزان هم حساب

 .هیعصب

 

 :دهیمقدمه ادامه م یاما ب کنهیم سکوت

 

 بهت گفت؟  یزیمن نبودم هامون چ-

 نه... چطور؟ -

 ! انگار که... یا ختهیبه هم ر ،یهست یجور هی-

 رمردهایو پ رزنیپ نیا نیع نیخوایشما دوتا م-

 ...میبرقص دیپاش ن؟ینیبش

 

. بهراد بهش میگردیبه سمتش برم یاسکا یصدا با

کنه  قمونیتشو دنیداره به رقص یکه سع کنهینگاه م

 یبزنه هامون با چشما یا گهیحرف د نکهیاما قبل ا



روبروم  یصندل یخراب رو یخمار و قرمز و حال

که  کنهیمجبورش م یو با فشار به کمر اسکا نهیشیم

 .نهیاون بش یپاها یرو

 

نگاه  یتوجه به هامون با لبخند به اسکا یب بهراد

 .کنهیم

  

 ...ستمیکه، اهل رقص ن یدونیم-

 

 :کنهیاصرار م یاسکا

 

 ...ادیپس بگو زالل ب-

 

 یبرهنه  یدست ها یهامون آروم از رو انگشت

 کنهینوازشگونه لمسش م ره،یتا پشت کمرش م یاسکا



به من نگاه  مایسرخش مستق ی. چشماگردهیو برم

 یلخت اسکا یشونه  یرو یزیر یو بوسه ها کنهیم

 .زنهیم

 

اما نگاهش از  هریم یآروم به سمت گردن اسکا لباش

 ...شهیمن جدا نم

 

 یدختر تو یکه انگار... بجا کنهینگاه و رفتار م یجور

 .کنهیبغلش داره من رو لمس م
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 یدختر تو یکه انگار... بجا کنهینگاه و رفتار م یجور

 .کنهیبغلش داره من رو لمس م

 

و من گرما و حرکت لباش رو  بوسهیرو م یاسکا گردن

. دستش کنمیگردن حساس خودم احساس م یرو

و من لمس دستاش  رهیم نییباال و پا یکمر اسکا یرو

 . کنمیرو حس م

 

مثل عبور  یزیدستام بلرزه، چ شهیباعث م حرکاتش

و نفس  کنمیحس مستون مهره هام  یبرق تو انیجر

 . شهیم نیهام سنگ



 

دستش دور شونه  شه،یم ترکیبهراد به من نزد یصندل

 یبتونم چشم از بوسه ها شهیو باعث م چهیپیهام م

 رم؛یهامون بگ یها

 یسرخ اسکا یبه سمت لب ها نباریکه ا ییها بوسه

 .رفتیم

  

 جمع تنها برقصه؟  نیا یزالل تو ذارمیبه نظرت م-

 

 نیب زیم ریسرد و لرزون منو ز یدست گرمش دستا و

 :دهیاز پشت سر جواب م ایمار ی. صدارهیگیدستاش م

 

 ...یا یرتیغ اتیبچگ نیهنوزم ع-

 



با لبخند به  نه،یشیها م یاز صندل یکی یرو کنارمون

 مونه. یمن ثابت م یو نگاهش رو کنهیهمه نگاه م

 

برام آشناست زالل  یلیاسمت خ یات و حت چهره

 جان... 

 

 ...یبلند و عصب خنده،یم هامون

 

 

 مامان! شیدیقبال د دیشا-

  

 کنه؟ کاریچ خواستی! اون مشمیم خشک

که خدمتکار به سمتش آورده  ینیس یاز تو ایمار

 .دهیو با تعجب سر تکون م دارهیبرم یدنینوش

 



 ومدمین رانیوقته که ا یلیمن خ دونم،یم دینه! بع-

 هامون! 

  خندهیپرتمسخر م ،یعیطب ریغ یباز هم با حالت هامون

 .بوسهیرو م یو گردن اسکا

 

 ...شیدیقبل رفتنت د دیشا-

 

بهراد باعث  یکنم و فقط فشردن دستا کاریچ دونمینم

 نفس بکشم. یعیهنوز بتونم به ظاهر آروم و طب شدیم

  

حالم رو  کنمیکه به دستاش وارد م یاز فشار بهراد

 :دهیرو مخاطب قرار م یو اسکا فهمهیم

 

 یو ببرش طبقه  ریجان؟ دست هامون رو بگ یاسکا-

 نجایا گهید ی قهیهست، چند دق یاتاق خال هیباال 



فکر کنم  ست،ین یعی! حالش طبکنهیم یزیباشه آبرور

 خورده! ادیز

 

و  خندهیم ذاره،یم یشوخ یحرف بهراد رو به پا یاسکا

از  یغیج بلند آهنگ یبده با صدا یجواب نکهیقبل ا

تعادل رو همراه  یهامون ب جانیو با ه کشهیذوق م

 .کشهیخودش م

 

با  خوامیم ایکه دوستش دارم، ب هیآهنگ نیهامون ا-

 برقصم...  نیا

 

 ی هیو به وسط سالن که بق رهیگیدست هامون رو م و

 . رنیبودن م دنیمهمونا در حال رقص

و به  رهیگیچشم م یبا لبخند از هامون و اسکا ایمار

 .کنهیمن و بهراد نگاه م



  

 ساکته و آرومه بهراد! یلینامزدت خ-
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 :دهیجواب م یو با لبخند گرم کنهیبه من نگاه م بهراد

  



 هیزلزله ست!  فقط االن  طونه،یهم ش یلینه اتفاقا! خ-

آب  خشی کشهی. طول مکنهیم یبیاحساس غر یکم

 بشه.

 

چشماش نسبت به بهراد  یمثل محبت تو ایمار لبخند

 !هیواقع

  

  ن؟یچطور با هم آشنا شد-

 

 ببره. شیرو پ یباز نیتا بهراد خودش ا کنمیم سکوت

 

عامل  ریمشترک شرکت ها! زالل مد یکار یپروژه -

 ! مهیشرکت عمو ابراه

 



 یبازو یموضوع دستش رو رو نیزده از ا جانیه ایمار

 . ذارهیبهراد م

 

! پس مهیابراه یواقعا؟ پس عروسمون دست پرورده -

 بهم نگفت؟  یزیچ میچرا ابراه

 

 .شهیبهراد تلخ م لبخند

 

نکرده که بتونه دور از چشم  دایپ یتیموقع دیشا-

 در مورد من باهات حرف بزنه! ونیهما

 

 .کنهیموضوع بحث رو عوض م نین عالقه به ابدو ایمار

 

چند وقته  نم،یدر موردش حرف بزنم. بگو بب خوامینم-

  ن؟یکه نامزد کرد



 بهت نگفته؟  یزیساله! هامون چ کی بایتقر-

 دهی. ترسرفتیطفره م دمیپرسیاز تو م ینه... هر وقت-

 ذارهیافتاده باشه که نم یبودم که نکنه برات اتفاق

 باهات صحبت کنم! 

 

در حال رقص  تیجمع نیتعادل ب یبه هامون ب بهراد

 :دهیو جواب م کنهینگاه م

 

 !هیبیهامون کال آدم عج -

بود  یتر شده! چند سال بیعج رانیاومده ا یو از وقت-

برگشته  یاما از وقت کرد،یخوب رفتار م یکه با اسکا

 . و پرخاشگر.. یباز هم عوض شده! همونقدر عصب رانیا

 

 اونجا بمونم... نیاز ا شتریندارم ب دوست



که هامون بهم وارد کرده بود هنوز هم  یخفگ حس

که توجه  شمیبلند م یصندل یبدنم مونده. از رو یتو

 به سمتم جلب شد.  ایبهراد و مار

 

 ... گردمی! من زود برمدیببخش-

 

 .رهیگیقبل رفتن دستم رو م بهراد

 

 ... امیصبر کن، همراهت م-

 

لبخند بزنم!  کنمیم یو سع کنمینگاه م ایمار به

 فقط باعث شد لبام کج بشه.  دیکه شا یلبخند

 

 رو تنها نذار...  ایخاله مار ام،ی! من زود مزمیعز نه

 



که تا  نمیبی. نگاه بهراد رو مرمیگیفاصله م ازشون

 ی. اما بکنهیآخر نگران و نامطمئن دنبالم م یلحظه 

 .رمیتوجه به سمت پله ها م
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به  یو کم رسونمیم یبهداشت سیرو به سرو خودم

 .زنمیدستام و گردنم آب م

 



 شیآرا شگری. آراکنمیبه خودم نگاه م نهیآ یتو از

 صورتم کار کرده. یرو یاما قشنگ میمال

 

 نیهم در مقابل هامون ضعف نشون دادم، اونم از ا باز

 ضعف من استفاده کرد و از زجر دادن من لذت برد.

 

. باز هم نهیهام هنوز هم سنگنفس کنمیم احساس

 منهیس یو به گردن و قفسه کنمیم سیدستم رو خ

 یزهایدکتر به چ هیطبق توص کنمیم ی. سعکشمیم

 بت...مث ینکته هیخوب فکر کنم. به 

 

 مثل حضور بهراد... یزیچ

 !کنهیکه م ییکارها مثل

با من برام وقت  یروز تولدم که بدون هماهنگ مثل

که اون  کردمیفکر نم یمو گرفته بود و من حت یکوتاه



فقط  یدگیها بدون رسمن که سال یموها یبه خوره

 بلند شده بود توجه کرده باشه. 

 

بهتر شدم. از  یکم کنمیتا احساس م کشهیم طول

که لباسام رو  یو به سمت اتاق امیم رونیب ییدستشو

 فمیک یتا قرصام رو از تو رمیاونجا گذاشته بودم م

 بردارم.

 

که در باز و  خورمیقرصام رو م فمیک یتو یآب معدن با

 . شهیبهراد وارد م

 

  ؟یخوب -

 ؟یآره، اومدم قرصام رو بخورم. تو چرا اومد -

 

 :دهیمن ادامه م به سوال توجهیب



 

  ؟یشد تیهامون اذ یاز حرفا -

 

انگار که  کنهیرفتار م یطور کنم،ینگاهش م مشکوک

 .دونهیهامون رو م یهامنظور حرف

 

 بشم؟  تیاذ دیگفت که با یزیمگه هامون چ -

 

 یلیو خ رهیبا کرواتش و موهاش ور م یکم نهیآ یجلو

 : دهیجواب م تفاوتیب

 

 ! گفتیم نویو فشار دستات ا یسرد -

 

پشت بهش  ف،یک یبرگردون قرصام تو یبهونه به

 .ستمیایم



 

 امم... نه! -

کردن  تیبا اذ خوادیکه م هیهامون اونقدر عصب یول -

 کنه. یتو خودش رو خال

 

 .گردمیو به سمتش برم ذارمیم فیک یرو تو قرص

 

شلوارش فرو برده و با ژست حق  بیج یرو تو دستاش

نگاهم  نهیآ یلباش از تو یبه جانب و لبخند مرموز رو

 ... کنهیم

 :پرسمیم ارادهیب

 

  ش؟یشناسیخوب م نقدریچرا ا -

 



و با چند قدم آروم درست  شهیتر مپررنگ لبخندش

و با انگشت  ارهیدست چپش رو باال م سته،یایروبروم م

 .کنهیام رو نوازش مشستش گونه

 

که  شمیم شیمشک یرایگ یمحو چشما اونقدر

پس زدن نوازشش  یرو ندارم، حت یانجام کار ییتوانا

 رو...

 :دهیو جواب م کنهیچشمام نگاه م یتو

  

 چون خودم بزرگش کردم... -

 

هضم حرف بهرادم که در اتاق با شدت و  ریدرگ هنوز

نه چندان  یو با اوضاع تعادلیباز و هامون ب یناگهان

 .شهیدرست وارد اتاق م
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هضم حرف بهرادم که در اتاق با شدت و  ریدرگ هنوز

نه چندان  یو با اوضاع تعادلیباز و هامون ب یناگهان

 .شهیدرست وارد اتاق م

 

هاش که شلخته رو شونه یکت خته،یرهمبه یموها

گذاشته، کروات باز شده دور گردنشه و چند تا از 

 رو هم باز کرده. رهنشیپ یباال یهادکمه



 

 یبه من و بهراده! به دست بهراد که هنوز رو نگاهش

 منه... یهاگونه

 

 .بندهی! در رو پشت سرش میشیبلند و نما خنده،یم

 

 رفتشیخوبه زالل خانوم! پ یلیخـــوبه... خ -

 یمن دستم رو گذاشتم رو یوقت یروز هی... یکرد

! حاال چطور شده؟ یدیلرزیم دیصورتت از ترس مثل ب

  کنه؟یبهراد بهتر از من نوازشت م

 

! انگار کنارش در رمیبه سمت بهراد م یکم ناخودآگاه

 ... تیجور حس امن هیامانم، 

 



 کیموشکافانه هامون به دست بهراده که با نزد نگاه

 بهش دور کمرم حلقه شده.  شدنم

 :دهیهمون حال ادامه م با

 

 شتریبغل اون رو ب یگرم تره؟ بودن تو ؟یبغلش چ -

  ؟یدار

 

 .ارهیبدنم بهراد رو به حرف م یناگهان لرزش

  

 خفه شو هامون...  -

 

که تعادلش  ی... با حالترهیهامون به سمت بهراد م اما

و  قهیرو به زور حفظ کرده شروع به مرتب کردن 

 یخندهبا ته یو همونطور کنهیکراوات بهراد م

 : دهیادامه م یمرموز



 

 !!!یدونـــــی! چرا؟ بهراد تو که مه؟یچ -

 

 یآور ادیکه انگار با  یاو با چهره بندهیرو م چشماش

 :دهیاوج لذته ادامه م یاون خاطرات تو

  

که  د،یلرزیبغلم م یچطور تو یدونیتو که م -

 کرده بود...  خی یچطور

 

 .کنهیرو باز و به من نگاه م چشماش

  

 ... گرفتیخودش رو گاز م یکه چطور لبا -

 



اون  لمیف شه؛یم ی! انگار پلشهیو شروع م گهیم

پخش  رها،یتر از زهرمار، صداها، تصوتلخ یروزها

 چشمام... یگوشم، جلو یتو شهیم

 

انگشت شستش  د،یرقصیصورتم م یکه رو دستاش

بدن داغش که  کرد،یرو نوازش م نمییکه مرتب لب پا

 آغوشش گرفته بود. یتن سرد و لرزون منو تو

 شتریشکستنم که با برخورد لباش با گوشم ب یصدا

 ...شدیم دهیشن

   

با  شهینم هامهیسختم که وارد ر یهانفس یصدا

.  شهیقطع م زنهیکه بهراد به صورتم م یایلیشوک س

 ...شهیباز م هامهیر یگار راه هوا براان

صورت هامون  یمشت بهراده که تو یشوک بعد و

 ... نهیشیم



 

و خون به  فتهیاز اتاق م یابه گوشه تعادلیب هامون

 یلبش جار یخاطر پاره شدن لبش آروم از گوشه

 شده.

 

[19.08.21 12:45] 

 

 231_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

 



و خون به  فتهیاز اتاق م یابه گوشه تعادلیب هامون

 یاش جارچونه یخاطر پاره شدن لبش آروم رو

 .شهیم

 

کت هامون   بیج یام به بهراده که از توشوکه نگاه

 .رهیگیتماس م یو با کس دارهیرو برم شیگوش رمقیب

 

 سالم خاله...  -

.....-  

 بهرادم...  -

.......-  

آره... گوش کن خاله! هامون مست کرده حالش  -

! من و زالل کنهیم یزی. داره آبرورستیخوب ن

 خونه! مشیبریم

......-  



 . مراقبشم!نینه نگران نباش، شما بمون -

 

که  رهیو به سمت هامون م کنهیرو قطع م تماس

 یهامون رو روبلند بشه. دست  نیزم یاز رو تونهینم

بلند  نیزم یتا از رو کنهیو کمکش م ذارهیاش مشونه

 بشه.

  

 ! کنهیمن نگاه م به

شده، چشماش پر از خون و رگ  اهیس تیعصبان از

 قابل لمسه...  شیشونیپ

 

 !میرو بردار بر لتیوسا -

 

 فیو با برداشتن ک پوشمیمانتوم رو م یحرف بدون

به ما  یتوجه کس نکهی. بدون افتمیپشت سرش راه م



خونه  یها از در پشتاز خدمه یکیجلب بشه با کمک 

بهراد از اون خونه دور  نیو سوار ماش میریم رونیب

 . میشیم

 

شدن  دیمدت شناختمش که از سف نیا اونقدر

به فرمون  یبفهمم که داره چه فشار تونمیانگشتاش م

 . ارهیم نیماش

 

که  یمربندعقب لم داده و فقط ک یصندل یرو هامون

 یکه با  ترمزها شهیم نیبهراد براش بسته مانع ا

 محکم بهراد به جلو پرت نشه.

 

 هی نیکه افتاد برام ع یو شوکه! اتفاقات جمیگ هنوز

 ...ارمیب ادیرو به  یزیدرست چ تونمیخوابه! نم

 



لب و  ریز یفقط با حرف ها نیماش یحاکم تو سکوت

جون  گذرهیکه م ی. کمشهینامفهوم هامون شکسته م

به حرف  نیو در مقابل سرعت ماش رهیگیدوباره م

 :ادیم

 

 !!! چه خبرته؟ یهــــــــــــــو -

 

فقط  شهی! سردردم باعث مکنهینم یتوجه چیه بهراد

قرصام رو خورده بودم، بعد  نکهیسکوت کنم. با ا

 شدت به جونم افتاده. نیبه ا یها سردردمدت

 

اما  کنهیگز مصورتم گز یز روبهراد هنو یانگشتا یجا

صورتم  یبخوام دست رو نکهیتوان ا کنمیحس م

 بذارم رو ندارم.

 



 .ادیدوباره به حرف م یبا همون حالت مست هامون

 

  مون؟یبکش یخوایها! مگوسفند! با توام یاووووو -

 

 :دهیو ادامه م خندهیبلند م خودش

 

زودتر  یخوای! میعجله دار نقدریچرا ا دمیآها...فهم -

 تخت خوابت تا... یتو یزالل رو ببر

 

! کوبهیترمز م یبفهمم بهراد رو یزیچ نکهیا قبل

که مطمئنم اگر کمربند  دهیاونقدر شدت ترمزش شد

 رونیبه ب نیماش یجلو یشهیرو نبسته بودم از ش

 ! شدمیپرت م

 



گلوش  ریلم داده بود کمربند ز یصندل یکه رو هامون

 .کنهیو شروع به سرفه م ریگ

  

 یظیاما ثابت سر جاش نشسته و با اخم غل بهراد

 دیچشماش رو بسته... رگ متورم گردنش و بندبند سف

 .نمیبیاش دور فرمون رو مشدهگره یانگشتا

 

اش با شدهفک قفل نیاز ب هیبعد چند ثان باالخره

 :غرهیدورگه و گرفته م ییصدا

  

 گهید یکلمه کیسم اگر هامون! به خاک مادرم ق -

 خونه... برمیت رو مجنـــــازه ،یحرف بزن
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 ...زنهینم یحرف گهیاما د کنهیهمچنان سرفه م هامون

  

وقت هست  ریساعت چند شبه اما اونقدر د دونمینم

 کامال خلوته!  ابونیکه خ

طول  ادیز رونهیرو م نیکه بهراد ماش یسرعت با

و بعد از ورود بهراد  میشیم یکه وارد خونه ا کشهینم

 .بندهیم موتیدر رو با ر



  

 شو...  ادهیپ-

 

 ره،یبه سمت هامون م شه،یم ادهیپ نیاز ماش خودش

لباس هامون  ی قهیو با گرفتن  کنهیکمربند رو باز م

 .دیکشیاونو همراه خودش م

  

! میشیو وارد خونه م میگذریخونه م کیکوچ اطیح از

 .کنهیاشاره م یو با دست به اتاق بندهیبهراد در رو م

 

 ... این رونیاون اتاق و ب یبرو تو-

 

سرخش برام بُعد  ی! چشماکنمینگاهش م فقط

. ذارهیم شیآروم رو به نما شهیاز بهراد هم یترسناک



 بایتقر یبا لحن تند تر نباریا شهیام باعث م رهینگاه خ

 دستور بده:

 

که  یو هر اتفاق یاون اتاق کوفت یزالل! گفتم برو تو-

 ...این رونیافتاد از اونجا ب

 

و وحشت از  یو با دو دل دمیاراده به حرفش گوش م یب

. دارمیبه سمت اتاق قدم برم فتهیکه قراره ب یاتفاق

لحظه  نیندارم، تا ا یا گهید یچاره  تیاون وضع یتو

 !دمیند یحد عصب نیبهراد رو تا ا چوقتیه

 

 یکه بهراد هامون رو رو نمیبیو م رمیسمت اتاق م به

همونطور که قدم زنان به هامون  کنه،یپرت م نیزم

خودش رو باال  راهنیپ نیآست شهیم کینزد نیزم یرو



با هامون حرف  یآروم  اما عصب ییو با صدا زنهیم

 .زنهیم

 

 یو رو بندمیدر رو م رم،یبه اتاق م نشینگاه خشمگ با

که  نهیا تی. واقعنمیشیوسط اتاق م یتخت دو نفره 

! ترسمیم هییرایسالن پذ یکه تو ی! از بهراددمیترس

اتاق  نیاز ا رونیکه ب یاز اون بهراد یشناخت چیمن ه

 ..  .شناسمشیبهراد رو نم نیهست ندارم! نه... من ا

 

 یبفهمم چ تونمیاما نم رهیگیبحثشون باال م یصدا

دهنم  یرو تو نمییلب پا شهی. از استرس مثل همگنیم

 .رمیگیو گاز م کشمیم

  



هر دو باز هم  دادیداد و ب یو صدا گذرهیم قهیدق چند

وحشتناک شکستن  یبا صدا نکهیتا ا شهیبلندتر م

 .رمیم رونیو از اتاق ب دومیناخواسته م یزیچ

 

 ی! روزنهیو همونجا خشکم م کنمیاتاق رو باز م در

داد و  یخونه و صدا یپر از لکه ها دیسف کیسرام

 شده. لیتبد ادیبه فر گهیبهراد و هامون د دادیب

 

دکور و گلدون ها شکستن و  یتا از مجسمه ها چند

. با ترس چند قدم ختنیو مبل ها به هم ر یو صندل زیم

 نیزم یکه همون لحظه هامون رو رمیم رونیاز اتاق ب

 ... شهیپرت م

 



باز شده، از  شتریغرق خونه، زخم کنار لبش ب صورتش

کمرنگ  یآب رهنیپ یو جلو رهیدماغش هم خون سراز

 شده...  سیتنش از خون خ

که  کنمینم دایفرصت نگاه کامل به هامون رو پ یحت

نداره،  ی. اون هم اوضاع بهتررهیبهراد به سمتش م

لبش خط  یشده و از کناره  یخون دشیفس یرکاب

 از خون مشخصه...  یکیبار

 

متوجه من باشه به سمت هامون هجوم  نکهیا بدون

پاهاش  یهامون رو نکهیو قبل ا کنهیو بلندش م برهیم

 :زنهیم ادیو فر کنهیرو نثار صورتش م یمشت ستهیبا

 

 ؟؟؟یکنیمست نم گهیکه د یمگه نگفته بود-

هــــــــــــــــــان؟ مگه به من قول نداده 



 یب یبود

 ...؟ــــــــــــــــــــــــــــرتیغ
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 ؟؟؟یکنیمست نم گهیکه د یمگه نگفته بود-

هــــــــــــــــــان؟ مگه به من قول نداده 



 یب یبود

 ...؟ــــــــــــــــــــــــــــرتیغ

 

 . زنهیشکم هامون م یتو یدر پ یتا لگد محکم و پ چند

 رسونم،یو خودم رو به هردوشون م ارهیطاقت نم دلم

 بهراد بشم. شتریمانع  ضربات ب کنمیم یسع

 

 ... شیبهراد؟ کشت یکنیم کاریچ-

 

تعادل هامون  یو ب نیبدن سنگ کنمیم یسع یسخت به

 بلند کنم. نیزم یرو از رو

 

صورتش زده بود کنار ابروش  یکه بهراد تو یمشت با

شده. اما با  یطرف صورتش خون کی بایپاره شده و تقر



رمق منو به عقب هل  یجون و ب یب طیشرا نیوجود ا

 .دهیم

 

 برو کنار زالل، بذار بزنه... -

 

 :زنهیرو به بهراد داد م و

 

بود؟ چرا  نقدریهم رتتیغ ؟یهست یها؟ منتظر چ-

شکستن  یکه صدا یکرد یاون شب کار ؟یزنینم

خودم بشنوم، االن چرا  یاستخون هام رو با گوشا

ته  رتتیبهراد خان؟ نکنه غ دهیته کش رتتیغ ؟یزنینم

 ...ـیکش

 



جمله اش تموم نشده که باز هم بهراد به سمتش  هنوز

و  فتهیو با مشت و لگد به جون هامون م کنهیمله مح

 :زنهیم ادیفر

  

... آشغال رتیغ یکثـــــــــــــافت... ب-

 ... یعوض

 

بلند  واریبا هر بار افتادن، با کمک مبل و د هامون

که باز هم  کنهیم کیو با حرفاش بهراد رو تحر شهیم

 بزنتش.

 

باعث  یچ دونمیاز تموم وجودش مشخصه اما نم درد

تر به جونش  یکنه تا بهراد عصب یکه دوباره کار شهیم

انگار با  کنه،یکار احساس آرامش م نی! انگار با افتهیب

 ... شهیآروم م خورهیکه م ییکتک ها



 

مجسمه به دعوا و  نیو ع ستادمیاز خونه ا یا گوشه

 ...شمینم دهی. انگار اصال  دکنمیاونا نگاه م یکتک کار

 ... کنمیو من فقط نگاه م زنهیهامون رو م بهراد

 

پرت  یمشت محکم بهراد، هامون دوباره به گوشه ا با

 ادیاما، با فر شهیبهراد که باورم نم ادیباز هم فر شهیم

 و مردونه ست: نیغمگ یا هیبا گر شیعصب

 

من  یایکجاست هامون؟ دن ایدن-

 کجـــــــــــــــــاست؟

 

 واریبه سمت د یخودش رو کم هیهم با گر هامون

 : کشهیم

 



 بهراد! منه احمق مراقبش نبودم...   ستین گهید ایدن-

رو به تو نسپرده بودم؟ مگه نگفتم  ایمگه من دن-

من  یایمراقب امانتم باش؟ پس کجاست؟؟؟ دن

 کجاست هامـــــــــــــــــــون؟

 

 ادیفر هیو با گر دهیم هیتک واریبه د یبه سخت هامون

 .زنهیم

  

 کردم...  ین به امانتت دست درازآره... آره اما م-

 

 زیبتونم منظور حرفاشون رو بفهمم بهراد م نکهیا قبل

به  ادیو با فر دارهیسالن برم یرو از گوشه  کیکوچ

 ...کنهیسمت هامون پرت م
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 .رسونمیو خودم رو بهشون م زنمیم غیترس ج از

 

برخورد کرد و  واریقبل از برخورد به هامون به د زیم

 افتاد!  نیشد و به زم کهیشکست و چند ت



صورتش  ه،یتموم صورتش خون رم،یسمت هامون م به

 نی. من اکنمیو نگاهش م رمیگیدستام م یرو تو

 شناختم؟یرو م سیو خ نیغمگ یچشما

  

 .گردمیراد برمسمت به به

 

 !شیکشیم یبهراد؟ دار یکنیم کاریچ-

 

 یو متعجبه! انگار درست تو جی... گکنهینگاهم م بهراد

از  یچیشده، انگار اصال ه داریهمون لحظه از خواب ب

 ... ادینم ادشی شیپ قهیاتفاقات چند دق

 

 .کنمیهامون نگاه م به

  

 هامون؟ -



 

و  یلعنت نیغمگ یچشما نی! من اکنهیم نگاهم

 یهمه  ی! چشماش روکنهی... فقط نگاهم مشناسمینم

و آروم دستش رو به سمت  چرخهیاجزا صورتم م

انگشتاش به پوست  یکه گرما نی. همارهیصورتم م

 .رمیعقب م یاراده و عصب یب کنهیصورتم برخورد م

 

 بندهیو بعد با درد چشم م گردهیبه چشمام برم نگاهش

 :کنهیتر از نگاهش زمزمه م نیو غمگ

 

 زالل! -

 

خودش باالتر  یو اون هم فقط کم رمیگیفاصله م ازش

 هیتک وارینشسته به د نیزم یو همونطور که رو شهیم

 .دهیم



 

و با برداشتن پاکت  کنهیدر تراس رو باز م بهراد

 .رهیبه تراس م گارشیس

 

 لیاز ترس و فشار به تحل شیکه تموم انرژ یبدن با

 یباالخره از کمد تو نکهیتا ا گردمیرفته، چند جا رو م

 .کنمیم دایپ نیچسب زخم و دستمال و بتاد سیسرو

که خورده  ییحال از کتک ها یکه ب یسمت هامون به

صورت هامون رو پاک  یخون رو یو کم رمیبود م

 .بندمیو زخماش رو م کنمیم

  

 ... بدون حرف!کنهیم نگاهم

 یی. بدون صدانمیبیباره که اشکاش رو م نیاول یبرا

 ...زهیریفقط اشک م



چند ساله  کردمیچشماش اونقدر بود که احساس م غم

 ه؟یکه درد داره! اما هامون و درد؟ هامون و گر

  

 یباال یکه خون پارگ کشهیچقدر طول م دونمینم

و  نهیمبل بش یتا رو کنمی. کمکش مادیچشمش بند ب

کرده بودم رو  دایپ خچالی یکه از تو یچند تا قرص

که داره  یوقت قایتا دردش کمتر بشه. دق دمیبهش م

 زنهیخواب دست و پا م یایدن یجلو غرق شدن تو

 :پرسهیسوال م

 

 بهراد کجاست؟-

 

 گهیاز کنار هامون که د فتم،یبهراد م ادیتازه  انگار

و  شمیبلند م بندهیمقاومت کنه و پلکاش رو م تونهینم

 ! رمیبه سرعت به تراس م



 

بودن  کیک خبر از نزدو باد خن کهیهنوز تار هوا

 و کمتر شدن گرما داره. وریشهر

تراس  یکه گوشه  گردمیدنبال بهراد م ینگران با

 .نمشیبیم

 

  یخودش مچاله شده، پاهاش رو تو یبچه ها تو نیع

. کنهیآسمون نگاه م یاهیشکمش برده بود و فقط به س

انگشتش  یکیدستش تا نزد یروشن تو گاریس

هم کنار پاهاش  گاریخاکستر شده بود و چند تا ته س

 افتاده. نیزم یرو

 

[20.08.21 23:30] 

 

 236_کور_ینقطه#



 آن دل#

 

 

 

 

 

انگشتش  یکیدستش تا نزد یروشن تو گاریس

 یوهم کنار پاهاش ر گاریخاکستر شده و چند تا ته س

 افتاده. نیزم

 

 یادهیترس یجوجه  نیتموم بدنم ع امیخودم م به

تا بعد از هر  کنمیتعادلم رو حفظ م یو به سخت لرزهیم

و کنارش  رمیم کینشم. آروم نزد نیقدم پخش زم

 .نمیشیم

 



انگشتاش  نیرو از ب گاریسوختن انگشتش س قبل

 .گردهیکه شوکه به سمتم برم کشمیم رونیب

 

ته  یاش که توصورت مردونه یاشک هاش رو رد

دست  ارادهینور کامال مشخصه. ب ریز شهیگم م ششیر

و  کنمیصورتش  رو پاک م یو رد اشک رو برمیجلو م

 .کنهیاون فقط نگاهم م

  

 بهراد؟  یخوب-

 

سکوت فقط نگاهم  یو مثل قبل تو دهینم یجواب

 .کنهیم

و  برمیدستم رو به سمت لبش م یتو ینیبتاد دستمال

و  بندهیکه از سوزش چشماش رو م ذارمیخم مز یرو

 .کشهیهم م یابروهاش رو تو



 

 کنهیچشمام باز م یچشماش رو تو هیاز چند ثان بعد

 :کنهیسکوت نم گهیاما د

  

هم ناراحتش  یلیخ یوقت یمثل تو مهربون بود! حت-

 یو تو شمیپ ومدیم گذشتیکه م قهیچند دق کردمیم

 ... فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه یطور نشست،یبغلم م

 

دستش  کنه،یرو پاک م سشیخ یهاپشت دست مژه با

 یآروم رو شهیو مثل هم ارهیرو به سمت صورتم م

 .کنهیگونه ام رو نوازش م

 

کارش معذب و  نیاز ا نکهیبا ا شه،یم شتریبدنم ب لرز

حرکت  نیاما دروغه اگر بگم به ا شمیم یعصب یکم

 !دهینم یعادت نکردم و بهم حس خوب



 

بفهمم  نکهیو بدون ا ادیبه سمت شونه هام م دستش

و اون پر از بغض و  شمیم دهیآغوشش کش یتو

انگار فقط  کنهیزمزمه م ییزهایگوشم چ رینامفهوم ز

 .کنهیم فیخودش تعر یداره برا

 

 

*/*/*/*/            */*/*/*        */*/* 

 

 

به صورتم  یدست امینیب ریز یزیاحساس حرکت چ با

که  گذرهیم هی. چند ثانخوابمیو دوباره م شمکیم

باز هم به  کنمیدوباره احساس حرکت رو حس م

 ...خورمیتکون م یو کم کشمیصورتم دست م

 



آروم  شهیباعث م ییجا یکردن تو ریگ احساس

چشمام  یکه جلو یزیچ نیچشمام رو باز کنم. اول

 نیکه از ب دیخورش یو پرتوها هیآسمون آب هی نمیبیم

بلندم  یدسته موها یمیرد شدن. باد مال دیسف یابرها

 ...کشهیام م ینیب ریرو به ز

 

. نگاهم ستیاصال برام آشنا ن نمیبیکه م ییزایو چ فضا

 کردم! ریتا بفهمم کجا گ رمیگیرو از آسمون م

 

م و نشسته یکس یپاها نیمثل تراس ب ییجا یتو

که دور کمرم  یامردونه یاشه.  دستا نهیس یسرم رو

 آغوشش نگه داشته. یگره شده منو تو

 

 یکه صورتش تو یکس یتا چهره  شمیجا به جا م یکم

. اما با تکون نمیم پنهون شده رو ببپخش شده یموها



و  خورهیم یتکون یخودش هم کم خورمیکه م ییها

 .نمیبیبهراد رو م نکهیتا ا کنهیسرش رو بلند م

  

 هیچند ثان یز و براچشمام با یتو میرو مستق چشماش

تا تموم  کشهی. چند لحظه طول مکنهینگاهم م رهیخ

 .شهیچشمام مرور م یجلو شبید یاتفاق ها

 

اون  یتو زیاز هر چ شتریب میکه توش بود یاز وضع اما

و  رمیگیدندونام م نی! از خجالت لبم رو بمیلحظه ناراض

خش دار خواب  ییبزنم با صدا یبتونم حرف نکهیقبل ا

 :ادیآلود اما آروم به حرف م

 

 ا؟ین رونیمگه بهت نگفته بودم از اتاق ب-

 

 نگاهش نکنم.  کنمیم یسع



 

 ... شیبُکش دمیترس-

 ! ؟ینگرانش بود-

 نه... -

 

 هیو باز هم شب کنهینگاهم م یبا طرز خاص رانهیمچگ

 نباریکه ا شهیکه شناخته بودم م یاهمون پسربچه

 :هم حسود شده یکم

 

 !ی... نگران من بودیعنیپس -
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 هیو باز هم شب کنهینگاهم م یبا طرز خاص رانهیمچگ

 نباریکه ا شهیکه شناخته بودم م یهمون پسربچه ا

 هم حسود شده: یکم

 

 !ی... نگران من بودیعنیپس -

 

 . واقعا نگرانش بودم؟! اما چرا؟!کنمینگاهش م فقط

 



و مردونه  ذارهیچشمام رو پشت گوشم م یجلو یموها

و  رهیهم م یاخماش تو عیکه سر زنهیو گرم لبخند م

 . ذارهیزخم لبش م یدستش رو رو

 

 ختهیلباسم رو که بهم ر یو کم امیم رونیآغوشش ب از

خودم  یکردن اصال به رو یم و سعبود رو درست کرد

آغوشش تموم شب رو  یتو یتیکه با چه وضع ارمین

 بودم!  دهیخواب

 

 .میگردیبهراد به سالن خونه برم یهمراه با

 

و  ستختهیبه هم ر شبید یبه همون اندازه  سالن

 ها خوابه.از کاناپه یکی یهامون رو

ورم کرده و  شیشونیلباسش خشک شده، پ یرو خون

 چشماش کبود شده.  ریز



 

اراده و از ترس دستش رو  یکه ب رهیسمت هامون م به

 .رمیگیم

  

 بهراد؟ یکن کاریچ یخوایم -

 

که چقدر بابت اتفاقات  کنهیدرک م کنه،یم نگاهم

 : دهیجواب م متیو با مال دمیترس شبید

 

 اتاق...  یببرمش تو خوامینترس... م-

 ...شهیم داریب-

 

 .رهیو به سمتش م هکنیهامون نگاه م به

  



. شهیجنازه م نیبعدش ع کنهیکه مست م ییوقتا-

 ... فهمهیاز اطرافش نم یچیه

 

 ذارهیهامون رو پشت گردن خودش م یاز دستا یکی

و بلندش  برهیرو دور کمر هامون م شگهیو و دست د

 نیکه هنوز ب یسست هامون ی. با کمک قدم هاکنهیم

 برهیم یبه سمت اتاق جهیو خواب گ یو خمار یداریب

 بمونم. شیاتاق کنار یاز من خواسته بود تو شبیکه د

 

خوب  نقدریچرا ا نکهیاز ا مونمیباز هم متعجب م من

 !شناسه؟یهامون رو م

 

 .بندهیو در رو م ادیم رونیاز اتاق ب قهیاز چند دق بعد

  

 ... یاخسته یلیخ گهیچشمات م-



 برم خونه... خوامیم-

  

 :دهیو جواب م رهیم سیسمت سرو به

 

داده که  امیبهم پ ای! خاله مارشهینم تیوضع نیا یتو-

رو براش فرستادم،  نجای. آدرس انجایا انیم یبا اسکا

 ... یکه نباش شهینم ان،یاحتماال بعد از ظهر م

  ؟یچ ننیوضع بب نیا یاگر هامون رو تو-

 ! دیبرم خر دی. فقط االن باکنمیمن خودم درستش م-

  د؟یخر-

 

 .گردهیو به سمتم برم شهیم متوقف

خوردن ندارم.  یبرا یزیخونه چ ی... تودهیرنگت پر-

 !دیخر میلباس بپوش تا بر

 



خشک کردن دست و صورتش  نیبعد ح یقهیدق چند

اونجا بودم  شبیکه د یو به اتاق ادیم رونیب سیاز سرو

 .گردهیو با عوض کردن لباسش به هال برم رهیم

 

به جهنم  لیکه شب قبل خونه رو تبد یعنوان کس به

 آرومه. یادیکرده بود، ز
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به جهنم  لیکه شب قبل خونه رو تبد یعنوان کس به

 آرومه. یادیکرده بود، ز

 

 .دیخر یبر خوادینم ست،یبهراد من گرسنه ام ن-

 

 شتریب شهیو باعث م کنهیهم نگاهم م یتو یاخم ها با

 بدم: حیتوض

 

به غذا ندارم، دوماً لباسم مناسب  یلیاوالً که م -

 .امیکه همراهت ب ستین

 

خودم رو جمع  شمیکه مجبور م کنهیلباسم نگاه م به

 رونیباز لباس کامال ب ی قهیاز شونه هام از  یکیکنم. 



از پاهام کامل  یکیاومده و به لطف اون چاک بلند هم 

 نیا یکننده  لیو مدل پشت لباس هم تکم انهینما

 فاجعه!

 

 ! گردمیاما زود برم رمیباشه... خودم م-

 

و به  کنهیدر رو قفل م ره،یسمت در اتاق هامون م به

 . ادیسمتم م

 

وجه در رو باز  چیشد به ه داریاگر تا قبل اومدن من ب-

 !رهیمیداره م یاگر احساس کرد ین، حتنک

 

در رو ببنده دوباره به  نکهیو قبل ا رهیسمت در م به

 .گردهیسمتم برم

 



زالل، باشه؟  ریباهام تماس بگ عیشد سر یهر چ-

 !یهـــــــــر چ

 باشه... -

 !امیزود م-

 

. به رهیحرفش رو متوجه شدم م نکهیاز ا نانیاطم با

و مجسمه  شهی. همه جا از خرده شکنمیاطرافم نگاه م

 و... پره!

 

و اوضاع خونه اصال  انیم ایو مار یگفته اسکا بهراد

از اتفاقات  ریغ یزیکه بشه ازش چ ستین یطور

 رو برداشت کرد. شبید

  

که الزم دارم  یلیکردن وسا دایخونه و پ یگشتن تو با

 .کنمیکردن خونه رو شروع م زیکار تم



مبل ها  کنم،یها رو جمع منمجسمه و گلدو یهاکهیت

 ادمیاشون درست  هیاول یریرو که اصال حالت قرارگ

و بعد از پاک  نمیچیخودم م ی قهیرو به سل ادینم

و  شهیش یهاخرده کیسرام یخون رو یهاکردن لکه

 .کشمیشکسته رو جارو م یهامجسمه

  

 یظرف شسته نشده تو یکم رم،یآشپزخونه م به

 کنمیم یو سع شورمیها رو هم مبود که اون نکیس

 به اوضاع خونه سر و سامون بدم. یکم

 

و هر  کنهیرو مرور م شبید یمدت ذهنم اتفاقا تموم

برام  یزیاز هر چ شتریکه ب رسمیم یزیبار به چ

 گنگه...

 

 "یدونیبهراد تو که م" یهامون و جمله  لبخند



 

فاق راجع به من و هامون و اون ات یچ بهراد

 دیاصال چرا بهراد با دونست؟یچطور م دونست؟یم

  دونست؟یرو م یزیچ نیچن

 

ظرف ها در خونه باز  ییحال خشک و جا به جا در

که با ترس صدام  شنومیبهراد رو م یو صدا شهیم

و متعجب به حال  امیم رونی. از آشپزخونه بزنهیم

 .کنمینگاه م شونشیپر

  

 بله؟ -

 

و  کنهیاتاق هامون نگاه م یمن و بعد در  بسته به

 !دهیم رونینفسش رو محکم ب

 



 !یچیه-
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 زیم یکه دستاش رو کامال پر کرده رو ییدهایخر

 .ذارهیدو نفره وسط آشپزخونه م یغذاخور

 



رو بند آورده بودن،  ری! تصادف شده بود مسدیببخش-

 شد...  رید نیهم یبرا

 

به دور تا دور خونه نگاه  یدست به کمر و متعجب کم و

 . کنهیم

 

 یخونه، جا نیا یاومدم تو یچقدر خوب شده! از وقت-

 ها رو عوض نکرده بودم!  لهیوس

 

 .گردهیلبخند به سمتم برم با

 

 وبه! خ تیدارخونه-

 

گذاشته رو  زیم یرو که رو ییدهایتفاوت خر یب

 .دارمیبرم



  

 دونستمیرو نداشتم، اما نم یزیچ ییقصد جابجا-

 کجا بود که به حالت قبلش برگردونم!  هالهیوس یجا

الزم نبود زحمت  کردمیممنون! خودم جمعشون م-

 .یبکش

 

آب رو باز  ریو بعد ش یخال نکیس یها رو تو وهیم

 .کنمیم

 

خطرناک  نیزم یو سفال رو شهیاون همه خرده ش-

 بود...

  

. ارهیبه روم ن کنهیم یشده اما سع یزیکه چ فهمهیم

. ذارهیم دیکه با ییجا یرو تو دهایو خر کنهیکمک م



به سمتش  ذارمیسبد م یرو تو بیس نیآخر یوقت

 . کنهیشروع م مقدمهیو اون ب گردمیبرم

 

 ...یایشده؟ ناراحت به نظر م یزیچ-

 !کنمینگاه نم بهش

 

 لباس سختمه...  نیا یخرده تو هی-

  ست؟یهمراهت ن یا گهیلباس د-

 

 یتو دنیکه قبل از لباس پوش یو تاپ نیشلوار ج فقط

 داشتم. فمیک یتنم بود رو تو شگاهیآرا

 

 فقط شلوار... -

 



 یتو یاخماش کم کردیکه فکر م یوقت شهیهم مثل

 .رهیهم م

  

 ...ایهمراهم ب-

 

. کنهیو در کمدش رو باز م میریهم به اتاقش م با

 یمدت نیا یمرتبه، اما ط ادیمرد تنها ز هی یکمدش برا

همه کاراش مرتب و بدون  شهیهم شناختمشیکه م

 نقصه.

 

که از هر رنگ و مدل  ییهاراهنیپ فیبار رد چند

 راهنیپ نکهیتا ا گردهیکرد رو م دایتوش پ شدیم

 نیآست ی. مارک وصل به لبه ارهیم رونیرو ب یدیسف

 .زنهیو لبخند م دهیرو بهم نشون م

 



 !دمی... نپوشیول دمشیوقته خر یلیخ-

  

که خودش با  کنمینگاهش م یحالت مشکوک با

 :دهیادامه م قتریعم یلبخند

  

با چه  دونمیبرام تنگه! نم یلیخ ست،یاندازه ام ن-

 !دمیرو خر نیا یالیخ

 

و  ندازهیمن م کلینگاه به ه هیو  رهنینگاه به پ هی

 :دهیادامه م

  

... یبزرگه! ول یلیتو هم خ یو البته بدون شک برا-

 !یچیبه از ه یکاچ
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و اون بدون  رمیگیرو با تعلل از دستش م راهنیپ

 .رهیم رونیاز اتاق ب یاگهیحرف د

 

 راهنی. پکنمیو لباسم رو عوض م ندمیاتاق رو م در

تا رون پاهام  شیبهراد اونقدر برام بزرگه که بلند

 .شنیهاش گم م نیآست یو دستام تو رسهیم

 



دو سمت  زنم،یتا م شهیکه م ییرو تا جا هانیآست

تر از کمر  نییپا یو کم کنمیرو جمع م راهنیپ نییپا

 .زنمیگره م نمیشلوار ج

 

اما در کل به  ستین راهنیپ یفرار از گشاد یبرا یراه

که تنم بود  ی. نسبت به اون لباسمیهم راض نیهم

 .امیباهاش کنار ب تونمیبهتر م یلیخ

 

و بعد از چند بار تکون دادن سرم  کنمیرو باز م موهام

شده ام احساس  خفه یموها نیهوا رو ب انیباالخره جر

 .کنمیم

 

 ندازم،یشونه ام م یو رو بافمیها رو ماون یسخت به

رو  ختهیصورتم ر یتر که توکوتاه یطبق معمول موها

 .زهیریصورتم م یاما مصرانه تو ذارمیپشت گوشم م



  

ها مشخصه که ظرف ی. از صدارمیم رونیاتاق ب از

که  دهیاملت نشون م یست و بوآشپزخونه یبهراد تو

صبحونه و ناهار درست  نیگزیجا ییغذا یداره وعده

 ! کنهیم

 

 تابهیماه ی. تخم مرغ ها رو تورمیآشپزخونه م به

 گرده،یو با گذاشتن در تابه به سمتم برم شکنهیم

 ...دهیسر تکون م تیو با رضا کنهینگاهم م هیچند ثان

 

 !یخوب ازش درآورد زیچ هیچقدر خوب شده!  -

 

لبخند بزنم، به سمت  کنمیم یفقط سع جوابش در

رو که با اومدن بهراد گذاشته  ییو چا رمیم نتیکاب

 .زمیریها مفنجون یرو تو ادیبودم تا دم ب



 

و  نیعطر دارچ تونمیها ماما از بعد مدت بهیعج برام

فکر از ذهنم نگذشته که  نیرو حس کنم! هنوز ا یچا

که  یقیو با نفس عم بندهیبهراد چشماش رو م

 .ارهیفکر من رو به زبون م کشهیم

  

 عطر رو حس نکرده بودم!  نیوقته ا یلیخ -

 

خودم  یاما به رو دمیخوب منظورش رو فهم نکهیا با

 .ارمینم

 

 ؟یچه عطر -

 

ها رو هم و تخم مرغ و گوجه دارهیتابه رو برم در

 .زنهیم



  

 !  یحس زندگ ،یعطر چا -

 

 :دهیوار و آروم ادامه مزمزمه و

  

 خونه منتظرمه! ینفر تو هی نکهیحس ا -

 

 یو رو ذارمیم زیم یرو رو یچا ینیس گم،ینم یزیچ

 ریز ی. بهراد هم با گذاشتن تابه رونمیشیم یصندل

 .نهیشیروبروم م یچوب یقابلمه ا

 

 ... هم ناهار هم صبحونه!دییبفرما -

 

 . دهیو ادامه م دارهیسنگگ تکه شده رو برم نون

  



که  ینرفت یمهمون نیچن تیزندگ یمطمئنم تو -

 !یاملت نیبهت بدن! اونم چن یکیصبحونه و ناهارت رو 
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که  ینرفت یمهمون نیچن تیزندگ یمطمئنم تو -

 !یاملت نیبهت بدن! اونم چن یکیصبحونه و ناهارت رو 



 

 .دمیجوابش رو م دیقیو ب خورمیم مییاز چا یکم

  

 نیمنتظر چن دیبرم با ییبدون دعوت جا یوقت -

 هم باشم... یزیچ

 

 .خندهیو م دهیرو قورت م اشلقمه

 

  که؟یت ایبود  یدلدار یکه گفت ینیا -

  نجا؟یا انیم یو اسکا ایمار ی! گفتدونمینم -

 !میکنیم یمنو تو با هم زندگ آره و-

 

 :دهیکه ادامه م کنمیتعجب نگاهش م با

 



 یخونه یایم یتهران هر از گاه میایم یوقت یعنی _

 یدفعه از وقت نی! اما ایتا تنها نباش امیمن م یمن، گاه

 ! یمن شیپ نجایتو ا میبرگشت

 

و  فهممیم میکه قراره تظاهر کن یزیرو از چ منظورش

 زیتا م کنهی. بعد از غذا کمکم مدمیفقط سر تکون م

 .میشوریرو جمع کنم و ظرف ها رو با هم م

 

از پسر  گفتیکه م یمیمر یهاگل یاز ساقه یکم

 یتو زنم،یبود رو م دهیپشت چراغ قرمز خر یابچه

ها وسط مبل یاشهیش زیم یگلدون پر از آب سرد رو

 .چرخمیبهراد به سمتش م یو با صدا ذارمیم

 

 یخانوم تو هی کنمیخودمم دارم باور م ینجوریا -

 خونمه!



 

که هنوز قفل بود اشاره  یبه حرفش به در توجهیب

 .کنمیم

 

  ؟یکنیم کاریهامون رو چ -

 

 . شهیلباش پاک م یاز رو لبخند

 

 درست کن! خی سهیک هی امیلطفا تا من ب -

 

و الکل و  نیو با بتاد رهیم یبهداشت سیسرو به

که از  یخی یسهیو با ک گردهیدستمال و آب برم

 ! رهیبه اتاق هامون م رهیگیدستم م

 



! اون از فهممی. بهراد رو نمنمیشیکاناپه م یرو

هم از محبت و  نیا ش،یرحم یشب قبل و ب تیعصبان

 نسبت به هامون!!! شیمهربون

 

 ریز اد،یم رونیبهراد از اتاق ب گذرهیکه م قهیدق چند

دست هامون رو گرفته تا بتونه راه بره و اون رو به 

 .برهیسمت اتاق خودش م

 

آخر با  یتا لحظه یکه حت نمیبیهامون رو م نگاه

که  گذرهینم ادیو ز رنیاتاق م یبه منه. تو یجیگ

 .رسهیشر شر آب حموم به گوشم م یصدا

  

عطرش  یکه بو زیم یرو یهامیمر یقفله رو نگاهم

 تموم خونه رو پر کرده...

 



 یاتفاقا یهامون، رو یبهراد، رو یقفل شده رو مغزم

 نیکه بدون شک راجع به من ب یزیاونا! و چ نیب

 اوناست...
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◎◎◎◎   ◎◎◎◎◎◎    ◎◎◎◎◎   ◎◎◎◎ 

 



 

بغض به گلوم فشار آورده بود که احساس  اونقدر

نگه  ستگاهیا ی. اتوبوس توادیصدام در نم کردمیم

 شدم. ادهیداشت و پ

 انیمهتا و پو دنیشوک بودم، شوک د یتو هنوز

 باهم...

 ...سایبد بود از حال داغون آ حالم

 

شه! اونم به کرده با انتیکه مهتا خ شدینم باورم

 باور کنم؟! تونستمی... اصال مگه مشدی... باورم نمسایآ

 

 یبه اون قصر مجلل تا به مامان تو گشتمیبرم دیبا

 ستگاهیا نیکردن کمک کنم. از آخر زیتم یادامه

 راه بود. یکل نینشمرفه یاتوبوس تا اون منطقه

 



بفهمه، پس تا  یزیمامان از حال زارم چ خواستمینم

 یحالم بهتر بشه. سع یرفتم تا کم ادهیاون قصر رو پ

پرت کنم.  شیچند ساعت پ یکردم حواسم رو از اتفاقا

به  میدیرس اریصبح با مامان و زان یفکر کردم به وقت

 روز اول کارمون... یاون قصر برا

 

 در خونه باز شد محو خونه شدم... یوقت

از  یده که حتش یبزرگ و سرسبز و درختکار اطیح

 مون هم بزرگتر بود! مدرسه اطیح

 

خونه قرار داشت که با  نییپا اطیح یبزرگ تو استخر

 ری. بجز مسشدیبزرگ خونه جدا م اطیچند پله از ح

شده با  نییو تز دیسف یهاشده با سنگ یکارسنگ

شده پر بود از  یچمن کار اطیکل ح ،یچوب یهاطاق



اومده بود که  شیکه کم پ ییرنگارنگ و درختا یهاگل

 .نمیبب ییجا

 

 یسنگ کار ریتموم مس یکه ط یچوب یطاق ها یهیپا

 یهاگل یخورده چیپ یهاشده ادامه داشت با بوته

 شده بود. دهیپوش زینسترن ر

 ریمس یعبور یبا راهرو یشده گاه یکارسنگ ریمس

که   رفتیم  شدهیکارچمن اطیبه وسط ح یایفرع

 یبزرگ و مجلل و شاخه قیا به آالچهاز شاخه یکی

که دور  ییهایو صندل یبه تاب بزرگ خانوادگ گهید

 .دیرسیشده بودن م دهیچ زیم

 

عمارت  هیاز  یروبرومون که دست کم ساختمون

به  یپر ابهت ینما یاو قهوه دیسف یهانداشت با سنگ

 خودش گرفته بود.



 

 ریقرمز ز یکیبود که با توپ پالست اریبه زان حواسم

 یهامحو نگاه به استخر بود که با کفش یبغلش جور

شده  یکارو چسب یهزار بار دور دوز یکهنه

 یخورد اما دست از نگاه کردن به استخر آب یسکندر

 یصبح، رو یتازه طلوع کرده دیو تاللو خورش یرنگ

 سطح آب لبالبش برنداشت.

 

بزرگ  یارهیدامیکه از ن اطیح دیمرمر سف یهاپله از

و پشت  میباال رفت شدیم کیکوچ بیشروع و به ترت

تا در باز شد و  میستادیا یاسوخته یادر بزرگ قهوه

 .میوارد شد

 

شباهت داشت به  یزیچشمام به هر چ یجلو یخونه

 جز خونه! 



 یبود که ما زندگ ینیزم ریاز نظر من همون ز خونه

 یذهنم مثل خونه یخونه نیترالعادهفوق ای م،یکردیم

 و مهتا بود.  سایبزرگ آ

 

 یبرا ییبا دکور قرمز و طال دیاون سالن تماما سف اما

محال به  تشیکه واقع ییایرو هیبود!  ایرو هیمن فقط 

 . ومدینظر م

 

که از  ییهاشده، لوستر یبلند و تراشکار یهاستون

دست مبل با  نیبودن، چند زونیسقف بلند خونه آو

خاص از  یکه با فرم یبزرگ یهاف، پلهمختل یهاطرح

 ساخته بودن... ریباال مس یرفتن به طبقه یبرا یکنار

که تا اومدن  یدمانیها، دکور و چگلدون ها،مجسمه

خانوم خونه باعث شده تموم وجودم بشه چشم و با 

 تموم اون چشم ها نگاه کنم... 



 

 لمیم رغمیکفش باعث شد عل یتق پاشنهتق یصدا

روبروم  ییایو رو ییتماشا ریتصو ینگاهم رو از ادامه

قرمز که به  یبا فرش دیسف یهاپله ریبردارم و به مس

ها رو پوشونده از وسط پله یفقط قسمت ییبایصورت ز

ها به از پله یکه به آروم یبودن نگاه کنم و خانوم

 سمت ما اومد...

 

ن که تنش بود او یرنگ یبلند و عبا مانند زرشک شنل

 که خانم اون خونه باشه.  کردیم نیا یرو کامال برازنده

 

 سالم خانوم  -

 

زن برداشتم، فقط نگاه  ییبایمامان چشم از ز یصدا با

 !یواقع ییایبه رو کردم،یم



 

 !   دیسالم!خوش آمد -

 کار... یبرا میممنون خانوم! ما اومد -

کمه،  یلی! خب... فکر کنم وقت خدونمیبله م -

 دیتونی. به نظرتون مستگهیچهار پنج روز د یمهمون

 د؟یتمومش کن

 .نیبله خانوم، نگران نباش -

 شروع کن... یخوبه! از هرجا که خواست -

 ممنون خانوم!  -

 ! دیزودتر شروع کن -

 
◎◎◎◎◎◎     ◎◎◎◎◎    ◎◎◎◎◎   
◎◎◎◎◎◎ 
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و بهراد  امیچشمام به خودم م یجلو یزیحرکت چ با

 .کنهیکه متعجب نگاهم م نمیبیرو م

  

  ؟ییکجا -

 شده؟ یچ -

 !یچند بار صدات کردم متوجه نشد -

 

 .فرستمیبلند موهام رو پشت گوشم م یدسته



 

 حواسم نبود!  د،یببخش -

 

و قبل  نمیبیاما هامون رو نم کنمیاطراف نگاه م به

 :دهیبپرسم خودش جواب م یزیچ نکهیا

 

خرده بهتر شده. دوباره  هیبردمش حموم حالش  -

 رفته بخوابه.

 بود!  دهیپر یلیرنگش خ -

 هیحال به زور  نیبا ا خوردینم یزی! چهیاز گشنگ -

 تونهیبه خوردش دادم، بخاطر سردردش نم یزیچ

 .نهیبش

  



بودم  دهیکه فهم یانم دارشه و حوله یبه موها نگاهم

. ذارهیعادتشه که بعد از دوش گرفتن دور گردنش م

 :ادیبه حرف ب شهینگاهم باعث م

 

 شده؟  یزیچ -

 نه!  -

 !یفکر یتو یلیخ -

 

با  تونمینم نیاز ا شتری. بکنمیچشماش نگاه م یتو

 :پرسمیسوال کلنجار برم پس سوالم رو م نیا

 

  ؟یدونیم یتو راجع به من چ -

  ؟یچ یعنی -

 ؟یدونیم یمن و هامون چ نیتو راجع به اتفاق ب -

 



و نگاه  عیاما با جواب سر خورهیجا م کنمیم حس

 .ندازهیمن م نیزم یمطمئنش باز هم توپ رو تو

  

 بدونم؟  دیافتاده که من با یتو و هامون اتفاق نیب -

 بهراد! -

 

که شروع  یباز کنهیو مجبورم م کنهینگاهم م منتظر

 کردم رو خودم ادامه بدم.

  

، بهراد! هامون "یدونیتو که م"گفت  شبیهامون د -

 !یدونیرو م یزیکرد که تو چ دیتاک شبید

 

 الیخیو ب کشهیسرش م یدور گردنش رو رو یحوله

 تفاوتیبه خشک کردن نم موهاش و ب کنهیشروع م

 :دهیجواب م



 

 گفت! یزیچ هیمست بود زالل،  شبیاون د -

 

روبروش سد راهش  ستادنیمبل بلند و با ا یرو از

 .شمیم

 

زد که  یحرف یمست یتو نجاستیا قایمشکل هم دق -

 !زنهینم یاریهش یتو

 

 ...یریی! بدون تغکنهینگاهم م بهراد

 یتو یمطمئن چ یدارم بدونم پشت اون چهره دوست

 !گذره؟یذهنش م

 .کنمیچشماش نگاه م یتو

 

 جواب منو بده بهراد... -
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چشمام نگاه  یو تو شهیدستش متوقف م حرکت

 .کنهیم

  

 زالل... نیبب -

 



زنگ  یهستم که صدا دنیشن یتموم وجود آماده  با

بذاره، به سمت  تموممهیحرفش رو ن شهیباعث م

 بره و جواب بده: فونیآ

 

 تو...  نیای! بنیخوش اومد -

 

 :گردهیبه سمتم برم و

 

 اومدن. ایو خاله مار یاسکا -

 

 ی. کمرهیم اطیبه ح شوازیپ یجلوتر از اونا برا خودش

. شنیوارد خونه م یاسکا یخنده یکه با صدا گذرهیم

 .رمیجلوتر م یاستقبال کم یبرا

 

 سالم! -



 

 .کنهیبغلم م مانهیو صم ادیبه سمتم م یاسکا

 

 سالم الماس... -

 

نگاه و به من  یاسکا یمیبا تعجب به برخورد صم ایمار

 .زنهیو با سالم من لبخند م کنهینگاه م

  

  ؟یسالم زالل جان! خوب -

 .نیممنون! خوش اومد -

 

به آشپزخونه  کنم،یم شونیسمت مبل ها همراه به

پارچ  خچالی ی. از توادیو بهراد هم همراهم م رمیم

که  یبلند یهاوانیل یو تو ارمیم رونیشربت رو ب



که از پشت  زمیریکمک آماده کرده بود م نیبهراد ح

 : کنهیگوشم زمزمه م کیسر و نزد

 

  ؟یخوایکمک نم -

 

تموم بدنم خشک  کنمیاحساس م هیچند ثان یبرا

 نیو من رو ب شهیگوشم اکو م یتو شده... صداش

 .کنهیزمان ها معلق م

 

 خوامینم گهی! دستی... نه... االن نه... االن وقتش ننه

 جلوشون بشکنم... 

که فقط  ارمیخودم ن یبه رو کنمیم یاما سع سخته

تلخ  یکوتاه تا چه حد من رو به خاطره ا یجمله نیهم

 پرت کرده... 

 



انقباض عضالتم  کنمیم یو سع کشمیم یقیعم نفس

 .فهمهیم یرو به خوب نیرو کنترل کنم و بهراد ا

 

 زالل؟  یخوب -

 ها رو ببر لطفا!  یدستشیپ -

 

هم  یبه جواب دادن ندارم و اصرار یاعالقه فهمهیم

من هم با  ده،یکه گفتم رو انجام م ی. کارکنهینم

و کنار  رمیبه جمعشون م ینیریبرداشتن ظرف ش

 .نمیشیمبل م یبهراد رو

 بهتر از من بلده که سکوت رو بشکنه. بهراد

 

 خوش گذشت؟ شبید -

 

 .کنهیم دییتا جانیبا ه یاسکا



 

انتخاب اسم  یشد که برا فیخوب بود. ح یلیآره خ -

 !تونی. اسمش رو گذاشتن زنیدخترش نبود
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 یرو یلبخند سرد ایو مار یاسکا ی رهینگاه خ ریز

اسمش رو خودم  دونستی. اون که نمنهیشیلبام م

 انتخاب کرده بودم...

 

 من هم صحبت کنه. یجا کنهیم یسع بهراد

 

 هیاما اگه هامون  میبمون میدوست داشت یلیآره! خ -

مجبور  داد،یسته گل به آب مد موندیم شتریخرده ب

 !میخونه و از اصل جشن جا موند مشیاریب میشد

 

 .کنهینگاهمون م یبا ناراحت یاسکا

 

اوه! خاله بهم گفت که هامون مست کرده بود.  -

 یعنی کنه،یچند ساله که هامون مست نم یدونیم



واقعا تعجب  زنه؟یوقته که لب مشروب نم یلیخ یحت

 که مست بود؟ آخه...  یکردم! مطمئن

 ینفهمه، حت یچیمست بود. اونقدر که ه اهیآره س-

باهام  برمشیم رونیدارم به زور از جشن ب دید یوقت

 شد و... ریدرگ

 

 .کنهیحرف بهراد رو قطع م یبا نگران ایمار

 

 ن؟یشد ریدرگ -

آره!  ر،یدرگ یگیاگر به دو سه تا مشت و لگد م -

 خورد... ترشیو البته هامون ب میشد ریدرگ

 

 .خندهیبا تعجب م یاسکا

 

 !ش؟یواقعا زد -



 

 .دهیو به دستم م دارهیشربت رو برم وانیل بهراد

 

 کنه،یم کارینبود داره چ شیآره، تا دلت بخواد! حال-

 نامربوط هم گفت و منم مجبور شدم... زیچندتا چ

 

 . دهیبا تاسف سر تکون م ایمار

 

! یخوب شد که بود ی! منم تعجب کردم، ولبهیعج -

 نزده؟ یبیحالت خوبه؟ بهتون که آس

 

و آروم  دارهیخودش هم برم یبرا یشربت وانیل نباریا

 .خندهیم

 



کرد و باعث شد خودش  یبد قلق یلینه! راستش خ-

 !نهیبب بیآس

 

 .کنهینگاهمون م یاسکا

 

 االن کجاست؟  -

 

 .کنهیبا سر به اتاق اشاره م بهراد

  

 هنوز منگه...  یول دهیاز سرش پراتاق خوابه!  یتو-

 شش؟یبرم پ تونمیم -

  

 .کنهیبا دست به اتاق اشاره م بهراد

  

 چرا که نه؟! -



 

و به سمت  شهیمبل بلند م یبا لبخند از رو یاسکا

 یتا رفتن اسکا ای. ماررهیکه بهراد اشاره کرد م یاتاق

و بعد نگاهش به سمت من و  کنهیاتاق سکوت م یتو

 .دهیم حیو توض گردهیبهراد برم

 

 نگرانش بود! یلیخ -
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و بعد  کنهیاتاق سکوت م یتو یتا رفتن اسکا ایمار

 حیو توض ردهگینگاهش به سمت من و بهراد برم

 .دهیم

 

 نگرانش بود! یلیخ -

 نیپسر هنوز هم عادتشه که با ا نیحق داشت! ا -

 اخالقاش همه رو نگران کنه...

 

 .کنهیبه بهراد نگاه م یبا لبخند مهربون ایمار

 

 یاز دست اخالقا یپس ک ؟یگیتو به هامون م -

از دست  یزالل... اسکا چارهیتو اعتراض کنه؟ ب جبیع



 تونهیهامون، زالل از دست تو! واقعا که فقط عشق م

 بهشون بده!  یتحمل نیچن

 

 .کنهیبا همون لبخند به من نگاه م و

 

 کنه؟یکه نم تتیبهراد اذ -

 

 لبخند بزنم: کنمیم یبهراد نگاه و سع به

 

 تیخودش رو اذ شتریاخالقش ب نی! با اادینه ز -

 .کنهیم

جلوش رو گرفت،  شهیم یهامون سر و صدا داره ول -

دفعه  کیصدا اما  یآروم و ب مه؛یاما بهراد مثل نس

و  زهیریرو به هم م زیهمه چ کنه،یطوفان به پا م

 ...رهیم



 

دستشه به  یکه تو یشربت وانیو با ل خندهیم بهراد

 .دهیم هیمبل تک یپشت

  

زالل از با من بودن  یکن یکار هی یتونیخاله م -

 بشه؟  مونیپش

 یعنیحاال از دستت فرار نکرده  نیاگر تا هم -

 .ستیکارش ن یتو یمونیپش

 

 .دهیشربت رو از لبش فاصله م وانیل بهراد

  

نظرت در مورد من عوض  ینیاگر اخالق زالل رو بب -

 .شهیم

 

 .رهیگیاز تعجب و خنده م ییرنگ و بو ایمار نگاه



 

  ه؟یمنظورت چ -

دارم،  میاز نس یظاهر هیکه حداقل من  نهیمنظورم ا -

 یندار یانتظار چیازش ه یوقت قایاما زالل نه! دق

 .کنهیرو نابود م زیهمه چ کدفعهی

 

و  شهیبزنه در اتاق باز م یبتونه حرف ایمار نکهیا قبل

 .انیم رونیاز اتاق ب یهامون و اسکا

هم  یراه بره و اسکا کنهیم یتلوتلوخوران سع هامون

و خودش  ارهیبا گرفتن دستش اون رو به سمت مبل م

 .نهیشیهم کنارش م

 .کنهیدر هم هامون نگاه م یبه چهره ایمار

 

 سالم... -

 



داشته سرش رو به که بسته نگه ییبا چشما هامون

به زخم و خون  ای. ماردهیسالم تکون م ینشونه 

ز تاسف سر تکون و ا کنهیصورت هامون نگاه م یمردگ

 .دهیم

 

 هامون؟  یخوب -

 

و بدون  برهیم هاشقهیدستش رو به سمت شق هامون

 یدست رو یکه اسکا دهیباز هم سر تکون م یحرف

 .ذارهیهامون م یبازو

 

 شبیچرا د ،ینخور یکردیم یسع یتو که حت -

  ؟یکه مست بش یاونقدر خورد

 

 :دهیبا سرزنش ادامه م ایمار و



 

! یزالل و بهراد خراب کرد یرو هم برا یمهمون -

و به همه  یسگ شد ونیهما نیو ع یمست شد

به  یچ نیبب ؟یاز دهنت در اومد گفت یو هرچ یدیپر

 کاریاگه بهراد نبود من چ ؟یروز خودت آورد

هامون؟ چرا هر روز  یکنیفکر کار م یچرا ب کردم؟یم

 ؟یشیم هیلجن شب ونیبه اون هما شتریب یدار
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 از جا بپرم! شهیهامون باعث م ادیفر یصدا

 

 ! به شماها چه؟گهید نیذبس کن-

 

از داد هامون هم برام  یبهراد حت یجد یصدا تحکم

 تره.ترسناک

 

 هامون! نییپا اریصدات رو ب-

 

هامون اول به بهراد و بعد  یبه خون نشسته یچشما

 شرهی. نگاه خزنهیم زل مبه من که کنار بهراد نشسته

 دست بهراد رو دور کمرم احساس کنم. شهیباعث م

 



از من و دست بهراد  زنهیکه م یهامون با پوزخند نگاه

و با بستن  برهیسرش رو به عقب م شه،یجدا م

 .کنهیرو تموم م یباز نیچشماش ا

 

بهراد خالص  یچطور از اون فضا و فشار دستا دونمینم

مبل  یاز رو رسهیکه به ذهنم م یزیچ نیبشم با اول

 . شمیبلند م

  

 ن؟یناهار خورد -

 

 .کنهیو با لبخند نگاهم م نهیشیتر مراحت یکم ایمار

 

 یصبح تموم شد و وقت کی... جشن نزدزمینه عز -

چند ساعت  نیاونقدر خسته بودم که تا هم میبرگشت

 یشدم اسکا داریهم که ب یبودم. وقت دهیخواب شیپ



تکه شکالت خوردم،  هیبخورم فقط  یزیفرصت نداد چ

 دوش گرفتم و اومدم.  هی

 درست کنم... یزیچ هی رمیپس من م-

 

بردارم بهراد مچ دستم رو  یبتونم قدم نکهیا قبل

 .رهیگیم

وقت شامه،  گهیدو ساعت د یکی! زمیعز خوادینم-

 .ارنیب دمیغذا رو سفارش م

 

 اجیمن به فرار از اون جمع احت کنم،ینگاه م ایمار به

 .کردمیکار رو م نیا دیدارم و با

 

آماده کنم تا وقت  کیکوچ یعصرونه هیخب پس  -

 . رهیضعفشون رو بگ یشام جلو

 



 .کنهیم دییتا ایبگه مار یزیبهراد چ نکهیا قبل

 

 اجیضعف نکردن بهش احت ی! واقعا برازمیممنون عز -

 دارم.

 

 دهیو اجازه م کنهیبهراد آروم مچم رو رها م دست

 فرار به آشپرخونه پناه ببرم. یبرا

 

 گذره،یم یمیصم یجوّ یساعت در کنارشون تو چند

 به اون تعلق ندارم. کنمیکه من احساس م یجو

 

 

 .تونییرایدلم! ممنون از پذ یزایدار عزخدانگه -

  

 



 مهیسکوت و خلوت ن یلبخند بزنم و تو کنمیم یسع

که  یتا راننده شخص ستمیایشب شهر، کنار بهراد م

رو از  نیاومده ماش یو هامون و اسکا ایبردن مار یبرا

 .کنهیچشمامون دور و دورتر م یجلو

 

و  رمیبه بهراد به اتاق م توجهی. بمیگردیخونه برم به

 .گردمیبه هال برم لمیبا جمع کردن وسا

 

کاناپه نشسته و سرش رو تا حد ممکن به  یرو بهراد

رو  شقهیبسته دو سمت شق یعقب برده. با چشما

 ش مشخصه که درد داره.هو از حالت چهر دهیفشار م
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 ... ریس برام بگآژان هیلطفا  -

 

. کنهینگاهم م یظیرو باز و با اخم غل چشماش

 بخاطر حرف من! ایاخم بخاطر درده  نیا دونمینم

 

 آژانس؟  -

 برم خونه!  خوامیم -

 ! برمتیبمون فردا م -



موندم،  نجایا دیکه با یاز اون شتریب یلینه! خ -

 برم.  خوامیم

 ! رسونمتیپس صبر کن خودم م -

 نه...  -

 

و چند قدم  شهیکاناپه بلند م یبه حرفم از رو توجهیب

 .رهیو مدارک روشه م چییکه سو یزیبه سمت م

 

 نیو هنوز ا ستیواقعا حالش خوب ن کنمیم احساس

 دهینرفته که تعادلش رو از دست م رونیفکر از سرم ب

 .ستهیبا کنهیم یسع زیو با گرفتن م

 

 .دومیو به سمتش م کنمیرها م نیزم یرو رو فمیک

 

  ؟یشده؟ خوب یبهراد؟ چ -



 

گره خورده و  یهارو محکم بسته و با اخم چشماش

 . دهیآروم جواب م یلیخ ییصدا

 

 . شهیسرم داره منفجر م -

 ؟یشد یچ -

سبد قرص هست،  هی خچالی ی! از روستین یزیچ -

 .ارشیب

 

 وانیها رو با ل. سبد قرصدمیکه گفت رو انجام م یکار

رو جدا  یها، قرصقرص نی. از ببرمیبراش م یآب

کاناپه  یتا رو کنمی. کمکش مخورهیو با آب م کنهیم

 .نهیبش

 !دمیاگر بگم ترس ستین دروغ

 



 ببرمت دکتر؟ یخوایبهراد؟ م یبهتر -

ها که اثر کنه بهتر هم نگران نباش! خوبم. قرص -

 .شمیم

 دفعه! هی یشد یچ -

 میعصب ونیاش در مورد هماهخاله و حرف یهیگر -

نگران  شمیم نطوریا یکرد. فشارم رفت باال! گاه

 نباش. 

 

کاناپه دراز بکشه و به سمت  یتا رو کنمیم کمکش

 رمیرها کرده بودم، م نیزم یکه رو یلیو وسا فمیک

 .کنهیبسته صدام م یهاکه با چشم

 

 زالل؟ زالل؟  -

 بله؟  -

 



 .رمیعجله به سمتش م با

 

 شده بهراد؟ حالت بده؟  یچ -

 .یریم ینه! فکر کردم دار -

تنهات  شهیحالت نم نیبا ا یبرم، ول خواستمیم -

 بذارم...

 

و با حالت مغرورانه  کنهیباز م یرو به سخت چشماش

 .نهیشیم یبه سخت شیشگیهم

 

 یازی. به پرستار نرسونمتیبرو، م یبر یخوایم -

 ! امیاز پس خودم بر ب تونمیندارم، م

 

 ه،یکه باز عصب دهینشون م شیو لحن جد اخماش

 نیبشه و ا یکه داره عصب یطیشرا نیا یتو دینبا



رو بذارم کنار! حداقل  یلجباز دیمدت با هی یبرا یعنی

حال بد من کنارم مونده  یکه تو ییهابه جبران وقت

 بود.

 

 بمونم؟  نجایا یخواینم -

 

 .ذارهیم و ساعدش رو چشماش کشهیدراز م دوباره

 

 !یبمون نجایبه اجبار ا خوامینم -
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 .زنمیاز سر غرورش لبخند م یبه لجباز ارادهیب

 

 شهینم یکه بدون یاونقدر منو شناخت کردمیفکر م -

 کرد!  یمنو مجبور به کار

خوبه! پس لطفا اون المپ رو خاموش کن سرم درد  -

 یاتاق بخواب. صبح هرجا بخوا ی... تو برو توکنهیم

 .برمتیم

 

در رو قفل  شم،یوارد اتاق م لمیبرداشتن وسا با

 . رمیو به تخت م کنمیم

تمرکز کنم و از  تونمینم یاونقدر که حت ره،یدرگ ذهنم

 . رمیبه خواب م یشدت خستگ



 

ساعت پنج صبحه و هوا هنوز  پرمیاز خواب م یوقت

 ! شهیو م گرگ

اما به محض  رمیم رونیو آروم از اتاق ب شمیم بلند

 .شمیبهراد م یخال یخروج متوجه جا

 

 .گردمینگران خونه رو م شبشیآوردن حال د ادیبه  با

 کنهیمطمئنم م ومدیکه از سمت تراس م یباد سرد 

 . رمیو آروم به سمت تراس م که بهراد اونجاست

 

تراس پشت به من نشسته و  یهایاز صندل یکی یرو

دورش پراکنده  یبا اشکال مختلف گارشیدود س

بمش  یبشم صدا کشیکامال نزد نکهی. قبل اشهیم

 :چهیپیسکوت م یتو

 



  ؟یشد داریب -

  ؟یآره! خوب -

 بهترم... -

 دکتر بهراد! یبر دیبا -

 .ستیالزم ن -

 .یدینم صیتو تشخ نویا -

 

 .فرستهیم رونیرو ب گاریدود س یاخندهتک با

 

من بودم که  شیجامون عوض شده؟! تا چند وقت پ -

 !زدمیم یکیحرفا رو به  نیا

 

 .دمیم هیو کنارش به حفاظ تراس تک رمیسمتش م به

  

  ؟یکنیم یتالف یپس دار -



 نه... -

 

 رونیلب و انگشتاش ب نیرو از ب گارشیو س شمیم خم

کنارش  زیم یرو یاشهیش یگاریرسیز یو تو کشمیم

 .کنمیخاموش م

 

 ! ستیبرات خوب ن ،یبکش نویا دینبا -

 

 :دمیو ادامه م کنهینگاهم م فقط

 

  ؟یداریوقته که ب یلیخ-

 نه...   -

 

 خواستی! انگار مکنهیرو از چشمام جدا نم نگاهش

ن توجه به نگاه نافذش رو از چشمام بخونه. بدو یزیچ



خودش شروع  بارنیکه ا کنمیبه آسمون نگاه م

 :کنهیم

 

 اسم برادرته؟ اریزان -

 

 .گردمیسرعت به سمتش برم به

  

 چطور؟  -

 االن کجاست؟  -

 ؟یپرسیم یچ یبرا -

صداش  شهیهم ،یخواب نگرانش یها تووقت یلیخ -

 !یزنیم
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بحث رو عوض کنم اما  ستمیبا اونه من اصال بلد ن حق

که برام سوال شدن  ییهاهم بحث چوقتیدر عوض ه

 ! کنمیرو فراموش نم

 

تو که "چرا هامون به بهراد گفته  نکهیمثل ا یبحث

از من و هامون  یچ قایبهراد دق نکهیو ا "یدونیم

 !دونه؟یم

 



. به شهیکم روشن م! هوا کمبرهیخوابم نم گهید

 تا صبحونه درست کنم.  رمیآشپزخونه م

 یظرف یو تو دارمیبرم اریگوجه و خ خچالی یتو از

رو  زیو م ادیتا دم ب ذارمیرو م ی. چاکنمیخرد م

 . نمیچیم

 

کرده بودم نگاهم به  فیکه کث ییهاشستن ظرف نیح

و با لبخند نگاهم  ستادهیا خچالیکه کنار  فتهیبهراد م

 .کنهیم

 

  ؟یکنینگاه م یبه چ -

 به تو... -

 

 :دهیکه خودش ادامه م کنمینگاهش م منتظر

 



دم، عطر تازه ی! هر روز چایکنیبد عادتم م یدار -

 آماده! یو هل، صبحونه نیدارچ

 

 یکه تو ییهاهم فنجونکمک ب یبرا اد،یسمتم م به

 :دهیو ادامه م کنهیپر م یبودم رو از چا دهیچ ینیس

 

 شمال؟  انیب خوانیسوزان و مهتا م یدونیم -

  ؟یچ یبرا -

بمونه، مهتا هم  نجایا تونهیکه بخاطر پروژه نم انیپو -

مهتا و  تیشمال! بخاطر وضع گردهیگفت که برم

تا  ادیتنها باشه سوزان هم م تونهیداشتن بچه چون نم

با هم باشن. تا تموم شدن پروژه هم همونجا  یمدت هی

اومدن دخترشون همه کارها  ایقبل بدن انی. پوموننیم

 رو انجام داده. 

 کنن؟  یبا سوزان با هم زندگ -



مهتا  یو وقت مونهینه... تا چند وقت اول سوزان م -

 شیپ ردهگیخودش بتونه به کارها برسه سوزان برم

 عمو فرامرز!

 ؟یدونیرو از کجا م نایتو ا -

 

 . رهیم زیبه سمت م ینیس با

 

 ایمار یکردیغذا درست م یداشت یوقت شبید -

 گفت! 

 خب؟! -

 

 یبه بخار چا ختهیرهمبه یکه معلوم بود حساب یذهن با

 .کنهینگاه م

 



 یمدت نچندان کوتاه هیداره  میهم تصم ایخاله مار -

 رو بمونه! 

 

روبروش  یصندل یو رو کنمیرو خشک م دستام

 .میشنیم

 

  ؟یختیرهمخب بمونه! تو چرا به -

منو و هامون رو کنار هم  رانهیکه ا یتا وقت خوادیم -

 ! میکن یبا هم زندگ خوادینگه داره. م

 خب؟! -

 

و متعجب نگاهم  دارهیرو کنار لبش نگه م فنجون

 .کنهیم

  

  ؟یمتوجه حرفام هست زالل اصال -



  ؟یچ یعنی -

مقدمات  هیجد مونیداده اگه رابطه و تصم شنهادیپ -

 .نهیخواستگار و ازدواج رو بچ
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 .رهیهم م یتو اخمام

 



 نیبه ا نکهیو ا میفقط نامزد میما که بهشون گفت -

 ! میقصد ازدواج ندار یزود

 

 پوزخنده. هیاش شباما خنده خندهیم یعصب بهراد

  

 نیاون سوزان بود که باور کرد و کوتاه اومد! ا -

 ...استیمار

 

 .زنهیلبخند م نیاما غمگ نیریش و

 

 نیشاگرد مامانمه، به ا ییجورا هی ایخاله مار -

 ش کرد. خام شهینم هایراحت

  ؟یچ یعنی -

 میایب هایزود نیداده بود که حتما به هم ریگ شبید -

 نمونیو صدا ب سریعقد ب یخطبه هیو  تیخواستگار



هر وقت که  یخونده بشه ادامه جشن و... بمونه برا

 .میداشت یآمادگ

 

 .کنمیتعجب نگاهش م با

 

 معتقد باشه!  زایچ نیبه ا ادینم ایبه مار -

باشه که  یاونطور زیچهمه خوادی! اما مستیمعتقد ن -

به قول خودش  خوادی. نمخواستیاگر مادرم بود م

 مادرم بشه. یشرمنده

 !؟یگفت یتو چ -

 !کنهیگفتم زالل قبول نم -

 

که جوابم ازش مشخصه  یشونیپر یشک به چهره با

حدس  یکه بجا دمیم حیاما باز هم ترج کنمینگاه م

 زدن از زبون خودش بشنوم:



 

 قبول کرد؟  -

سکوت کرد! اما معلوم بود که دوست داره زودتر  -

 ما مشخص بشه.  تیوضع

  ؟یچ یآخه برا -

خودمه، با رفتنم حساسش کردم.  ری! تقصدونمینم -

 دوباره بذارم و برم. ترسهیم

 بهراد! یگیم یچ فهممیمن... نم -

 

و کالفه به  یو عصب ذارهیم زیم یرو رو فنجون

 .دهیم هیتک یصندل

 

بخرم و تا  ایبزرگ رهن کنم  یخونه هیبهم سپرده  -

من و  خوادی. ممیزمان تموم شدن پروژه، شمال بمون

 !میهامون باهم باش



 

 . کنهیآروم و با پوزخند اضافه م و

 

همسرامون هم  بارنی! و چه بهتر که امیمثل قد -

 کنارمون باشن.

 

ام و ! من شوکهگذرهیسکوت م یکه تو یاقهیدق چند

 .کنهیاو کالفه باالخره سرش رو بلند م

  

 فکر کردم! یلیمن خ یول -

 

 .کنمینگاهش م منتظر

 

 ؟یبه چ -

 ...هی! فکر خوبشنهادشیبه پ-



 ه؟یفکر خوب یچ-

 

 : دهیچشمام و جواب م یتو زنهیزل م یعاد یلیخ

 

 !میعقد کن -
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 : دهیچشمام و جواب م یتو زنهیزل م یعاد یلیخ

 

 !میعقد کن -

 

 :شمیمنفجر م تیعصبان از

 

  ؟یگیم یچ یفهمیم -

 

 .کنهیو نگاهم م دهیم هیتک یبه صندل نهیبه س دست

 

 یلی. پشنهاد خکنمیدارم بهش فکر م شبیاز د -

 !هیخوب

 

 .کنمیتعجب صداش م با

 



 بهــــراد! -

رو ادامه  یباز نیا میوقته دار یلیگوش کن زالل! خ -

! کسالی شهیداره م گهیچند ماه د بایتقر م،یدیم

باعث شده هامون کم  نیکه ا ینیبیم یخودت هم دار

دت کردن هامون به موضوع عادت کنه و عا نیکم به ا

 جادیا یبراش ترس گهیکه حضور من و تو د هیمعن نیا

مدت جلو  نیا یکه تو یهرچ یعنی نیو ا کنهینم

 .شهیخراب م میرفت

 

 .کنمیپوزخند نگاهش م با

 

 هم جلو رفته؟  یزیمگه چ -

 

 خنده؟ی. داره مشهیچشماش ظاهر م یگوشه نیچ

 



 ! مطمئن باش! یلیآره خ -

 یسال گذشت و تو هنوز به من نگفت کیبه  کینزد -

 ! هیت چبرنامه

که هامون خودش قبول کنه که به  کنمیم یدارم کار -

 با هم! مگه نه؟! نه،ی. هدف هردومون همفتهیخاک ب

 ؟یکنیم کاریچ یدار یگیچرا نم -

موضوع  نیا گم،یبهت م گهیبار د هیزالل! فقط  -

 یو گذشته  یشخص یاز وسط زندگ قایکه دق هیزیچ

 یبرا فشیتعر ایبه مرور  یاعالقه چیکه ه شهیمن رد م

 یبا گذشته نکهیبود بدون ا نیندارم. قرارمون ا یکس

 درسته؟! م،یبجنگ ندهیآ یبرا میداشته باش یهم کار

 

ادامه  زهیریمن و خودش شکر م یچا یکه تو یدرحال

 :دهیم

  



شه!  ب یهامون عاد یبرا دیبا هم بودن ما نبا نیا -

ببره  یماجرا پ نیبودن ا یدرصد به باز کیاگر  یحت

 یبرا یراه چیاول، بدون ه یبه خونه میگردیرسما برم

 برنده شدن! 

 

رو به  رینون و پن کیکوچ یکه لقمه کنمیم نگاهش

 :دهیو ادامه م رهیگیسمتم م

 

 ! تمامش!شهیپنبه م میرشته بود یهرچ یعنی -

 

****         ****          ****         **** 

 

گرم بشه. فقط چند  یتا کم مالمیرو به هم م دستام

اول خودش رو  نیگذشته اما سرما از هم زییهفته از پا

 رسونده.



 

 یاتیکه هنوز عمل هیناهموار نیبه نقشه و زم نگاهم

 یکار گودبردار ندهیآ یروش انجام نشده اما تا هفته

 و...  یادار یهاساختمون یبرا شهیشروع م اون منطقه

 

رو پشت خودش پنهون  دیخورش یزییپا یابر یهوا

بعد از ظهره اما هوا به لطف  میکرده. ساعت سه و ن

 یکیبارون پراکنده و  نمشده و نم کیتار رهیت یابرها

صورت من  یرو یو هر از گاه نیزم یرو ونیدر م

 .نهیشیم
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پر  یزییپا یرو از هوا هامهیو ر کشمیم یقیعم نفس

 .کنمیم

 

بهراد تنگ  یدلم برا یروز کردمیرو هم نم فکرش

ازم فاصله گرفته بود  یکه چند روز یبهراد یبشه! برا

 فکر کنم. شنهادشیپ یتا رو

 !یازدواج صور شنهادیپ

 

 رییما تغ نیب یزیچ شهیباعث نم گفتیکه م یازدواج

 میهم شد یکه برا یکینزد یهاکنه، ما همون دوست



جامعه و عرف نسبتمون  دیو فقط از د میمونیم یباق

 .کنهیم رییتغ

 

 نکهیا یبه هدفمون بود! برا دنیرس یکه برا یازدواج

 میندار یما هدف نکهیا نانیهامون رو از اطم میبتون

 .میخارج کن

 

 ...شهینم اما

 کنمیرو قبول کنم! احساس م یزیچ نیچن تونمینم

. کنهیبهراد داره در مورد هامون موضوع رو بزرگ م

ما زوم کرده و همه رو  یرفتارها یهامون هنوز هم رو

 نظر داره!  ریز

 



 نیماش یاون هم اول صبح تو شنهادشیرد به پ جواب

دوشم برداشت اما ترس دور  یرو از رو ینیبار سنگ

 شدن و از دست دادن بهراد رو به دلم انداخت. 

 

 .شناسمیهاش رو مقدم یروزها صدا نیکه ا یبهراد

کنار چشماش، پوزخنداش،  نیقدماش، چ یصدا

 ینگاه نافذش، گرما راش،یگ یچشما تش،یعصبان

 هاش...نفس یصدا یحضورش و حت

 

 میبهش وابسته شدم و عادت کردم عصب نکهیا اعتراف

 نانیبودنش و احساسم از اطم یادآوریاما  کنهیم

 یهایمثل همون چا یکنارم هست حس شهیهم نکهیا

 ...نی. گرم و دلنشدهیکنار کارگرها رو بهم م یشیآت

 

 . گردمیبه عقب برم ییصدا با



 .شمیمنطقه خلوت شوکه م نیا یهامون تو دنید از

 

و با عجله  تیاهمیباشم و ب شهیزالل هم کنمیم یسع

 . رهیگیاز کنارش رد بشم که مچ دستم رو م

 

بدنم منقبض  ارادهیدستش دور مچم ب یحس گرما با

نگاهش  یو عصب کشمیبا شتاب دستم رو م شه،یم

 :کنهیبگم خودش شروع م یزیچ نکهی. قبل اکنمیم

 

! داستان ن؟یپلکیدور و بر هم نم گهیکه د منیبیم -

  ه؟یچ

 

که پوزخند پُرتمسخرش رو نثارم  کنمینگاهش م فقط

 .کنهیم

 



 ایتون تموم شده؟ عاشقانه یهاکردن ینقش باز -

 ...دمیشا

 

 :دهیو ادامه م ندازهیم یسر تا پام نگاه به

 

کرد و حاال انداختت  یباهات باز یکاف یبه اندازه -

 نیشد؟ واقعا هدفتون از راه انداختن ا ریکنار؟ ازت س

من اونقدر تو و بهراد  یبود؟ فکر کرد یمسخره چ یباز

 یرو باز چاکنهیس یهانقش عاشق شناسم؟یرو نم

 ؟یکه چ نیکرد

 

و اون بلندتر ادامه  رمیازش فاصله بگ کنمیم یسع

 :دهیم

 



 چوقتی! ههیکیخود تار من که بهت گفته بودم اون -

 ...یبه حرفم گوش نداد

 

 یعصب دی. دکتر گفته بود نباشمیعجله ازش دور م با

بذارم  دیحالم رو بد کنه، نبا یزیبذارم چ دیبشم، نبا

آروم  دیخودم رو کنترل کنم، با دیکنه! با تمیاذ یزیچ

برم  دیبا ترسم،یبا خودم بگم که من نم دیباشم، با

که  ییبرم جا دیها دور باشم، باکه از همه تنش ییجا

 بهراد باشم... شیپ دی... بادی. بانکنه تمیاذ یزیچ

 

 یادهایو به فر شمی. دور مشمیهامون دور م از

که به طرز باور  یزیفقط به چ دمیبلندش گوش نم

 ی. دستم رو توکنمیآرومم کنه فکر م تونهیم ینکردن

اسمش  یو رو ارمیم رو در میو گوش برمیم بمیج

 .زنمیضربه م



 

 ستیمهم ن ره،یچقدر درگ ستیمهم ن شه،یمثل هم 

 یصفحه یکه رو« زلزله»اسم  ه،یوسط چه کار

زمان ممکن جواب  نیترکوتاه یتو فتهیم شیگوش

 .دهیم

 

 زالل؟ -

 دنبالم؟ یایب یتونیبهراد... م -
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رو به سمتم  ییمقوا ینیو س شهیم نیماش سوار

 .رهیگیم

 

 یشده؟ از عصر تا حاال فقط دار یچ یگیحاال م -

هم که  یهرچ ،یایهمراهم م رمیجوجه هرجا م نیع

 !«گمیم» یگیشده فقط م یچ گمیم

 



 نکهیا یو برا دمیرو به دستش م رموزشیش وانیل

 رموزیاز ش یمطمئن بشه حالم خوبه خودم هم کم

 .خورمیم دهیکه خر یخوشمزه.ا

 

 !ستین یزیچ -

تو رو مثل کف دستم  گهیزالل! به من نگاه کن! من د -

با انگشتات  یوقت ،یدزدیچشم م ی. وقتشناسمیم

شده. صبح حالت خوب  یزیچ هی یعنی یکنیم یباز

ظهر هم وقت  ،یو رفت یازدواج مخالف نیبا ا یبود، گفت

و  یناهار از دور حواسم بهت بود که ناهارت رو گرفت

 شهیرو هم مثل هم شیکم هیو  یرو خورد شترشیب

 نیچند ساعت بعد با ا هویها!  وونیواسه ح یختیر

 یبه من، تا آخر ساعت کار یزنگ زد شونیحال پر

! حاال یهرجا رفتم همراهم اومد یجوجه دست نیهم ع

 شده؟ یکن چ فیدختر خوب برام تعر هیمثل 



 

 اشرهینگاه خ ریتا ز خورمیم رموزمیاز ش گهید یکم

و نگاهش  کشمیم قیبتونم حرف بزنم. نفس عم

 .کنمیم

 

 موافقم! -

 

با متوجه منظورم نشده نگاهم  که معلوم بود یحال با

چشم ببندم و تکرار کنم. اما  شهیو باعث م کنهیم

 تر...واضح بارنیا

 

 ازدواج موافقم. قبوله... نیمن با ا -

 

نگاهم  زیر یو با چشما دهیرو از کنار لبش فاصله م ین

 .کنهیم



 

 ؟یچ -

 ازدواج موافقم. نیعوض شد، با ا ممیتصم -

 عوض بشه؟ متیباعث شد که تصم یچ -

 ...ـیه -

 

 :کنهیرو قطع م حرفم

 

 رو بهم بگو زالل!  تیدروغ بشنوم، واقع خوامینم -

 

 وانیل یتو ظیغل اتیمحتو یو با ن کنمینم نگاهش

 .زنمیبلند رو هم م یکیپالست

 

 ییحرفا قای! حق با تو بود... دقدمیامروز هامون رو د -

 !یکه تو گفت زدیرو م



 

 .دهیسرتکون م یو عصب کشهیموهاش م یتو یدست

 

 . اما زالل...شناسمی! من اون رو مدونستمیم -

 

 .کنمیو نگاهش م گردهیسمتم برم به

 

 ؟یمطمئن -

 آره! -

 رییما تغ نیب یچیازدواج ه نیزالل! با ا نیبب -

 که...  نهی... منظورم ایعنی! کنهینم

 

که بتونم بهش  یچشمام و با حالت یتو زنهیم زل

 :دهیاعتماد کنم ادامه م

 



رو بهت  یکه بخوا یهر حق یباور کن کهنیا یمن برا -

 و...  لی. حق طالق، کار، خروج از کشور، تحصدمیم

 بهراد من... -

رو بدون، من و تو بعد  زیچ هی! اما ینگران دونمیم -

 یما به هم چه قول م،یقولمون هست یازدواج هم پا نیا

 م؟یداد

 

 شهیاونقدر مطمئنه که مثل هم کنه،ینگاهم م منتظر

 آروم جواب بدم. شهیباعث م نانشیاطم نیا

 

 میکه هست یمیصم یهادوست نیتا آخرش هم -

 .میبمون

 

ها و چشم یتو یلعنت نانیاطم نیا زنه،یم لبخند

 حرفاش رو دوست دارم. 



 

 رو بسپار به من، باشه؟ زیهمه چ -

 

 .دمیو سرتکون م کنمینگاهش م فقط

 

 باشه! -
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ادامه  نیاز ا شتری! اونقدر شوکه که بمیشوکه ا هردو

 .میدینم

 

. شام میبگذرون یعاد یلیخ میکنیم یبعد رو سع روز

 یزندگ یکه بهراد برا یانهخو یتو ایرو به دعوت مار

 ایمار شهیم یماه کیکه  یاخونه م،یکرده مهمون دایپ

 اونجا ساکن هستن. یو هامون و اسکا

 

 شبی. دمیدار یبیحس عج میتصم نیبابت ا هردومون

باهم  شتریموضع ب نیکه بعدا در مورد ا میقرار گذاشت

 دنیکش شیبه پ یلیم چکدومیاما انگار ه میحرف بزن

 .میموضوع ندار نیا

 



 یمشک یادر، در نرده یجلو نیتوقف کوتاه ماش با

 ریرو ز نیو بهراد ماش شهیباز م موتیرنگ با ر

 .کنهیهامون پارک م نیساختمون خونه کنار ماش

 

به نگاه  کنمیم ی. سعکنمیبه خودم نگاه م نهیآ یتو از

 .شهینکنم که صداش مانعم م یبهراد توجه

  

 زالل؟! -

 

و اون ادامه  کشمیم یقیو نفس عم بندمیرو م چشمام

 :دهیم

 

! هنوز فرصت یرو قبول کن یزیچ یستیمجبور ن -

 .یدار

 



 :دمینگاهش کنم، جواب م نکهیا بدون

 

 از دست دادن ندارم... یبرا یزیمن چ -

در موردش  شتریب میگردیبرم میکه دار یباشه! موقع -

 .میکنیصحبت م

 

واسه باختن نداشتم، اما از  یزیفکرام رو کردم، چ من

بهش  دیهدف داشتم که با هی میتموم زندگ

 ...دمیرسیم

 

و همراه بهراد به  شمیم ادهیپ نیاز ماش یحرف بدون

 . میریساختمون م یسمت در ورود

 

 یماه برخالف اصرارها کی نیا ی! طمیشیخونه م وارد

 .ومدمیخونه ن نیبه ا ایمار



دوبلکس و  یبزرگ! با ساختمون یلیخ ه؛یبزرگ یخونه

بهراد بوده و  یقهیخونه به سل دیخر دونمیدلباز! م

 یبیع چیروش ه شدیمورد نم نیا یحداقل تو

 گذاشت.

 

 ! نیکرد ریسالم... چقدر د -

 

مبل  یکه از رو گردمیبه سمتش برم ایمار یصدا با

. بهراد به ادیو به سمتمون م شهیبلند م نهیکنار شوم

 .دهیهردومون جواب م یجا

 

پروژه تموم بشه طول  یسالم! شرمنده، تا کارا -

 .دیکش

 که اومده!  شهیم یهامون دو ساعت یول -

 



 :دهیم حیخونسرد توض بهراد

 

کنه و  یکارها رو بررس یسر هیتا  موندیم دیزالل با -

طول  نیهم یگزارش بفرسته، برا میعمو ابراه یبرا

 .دیکش

 

و ازمون  کنهیبه من نگاه م شیشگیبا لبخند هم ایمار

 .میلباسمون رو به دستش بد خوادیم

 

رو بزاره  یچه کس دونستی! خوب مگهید مهیابراه -

باشه! سالم  ریخودش سخت گ نیخودش که ع یجا

 زالل جان... 

 سالم! -

 یدنیتا براتون نوش دینیبش ن؟یستادیچرا سر پا ا -

 قهوه؟ ای یچا ن؟یخوریم ی! چارمیب



 

 :دهیو جواب م کنهیبه من نگاه م بهراد

 

 دوتا قهوه لطفاً! -
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فنجون رو فقط به خاطر  ارهیها رو مقهوه  ایمار یوقت

 خوادیمکه  نیاما هم دارمیگرم شدن دستام برم



و به اجبار  شهیبلند م شیگوش یصدا نهیکنارمون بش

 رهیگیو ازمون فاصله م کنهیم یعذرخواه یبا لبخند

 

دستام گرفتم  یکه محکم تو یبعد بهراد فنجون یکم

 .کشهیم رونیانگشتام ب نیرو از ب

  

 ! میخورده قدم بزن هیپاشو  -

 . خوامینم -

 پاشو! -

 سردمه بهراد...  -

 

صحبت نگاهش به ماست و بهراد اصرار  نیح ایمار

 .کنهیم

 



خونه رو  یکم هیباال  یطبقه میریم م،یرینم رونیب -

 چطوره! مقهیسل نیبب میبگرد

 

 :دهیگوشم ادامه م ریآروم ز و

 

. پاشو یقرصات رو بخور ایخاله مار یجلو خوامینم -

 ...میبر

 

 کنه،یخونه اشاره م یبزرگ و چوب یهاسمت پله به

پر از آب  وانیو با ل رهیخودش به آشپزخونه م

 . میباال بر یتا با هم به طبقه گردهیم

 

کرم  یها یواریبا کاغذ د یسبز سدر یهامبل

 به سالن  طبقه باال داده. یمیحس گرم و صم ییاقهوه



ها که جمع باال هم روشنه و پرده یطبقه  ینهیشوم

از  طایاز ح یچشم نواز ینما شهیشده باعث م

 بشه. دهیسالن د یسراسر یپنجره

 

و با باز  رهیدر سمت راست م نیبه سمت اول بهراد

اول از همه وارد اتاق  مونهیکردن در اتاق منتظر م

 بشم. 

 

 ...هیکامال خال اتاق

 رمیو در تراس م یسراسر یزنان به سمت پنجره قدم

 .دهیم حیکه بهراد توض

 

و  الئهیاتاق و نیترپنجاه متره! بزرگ بایاتاق تقر نیا-

روبروئه؛  یو باغ ها اطیاتاق به سمت ح ویمستر. و

 لیهم هلو و شل شیپرتقال و نارنج و باغ کنار



 

 :دهیادامه م کنهیکه در کمد رو باز م کنمیم نگاهش

 

الزمه توش جا  یزیبزرگ داره که هرچ یلیکمد خ هی -

کردن. حموم  سیاتاق رو گفتم سرو ی نهی. شومشهیم

 . یرانیهم ا هیهم توالت فرنگ ییوان هم داره، دستشو

 

 شهیو طرز نگاهم باعث م کنمیسکوت نگاهش م با

 .ستهیسر جاش با

 

 شده؟ یزیچ-

 !یشیم یمشاور امالک خوب -

 

که انداختم به سمتم  یاکهیاما با لبخند از ت شوکه

 .ادیم



 

 .دنیخوبه که خانم مهندس کارم رو پسند -

رو  یتجار ینبود استاد کار فروش واحدها خودیب -

 تو! یگذاشته به عهده

 

اتاق  یو نگاهش تو کشهیموهاش م یتو یدست

 .چرخهیم

 

اتاق  یزایچ نیو پارکت و ا یواریمثل کاغذ د ییکارا -

 رو گفتم بمونه. 

 ؟یچ یبرا -

حداقل اتاق به  نجایا میایب میخواستم اگر مجبور شد -

 اشه.خودت ب یقهیسل

 

 . کنهیو به اتاق اشاره م دهیآب رو به دستم م وانیل



 

 خوبه؟  ه؟ینظرت چ -

 مگه مهمه؟  -

 

 یبه رو کنهیم یناراحت شده اما سع کنمیم احساس

 .ارهیخودش ن

 

 قرصات رو بخور... -
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که  یزییسرد پا یهوا انیو جر کنهیتراس رو باز م در

 .کنمیرو حس م شهیوارد اتاق م

 

 وی. ورمیو همراهش به تراس م خورمیرو م قرصام

 یکیتار یتو یاتاق واقعا قشنگ و چشم نوازه. باغ حت

 حدس زد که سرسبزه. صیتشخ شهیشب هم م

 

داده و به عمق  هیتراس تک یبه حفاظ سنگ بهراد

 . کنهینگاه م یکیتار

 



 یاتاق برا نیا نجا،یا میایباشه که ب نیا متیاگه تصم -

 ایو  ینیبب یدوست داشته باش دیماست. گفتم شا

 ...یهرچ

  

خشک و  نطوریا یشدنش رو دوست ندارم. وقت سرد

جور احساس  هیدارم،  یحس بد زنهیحرف م تفاوتیب

 ... یپناهیب

 .ادیو به سمتم م دارهیبرم یرو از حفاظ سنگ شهیتک

  

  ؟یمطمئن ؟یفکرات رو کرد -

 

 نقدریا وقتچیلحظه ه نی. تا اکنمینگاهش م فقط

 ...دمشیکالفه ند

 



و  میازدواج کن دیبا یعنی یزالل! اگر قبول کن نیبب -

که... چطور  نهی. منظورم استین یباز هی گهیاصال د نیا

زن و شوهرها رو  یالزم باشه چند سال ادا دیبگم؟ شا

 .میاریدر ب

 

 رونیو نفسش رو محکم ب کشهیموهاش م یتو یدست

 :دهیم

 

با هم  یخوب یلیخ یکه رابطه میما االن دوتا دوست -

ما  نطوره،یهم هم نیبعد از ا یدارن. اگر قبول کن

! بعدش هم که کار تموم میمون یم یهم باق یدوستا

 و راه خودت... یشیشد ازم جدا م

 

حرفش ناتموم بمونه.  شهیدر اتاق باعث م یصدا

 :دهیو جواب م فرستهیم رونینفسش رو محکم ب



  

 ... دییبفرما -

 

 طنتیبچه ها با ش نیع یو اسکا شهیاتاق باز م در

 .ارهیدر داخل م یسرش رو از ال

 

 اجازه هست؟ -

 

 .ستهیایو کنارم م شهیم کیبه من نزد بهراد

 

 تو...  ایآره، ب -

 

 .کنهیو بهراد نگاه م شهیکامال وارد اتاق م یاسکا

 

 من متوجه شدم.  ن؟یاومد یسالم... ک -



! خاله گفت که میکه اومد شهیم یساعت مین -

 نخواستم مزاحمت بشم!  یمشغول

 .رفتیم داشت سر محوصله گهیاتفاقا د -

 

د رو بهرا جانیو با ه چرخونهیچشم م یاتاق خال یتو

 :دهیمخاطب قرار م

 

واسه  دیخر دیبر نیخوایم ی... بهراد کیراست -

 اتاقتون؟

! فعال سرم گهید یدو هفته یکی دیشا دونمینم -

 م... پروژه یکارا ریخرده درگ هیشلوغه! 

 

 .گردهیذوق به سمت من برم با

 



 دیشا ام؟یمنم باهاتون ب دیبر دیخوایم یوقت شهیم -

 واسه اتاقم بخرم. ییزایچ هیبخوام 

 .کنمیباشه! خبرت م-

 

 میبر نییبه سالن پا خوادیکه ازمون م ایمار یصدا

صحبتمون قطع بشه و با هم به سالن  شهیباعث م

 .میبر نییپا
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 تیدر کنار هامون اذ یمیبه ظاهر صم یجمع یتو بودن

همه  کنهیم یکه سع یکننده ست اما حضور بهراد

رو  زیجوره اعالم کنه حواسش به من هست همه چ

 . کنهیتر مقابل تحمل

 

برام  تشیشخص شناسمیم شتریرو ب ایکه مار هرچقدر

به  هیکم تصورم از اون زن شب. کمشهیتر مجالب

اما  یقو یبه زن شهیم لیمجسمه پر زرق و برق تبد

 مهربون که عالقه و محبتش به بهراد کامال ملموسه.

 

 دیچرم سف یهمون مبل ها یاز شام همه رو بعد

بعد مدت ها و فقط چند  نکهی. جمعشون با امینیشیم



. کهیو نزد یمیماهه که دور هم جمع شده کامال صم

از هم دور نبودن، البته بجز هامون و  چوقتیانگار که ه

 اصال هم رو مخاطب قرار ندن. کننیم یهراد که سعب

 

لحظه  نیشام تا هم زینگاه هامون رو از سر م ینیسنگ

 .ارمیخودم ن یبه رو کنمیم یاما سع کنمیحس م

 

و به  دارمیبرم یبهراد نگاهم رو از گوش یصدا با

 .دوزمیچشماش م

 ...یمیو صم کینشسته، نزد کنارم

احساس آرامش  نقدریکنارش ا یاز ک ادینم ادمیمن  و

 نه،یبش کمینزد نقدریا ذارمیدارم که م تیو امن

 و... رهیدستام رو بگ

 

 رم؟یبرات پوست بگ یخوریم ینارنگ -



 

قرار داره نگاه  زیم یکه رو ییبایز یظرف چوب به

که  یو زرد هیرنگ سبز اول نیهنوز ب های. نارنگکنمیم

 موندن. فیکامل نشده بالتکل

 

دو به شک به  شهینوبرانه باعث م یردن نارنگخو لیم

چشم بدوزم و  کنهیکه هنوز منتظر نگاهم م یبهراد

نگاهش  دونهیکه انگار اون جواب سوالم رو م یطور

 کنم.

 

 ترش؟ ای نهیریش -

 

ها و دوباره به  یاز طرز نگاهم، به نارنگ یقیلبخند عم با

 یو تو شهیبه سمتم خم م کنه،یمن نگاه م یچشم ها

 :کنهیگوشم زمزمه م ریحالت ممکن ز نیترکینزد



 

مثل عسل  یداد، گاه صیتشخ شهیمثل خودته! نم -

 خورد! شهیهم اونقدر ترش که نم یگاه نهیریش

 

 ییها. از اون خندهخندمیم ارادهیجواب و مثالش ب از

خودم هم از خودم  یهست که حت یکه چند سال

 !دمیند

 

چشمام  دونمیکه م یو با نمک ینخود یاون لبخندها از

 هیشب یزیچ شهیو باعث م کنهیم کیو بار دهیرو کش

 چشمام برق بزنه... یتو یواشکی طنتیبه ش

 

و  نمیبی! مات موندن بهراد رو با مستمیخودم ن تنها

 هامون...  یرهینگاه خ

 



کش  شتریبهراد هم لبخندش ب گذره،یم هیثان چند

که  ینارنگ کنهینگاهم م ریکه متح یو همونطور ادیم

و  رهیگیپوست م داره،یزرد شده رو برم شتریاز همه ب

 .دهیبه دستم م یدستشیبا پ

 

لباشه، نگاهش رو ازم جدا  یلبخند ناباور رو همون

 یچند لحظه یخنده  دنیانگار هنوز دنبال د کنهینم

 !شهیپ

 

و چشم  ذارمیدهنم م ینوبرانه رو تو یپر از نارنگ هی

 ...نهیری. شبدمیم

 

و نگاهم به نگاه هامون گره  کنمیرو باز م چشمام

 لباشه... یست به چشمام و لبخند رو رهی. خخورهیم

 !بیلبخند عج هی



 

معلومه  شرهیاز نگاه خ ست،ین ایدن نیا یانگار تو اصال

 یخاطره هی یتو دمیاز زمان جا مونده؛ شا یگذر یتو

 ... یمیقد

 

 .میریگیز هم چشم مهردو ا ایمار یصدا با

 

 هامون؟ با توام! حواست کجاست؟ -

 

 :دهیو جواب م کشهیبه صورت و چشماش م دست

 

 !جامنینه... هم ؟یچ -
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 :دهیو جواب م کشهیبه صورت و چشماش م دست

 

 !جامنینه... هم ؟یچ -

 

و آروم فقط لب  کنهیچشمام نگاه م یتو دوباره

 :زنهیم

 

 ...جانیهم جام،نیهم -



 

بهراد با اعالم قصد رفتمون باعث  قهیچند دق بعد

 اعتراض کنه. ایمار شهیم

 

 عه! کجا؟  -

 اسکان!  میبر دیبا -

 ! گهید دیبمون نجایشب رو هم ؟یچ یاسکان برا -

چند تا از  یبرا دیبا میکار دار ی! فردا کلشهینم -

 و... یشهردار میکارها بر

 

 :کنهیسرسختانه اصرار م ایمار

 

تره! صبح  کیکه نسبت به اسکان به شهر نزد نجایا -

 .دیبر دیتونیتر هم مراحت

 



مونده که  ایمار یبهراد بخاطر اصرارها کنمیم حساس

نوبت منه با  گهیبگه، همه سکوت کردن و د یچ

 نیبودن در کنار بهراد گرفتم از هم یکه برا یمیتصم

 میمن تصم یبرا یکس ستیاالن نشون بدم که قرار ن

 .رهیبگ

 

و با دادن  رمیم یکنار در ورود زیسمت رخت آو به

 .کنمیبهراد به دستش ختم کالم رو اعالم م یپالتو

 

 به دیممنون ازتون خاله، اما متاسفانه ما حتما با -

امشب  یبرا نیا ریغ یاچون برنامه میاسکان برگرد

که من اصال دوست ندارم  دونهیو بهراد م مینداشت

 .فتهیخارج از برنامه هام اتفاق ب یزیچ

 

 .شهیم میتسل یبا لبخند ایمار



 

 .نیباشه! هرجور راحت -

 

هردومون رو  ایکه مار میریتشکر ازش به سمت در م با

 :دهیمخاطب قرار م

 

  ن؟یتون فکر کردکردن رابطه یها؟ در مورد رسمبچه -

 

 . کنهیم قالب مرو دور شونه شیبا لبخند دست بهراد

 

 نیمطمئن بودم، اگه ا ممیمن که از روز اول به تصم -

بود  نینداشتم بخاطر ا یکردنش اصرار یمدت به رسم

 و... رهیرو بگ مشیکه زالل هم فکراش رو بکنه و تصم

 

 .کنهیاهم ملبخند نگ با



 

سال ناز کردن باالخره اعالم کرد که  کیو بعد  -

 موافقه!

  ؟یچ -

 

بلندش باعث  یهامون و صدا یجا خورده یچهره

ها به سمتش برگرده. اما خودش نگاه یهمه شهیم

 فقط نگاه پر از سوالش رو به من دوخته!

 

 دهیکه هست ناد یاما هرچ هیاون نگاه از چ دونمینم

 ... رمشیگیم

 .ادیبا لبخند چند قدم جلو م ایمار

   



 یزایخوشحالم براتون عز یلی! خیچقدر عال یوا -

 یبه من برا نیدیم یزیچ یاشماره هیدلم. پس 

 زالل؟ یبا خانواده یهماهنگ

 

 ی. دهنم مزهزنهیم خیتموم وجودم  کنمیم احساس

 من؟ ی. خانواده؟ خانوادهرهیگیزهر به خودش م

 

 .دهیبا لبخند سر تکون م بهراد

 

من و زالل  یهاصحبت یسر هیعجله نکن!  نقدریا -

و  میدر مورد اونا به تفاهم برس دیهنوز مونده، اول با

 .نیبعد شما زحمتش رو بکش
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و از خونه  میشیم نیسوار ماش یاز خداحافظ بعد

 .میریم رونیب

 

 اسکان؟  یریم یدار -

 چطور؟  -

 .دمیو جواب م رمیفرو م یصندل یتو شتریب یکم

 



 یکم هی شهیرو ندارم، م ییاسکان و تنها یحوصله -

  م؟یشهر بمون یتو

باهات حرف بزنم.  خواستمیآره چرا که نه؟! اتفاقا م -

 م؟یخب کجا بر

 

 .کنمیشهر خلوت و آروم نگاه م به

 

 ییجا هیباز باشه.  یکه فضا ییجا می! بردونمینم -

 مثل پارک...

 زود سرد شده. یلیامسال هوا خ ست؟یسردت ن -

 . نیماش یتو میگردینه خوبه! سردم شد برم -

  

پارک نسبتا بزرگ نگه  هیکنار  قهیاز چند دق بعد

 یهایصندل نی. بمیشیو با هم وارد پارک م دارهیم

چوب و  یهاکهیبا ت یظرف حلب یپارک تو یمانیس



 یکارگرها یبرا دمیروشنه که احتمال م یشیتخته آت

 باشه. یشهردار

 

ها از سرما جوجه نیو ع نمیشیسرد م یصندل یرو

 شیآت کیدستام رو نزد شمیخودشون جمع م یتو

 .برمیم

 

 سردته؟  -

 نه خوبه، دوستش دارم. -

  

 یچشما یگوشه نیو چ کنهینگاهم م رهیخ هیثان چند

کتش رو در  ی. بدون حرفشهیمشخص م اهشیس

 .ذارهیهام مشونه یو رو ارهیم

 

 .شهیبردار، خودت سردت م -



 

 کینزد شیو اون هم دستاش رو به آت نهیشیم روبروم

 .کنهیم

 

 .ستیمن سردم ن -

 

و  شیآت یرو فقط همون ظرف فلز نمونیب یفاصله

 .کنهینسوختن پرم یچند قدم فاصله برا

تق سوختن تق یو صدا شیآت یبه شعله ها نگاهم

نگاه بهراد رو هم  ینیسکوت پارکه و سنگ یها توچوب

 .کنمیحس م

 

 !میبا خانوادت صحبت کن دیبا -

 

 .کنمیو نگاهش م ارمیباال م سر



 

 به؟راجع -

 ازدواج!  نیا -

 ندارن!  یاونا مشکل -

 ی. برایکن شونیباهاشون صحبت و راض دیبا یول -

 !هیعقد حضور پدرت ضرور

 ... ادیب تونهیپدرم نم -

 ! خوننیعقد رو نم یاگر پدرت نباشه خطبه -

 ...ادیگفتم اون نم -

 

 .کنهینگاهم م موشکافانه

  

  ؟یباهاشون قطع ارتباط کرد -

 وقته...  یلیخ -



 شونیراضو  دنشونید میبر دی! باشهینم ینطوریا -

 .میکن

 به اذن پدر ندارم...  یازیازدواج ن یمن برا -

  ؟یچ یعنی -

 

 شهیباعث م مرهینگاه خ کنهیچشمام نگاه م یتو

که  یهم گره بخوره و محتاطانه با حالت یابروهاش تو

 :ادیشک کرده به حرف م زیمعلومه به چ

 

 ؟یتو قبال ازدواج کرد -

 

[01.09.21 04:35] 

 

 260_کور_ینقطه#

 آن دل#



 

 

 

 

 .دمیو بعد سر تکون م کنمینگاهش م یکم

 

 نه... -

 

 .دهیهمون لحن و نگاه ادامه م با

 

 ... پدرت فوت شده؟یعنیپس  -

 

 .دمیو سرتکون م دوزمیم شیرو به آت نگاهم

 

 متاسفم... -



 

 قهیو باالخره بعد از چند دق میکنیسکوت م هردو

 .شکنهیبهراد سکوت رو م

 

 ...ایپدربزرگت؟ برادرت؟ عمو  ه؟یسرپرستت ک -

 

 یکم یفاصله یکه تو یشیبا وجود آت کنمیم احساس

 یتو زنمی. زل مزنهیم خیقرار داره قلبم داره از سرما 

 چشماش!

 

باز هم  کنمیلمس، سرد، داغون! احساس م حس،یب

 :کنمیو زمزمه م هیهمه جا خاکستر

  

 ... کسچیه -

 ت؟ خانواده -



م م ندارم و خانوادهاز خانواده ریرو به غ یکسچیه -

 شون مردن...هم همه

 

که بهراد  ییمو رهیرفته گ ادمی. کنمینگاه م شیآت به

 یو باد دسته بود رو به موهام بزنم دهیتولد خر یبرا

 .رهیگیم یصورتم افتاده رو به باز یلخت موهام که رو

 

من به  یخفه یتموم شهر سکوت کردن تا صدا انگار

 بهراد برسه:

 

شون مردن؛ هامون اونا رو کشت! بابام، مامانم، همه -

خودم  یچشمام... با چشما یهمه رو! جلو ار،یزان

داشتم  یچشمام جون دادن وقت ی. جلودمید

که  کردیداشت نگاهم م ارمی. زانکردمیاهشون منگ

 جون داد... 



 

 شهیباعث م چهیپیم منهیس یقفسه یکه تو یدرد

 یاز رو عیحالم سر دنیقلبم رو چنگ بزنم. بهراد با د

 .ادیو به سمتم م شهیپا م یصندل

  

 زالل؟  یخوب -

 

. به کنمیروبروم نگاه م ری. فقط به تصودمینم یجواب

 قشنگش... یبه چشما ار،یزان

 

 در موردش صحبت نکن... گهی... دهیکاف -

قشنگش.  یبا اون چشما کرد،یداشت نگاهم م -

شده بود. صورتش هم  سیمواجش از خون خ یموها

بود، لباش تکون  دهیبود. درد نفسش رو بر یخون

 رونیکه از آب ب یکوچولو یماه هیمثل  خورد؛یم



: گهیلب آروم م ریکه با درد ز دمیدیافتاده... م

چشمام  یمُرد! داداش کوچولوم جلو ارمی... زان"زالل"

 جون داد.

 

 یقفسه یکردم، درد تو ریگ ییجا کنمیحس م

انگار  شه،یانگار که داره منفجر م چه،یپیم منهیس

قلبم  خواستیم یزیبزنه. چ رونیداره ازش ب یزیچ

 ...ادیب رونیرو بشکافه و ب

 

 یکه حت ییهاغیاز اون ج بزنم، غیج خوادیم دلم

 گوش خدا رو هم کر کنه!

 

بغلم  یرو بغل کنم، بدنش رو تو ارمیبرم و زان خوامیم

 صورتش رو پاک کنم... یو خون رو رمیبگ



و خون از  خورهیرو بغل کنم که بدنش تکون م مامانم

 ...هیکنار لبش مثل رود جار

 ی! بدیکشیکنار بابا که نفس نم نمیبش یشرمندگ با

 یافتاده و با چشما نیزم یحرکت و غرق خون رو

ش انگار به جون دادن همسر و پسرش نگاه خسته

 کرده بود و خودش هم جون داده! 

 

 هیتکون بخورم. انگار مثل  تونمینم سوزه،یم صورتم

 ...نیزم یدرخت کاشته شدم تو

 

 نیتا ا کنمیو نگاه م کنمیو نگاه م کنمینگاه م اونقدر

 ن؛یزم یرو فتهیم شه،یره سرنگون مدرخت باالخ

 هر سه تاشون... یدرست رو به رو

 و مامان و بابام... اریزان

 



اسمم رو صدا  اریزان لرزه،یبدنش نم گهید مامان

 ...میکنیفقط به هم نگاه م کشه،یبابا درد نم کنه،ینم

 به من، من به اونا... اونا

 

**         ****         ****         ****** 
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 ...نیبب نویا ایزالل! ب یوااااا-

 

به  جونمیدست دردناکم، بدن سست و ب دنیکش با

 . کشهیم یبزرگ یسمت تخت دو نفره 

تا همراه و  ادیبلند به سمتمون م یبا قدم ها بهراد

 .دهیرو م یمن جواب اسکا یمراقبم باشه و به جا

 

 یفانتز یقهیسل نی! تو هنوز دست از ایاسکا -

 ؟یبرنداشت

 

 .کنهیبا تعجب نگاهش م یاسکا

  

 ؟یچ یعنی -



اتاق  ی! برامینیاتاق کودک بچ میخوایما که نم -

 خودمونه.

 

 .کنهیکه انتخاب کرده نگاه م یخنده به تخت با یاسکا

 

 گونه ست؟ بچه نیا یعنی -

 

مثبت سر تکون  یبه نشونه یابا حالت بامزه بهراد

به  ی. با سختزهیریرو به هم م یاسکا یو موها دهیم

به  کنمیم یو سع زنمینگران بهراد لبخند م یچشما

نکنم و  یهامون توجه یو خصمانه یعصب یهانگاه

 و بهراد بدم. یاسکا یحواسم رو به حرفا

 

 زالل اون چطوره؟ -

 



. به کنهیم میقرار گرفتن دستش پشت کمرم همراه با

و به انتخاب بهراد  رمیاز اون فروشگاه بزرگ م یقسمت

 . کنمینگاه م

کامل  سیکه سرو زیسا نگیک نیو سنگ کیش تخت

اتاق  هیتوالت و کمد و کنسول و... هم مثل  زیم

 شده واقعا قشنگه. دهیاطرافش چ

 

 .کنهیم دییتا زدهجانیه یاسکا

 

 خوبه! یلیخ تقهیقشنگه... سل یـــــــــلیخ -

 

 .کنهیبه من اشاره م یطونیبا ش و

  

 خوبه. تقهیسل دمیوقته که فهم یلیالبته خ -

 



 .کنهیبا لبخند به من نگاه م بهراد

 

  ه؟ینظرت چ -

 قشنگه!  -

  ؟یدوستش دار -

 

 .کنمیم دییلبخند بزنم و تا کنمیم یسع

 

به  خوادیبا اشاره به مسئول فروشگاه ازش م بهراد

که مسئول  پرسهیم یو ازش سوال ادیسمتمون ب

 دادن: حیبه توض کنهیشروع م

 

. میکه دار هییکارها نیتراز پرفروش یکیکار  نیا -

 یسبزه! صفر تا صد کارها از طراح قیمحصول برند عق



 یرینظیب یو طراح تیفیتا ساخت با خود برند بوده. ک

 داره... 

 

گرم فروشگاه  ی. هوادمیحرفاش گوش نم یادامه به

 یحالت خفگ شهیباعث م هاجیبخاطر روشن بودن پک

بهم دست بده با گرفتن دست بهراد، حرفش رو قطع و 

 .کنهیبه من نگاه م

 

 ؟یوبجانم؟ خ -

 ...رونیبرم ب خوامیگرمه، م یلینه! خ -

 .میریاالن م -

منتظرت  نیماش یرو بده، تو چینه! فقط سوئ -

 .مونمیم

 



 یجون لبخند یتنهام بذاره، ب ستین یراض معلومه

 یرو از تو چییراحت بشه. آروم سو الشیتا خ زنمیم

منم »و با گفتن  دهیبه دستم م اره،یم رونیب بشیج

 که هنوز نگرانمه. کنهیم دییتا «امیاالن م
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 کنمیم یو سع دمیمشتم فشار م یرو تو چییسو

 از اونجا خارج بشم. ترعیسر

 

. بعد از کنمینگران بهراد رو همچنان حس م نگاه

 میداشت یوقت شیپ یها هفتهکه بعد مدت یاحمله

 یبهم دست داد حساب میکردیپارک صحبت م یتو

محوطه پروژه هم  یتو یحت کنهیم ی. سعدهیترس

 تنهام نذاره.

 

 یخارج شدن از فروشگاه بزرگ، صدا یلحظه تا

که به اصرار  یادختر بچه نیکه ع شنومیرو م یاسکا

قدم براش عروسک بخره همراه و هم خوادیاز باباش م

 .رهیبهراد م

  



. بارون رمیفروشگاه م یبه سمت در خروج ییتنها

 سیهمه جا رو خ بارهیکه چند ساعته م یزیو ر دیشد

 کرده.

 

 یهاالمپ ریشب ز یلذت به فرود قطرات بارون، تو با

رو  میبارون یهادکمه کنم،یها نگاه مروشن مغازه

 .شمیباز شدن در از فروشگاه خارج م و بعد از بندمیم

 

اما قبل رفتن به سمت  رمیم نییپله پا نیآخر از

از شدت درد زانوهام شل  کنمیاحساس م نیماش

و از سر  دردم فقط به  جونیناله ب یو صدا شنیم

پشتم  نکهیتا ا شمیم دهیاما کش رسهیگوشم خودم م

 .شهیم دهیکوب یزیمحکم به چ

  



که  نمیبیفقط صورت هامون رو م امیبه خودم م یوقت

فقط چند سانت از صورتم فاصله داره و با دستش 

چند روز گذشته  یهاسرم وکتیآنژ یجا یدرست رو

 .دهیرو فشار م

 

از پرستارها  یکی یگریرگ دستم بخاطر ناش یپارگ

هامون قرار داره باعث  یفشار انگشت ریکه درست ز

 احساس ضعف کنم و زانوهام شل بشه. شهیم

 

صورتمون به گوشم  نیکم ب یاز فاصله شیعصب یصدا

 :رسهیم

 

 زالل؟ یکنیم یچه غلط یدار -

  



و زخم دستم  شونه یکه با فشار دستاش رو یدرد از

توان جواب دادن بهش رو ندارم و فقط  یحت ارهیم

 .کنمینگاهش م

 

 ؟یکنیم یغلط چه یدار یفهمیبا توام زالل... م -

  ه؟یچ یکارا برا نیهان؟ ا

 

هجوم سرم و  ریکه تازه بعد از چند روز ز بدنم

 یاون شب کم دیشد یبعد از حمله یتیتقو یهاآمپول

 .فتهیجون گرفته، به لرز م

 

 یمردگو خون یکبود یدستاش همچنان رو فشار

 دستم ادامه داره.

  

 :دهیو ادامه م زنهیچشمام زل م یشده توفک قفل با



 

 جواب منو بده زالل... نذار استخونت رو خرد کنم. -

 

خودش سر پا  یرو فقط فشار دستا جونمیب بدن

 یداشته، اگر دستاش رو عقب بکشه بدون شک تونگه

 .شمیم نیپخش زم سیاون کوچه خ

 

مدت  نیا یرو که تو یآروم و با ضعف تنها کس فقط

 :کنمیپناهم شده رو صدا م

 

 هراد...ب -

 

چه برسه به بهراد!  رسه،یبه زور به گوش خودم م صدام

 بشه. تریتا هامون عصب هیکلمه کاف نیهم

  



 هییایزالل؟ ازدواجت با بهراد چه باز هیچ ایباز نیا -

  ه؟یچ یکارات برا نیها؟ ا ؟یکه راه انداخت

 

 :نالمیزور درد م از

 

 هامون... -

 

 .شنومیبهراد رو م یادامه بدم صدا نکهیقبل ا و

  

 زالل؟ -

 

که با  نمیبیو بهراد رو م چرخونمیسرم رو م یسخت به

 : زنهیو داد م ادیبلند به سمتمون م یهاعجله و با قدم

 

 هامون؟ یکنیم یچه غلط یدار -
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که با  نمیبیو بهراد رو م چرخونمیسرم رو م یسخت به

 : زنهیو داد م ادیبلند به سمتمون م یهاعجله و قدم

 

 هامون؟ یکنیم یچه غلط یدار -

 



و  رسهیبه اوجش م یاهیثان یهامون برا یدستا فشار

 وفتمیب نیزم یرو نکهی. قبل اکنهیبعد آروم ولم م

 .رهیگیبهراد بازوم رو م

  

 ؟یزالل؟ خوب -

 

و با دست سالمم  خورهیو دندونام به هم م لرزمیم

هامون له شده رو  یفشار انگشتا ریکه ز یدست

 .رمیگیم

 

 .زنهیرو باال م میبارون نیو آست دهیفرصت نم بهراد

وحشتناک دستم  یهامون و خون مردگ یانگشتا رد

هامون هم جا بخوره. و به دستم و  یحت شهیباعث م

 .کنهیلرز بدنم فقط نگاهم م

 



و به من و بهراد  زنهیش موج مچهره یرو یمونیپش

بگه بهراد به سمتش  یزیچ نکهی. قبل اکنهینگاه م

و با  کوبهیم واریهامون رو محکم به د کنه،یحمله م

 .غرهیش مقفل شده یهادندون نیاز ب تیعصبان

  

هامــــون... هامون...  -

 هامـــــــــــــــــــــــون...

 

! ترسمیم دمیبهراد رو د تیعصبان یکه چند بار حاال

صداش  یجونی. با بارهیسر هامون ب ییکه بال ترسمیم

تا هامون رو ول کنه اما اصال صدام رو  کنمیم

 .شنوهینم

  



! نمتیبهت گفته بودم دور و بر زالل نب -

که خونت رو  یکنیم یکار هی یــون دارهامــــــ

 حالل کنم.

 

 :زنهیم ادیصورتش فر یتو و

 

هامون، پس  کنمیم نکارویبشم ا وونهیکه د یدونیم -

 !نمتیزالل نب کینزد گهید

 

 بزنه: یحرف کنهیم یسع هامون

 

 بهراد...  -

 خفه شو هامون... فقط خفه شو...  -

 دست از سر زالل بردار بهراد! مشکل تو با منه...  -



 نمیبب گهیبار د کی... زنمه! ستیزالل مشکل من ن -

که  یهر غلط ای یکنینگاهش م یدار ،یشد کشینزد

 یاون اسکا یشده مالحظه تیاحساس کنم زالل اذ

و  کنمیمنتظر توئه رو نم نگیپارک یکه تو چارهیب

که از دستم بر  یدونیهامون! م شکونمیگردنت رو م

 ...ادیم

 

و  کنهیول م شنهیمحکم تخت س یارو با ضربه شقهی

سُر خوردم و  وارید یکه رو ی. منادیبه سمت من م

 نمونده. یتا سقوطم باق یزیچ

 

 :زنهیم ادیفر هامون

 

 از زالل دور باشم؟ دیچــــــرا با -

  



. چشماش رو ستهیایپشت بهش فقط از حرکت م بهراد

 :دهیگرفته جواب م ییو آروم با صدا بندهیم

 

کردم رو سر زالل تکرار  ایکه سر دن یاشتباه -

 .کنمینم

 

که با  یاز مردم یتوجه به هامون و تعداد کم بدون

ها سر کوچه متوقف شدن تا ازماجرا سر داد اون یصدا

بده من  یفرصت نکهیو بدون ا ادیبه سمتم م ارنیدر ب

 .فتهیو به راه م کنهیدستاش بلند م یرو رو

 

 . کنمیو به هامون نگاه م گردمیآخر برم یلحظه

 یبارون،  بدون حرکت ریکوچه، ز هیکه وسط  یهامون به

 . کنهیفقط به رفتن من همراه بهراد نگاه م
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 بهراد؟  هینظرت چ -

 



ذهن من هم  یکه تو یو سوال کنهیبه من نگاه م بهراد

 .ارهیبه زبون م ایمار شنهادیرو در مقابل پ دیچرخیم

  

  ؟یدیرس جهینت نیچطور شد که به ا -

 

و به من و بهراد  ارهیم نییش رو پافنجون قهوه ایمار

 .کنهینگاه م

 

 نی! هامون اارمیسر در نم زایچ نیمن که از ا -

 ینطوریرو داد و به نظر من هم جالب بود. ا شنهادیپ

شناسنامه هاتون  یتو دیبا هم بمون نیاگر هم نخواست

با هم  یبرا متونیاگر هم که تصم شه،یطالق ثبت نم

 .دیعقد کن دیتونیشد م یبودن قطع

 

 .زنهیو پوزخند م کنهینگاه م یخال یپلهبه راه بهراد



  

 ... نطوریکه ا -

 زالل؟  هینظر تو چ -

 

شوکه شدم، چون اصال بهش  یلیخب! راستش من خ -

 ندارم. یاموضوع عالقه نیهم به ا ادیفکر نکردم و ز

 

که از  نمیبیمون رو مها شهیحرفم تموم م کهنیهم

شلوارش فرو برده  بیج یکه تو ییهاها با دستپله

بهراد  یو بدون سالم درست روبرو ادیم نییپا

 .نهیشیم

  

 نیع قاً یمبل مقابل بهراد دق ینشستن هامون رو طرز

دوئله و طرز  هی یتو فیخوندن در برابر حر یحالت کُر



که هامون رو  یازدن ضربه ینگاه بهراد هم آماده

 اوت کنه... ناک

 

 :ادیدوباره به حرف م ایمار

 

 بهراد؟   هینظر خودت چ -

 

مبل جابجا  یرو یکم ره،یگیاز هامون چشم م بهراد

 :دهیو جواب م شهیم

 

 ننیبب خوانیکه م هییکسا یدوران نامزد یبرا غهیص -

ساله که  کینه! من و زالل  ایبا هم باشن  توننیم

 میتصم یعنی میکنیعقد م میهم گفت یقتو و مینامزد

 رو گرفتم. مونیقطع



 غهیص ستیالزم ن گهید نطورهیآها... چه جالب! اگر ا-

 ...هیقطع متونیتصم یوقت نیباش

 

 یچشما یتو رهیو خ گردهیبه سمت هامون برم بهراد

 :دهیرو م ایهامون جواب مار

 

 !نطورهیهم قایدق -

 

با  گاهشونیکه حاال جا یبه بهراد و هامون کنمیم نگاه

 هم عوض شده بود! 

 

و  تریرسم نطوریبهتره! ا دیپس همون عقد کن -

 هم هست درسته؟ یقانون

 

 .کنهیخورده دخالت م که انگار شکست یطور هامون



 

 ...ینطوریآخه ا -

 

 .کنهیحرفش رو قطع م ایمار

 

حق با بهراده هامون! اونا چند وقته که هم رو  -

سال هم هست که با هم نامزدن. اصال  هیو  شناسنیم

کردن  یرسم یبرا یمینداره که اگر هنوز تصم یلیدل

بود...  ی... اسمش چنیشون نداشته باشن بخوان ارابطه

 کنن! غهیص

 

 :دهیو ادامه م کنهیبهراد نگاه م به

 



صحبت  نیخواستیکه م یدر مورد اون موضوعات -

زالل  یبهراد با خانواده ن؟یدیبه توافق رس ن،یکن

 ن؟یصحبت کرد
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 ن؟یزالل صحبت کرد یبهراد با خانواده -

 



 :دهیو جواب م کنهیبه من و هامون نگاه م بهراد

 

باهات صحبت کنم.  یزیدر مورد چ خواستمیخاله م -

 !یخصوص

 

و با برداشتن  شهیمبل بلند م یاز رو یعصب هامون

 .رهیم اطیبه ح گارشیپاکت س

 

نگاه  شهیبا تعجب به هامون که از جمع جدا م ایمار

 .زنهیو در جواب بهراد آروم لبخند م کنهیم

 

 اتاق من... می! برزمیحتما عز -

 

قبل رفتن خم  ایو مار شنیمبل پا م یهم از رو با

 .کنهیو صورتم رو نوازش م شهیم



 

 یسمانه یرو داشتم، جا یروز نیچن یآرزو یلیخ -

 زالل قشنگم. نهیتا تو رو بب هیخال زمیعز

 

در  خوادیم دونمی. مشنیهمراه بهراد ازم دور م و

صحبت  ایمن فوت کردن با مار یخانواده نکهیمورد ا

 یکه برا یروز چند نیا یرو ط هانیا یکنه. همه

رو به عنوان  یکنه من کس دییاز دادگاه که تا یانامه

 . میبا هم هماهنگ کرد میریسرپرست ندارم بگ

 

خوردن قرصام به  یو برا کنمیتنها بودن استفاده م از

 .رمیآشپزخونه م

به  هیچوب و سنگ شب یبزرگ خونه با نما آشپزخونه

کار شده. چوب و سنگ در کنار هم  یجنگل یهاکلبه

 . کنهیرو القا م یحس خوب



 

 یو وقت کنمیرو پر م وانمیل خچالیسردکن آب از

 هیتک یچوب یهانتیهامون پشت من به کاب گردمیبرم

 یکار نکهی. قبل اکنمیو نگاهش م خورمیداده. جا م

و نگاهم  ستهیایروبروم م ادیانجام بدم به سمتم م

 . کنهیم

  

دسته  خوادیم اره،یرو آروم به سمت صورتم م ستشد

دستاش  یکنار صورتم رو تو یشده ختهیر یموها

تا مانعش بشم و پشتم  رمیقدم به عقب م هیکه  رهیبگ

 .کنهیبرخورد م خچالیبه 

 

 ؟یدیزلزله؟ ترس هیچ -

 



. باورش سخته اما اون شب  کنمینگاهش م فقط

 ! هیمغرور چشماش خال شهیهم

 

 فقط با من بودن برات سخت بود؟  -

 

که  کشهیم یقینفس عم زنمینم یحرف نهیبیم یوقت

. به دورتا دور آشپزخونه کنمیرو حس م گارشیس یبو

 .گردونهیو دوباره نگاهش رو برم کنهینگاه م

  

زالل؟ بهت گفته بودم  یکنیم کاریچ یدار یفهمیم -

که بهت  یزیبرعکس چ شهی... همریاز بهراد فاصله بگ

با من لج  یفقط دوست دار ای یدیرو انجام م گنیم

 ؟یکن

 



و  گمینم یزی! چبهیبمش برام عج یآروم صدا لحن

 .کنمیفقط نگاهش م

 

تو اصال بهراد رو  ؟یبش یزن ک یخوایم یدونیم -

 باهات ازدواج کنه؟  خوادیچرا م یدونیم ؟یشناسیم

 

از کنارش رد بشم اما اونقدر  تیاهمیب خوامیم

 .مونهیعبور نم یبرا ییکه جا ستهیایم کمینزد

 

 برو کنار هامون... -

کار رو  نیا یچرا دار ؟یبگ یخوایم یبه خانوادت چ -

 زالل؟ یکنیبا خودت م
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کار رو  نیا یچرا دار ؟یبگ یخوایم یبه خانوادت چ -

 زالل؟ یکنیبا خودت م

 برو کنار...  -

 با منه؟  یلجباز یکارها برا نیهمه ا -

 یباشه که بهراد بهت چ ادتی دوارمیهامون! ام -

 شر درست بشه. خوامیگفت؟ برو کنار نم

  

 ! تلخ و آروم... خندهیم



 

 یرو نکن یکه کار کردنیم دتیتهد یوقت مایقد -

 شده؟  ی! حاال چیدادیهمون کار رو انجام م قایدق

 بشه...  یبهراد به خاطر تو عصبان خوامینم -

 باور کنم؟  یخوایم -

 ! ستینکردنت برام مهم ن ایباور کردن  -

 

در  خوامیبمونم، نم طیاون شرا یتو شتریب خوامینم

که بهش  یامقابلش ضعف نشون بدم. پس با تنه

رد شدن  نیاما ح کنمیخودم باز م یراه رو برا زنمیم

 :دهیخسته ادامه م ییاز کنارش با صدا

 

انتقامش از من  خوامیزالل! نم ریاز بهراد فاصله بگ -

 .رهیزدن به تو بگ بیرو با آس

 



 تو میو مستق گردمیبه سمتش برم ستمیایم سرجام

 .کنمیچشماش نگاه م

 

  ه؟یتوهّم چ نیهامون؟ ا یچه انتقام -

 

برعکس چند  شهیو باعث م کنهینگاهم م فقط

که قصد فرار از کنارش رو داشتم حاال رو  شیپ یلحظه

 و ازش جواب بخوام. ستمیبا شنهیسبهنهیدر رو و س

 

من رو  یجلو یکه دار یکنیحرف بزن! مگه ادعا نم -

که خودم رو نابود نکنم؟ حرف بزنم بگو چرا  یریگیم

انتقام تو رو  دیکه دوستش دارم و دوستم داره با یکس

که بهراد انتقامش رو  یزد یتو چه گند ره؟یاز من بگ

  ره؟یاز من بگ

 



 .کوبمیم شنهیس یرو ارادهیب

 

 نیا لیهامون؟ دل یچرا خفه شد ؟یبگو! چرا ساکت -

 نهیس شیپ یند لحظهمگه تا چ ه؟یمزخرف بافتنت چ

که اشتباه نکنم؟ حاال حرف بزن! قانعم کن  یسپر نکرد

 اشتباهه... نیکه ا

 

بهش به  توجهیب یبا پوزخند شهیباعث م سکوتش

بود!  نیهم شهی. همخورمیسالن برم و قرصام رو م

مهم  کردیرو له م زیبه هدفش برسه همه چ نکهیا یبرا

 به هدفش برسه!  خواستیفقط م شه،یم ینبود چ

 

با هامون روبرو نباشم به اتاق خودم و بهراد  نکهیا یبرا

 .رمیم

 



رو به خاطر حال من بهراد  شترشیکه ب یلیوسا

 دهیاتاق چ یبود تو دهیخودش تنها انتخاب کرده و خر

 شده، کامل و آماده...  یشده. اتاق قشنگ

 

. ست رمیبگ یرادیا چیه تونمیبهراد نم یقهیسل به

اونقدر  دیو سف یو سوسن ریس یدهیبنفش ارک یرنگ

کرده که وقت وارد شدن  جادیاتاق ا یتو یمثبت یانرژ

 . شمیوارد م گهید یایبه دن ییایانگار از دن

 

انتخاب  دیتوالت تخت رو سف زیمطالعه، م زیم ،یپاتخت

با  دیو سف یسوسن یخط یهایواریکرده. کاغذ د

 یپرده و حت وار،ید یرو یها و بالشت، تابلوهاملحفه

 نهیشوم کیاتاق که نزد یانتها ینفرهدو مبل تک

 داره. یبیعج یشدن هماهنگ دهیچ

 



در اتاق  نکهیو قبل ا کنمیجا مکمد جابه یرو تو فمیک

بحث و  ی. مطمئن که صداشنومیم ییرو باز کنم صدا

 دارن آروم حرف بزنن. یهامون و بهراده که سع یدعوا

 

تر به گوشم برسه. تا صداشون واضح رمیجلوتر م یکم

 :رسهیبهراد به گوشم م یصدا

 

 نداره!  یبه تو ربط -

 یکه تو یبه من ربط داره! بهراد اون فکر قاً یدق -

 سرته پوچه، اشتباهه!

 ! چیمن نپ یبه زندگ نقدریکارت هامون ا یپس برو پ -

 بهراد... زالل نه! -

 

 :دهیپُرتمسخر ادامه م بهراد

  



 اشتباهه...  یگیتو که م -

اشتباهه! بخاطر مشکلت با من، زالل  گمیاالن هم م -

 رو وسط نکش... 

 هنوزم...  -

 

 .کنهیحرفش رو قطع م یعصب هامون

 

 نه... نه...  -

 ... نمتیزالل نب کیاما هامون نزد ست،یبرام مهم ن -

 ! یتظاهر نکن که زالل رو دوست دار -

 ! کنمیر متو فکر کن که دارم تظاه -

نکن. مشکل تو با منه،  یرو با زالل تالف ایبهراد... دن -

 بزن، بکُش... اما زالل نه، تو رو به... ایب

 ینمونده که حت یچیمنو تو ه نیهان؟ ب ؟یبه چ -

 !یمنو بهش قسم بد یبخوا



اگر کتمانش  یهست! حت یزیمن و تو تا ابد چ نیب -

 شهیاما نم یها عوضش کناگر با کلمه یحت ،یکن

 ! یرو عوض کن تیواقع یتونیبهراد... نم

 

 یاز قبل غرق تو شتریو من ب ادینم یاگهید یصدا

 .شمیاون دوتا م نیفهم ب رقابلیداستان غ

 

[03.09.21 07:34] 

 

 267_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

****          ****          ****          **** 



 

پروژه رو  نیزودتر ا دونستمی! اگر مکردمینم فکرشم

 .نداختمیراه م

 

 .کنهیبا خنده با استاد بازرگان نگاه م ایمار خاله

 

 واقعا؟  -

که اومدم تا شاهد  شهیاالن هم باورم نم یآره! حت-

 عقد زالل و بهراد باشم! 

 

 :دهیرو مخاطب قرار م ایمارخاله  عاقد

 

. دو تا نیشاهدها رو بد یخانوم! لطفا شناسنامه-

 هر مرد دوتا زن. یبه اعزا ایشاهد مرد الزمه! 

 



 یصندل یبا لبخند به من که کنار بهراد رو استاد

رنگش  یاقهوه فیک یو از تو کنهینشستم نگاه م

 زیو مرد پشت م ذارهیم زیم یاش رو روشناسنامه

 یاستاد تو یاطالعات شناسنامه ادداشتیمشغول 

من و بهراد با  نیکه قبل از ا شهیم یدفتر بزرگ

باز امضا  نیکه الزم بود رو چند ییجاها شیراهنما

 .میکرده بود

 

 :پرسهیسوال م مرد

 

  ه؟یک یشاهد بعد -

 

و جواب  کنهیبه دفتر مرد نگاه م یبا کنجکاو ایمار

 :دهیم

  



راستش دوست دارم هامون شاهد عقد بهراد و زالل  -

 نباشه...  یباشه! هر چ

 

 .کنهیحرفش رو قطع م عاقد

 

 یهابرم، بنده ییچندجا دیخانوم زودتر لطفاً! من با-

 خدا منتظرن...

 

سالن  ی. انتهانمیهامون رو بب یچشم ریز تونمیم

کنار هم،  یبه من و بهراد کنه،یو نگاهمون م ستادهیا

 .میمحضر نشست یعقد تو یسفره یلوج

 

 یرو لیوسا یعقد بزرگ و مجلل که تمام یسفره هی

 یشده و با نورپرداز دهیچ ینییکوتاه تز یهاستون

 .رسهیبه نظر م ییایرو زیهمه چ یقشنگ



 

دوتا شمعدون بزرگ و  نیروبرومون که ب ینهیآ یتو از

 . کنمیبلند قرار گرفته به خودم نگاه م

 

مراسم  یبرا یدنباله دار دیاصرار بهراد لباس سف به

از آرنج چاک داره و اونقدر  هاشنیکه آست دمیخر

اون  نیکه اگر اون چاک نبود دستام روب شهیکلوش م

. موهام رو به کردمیگم م دیسف ریحر یحجم از پارچه 

که همراه  ییبایو ساده اما ز دیتوربان سف ریز یسخت

دار پاشنه یهاجا دادم و کفش دملباس انتخاب کرده بو

 ترم.ها هم از بهراد کوتاهبا وجود اون یکه حت دیسف

 

 ! عروسم

لحظه  نیا یدخترا رو تو یهمه یآرزو تونمینم اما

 نیا ی... پدر و مادرم هم منو تونکهیداشته باشم، ا



 انیجر نیکنن. هرچند ا میو همراه ننیلباس بب

 ن رو کم داشتم!نبود اما، من حضورشو شیب یداستان

 باشه... یها بازداستان نیهم که ا هرچقدر

 

 دیصورتمه با اون رنگ سف یکه رو یمیمال شیآرا

 داره. یبیعج یهمخوان

روز فکر  نیرنگ و ا نیبه ا چوقتیاز خانوادم ه بعد

 ... بیحس غر هی ه،یبینکردم. حس عج

 

و  دیسف رهنی. پکنمیبه بهراد نگاه م نهیآ یتو از

روشنش  یبه همراه کت شلوار آب ریس یکروات سرمه ا

به  شهیرو مثل هم شیمشک ی. موهاادیواقعا بهش م

موهاش  نیب دیسف یسمت باال شونه کرده و اون تارها

اون  یش توصورت مردونه یرو یشدهمرتب شیربا ته

 ترش کرده. لباس برازنده



 

 .زنهیهامون رو صدا م ایمار

 

 پسرم، آقا عجله دارن! ترعیهامون جان سر -
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و به  شهیبلند م یصندل یاستاد از رو یبا اشاره بهراد

و با  کنهی. هامون از فرصت استفاده مرهیسمتش م

 .  ادیبلند به سمتم م یهاقدم

 

 .ستیحواسش به ما ن یمشغول صحبتن و کس همه

 ییها. مثل آدمکنهیو فقط نگاهم م ستهیایم روبروم

 کنه،ینگاهم م رهیشوکه هستن. خ یزیکه هنوز از چ

 شناختمشی. اگر نمدهیها منو دانگار که بعد از مدت

 ...  هینگاه از سر دلتنگ نیا کردمیفکر م

 

 :دایگرفته و آروم به حرف م ییصدا با

 

 کار رو نکن زالل... نیا - 

 



ام به . مردمک چشماش از چهرهکنمینگاهش م فقط

. دست گردهیاما مصرانه به من برم چرخهیاطراف م

. کنهیو باز نگاهم م کشهیموهاش م یتو یمحکم

 .دهییرو دو یطوالن ریانگار مس کشه،یسخت نفس م

  

نکن! درستش  نکارویزالل!هنوز وقت هست، ا -

 ...میکنیرو درستش م زیبا هم همه چ م،یکنیم

 

 .شهیعاقد بلند م یصدا

 

  د؟یشاهد دوم رو آورد یآقا شناسنامه -

 

 :دهیجواب م استاد

 



خدمتتون. هامون جان!  ارنیبله، بله حاج آقا! االن م -

 شناسنامه... 

 ...ارمیاالن م -

  

چشمام زل  یبرگرده، تو نکهیآخر قبل ا یلحظه و

 مثل:  یزیچ زنه،یرو لب م یزیچ صدایو ب زنهیم

 

 ...کنمیازت خواهش م -

 

به سمت  ارهیکتش درم بیج یکه از تو یاشناسنامه با

اش از طرز جلو دادن شناسنامه دشی. تردرهیعاقد م

 یشناسنامه رو رو نکهیکامال ملموسه. شک داره به ا

 نه...  ایبذاره  زیم

 

 آقا... دیعجله کن -



 

. چشماش رو کنهیبار آخر به من و بهراد نگاه م یبرا

 .کنهیرها م زیم یو آروم شناسنامه رو رو بندهیم

 

 .کنهیعاقد شروع م گذرهیکه م یکم

 

 .میسرجاتون که شروع کن دیآقا داماد لطفاً بر -

 

 .ذارهیبهراد م یشونه یبا لبخند دست رو استاد

 

 داماد...برو شاه -

 

اما  ادیبه سمتم م یو چند قدم هزنیلبخند م بهراد

. گردهی. بهراد به سمتش برمکشهیهامون دستش رو م

 ...کننیاما فقط به هم نگاه م



 چشم! یو چشم تو رهیخ

 

 یچ دونمیو هامون... نم احساسیخشک و ب بهراد

چند  یو به اندازه کنهینگاهشه! اما فقط نگاه م یتو

 .خورهیکوتاه لباش تکون م یکلمه

 

متوجه بشن بهراد دستش رو از  گرانید نکهیا بدون

 یصندل یو کنارم رو کشهیم رونیدست هامون ب یتو

 .نهیشیم
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متوجه بشن بهراد دستش رو از  گرانید نکهیا بدون

 یصندل یو کنارم رو کشهیم رونیدست هامون ب یتو

 :کنهیو عاقد شروع م نهیشیم

 

قال رسول اهلل ـ صلی  م،یبسم اهلل الرحمن الرح - -

اهلل علیه و آله ـ : النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی 

 فلیس منی

 

و  دارهیرحل برم یو قرآن رو از رو شهیخم م بهراد

و قرآن  بندمیم م. چشدهیبه دستم م دنیبعد از بوس

 .کنمیرو باز م

 



 اسریمحترمه زالل موحد، فرزند مرحوم  یزهیدوش -

 موحد...

 

 .نمیبیخوردن هامون رو م جا

  

و  هیکه شما را با مهر دیدهیبه بنده وکالت م ایآ -

 نهیجفت آ کی د،یجلد کالم اهلل مج کیصداق معلوم 

تمام بهار  یو صد سکه میو شمعدان، سه شاخه گل مر

 بهراد ستوده فرزند...  یبه عقد ماه داماد آقا یآزاد

 

 یاما هنوز چهره چرخهیم اتیکلمات و آ یرو چشمام

مرگ پدرم شوکه شده  دنیمتعجب هامون که با فهم

 یروحش خبر نداره که چه جور یچشمامه. حت یجلو

 انداخته! میبه زندگ شیآت

 



ته... خودش رو ازم گرف زامیعز ینداره که همه خبر

ام خانوده یتک اعزاخبر نداره باعث جون دادن تک

 شده! خودش خبر نداره که مسبب مرگ خانوادمه...

  

که بهراد به سمتم  یسبز رنگ یمخمل یجعبه با

 ینواز طالو چشم فی. ست ظرامیبه خودم م رهیشگیم

 .درخشهینور م ریز دیسف

 

نگاهش  کنهیوار بهراد مجبورم مآروم و زمزمه یصدا

 کنم:

 

  ش؟یخواینم -

  ه؟یچ یبرا -

 



. برعکس شهیظاهر م اهشیس یکنار چشما نیچ

بهراد  یشب چشما ده،یکه هامون بهم م یاحساس

 آرومه! آروم و غرق در آرامش.

  

 !یجواب عاقد رو بد نکهیا یشماست، برا یلفظ ریز -

 

عاقد چند بار ازم جواب  یعنی نیحواسم نبود! ا اصال

ود و من متوجه نبودم. دستم رو آروم جلو خواسته ب

 . رمیگیو جعبه رو م برمیم

 

 :چهیپیسالن م یعاقد تو یصدا گهیبار د و

 

: پرسمیبار م نیبار سوم و آخر یخب دخترم برا -

شما را با  دیدهیبه بنده وکالت م ایعروس خانوم آ



بهراد ستوده در  یمعلوم و مذکور به عقد آقا طیشرا

  لم؟یآورم؟ بنده وک

 

 دیبا ی. چشهیفرما مسالن حکم یتو ینیسنگ سکوت

 بگم؟! 

 

 . رهیچشمام رژه م یجلو زیچ همه

ام از و گونه ستادهیکنارم ا کنمیکه احساس م بابام

 درد و سوزش به گزگز افتاده. 

و هنوز هم دستاش  کنهیکه با غم نگاهم م مامانم

 زخمه. 

نگاهم  یواشکیشده و  میکه پشت مامان قا اریزان

 . هیخجالت بهیغر یهاطیمح یهنوز تو کنه،یم

 



مخالفت، نگران و آروم  یهامون به نشونه یرهیخ نگاه

 .دهیسرتکون م

سرم  یکه تو یحضور بهراد و احساسات درهم یگرما

 !کننیهوهو م

 

 نیبه حس ا کنمیدل خوش م بندم،یرو م چشمام

 : لرزهیروزهام و صدام م

 

 بله... -
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 ...دیمبارک باشه، صلوات بفرست -

 

و از  بندهیآروم چشماش رو م کنه،ینگاهم م هامون

 .رهیم رونیسالن ب

 

ها توش قرار داشتن که حلقه یاشهیبا ظرف ش یاسکا

 . ادیبه سمتمون م

و  دارهیحلقه رو برم یاشهیمکعب ش یاز تو بهراد

. چند بار آهسته رهیگیگرمش م یدستا یدستم رو تو

 یبا انگشت شَستش رو یو بدون جلب توجه کس



انگشتم  یو حلقه رو تو کنهیدستم رو نوازش م

 . زنهیکه لبخند م کنمی. نگاهش مذارهیم

 

ها و چشم نیچقدر ا کنمیبار احساس م نیاول یبرا

 نگاه آروم رو دوست دارم. نیا

 

ها و چپ نگاه غرهتموم چشم رغمیعل یاسکا

و  زنهیو سر و صدا دست م غیعاقد با ج یهاکردن

 .کنهیم یخوشحال

 

 یبهراد رو با وجود لرزش دستام تو یهم حلقه من

قانونا  گهیکه د ی. انگشت کسذارمیانگشتش م

 شوهرمه.

 



هامون رو تا  دونمی. اما مستین ادمی یادیز زیچ

 .دمیند میمحضر بود یکه تو یالحظه نیآخر

 

برگرده ازمون  دیبا ترعیهرچه سر نکهیبا اعالم ا استاد

ازمون  یخوشبخت یو با آرزو رهیگیم ینیریقول ش

از هامون  یخبر میریم رونی. از محضر که بشهیجدا م

همراه  یو اسکا ایخاله مار شهیباعث م نیو هم ستین

 ما به خونه برگردن.

 

 یو سر و صدا باعث شد کم طنتیبا ش یراه اسکا یتو

 که داشتم خارج بشم.  یبخندم و از اون حالت نگران

 

رو  یاو پنج نفره کیجشن کوچ بیترت ایمار خاله

 یدنیو نوش ینیریو ش کینوع غذا و ک نیداده، چند

 و...



 

 دنیو بر ایو مار یاسکا دنیعکس و رقص یاز کل بعد

که  شنیم یهمه نگران هامون گهید کمونیکوچ کیک

رو هم جواب  شیگوش یو حت ستیازش ن یخبر

 .دهینم

 

رو بروز نده  شینگران کنهیم یکه سع ایاصرار مار به

غذا  ی. هنوز کسمیریم دهیکه چ یشام مفصل زیسر م

 .شهیرو شروع نکرده که در باز و هامون وارد م

 

و لنگ زدنش  یو صورت زخم فیو کث یگ ل لباس

 ست.همه ینگران لیاز دل ینشون کامل

و به سمتش  شهیبلند م زیاز پشت م یبا نگران یاسکا

 .رهیم

 



 شده هامون؟ ی... چیوا -

 

و  ندازهیبه من و بهراد م یهامون فقط نگاه کوتاه اما

کوتاه با گفتن  یو عصب حوصلهیصبر کنه ب نکهیدون اب

 .رهیباال م یبه طبقه «ستین یزیچ»

 

 .شهیبلند م زیهم از پشت م یاسکا

 

 ! ششیپ رمیمن م -

 

 .رهیگیجلوش رو م ایقبل رفتن خاله مار اما

 

 یکه چقدر عصب یدی! دشهیدعواتون م ،ینه اسکا-

 بود؟

 کنم؟ کاریپس چ - 



 

 شهیو باعث م گردهیهردو به سمت بهراد برم نگاه

 بهراد با تعجب نگاهشون کنه.

 

 من؟  -

 

 .دهیآروم سرتکون م ایمار

 

 ...یایهنوز هم فقط خودت از پسش بر م -
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 .رهیباال م یو به طبقه دهیناچار سر تکون م بهراد

به  ینامفهوم دادیداد و ب یکه صدا گذرهینم ادیز

اما  شهینم دهیشن ادیبهراد ز ی. صدارسهیگوشم م

 هامونه. ینامفهوم صدا یهاادیتمام فر

 

 .کنهینگاه م اینگران به من و مار یاسکا

  

 من برم باال؟!  -

 کنه. کاریچ دونهیبذار تنها باشن! بهراد م -

  

 نکهی.  قبل اادینم ییصدا گهید گذرهیکه م یکم

 .ادیم زیو به سمت م نییها پابهراد از پله مینگران بش

 



شام که هم غذا از دهن افتاد هم من  زیسر م میبر-

 گشنمه... یلیخ

 

 :پرسهیسوال م طاقتیب ایمار

 

 شد بهراد؟ یچ -

در  یدعواش شده، قلدر باز ابونیخ ی! تویچیه -

آورده  لیا هیهم رفته  ارویآورده و طرف رو زده. اون 

 هامون رو زدن! 

 

 :دهیادامه م یبا خنده آروم و

 

از چه  انیجر نیدونیکه انگار نم نیرفتار کن یجور -

 ...خورهیقراره! به غرور آقا برم

 



 .خندهیکه آروم شده، م ایمار

  

 که نشده؟ شیزی! چزمیباشه عز -

 ...ادیم رهینه... نگران نباش االنم رفته دوش بگ -

 

ها با و مثل پسر بچه کنهینگاه م زیم یرو یبه غذاها و

 :کنهیاعتراض م یناراحت

 

 شد! خیغذاها هم که  نیمن گشنمه، ا -

 

اش رو به و گونه کنهیبا خنده بهراد رو بغل م یاسکا

 .دهیبهراد فشار م یگونه

 

 دلم. زیعز کنمیاالن برات گرمش م -

 



رو  یو اسکا دارهیبرنج رو برم سیهم با خنده د ایمار

 :کنهیم دیتهد

 

بعد ممکنه  یسر ینداره ول یاشکال بارهی نیا یاسکا -

چقدر  یرانیا یکه خانوما یدونیت نذاره. مزالل زنده

 شوهرشون حساسن؟! یرو

 

 .کنهیبا خنده به من نگاه م یاسکا

  

 رفته بود...  ادمی دیاوه! ببخش -

 

گرم کردن به  یبا خنده غذاها رو برا ییدوتا و

. با گردهی. نگاهم به سمت بهراد برمبرنیآشپرخونه م

 پرسهیو با تکون دادن سر م کنهیلبخند نگاهم م

  «ه؟یچ»



 

 بوده؟ ابونیخ یفقط تو یکاراون کتک یمطمئن -

 چطور؟ -

 

 :زنمیم یدستهی

 

 یدور هم باال کتک کار هیاز صداها مشخص بود که  -

 .نیکرد

 

 .شهیچشماش اضافه م نیواضحش هم به چ لبخند

 

 یدعوا انیگول زد! اما... جر شهی! تو رو نممیتسل -

نگفتم! فقط... کل  یبود. من دروغ یهامون واقع

بحث کوچولو  هیرو هم نگفتم. اون باال هم فقط  تیواقع

 ...یکاربود، نه کتک
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 .شهیحاضر م زیهامون هم سر م قهیچند دق بعد

 

 ایو مار یاسکا یهابا حرف یدو ساکتن! بهراد گاه هر

 اما هامون نه... زنه،یلبخند م ایو  خندهیم



و فقط با  خورهیهم نم یی. غذاستیحواسش ن اصال

و  ای. مارکنهیم یبشقابش باز یگوشت تو یکهیت

 ستیحواسش ن نکهیاعتراض ا یبرا یچند بار یاسکا

دوباره روز  گذشتیکه م هیاما چند ثان کننیصداش م

 از نو... یاز نو روز

 

. شهیکه برام داشت خورده م ینیبا تموم جو سنگ شام

 زیجمع کردن م یتو دنیاجازه نم ایو مار یاسکا

 زیتم یبرا کنمیم شونیکمک کنم اما به اصرار راض

 دستمال بدن. هیبهم  زیکردن م

  

ها مبل یرو ونیتلوز یسالن جلو یو هامون تو بهراد

که مشغول  کننیهم نشستن و هر دو تظاهر م یروبرو

 یزده جانیه یهستن که صدا ونیتلوز یتماشا

 :چهیپیخونه م یتو یاسکا



 

به بعد با ما  نیجون! چقدر خوبه که زالل هم از اآخ -

 . رفتیکم داشت حوصلم سر مکم کنه،یم یزندگ

 

 .کنهیآشپزخونه با لبخند نگاهم م یبا از تو ایمار

 

مگر  ادیازش در نم ییمن که صدا یچارهیزالل ب -

. یدختر آروم ما رو مثل خودت کن نیتو ا نکهیا

 طونیدختر ش هیعاشق بهراد  کردمیفکر م شهیهم

... نیا یعنی... تیآروم کردمی! فکرش رو هم نمشهیم

 گن؟یبهش م یچ

 

 :کنهیمد نظر کمکش م یکرده کلمه  دایپ یبرا بهراد

 

 متانت!-



 دلش رو ببره! یمتانت دختر ن،یآهان هم-

 

و  طونیکه زالل همون دختر ش یدونیاز کجا م -

 ست؟ین گوشیباز

 

 .کنهیبا تعجب به بهراد نگاه م ایمار

 

 نه! تا االن که فقط ساکت بوده! طونه؟یزالل ش -

 ندونه...  ی! هر ککنهیم یبیخرده غر هیاالن  -

 

 :هدیو ادامه م گردهیرو به هامون برم نگاهش

  

 !دهیزالل رو د طونیش یهامون اون رو-

 

 .ادیبا تعجب چند قدم جلو م یاسکا



 

 واقعا؟  -

 

از اون  ی. حتکنهیبه بهراد نگاه م رهیقط خف هامون

 یقفل فکش رو احساس کنم و مشت تونمیفاصله هم م

 پاش نگه داشته. یکه محکم گره شده رو

 

رو  ایو مار یجواب سوال از سر تعجب اسکا بهراد

 .دهیم

 

و  طونیش نقدریاز هامون بپرس، ا یکنیآره! باور نم -

 ... گفتنیکه بهش م هیپر انرژ

 

 :پرسهیرو به هامون سوال م و

  



نه... آها...  پاره؟شیهامون؟ آت یگفتیم یبه زالل چ -

 زلزله...
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نه... آها...  پاره؟شیهامون؟ آت یگفتیم یبه زالل چ -

 زلزله...

 



موضوع کامال از  نیا دنیاز شن جانیبا ه یسکاا

 . ادیم رونیآشپزخونه ب

 

 واقعا؟  -

بگه  یزیزالل چ  یدرباره خواستیآره... هر وقت م -

هامون هضم  ی! برا"حاضر جواب یزلزله " گفتیم

به  لیمثل زالل سخت بود، اونقدر که اوا یدختر

 خونش تشنه بود!

 ؟یچ یبرا -

 

 .کنهیبا خنده به هامون نگاه م بهراد

  

که بخواد  یآخه هامون عادت داشت و داره هر دختر -

فرق  هیبراش با بق یکی نیرو رام خودش کنه. اما ا



 طون،یداشت! زالل خاص بود، حاضر جواب، مغرور و ش

 !یرام نشدن یزلزله هیشق و از همه مهمتر لجباز و کله

 

لبام  یو لبخند رو شمیمتوقف م زیکردن م زیتم نیح

اون  دونست؟یرو از کجا م نای. بهراد اماسهیم

 نیهاست؛ عهمون جمله نیکه گفت ع ییهاجمله

 هامون... یهاجمله

 

 ییظرفشو نیماش یها رو توبا خنده بشقاب ایمار

 .کنهیجا مجابه

 

 !؟یدونیرو از کجا م نایحاال تو ا -

 

 .کنهیو به هامون نگاه م خندهیم بهراد

  



با  نایکه با زالل ا یکرد، اون موقع فیخودش برام تعر -

 هم دوست بودن.

  

خودش و  نیچشم ب یجدال چشم تو یلبخند با

 :دهیادامه م یو با لحن خاص رسونهیهامون رو اوج م

  

 هامون؟! ادتهی -

 

و با  خندهیاز ته دل م دهید یجالب زیانگار که چ ایمار

 :زنهیهراد تشر مبه ب ستین یکه اصال جد یلحن

 

برات درد و دل کرده،  یحرفا رو برا نیبهراد! هامون ا -

 یداداش بزرگه! اونم جلو دنیدرد و دل رو که لو نم

 خود اون دختر! 

 



 .خندهیبلند م بهراد

 

 بهیغر گهی! اون دختر هم که دهیجمعمون خودمون -

 ...ستین

 

 یهامون و با لبخند معنا دار یچشما یتو زنهیزل م 

 :دهیادامه م

 

 داداششه! زن گهیاالن د _

 

که بهراد با هامون راه  یباز نیانگار ا خنده،یم ایمار

 .کنهیاعتراض م یانداخته رو دوست داره و به شوخ

 

که  یهست یداداش بدجنس یلیبه هر حال بهراد خ -

 !یدیرو لو م کتیدل داداش کوچ درد و



 

برادر؟ زن داداش؟ داداش  گفتن؟یم یداشتن چ اونا

 بهراد؟ هامون؟ ک؟یکوچ

 فهمم،یاز حرفاشون نم یچی! هکنمینگاهشون م جیگ

 گنگه...  زیهمه چ

 :دهیرو ادامه م یباز نیهم ا یاسکا

 

که بهش  ستیساله ن 8-7اون بچه  گهیهامون که د-

 چند سالشه؟ یدونی! مکهیکوچ یگیم

 

از کنار  نکهیو قبل ا شهیپا م یصندل یاز رو بهراد

 .دهیهامون رو محکم فشار م یهامون عبور کنه شونه

  



هر چقدر هم بزرگ شده باشه، هنوز داداش  -

عوض  شهیرو نم تیکوچولومه! به قول خودش واقع

 کرد. مگه نه هامون خان؟
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 !!! یتکرار یجمله نیا ه؟یچ انیچه خبره؟ جر نجایا

 ی. صدادمیجمله رو پشت در از هامون شن نیا

 .شهیسرم تکرار م یهردوشون تو



 

اگر کتمانش  یهست! حت یزیمن و تو تا ابد چ نیب -} 

 شهیاما نم یها عوضش کناگر با کلمه یحت ،یکن

 {یکنرو عوض  تیواقع یتونیبهراد... نم

هر چقدر هم بزرگ شده باشه، هنوز داداش  -} 

عوض  شهیرو نم تیکوچولومه! به قول خودش واقع

 کرد. مگه نه هامون خان؟{

 

 گارشیس یاگهیکه بدون حرف د کنمیبهراد نگاه م به

 یو هامون هم عصب اطیو به ح دارهیبرم زیم یرو از رو

 .رهیبه طبقه باال م یبه ما با حالت توجهیب

 

 .کنهیم یآشپزخونه ابراز خوشحال یبا ذوق از تو ایمار

 



 نطوریبعد چند وقت بهراد ا یدونیزالل! م یوا -

بهراد  شهیبا هامون حرف زده؟ باورم نم یمیصم

 !کهیدوباره به هامون گفت داداش کوچ

 

ش رو خاله کنمیکه من درکش نم یهم با ذوق یاسکا

 :دهیادامه م ایو مار کنهیم یهمراه

 

دوتا برادر مثل قبل  نیا شهیم یعنی! شهیباورم نم -

  ؟یبشن؟ بشن همون بهراد و هامون قبل

 

با هر  دوننیو نم کننیم یخوشحال زنن،یحرف م اونا

 نیکور ا یمنو به عمق نقطه شتریب گنیکه م یاجمله

 .کننیگنگ پرت م یچاله اهیس

 



 دایپ یاحساس خفگ شتریب گنیکه م یاهر جمله با

ها که بدون شناخت از مهره یباز نینسبت به ا کنمیم

 و قواعدش وارد اون شدم.

 

و به  کنمیم کاریدارم چ دونمیم کردمیمن فکر م 

 دمیاما فقط چند ساعت گذشته که فهم رمیکجا م

 ... دونمیکه بهراد شروع کرده نم یایاز باز یچیه

 

 یمشغول تماشا یو اسکا ایتموم شدن کارها مار با

که  نهیا خوامیکه م یزیو من تنها چ شنیم ونیتلوز

 فکر کنم. یتنها باشم تا بتونم کم

 

در اتاقمون رو باز  نکهیو قبل ا رمیباال م یطبقه به

 شنوم،یرو م ییباز شدن در اتاق روبرو یکنم صدا

 ...گردمیکه اتاق هامونه و به سمتش برم دونمیم



 

و فقط نگاهم  ستادهیدر ا چهارچوب یهامون تو 

گفتن ندارم اما اون خودش به  یبرا ی. حرفکنهیم

 آروم و خسته... اد،یحرف م

 

کردم تا  شدیم ی! هرکاررمیخواستم جلوت رو بگ -

 یمانعت بشم، تا از بهراد دورت کنم. اما شروعش کرد

خودت  دوارمیاما ام یجهنم رو راه انداخت نیزالل! ا

 ...ینسوز شیآت نیا یتو

 در گوشش؟  یخونیم یچ -

 

باال اومده به  یبه طبقه یک دونمیکه نم یبهراد

 .ادیسمتمون م

 

 تو؟! ؟یاونم ک ؟یمنو خراب کن یخوایم -



 

در  شهیم کمیو بهراد نزد کنهیفقط نگاهش م هامون

 :دهیادامه م ذارهیم مکه دستش رو دور شونه یحال

 

بگم که دلم  ییزهایبرو هامون! نذار دهن باز کنم و چ -

 نمتیزنم نب کینزد گهیدر موردت بدونه!  د خوادینم

 !کهیداداش کوچ

 

چشماش  یاما خشم رو تو زنهینم یحرف هامون

از من و بهراد جدا  ی. نگاهش رو به سختنمیبیم

و در رو محکم به هم  گردهیو به اتاقش برم کنهیم

 یاتاق. میشی. با فشار دست بهراد وارد اتاق مکوبهیم

 .میادامه بد نجایبه بعد رو ا نیکه قرار بود از ا

 

 .گردمیبسته شدن در اتاق به سمتش برم با
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 .گردمیبسته شدن در اتاق به سمتش برم با

 

 تو و هامون... -

 

 .کنهیرو قطع م حرفم

 



 ؟یدونستیآره... مگه نم -

 دونستم؟یم دیاز کجا با -

 خاله! ،یمهتا، اسکا ان،ی! پودونمینم -

 هیفقط  نیهم گفتن و من فکر کردم که ا دینه! شا -

 بودن شماست. یمیصم یلفظ برا

 !یمتوجه شدم که جا خورد -

 !یگفتیبه من م نویا دی... تو بایول -

 

و با اخم  ارهیم رونیاش رو بو حوله رهیسمت کمد م به

 .کنهینگاهم م

 

که اگه به من بود  ینسبت گفتم؟یبهت م دیرو با یچ -

 کردم؟یاالن از همه جا پاکش م

 

 .نمیشیتخت م یرو آروم



 

 !یگفتیبهم م دیهر حال با به-

 

به سمتم  کشهیکه م یقیبا نفس عم بنده،یم چشم

 .شهیزانوهاش خم م یپاهام رو یو جلو ادیم

 

 یدونیم کردمیاگر فکر م یباشه، حق با توئه! حت -

 چیه یکه درک کن دوارمیاما ام گفتمیبهت م دیهم با

جزو  نیبه صحبت در موردش ندارم. باشه؟ ا یاعالقه

به  خوادیست که بهت گفته بودم دلم نمهمون گذشته

 .ارمشیب ادی

 

. هنوز هم شب چشماش کنمیچشماش نگاه م یتو

 !نیهم غمگ یکم نباریآرومه اما ا

 



 !فهممیمن نم یول -

 کجاش برات نامفهومه؟  -

 مادراتون...   هاتون،یلیهمه جاش! فام -

. دمیرو جواب م تونمیکه م ییسواالت رو بپرس، اونا -

 شرط داره!  هیاما 

  ؟یچ -

 و قی! دقیمنو بد یجواب چند تا از سواال دیتو هم با-

 بدون طفره.

 

 چشماش. یتو زنمیخودش زل م مثل

 

جواب  ،یجواب بد ی! هر جورادته؟یقرارمون رو که  -

 .یریگیم

 

 .کنهیصورتم رو فوت م یتو ختهیر یو موها خندهیم



 

استاد بازرگان توئه  دناتیگرو کش نیهم یواسه -

 شرکتش کرد؟!  یجوجه مهندس رو همه کاره

 

 .شهیجمع م ارادهیب صورتم

 

تراس  یبهراد! اون شب تو دهیم گاریس ینفست بو-

 ،یو سر قولت موند یکه نکش میت قرار گذاشتخونه

 قولت! ریز یامشب زد یول

 

ام ها با شستش گونهوقت یلیو مثل خ خندهیم آروم

 . کنهیرو نوازش م

 

 خوبه؟ کشم،ینم گهید -



 قولت آره! اما االن من منتظر ریز یاگر دوباره نزن -

 !حتمیتوض

 تو سواالت رو آماده کن. امیتا من برم حموم و ب -
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 نییتخت بزرگمون پا یاز رو شهیآب باز م ریش یوقت

 یبزرگ نیاز قصد تخت رو به ا دونمی. خوب مامیم

 نشم. تمیکه من اذ گرفته



 

اتاق گذاشته  یکه انتها یاکار دونفره زیسمت م به

 یکتاب به شکل جالب دیسف یچوب ی. قفسهرمیشده م

شدن و  دهیچ زیم یروبرو وارید یتا رو نیزم یاز رو

 شده.  دهیها چقفسه یکتاب رو یکل

 

 دیبنفش و سف یدهیارک یبایگلبرگ ز یرو یدست

مأمن رو دوست دارم.  نیا نجا،ی. اکشمیم زیم یرو

 اتاق داره. نیاز ا رونیب یاز فضا یمتفاوت یایانگار دن

 

 ییاومدن بهراد از حموم به دستشو رونیاز ب قبل

 یهابه سمت مبل شمیو بعد پاک کردن آرا رمیم

 . مونمیو منتظر بهراد م رمیم نهیکنار شوم یراحت

 



 یو با حوله ادیم رونیاز حموم ب قهیاز چند دق بعد

که مشغول خشک کردن موهاشه روبروم  یکیکوچ

 . نهیشیمبل م یرو

بازوهاش رو به  دشیسف شرتیکوتاه ت یهانیآست

 .ذارهیم شینما

 

 خب؟! -

 

بهش بفهمونم منتظرم  نکهیا یو برا کنهینگاه م بهم

 :دمیادامه م

 

 شروع کن! -

 

! ستیبهراد ن یلبخندها هیاما اصال شب زنهیم لبخند

 .کنهیمقدمه شروع م ی. بنیلبخند سرد و غمگ هی



 

 هایمیاز قد یلیمثل خ ونیمادرم سمانه با پدرم هما -

بود و  ییدختر روستا هیازدواج کردن. مادرم  یسنت

 یکار که بر حسب شانس و اقبالمهندس تازه هیپدرم 

 یبه طرز باورنکردن شرفتیپ یهاکه همراهش بود پله

 یهاشرکت یکی سیکرد و شد دست راست رئ یط

کارش گرفت و  کمکممطرح اون زمان.  یلیخ یمهندس

سرها در آورد. مادرم هم معلم  یتو یخودش هم سر

 شده بود.

پدرت هم  یسر خاک مادرت! تو گفت میما رفت یول-

 .ستیدفن ن نجایا یفوت کرده ول

 یبه کس گن؟یم یمن مرده زالل! مرده به ک یاون برا-

وقته  یلیخ ونیکه وجود نداره؟ هما یکس ست؟یکه ن

من  یایدن یوقته که تو یلیخ ست،یمن ن یزندگ یتو



مهتا  یبهم گفت ادتهیبه اسم پدر وجود نداره.  یکس

 تو مرده؟ یبرا

 اون فرق داشت...-

 ؟یچه فرق-

 !یبهراد تو به من دروغ گفت-

 ت فوت کردن!خانواده یمثل تو که بهم نگفته بود-

 

جواب ممکن رو داره تا نتونم  نیبهتر نه،یهم شهیهم

 یچ خوامیکه م دونهیم یادامه بدم. انگار که به خوب

بهم بده فکر  خوادیکه م یبگم و ساعت ها به جواب

 نمونه.  یباق یکرده تا حرف

 .دهیموهاش تکون م یرو هدفیرو ب حوله

 

 شرفتیو پ شیآسا یرنگ و بو شونیتازه زندگ -

 کردیاومدم! مادرم فکر م این هم به دنگرفته بود که م



 هیسالم،  یبچه هی. نهیزم یزن رو نیترخوشبخت

 شرفتیپ شتریکه هر روز ب یزندگ هیهمسر موفق و 

 رو قبال هم بهت گفته بودم... نجای! تا اکردیم

 

حس کنم  تونمی. مدمیتکون م دییرو به نشونه تا سرم

 تونمیها چقدر براش سخته اما نمحرف نیکه گفتن ا

 .گفتیرو زودتر م هانیا دیکنم، اون با یکار

 

 یهاتیموفق یتو ونینگذشت که هما ادیاما ز -

 یهم، خودش رو گم کرد. دست از خونه و زندگپشت

ش هم شده بود ! بهونهدیدیمادرم رو نم گهید د،یکش

 نکهیبا است که افتادهو عقب ییزن روستا هیکه مادرم 

رفتار  هایشهر و اجتماع مثل پاپت یاون آوردتش تو

که مد نظر  ییبا لباسا بود. چون مادرم حاضر نکنهیم



 یمیصم بهیغر یبره و با مردا اشونیبه مهمون ونهیهما

 بشه و باهاشون مشروب بخوره و...

 

به مبل به  هیو با تک کنهیموهاش رها م یرو رو حوله

 .کنهیمن نگاه م

 

مخالفشون بود باعث  ونیمامان که هما یاعتقادها -

و غرق  رهیاز من و مامان فاصله بگ شتریاون ب شدیم

رنگارنگ  یهاو دخترا و زن یو جشن و پارت یمهمون

ور آب باز  اون یهاپاش به پروژه یبشه. مخصوصا وقت

 شد.

 

با  شه،یم رهیپاهامون خ ریز یاسیبه موکت پرز بلند  

 یو با کم کنهیم یبلند باز یها شهیرانگشت پا با 

 .دهیمکث ادامه م



 

سفرخارج  هیبعد  ونیمن چهار پنج سالم بود که هما -

بود برگشت، اما تنها  دهیاز کشور که چند ماه طول کش

 نوزاد هم همراهش بودن! هیزن و  هینبود... 

 

 .دهیکه سر تکون م کنمینگاهش م متعجب

 

بود که  یشرکت سیرئ یهابرنامه ریمد ایخاله مار -

 دونستی. اون هم نمکردیم یباهاشون همکار ونیهما

! خاله که هامون رو ادینم ادمی قیمتاهله دق ونیهما

اومدن هامون،  ایحامله شد با هم ازدواج کردن و با بدن

 یچون تازه شرکتش تو رانیها رو آورد ااون ونیهما

مد فرصت رفت و آ گهیبود و د ردهک سیرو تاس رانیا

از چشم مادرم افتاده بود اما  ونینداشت. هما یادیز



و  ونیکار هما نیکه مادرم با ا شدینم یلیدل نیا

 که باهاش روبرو شد نشکنه! یقتیحق
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 یلیدل نیاز چشم مادرم افتاده بود اما ا ونیهما

که  یقتیو حق ونیکار هما نیکه مادرم با ا شدینم

 باهاش روبرو شد نشکنه!

 



 .دهیو ادامه م کشهیدارش دست منم یموها یتو

 

معروف بود،  یهمه به مهربون نیو ب شهیمادرم هم -

 کنه،یو هامون رو قبول م ایمار ون،یبدون توجه به هما

و  بهیکشور غر نیا یتو ایمار فهمهیم یوقت مخصوصا

بلد  یلیرو هم خ یفارس یرو نداره، حت یکسچیه

 یرو نه به چشم هوو بلکه جا ای. مامانم خاله مارستین

 . دارهیم هخواهرش کنار خودش نگ

 

 فیبه تعر یاعالقه چی! واقعا معلومه که هستکالفه

 نداره. شیاون روزها و اون بخش از زندگ

 

ازدواج  انیو جر نهیبیمادرم رو م یهم که وقت ایمار -

ازش  یحساب نهیبیسابق پدرم و رفتارش با مادرم رو م

که  هاشدنیاما با ادامه دادن به هرز پر شهیدلزده م



 خواستی! مکنهیشده بود ازش دل م یکامال علن گهید

کرد...  دشیجدا بشه اما اون با هامون تهد ونیاز هما

 ییبه هووها یشباهت چیه ایو خاله مار درمما یرابطه

 ایخاله مار ینداره، مادرم واقعا برا یدیو د یدیکه شن

کم  یزیمحبت چ یهم تو ایکرد و خاله مار یخواهر

 کیاز  شتریب اینذاشت. بعد از فوت مادرم، خاله مار

 شیرو تحمل کنه و رفت پ رانیسال نتونست ا

 !نیخانوادش. هم

 تو و هامون! یرابطه -

بود که برادر بودن  نیا ایتموم تالش مادرم و خاله مار -

 هم شد...  نطوریباشه و هم زیچ نیترما برامون مهم

 اما االن؟ -

 ! ستگهیموضوع د هیاون  -

 

 !امیاما من قصد ندارم کوتاه ب ستخسته



 

به برادر بودن تو و هامون راجع یزیچرا تا حاال چ -

  ؟یبهم نگفت

 هامون بهت گفته. کردمیم فکر -

 ! میزنیمن و هامون باهم حرف نم یدونستیتو که م -

عقد هم  یسر سفره یمنظورم قَبلنه! در ضمن حت -

 عاقد اسم پدر رو خونده بود.

  

 . شهیگوشم زنگ تکرار م یتو« قبال» یکلمه

 

 ؟یدونیم یمن و هامون چ یتو در مورد گذشته -

 

پوشش رو از حموم و حوله تن شهیمبل بلند م یرو از

 زونیآو نهیکنار شوم یرهیگ یو رو ارهیم رونیب

 تا خشک بشه. کنهیم



 

 چطور؟  -

 جوابم رو بده!  -

 بدونم! دیقدر که باهمون -

 

 :کنمیم لهیپ

 

 بهراد...  یدونیم یچقدر؟ تو چ یعنیقدر همون -

 

و پر سوال به  یجد یاو چهره همیتو یهااخم با

 .گردهیسمتم برم

 

بدونم و  دیهست که من با یخاص زیچ نمیبب -

 یبفهم یکه اصرار دار هیتو و هامون چ نیب دونم؟ینم

 نه؟  ای دونمشیمن م



 

معکوس داده و  یجهیاصرارم نت کنمیم احساس

 .کنمیم ینیعقب نش ارادهیب

 

من و هامون باشه؟ فقط  نیب یخاص زیمگه قراره چ -

 ... یگیرو بهم نم تیواقع هیکه تو  دونمیم

به بعدش هم با هم  نجایو از ا میاومد نجایزالل ما تا ا -

 .کنمیرو ازت خواهش م یزیچ هیاما  میریم شیپ

 

دستاش  یو دست سردم رو تو شهیم کینزد بهم

 .رهیگیم

 

تماد که افتاد فقط بهم اع یکه شد، هر اتفاق یهرچ -

 داشته باش زالل! باشه؟
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دستاش  یو دست سردم رو تو شهیم کینزد بهم

 .رهیگیم

 

که افتاد فقط بهم اعتماد  یکه شد، هر اتفاق یهرچ -

 داشته باش زالل! باشه؟

 بهراد!  یترسونیمنو م یدار -



. فقط گفتم تا مطمئن ستین یزینگران نباش، چ -

 . یباشم که بهم اعتماد دار

 

 .ادیاما به حرف م شهیم یخرده طوالن هی سکوتش

 

طبق قرارمون نوبت توئه! چرا هامون رو باعث مرگ  -

 ؟یدونیخانوادت م

 

 یکه برا دیپرس ی! سوالنهیشیلبم م یرو یپوزخند

 یرو حت زی. همه چدونستیرو م زیهمه چ دیجوابش با

 ! دونهیکه خود هامون نم ییزهایچ

 

  ؟یجواب بد یخواینم -

 بعدا بگم؟ شهیم -

  ؟یک یعنیبعداً  -



 .دمیقول م ،یبه زود -

 ...زمیباشه عز -

 

 :دهیم حیو توض رهیسمت در م به

 

 ارم؟یبخورم، برات ب یبرم چا خوامیمن م -

 ندارم. لینه! م -

 

 ی. رورهیم رونیو از اتاق ب دهیلبخند سر تکون م با

. ذهنم پر از کنمیو به سقف نگاه م کشمیتخت دراز م

از بهراد  دیچطور با دونمیکه نم ییهاسواله! سوال

 بپرسم! 

 

 



... ستین کسچی. هزنمیو بابا رو صدا م دومیم هیگر با

افتاده و  نیزم یرو اریشده! زان ختهیجا خون رهمه

 غی. جخورهیاز آب تکون م رونیب یلباش مثل ماه

 ...زنمیم غیو ج زنمیم غیج زنم،یم

 

 

 .کنمیچشم باز م یدیتکون شد با

 

 زالل؟ زالل جان؟ -

 

 یهانور هالوژن ریو ز دمیم صیبهراد رو تشخ یصدا

از صورتم قرار  یش که با فاصله کمبه چهره یوارید

 .کنمیداره نگاه م

 

 .یدیزالل! نترس خواب د -



 

 .لرزهیو صدام از ترس کابوس م زنمیم نفسنفس

 

 بهراد! -

 شتم،ی. من پستین یزی! چزمیجانم؟ آروم باش عز -

 کنه. تتیاذ تونهینم یکس

 اون... -

 

 یگوشم جور ریو ز کنهی... موهام رو نوازش ملرزمیم

 :کنهیزمزمه م خورهیهاش به گردنم مکه نفس

 

کنه. به من نگاه کن!  تتیاذ تونهینم یچکسیه -

 کنه. باشه؟ تتیاذ یکس ذارمینم

 



 شنهیس یو سرم رو رو چهیپیدور بدنم م دستش

! صورتم از تپهیگوشم م ریز قاً ی. قلبش دقدهیفشار م

خودم رو عقب  ارادهیمن ب شه،یبدنش گرم م یگرما

 .کنهیرو درک م زیخوب همه چ یلیو اون خ کشمیم

 

 .زنمیباشه بهت دست نم -
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خوب همه  یلیو اون خ کشمیخودم رو عقب م ارادهیب

 .کنهیرو درک م زیچ

 

 .زنمیباشه بهت دست نم -

 

از  ره،یم نییتخت بزرگ اتاق پا یگهیاز سمت د آروم

رو  وانی. لزهیریآب م وانیل هیبرام  یپاتخت یپارچ رو

 خورمیاز آب م ی. کمنهیشیو کنارم م دهیبه دستم م

بپرسم  خوامیکه م یزیو از چ کنمیو به در نگاه م

 .کشمیخجالت م

 

 یکه تو نهی... منظورم ایعنیکردم؟  دارتیمن ب -

 زدم؟ غیخواب ج

 .یزدینفس منه! فقط نفس -

 



بزنم خودش منظورم رو از چشمام  یحرف نکهیبدون ا و

 .خونهیم

 

شده  داریاز من ب ریغ ینباش امکان نداره کس نگران

 باشه.

 

سمت  یپاتخت یرو رو وانیو ل خورمیاز آب م یکم

 . ذارمیخودم م

 

 بخواب! -

 !دیخوابم پر -

 

که با تعجب و  رهیو به سمت در م نییاز تخت پا آروم

 .کنمیم آروم صداش

 



 ؟یریبهراد؟ کجا م -

 !امیاالن م -

 

نگاه  میو به ساعت گوش کشمیبه صورتم م یدست

کابوس  نیبه سه صبحه و ا کی. ساعت نزدکنمیم

اتاق  یتو ی. کمختهیهم رتموم آرامشم رو به یلعنت

 .چرخونمیچشم م

 

اتاق رو دوست دارم! نه اونقدر  یهاهالوژن میمال نور

بشه و نه اونقدر کمه که اتاق  دنمیکه مانع خواب دهیشد

 به نظر برسه. کیتار

 

با گذشت  نکهیتا ا کنمینگاه م زیبه همه چ هدفیب 

 .شهیوارد م ینیدر اتاق باز و بهراد با س قهیچند دق

 



 جادیممکن رو ا یصدا نیداره کمتر یکه سع یدر حال 

سمت  یپاتخت یرو رو ینیو س بندهیکنه در رو با پا م

 وانی. با تعجب به دو فنجون و لذارهیخودش م

 .کنمیساز نگاه مدمنوش

 

 ه؟یچ نایا -

 

 .کنهینگاهم م یو جد نهیشیتخت م یرو

 

به بعد قهوه  نیو بابونه! از ا یمحمددمنوش گل -

 ...لیتعط

 ؟یچ یعنی -

 یهاخوشمزه نیرفتم برات از ا شیچند روز پ یعنی -

هم  یلیو خ ستیکه مثل قهوه محرک ن دمیخر دیمف

 خوبه.  یخوابیواسه آرامش و ب



 

رو به  یابر کیکه بالشت کوچ چرخونمیم چشم

 .زنهیصورتم م یتو یشوخ

 

 یهرچ دی! زن بالیها هم تعطادا نیبه بعد از ا نیاز ا -

 آقاشون گفت بگه چشم!

 

از فرط تعجب باز  نیاز ا شتریکه چشمام ب یدرحال

 !خندهیکه م کنمیهش منگا شهینم

 

 گاریکردم، اما همونطور که من قراره س یشوخ -

متقابل  شهی! مثل همیقهوه نخور دینکشم، تو هم با

 !میریم شیپ

 

 :دهیکه ادامه م کنمینگاهش م فقط



 

 بپرس! -

 رو؟ یچ -

 چشماته! یکه از سر شب تو یاون سوال -
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ساز دمنوش یاشهیش وانیل یتو عیرنگ ما رییتغ به

 .کنمینگاه م



 

 !یدینه که تو هم جواب م -

رو آروم کنه، قول  شونتیذهن پر نیاگر قراره ا -

 تا حد امکان جواب بدم. حاال بگو! دمیم

 

 .کنمیو منتظرش نگاه م یجد یچهره به

  

اصرار داشت من و تو از هم دور  نقدریچرا هامون ا -

 من رو از تو دور کنه. کردیتالش م یعنی م؟یباش

 من رو از تو دور کنه. کردیهمونقدر هم تالش م -

 !لش؟یخب، دل -

 !؟یدونیخودت نم یعنی -

و آخرش  یسوال رو با سوال جواب بد یخوایباز م -

 ؟یهم ازش در بر

 



 .ذارهیصورتم رو پشت گوشم م یتو یموها

 

 ؟یدونیخودت نم یعنی ینه! جد -

 دم؟یپرسیاز تو م دونستمیاگر م-

 بی! هامون به من آسمیشروع کن نطوریخب! بذار ا -

! حاال برحسب اتفاق و نطوریزده، به تو هم هم

و  میهامون ما دو نفر در کنار هم قرار گرفت یبدشانس

من  دونهی. اون ممیکه ما دنبال انتقام دونهیاون خب م

باهاش مقابله  ییبتونه به تنها دیدارم که شا یقدرت

 هیتو! اما اگر من و تو با هم  قابلهم در م نطوریکنه هم

 مقابله کنه؟ تونهیم گهید م،یقدرت بش

 

 عیها رو از ماو فنجون دارهیرو برم سازدمنوش

و فنجون رو به دستم  کنهیرنگ داخلش پُر مخوش

 .دهیم



 

 ...یعنی -

شرکت من و  دونهیاون م یعنیمواظب باش داغه!  -

 ارشیتام االخت یندهیشرکت استاد بازگان که تو نما

 دایپ یبیدر کنار هم قدرت عج یاپروژه نیا یتو

 تشیریمد یشرکت عامر که به تازگ توننیو م کننیم

بندازن  یمدت از باز هیسپرده شده رو بعد به هامون 

 !رونیب

امکان نداره! چجور من و تو با وجود اون  نکهیخب ا -

 م؟یکار رو کن نیا میتونیهمه قرارداد م

 

 .دهیو سر تکون م خندهیم آروم

 

که متوجه اصرارش  یجا فکر نکرد نیبه هم قاً یدق -

 یما با دستا نکهی! نه ایدور کردن ما از هم نشد یبرا



ما  ترسهیبلکه اون م م،یحذفش کن یخودمون از باز

 عقب بکشه! یکه خودش از باز میمجبورش کن

 

عطرش  خورم،یعطرش ماز دمنوش خوش یکم

فنجون رو  شهیست. برق چشماش باعث مالعادهفوق

 و مشکوک نگاهش کنم. ارمیب نییپا

 

 ؟یدار یقصد نیچن قاًیتو دق -

 

 لباشه. یو اما هنوز لبخند رو رهیهم م یتو اخماش

 

که فقط اون رو از  میاومد شیپ نجایبه نظرت ما تا ا -

بهش  یاریلیضرر چند م هیو  رونیب میپروژه بنداز

 م؟یبزن

 



 .کنمینگاهش م متعجب

 

 !؟یپس چ -

اون هامون مغرور و از خود  یواقعا زالل؟! فکر کرد -

 یاریلیضرر چند م هیاز  یریجلوگ یفقط برا یراض

تا من و تو کنار هم  ندازهیچنگ م زیبه همه چ نطوریا

  م؟ینمون

 

 . کنمینگاهش م مبهوت

 

 سرته بهراد؟ یتو یچ -

 

 .خندهیو م زنهیضربه م مینیبه ب آروم

 



خودش  یکه خودش با دستا میکنیم یکار هی -

 کنه. میکه داره رو تقد یهرچ
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 .خندهیو م زنهیضربه م مینیبه ب آروم

 

که  یخودش هرچ یکه با دستا میکنیم یکار هی -

 کنه. میداره رو تقد



 

و دو به شک نگاهش  خورمیاز دمنوشم م گهید یکم

 .کنمیم

 

 کنه؟یرو م نکاریبه نظرت ا -

نداشت  نانیاطم نکاریانجام ا یاگر به قدرت ما برا -

  فتاد؟یبه هول و وال م نطوریا

 ؟یکار رو بکن نیا یخوایچطور م -

 

 یپاتخت یرو رو شیو فنجون خال دهیتکون م یسر

 .ذارهیم

 

 یرو بذار به عهده نیا یذارینم چوندنیپ یاگر به پا -

 خودم!

 سرته؟ یتو یچ یگیچرا بهم نم -



ممکنه  دونم،یرو نم قشیچون خودم هم هنوز دق -

 م عوض بشه.برنامه

 قبول اما... -

 اما؟ -

 

 .خورمیاز دمنوشم م گهید یکم

 

 تو قراره انتقام... کنهیهامون فکر م -

 

 :دمیادامه م اطیو با احت کنمیم نگاهش

 

رو  نیا یچند بار هی یعنی! یریرو ازش بگ ایانتقام دن -

 به زبون آورد.

فکر  نطوریکه تو ا خوادیم کنه،یفکر نم نطوریاون ا -

سر ماست  یتو یچ دهیفهم ی! معلومه که وقتیکن



. شروع کرده به ضد حمله! مطمئنه نهیشیآروم نم

 نیخودمون ب خوادیما رو خراب کنه، م نیب تونهینم

تو رو بترسونه تا از  خوادی. ممیخودمون رو خراب کن

 ...یمن فرار کن

 

 .کنهینگاهم م کیبار ییچشما با

 

! تا به نه؟یا ریغ نی! بباریب ادیتموم حرفاش رو به  -

بهت هشدار بده  ایکنه  دتیتهد نکهیاز ا ریحال به غ

 آورده؟ یلیکرده؟ دل یکار یکه از من فرار کن

 

تک حق با اونه! من به تک دونمیاما م گمینم یزیچ

 یکه گاه ییهاهامون فکر کرده بودم و حرف یهاحرف

 و حاال... نداختیترس به دلم م هی

 



از دمنوش توش مونده رو از  یکه مقدار کم فنجونم

 .ذارهیو کنار فنجون خودش م رهیگیدستم م

 

 فکر نکن زلزله! بخواب... نقدریا -

 .ادیخوابم نم -

بخشه، آرام یکه خورد یتالشت رو بکن! دمنوش -

 .برهیکم خوابت مکم

 .ختهیهم رذهنم رو به دمیکه د یکابوس تونم،ینم -

 

و  رهیکتاب م یهاو به سمت قفسه نییتخت پا یرو از

 .ادیبه سمت تخت م یبا برداشتن کتاب

 

 . باشه؟میکن گهید زیچ هی ریذهنت رو درگ ایپس ب -

 



بخوابم و موهام رو  کنهیهام مجبورم مفشار به شونه با

 فیرد دیکل. با فشردن زنهیصورتم کنار م یاز رو

. به کتاب شهیسرش روشن م یباال یهاالمپ کیبار

 «.شازده کوچولو». کنمیدستش نگاه م یتو

 

بگم  یزیچ نکهیاما قبل ا هیکه قصدش چ شهینم باورم

 . رسهیبم و آرومش به گوشم م یصدا

 

به راجع یدر کتاب یشش ساله بودم روز یوقت» -

نام داشت  یواقع یهاکه سرگذشت یعیجنگل طب

که  دادیمار بوآ را نشان م ری. تصودمید ییبایز ریتصو

 «...دیبلعیدرنده را م وانیح
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که  یحواسم رو از کابوس کنمیم یو سع بندمیم چشم

 پرت کنم. دمید

 ...خونهیکه م یرو پرت کنم به داستان حواسم

 رو پرت کنم به صداش... حواسم

 

 

 
●○◎●○◎●○◎●○◎●○◎●○◎●○◎●○◎

●◎ 
  



 

 ؟یدست نزن یزیبه چ اریزان -

 

 یهاشهیباز به ش مهیهمونطور که با دهن ن اریزان

بلند اون قصر نگاه  یهالوستر یشده یتراشکار

 جواب مامان رو داد:  کردیم

 باشه...  -

 

آروم رو  ینگاه کردم و با صدا ییایبه عمارت رو ناباور

 یرو خال هانتیداخل کاب یهابه مامان که داشت ظرف

 :دمیسوال پرس کرد،یم

 

  کنن؟یم یخونه زندگ نیا یچند نفر تو -

فکر کنم خانوم گفت چهار نفر! آقا و خانوم  دونم،ینم -

هر چند  گنی. مستین رانیهاشون، آقا که فعال او بچه



 رهیبه خاطر کارش م ران،یا ادیوقت به چند وقت م

 خارجه. 

 !ترسن؟یخونه نم یتو یچهار نفر -

! خدم و ستین یبترسن مادر؟ خونه که خال یاز چ -

که دوست بابات  نطوریا ستن،یفعال ن یحشم دارن، ول

 رمردهیپ یبودن که وقت رمردیو پ رزنیپ هیگفت 

 گردهیخانوم برم یو دخترش با اجازه رزنیپ رهیمیم

اطراف کرج  یهااز دهات یکی یتو الشیفام شیپ

 و خاک داره!  ردو گ هیخال نقدریخونه ا نیواسه هم

 

آشپزخونه با رنگ  رهیسنگ جز دنیکه از د یحال در

رو  ینور نیکه کوچکتر دیسف یهاکه رگه یبراق مشک

 دادم:گلو جواب  یبه وجد اومدم تو کردیمنعکس م

 

 آهـــان...  -



خدا خودت کمکمون کن که از کارمون خوششون  ای -

 . زالل؟ ادیب

 

 یقلیاون سنگ ص یچشم از انعکاس نور رو یسخت به

 و خوش طرح گرفتم و نگاهش کردم.

  

 جانم؟  -

  م؟یاز کجا شروع کن یگیتو م -

 آشپزخونه خوبه! خانوم کجا رفته؟  نی! همدونمینم -

که داده لباسش رو بدوزن. زالل، صاحب  یرفته مزون -

که شما  فتهیمزون کم مونده بود به دست و پاش ب

خودمون همه مدل  یهابچه ،یایب شهیزحمتت م

خونتون شما فقط  ارنیرو م میکه دار یهاسنگ

 خوامیم سر رفته مانتخاب کن، آخرشم گفت حوصله

. باالخره نمیاونجا رو بب یفضا کیمزون از نزد امیب



کپه دبه و کپهمه دب نیبا ا گهیاحب مجلسه دص

مهمونا سر باشه! گفت تا آخر شب  یاز همه خوادیم

 زیاول هال رو تم یخوایها م گمی. مادیهم خونه نم

 م؟یکن

 تو آشپزخونه رو...  کنم،یم زیمن هال رو تم-

 

 .میکنیو شروع م کنمیم موافقت

کمرم به  یچند ساعت مشغول بودم که دست دونمینم

 .ستمیکردم صاف با یسع یزدم و به سخت

 

با مواد  هاکیسرام دنیدستمال کش یکه برا اونقدر

کمرم خشک شده و  گهیخم شده بودم که د ندهیشو

 .شدیصاف نم

 



 ییکردن اون همه مجسمه و دکور و... به تنها جاجابه

مامان  دادیهام روگرفته بود. به داد و بتموم جون شونه

رو  نیسنگ لیمانعم بشه تا اون همه وسا نکهیا یبرا

بذارم  تونستمیندادم، نم یتیجا نکنم اهمجابه ییتنها

 لیاون وسا ییجاجابه یبا اون درد کمرش بخواد تو

 کمکم کنه... 

 

کنج هال نگاه کردم که  یساعت بزرگ سلطنت به

ساعت چهار و  ی. من برادادیدوازده ظهر رو نشون م

تا با هم  میبر میخواستیتم. مقرار داش سایبا آ مین

 یبا دستا سایکه آ یقلم اهیس ینقاش یتابلو یبرا

 دی. پس بامیبود قاب بخر دهیکش انیخودش از پو

 ...کردمیزودتر کارم رو تموم م

 



 یانداختم! واقعا چطور تو ییخونه نگاه گذرا یبزرگ به

که با  یاخونه کردن؟یم یزندگ یبزرگ نیبه ا یاخونه

از نُه صبح تا دوازده ظهر فقط  کسرهیوجود کار 

 کنم... زیخونه رو تم یتونسته بودم قسمت ورود
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 یانداختم! واقعا چطور تو ییخونه نگاه گذرا یبزرگ به

که با  یاخونه کردن؟یم یزندگ یبزرگ نیبه ا یاخونه



از نُه صبح تا دوازده ظهر فقط  کسرهیوجود کار 

 کنم... زیخونه رو تم یتونسته بودم قسمت ورود

 

توجه به خارش و سوزش دستام بخاطر  بدون

کارم رو  یشتریبه مواد شونده با سرعت ب تیحساس

 شروع کردم.

 

که با پارچه و  وفتادیبه مامان م یهر از گاه نگاهم

و  واریدستش در و د یکننده تو زیتم یاسپر

 .کردیم زیآشپزخونه رو تم یهاکیسرام

 

چرا با  کشه؟یچقدر طول م یدونیم نایمامان! با ا -

  ؟یکنیدستگاه کار نم

 ! شهیوقت خراب م هی ستمیول کن مادر! بلد ن -



کارش  ه،یبخارشو نیمامان ا شه؟یرو خراب م یچ-

 نترس... شهیخراب نم نه،یا

 

که خانوم خونه کنار  ییبه سمتش رفتم و بخارشو و

ممکن بود الزممون بشه گذاشته بود رو  یلیوسا

کردن  زیبا تم نکهیبرداشتم و روشنش کردم و بعد از ا

 یدادم بخارشو ادیقسمت کار باهاش رو به مامان  هی

 رو به دست خودش دادم.

 

دستش نگاه کرد و  یبا تعجب به دستگاه تو مامان

 :دیمتعجبش به گوشم رس یصدا

 

دارن! واال حق دارن  یچه دم و دستگاه نایا نیبب -

 نیدستاشون مثل برگ گله، با ا شن،ینم ریپ

 ! زننینم دیو سف اهیدست به س گهیها که ددستگاه



 

 اریهم به زان یو گاه دادمیخنده به حرفاش گوش م با

دراز  ییرایکه درست وسط سالن پذ کردمینگاه م

من که  یمیدفتر استفاده شده و قد یبود و تو دهیکش

قد  یاون شده بود با چندتا مداد رنگ یحاال دفتر نقاش

 یسع یقد و شکسته، با وسواس و دقت خاص میو ن

رو  یاشهیش یهایگو ونداشت لوستر بزرگ خونه با ا

 بکشه.

   

 یرم زدم و سعبه کم یاز چند ساعت کار دست بعد

کمرم از بس خم شده بودم خشک  ستم،یکردم صاف با

خسته شده بود، دست از  یکه حساب اریشده بود. زان

و  رفتیم اطیبه ح یبرداشت و ه دنیکش ینقاش

بود حرف  دهیکه د ییزهایبرام از چ گشتیبرم یوقت

 .زدیم



 

... دست همو مییبدو میبر ای... بیباز میبر ایزالل ب -

چـــــقـــــــدره  یدونی! مم؟یو بچرخ میریبگ

 ی! آجگهید ایتو رو خدا زالل! ب ؟ینکرد یکه باهام باز

چقدر گل  نیبب میبر ای... باطیح یتو میبر ایجونم ب

ها رو بکاره، همشم به بابا کمک کنم گل خوامیداره، م

 ها... یدار وستگل بزه که د

 !!! گل بز نه، گل رز!اریزانـــــــــــــ -

... برم چند تا خوشگلش رو یگیکه تو م ینیهم -

 ؟یرو دوست دار شیچه رنگ ارم؟یو ب نمیبرات بچ

 گناه دارن.  ن،یها رو نچهزار بار بهت گفتم گل اریزان -

 ... یآخه تو دوستشون دار -

کنم؟ آره؟  تتیاذ دیمن تو رو هم دوست دارم پس با -

 ... رسمیچــــــشــم، االن خدمتت م

 



تا از دستم فرار کنه اما با چند تا قدم  دییدو غیج با

 یبغلم گرفتمش و با مالحظه یتو دم،یبلند بهش رس

 حالش آروم قلقلکش دادم... 

 

از خنده  ریکه هر دومون س میدیزد و خند غیج اونقدر

 ! میشد

 رهیبغلم ضعف م یتو طونیش یپسر کوچولو یبرا دلم

 . دمیبغلم فشارش م یو محکم تو

 

تو چندتا من رو دوست  ؟ی... له شدم زالل! آجیآ -

  ؟یدار

 دوست دارم...  یمن فقط بستن -

 چرا؟  -

 یست و آدم همزهمثل توئه... خوش یچون بستن -

 .رهیگازش بگ خوادیدلش م



  

گاز از لپاش گرفتم که مامان با نگاه به  هیشدم و  خم

 ساعت صدام کرد:

 

دوستت  با ینشه؟ مگه نگفت رتیزالل مادر د -

  رون؟یب یبر یخوایم

 ! رمیاالن م ،ی! خوب شد گفتیوا یا-

 

وضعم رو  یرفتم، کم نییسالن پا یبهداشت سیسرو به

به سمت  اریاز مامان و زان یمرتب کردم و با خداحافظ

 اتوبوس رفتم. ستگاهیا

 

 ...رفتمیکاش نم یا
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 ...رفتمیکاش نم یا

 اصال اون روز وجود نداشت!  کاش

 

که  سایبعد از قرارم با آ یتلخ وقت یاون اتفاقا بعد

رو  یو تموم باز میدیرو باهم د انیمهتا و پو یاتفاق

به بعد  نیکه از ا یجدا شدم با فکر سایاز آ یشد، وقت

تموم  ستگاهیا نیاز آخر م،یبا مهتا رفتار کن دیچطور با



 ادهیپ یبرگشت به اون عمارت رو با خستگ ریمس

 برگشتم.

 

 ییزایکردم فراموش کنم چ یرو بستم و سع چشمام

 که اتفاق افتاده... 

 یکه مهتا تو دمیخودم د یکنم که با چشما فراموش

 بغلش بود...  یتو انیپو نیماش

 یبرا تونهیگفت که نمکنم که بهمون دروغ  فراموش

 دعوته... یچون مهمون ادیانتخاب قاب همراهمون ب

 

رو نداره  سایگفت حوصله آ انیکنم که پو فراموش

 ... دادیم حیچون بودن با مهتا رو ترج

تا  کردیرو دست به سر م سایآ انیکنم که پو فراموش

 با مهتا باشه...

 ...میاونا بود یبازشاهد عشق نکهیا



 یلوند انیپو یتمام برا انتیو خ یمهتا با نامرد نکهیا

 ... کردیم

 چشمام شکست...  یجلو سایآ نکهیا

شکل  نیبه بدتر زیبود که همه چ یچند وقت نکهیا

 عوض شده بود... 

 ...شهیشده و داره باعث ترسم م بیهامون عج نکهیا

به جشن  خوامیفراموش کنم که چرا نم 

 اونا برم...  یلیالتحصفارغ

و همه رو فراموش کنم و فقط تظاهر کنم که کنار  همه

 رو داشتم...  یدوستم ساعت خوب

 

 عمارت رو فشار دادم. فونیآ یچشم بستم و دکمه 

بزرگ خونه گذشتم و وارد  اطیباز شدن در از ح با

آشپزخونه بودن، کل  یتو اریسالن شدم. مامان و زان

 ...زدیبرق م یزیآشپزخونه از تم



 

 مامان چقدر خوب شده!!!  یوا -

 

رو خشک و با لبخند از  نکیدستش س یدستمال تو با

 نگاهم کرد. فیتعر نیا

 

 واقعا؟  -

! کار یزیاز تم زنهیداره برق م زیاوهوم همه چ-

 آشپزخونه تموم شد؟ 

شون  مونده مادر! ماشااهلل نییپا فیرد یهانتینه کاب-

محله ظرف و ظروف  هیغذا دادن به  یباشه، به اندازه

 دارن...

 

 تر ادامه داد:آروم یبا صدا و

 



 و گرون...  هایمتیهمشون هم از اون ق -

 

 دادم به اطرافم نگاه کردم. رونیو با صدا ب نفسم

 

 ! گهید یو برازندگ یدارندگ -

 یهابود و ظرف نجایا دیبا مونیاشرف خانوم همسا -

از  نقدریا گهیتا دهنش بسته بشه و د دیدیرو م نایا

 یکه داره حرف نزنه. راست یآرکوپال کهیچهارتا ت

 خوب بود؟ سایخوش گذشت؟ آ

 آ...آره! سالم رسوند.  -

 سالمت باشه...  -

 سر کارم... رمیم گهیخب من د -

زالل مادر دستکش دستت کن وگرنه امشب باز هم  -

 یتونیتا صبح از خارش و سوزش پوست دستت نم

 ها! یبخواب



 شه،ینم یزیامروز چ هینکردم، حاال  دایدستکش پ -

هاست، احتماال معروف نیاز ا شونندهیمارک مواد شو

 .شهینم یزیچ

 

 کارها شدم. یهال رفتم و مشغول انجام باق به

. چند بار ومدیاونقدر گرم بود که نفسم باال نم هوا

کنترل و  دنیخواستم کولر خونه رو روشن کنم اما با د

 مونیپش اوردمیه ازشون سر در نمک یااون همه دکمه

 کارم شدم... یشدم و با در آوردن مانتو مشغول ادامه
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. چند بار ومدیاونقدر گرم بود که نفسم باال نم هوا

کنترل و  دنیخواستم کولر خونه رو روشن کنم اما با د

 مونیپش اوردمیکه ازشون سر در نم یااون همه دکمه

 کارم شدم... یشدم و با در آوردن مانتو مشغول ادامه

 

روز مونده بود  ییاز روشنا یشده و فقط کم کیتار هوا

 کیبود که قبل تار نیما ا یبرا زیچ نیتربیو عج

 روشن شدن!  کیخونه اتومات یهاشدن هوا چراغ

 

خونه تموم شده بود و  یقسمت ورود یزکاریتم کار

و جوهر  دیرو با اس هایبهداشت سیسرو خواستمیم

 نمک بشورم که... 



برداشته و از  دنیکش یدست از نقاش گهید اریزان

مامان  یبه لج افتاده بود به دست و پا یخستگ

 .کردیم تشیو اذ دیچیپیم

 

 یمن که بچه ؟یخریم یبرام بستن یمگه نگفت -

ساکت نشستم، مگه  میاومد یبودم، از وقت یخوب

 یبرم بستن یدیزالل اومد بهم پول م یوقت ینگفت

  ؟یدیبخرم؟ پس چرا نم

 

 یاهیکه همراهشه پول کرا یمامان تنها پول دونستمیم

 یبستن دنیخر یبرا یو پول میبد دیبرگشت با یکه برا

 اریو زان کنهیرو دست به سر م اریزان نیهم ینداره برا

 هم به لج افتاده... 

 



 دادمیم یبه تاکس دیکه با یم پولمانتو بیج یتو از

 دادم. اریاومده بودم رو به زان ادهیاما بجاش پ

 

 بخر... یلج نکن، برو بستن نقدری! ااریزان ایب -

 

 نگاهم کرد. دیرو ازم گرفت و با ترد پول

  

  ؟ی! پس تو چشهیم یدونه بستن هیفقط  نیبا ا -

 دوست ندارم...  ی! بستنخورمینم -

 

خوشگلش رو از شدت تعجب درشت و به من  یچشما

 نگاه کرد.

 

 ! یبود ی! تو که عاشق بستن؟یآجــــــ -

 



 !نهیچشمام رو بب ینداشتم اشک حلقه شده تو دوست

که بود  یحساس نبودم! اما چند وقت نقدریا قبال

که رفتار هامون باهام عوض  یشده بودم! از وقت نطوریا

 زایچ یلیحساس شده بودم، خ زیشده بود. به همه چ

 برام مهم شده بود که قبال نبود!

 

 یتکرار یبرام مهم نبود که مهتا تا حاال مانتو قبال

چادرم  کردمیم یبود که سع یاما چند وقت ده،ینپوش

چادرم  ریز یمانتو نهینب یکه کس رمیبگ یرو جور

 ... هیشگیهم یمیقد یهمون دوتا مانتو

داره، اما  یمتیچه ق سایبرام مهم نبود که لوازم آ قبال

 یلیخ دیبا سایچرا آ کردمیبود که فکر م یچند وقت

گرون بخره؟! اونقدر که چند برابر پول  یراحت لباسا

 یما باشه؟ اما ما بخاطر چند ماه اجاره یخونه یاجاره

 یپالتو هی متیکه هم ق نیزم ریاون ز یعقب افتاده



خونه جول و پالسمون رو پرت کرده  احبص ساست،یآ

  ابون؟یخ یباشه تو

 اریزان یواسه یبستن هی دنیخر یمامان برا دیبا چرا

 یقصر نیچن یتو یکی دیپول نداشته باشه؟ چرا با

 یتو میبتون یو زار هیکنه و ما با هزار گر یزندگ

 یو کلنگ یمیقسمت شهر دوتا اتاق قد نیترنییپا

شب  مونیزندگ یهالهیتا خودمون و وس میاجاره کن

 ! مینمون ابونیخ یتو

 

 اومدم. رونیاز افکارم ب اریزان یصدا با

 

 بخرم! یبستن رمیمامان! من دارم م -

 

 جواب داد: یبا نگران مامان

 



گم  یستیرو بلد ن نجایشد، ا کیهوا تار اریزان -

 ! زالل تو همراهش برو... یشیم

 

 یتو یرییکردم بغض گلوم رو قورت بدم تا تغ یسع

که خودم رو سخت  ینکنه و در حال جادیصدام ا

 جواب دادم: دادمیمشغول انجام کار نشون م

 

هم  خردههیمامان! خودت همراهش برو  تونمیمن نم-

همه  نیا یداغون شده از صبح تو هاتهی. ریهوا بخور

 ... ییایمیمواد ش

 مادر؟  یترسینم یتو تنها باش-

 

 یلیهوا نگاه کردم و خ یکیاون قصر بزرگ و تار به

 راحت دروغ گفتم: 

 



 نه... -

 
●○◎●○◎●○◎●○◎●○◎●○◎●○◎●○◎

●○◎ 
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با  شهیم باعث مگونه یرو یزیوار چنوازش حرکت

چشمام  یجلو یزیچ نیعجله چشمام رو باز کنم و اول

 ! مثل شب آروم...اههیجفت چشم س هی نمیبیم

 

 بهراد؟! -

 

 .کنهیو نگاهم م زنهیم لبخند

 

 تنبل! گهیپاشو د -

 

و با تعجب به اطرافم نگاه  کشمیخودم رو عقب م یکم

اما فضا به نظرم  میستیاتاق خودمون ن ی. توکنمیم

 یتا باالخره اتاق خونه  برهیزمان م یآشناست. کم

 .دمیم صیبهراد رو تشخ



 

که ما  ارمیم ادیو به  کنهیم یمغزم تازه همراه انگار

 که خوابم برد. میراه اومدن به تهران بود یتو

 

 ...یورمن چج م؟یدیرس یک -

 یبرا یخواب دمی! دمیدیکه رس شهیم یدوساعت -

خونه. پاشو  ینکردم، خودم آوردمت تو دارتیب نیهم

 ...یبخور دی. قرصاتم باشهیبخور، حالت بد م یزیچ هی

 

که داره از اتاق  ییهابرنامه یادامه حیتوض نیح و

 .رهیم رونیب

  

 یکه برا یاکل برنامه یکه گاه ادیخوشم م نکارشیا از

 یماه کی نیا ی. طکنهیم فیروزش داره رو برام تعر

 !گذرهیدر آرامش م زیکه از عقدمون گذشته همه چ



 

 نیتا ا گفتیکه هامون ازش م یاز اون جهنم من

به بهشت شباهت  شتریکه ب دمید یلحظه فقط آرامش

 که بهراد ساخته. یداره. بهشت

 

 کردمیکه فکر م یاز اون شتریکنارش رو ب آرامش

 ایو  برهیکه خوابم نم ییدوست دارم! مثل صداش وقتا

 .خونهیبرام شازده کوچولو م نمیبیکابوس م

 

 کمیو به سمت چمدون کوچ امیم نییتخت پا یرو از

 هی. لباسم رو با رمیاتاق گذاشته م یکه گوشه

رنگ  یبلوز بافت خاکستر هیو  یمشک یساپورت پشم

توش گم  کلمیه بایتقر شدیکه بافت شلش باعث م

 بشه عوض کنم. 

 



 حوصله،یو ب کنمیموهام رو باز م یختهیرهمبه بافت

 رونیو از اتاق ب بندمیسرم م یو شلخته باال یاگوجه

 .رمیم یبهداشت سیو به سرو

 

. بهراد رمیشستن دست و صورتم به آشپرخونه م بعد

 یبود رو از تو ختهیر سید یکه تو ییظرف غذا

هنوز  شکیم که بو به چهره ارهیم رونیماکروفر ب

و با حالت نه  کنهیاثرات خواب توش مشخصه نگاه م

 .کنهیاخم م یچندان جد

  

سر تا اون سر پروژه  نیاز ا یدار نمیبب گهیبار د هی-

 دونمیمن م یکنیخسته م نجوریو خودت رو ا یدویم

 ییآشنا نیبه اسم ماش یزیو تو! خانم مهندس با چ

 ن؟یدار

 



و دسته بلند جلو موهام که از  زنمیلبخند م جونیب

 یو به رو فرستمیکش در رفتن رو پشت گوشم م دیق

رو  نیا ییلحظه هم توانا نیهم یکه حت ارمیخودم نم

 به خواب برم. یدارم که از خستگ

 

 ادهیبگم نگه داره، پ یه دیبا ریمس یخب آخه ط -

بشم، با سرپرست و مهندس صحبت کنم، چک کنم، 

 دوباره سوار بشم و دوباره... 

 

 یعنی نیو ا شهیو به کارش مشغول م گهینم یزیچ

اصال قصد نداره که قانع بشه. بشقاب برنج و کباب رو 

 . ذارهیجلوم م

 

حالت بد  نیماش یتو نکهیا یبخور، ظهر به بهونه -

 .یکم غذا خورد شهیم



  

 ی. عطر و بونهیشیو روبروم م کشهیخودش هم م یبرا

بشه و  شتریب میاحساس گشنگ شهیکباب باعث م

 مشغول خوردن غذام بشم.
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 میاحساس گشنگ شهیکباب باعث م یو بو عطر

و مشغول خوردن غذام بشم. به ساعت که  بشه شتریب

و سوال  کنمینگاه م دهیهشت و ربع شب رو نشون م

 :پرسمیم

 

  ه؟یفردا چ یبرنامه -

 

 .کنهیتعجب نگاهم م با

 

 گفتم که! -

 

 :دمینگاه متعجبش آروم جواب م ینیسنگ ریز

 

 منگ خواب بودم، متوجه نشدم! -



شرکت من چندتا پروژه هست که سپردم  میریم -

. بعدش رهیم شیچطور پ نمیبرم بب دیدست بچه ها، با

 یتجار یهافروش مجتمع شیپ یها یبا متقاض

 . میشمال مذاکره دار دیمروار

 ریشرکا قبول کردن تو مد هیچطور شد که تو بق -

  ؟یفروش باش

اومدن دخترش و شروع بخش  ایکه با به دن انیپو -

اونه سرش  یبه عهده تشیروژه که مسئولپ دیجد

شلوغ شده که خودش انصراف داد، مهتا هم که  نقدریا

 !یاوضاعش مشخصه، تو هم که خودت قبول نکرد

 پس هامون؟! -

 

و نگاهم  ستهیایدستش از حرکت م یتو قاشق

 .کنهیم

 



 اون باشه؟ یدوست داشت -

 

 . نمیبیچشماش م یرو تو حسادت

 

تعجب داشت بدونم  ینداره! برام جا یمن فرق یبرا -

هامون با اون همه حس رقابت در مقابل تو چطور 

  ؟یحاضر شده تو مسئول فروش باش

من و هامون من رو انتخاب  نیمهندس بازرگان ب -

 پروژه ها...  نیفروش ا یتو یقبل یکرد. بخاطر سابقه

 

مهندس  کردمیفکر نم وقتچی! هکنمینگاه م بهش

وارد شرکت استاد شده بودم،  یوقت ستوده که از

جلوم راه  یبا لباس خونگ دمیدیهمراه استاد م شهیهم

 بره و واسم غذام آماده کنه.

 



 بهراد؟ یراست-

 

 ی. نگاهش از وقتکنهیو منتظر نگاهم م ارهیباال م سر

 اسم هامون رو آوردم عوض شده. 

 

 تو و هامون با هم فرق داره؟ یلیچرا فام -

 

جواب  لیم یو ب ذارهیدهنش م یاز غذا رو تو یقاشق

 :دهیم

 

مادرم رو  یلیرو عوض کردم! فام میلیمن فام -

 خودم... یگذاشتم رو

 چرا؟-

 



بشقاب  یتو یبد یکه با صدا کنهیرو رها م قاشق

 :کنهینگاهم م یو عصب ادیفرود م

  

مونده که در مورد  یزیچ گهید ؟یبس کن شهیم -

 ؟یباش دهیهامون نپرس

 

 رفتار رو ندارم! نیانتظار چن خورم،یم جا

. از کردیتند رفتار نم نقدریدر مقابل من ا وقتچیه

 ی. وقتادیجلوش از هامون حرف بزنم خوشش نم نکهیا

که هامون هم به  پرسمیم یزیدر مورد چ نهیبیم

 نیا دونمی. نمشهیم یاز اون مربوطه عصب یبخش

دوست نداره  نکهیاما احساس ا هیشدنش از چ یعصب

 .خصهمن از هامون بپرسم برام کامال مش

 



 یو با برداشتن ظرف غذام از رو کنمینگاهش م فقط

برم  نکیبه سمت س نکهیو قبل ا شهیبلند م یصندل

 .رهیگیدستم رو م

 

 ییجا یحق ندار یبرگرد و تا کل غذات رو نخورد -

 !نکیتا دم س ی. حتیبر
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و بعد فشار  بندهیچشم م نهیبینگاهم رو م یوقت

 .شهیدستاش دور مچم کم م

 

 ! لطفا...نیبش -

 

رو کنار  یلجباز شهیچشماش باعث م یتو خواهش

 یمونده یبه باق ی. کمنمیبش یصندل یبذارم و رو

 :کنهیغذاش نگاه و خودش شروع م

 

از اون داشته  یزیچ خواستمیعوض کردم چون نم -

 ...یچیباشم که منو بهش وصل کنه! ه

 

 :دهیو آروم ادامه م زنهیلبخند م نیغمگ

 



از من و مادرم  یاثر خواستیهمونطور که اون نم -

 باشه... شیزندگ یتو

 

من به  ره،یگیم مغصه نشیلحن آروم و غمگ نیا از

از  ریتصو نیا دنیبودنش عادت کردم د یمحکم و جد

 بهراد برام دردناکه.

 

. بازم کنهیدراز و قاشقم رو از برنج پر م دست

شرمنده! و  دیمن آروم و مهربونه و شا یچشماش برا

 .ارهیقاشق رو به سمت دهنم م

 

خودم سرت داد  تیبخاطر عصبان گهید دمیقول م -

من خودت  تیبخاطر عصبان گهینزنم! تو هم قول بده د

 باشه؟! حاال غذات رو کامل بخور... ،ینکن تیرو اذ

 



که  یی! از چشماشهیاز چشماش جدا نم نگاهم

منو به مرز جنون  شیاحساس آشنا بودن شرمندگ

 !رسونهیم

 

 نه من و نه اون... م،یزنینم یحرف گهید

 

 ریبه دو شبه و ما هر دو اونقدر درگ کینزد ساعت

که متوجه گذر زمان نشدم! بهراد در  میکارها شده بود

کاناپه خوابش برده و من  یرو ونیتلوز یحال تماشا

 تاپم سرگرمم.هم با لپ

 

منو به سمت  ارادهیب ادیکه از سمت تراس م یسرد باد

 .کشهیخودش م

در رو ببندم اما سکوت  خوامیبازه، م یتراس کم در

به تراس  کنهیم شب مجبورم یو سرما یاهیشهر و س



و  کنمیبه شهر نگاه م ستم،یایکنار حفاظ م یبرم. کم

 .نمیشیم هایاز صندل یکی یرو

 

 .درخشهیفقط ماه وسطش نقره رنگ م که،یتار آسمون

 

 خواستمیکه نم یدارم، مثل خاطرات یبیغر حس

 کنهیکه به بهراد دادم مجبورم م یمرورش کنم اما قول

 .ارمیب ادیرو به  زیهمه چ

 

 
○●◎◎●◎○●◎○●◎○●◎◎●◎ 
 

 مادر؟  یترسینم یتو تنها باش -

 



 یلیهوا نگاه کردم و خ یکیاون قصر بزرگ و تار به

 راحت دروغ گفتم: 

 

 نه... -

براش بخرم تا  یبستن هی برمیرو م اریپس من زان -

بخورم،  ییهوا هیبه لج نکرده! خودمم  نیاز ا شتریب

 ... ادیباال نم گهینفسم د

 

و فقط منتظر موندم تا برن. از پنجره به  گمینم یزیچ

بسته  اطیدر ح نکهیرفتنشون نگاه کردم و به محض ا

 م رو حس کردم.برهنه یشد مور مور شدن بازوها

 

اون عمارت بزرگ  یکه گفتم، بودن تو یزیچ برعکس

 اون هم تنها وحشتناک بود!

 



ها، پشت راهرو، پله یداره از رو یکس کردمیم حس

 ... کنهیپشت مبل، پشت پرده و پنجره ها نگاهم م

 

اونجا نموندم و با سرعت به سمت  نیاز ا شتریب

 ییو در رو بستم. دستشو دمییدو یبهداشت سیسرو

 یبزرگتر بود، اما ب اریمن و زان یاز اتاق دخمه یحت

 .دمیترسیاون فضا کمتر م یشک تو
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که حالم بهتر شد،  یدادم و کم هیتک وارید به

طرح خوش یهایو کاش هاکیسرام یجوهرنمک رو رو

و مشغول  ختمیر یبهداشت سیسرو یوارهیکف و د

 شستن شدم.

 

بند اومده بود و احساس  دیاس یاز گاز و بو نفسم

 شهیکه پوست دستام از خارش داره کنده م کردمیم

 رو باز کنم! ییدر دستشو دمیترسیاما م

 

انداختم.  سیبه سرو یکارم تموم شد نگاه یوقت

بلند  ی. با صدازدیبرق م یزیاز تم زیهمه چ اغراقیب

 اریبسته شدن در خونه مطمئن شدم مامان و زان



در رو محکم  نقدریچرا ا نکهیز اا یبرگشتن و شاک

 بستن به سمت در رفتم و خواستم بازش کنم که...

 

 کیبسته و تار طیاون مح یشد تو کیتار زیچ همه

 !دمیدیخودم رو هم نم یدستا یحت

 

 ...دمیترسیم یکیرفته بود و من تا حد مرگ از تار برق

  

 اومدم. رونیرو باز کردم و ب ییسرعت قفل دستشو با

 کیتار یاز فضا یسالن خونه دست کم یکیتار

ها که از پنجره یکم یلینداشت. با نور خ ییدستشو

بودن که به  یانگار موجودات ترسناک زیهمه چ ومدیم

 .ومدنیسمتم م

  



م به سمت در حافظه یزدم و از رو غیج ناخواسته

. با سرعت دمییذهنم مونده بود دو یکه تو یورود

 یکرد و با درد رو ریگ یزیکه پاهام به چ دمییدویم

 افتادم. نیزم

 

 کردیکه سالن رو از هال جدا م یابه سه پله حواسم

 افتادم... نیاونا به زم ینبود و رو

 

 یکردم ول یاز درد ناله کوتاه د،یچیزانوم پ یتو یدرد

با همون  ومدنیکه به سمت م ییهاهیاون سا دنیبا د

نگذشت که  یزیبار هم چ نی. ادمییدرد به سمت در دو

 برخورد کردم! یزیبه چ

که بهش خورده بودم  یزیچ نکهیا صیبار تشخ نیا اما

 سخت نبود! ادیمامانه ز

 



محکم از ترس بغلش کردم  نیزم یرو فتمیب نکهیا قبل

و از شدت ترس  دیچیمامان هم دور کمرم پ یو دستا

 شروع کردم تند تند حرف زدن:

 

تو برق  یپا شیپ نیمامان سکته کردم! هم یوا -

خودم رو هم  یدستا یبود، حت کیرفت، همه جا تار

 دمیاز دهنم. ترس ومدی. بخدا قلبم داشت درمدمیدینم

برق رفت وگرنه  نیکه اومد نیمامان... شانس آورم هم

چقدر سالن  نیمن مرده بودم از ترس! بب نیایتا شما ب

 ترسناکه... یکیتار یتو

  

کردم بغض و لرزش  یسع زدمیکه م ینفسبا نفس و

تنهام گذاشته  نکهیکنم تا مامان از ا یصدام رو مخف

 شرمنده نشه.

 مامان سکوت کرده بود! اما



 

صداش در  نیواسه هم ؟یدیخر یبستن اریزان یبرا -

ست مامان بچه اط؟یح ی! کجاست مونده تواد؟ینم

با  یوقت ،یکه پول ندار فهمهینکن! نم تشیاذ نقدریا

بذار بشه! بخاطر  شهیساکت م ینطوریا یبستن هی

کنه! خو  یباز یذاریبدوئه، نه م یذاریقلبش که نه م

پسر  هیره چه برسه به یش سر مآدم بزرگ هم حوصله

 هفت ساله...  شیش یبچه

 

بد  دیناراحت شده. شا دونمیم گفت،ینم یزیچ مامان

حرف زده بودم، حق داشت اگر انتظار داشت درکش 

 کردم بحث رو عوض کنم. یکنم و سع

 



 هیکردم...  کاریرو چ ییدستشو نیبب ایمامان ب -

سالن  یبه جا شهیکردم که م زشیتم یجور

 ازش استفاده کرد... یغذاخور

 

هام که خودش از اون خنده دم،یدل خندبلند و از ته و

رو  یدل هرکس گفتنیو مهتا م سایآ یو حت

 ... لرزونهیم

 

از همه جا  شتریب ییستشوفکر کنم خانوم از د -

! زنهیکردم برق م زشیتم یجور هی یعنی. ادیخوشش ب

بگو  دیاگر پرس ی! راستهازنهیبرق م یمامان واقعن

مامان  یکرده. واااااااا زیرو دخترم زالل تم ییدستشو

از اتاق منو و  نییسالن پا ییدستشو شه،یباورت نم

 هم بزرگتره! اریزان

 



به اطرافم نگاه کنم.  یکم یکیتار یکردم تو یسع

 هاهیاز اون سا یخبر گهیبغلش بودم د یکه تو یوقت

 نبود.
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به اطرافم نگاه کنم.  یکم یکیتار یکردم تو یسع

 هاهیاز اون سا یخبر گهیبغلش بودم د یکه تو یوقت

 نبود.



 

خودم رو لوس  یگذاشتم و کم اشنهیس یرو رو سرم

 کردم.

 

 نجایخانوم پول نظافت ا یوقت شهی... مگمیمامان م -

 گهیآخه چند وقت د ؟یبه من پول بد خردههیرو داد 

 من اصال پول ندارم! یتولد مهتائه ول

 

 ادامه دادم: یبا شوخ و

 

 یزیچ گهیکه شستم رو بده، د ییاصال پول دستشو -

 ... خوامینم

 



 نیاز ا شهیو و منتظر شدم که دعوام کنه! هم دمیخند

! هیکه جواب چ دونستمیو خوب م ومدیجمله بدش م

 :گهیو م ادیبه حرف م یشاک ی.دونستم االن با لحنیم

 و بهت ندم؟ یبخوا یزیتا حاال شده چ_

 

اومده بود  یتنگفت. از وق یچیه یعنیدعوام نکرد!   اما

 نگفته...  یچیه

 

 مامان؟! -

 

 یکردم تو یبرداشتم و سع اشنهیس یرو از رو سرم

نگاهش کنم... انگار مغزم تازه فعال شده  یکیاون تار

 بود!

 

 بود... مینیب یکه تو یعطر یبو



 آغوشش... یگرم

 هاش...نفس یصدا

 شتریفشار دست پشت کمرم که هر لحظه ب یحت

 ... شدیم

 مال مامان نبود! کدومچیه

 

اون  یبه اندازه وقتچیو زبر مامان ه یمیقد یمانتو

 لحظه نرم نبود!

 یاما اون بو دادیم ندهیمواد شو یقبل رفتن بو مامان

بوش هم تنم رو به لرز  یکه حت یعطر هی داد؛یعطر م

 ... نداختیم

 

 یزنه! قفسه هیبود اما، مادر من  شنهیس یرو سرم

 ... ستیمرد ستبر ن هی یهبه انداز شنهیس

 



ش گونه یآروم به سمت صورتش رفت و رو دستم

 نشست! 

 .... نایها، انفس یعطر، صدا یبو ش،یرته نیا اما

 

 وصل شد... برق

 

 یرو به رو ریجا مثل قبل روشن شد اما تصو همه

 ترکیقبل اومدن برق هم تار یکیمن از تار یچشما

 بود!

 ییچشما یبرام سوال بود که تا حاال کس شهیهم

 !ده؟یمغرورش د یاز شب چشما تراهیس

 

 شده بودم... خشک

بدنم رفته بود بجز چشمام  یجون از تموم اعضا انگار

 ... دیدیو م دیدیو م دیدیکه فقط م



 

قدرت هضم اون لحظه رو نداشتم چه برسه به  یحت

 عکس العمل! یبرا یفکر

 ...کردیهم مو نگا کردمیم نگاهش

 

صورتم در گردش  یچشمام و تمام اعضا نیب چشماش

 یهینگاهم رو به سمت بق تونستمینم یبود و من، حت

 نیصورتش حرکت بدم تا مطمئن شم از ا یاعضا

 ...رحمانهیحدس تلخ و ب
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صورتم در گردش  یچشمام و تمام اعضا نیب چشماش

 یاعضا یهینگاهم رو به بق تونستمینم یبود و من، حت

حدس تلخ و  نیصورتش حرکت بدم تا مطمئن شم از ا

 ...رحمانهیب

 

بود دروغ نبود!  ستادهیقلبم از حرکت ا گفتمیم اگر

شماش و چوب شده بودن. برق چ هامچهیتموم ماه

 پوزخندش منو به خودم آورد! 

 

! شما کجا؟ نیبه... خانوم زالل موحد! افتخار دادبه -

 کجا؟  نجایا



 

روبروم شک  قتیکردم! من هنوز به حق نگاهش

 داشتم...

 هی ای نم،یبیدروغه... احتماال دارم خواب م هی نی! انه

 کابوس...

 

 داریاز خواب ب غیج هیکابوسه و من االن با  هیآره!  آره،

و آرومم  ارهیآب م وانیل هی. مامان برام شمیم

 ...کنهیم

 

بهش فکر کردم که دارم خوابش رو  نقدریا حتما

ست که من االن کابوس مسخره هی نی. آره... انمیبیم

 .شمیم داریازش ب

 



حاضرجواب  یباور کنم زلزله یعنیچرا خشکت زده؟  -

 ی! کلبهیش اومدخو یلیخ یزبونش بند اومده؟ راست

 زالل خانوم...  نیکرد نیما رو مز یشیدرو

 

 اشاره کرد. ییرایبا دست به سمت سالن پذ و

 

 ... کنمیخواهش م دییبفرما -

 

که هنوز پشت کمرم قرار داشت منو به  یبا دست و

دفعه از  کیکرد. اما  یهمراه ییرایسمت سالن پذ

 .دیموهاش کش یتو یو دست ستادیحرکت ا

 

 قای! تو... دقدمیرو نفهم یزیچ هیمن  یول دیببخش -

  ؟یکردیم کاری... چیداشت یگفت

 



چشمام و با پوزخند و لحن  یزل زد تو و

 ادامه داد: یزیتمسخرآم

 

 آره؟  ؟یشستیم ییدستشو -

 

که انگار داشت با  یانداخت و جور نییسرش پا و

 حیخودش توض یرو برا یزیو چ زدیخودش حرف م

 رد:تکرار ک دادیم

   

 !؟!؟!؟!؟!؟یی! دستشویشستیم ییدستشو -

 

 رو باال آورد و با خنده نگاهم کرد! سرش

  

 !ییتو ادیکه قرار بود ب یدیپس کُلفت جد -

 



 .دیبه خونه انداخت و ناباور خند ییبا خنده نگاه گذرا و

  

و افاده  سیاگر مهتا رو با اون همه ف یحت ای سایآ -

که  شدمیشوکه نم نقدریا دمیدیم یکلفت یبرا نجایا

 ی! آخه زالل؟! زالل موحد؟ همون زلزلهدمیتو رو د

 منه؟! یمغرور حاضرجواب، کلفت خونه

 

 ...دیقدم ازم فاصله گرفت و ناباورانه خند چند

لبخند  دارانهیسکوت و با دقت نگاهم کرد و خر یتو

 زد! 

 

ش طعمه خوادیکه م یری... مثل شدیدورم چرخ آروم

 کنه... رو برانداز

 



 یجون رحمشیب یشکارچ دنیکه از ترس د یاطعمه

 تنش نموند بود یتکون خوردن تو یبرا

که از  ینفس کردیصبر نم یکه حت یرحمیب یشکارچ

 حبس شده بود خارج بشه... منهیس یشوک تو

 

 ....ستیاصال منصفانه ن نینه! ا ای! نه، خداهامون؟
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که از  ینفس کردیصبر نم یکه حت یرحم یب یشکارچ

 ام حبس شده بود خارج بشه... نهیس یشوک تو

 

 یبازو یوار رو. انگشتش نوازشستادیپشتم ا درست

که  یگوشم طور ریبمش ز یلختم حرکت کرد و صدا

 پخش شد: کردیگوشم برخورد م یلباش با الله

  

 کلفت کوچولو...  یافتاد یایبد باز یتو -

 

 دینگفتم... هنوز هم شوکه بودم. هنوز هم ام یزیچ

کابوس  هیباشه.  الیخ هیروبروم  قتیداشتم که حق

 تلخ... 



 

 ی... طولعی! محکم، تند، سردنیشروع کرد به تپ قلبم

رو  منهیکه احساس کردم ممکنه هر آن س دینکش

 ... رونیب وفتهیبشکافه و قلبم ب

 

 ینفسا یحت منهیس یقفسه یتو دیچیکه پ یبد درد

 یاونقدر که حت کردیم رو دردناک مبه شماره افتاده

 نتونستم نفس بکشم. گهید

 

دور سرم کرد... چشمام  دنیشروع به چرخ خونه

 .شدیم دهیپاهام کش ریاز ز نیو زم رفتیم یاهیس

 

 کردمیو لمس شده بود. احساس م حس یب لبام

 شهیشده که داره از بدنم جدا م نیدستام اونقدر سنگ

 .فتهیم نیزم یو رو



انگار هزار تا سوزن  د،یکشیم ریت جگاهمیطرف گ دو

 ... کردنیم جگاهمیوارد گ کجایرو 

 

هامون "اومد!   شیبرام پ تونست،یکه م یاتفاق نیبدتر

 خودش...  یخونه ی، اون هم تو"بود دهیفهم

 

حرف ها بود! حال بَدَم، نگاه  نیتر از ارحم یب اون

 اما ادامه داد:  دیرو د نمیسنگ یمبهوتم، نفسا

 

  ؟یاکارهیچ دوننیم سایمهتا و آ-

 

 :دیچیعمارت پ یقهقهه بلندش تو یصدا

 

براش  یخواستیم یبا چه پول دونهیخدا... مهتا م یوا-

 حساب کن بفهمه...  ؟یکادو بخر



 

نگاهم  رهیو بعد ساکت شد و خ دیاز قبل خند بلندتر

 کرد.

 

! تو با اون همه غرور، رهیکَتم نم یتو یزیچ هیاما -

! پس اون همه شوره؟یم ییکه دستشو یکلفت هیفقط 

 بود؟  یغرورت از چ

 

شد و سر تکون داد.  رهیپاهاش خ ریز کیسرام به

رفتارش  یتو یجیو گ یبود، کالفگ بیحرکاتش عج

 چشمام. ی. آروم سر باال آورد و زل زد توزدیموج م

 

 ؟یمردم یزالل؟! تو واقعا کلفت خونه -

  

 با خنده به من نگاه کرد: و



 

 ؟یرو دار فیشغل شر نی! چند وقته که ایراست-

  

رگبار  ری. منو گرفته بود زدادیکردم... امون نم نگاهش

 حرفاش...  یانهیتاز

 

 ییرفت، در رو باز کرد و نگاه گذرا ییسمت دستشو به

 انداخت.

 

کارت رو  زنه،ینه! به قول خودت واقعا داره برق م-

 !یحرفه ا ،یخوب بلد

 

 لحن ادامه داد: نیکرد و با بدتر زیرو ر چشماش

  



هم  یاگهید یحمال ایشستنه  ییتخصصت دستشو-

  ؟یبلد

 

 یکه از رو یبا پوزخند در حال گمینم یزیچ دید یوقت

از کنارم رد شد و از پله ها باال  دادیف سر تکون متاس

 رفت.

 

 کارات برس...  یبرو به ادامه شم،یمزاحم کارت نم-

 

 پله رو باال رفت اما برگشت به سمتم:  چند

 

 ...  یراست-

 

ها حرکت بدم و پله  ریسرم رو به مس تونستمینم یحت

 اون هم منتظر نموند.



 

باال هست،  یسالن طبقه یهم تو گهید ییدستشو هی-

رو هم  ییباال سیسرو ایب ،یتو که کارت رو خوب بلد

 برق بنداز... 

 
○●◎◎●◎○●◎○●◎○●◎○●◎○●◎○●◎

◎○● 
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 .امیبه خودم م یتکون محکم با

 

 یرایگ یهمون چشما هیچشماش... درست شب 

 بود که منو خرد کرد...  یاهیس

 

از وسط قلبم رد  یداغ خیانگار س کنه،یدرد م قلبم

 ندارم. دنینفس کش یبرا ییشده. هوا

 

 هیهوا وارد ر نهیشیم مگونه یکه رو یاشوک ضربه با

هم عطر آشنا  هی ست،ی. اما فقط هوا نشهیهام م

 آشنا... یبو هیهست، 

 



 کنارمه، مواظبمه... یکی دادیم نانیکه بهم اطم یعطر

هم کنارم  خوابمیکه م یتخت یرو هیکه چند وقت یعطر

 .کنمیحس م

 

 زالل؟  یخوب-

 

 ....لرزهیلبام م کنم،یم نگاهش

خاطرات  نیاز ا چکدومیه گهید یروز هی شدیم کاش

 ... یـــچی... هادین ادمی یچیه اد،ین ادمی

 

بگم. من تموم  یزیمنتظره چ کنه،ینگاهم م نگران

اسم  ادیکه به زبونم م یزیاما تنها چ کنمیتالشم رو م

 خودشه...

 

 بهراد!-



 

 یتو ختهیر یو موها رهیگیدستاش م یرو تو صورتم

 .زنهیصورتم رو کنار م

 

 جانم؟-

 

 .ستیصدام دست خودم ن لرزش

 تلخ یحس ضعف نسبت به اون خاطره  از

 اون لحظه یتو میپناه یب از

 که...  یکس یخرد شدن جلو از

 

چونه و  دنیسردمه اما لرز شه،یم شتریبدنم ب لرزش

 ! هیمیو قد نیبغض سنگ هیلبام از 

 

 کرده؟ تتیاذ یحرف بزن زالل جان، کس-



 

 هـــــامــون...-

 

که  کشهیکه گفتم طول م یادرک کلمه یاندازه  به

و  شهی! سرد مرهیگیم یچشماش رنگ شرمندگ

 !نیغمگ

 ... ریتصو نیباز هم احساس آشنا بودن ا و

 

حال بدم چشماش  دنیباره که با د نیچندم نیا

اون رو شرمنده   دی. حال بد من چرا باشهیشرمنده م

 کنه؟

 

بهراد و هامون رو  یچشما بیشباهت عج لیدل حاال

به  ونیاز هما دینافذ رو با یمشک یچشما نی. ادونمیم

 ارث برده باشن.



  

 یخودم رو تو ارادهیب یول کنهیچشمام نگاه م یتو

 .ندازمیآغوشش م

 

 نیهم یاما تو کنهیم مسر راه نفسم داره خفه یزیچ

موهام،  یحال دروغه اگر که بگم نوازش دستاش ال

هاش و عطر حضورش آرومم بدنش، حس نفس یگرما

 .کنهینم

  

 :کنهیگوشم زمزمه م ریو ز بوسهیرو م موهام

  

حالت رو ازش  نی... انتقام امیکنیدرستش م -

 من... یباش زلزله یباش زالل! قو ی. قومیریگیم
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 یتو شیپ ی قهیکه تا چند دق هییبه رفتن آدما نگاهم

 یشهرک حت یتجار یواحدها دیخر یرقابت برا

 .شناختنیخانواده خودشون رو هم نم

 

رو  هایلیخ تونستیلباس هاشون م دیکه شا ییهاآدم

 گول بزنه!

 



در رو  گرده،یاتاق کنفرانس برمبعد از بدرقه به  بهراد

 کنهیبه من نگاه م یو لبخند جذاب تیو با رضا بندهیم

 :پرسمیحوصله سوال م یکه ب

 

 رفت؟ شیخوب پ-

 

و  برهیفرو م نشیشلوار ج بیج یرو تو دستاش

کنفرانس  زیم یکامال رو گهیآهسته به سمت من که د

 .ادینشستم م

 

و با  ذارهیم زیم یرو دو طرف بدنم رو دستش

 تا همقدم باشه. شهیخم م یکم زدیکه برق م ییچشما

 

 ... کردمیکه فکرش رو م یبهتر از اون-

 تموم شد؟ -



 قرار فردا رو کنسل کنه... گمیم ینه! به منش-

 

صورتم پخش  یهاش تونفس یکه گرما کهینزد اونقدر

 گاریس یبو گهیبهم قول داده د ینفسش از وقت شه،یم

 یفرو بردن دست تو یبرا یبیعج لی. مدهینم

و  رمیگیخودم رو م یموهاش دارم اما جلو یجوگندم

 حواسم خودم رو پرت کنم. کنمیم یسع

 

 یبازارچه سنت یهایمگه فردا با مشتر ؟یچ یبرا-

  ؟یقرار ندار

و ذوق و  نمیبیکه من م یاوضاع نی... با ایدارم ول-

 دهیمزا یکه تو ییهامتیها و قدالل نیا یعالقه

 ! شهیم رمیدست گ ییزایچ هیداره  دن،یم شنهادیپ

  ؟یچ-



که ما  وفتهیم یخوب یلیخ یهاپروژه اتفاق یداره برا-

 ! میخبر ندار

 مثال؟ -

 صبر کن... -

 

 یکه صدا دهیرو فشار م یاو دکمه رهیسمت تلفن م به

 . شهیسالن پخش م یتو یمنش

 

 مهندس؟  یبله آقا-

 .نیو برام وصل کن نیریتماس بگ یریبا مهندس بص-

 چشم...-

 

 .رمیو به سمتش م نییپا زیم یرو از

 

 شده؟ یچ یبه منم بگ یخوایم-



.فعال فقط گمیصبر کن، هر وقت مطمئن شدم بهت م-

 صبر کن!

 

 :دیچیاتاق پ یتو یمنش یصدا دوباره

 

 پشت خط هستن!  یریمهندس بص-

 ...نیوصل کن-

 

 :چهیپیاتاق م یتو یمرد یصدا هیچند ثان بعد

  

 سالم مهندس ستوده! -

 .یریسالم بص-

  ن؟یداشت یبا من کار د،ییبفرما-

در اسرع وقت برو  گم،یم یآره! گوش کن چ-

 یآب بده، با آشناهات کانال یسر و گوش هی! یشهردار



شمال چه  دیمروار یاطراف پروژه نیبزن بب یزیچ

سر و صدا  یرو ب یهاچه طرح نیخبره! مخصوصا بب

 اجرا مد نظر دارن؟  یبرا

  ست؟ین یاگهید شیچشم آقا... فرما-

 ! خوامیو موثق م قیدق یخبرا ،یرینه... فقط بص-

 چشم، حتما!-
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 .رهیفکر فرو م یو تو کنهیرو قطع م تماس

  

 یبه پروژه  کینزد یشهردار یکنیتو فکر م نم،یبب-

 اجرا داره؟  یبرا یما طرح

که  می! االنم پاشو جمع کن برمیصبر کن دیبا دونم،ینم-

م. خونه شده نُه شب! هم گشنمه هم خسته میتا برس

 سر و کله زدم. نایمغزم درد گرفت از بس با ا

 

* 

* 

* 

 



 داریافتاد از چرت ب نییشتاب سرم که به سمت پا با

 .شمیم

بار  نیچندم یبرا دوزم،یتاپ چشم ملپ یصفحه  به

صفحه بازه رو بخونم و  یکه رو یگزارش کنمیم یسع

 .کشمیم ازهیخم

  

 اد؟یخوابت م-

 

و در  کشمیچشمام م یرو یدست یبعد یازهیخم با

اخباره با سر جواب  دنیجواب بهراد که مشغول د

 .دمیمثبت م

 

تاپ رو بذار کنار و برو شبه! اون لپ میو ن کیساعت -

 بخواب! 

 .خونمیفرستاده رو م انیکه پو ینه... دارم گزارش-



 بعدا بخون... -

از همه  میکه از پروژه دور بود یچند روز نی! اشهینم-

 غافل شدم. زیچ

خود مهندس بازرگان باال سر  گهینگران نباش، االن د-

 .رهیم شیباشه پ دیبا یاونطور زیپروژه ست. همه چ

 

صحبت با بهراد  نیدارم ح یسع یکه به سخت یحال در

 :دمیچشمام بسته نشه جواب م

 

 راحـ... ینطوریخودم ا الیخ یول دونمیم-

 

 کنم. لیحرفم رو تکم ذارهینم یبعد ی ازهیخم

 



 سوزهیو خواب م یکه از شدت خستگ ییچشما با

رو تموم  انیتا گزارش پو دوزمیتاپ منگاهم رو به لپ

 کنم.

 

اما مغزم اونقدر خسته  خونمیاز گزارش م یخط چند

دوباره  شمیو مجبور م شمیمتوجه نم یزیست که چ

 از اول بخونم.

 

ناخودآگاه بسته و گردنم با ضرب به سمت  چشمام

 .پرمیاز خواب م گهیو بار د شهیخم م نییپا

 

که نشون  یابا خنده کنهیرو خاموش م ونیتلوز بهراد

من بوده به سمتم  یهاچرت زدن نیشاهد ا دهیم

 .ادیم

 



 صفحه رو  داره،یپاهام برم یتاپ رو از رو لپ

هوا  یکنم رو یبتونم اعتراض نکهیو قبل ا بندهیم

 هستم.

 

که  فتهیکولش انداخته و راه م یبچه ها رو نیرو ع من

 بزنم. غیآروم و خفه ج شهیباعث م

 

  ؟یری... کجا منییمنو بذار پا! فتمیبهراد! االن م-

 ! نترس...میرینم یدور یجا-

 تمومش کنم... دیکارام نصفه مونده بهراد! با-

 

از  نکهیو قبل ا ذارهیتخت م یمن رو رو ره،یاتاق م به

 کنهیبا فشار دستاش مجبورم م نییپا امیتخت ب

 بخوابم!

 



 هم نباشه! یادیبخواب حرف ز-

 

به خواب با لمس تشک نرم و گرم تخت به اوج  لمیم

به  یدیشد لیکه تما ییو کنترل چشما رسهیخودش م

 .شهیبسته شدن دارن هر لحظه سخت تر م

 

 یوسوسه  کشهیشونه هام م یبهراد پتو رو رو یوقت

رو از  تشیاهم زیهمه چ شهیخواب باعث م ینیریش

 دست بده!

 

خودش  که ییهارهیموهام بعد باز کردن گ نوازش

 شهیو باعث م کنهیگلو خفه م یاعتراضم رو تو دهیخر

 بسته بشه. اریاخت یچشمام ب



و گرم بسته بشه که فقط بتونم حضور  قیعم اونقدر

 یچیه گهیپتو رو حس کنم و د ریبهراد رو کنارم ز

 نفهمم...

 

خودش گرفت  یکه منو تو یآغوش ینفهمم گرما یحت

 نه... ای هیواقع
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خودش گرفت  یکه منو تو یآغوش ینفهمم گرما یحت

 نه... ای هیواقع

 

 
○●◎●◎◎●◎◎●◎○●◎○●◎○●◎○●◎ 

 :خاطرات

 

 

ربعه دارم صدات  هیزالل؟ حواست کجاس دختر؟  -

 ... کنمیم

 

 ستادهیاطرافم نگاه کردم. هنوز وسط اون قصر ا به

 اریبودم. خشک و بدون حرکت! اونقدر که مامان و زان

 برگشتن. رونیاز ب



 

 ... دیببخش-

 ! یخشک شد ینجوریفکر کردم برق گرفتت ا-

 ن؟یاومد یهان؟ نه... ک-

کوچه و  یهمه نجایا نقدری! اشهیم یاقهیچند دق -

 م،یست که اشتباه رفت گهیبه همد هیشب هاابونیخ

رو  اریخوب شد زان م،یراه رو برگرد یکل میمجبور شد

 تنها نفرستادم!

 

 بفهمم فقط جواب دادم: نکهیو بدون ا هدفیب

 

 آها...-

 

فکر  ست،یخانوم ن نیبود! ماش اطیح یتو نیماش هی-

 اومده؟  یاز بچهاشون باشه. کس یکی نیکنم ماش



 .شستمیرو م ییشو! من... داشتم دستدونمینـ... نم-

تاپت بپوش هر  نیا یرو یزیچ هیبرو  عیباشه، سر-

 وضع زشته مادر...  نیبا ا ن،ییپا ادیآن ممکنه ب

 

از دسته  یکی یبه سمت مانتوم که رو یحرف بدون

خشک بود،  هامچهیمبل گذاشته بودم رفتم. ماه یها

 مثل چوب...

 

. مانتو رو برداشتم به کردیتا حد انفجار درد م سرم

 یتوجه به صاف بودن رو یو شالم رو ب دمیپوش یسخت

که افتاد  یسرم انداختم. هنوز شک داشتم، به اتفاق

کابوس  هیکه برام مثل  یا قهیشک داشتم! به چند دق

 کوتاه اما وحشتناک گذشت...

 بود! الیخ دیواقعا اشتباه کردم... شا  دیشا

 



رفتم. چشم  اطید رو به حبلن یبه سمت پنچره ها آروم

کابوس بوده باشه.  نایا یبستم و آرزو کردم که همه 

 کنار زدم و آهسته چشمام رو باز کردم. یپرده رو کم

 

گرون  یمشک نیخودش بود! همون ماش نیماش

 !متشیق

 

داشت.  تیواقع یکابوس لعنت نیبود... ا تیواقع پس

 بود...  دهیبود! هامون فهم دهیاون... فهم

 

 نیزم یکه رو ییجون و شوکه تر از قبل با پاها یب

به   خوردمیم یسکندر یو هر از گاه شدیم دهیکش

 یرو یبا اخم و ناراحت اریرفتم. زان اریسمت مامان و زان

آشپزخونه نشسته بود و مامان در  یهایاز صندل یکی



بود که  نتیکاب یظرفا نیآخر ختنیر رونیحال ب

 نگاهش به من افتاد...

 

  ده؟یرنگت پر نقدری؟ حالت خوبه مامان؟ چرا ازالل-

 من؟ها؟ نه... -

دختر! لبات مثل گچ شده، فشارت  یرنگ به رو ندار-

کنار  نیبش ایآب قند برات درست کنم. ب هی ایافتاده! ب

 ... ینشد نیتا پخش زم اریزان

 

نشستم. مامان با آب قند به  اریکنار زان واریگرفتن د با

 رو به دستم داد. وانیسمتم اومد و ل

از آب قند  یو کمک کرد کم کیرو به لبم نزد وانیل 

 بخورم. وانیل یتو

 



آب بخار زده بود اما  یاز شدت خنک وانیل نکهیا با

از آب قند  گهید یتره کممن گرم ینسبت به دستا

 خوردم.

پا باعث شد به سرعت سرم رو به سمت صدا  یصدا

 برگردونم.

 بود... خودش
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مامان راهش رو  دنیاومد و به محض د نییپله ها پا از

دستپاچه  دنشیبه سمت آشپزخونه کج کرد. مامان با د

 شد.

 

 سالم آقا... -

 ... دیسالم خانوم! خسته نباش-

 ... نیسالمت باش-

 خانواده!  نیمن هامونم، پسر ا-

 خدا حفظتون کنه... -

الزم  یزیچ رون،یب رمیممنون! اومدم بگم من دارم م-

 کنم؟  هیبراتون ته دیدار

 ممنون!  یلینه آقا خ-

  د؟یکنیتعارف م-

 نه آقا...-



 

 ادداشتی یزیکانتر رو برداشت، چ یرو ی دفترچه

 کرد و ادامه داد. 

 

 نیداشت ازین یزیمنه، به هر حال هر چ یشماره  نیا-

 . نیخبرم کن

 در پناه خدا... -

 با اجازه... -

 اجازه ما هم دست شماست.-

  

آخر دور از  یرفت و فقط لحظه یسمت در خروج به

 بهم زد و رفت...  یاروزمندانهیچشم همه چشمک پ

 

 خونه چشم گرفتم. یمامان از در بسته  یصدا با

 



 ماشااهلل! چقدر مودب بود! خدا حفظش کنه... -

 

 گفتم؟یم ینگاهش کردم. چ فقط

 

چه  ،ییپسرمه! هزار اهلل اکبر چه قد و باال یجا--

 داشت. یاچهره

 

 کردیرو جابجا م نتیکاب یتو یکه ظرفا یهمونطور

 ادامه داد:

  

نگاه هم به تو نکرد. با  هی ی... حتنیخوشم اومد! آفر-

 ابونیکوچه و خ یتو یپسرا نیمثل ا خودم گفتم االن

 ... تهینه! معلومه که با شخص یبه تو، ول زنهیزل م

 



 خواستمیمامان در موردش حرف بزنه. نم خواستمینم

جلوشون مقاومت کردم رو مامان  یکه به سخت ییحرفا

 و بحث رو عوض کردم. ارهیبه زبون ب

 

 من عسل خورد؟ هیبا  شهیرو چرا نم اریچرا زان-

 میهم سر زد گهید یسوپر مارکت بسته بود، چند جا-

 دوست داشت رو  نداشتن...  اریکه زان یاما خب بستن

 

 با اخم به مامان نگاه کرد. اریزان

 

 دروغ نگو... -

 چه طرز صحبت با مامانه؟ نی! اار؟یزان-

 

 نگاهم کرد. زونیو لب و لوچه آو یناراحت با

 



شت دا یبستن هیکه!  یدونیزالل آخه نم_

هم کاکائو داشت،  یانقـــــــدر خوشگل بود. کل

زرد، سبز،  یزهایداشت. اسمات زیتازه توش اسمارت

 قرمز...  ،یآب

 

اش به  نهیس یگره شده رو یدوباره با اخم و دستا و

 مامان نگاه کرد.

 

 ...دیگفتم مامان برام نخر یاما هرچ-

  

 داد: حیتوض یمامان نگاه کردم که با ناراحت به

 

 پولش بود! میک یده تا بستن یبه اندازه  یاون بستن -

 



 هیپا یصندل یداشت از رو یکه سع یدر حال اریزان

 جواب داد: ادیب نییبلند پا

 

 یزیچ دیآقاهه که پرس نیکاش به ا یاصال ا-

 برام از اونا بخره... گفتمیم نییخواینم
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 هیپا یصندل یداشت از رو یکه سع یدر حال اریزان

 جواب داد: ادیب نییبلند پا

 

 یزیچ دیآقاهه که پرس نیبه ا کاشیاصال ا-

 برام از اونا بخره... گفتمیم نییخواینم

 

 یشد رو ینیبنز اریخودم نبود اما حرف زان دست

 زدم:  ادیرو فر تمیقلبم و ناخودآگاه تموم عصبان شیآت

 

 ببند دهنتو...  ـــــــــــاریزان-

 

 که چقدر دلش شکسته... دادینشون م شدهیورچ یلبا

چقدر دل و غرور  نهیبب تونستیکاش اون هم م یا

تر حرفش شکسته نیخواهرش بعد کار هامون با ا

 شد...



 

خونه نگاه کرد و ب سمت من و  یبه در بسته مامان

 برگشت و تشر زد. اریزان

 

! فردا رو که ازت اریآروم زالل! تو هم بس کن زان-

ها...  یتکرار نکن گهیرو د یکه زد یحرف نینگرفتن. ا

 یگفتی! هرچند، اگرم میببر نایا یآبرومون رو جلو

 ... آوردیبود که نه نم تیبا شخص نقدریا

 

 یهرکس دیمامان ازش خوشش اومده. شا دونستمیم

که همون در مقابلش  یرفتار نیمامان بود با اول یبه جا

خوشش  تشیاز ادب و شخص نقدرینشون داد هم

 .ومدیم

 



قبل؛  یبه ساعت رفتیتموم فکرم م نمینشیجا م هی اگر

 یطیچه شرا یتو نکهیکه چطور هامون خردم کرد. به ا

غرورم رو له کرد. چطور با حرفاش  نکهی. ادیمنو د

اونقدر به مردن عالقه  چوقتیتا اون لحظه ه نکهیا

 نداشتم...

  

کمک مامان رفتم تا زودتر کارش تموم بشه و  به

که در  ی. قصرمیبر رونیب یاز اون قصر جهنم ترعیسر

 .کردیهامون رو برام تکرار م یحرفا وارشیو د

 نیبه اون عمارت نفر رترید یصبح روز بعد کم یبرا

. مامان از خانوم خونه اجازه گرفته بود تا میشده رفت

نقل  شیخودمون که دو روز پ یبه اوضاع خونه  یکم

 .میبرس میمکان کرده بود

  



نم و رطوبت  یکه نه! دو تا اتاق تو در تو که بو خونه

 .زدیذوق م یتو یش حسابشده یبَتونه کار یوارهاید

 

کردن  پس جابجا مینداشت یزندگ یبرا یخاص زیچ

 نیو به ا دیاز چند ساعت طول نکش شتریب لیوسا

 یکه تو میرفتیم یبه عمارت دیبود که باز هم با یمعن

من جهنم  یاز بهشت نداشت اما برا یدست کم ییبایز

 مطلق بود... 

 

اتوبوس  یرو تو ریو تموم مس دمیشب رو نخواب تموم

 نکرده بودم... یفکر کردم. من کار اشتباه

 هم دروغ نگفته بودم! یکس به

 دیخودم بود، هامون نبا یغرورم شکست تو اگرم

که من رو بشکنه...  خواستیرو م نی! اون همدیفهمیم

 زالله... ستادهیکه مقابلش ا یکس دونستیاما نم



 

اون  ذاشتمینم شدمیکه بودم هم خرد تر م ینیاز ا اگر

 ها اونقدر محتاطانه رفتار کردمسال نیبفهمه. تموم ا

... نه! دمیکشینفهمه، خجالت نم یکس چوقتیکه ه

 ریم بلکه از نگاه تحقاما نه از شغل خانواده دم،یکشیم

م خجالت و طرز فکرشون نسبت به خانواده زیآم

 .دمیکشیم

 

 بود... دهیحاال فرق داشت، هامون فهم یول

من هنوز هم مغرورم و بهش ثابت  دونستینم اما

کلفت مغرورم که در  هیمن به قول خودش  کنمیم

 !وفتهیمقابل اون به زانو نم

 



همه جا ساکت بود. بدون  میدیبه عمارت رس یوقت

برداشتم و  یاو پارچه یسطل و ت یزیتوجه به چ

 ها شدم.پله زکردنیمشغول تم

 

دستم رو  یاومدم و دستمال تو نییپا گهید یپله هی

 نی. سومدمیرنگ کش دیمرمر سف یپله یمحکم رو

و  کردمیم زیها رو با مواد مختلف تمبود که پله یبار

 دوره آخر بود. نیا

 

که روش  یبا هر نور یزیرنگ از تم دیسف یمرمرها

 شدیو باعث م دیدرخشیمثل تکه بلور م شدیم دهیتاب

 باشم. یاز کارم راض

 



اما  دمیرفتم و دستمال رو کش نییرو هم پا یبعد یپله

کرده بودم قرار  زیکه تم یاپله یرو یاصندل مردونه

 گرفت.

 

 خودشه! سرم رو باال بردم نگاهش کردم. دونستمیم
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معلوم بود که تازه  شختهیبه هم ر یها و موهاچشم از

 یلباس خونگ یحظه توشده. تا اون ل داریاز خواب ب

 یرنگ با خط ها یبودمش. شلوار خاکستر دهیند

 از شلوارش. تررهیت شرتیو  ت دیسف

که تازه  دادینشون م شرتشیت یکه رو یکم یسیخ

 دست و صورتش رو شسته!

 

 ؟یاومد ی! کزیسالم خانوم سحر خ-

 

کردم. محکم و مغرور، مثل همون قبل از همه  نگاهش

 وزم زالل بودم... ماجراها! من هن نیا ی

 

 سالم!-

 



 یتو یدست یانگاهم کرد، با حالت خسته هیثان چند

 جواب داد: یو با لحن خوابالود و مهربون دیموهاش کش

  

 کجان؟ نایماه شسته و مرتبت! مامانت ا یسالم به رو-

 

منتظر جواب  نکهیو اون هم بدون ا کنمینگاهش م فقط

 :دهیمن بمونه ادامه م

 

 میبر ایب ست؟یت نگشنمه زلزله، تو گشنه یلیمن خ -

 !میصبحونه بخور

 نیخوای. اگر مستمین نجایصبحونه خوردن ا یمن برا-

 کار دارم...  یلی! خترعیلطفا سر ن،یبر

 

 خورد و فقط آروم جواب داد: جا

  



 آها... باشه... -

 

که اومده بود رو دوباره  یریرفت. مس نییها پااز پله و

 یهاکارم شدم. پله یمشغول ادامه و دمیدستمال کش

و به آشپزخونه  دمیمونده رو هم دستمال کش یباق

به  دهی. نرسرمیرو بگ یرفتم تا از مامان بخار شو

مامان با هامون از حرکت  یصدا دنیآشپزخونه با شن

 . ستادمیا

 

 نیهم یها با هم افتاد و برااتفاق نیا ی... همه -

 .  میمون رو عوض کنخونه میمجبور شد

 چه بد! -

 

اونا وارد آشپزخونه شدم،  یهاتوجه به صحبت بدون

 بود.  دهیصبحونه چ زیمامان براش م



ها کمد برداشتم و به سمت پله یرو از تو یشو بخار

 کنم. زیبار تم نیآخر یها رو برارفتم تا حفاظ پله

قبل از خارج شدن از آشپزخونه هامون رو  درست

 که دور از چشم مامان بهم لبخند زد. دمید

 

نداشتم مامان با هامون حرف بزنه و همونقدر  دوست

متوجه شدم که در مورد  دمیکه از حرفاش شن

که اصال دوست  یموضوع زد،یحرف م مونیزندگ

 نکهیراجع بهش بدونه، اما مثل ا یزینداشتم هامون چ

 بودم...  دهیرس رید

 

منحرف کنم، از  ذهنم رو از هامون کردمیم یسع

چقدر رفتار شب قبل با امروزش فرق داشت. اما  نکهیا

 ریغ یدست هم داده بودن که موضوع زیانگار همه چ

 فکر کردن نمونه...  یاز هامون برا



 

و خونه تماس  شینبود! چند بار با گوش یخبر سایآ از

... دوست نداشتم که دادیجواب نم یگرفتم اما کس

که  کردمیتنهاش بذارم اما احساس م طیاون شرا یتو

 .ادیتنها باشه تا با خودش کنار ب یداره کم ازین

 

و  یبه دوست یدیق چیمهتا بدون ه نکهیا باور

 انتیخ سایبه آ انیپشت کرد و همراه پو مونیخواهر

من که فقط  یقابل باور بود! برا ریمن هم غ یکرد برا

تم نابود ذهنم داش یکه از مهتا تو یپاک یبت فرشته

به حال  یشد، خودم هم همراهش نابود شدم. وا

از  رحمانهیب و کجایکه خواهر و عشقش رو  ییسایآ

 دست داد..

 



اگر که  دادمیازش نبود! بهش حق م یهم خبر حاال

 یتنها باشه و دوست نداشته باشه با کس خواستیم

 زیمثل من که شاهد همه چ یکیحرف بزنه. اون هم با 

 عشقش...  یبود، شاهد عاشق شدنش تا نابود

 

شک  ینبود!  ب یهم خبر معرفتینامرد و ب یمهتا از

 یبرا سایآ ایمن  ادی یبود که حت انیاونقدر سرگرم پو

 ... کردیهم از ذهنش عبور نم یالحظه

 

 به هامون!!! دمیها باز هم رس نیا یمرور همه  با
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 به هامون!!! دمیها باز هم رس نیا یبا مرور همه  و

 

ها رو که رفتارش از شب گذشته که با حرف یکس

تا آسمون  نیپاهاش خردم کرد با امروز زم ریرفتارش ز

 فرق کرده بود...

 

 یواشکیکه  یلبخندنگاهش و  یبود! حت یمیصم امروز

 تشیمیاز قبل از صم شتریداد و من ب لمیتحو

 ... دمیترسیم

 



 یهامون به سمتش رفت و با کم فونیآ یصدا با

 ومدیصحبت در رو باز کرد و همزمان که از پله ها باال م

 مامان رو مخاطب قرار داد: 

 

 خانوم موحد! همسرتون اومدن...  -

 

رفت و مامان هم پشت سرش!  اطیبا ذوق به ح اریزان

 .ادیب گهید ی و چند تا کار فن یباغبون یقرار بود بابا برا

رفتن و باز من تنها شدم کنار  رونیاز خونه ب همه

به سمت  میکه بعد از باال اومدن از پله ها مستق یهامون

 من اومد.

 

و با لبخند نگاهم کرد. نه  ستادیروبروم ا هیثان چند

 ...ریتمسخر بود و نه تحق

 از ته دل... یلبخند با



 

ش که بعد خواب  شونه نخورده بود شلخته یموها

نشون  طونیتخس و ش یهاپسر بچه هیش رو شبچهره

وقت  یلیکه خ یلباش! لبخند یو اون لبخند رو دادیم

 بود... 

 

 زلزله... نمیبب نجایا ایب-

 

. نگاهم دمیدستم رو کش رهیدستم رو بگ نکهیا قبل

 نیریقابل فهم اما ش ریمن غ یکه برا یاکرد و با خنده

 بود گفت:

  

 !دیرفته بود، ببخش ادمیاوه... -

 



نشون ندم که چقدر  کردمیم ینگاهش کردم. سع فقط

که  یزیاز رفتارش متعجبم و در عوض به ظاهر تنها چ

 نکهیبود که من همون زاللم! بدون ا نیا دادمینشون م

 شکسته باشم...

 

سالن باال نشست و دست به  یمبل راحت یدسته یرو

نگاهم  کرد و  هیسکوت چند ثان یو تو نهیس

 شروع کرد: خگرانهیتوب

  

 !؟یچرا بهم نگفت-

 

 ... دمیفهمینگاهش کردم، منظورش رو نم فقط

 

 یخواینم نکهیا لیدل یبا توام زلزله! چرا بهم نگفت -

  ؟یکه کار دار نهیا یایب یبه مهمون



 

بزنه.  شبیهم نگاهش کردم. منتظر بودم که مثل د باز

و من  زدیبزنه که خرد بشم، اما نم یبا حرفاش جور

 !کردیمتعجب م شتریمن رو ب

 

 خودش ادامه داد. دیسکوتم رو د یوقت

 

! بعدا در موردش با هم حرف ستیمهم ن ال،یخیب-

خودم  تیجشن با مسئول یمن برا نی. ببمیزنیم

! یندار ومدنین یبرا یابهونه گهیپس د. کنمیمعافت م

با هم  ای یجشن مد نظر دار یبرا یلباس نمیحاال بگو بب

 م؟یبخر میبر

 

[20.09.21 00:45] 

 



 300_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

 

 

 

کنه و  دایمونم تا فرصت خرد کردن رو پ ینم منتظر

 .رمیگیرو م شیخودم دست پ

 

 یبرا یاو نه عالقه دینه دوست دارم با تو برم خر -

 دارم!  تونیاومدن به مهمون

 



مبل پا شد  یدسته یتعجب نگاهم کرد و آروم از رو با

 و به سمتم اومد.

  

 آخه چرا؟ -

 داره؟ یبه تو ربط-

  

 نگاهم کرد. متعجب

 

 چت شد؟  هویزالل؟ -

 

تا بتونم خودم رو کنترل کنم و  کردمیه منگا نیزم به

 بودم! یداد نزنم. عصب

 خودم!  از



دستش کرده بود و  یچهیکه غرور من رو باز یهامون از

 ی! حرفاکردیم یبا شل کن و سفت کن باهاش باز

 ...شهیمغزم اکو م یتو روزشید

 

 !سایحال آ استرس

 مهتا! انتیاز خ تیعصبان

 !انیاز پو نفرتم

 !میزندگ یسخت فشار

 هر شب مامان! یدست و پا درد

 بابا! یچشما یشرمندگ

 !اریزان ضیمر قلب

 هیکرده بودن به  لیجمع شده بودن و منو تبد همه

که چند  ییهافوران! فوران بغض یآتشفشان آماده

 سال قورتشون داده بودم.

 



 خواستیم که مچونه ریگرفتن دست هامون ز قرار

و نگاهش کنم من رو  ارمیمجبورم کنه تا سرم رو باال ب

 به خودم آورد.

 

 زالل؟!  نمتیبب-

 

دستش رو پس زدم و به عقب هلش  تیعصبان با

 دادم... 

 

 به من نخوره! فتیبهت گفتم دست کث-

 

 یقدم به عقب رفت و متعجب از عکس العمل تند چند

 که ازم انتظار نداشت نگاهم کرد.

 

 ؟ زالل یگیم یچ-



که  یلجن یتو نقدری! اگمیم یمن چ یهم بفهم دینبا-

 !یرو بفهم زایچ نیهم ا دینبا

 

از  نیماش یو مهتا تو انیپو یعشق باز ی صحنه

 .رفتیچشمام کنار نم یجلو

 بود... وقتش

 کیکه سال هاست خاموش بوده،  یآتشفشان هی مثل

 دفعه و فاجعه وار فوران کردم...

 

 یبند و بار یب یتو نیچون امثال تو عادت کرد-

 هی! نینیدختر بب هی هیکه کاف نیاونقدر بدبخت ن،یباش

که مامانتون رو  وفتهیتون راه مآب از لب و لوچه یجور

که حد  نیشرف ی. اونقدر پست و بنیشناسیهم نم

 نداره!

 



 اما ادامه دادم: کردیم مداشت خفه بغض

 

که  یهر غلط یتونیم یچون پول دار یفکر کرد -

که  یسنجیرو با پول  م زیهمه چ ؟یبکن خوادیدلت م

! یندار یچیاون ه ریچون غ یکن یهات رو خالعقده

هامون؟  یفهمیم

 ... یندار  یـــــــــــــــــــــــــچیه

 

 زلـ...-

 

 توجهیگوشم اکو شد و ب یش توشب گذشته یحرفا

 ادامه دادم: 

 

 یکلفت که خونه هیکلفتم!  هیبه قول خودت من -

که تو  یزیاما شرف دارم چ کنهیم زیمردم رو تم



مامانم افتخار  ی! به درد دست و پاهیچ یدونینم

من از اورست هم بلند  یبابام برا یدهیکمر خم کنم،یم

مردم رو  یخونه  یکه پله.ها کنمیتره! افتخار م

 ...ستمین شرفیاما مثل تو ب کشمیدستمال م
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که فوران کردم نگاه کرد و  یو مبهوت به من مات

 . زدینم یحرف چیاونقدر شوکه بود که ه

 

 یمشک یناباورش رو دوخته بود به من! چشما یچشما

 که...

 

هامون آروم و  نیاصال ا ! منشناختمیرو نم نگاهش

بدم که  یفرصت خواستمیو نم شناختمیمهربون رو نم

بودم، من پر بودم از  ریباز هم من رو خرد کنه. من س

 نداشتم! ریتحق یبرا ییجا گهی... دزیهمه چ

 

ساکت بود اما در عوض من تازه شروع کرده  اون

 بودم...

 



ن از او قتیاما تو و رف شورمیم ییآره من دستشو -

هامون! اونقدر خوار  دیترفیکث شورمیکه م ییدستشو

 یبزرگ زندگ یخونه  یتو یکنیکه فکر م یو پست

که  یریحق چارهی! تو اونقدر بیشیبزرگ م یکن

 آدم حسابت کنم... خوامینم

 

 ادیبه خودش ب دیطول کش هیخورده بود، چند ثان جا

 !  دنیزد، به سمتم اومد و شروع کرد به خند یپوزخند

 ...کیستریو ه یعصب

 

 شبیشده؟ زبون باز شد؟ کلفت کوچولو د یهان؟ چ-

 یکه داشت یگفتم حتما موقع ومدیکه صدات در نم

 موش زبونت رو خورده!؟  یشستیم ییدستشو

 

 به سر تا پام نگاه کرد. ریتحق با



  

م!!! کلفت خونه کنه؟یداره واسه من نطق م یک نیبب-

رو بشور بابا!  ییحرفا؟ برو دستشو نیتو رو چه به ا

کردن  زیبه تم یو دار یستادیمن ا یم روبروخونه یتو

 که از اتاقت بزرگتره؟  یکنیم افتخار مخونه ییدستشو

 

 بلندش قلبم رو لرزوند. یخنده تک

 

 سایمهتا و آ کنمیتا حاال دارم فکر م شبیاز د-

که با خانوادت  دوننیم ؟یاکارهیکه تو چ دوننیم

 آره؟  ؟یمردم کلفت یخونه نیایم

 

تا چه حد با  نهیبب خواستینگاهم کرد. م منتظر

 یکه گوشه یزیحرفاش خرد شدم! پوزخند تمسخر آم

 .کردیم موونهیلبش بود داشت د



 

باهاشون آشنا  نجوریاصال هم دمی! شادوننیم دمیشا-

آره  ؟یکلفت یبرا یاونا هم رفته بود ی! خونهیشد

نگاه  هی یبا اونا؟ تو دنیحتما... وگرنه تو رو چه به پر

خونه  هیکلفت ی. وقتدیرو فهم یزیچ نیچن شهیهم م

از  ؟یها کردنطق نیهم از ا یکردیرو اونا رو م

  ؟یها گفتتوالت خونه تنبرق انداخ یتخصصت تو

 

. ستادیاز من من ا یکم یو با فاصله  دیخند بلند

داد و  هیپشتم تک وارید یسرم، رو یدستاش رو باال

 انداخت. ریگ واریخودش و د نیمن رو ب بایتقر

 

آبروت رو حفظ کنم اما حاال که  خواستمیزلزله! من م-

 نیا یتا کجا پا نمیباعث افتخارته، باشه! بب نایا

و با خانوادت  یینجای! اگر االن ای.مونیافتخاراتت م



پوله! همون  واسه نیکنیم زیمن رو تم یخونه نیدار

پست، خوار،  یگیکه بخاطر داشتنش به من م یزیچ

 هرزه... 

  

 چشمام زل زد و ادامه داد: یتو میشد و مستق خم

 

پول چطور حاضر  نیکه بخاطر هم دمیبهت نشون م-

 ... یخار کن ،یخودت رو جلوم پست کن یشیم

 

کرد. از  کیرو تا حد ممکن به صورتم نزد صورتش

 یهامون یها! از چشمدمیترسیهامون م نیا یچشما

زده  خیکه انگار  ییهابود، چشم ترکیتار شهیکه از هم

 بودن...

 



 ینفسش رو یشد، اونقدر که هرم گرما ترکینزد

. زل زد تو چشمام و با پوزخند شدیصورتم پخش م

 اضافه کرد:

 

 ...یپول هرزه بش نیکه بخاطر هم کنمیم یکار-
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 ...یپول هرزه بش نیکه بخاطر هم کنمیم یکار -

 

که کجا رفت. من  دمیند گهیفاصله گرفت و د ازم

بودم فاصله  دهیکه بهش چسب یواریاز د تونستمینم

 ....واریشده بودم به د خیهاش م. انگار با حرفرمیبگ

اومدن  رونیقصد ب مهیر یحبس شده تو یهوا

 نداشت... 

 

! اون رفتیکنار نم دمید یچشماش از جلو ریتصو

 به خون نشسته... اهیس یچشما

خودم اعتراف کردم که ازش  شیبار پ نیاول یبرا

 .دمیترس

 



هام تحمل . پارمیفاصله بگ واریتونستم از د یسخت به

بودم که از  ومدهیوزنم رو نداشت. هنوز کامال به خودم ن

 کنارم رد شد.

 

که از  نشیماش چییبود و سو دهیکه پوش ییلباسا از

بره. هنوز چند  خوادیکه م دمیبرداشت فهم زیم یرو

وارد  اریخونه باز و زان یقدم برنداشته بود که در ورود

 شد.

دستش رو اونقد نگه  یتو ینصفه  یدستش بستن یتو

 .شدیداشته بود که داشت آب م

 

 اریبهش استاد و نگاهش کرد. زان کینزد هامون

سرش  دیدیم یابهیغر یوقت شهیمن مثل هم یخجالت

 یانداخت و سالم کرد اما جوابش اصال اون نییرو پا

 من بگنجه.  یساله  7تصورات برادر  ینبود که تو



 

 یتموم بستن ؟یکنیم یچه غلط ی! معلومه داریاو-

 .نیزم یرو ختهیآب شد ر

 

هامون جا خورده بود  یکه با لحن و صدا اریزان

 ریرو ز کشیدست کوچ عیسر شهیتر از هممظلوم

 گرفت. یبستن

 

 عمو! دیبـ... ببخش-

 !یدیتموم خونه رو به گند کش گهیبخورش د-

زاللم!  یآج یداشتم برارو نگه نقدری... اشهیآخه نم-

دوست داره.  یبستن یــــلیآخه اونم مثل من خ

 زالل... یداشتم برانصفش رو نگه نیهم یبرا

 



 یکه از گوشه دیباال برگشت، د یهامون به طبقه  نگاه

 رو زد. ششیو ن کنمیدارم نگاهش م وارید

 

 کمه! یلیخ تیزبون دراز آج یبرا یبستن نقدریا-

 

نگاه کرد و بدون در حال آب شدن  یبه بستن اریزان

 حرف هامون رو بدونه جواب داد؛ یمعن نکهیا

 

 .دونم کمه اما...  یم-

 

 زل زد به هامون و آروم ادامه داد: مظلومانه

 

 تونستمیبخره! نم یمامان پول نداشت که دوتا بستن-

داشتم نصفش رو نگه نیهم یواسه زالل هم بخرم برا

 اون...  یبرا



 

نشستم  نیزم یها سر خوردم،  روکنار حفاظ پله آروم

 و نگاهش کردم.

 

مهربونت!  ضی... نگو! خواهرت قربون اون قلب مراریزان

خرد نکن  نیاز ا شتریرو بخور، زالل رو ب تیبستن

 ... یداداش

 

 یآب شده رو یاز بستن یدرست همون لحظه قسمت و

 اریسر زان ادشیفر ی. صداختیهامون ر یهاکفش

 رو جوش آورد:خونم 

 

 به سر و وضعم... یگدا گشنه؟ گند زد یکنیم کاریچ-

 



پر از اشکش  یو چشما اریزان یدهیورچ یلبا صیتشخ

از اون فاصله هم سخت نبود.  یبخاطر داد هامون حت

 فقط نگاهش کرد. اریزان

 

ساکت  زدیسرش داد م یکی یمن وقت یکوچولو داداش

فقط  شدهیورچ یپر  از اشک و لبا یبا چشما شدیم

 !کردینگاه م

قشنگش  یاشک چشما لیکه س کردینگاه م اونقدر

 بشه...  یجار صدایب

 

 کن! زود باش! زیکفشم رو تم عیسر -
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داغ شدم!  م،نیبش نیزم یرو تونستمینم گهید

 ی. سعکردمیرگ هام رو حس م یجوشش خون تو

 یبرم و جور نییها پاکرد از جام بلند بشم، از پله

 سرش هوار بکشم که گوشاش کر بشه!

 

نتونه دهن باز  گهیدهنش بزنم که د یتو یجور برم

 ...شدمیکاش بلند نم یکنه اما ا



کاش همون لحظه  نشستم،یتا ابد همونجا م کاش

 ...مردمیم

 

 ...دمیشدم و د بلند

زانو  یاون نامرد رو یپاها ریمن ز اریکه زان دمید

 یمیقرمز قد شرتیت یبا لبه  کنهیم ینشسته، سع

 یرو گهیرنگش، کفش هامون رو پاک کنه و با دست د

 بشه... زیتا زودتر تم کشهیکفش م

 

 زیکه موقع تم دمیدیرو م ارمیزان یصدا یب یاشکا

کفش اون نامرد  یهامون دونه دونه رو یکردن کفشا

اون، با  یکردن کفشا زیتم نیب یو هر از گاه ختیریم

 ... کنهیپشت دست اشکش رو پاک م

 



 یشرف، اون نامرد، اون کثافت، اون آشغال ب یاون ب و

 شروزمندانهیزل زده به من و با پوزخند پ زیهمه چ

 ...کردینگاهم م

  

ها پله یگرفت و مچاله شد. رو شیسوخت، آت قلبم

 بود... ی. کافنمینب گهیافتادم تا د

غرورم رو حس کردم...  ی شهیخوردن تموم ش ترک

 ای. دندمیهامون شن یپا ریشکستن غرورم رو ز یصدا

 سرم خراب شده بود. یرو

 

رسوندم و هر دو دستم  واریپشت د یرو به سخت خودم

نرسه.  یهقم به کسهق یدهنم گرفتم تا صدا یرو جلو

مرگ  خواستمیکه از خدا م یزیاون لحظه تنها چ

 بود...

 و تمام...  مرگ



 

رفته. خودم رو  رونیکه از خونه ب دمیدر فهم یصدا از

نگاه کردم تنها  نییبه حفاظ رسوندم و به سالن پا

 اریزان یآب شده  یبستن ،یسالن خال یکه تو یزیچ

 بود... هاکیسرام یرو

  

نگاه کردم. بابا و مامان  اطیسمت پنجره رفتم و به ح به

بودن و با هامون صحبت  ستادهیها اگل یکنار بوته

 .کردنیم

 

نشسته  نیزم یبه استخر، رو کیدورتر نزد یکم اریزان

 .کردیم یباز شیکیبود و با توپ پالست

 



با هامون صحبت  یبابا و مامان در مورد چ دونمینم

 یهاانتقام حرف یداشت ادامه هامون دیشا کردن،یم

 !گرفتیمن رو از اونا م

 

. ومدیکه ازم داشت از کجا م ینفرت دمیوقت نفهم چیه

باهاش نداشتم اما  اون فقط دنبال  یوقت کار چیمن ه

 خرد کردن من بود...

  

آب شده  یپارچه بستن کهیرفتم و با ت نییسالن پا به

 پاک کردم. نیزم یرو از رو

پاهاش افتاده بود تا کفش  یجلو اریزان نکهیتصور ا با

و  ختیریم هاکیسرام یهامون رو پاک کنه اشکام رو

و راه  شدیرفتن بزرگ و بزرگ تر م نیاز ب یبغض بجا

 .کردیتر منفسم تنگ

 



من  وقفهیو ب کسرهیبخاطر کار  نییسالن پا یزکاریتم

کردن  زیرفت و فقط تم شیو مامان زودتر از قبل پ

 مونده بود. ییرایسالن پذ یاز دکورها یقسمت

 

که الزم داشتم  یلیوسا ی هیو بق یو بخارشو یاسپر

رفتم  ییرایکردن به سالن پذ زیتم یرو برداشتم و برا

 کردن. زیو با سرعت شروع کردم به تم

 

 رونیزودتر کارها تموم بشه تا از اون خونه ب خواستمیم

اون  یکه تو ییبرم تا بتونم نفس بکشم. با تصور اتفاقا

 یهامون تو نکهینحس افتاده بود، با تصور ا یخونه

اونجا برام  دنینفس کش یحت کنهیم یاون خونه زندگ

 .شدیسخت م

 



 یادآوریهربار با  دونمیچقدر گذشت! نم دونمینم

بغضم رو قورت دادم تا  یایهامون به چه سخت یحرفا

 یزیچشمام به چ ینکنم و مامان از سرخ هیگر گهید

چقدر محکم  اریزان یادآوریبا  دونمیشک نکنه! نم

 !ادیتا هق هقم در ن گرفتمیلبام رو گاز م

اونقدر گذشت که از سوزش دستام بخاطر  دونمیم فقط

وقته  یلیکارها خ دمیبه خودم اومدم و فهم تمیحساس

 تموم شده.

 

 ریتا برم و دستام رو ز ستادمیپاهام ا یرو یسخت به

از سوزشش کم بشه که در خونه  یبلکه کم رمیآب بگ

 ... دییبه سمتم دو هیباز شد و مامان با گر

 

هامون زهرش رو  دونستمیم دونستم،یزد! م خشکم

 ...ختهیر
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. لرزش پاهام رو کردیم هیاما همچنان گر ستادیا کنارم

خرد شدن مامان و بابا رو  دنیتوان د کردم،یحس م

به اونا افتخار کردم اما اون روز  مینداشتم. تموم زندگ

 میکه باعث سربلند ییزهایتموم چ یکاف یبه اندازه 

چشمام  یشدن. تموم افتخاراتم رو جلو ریبودن تحق



 رممکنیمامان برام غ یاشک ها حملخوار کرد، اما ت

 بود.

 

 رمیاون لحظه نم یکه باعث شد تو یزیچ تنها

 زد... شهیگر نیبود که مامان ب یلبخند

 

. انگار کردیصدام م هیهام رو گرفته بود و با گر شونه

بجز اسم من از خاطرش رفته  ایدن یکلمه ها یهمه 

 بود.

 

 زالل... زالل... زالل...  -

 شده مامان؟ حرف بزن....  یچ-

 ... اریزان-

 ؟یچ اریزان ار؟یزان-

 



م اما با تموم افکار بد هجوم آوردن به ذهن خسته 

 اشکاش زد باالخره لب باز کرد: نیکه ب یلبخند

 

 حل شد. پول عملش جور شد...  اریزالل، مشکل زان-

 

از حال  ایگذشته  یبود، از فشار روزها یاز چ دونمینم

 یکه ب دمیکه شن یبخاطر شوک خبر ایبد اون روزم 

 زانو افتادم.  یرو اریتاخ

 دینظافت چندتا خونه با یمامان برا یعنیچطور؟  اما

 رو جور کنه؟ اریتا پول عمل زان رفتیم

 

 جور شد؟ اریپول عمل زان-

 

 .دیبا صورت غرق اشک خند مامان

 



 آره مادر، آره قربونت برم... -

  ؟یآخه... چطور-

خونه بعد فوت شوهرش از  نیا داریگفتم سرا ادتهی-

 رفتن؟ نجایا

 آره... -

و  اریزان تیبهش در مورد وضع روزیآقا هامون که د -

بابات گفتم، با پدر و مادرش صحبت کرده و اونا قبول 

 .میباش نجایا داریو سرا میایکردن که ما ب

 

کرد. اما  خیبدنم  شنهادشیاسم هامون و پ دنیشن با

 تر بود.برام مهم اریجور شدن پول عمل زان

 

 ار؟یداره به پول عمل زان یبطچه ر نایا-

 



رنگ و رو  یبغلم کرد و اشکاش رو با روسر مامان

 ش پاک کرد.رفته

 

ش گفته و اونا هم گفتن که اگر آقا هامون به خانواده-

چند  یدر ازا میعمارت بش نیا داریسرا میما قبول کن

عمارت پول  یتا سفته واسه ضمانت کار و امانت دار

  ...دنیرو م اریعمل زان

اونا پول  میبش نجایا داریمامان؟ ما سرا یچ یعنی-

  دن؟یرو م اریعمل زان

 نکهیبودن مثل ا داریاز اولش هم دنبال سرا نایآره! ا-

صاحب کار بابات  یهافیاز ما خوششون اومده و با تعر

آقا هامون،  یونیکرده و پا در م یمعرف نایکه ما رو به ا

و حاال  میبش نجایا داریخانم هم قبول کردن که ما سرا

و اعتماد صاحب  دییمورد تا یلیهم گفتن که چون خ

و در  دنیرو م اریاونا پول عمل زان میبود تکار بابا



با چندتا سفته واسه  میسینویقرارداد م هیازاش 

غذا و  تیکه تا چند سال من مسئول میدیضمانت م

و بابات  رمیرو به عهده بگ نجایا یزکاریآشپزخونه و تم

رو  یو رانندگ یخونه و نگهبان یو فن یباغبون یهم کارا

! یبده اله رشونیخدا خ شه؟یانجام بده! زالل باورت م

خدا  ی! الهنهیبب شیاز جوون ریآقا هامون خ یاله

 باشه! ان شا اهلل...  اورشیو  اری شهیهم

 

 یاون برا نکهیمشغول دعا بود و من به فکر ا مامان

 نیو ا زنهیم یخرد کردن من دست به هر کار

 خصلتش بود...  نیتربیعج

 

کرد. امکان نداشت  خی شنهادیپ نیا دنیاز شن بدنم

اگر  یرو از دست بدن! حت یتیموقع نیمامان و بابا چن

که قبول  کردمیمن مجبورشون م خواستنیاونا نم



 میکه ما توش بود یطیصورت با شرا نیا ریکنن. در غ

 ازین اریزانعمل  یکه برا یپول میامکان نداشت بتون

بود که هامون بهتر  یزیچ نیو ا میکن هیرو ته میداشت

 ...دونستیاز من م
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 میامکان نداشت بتون میکه ما توش بود یطیشرا با

و  میکن هیرو ته میداشت ازین اریعمل زان یکه برا یپول

 ...دونستیبود که هامون بهتر از من م یزیچ نیا

 

 یپا ریهر روز خرد شدن ز یعنی شنهادیپ نیقبول ا و

بفهمن شغل من و  انیو مهتا و پو سایآ یعنیهامون! 

 .هیم چخانواده

 

زحمت پدر و  نیبرعکس به ا دم،یکشیمن خجالت نم 

رو  زایچ نیاما اونا ا کردمیمادرم افتخار م

! من از طرز نگاهشون به بابا و مامان دنیفهمینم

 ...دمیکشیخجالت م

به من و خانوادم مثل  دگاهشونید دونستمیم نکهیا از

م خودم و خانواده یرو برا یریتحق نیهامونه و من چن

 .خواستمینم



 

 اریبرم بابا و زان اطیبه ح نکهیو قبل ا دمیرو بوس مامان

تلخ  یخونه شدن فقط با لبخندوارد  یهم با خوشحال

 اطیاونا از کنارشون رد شدم و به ح یبه خوشحال

 رفتم... 

 

تا به هامون که  دمییدو اطیتموم توانم به سمت در ح با

در خونه قبل  یبود برسم. باالخره جلو نشیسوار ماش

 .دمیبره بهش رس رونیب نکهیا

 

که  یداد و با لبخند نییرو پا نشیماش یشهیش

 بهم نشون بده که برنده ست نگاهم کرد... خواستیم

که  یکردم. به برق چشماش، به لبخند نگاهش

فقط  مدهیبر یهانفس نیبود. ب تشیرضا ینشونه

 : دمیپرس



 

 چرا؟ -

 یشیچطور بخاطر پول حاضر م یبفهم نکهیا یبرا-

 !یکن یمن کلفت یتموم عمر برا

 

مله و ج ستادیجلوتر ا یکرد و ازم رد شد اما کم حرکت

 رو کرده:  نکاریاش بهم فهموند که چرا ا

 

بود. صبر کن و نگاه کن که چطور  شیاول نیزلزله ا-

 باش...  ی. منتظر بعدیکنیخودت رو خوار م

 

رفت. اونقدر به رفتنش نگاه کردم که خودش و  و

 محو شدن. ابونیخ ریاز مس نشیماش

 



اول  یپله یبه خونه برگشتم و رو رمقیو ب خسته

صدا، بدون حرف، اونقدر که انگار حضور  ینشستم. ب

 نداشتم.

شستشو برده  یرو که برا ییهافرش و مبل کارگرها

بابا  یبودن رو آوردن و با نظر مامان و همراه

 .دنیچیپیم

و مشغول  کردیمبل ها ورجه وروجه م نیاز ب اریزان

 بود.  یباز

 

از خودم پرو شونیافکار پر یمن فقط شوکه تو اما

 ...  کردمیم

که زدم رو  یی! داشت انتقام تک تک حرفاشدینم باورم

حرف زدم اما اون  تیعصبان ی. من فقط از روگرفتیم

 چی. بدون هکردیم یمن تالف یواقع یزندگ یتو

 ... یرحم



 

خودم در اومدم  یایکه بهم وارد شد از دن ییهاتکون با

 و به مامان نگاه کردم.

 

  ؟یزالل؟خوب-

 آره...  -

 شده مادر؟ یزیچ یخودت یچته دختر؟ چند روز تو-

 نه... -

 

 یدستم گرفت و مجبورم کرد رو یبا خوشحال مامان

 .ستمیپاهام با

 

 ... میکار دار یپاشو مادر، پاشو که کل-

 ! میکنیم زیسالن باال رو فردا تم یتو که گفت-



 مینه... خانوم زنگ زد و گفت هر وقت که دوست دار-

خودمون  یخونه یو تو میاریاثاثمون ب میتونیم

 ... مینیبچ

 خودمون؟  یخونه -

رو  دشی... آقا هامون کلگهید گمیرو م یداریسرا-

زالل  یوا میانداخت ینگاه هیو  میداده من و بابات! رفت

 هیو قشنگه! دو تا اتاق خواب داره  زیتم نقدریا

که  کسرهی ییرایهال و پذ هیبزرگ اپن،  یآشپزخونه

 نیخواب هم چن یشصت متر باشه! زالل تو دیشا

! کهی. تموم کف خونه سراممیدیدیرو نم یاخونه

داره!  نتیشده و دور تا دورش کاب یش کاشآشپزخونه

 گفتمیبهت م یدیاتاق خواب ها همشون کمد دارن، د

حکمت خدا رو؟ بدو  یدید ه؟یآسون یبعد هر سخت

 .میکن زیسالن باال رو تم میبر دیدختر... بدو با

 



 
○●◎○●◎○●◎○●◎○●◎○●◎○●◎ 
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طرح پروژه  دم،یکش زمینگاهم رو از بهراد به م دوباره

 شیبه نما یشمال که با پروژکتور سه بعد دیمروار ی



کننده ست که  رهیو خ ریدر اومده  اونقدر چشم گ

 ازش چشم برداشت. شهینم

  

 یساز هیشب ریو به تصو ستادیطرح ا یروبرو بهراد

که از  یکس یست و با دقت به حرفا رهیشده پروژه خ

 . دهیگوش م کنهیاونور خط باهاش صحبت م

 

تا بهش نگاه کنم و بعد  کنهیدست به من اشاره م با

 .ذارهیم کریاسپ یرو رو یگوش

  

شمال بهت  دیمروار یکه در مورد پروژه یکار یریبص-

  ؟یسپرده بودم رو انجام داد

 بله جناب مهندس... رفتم!-

  شد؟یخب؟ چ-



 قیتحق خردههی نیکه بهم گفت یاول راجع به موضوع-

سخت بود آقا!  یلیکردم، اطالعات بدست آوردن خ

کانال زدم و ارتباط گرفتم که متوجه شدم تموم  یکل

 لومتریک کی بایطراف پروژه تا شعاع تقرا یهانیزم

از  یساختمون یهاچه پالک یکشاورز یهانیچه زم

 معامله هستن.  حالدر  ایشده  دهیطرف چند نفر خر

  شون؟یشناسیم-

 شناسمیرو م شونییبله جناب مهندس! چندتا-

باال دست  یمسئوال یبرا ییجورا هیگفت  شهیم

رو گرفتم که  شونی! رفتم پکننیم یدالل یشهردار

از دو سمت،  قایحدستون درست بوده قربان! دق دمید

پروژه قراره چند  یو غرب یدر شرق ریمس یتو یعنی

اگه اشتباه نکنم دو اتوبان رو احداث کنن.  گهیسال د

 ریدر موردش گ یهم که من تونستم اطالعات ییتا اونجا

 یلیاتوبان خ نیاحداث طرح ا یبوده که اجرا نیا ارمیب



همه حائز  یهم برا یلیو خ شهیوقته داره روش بحث م

سر و صدا  یدارن ب ی. اما به شدت سعتهیاهم

 مقدماتش رو اجرا کنن.

 

 .رهیهم م یبهراد تو یاخما

  

  ؟یدیاتوبان فهم نیدر مورد طول ا یزیچ ؟یریبص-

 واال نه جناب مهندس اما...  -

  ؟یاما چ-

ل کردم ها رو که دنبا نیزم نیمشکوک ا دیخر-

که پروژه توش در حال  یشهر ینه تنها تو دمیفهم

 یشهرها یهیبق یتو ییجورا هی یاجرا هست حت

نچندان مشخص ادامه  یریمس هی یکشور تو یشمال

 داره... 

 



 .شهیبهراد باز م یاخما یگره کمکم

  

 !نیخوبه... آفر-

 مهندس؟ یآقا دیندار یاگهیامر د-

 نه، ممنون!-

 

چشماش برق  کنمیاحساس م کنه،یتماس رو قطع م 

 .زنهیم

  

انتخاب  یشمال رو ک دیمروار یپروژه  یمنطقه نیزم-

 کرد؟ 

 ینامه انیتز پا ییجورا هیشمال  دیمروار یپروژه -

 یبه عهده  هاشتیتموم مسئول نیهم یمنه! برا

 خودم بود. چطور؟ 

 زلزله...  یگل کاشت-



 یهارفبهراد؟ من از ح هیچ انیجر یبگ شهیم-

 متوجه نشدم. یزیچ یرینص

 

و کاپشن چرم کوتاه  دارهیبرم یصندل یرو از رو کتش

 : دهیبود به دستم م زیم یمن که رو

 

 ... کنمیم فیغذا برات تعر نیناهار، ح یبرا میبر-

 

 .شدیکرد باوم نم فیبهراد برام تعر یوقت یحت

 

که قرار بود  یدو اتوبان مهم کشور نیب قایپروژه دق 

از  یکیچند سال بعد ساخته بشه قرار گرفته بود. 

 یاز تموم شهرها یستیتور ریاتوبان ها طبق مس

هم به محض  گهیو اتوبان د گذشتیکشور م یشمال

 برگ برنده... یعنی نیو ا شدیم یاحداث شاه راه عبور



 

 دی. بامیریمن م یسر به خونه  هیاز خوردن ناهار  بعد

شمال  یخونه  یتو یزندگ یرو برا لمیسااز و یسرهی

خودم سر نزده  یوقت بود که به خونه  یلیبردارم. خ

 بودم.

  

و به تهران  رهیم یسراسر یهابه سمت پنجره بهراد

 .کنهیدم غروب نگاه م یابر
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  ؟یکنیم یزندگ نجایچند وقته ا -

 سه سال! چطور؟  بایتقر -

 پاهاته...  ری... کل شهر زهیقشنگ یجا -

 !دمیم حیتو رو ترج یخونه اطیمن ح -

 

 .گردهیلبخند به سمتم برم با

 

  کشه؟یچقدر طول م نجایکارت ا _

 

 :دمیو جواب م رمیسمت اتاق م به

 

ددرصد اونقدر هست که شام رو ص ی... ولدونمینم -

 ! چطور؟ میبخور نجایا



 

بدم که  صیتشخ تونستمیاما از صداش م دمشیدینم

 شده. طونیش یهابه پسر بچه هیشب

 

  ؟یکنیقهوه مهمونم م ای یبه چا -

 

گشتن  نیو ح زنمیلبخند م ارادهیتصور چشماش ب با

 :دمیکمد جواب م یتو

 

 قهوه؟  ای یچا -

 یمنم چا ،یقهوه بخور دیکه تو نبا ییاز اونجا -

 .خوامیم

 

 :دمیجواب م طنتیش با

 



 ی! تا تو چانکهیکنار س نتیکاب یتو یو قور یکتر -

 .شهیکار منم تموم م یرو آماده کن

 

بفهمم جاخورده و با  تونمیو م کنهیم سکوت

 بخندم. شهیلبش باعث م ریز یغرغرها

 

که الزم داشتم و سر و سامون  یلیجمع کردن وسا تا

از اتاق  یو وقت گذرهیم یاقهیدادن به اتاق چند دق

 .رسهیبه مشامم م یعطر چا یبو امیم رونیب

 

به  وانیل یتو یچا ختنیرفتن به آشپزخونه و ر با

 . رمیتراس م

 یکیتار یروشن تو یهاتوجه به من به چراغ بدون

 زیم یرو رو ینیس ی. وقتکنهیشب شهر نگاه م



و به  رهیگیتراس فاصله م یاشهیاز حفاظ ش ذارمیم

 سمتم برگرده. 

 

 ممنون!  -

 

 .کنمیلبخند نگاهش م با

 

 !ی. ببخش تنها موندیاز شما ممنون بابت چا -

 

همچنان نگاهش به  یول نهیشیروبروم م یصندل یرو

 شهره!

 

گذر زمان  یخوشم اومده که متوجه نجایاز ا نقدریا -

تره! چند وقته قشنگ یلیخ نجایشب از ا دنینشدم، د

 ؟یکنیم یتنها زندگ



 

چرا برعکس  دونمیرو دوست ندارم اما نم سوالش

 حرف بزنم...  یکیبا  خوادیدلم م شهیهم

 

نقطه مانند  یهاچراغ دیشا ک،یاون شب تار دیشا

هم  دیشا ای یچا یسرد، بو یشهر، هوا یهاخونه

که بخوام  نهیکه با بهراد داشتم باعث ا یاحساس راحت

 حرف بزنم.
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که با بهراد داشتم باعث  یهم احساس راحت دیشا ای

 که بخوام حرف بزنم. نهیا

 

 وقته...  یلیخ-

 

 : دمیو ادامه م کنهیم نگاهم

 

 . بعد از دست دادن خانواده ام.میسالگ جدهیاز ه-

نبود که با اونا  یکس ؟ییآشنا ؟یدوست ؟یلیچرا؟! فام-

  ؟یکن یزندگ

 یلیخ یهالیرو ندارم. بجز چند تا از فام ینه کس-

 دهید میبچگ یکه فقط چند بار تو میدور پدر



نون  اون هم اونقدر بد بود که یبودمشون. اوضاع مال

 .خواستنیخور اضافه نم

 

داغ  یاز چا یو کم کنمیم کیرو به لبام نزد وانیل

 .خورمیم وانیل یتو

 

 ؟یکنیم یتو چرا تنها زندگ-

 

 .خورهیم نیچشماش چ ی گوشه

  

بجاش جواب تموم  یخوایم یسوال جواب داد هیباز -

  ؟یریسواالت رو بگ

 ! ستین ینگو، اصرار یبگ یخواینم-

 

 .کنهیرو مزه م شیاز چا یخودم کم مثل



 

دفعه  هیخبر ازشون جدا شدم،  ینه! من هم مثل تو ب-

 گذاشتم و رفتم... 

  ؟یهامون رو خرد کرد یهااستخون نکهیبعد ا-

 

شوکه بشه  نکهیکه انتظار دارم بدون ا یزیچ برعکس

 .ده.یبه نگاه کردن به شهر ادامه م

 

شده بود. اگر  رینداشت، چون د یادهیآره! اما فا-

 فرق داشت...  زایچ یلیاالن خ دادمیزودتر انجامش م

 مثال؟! -

 من و تو... یزندگ-

  

 .کنهیو اون نگاهم م کنمیم سکوت

 



 فیرو تعر ییزایچ هیمن  یبرا یتو قول داده بود-

 !یکن

 

رفته، اما  ادشی کردمی. فکر مکشمیم یقیعم نفس

مدت منتظر بود که من خودم شروع  نیاون تموم ا

 کنم.

 

کردم  دایرو پ شیآمادگ یهنوزم سر قولم هستم، وقت-

 .کنمیم فیبرات تعر

 سرد شده. یلیتو! خ میبر ایباشه، ب-

 تو برو... ام،یم-

  

بخاطر  دونستی.  نمدوزمیشهر چشم م ریتصو به

 کنمیرو مرور م یاکه بهش دادم، دارم گذشته یقول

 ...ارمشین ادیکردم به  یکه سالها سع



 

 

 
○●◎○○◎◎●◎○●◎○●◎○●◎○●◎○●◎

◎◎●◎○○ 
 

 زالل! ادیچقدر بهت م-

 

که  ینگاه کنم و لباس نهیدوست نداشتم به آ یحت

صبح خانوم خونه قبل رفتنش به عنوان لباس کارمون 

! مامان به نمیتنم بب یبه مامان داده بود رو تو

 اعتراض کرد:  می.ذوقیب

 

 ؟ینیبب یخوایوا زالل! نم-
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با  نیهم یذوق مامان بزنم برا یتو خواستمینم

به خودم نگاه  نهیآ یسرم رو بلند و از تو یتینارضا

زانوم به همراه  یکه تا رو یرنگ یاکردم. لباس سرمه

 تنم خوب نشسته بود. یساپورت همرنگش رو

 



. شدیلباس بسته م یبا بند از کمر رو یدیسف ی پارچه

 لمیف یها که توبه فرم لباس خدمه هتل هیلباس شب

 بود. دادینشون م یخارج یها

 

مشخص شده بود و  دیدوخت لباس ها با نوار سف خط

رنگ مدل  دیسف یکه با همون نوارها شیاکاله سرمه

. شدیبسته م ونیداشت با بندها پشت سر به شکل پاپ

 کردمیم یانصافیکه قشنگ نبود واقعا ب گفتمیاگر م

 ...لباس نیاما ا

 

ها چقدر قشنگه؟! کال قبل از ما هم لباس فرم یدید-

 یلیخ ینجوریبوده. ا ینجوریمهم ا یهامراسم یتو

 نویا ای! بشهیخودمون هم خراب نم یلباسا گهیبهتره د

 ببند... 

 



مامان رو پشت کمرش بستم و نگاهش  شبندیپ بند

 کردم.

 

جشن  یبرا نایمگه ا م؟یدیپوش یاالن واسه چ-

 ست؟ین

ازم  شی! خانوم دو روز پهیعاد یواسه روزها ناینه! ا-

و امروز هر کدوم هم سه دست  دیرو پرس زمونیسا

. لباس جشن رو هم نشونم یعاد یداده بهم واسه روزا

و  یخرده فرق داره و زرشک هی یول هیشکل نیداد، هم

 ! ینیبب دیقشنگه زالل، با نقدری! ادهیسف

 

خونه  یبه سمت اتاق خواب خانوم و آقا یحرف بدون

 ! میکن زشیکه قرار بود تم میرفت

 



هم بزرگ تر بود. با  مونیقبل یاز کل خونه  یحت اتاق

داشت  گهیدر د هیاتاق  یتوکامل!  یبهداشت سیسرو

 هیبودم وارد  دهیو مهتا د سایکه با آ ییهالمیف نیکه ع

و  فیو اونقدر توش  پر از لباس و ک شدیم گهیاتاق د

اتاق وقت  هی یکردنش به اندازه زیکفش و... بود که تم

 برد.

 

 .دیتا ظهر طول کش بایکردن اتاق خانوم و آقا تقر زیتم

 یدستام نمونده بود رو یتو یجون گهیکه د یحال در

لوستر  نیداشتم آخر یبودم و سع ستادهیا هیچهار پا

 یدر خونه و قدم ها یکنم که صدا زیسالن باال رو تم

 و بعد هامون از پله ها باال اومد. دمیرو شن یکس

 

بزرگ  یتابلو زکردنیمامان که مشغول تم دنیبا د 

متش اتاق ها بود به س یراهرو یعکس خانوم و آقا تو



هامون  یفتهیش یرفت و سالم کرد. مامان که حساب

 شده بود با صداش با عجله به سمتش برگشت.

 

 سالم آقا... -

 ... نیخسته نباش-

 ...  نیزنده باش-

 هنوز تموم نشده؟ -

. نیمطمئن باش شه،یتا قبل جشن تموم م ینه! ول-

 آقا؟  نیناهار خورد

وقت بود که  یلیبله دستپختتون حرف نداره. خ-

 نخورده بودم.  یرازیو ساالد ش اپلویلوب

 

 .دیخند فشیبا ذوق از تعر مامان

 

 نوش جونتون!-



 ازتون بخوام؟  یزیچ هی تونمیم -

 آقا... دییبفرما-

 غروب چند تا مهمون دارم و... یمن برا-

 

جواب  یکه منظورش رو متوجه شد با مهربون مامان

 داد:

  

شده. من از  زیکامال تم نییپاآقا، سالن  دینگران نباش-

 !کنمیم ییرایمهمون هاتون هم خودم پذ

شما قراره امروز  دونم،یکه م ییممنون! اما تا اونجا-

خودتون رو  یهالهیتا وس نیکن زیرو تم یداریسرا

 نیمزاحم کار شما بشم، شما بلد خواستمی. نمدیاریب

  ن؟یدرست کن کیک



پسند رو جوون یزایچ نیآقا! من ا ینه چه مزاحمت -

 کیجور کاما دخترم زالل بلده، همه ستم،یبلد ن

 تره. هم خوشمزه یقناد یهاکیکه از ک کنهیدرست م

  ن؟یندار یخوبه! شما که مشکل -

رو  یداریسرا یمن کارها ؟ینه آقا چه مشکل -

 رو! نجایدخترم هم ا رسمیم

خودمن، فکر  یهاممنون، چون مهمونام هم همسن -

 تر باشن.ترتون راحتکنم با دخ
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خشک  هیچهار پا یاتاقش رفت و در رو بست. رو به

با من مشورت کنه از  نکهیشده بودم، مامان بدون ا

 هامون قبول کرده بود! یاز مهمونا ییرایطرف من پذ

 

بتونم مامان رو  نکهیو قبل ا کنهیمامان رو صدا م خانوم

کنم  یاعتراض مشیتصم نیا یو برا ارمیب ریتنها گ

عوض  یکه لباساش رو با لباس خونگ یهامون در حال

 اومد. رونیکرده از اتاق ب

 

 ستادهیا هیچهار پا یبه من که هنوز رو ینگاه کوتاه 

 ومدیبودم کرد و رو به مامان که داشت از پله ها باال م

 شروع کرد:



 

چون زمانمون  م؟یاگر کارتون تموم شده زودتر بر-

 کمه! یلیخ

 

رفتن از پله ها  نییکه بخاطر باال و پا یدر حال مامان

 به من نگاه کرد. زدینفس نفس م

 

 زالل؟ کار لوستر تموم نشد مادر؟-

 

 گذرهیفکرش م یتو یچ مدونستیکه نم یهامون به

 نگاه کردم و آروم جواب دادم:

  

 ! شهیاالن تموم م-

 دارن... کاریآقا چ نیبب ایزودتر تمومش کن، ب-

 باشه!-



 

 سیکردم، به سمت سرو زیقسمت لوستر رو تم نیآخر

اومدم  رونیب یرفتم و دستام رو شستم وقت یبهداشت

دستش به سمتم  یتو یکه با سطل و ت دمیمامان رو د

 اومد. 

 

 یداریسرا یبه سر و رو یدست هی رمیزالل مادر من م-

 میاریاثاثمون رو ب مییخوایبکشم فردا پس فردا که م

وقته  یلیخ خوادیم یآقا چ نیباشه، تو هم برو بب زیتم

 آشپزخونه منتظرته! یتو

 

 رفت. رونیو از خونه ب نییاز پله ها پا عیسر

وسط نبود بدون شک  اریعمل قلب زان ینهیهز یپا اگر

 !کردمیفرار م دیشا یحت ای دادمیبه حرفاش گوش نم

 قدم برداشتم و به آشپزخونه رفتم. یسخت به



 

داده  هیتک هانتیآشپزخونه به کاب یکنار پنجره هامون

و  ستادمیروبروش ا ی. به سختکردیبود و به من نگاه م

 منتظر نگاهش کردم! 

 

 هیبزرگ با روکش و مغز شکالت،  یشکالت کیک هی-

و نسکافه  یبا روکش خامه، قهوه و چا یاسفنج کیک

بزرگ  زیم یرو هم رو هاوهیهم آماده باشه، ظرف م

خنک هم آماده کن  وهیبذار، چندتا آبم ییرایسالن پذ

 !یاریمهمونام ب دنیتا به محض رس

 

رفتن از  رونینگاهش کردم که به قصد ب فقط

 اشت و ادامه داد:آشپزخونه قدم برد

 



. به نفعته که انیم شیعجله کن! مهمونا ساعت ش-

 حالتش باشه...  نیبه بهتر زیهمه چ

 

آخر به سمتم برگشت و با لحن و لبخند  یلحظه

 ادامه داد: یمرموز

 

 ...یرو بشناس اشونیچون ممکنه بعض-

 

 رفت... و

 یرو یرفت و من احساس کردم سطل آب سرد اون

 انیو مهتا و پو سایآ یعنیحرفش  نیشد. ا یسرم خال

 هم جزو مهموناش بودن.

 



! قامیرف یتا حد ممکن خردم کنه، اونم جلو خواستیم 

 یی. داشت منو به جاگرفتیرو ازم م زمیداشت همه چ

 تموم بشم...  گهیکه د رسوندیم

 

شوکه شدن نداشتم  یبرا ییاونقدر کم بود که جا وقتم

ها و کارهاش چند روز با حرف نیا یباشم. اونقدر تو

کم داشتم عادت کم گهیام کرده بود که دشوکه

 ...شیرحمی. به بکردمیم
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به مامان کمک  یکردن آشپزخونه کم زیتم یتو چون

 یلیو خ دونستمیالزم رو م لیوسا یکرده بودم جا

 دایو کمدها پ هانتیکاب یها رو هم با گشتن تو زیچ

 کردم.

 

رو  کیکردم لرزش دستام رو کنترل کنم و ک یسع

رو از دست بدم کارم  یاهیثان نکهیآماده کنم. بدون ا

دنبال بهونه باشه که پول  دمیترسیرو انجام دادم. م

 رو کنسل کنه... اریعمل زان

 



فر  یها رو آماده کردم و هردو رو تو کیک مواد

آشپزخونه  یتو کیخوب ک یگذاشتم. کم کم بو

 .دیچیپ

 

از  یکه شسته بودم رو رو یدرشت یها یفرنگ توت

رو پشتم  یوسط نصف و همون موقع حضور کس

نفساش  یبرگردم گرما نکهیاحساس کردم و قبل ا

 گردنم نشست. یرو

 

 !؟ ؟یخوایکمک نم-

 

گوشم  ریبمش ز یهاش و صدانفس یمااز گر تنم

 . به سمتش برگشتم و فقط نگاه کردم.دیلرز

چشمام و فقط  یتو ختمیتموم نفرتم و بغضم رو ر 

 نگاهش کردم... 



 

 یبرق چشما هیچند ثان یچشمام نگاه کرد، برا یتو

دستم  ریز یشد. به تخته  دیناپد اهشیمغرور و س

 رو برداشت و خورد. یبرش توت فرنگ هینگاه کرد و 

ظرف شکالت  یرو برداشت، تو یتوت فرنگ گهید برش

آب  یکاسه یشده که همچنان رو یگرم و بن مار

 جوش بود تا سفت نشه فرو برد و به سمت لبام آورد.

 

 لبات رو باز کن-

 

 نگاهش کردم که لبخند زد! لبخندش... فقط

گرم و  کردمیلبخندش که احساس م نیاز ا نیا من

 .دمیترسینه ممهربو

نبود  شیپ قهیهامون چند دق هیشب نکهیا از

 ...دمیترسیم



 

 خوشمزه ست، باور کن! بشونیترک-

 

 دایکنم. لبخندش ادامه پ یکار تونمیکردم نم احساس

 لبام! ینگاهش رو یکرد، حت

 

 یکه حساب ی. توت فرنگکنمیلبام رو باز نم دید یوقت

 .دیکش نمییلب پا یکرده بود رو رو شیشکالت

 

 .کردمیمن بودم ردش نم ی! باشه! ول؟یخورینم-

 

که تا اون لحظه  یمن توت فرنگ یدر مقابل چشما و

دهنش گذاشت و مشغول  یرو تو دیکشیلبام م یرو

 خوردن شد. 

 



. با شهیقلبم داره از جا کنده م کردمیم احساس

 نگاهش، با حرکت، با لبخندش...

 

و به سمتم تر کرد  قیمتعجبم لبخندش روعم نگاهم

 خم شد.

 

 شده! یلبات شکالت-

 

نشون بدم دستش رو  یبتونم عکس العمل نکهیا قبل

ناباور  یو در مقابل چشما دیلبام کش یجلو آورد و رو

 نکهیبه دهن برد و بدون ا شیمن انگشت شکالت

نگاهش رو از چشمام جدا کنه انگشتش رو با لذت 

 .دیمک

 



 کردمیفکر م شهیکه هم یزیاوممم از اون چ-

 ! یترخوشمزه

 

به پس افتادنم نمونده بود  یزیکه چ یتوجه به من یب و

 رفت. رونیاز آشپزخونه ب

 

کردم تعادلم رو حفظ  یسع نتیکاب یگرفتن لبه  با

 نیقبل از ا دونستمینم یو حت دیلرزیکنم. دستام م

 .ستادمیایپاهام م یچطور رو

 

و  کردمیلبم رو حس م یدستاش رو یگرما هنوز

 .شدیسرم تکرار م یتو یصدا

 

 !یترخوشمزه کردمیفکر م شهیکه هم یزیاز اون چ "

 !یترخوشمزه کردمیفکر م شهیکه هم یزیاون چ از



 "تر! خوشمزه کردمیفکر م شهیکه هم یزیاون چ از
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 که با پارت امروز مشخص شد.  گهیکد د هی   243 پارت

 از دوستامون هم اشاره کرده بود. یکی ادمهی

 �🔔�قسمت شد؟  نیمتوجه ا یک

 

 

 

 

 : کنهیگوشم زمزمه م کیپشت سر و نزد از

 

  ؟یخوایکمک نم -

 



تموم بدنم خشک  کنمیاحساس م هیچند ثان یبرا

 نیو من رو ب شهیگوشم اکو م یشده... صداش تو

 .کنهیزمان ها معلق م

 

 خوامینم گهی! دستی... نه... االن نه... االن وقتش ننه

 جلوشون بشکنم... 

که فقط  ارمیخودم ن یبه رو کنمیم یاما سع سخته

تلخ  یکوتاه تا چه حد من رو به خاطره ا یجمله نیهم

 پرت کرده...
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رفتم، با شستن دست و  نکیبه سمت س یسخت به

حالم بهتر بشه و  ینشستم تا کم یصندل یصورتم رو

 آالرم فر باعث شد به سمتش برم. یصدا

 

ها آوردم و تا خنک شدن اون رونیرو از فر ب هاکیک

هامون از  کردمیم ی. هرکاردمیکارهام رس هیبه بق

 .رفتینم رونیذهنم ب

 موونهیداشت د انیو مهتا و پو سایروبرو شدن با آ فکر

 .کردیم

 

 کردم خودم رو آروم کنم. یسع



 نجایوضع و ا نیا یمنو تو انیو پو سایمهتا و آ نکهیا

خوش بود که حال  نیبده اما دلم به ا یلیخ ننیبب

 م رو دارم، منمن هنوز خانواده شه،یخوب م اریزان

 هنوزم زاللم...

  

و قهوه رو هم آماده کردم، بعد خنک  یو چا نسکافه

 یکردم و منتظر شکستن تو نشونییتز هاکیشدن ک

 دوستام شدم. نیترکیچشم نزد

 

 منتظر تموم شدن خودم بودم. یساعت شن هیمثل  

  

هامون به خودم  یچقدر گذشت اما با صدا دونمینم

 اومدم:

 

 آماده ست؟! زیزالل! مهمونام اومدن... همه چ-



  

 یورود یبعد جلو هیو چند ثان دمیهاش رو شن قدم

 آشپزخونه بود! 

 

گلوم جا خوش کرده بود رو به زور  یکه تو یبغض

 یآروم یقورت دادم، به چشماش نگاه کردم و با صدا

سوالم رو  دیمن از بغض لرز یهاکه برخالف تموم تالش

 :دمیپرس

 

 ونا چند نفرن؟ مهم-

 

گفتم.  یچ دینگاهم کرد انگار اصال نشن هیثان چند

 به خودش اومد. کنمینگاهش م دید یوقت

 

  ؟یچ-



 مهمونات چند نفرن؟ -

 هشت نفر...-

 

 نقدریشده بود که ا یچ دونمینگاهم کرد! نم دوباره

که  یدختر یدر و صدا ی! با صداکردیرفتار م بیعج

ازم چشم برداشت و  "؟یستیصاحبخونه؟ ن"گفت 

 رفت.

 

بود باعث  دهیکه پوش یخی نیو شلوار ج یآب شرتیت

 جذاب به نظر برسه. شهیمثل هم شدیم

 یادکلن سردش تموم خونه رو گرفته، موها یبو

رنگش رو مثل به سمت باال شونه کرده بود و  یمشک

 یبلندتر شده سنش رو کم شهیکه از هم یشیرته

 .دادینشون م شتریب

 



و  کردیکه با مهموناش صحبت م دمیشنیرو م صداش

بشنوم.  ییآشنا یمن تموم حواسم جمع بود که صدا

 مهتا...  ای سایآ یصدا دیشا

 

تا دختر و پسر از کنار آشپزخونه رد شدن و با  چند

رفتن. مشغول  ییرایهامون به سالن پذ یهمراه

بودم و نتونستم به چهره  هاوانیل یتو وهیآبم ختنیر

 نخواستم که نگاه کنم... یعنیاه کنم. هاشون نگ

 

 یموضوع حس سرد نیو مهتا با ا سایفکر برخورد آ از

 .نداختیو دستام رو به لرز م دیچیپیبدنم م یتو

 

دور و نا مفهومشون رو با دقت گوش  یها صحبت

 دنیشن یحت ایآشنا بودم  یو دنبال صدا دادمیم

 آشنا... یاسم



 

از اومدن مهمونا گذشته بود و وقتنش  یاقهیدق چند

 یرو تو ینیها رو ببرم! با لرزش س وهیبود که آبم

کردم  یسع دمیکه کش یقیدستام گرفتم و با نفس عم

 آروم باشم.

 

اما  داشتمیقدم رو برم نیو دوم نی... اولشدینم اما

. فکر از دست کردیام نم یاریقدم سوم  یپاهام برا

 که...  ییمهتا کرد،یم امهوونیو مهتا د سایدادن آ

 

و با تصور جور شدن  گذاشتمیم زیم یرو رو ینیس

و با  گرفتمیدوباره م یجون اریپول عمل قلب زان

اما  شدمیرفتن آماده م یبرا هاوهیآبم ینیبرداشت س

اون همه آدم پاهام از حرکت  یخرد شدن جلو الیبا خ

 ... ستادیایم



 

همه  دیبذارم و ق نتیکاب یرو رو ینیس خواستمیم

 یداریبا اومدن به سرا نکهیرو بزنم اما با فکر ا زیچ

رفتن مصمم  یبرا شهیمشکالتمون حل م شتریب نجایا

 ...شدمیم
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کردم آروم باشم و  یرو محکم برداشتم و سع ینیس

 م...! حداقل بخاطر خانوادهیقو

از اونا غرورم  ییرایرفتنم به اون جمع و پذ با

م غرورم رو اما من بدون خانواده شکستیم

  کار؟یچ خواستمیم

 

کردم با  یدلم خداحافظ یرو قورت دادم و تو بغضم

 معرفتیب یکردم با مهتا یو چشماش، خداحافظ سایآ

 هاش...  یو لوند

که  یریکردم و راه افتادم به سمت مس یخداحافظ

 هامون بشکنه...  یجلو شهیهم یتا منو برا رفتیم

 

 رفتم. رونیآشپزخونه ب از

پشت به من نشسته بودن و با خنده و صحبت و  مهمونا

 یسرو صدا سالن رو شلوغ کرده بودن. هامون روبرو



مبل نشسته بود  یمعروفش رو یهمه با ژست مغرورانه

 ... نمیها رو ببچهره تونستمی. نمکردیبه اونا نگاه مو 

 

به من که از دور به جمعشون  یینگاه گذرا هامون

که به دوستاش گفت  یزیکرد و با چ شدمیم کینزد

متوجه من شده  نکهیازشون جدا شد. اون ها بدون ا

خودشون ادامه  یباشن به سر و صدا و شلوغکار

بلند به سمتم اومد و با  یکه هامون با قدم ها دادنیم

 نکهیا قبلو مچ دستم مجبورم کرد  ینیگرفتن س

 به آشپرخونه برگردم. ننیها ما رو بباون

 شروع کرد به دعوا کردن. یآروم و عصب یصدا با

  

  رون؟یب یایبهت گفت از آشپزخونه ب یک-

 



که بخاطر حالم  یآروم یرو باال آوردم و با صدا ینیس

 اب دادم.مظلومانه شده بود جو

 

 .ارمیب وهیمهمونات آبم یبرا یخودت گفت-

 

دستام نگاه کرد و نگاهش رو به چشمام  یتو ینیس به

چشمام و نگاهم کرد.  یزل زد تو هیبرگردوند. چند ثان

 ساکت و بدون حرکت... 

 

 هامون؟ -

 

خودش رو جمع  عیباشه سر دهیکه از خواب پر انگار

 م گرفت.از ینیو س دیموهاش کش یتو یکرد، دست

 



خودت  یبرو سالن باال، لباسا نهیبب یکس نکهیبدون ا-

ازت  یهم هرچ هی! بقشمونیپ ایرو بپوش و بعد ب

و بعد خودم درستش  یدیکوتاه م یجوابا دنیپرس

 .کنمیم

 

 تعجب نگاهش کردم! با

 

  ؟یچ یعنیهامون؟  یگیم یچ-

 که بهت گفتم رو بکن زالل!  یکار-

 یدوستات و جلو یهمه  یجلو یخوایهامون! م نیبب-

من، زالل موحد، همون دختر پررو و  یتنها دوستام بگ

شمام. باشه قبول کردم بخاطر  یمغرور خدمتکار خونه

! اما کنمیم ییرایو از مهمونات پذ امیم اریپول عمل زان

خودت و  خوادیدلت م یکه هر چ نمیشیاونجا نم گهید

که  ییو کارا امینزنم! م یمنم حرف و نیدوستات بهم بگ



مهمونات انجام  یرو جلو دهیخدمتکار انجام م هی

که دوستات و دوستام بفهمن  کنمیم یکار هیو  دمیم

اونجا که  ستمیایاما نم کنمیشما کار م یکه من خونه

پول پرست مثل خودت  یچارهیمشت بدبخت ب هی

و منم  دیخودتونه بهم بگ یحماقت و نفهم قیال یهرچ

 هامون خان...  یکور خوند ؟یدیهمنگاهتون کنم. ف

 

 یو چشما دیکش یقیرو بست و نفس عم چشماش

 دهیبه کل ازش پر شیپ یهیسردش که محبت چند ثان

 چشمام باز کرد!  یبود رو درست تو

 

شکل از  نیو به بهتر یایبعد م قهی! چند دقرمیمن م-

 یکن یاشتباه نیترکی! کوچیکنیم ییرایمهمونام پذ

 بد...   یلی! خینیبیبــــــــــد م

 



خوشم  دشیرفت! از تهد رونیاز آشپزخونه ب و

 اریبخاطر پول عمل زان نکهیبا دونستن ا ومد،ینم

 هی نیحرکاتم رو مات و ع یهمه  کنمیم یهرکار

 یباهام باز خواستیعروسک اونطور که دلش م

 !کردیم
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به  یقیرو برداشتم و با نفس عم ینیاز رفتنش س بعد

 رفتم. ییرایپذ

 ینیکنم س ینگاه نکهی.  بدون ادمیمهمون ها رس به

که نشسته بود گرفتم و با  یکس نیاول یرو جلو

 تعارف کردم: ومدیکه به زور از گلوم در م ییصدا

 

 ...دییبفرما-

 

رو برداشت و به  وانیجوابم رو بده ل نکهیبدون ا دختر

 ای سایآ دمیصداش فهم یصحبتش ادامه داد. از رو

 !یو بعد یو بعد یمهتا نبود. نفر بعد

 

رو  انیپو ایمهتا  ای سایتموم شدن و من آ مهمونا

رو از  وانیرو به سمت هامون گرفتم. ل ینی! سدمیند

 برداشت و گفت:  ینیس یتو



 

 خوبه، نه؟ یلیها امروز هوا خبچه-

 

گفت و در آخر همه موافقت کردن که  یزیچ هی یهرک

 ریاخ یهایقبل بخاطر بارندگ یهوا برعکس روزها

 فصل بهار شده. یشمال کشور به خنک یتو

 

 رو به من دستور داد: هامون

  

آماده باشه،  قیآالچ یعصرونه تو گهیساعت د میتا ن-

 .میخوریم اطیح یعصرونه رو تو

 

و  ارمیباال ب عیباعث شد سرم رو سر یپسر یصدا

 نگاهش کنم:

 



 کجاست؟  انیپس پو-

 نگران اون نباش! -

 

 من نگاه کرد و با لبخند ادامه داد:  به

 

 راهن!  یتو-

 

! امیسمت آشپزخونه رفتم. پس اونا هم دارن م به

 هنوز مونده...  قامیرف یشکستنم جلو

 

 ینه الزم بود رو توعصرو یکه برا یکیسرام ست

به  دیکه با یلیوسا ی هیگذاشتم و کنار بق ینیس

 ببرم.  اطیتا به ح دمیچ زیم یرو بردمیم قیآالچ

 



ها و و قهوه و نسکافه، ظرف یدرست کردن چا با

بردم و  قیآالچ یو تو اطیبه ح یرو به سخت هاکیک

شکل  نیبه بهتر زیکردم همه چ ی. سعدمیچ زیم یرو

 باشه.

 

 فتادیم یجون داداش کوچولوم وسط بود. اگر اتفاق یپا

 نیپرداخت ا یش رو براو هامون همونطور که خانواده

تا آخر عمر خودم  کردیکرده بود، منصرف م یپول راض

 !دمیبخشیرو نم

 

ها گرم بمونن به  یدنیرو روشن کردم تا نوش وارمرها

 زیهمه چ نکهیا نانیخونه برگشتم. و هامون با اطم

 برد.  اطیآماده ست مهموناش رو به ح

 



بود که  ییبه در و گوشام منتظر صدا رهیخ چشمام

 باشه!  سایو مهتا و آ انینشون از اومدن پو

تند و محکم  یادهیبچه گنجشک ترس نیع قلبم

و  دمیپریاز جا م ییصدا نیکتری. با کوچدیکوبیم

 شکستن بودم. یآماده 

 

جمع شدن هامون  قیآالچ یتو زیهمه دور م نکهیا بعد

نداره و من با  یبا اشاره بهم فهموند که با من کار

موندم  رهیاسترس به خونه برگشتم. از پشت پنجره خ

شدم به در تا  رهیو مهتا خ سایآ دنیرس یبه در برا

 .نمیبار دوستام رو بب نیآخر یبرا

 

 قیآالچ یبه هامون و دوستاش انداختم که تو ینگاه

نگاهش رو به  ین و هامون هر از گاهدور هم خوش بود

 دی. بعدیکشیبودم م ستادهیکه من ا یپنجره ا



همه باز هم پشت  نیبشم اما با ا دهیکه د دونستمیم

 ...شدمیم میپرده قا
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 ستادهیبه در ا رهیچقدر پشت اون پنجره و خ دونمینم

وارد  نیماش هیباز و  اطیباالخره در ح نکهیبودم تا ا

 شد. 



 

 شدینم نیا یبرا یلیدل نینبود اما ا انیپو نیماش

 نیماش هیکه هر بار با  یانیشخص پشت فرمون پو

 نباشه! ومدیم

 

و  سایمسئله که آ نیبا ا کردمیاون لحظه فکر م تا

کنار اومدم اما انگار  ننیبب طیاون شرا یتومهتا منو 

 نبود... نطوریاصال ا

 

شل  یپاها یدادم و رو هیکنار پنجره تک وارید به

 ینشستم. دستم رو رو نیزم یم سر خوردم و روشده

 . رمیرو بگ مهیگر یدهنم گذاشتم تا جلو

 یصدا یاز دست نداده بودمشون اما دلم برا هنوز

مهتا  یدلم برا یتنگ شده بود، با تموم اتفاقا حت سایآ

 تنگ شده بود...



 

اما از همون لحظه از فکر از  وفتادهین یاتفاق هنوز

 شده بودم!  وونهیدست دادنشون د

 

بودم اما  سایمهتا و آ ان،یپو یصدا دنیشن یآماده

بهم  شتریهامون که من رو مخاطب قرار داد ب یصدا

تا بتونم  دمیکش قیاسترس وارد کرد. چند بار نفس عم

 یبه جمع تو یرفتم. هنوز کس اطیمحکم باشم و به ح

 نبود...  یهم خبر نیاضافه نشده بود و از ماش قیآالچ

 

نظر داشته  ریهمه جا رو ز کردمیم یکه سع ییچشما با

 یهامون حرف نکهیو قبل ا ستادمیباشم کنار هامون ا

 از دخترا سوال من رو به زبون آورد: یکیبزنه 

 

 عه! پس کجا موند؟-



رو پشت ساختمون پارک کنه. شماها  نشیرفته ماش-

پارکش رو  یجا نیپارک کرد نجایها رو ا نیکه ماش

 .نیگرفت

 

 به من نگاه کرد. و

 

 .  اریخنک ب یدنیدارم، نوش دیمهمون جد-

 

 دوباره مشغول صحبت با دوستاش شد...  و

 وانیلرزون سه تا ل ینه رفتم و با دستاآشپزخو به

که قصد  ییو با پاها دمیچ ینیس یرو تو وهیآبم

 رفتم. رونیکنن از خونه ب ینداشتن جسمم رو همراه

 

که  ییدوستا ی! براسوختیبه حال خودم م دلم

 از دست بدم... خواستمیم



لروزنم رو حفظ  یداشتم تعادل پاها یسع یسخت به

بهتره بگم جرئت  ای شد،یکنده نم ینیکنم. نگاهم از س

 نگاه کردن به روبروم رو نداشتم.

 

جمع رو  یصدا شدمیتر م کینزد قیبه آالچ یچ هر

که از تعارف ها و صحبت ها معلوم بود  دمیشنیم

 بهشون اضافه شده... دیمهمون جد

 

 بود! ریجا زدم دروغ نگفتم، اما د گفتمیم اگر

پس داشتم نه راه  بودم، نه راه دهیرس قیبه آالچ گهید

 ...شیپ

 

ضربان  یبجز صدا یچیگوشام ه کردمیم احساس

 ی. پاهام با هر قدم انگار توانشنوهیقلب خودم رو نم



شده بود  نینداشت. زم نیزم یغلبه به جاذبه یبرا

 بکشه... نییکه قصد داشت من رو به پا یباتالق

 

به سمت هامون رفتم که با دست پشت سرم  میمستق

 مهمون تازه وارد اونجا  نشسته! یعنیاشاره کرد که 

بسته  یآب دهنم رو قورت دادم و با چشما یسخت به

به سمت مهمونش برگشتم. هر آن ممکن بود از حال 

 برم!

 

 غیج هیبود،  غیج هی خواستیکه م یزیتنها چ دلم

 بلــنــــــــــــــــــــــــــــد...

 

 ایرو به سمتش گرفتم و احساس کردم کل دن ینیس

سکوت کرده. همه جا خفه شده بود و باعث شد به 

 پر از اشکم رو باز کنم. یچشما یسخت



 

رو  دمیرو باز کردم و از پشت پرده اشک که د چشمام

. دمید راینافذ و گ یجفت چشم مشک هیتار کرده بود 

بود نه  سایکه نه چشم آ بیعج یجفت چشم مشک هی

 !انیپو یمهتا و نه حت

 ...جکردینگاهم م یکه با شرمندگ ییچشما

 

 هیشب بیاما عج هیمال ک دونستمیکه نم ییچشما

از  دونستمیکه نم یایهامون بود! شرمندگ یچشما

بود، اما هر  ی. اما هرکزدیچشماش موج م یتو هیچ

گلوم رو بزرگتر  یتو یبود بغضم کالف شده یچ

 .کردیم

 



از چشمام سر خورد  اجازهیاشکم ب یکه قطره  اونقدر

جلو  وانیبرداشتن ل یدستش که برا یو درست رو

 اومده بود نشست.

 

 
○●◎○●◎○●◎○●◎○●◎○●◎ 
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پاهام  یهاو سوزش انگشت یزیشکستن چ یصدا با

 نیم! شوکه از ااما هنوز هم شوکه کنم،یرو احساس م

 خاطره...

 تطابق... نیاز ا شوکه

اما به  دمیدیکه تا اون لحظه هرروز م یتیاز واقع شوکه

 !اوردمینم ادی

 

 شد زالل؟  یچ-

 

. دستپاچه و شوکه به گردمیبه سمتش برنم یحت

و  شهیخم م نیزم یپاهام رو ی. جلوادیسمتم م

و بعد روبروم  کنهیشکسته رو جمع م وانیل یهاخرده

 .ستهیایم



 یچشمامه و بازوهام رو تو یچشماش درست جلو 

 .رهیگیدستاش م

 

  ؟یزالل خوب-

 ! یتو اونجا بود-

  ؟یچ-

 !یتو اون روز اونجا بود-

 

 .کنهیتعجب نگاهم م با

 

 زالل؟  یگیم یچ-

 یجلو ق،یآالچ ی! توادمهیچشمات رو  چشمات!-

 هامون... یدوستا

 



 یو دستاش رو زنهینم ی. حرفخورهیوضوح جا م به

 .شهیبازوهام خشک م

 

 ...یاون نگاهت! شناختم! بهراد تو اونجا بود-

 

 .کنمیچشماش نگاه م یتو میمستق و

 

 هیهامون! مهمون یبهراد! خونه یتو اون روز اونجا بود-

 ...اطیح یعصرونه، تو

  

 :زنمیم ادیو فر رهیصدام باال م ارادهیب

 

 بهراد!!! یتو اونجا بود-

 ! داد نزن!ـــــسیه-

 



 :دمیبلندتر ادامه م ییصدا با

  

 ! یدونیبهراد! تو م یتو اونجا بود-

 آروم زالل!-

 

 .زنمیتوجه بهش داد م یب

 

 !! یدونیرو م زی! تو همه چیتو اونجا بود-

 خونه...  یتو میبر ای! داد نزن بدونمیآره! آره م-

 

مبل  یو رو برهیدستام من رو به خونه م دنیکش با

از اون  شتریم... ب. شوکهکنمی. فقط نگاهش منشونهیم

 انجام بدم... یاز نگاه کردن بهش کار ریکه بتونم غ

 



و چند بار طول  برهیموهاش فرو م یرو تو دستاش

اون  ریبار تصو نیچندم ی. برازنهیسالن رو قدم م

! شک ندارم خودش بود... کنمیچشم ها رو مرور م

 بهراد بود!
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! کنمیاون چشم ها رو مرور م ریبار تصو نیچندم یبرا

 شک ندارم خودش بود... بهراد بود!

 

 ! یتو بود-

من  دم،یم حیآره! آره من اونجا بودم! اما برات توض-

 فقط اومده بودم که... 

 

 .کنمیداد حرفش رو قطع م با

 

  ؟یچرا دروغ گفت-

 ... گمیداد نزدن زالل! بهت م-

  ؟یدونیم یچ گهید-

 صبر کن! -

 



 یو دستا رمیبه سمتش م شمیکاناپه بلند م یرو از

 ی. براادیستبرش فرود م ینهیس یم رومشت شده

 . کوبمیم شنهیس یچند بار پشت هم و محکم رو

 

 بهراد؟ یدونیم یچ گهید ؟یدونیم یچ-

 آروم باش زالل! زالل... -

 

 رهیصدام هم باالتر م کنمیبار که سوالم رو تکرار م هر

تر محکم ادیفرود م شنهیس یکه رو ییهاو ضربه

 .رهیگیهوا م یکه دستام رو رو شهیم

 

 آروم باش...-

 

 .زنمیم غیطاقت ج یب

 



  ؟یدونیم یچ گهید_

 

 :زنهیاون بلندتر از خودم داد م نباریا و

  

 رو... زیهمه چ-

 

 یچشما ری. به تصوکنمیو نگاهش م شمیم متوقف

 یسع نباریچشمامه اما ا یکه دوباره جلو یشرمنده

 :دهینگاهم نکنه و فقط آروم ادامه م کنهیم

  

تو و هامون  نیکه ب یزی. هر چدونمیرو م زیهمه چ-

 ...دونمیبوده رو م

 

و ناباورانه چند قدم به عقب  رمیگیفاصله م ازش

 ...کنمیو فکر م نمیشیمبل م یرو دارم،یبرم



 !کنمیفکر م "زیهمه چ" یکلمه یمعن به

 

جا متمرکز  کیذهنم رو  تونمیم که نمشوکه اونقدر

 نیبه ا یگنجشک نیسرم ع یتو شونیکنم. افکار پر

 .پرنیشاخه و اون شاخه م

 

 در مورد من و هامون! زی! همه چبهراد

 رمیهامون که هر شب قبل خواب درگ ی! صداهامون

 "بهراد یدونیتو که م" کردیم

 

که  یاگرفته! به حال مهره مهیبه حال خودم  گر 

 یچیاما ه رفتیحرکت اون جلو م یرو یو باز دیتازیم

 ...دونستیافتاده بود نم ریکه توش گ یایاز باز

 



واقعا همه  یعنیبود؟!  یچ زیبهراد از همه چ منظور

از مرورش هم  یکه حت ییزهایچ یعنی ز؟یچ

 !دم؟یترسیم

 

رو  زی. بهراد همه چکنهیهم حالم رو بد م فکرش

اون از  یعنیداده بود؟  یو من رو به باز دونستیم

 مایمستق نیهم یبرا دونست؟یرو م زیاولش هم همه چ

 انتقامش؟!  یمن دست گذاشت برا یرو

 

 نیزم ی. بهراد روامیفشرده شدن دستام به خودم م با

دستاش  یزانو نشسته و دستام رو تو یپاهام رو یجلو

 گرفته.
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 زالل؟ یبخو-

 

. انتظار داشت خوب باشم؟ چرا باهام کنمیم نگاهش

هم خودش هم برادرش؟ تا احساس  کنن؟یم ینطوریا

رو به هم  میتموم زندگ دمیبه آرامش رس  یکم کنمیم

 ! زنیریم

 

 : کنهیو نگام م دهیرو باز هم فشار م دستام



 

 یدار یخب؟! هر سوال دمیم حیزالل! برات توض نیبب-

 ! فقط گوش کن... دمیم حیرو برات توض

 

انتظار داشت به حرفاش گوش کنم؟ با چه  ازم

هم  قهیکنم؟ هنوز چند دق یکار نیچن دیبا ینانیاطم

 یدرخواست نیاز شکستن اعتمادم نگذشته که ازم چن

 داره! که گوش بدم به حرفاش؟ که باور کنم؟ 

 

 ودم! آره منم اون روز اونجا بودم، بخاطر تو اومده ب-

 

 :لرزهیم لبام

 

 بخاطر من؟ -

 آره بخاطر تو... -



  ؟یشناختیمگه اصال تو منو م-

 !شناختمتیخوب هم م شناختمت،یآره! آره م-

 از کجا؟ -

 ! زدیراجع به تو باهام حرف م یهامون! هر روز کل-

 

 .کنمیپوزخند نگاهش م با

 

حرفات رو باور کنم؟  یانتظار دار دته؟یجد یباز نیا-

 زد؟یراجع به من با تو حرف م دیصال هامون چرا باا

 هان؟ 

 

 یکه به سخت یو با نفس کشهیموهاش م یتو یدست

 :دهیجواب م فرستهیم رونیب

  

 ...یدونیرو نم زایچ یلیزالل!  تو خ یدونینم-



 

 شیدارم آت کنمیاما احساس م خندمیم بلندتر

 .رمیگیم

 

رو  زایچ یلیکه خ نهیا دونمیکه م یزیآره! تنها چ-

 !دونمینم

 حیهمه رو مفصل برات توض دم،یم حیبرات توض-

بدون، اون روز بخاطر  نوی. صبر کن... فعال فقط ادمیم

 ! دمیرس ریتو اومدم، بخاطر هامون احمق! اما د

 

گرفته سرش  ییو با صدا دهیهم فشار م یرو رو لباش

 .ندازهیم نییرو پا

  

 ! دمیرس رید شهیهم-

 



به تراس  یاگهیپاهام بلند شد بدون حرف د یاز جلو و

 رفت.

 

از قبل سردرگمم کرده.  شتریسر و تهش ب یب یحرفا

 دونستمیکه من اصال نم یبخاطر من اومده بود در حال

 کنمیم ییرایکه دارم ازش پذ یکس شناختمیو نم

هامون در  نکهی! اشناسهیبرادر هامونه! که منو هم م

در  یرف زده! اصال هامون چه حرفمورد من باهاش ح

به قول  نکهیبزنه؟ ا دبا بهرا تونستیمورد من م

 !شناسه؟یخونشون رو م دیخودش کلفت جد

 

نامعلوم و  یو خاطره و حرفا ریتصو یاز هجوم کل سرم

 در هم به هو هو افتاده.



مبل  یسرم رو به پشت کنهیمجبورم م یبیعج سردرد

بشم که  رهایو تصوبدم و اونقدر غرق صداها  هیتک

 بفهمم به بخواب برم... نکهیبدون ا
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شد از خواب  دهیبدنم کش یرو یزیچ نکهیاحساس ا با

 .پرمیم



  

 نترس... منم...-

 

 هی. چند ثانکشهیتنم م یرو ییبهراده که پتو یصدا

قبل به ساعت  یساعت یادآوریو با  کنمینگاهش م

 . دهیشب رو نشون م مینگاه کردم که دو و ن وارید یرو

 .گردمیمسمتش بر  به

 

 ی! حوصله داریحق دار ،یهست یعصبان دونمیم-

 کنم؟  فیبرات تعر

 

و  نهیشیمبل م ی. روکنمیهم فقط  نگاهش م باز

و به سقف نگاه  برهیسرش رو تا حد ممکن به عقب م

 .کنهیم

 



. از فارغ میشدیجشن آماده م یبرا میداشت-

به  انیگذشته بود اما چون هامون و پو  شونیلیالتحص

شرکت مشغول به کار بشن  یقرار بود تو یطور رسم

سپرده  ای. خاله مارمیریشد که جشن بگ نیبر ا میتصم

 زیجشن چند نفر رو بفرستن تا خونه رو تم یبود برا

خونه بعد فوت شوهرش اجازه گرفت که  داریکنن سرا

 نداشت. یو بعد از اونا خونه اوضاع درست ادین گهید

 

 .دهیو ادامه م فرستهیم رونیرو محکم ب نفسش

 

شده  کیهوا تار بایو تقر میبود رونیمن و هامون ب-

 دیداشتم که با یکار هیخونه. من  میبود که برگشت

من  میبا هامون برگشت یوقت نیبخاطر هم رفتمیم

نگذشته  یادیخودم شدم رفتم. زمان ز نیسوار ماش

بهم  یبیبود که هامون بهم زنگ زد و فقط با حالت عج



کردم که بهم  اصرار یگفت زودتر برم دنبالش! هرچ

برم  عیسر گفتینگفت، فقط م یزیچ هیچ انیبگه جر

 دنبالش! 

 

کنم و  ریتعب یزیحرفاش رو چ نیندارم مکث ب دوست

 بشنوم... خوامیفقط م

 

کارام رو چطور تموم کردم و به سمت خونه  دونمینم-

م که بهم گفت به خونه دهیاومدم و بهش گفتم که نرس

که  قهی. چند دقادیدر منتظرش باشم تا ب یجلو

سوار شد  یاومد و وقت رونیمنتظرش موندم از خونه ب

رو  کمیحرکت کنم! اونقدر برادر کوچ ازم خواست

 دمیفهم دنشیشاز نوع نفس ک یکه حت شناختمیم

 افتاده...  یاتفاق

 



 .کنمیخودش به سقف خونه نگاه م مثل

 

فکر بود و اصال صدام رو  یبود! تو ریواضح درگ یلیخ-

باالخره صبرم سر اومد و مجبورش  نکهیتا ا دیشنینم

. ختهیبه همش ر نقدریکه ا هیچ انیکردم بهم بگه جر

لب باز کرد اما حرف هاش هم گنگ و نامعلوم بود. فقط 

 ماست!  یخونه  یزالل تو دمیاز حرفاش فهم

 

که  کنمینگاه م یو به بهراد رمیگیاز سقف م چشم

 .کردهیقبل از من داشته باهم نگاه م

 

باهام حرف  ادیکه هامون در موردش ز یزالل! دختر-

رفته  یحاضر جواب که بدجور دختر مغرور هی زد،یم

راجع بهش  یدختر که وقت هیاعصاب هامون.  یبود رو

. از غرورش، از خوردیهم حرص م زدیباهام حرف م



نسبت به هامون!   شیتوجه یاز ب هاش،یحاضر جواب

دختر  هیبار با  نیاول یمغرور من برا یداداش کوچولو

اطرافش فرق داشت.  یروبرو شده که با تموم دخترا

 رونیغرور هامون ب یمبارزه دونیکه از م یدختر

 ریکه هامون تموم فکر و ذهنش درگ ی! دختررفتینم

که شده!  یبه در کردن اون شده بود. هر طور دونیاز م

 حس رقابت بچگانه و احمقانه... هی

 

 .شهیو به جلو خم م ذارهیزانوهاش م یرو رو آرنجش

 

 فیبار با حر نیاول یبرا شیتموم زندگ یهامون تو-

اطرافش  یمثل اون روبرو شده بود! تموم دخترا یقَدَر

 ای شدنیم تشیو موقع کلیو چهره و ه پیعاشق ت ای

که بهش  کردنیم یبخاطر غرور زبانزد هامون سع

دست به دست هم داده تا  ناینشن. و تموم ا کینزد



 یآدم متفاوت بشه! کس هیبه  لیهامون تبد یزالل برا

کرده بود که چطور اون  ریهامون رو درگکه تموم فکر 

رو از پا بندازه! اونقدر  یحاضر جواب رام نشدن یزلزله

هامون جز افتخاراتش حساب  یبرا نکاریکه انجام ا

 ! شدیم

 

 .دمیتا مطمئن بشه دارم گوش م کنهیم نگاهم

 

 یداد که تو رو تو حیکه آرومتر شد برام توض یکم -

جمله  هی! شدیخودش هم باورش نم ی. حتدهیخونه د

 دهیرس یوقت گفتی! مکردیفکر م یو کل زدیحرف م

که  نهیبیتو رو م ادیبرق م یخونه برق رفته بود و وقت

 ی! حتیکنیما کار م یخونه یبه عنوان خدمتکار تو

بود شک داشت که  دهیکه د یزیچندبار اونقدر به چ



ممکنه  دیپرسیشده و ازم م یاالتیخ کردیفکر م

 توهم باشه؟  دهیکه د ییزایچ

 

نفر  هی. داشت داستانم رو از زبون کنمینگاهش م فقط

 ... از زبون هامونکردیم فیتعر گهید

 

[27.09.21 11:17] 

 

 320_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

 

 



نفر  هی. داشت داستانم رو از زبون کنمینگاهش م فقط

 ... از زبون هامون!کردیم فیتعر گهید

 

 میدیشهر چرخ یتو یکل نکهیشب بود، بعد ا مهین-

 یزیاونقدر چ م،یحالش بهتر شد باهم به خونه برگشت

باور بود که به محض  رقابلیبود براش غ دهیکه د

 میرفت یتیامن یهانیبه خونه به سراغ دورب دنمونیرس

ازم  یبا ناباور یرو نگاه کرد. گاه لمیاز ده بار ف شتریو ب

 نمیبیرو م نهیبیکه اون م ییزایچکه منم  دیپرسیم

 باور کنه! تونستیشده بود، نم وونهینه!  پاک د ای

 

 .دهیو سر تکون م کنهینگاهم م کالفه

 

که  یزیست که از چاونقدر هامون برام شناخته شده-

 لمیاز طرز رفتارش با تو! ف دم،یترسیسرم بود م یتو



! به روبرو شدن شما دوتا که میدیرو از اول باهم د

حدسم کامال درست بود، هامون  دمیفهم میدیرس

که  یزیرو انجام داد! چ دیکه به نظر رس یکار نیاول

 نکهی! شکستن غرورت! ادبو دهیبارها براش نقشه کش

عاشقش  ای ،یبش هیلهت کنه که براش مثل بق یجور

 ... یازش فرار کن ای یبش

 

 من عاشقش بشم؟! خواستیم اون

 

 دادیسرش داد و ب یبخاطر رفتارش دعوامون شد. کل-

محکم که بخاطر  یلیس هیش شد کردم و خالصه

کردم که  دشیصورتش نشست! تهد یرفتارش با تو تو

باهات درست رفتار کنه، محترمانه و دوستانه و اگر 

تا  کنمیو کمکت مطرف تو  امیباشه من م نیا ریغ

برادر  ونقدرمبارزه شکست بخوره. ا نیا یهامون تو



 گمیم یزیچ یکه بدونه وقت شناختیبزرگش رو م

 .دم! بهم قول داد باهات درست رفتار کنه... یانجامش م

 

 یلبخند تلخ یکه با ناراحت کنمینگاهش م یناباور با

 :دهیو ادامه م زنهیم

  

پله  یداشت یهامون رو! وقت یرفتار فردا اد؟یم ادتی-

 !؟یکردیها رو پاک م

 

و  بیعج یرفتارا شهیبه فکر کردن نبود! هم یازین 

عالمت سوال بزرگ  هیاون روزش برام  یمیصم

 دهیکه جوابش رو تازه فهم یبود.عالمت سوال جوابیب

 بودم... بهراد!!! 

 



باهات خوب  دونستمیاون شب جواب داد! م دیتهد-

شب اونجا موندن و فرداش با  نیهم یبرا کنهیرفتار م

راحت صبح اول وقت قبل اومدن شما از خونه  الیخ

رفتم تا به کارام برسم. ظهر بود که هامون بهم  رونیب

خودش و  یزنگ زده تا رفتارا کردمیزنگ زد. فکر م

کنه اما تماس رو که  فیرعکس العمل تو رو برام تع

! ستین یزیچ نیاصال هم چن دمیوصل کردم فهم

که از پشت تلفن  یبود، اونقدر عصبان یهامون عصبان

. دمیشنیرو م شیتند و عصب ینفس ها یهم صدا

 نکهی! قبل ادهیکش کیبار یکارتون به جا دمیفهم

گفت که هر  تیشده با عصبان یبزنم تا بپرسم چ یحرف

 ستیبراش مهم ن گهیدوست دارم بکنم چون د یکار

اون! گفت که غرورت رو له  ایکه من پشت تو باشم 

و قبل  یبش مونیپش کنهیم یکار هیگفت  کنه،یم

 شده تماس رو قطع کرد...  یبپرسم چ نکهیا



 

 !ادمهیکرده بودم؟ آره...  شیعصب

 

 یحد قاط نیکه تا ا یکرد کاریچ نکهیا دنیفهم-

 یبود که حت یبود! اونقدر عصب بیکرده برام عج

! بعد از چند بار تماس ارهیسرت ب ییبال دادمیاحتمال م

 رون،یباالخره جواب داد و گفت که از خونه اومده ب

 یراحت بود که از تو دوره. شب وقت المیحداقل خ

از  یبود و خبر ونهخ ایبرگشتم خونه فقط خاله مار

 نمیرفتم تا بب هانیبه سراغ دورب میهامون نبود. مستق

 دمیرو د لمیف یافتاده! وقت یشما دوتا چه اتفاق نیب

 خشکم زد... قهیچند دق یبرا

 

 . زنهیلبخند م نیو غمگ کنهینگاه م بهم

 



تموم  ی! انگار کسیکه زده بود ییخشکم زد از حرفا-

کرده بود و تو  ستینقاط ضعف هامون رو از قبل برات ل

تک  یو رو یچشماش نگاه کرد یتو نیتمر یهم با کل

که هامون  ییها! نقطه ضعفیتکشون دست گذاشت

هرزه!  یبهش بگ نکهیروشون حساس بود. از ا یلیخ

کلمه متنفر بود. با  نیهامون از ا ون،یبخاطر رفتار هما

جوون بود و خارج از کشور  یپسر بچه هی نکهیا

 نیپاشو کج نذاشت. ا چوقتیبود ه ایبراش مه طیشرا

زد.  ششیکلمه آت نیبا ا شدیکلمه نقطه ضعفش بود، م

 یرو یدختر چیاز غرورشه که به ه گفتنیهمه م

! اما من انیبرعکس پو قایدق ده،یخوش نشون نم

پدرمون  هیشب نکهیاز ا کمیکوچ دربرا دونستمیم

 ی. و تو درست توادیو بدش م ترسهیبشه م دهید

 هرزه. یو بهش گفت یچشماش نگاه کرد

 



که لبخند  کنمیهم نگاهش م یتو یاخم ها با

 .شهیم ترقیعم نشیغمگ
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که لبخند  کنمیهم نگاهش م یتو یهااخم با

 .شهیم ترقیعم نشیغمگ

 



فکر کنه به پولدار بودن خودش  یکس نکهیاز ا -

خونده  فیکث ونیهما یهاو بخاطر پول کنهیافتخار م

لحن ممکن با  نیو تو با بدتر دیرسیبشه به جنون م

. اون اومده بود تا یحرف رو بهش زد نیزبون ا شین

شب قبلش رو جبران کنه و تو بخاطر شب قبل  یخطا

و پست صداش  شرفیب یبهش گفت ،یزد ششیآت

و  نیکه پشتش به ماش یبدبخت خوند هی! اونو یکرد

 یها تیموفق یگرمه و همه شیپدر یهیخونه و سرما

تمومش تالش کرده بود رو به باد  یرو که برا شیزندگ

بود رو از  بشیذهن اون رق ی. خودت که تویفنا داد

و اون رو  یدیکشیچون زحمت م یاون باالتر دونست

رو  نایا ینداره! همه یچیکه جز پول ه یخوارش کرد

سرش و نابودش  یتو یو زد یکنار هم پتک کرد

و بعد ولش  شیو به جنون رسوند یزد ششیآت ،یکرد

 ...یکرد



 

  گفت؟یم ی. اون داشت چکنمینگاهش م یناباور با

 

 ییرو تا جا گهیتعجب نکن! هر دوتاتون غرور هم د -

! هامون دونسته و تو نیخرد کرد نیتونستیکه م

و  نیدیکش شیندونسته تموم افتخارات هم رو به آت

که اون  دیهر دوتون شعله کش یتو شیآت نیا نقدریا

رو  یا! مبارزهنیانداخت گهیهم د یرو به زندگ شیآت

بود. تو با  موندهتوش ن یرحم چیکه ه نیشروع کرد

 زبونت و هامون با کاراش...  

 

 زیهرچ ایبگم، از خودم دفاع کنم  یزیچ خوامیم

 .دهیبهراد فرصت نم تونمیاما نم یاگهید

 



 یاذره ایکه دارم از هامون دفاع  یفکر نکن -

 عنوان! چینه! به ه م،کنیم هشیتوج

 

تا  شمیتر مرو نداشت آروم کارنیواقعا قصد ا نکهیا از

 ادامه بده.

 

نسبت به ظهر که  شیهامون برگشت عصبانت یوقت -

 یبرا نکهینداشت جز ا یفرق چیباهام حرف زده بود ه

 خوندمیشکستنت مصمم تر شده بود. از چشماش م

...  کنهینم غیدر یکار چیشکستنت از ه یبرا گهیکه د

هم اثر نداشت!  دیتهد یحت داد،یبه حرفام گوش نم

. کردیم یپافشار شتریاون ب کردمیمن اصرار م یهرچ

شما  شیجلودارش نبودم...  فرداش تموم فکرم پ گهید

مبارزه دوباره  نیاگر قراره ا دونستمیدوتا بود. م

برادر خودمه و  کنهیکه شروعش م یشروع بشه، کس



 دهیهامون د یچشما یه شب قبل توک یزیمن از چ

عصر از هامون نشده  یها کی! تا نزددمیترسیبودم م

! با عجله کارام رو دیلنگیکار م یجا هی یعنی نیبود و ا

و تو و هامون رو از هم دور  امیتموم کردم تا بتونم ب

اوضاع  نمیکنم. کارم که تموم شد بهش زنگ زدم تا بب

منو  یخوشحال نیاز چه قراره. هامون خوشحال بود و ا

که  یزیبه تو! چ دمیکم صحبت رو کش. کمترسوندیم

تا حد امکان کمر  کمیکوچ ادرگفت بهم باور داد که بر

 به شکستن تو بسته!

 

 .زهیریهم مکالفه بودنش من رو هم به نیو ا ستکالفه

 

و دوستاش  عصرونه گرفته یمهمون هیبهم گفت که  -

ازت خواسته بود ازشون  نکهیرو دعوت کرده از ا

شدم و  یکار خردت کنه! عصبان نیو با ا یکن ییرایپذ



 دیطول کش هیراه انداختم اما فقط چند ثان دادیداد و ب

 یبوده. دوستا یهامون چ تین دمیکه تا فهم

! مهتا! سای! آاتدوست یمشترک!!! خرد کردن تو جلو

رو قطع  یبود که گوش نیکردم ا که ی! تنها کارانیپو

کردم و با تموم سرعتم خودم رو به خونه رسوندم. 

 ینفس راحت دمیو نبودن دوستات رو د دمیرس یوقت

 !دهیاش نرسکه هنوز هامون به خواسته دمیکش

 

به چشماش  ی. شرمندگشهیلباش پاش م یرو لبخند

 .کنهیو نگاهم م گردهیبرم

 

پر از  یچشما یوقت ،یرو جلوم گرفت ینیس یوقت -

 یبا دستا یوقت ،یچشمام باز کرد یاشکت رو تو

 یکه تو دمید یوقت ،یرو جلوم نگه داشت ینیلرزون س

و منتظر شکستنت  یآماده کرد وانیسه تا ل ینیس



بخاطر پول عمل  دمید یوقت ،یبود قاتیرف یجلو

! یهمه سر خم کن یجلو یبرادرت چطور حاضر شد

دستم... از خودم بدم  یرو ختیقطره اشکت ر یوقت

 یهامون شرمنده شدم. بخاطر غم تو یاومد! به جا

که نذاشت جواب  یچشمات، لرزش دستات، بغض

ت که از شدت بغض بخاطر چونه ،یتشکرم رو بد

 یاز چهره ،یریجلوش رو بگ یداشت یو سع دیلرزیم

 ! شرمنده شدم...تییاز حال زار و تنها ت،دهیرنگ پر

 

 :دهینگاهم نکنه و ادامه م گهیتا د ندازهیم نییپا سر

 

برادرم  نکهیاز ا دم،یرس رید نکهیشرمنده شدم از ا -

ها به قرص نطوریا نکهیحال توئه، از ا نیمسبب ا

سرت آورده، از اون  ییبال نیچن نکهیاز ا ،یاوابسته

هر بار که  ،یریش! هر بار که از حال مانتقام احمقانه



 یشیخاطراتت غرق م یوهر بار که ت ،ینیبیکابوس م

... من خودم رو هم کنار هامون مقصر شهیو حالت بد م

 !دونمیم

فقط  یباهاش تنها بود یوقت ،یاون غروب لعنت اگر

 ...دمیرسیزودتر م قهیچند دق

 

 

****         ****         ****         **** 

 

[28.09.21 07:45] 

 

 322_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 



 

 

 

که داره  نمیبیو م چرخونمیفندک چشم م یصدا با

و دوباره سرم  گمینم یزی. چکنهیها رو روشن مشمع

شکمم جمع کرده بودم  یکه تو ییزانو یرو رو

 .ذارمیم

 

که کتش  فهممیهام نشست مشونه یکه رو ییگرما از

سکوت  یآرومش تو یشونه هام گذاشته. صدا یرو رو

 :رسهیآرامستان به گوشم م

  

 ؟یزالل خوب -

 



 شبی. از ددمیهم نم یو جواب کنمینگاهش نم یحت

 نزدم. یباهاش حرف

 یزیاما چ کنهیاز شب قبل و اتفاق ها درد م سرم

رو  تیواقع نکهیکه نتونم تحملش کنم. حس ا ستین

 .کنهیم تمیبهم نگفته بود اذ

که بدونه  کنهیرو خوب درک م طیهم انگار شرا اون

که با  خوادیهم م دی. شارهیگیازم فاصله م یگفتن حرف

 م تنها باشم.هخانواد

 

تا مرز  یباد نیترکیشمعه که با کوچ یبه شعله نگاهم

 .رهیخاموش شدن م

که قطره قطره  ارهیمزار زان یرو دیبه شمع سف نگاهم

. کردیم هیمن گر یبرا دی. شاختیریو م شدیاشک م

 یبودن! هر چ دهیکه اونجا خواب ییکسا یهم برا دیشا

 یکه تو یشیبود، از آت شیکه بود اون اشک ها از آت



ها من رو سال نیقلب منم وجود داره و تموم ا

 .سوزنهیم

  

گالب که باهاش  ی. بوکشمیمزارش دست م یرو

. چقدر دلم چهیپیم مینیب یسنگ رو شستم تو

لبخندشون،  یچشماشون، برا یبراشون تنگ شده! برا

 بودنشون... یبرا

 

 

○●◎○●◎●◎○●◎◎●◎○●◎ 
 

 

هامون و  یاز مهمونا ییرایروز غروب بعد از پذ اون

 هیکه چشماش شب یاون مرد قام،یقبل اومدن رف

که اونجا  ستین یازیهامون بود مرخصم کرد و گفت ن



باشم. اون لحظه اصال برام مهم نبود که چرا هامون 

 جرئت نکرد مخالفت کنه!

 

 هیرسوندم تا شب  یداریزود خودم رو به سرا منم

 نکهیراحت بشه از ا المیخ یشدم تا کم میقا ییجورا

 !نمیبیمن رو نم انیاگر دوستام ب یحت

 

 یبد یلیاز اون جمع خارج شدم حال خ نکهیاز ا بعد

دلم  یبه حرف زدن نداشتم. جور یلیم چیداشتم، ه

 شکسته بود که انگار الل شده بودم!

 

اگر  کردمینگران حرف نزدنم شده بود، حس م مامان

 .فتمیب هیضجه بزنم به گر ارادهیدهن باز کنم ممکنه ب

 



کمک کردم و  یداریسرا یزکاریتم یبه مامان تو یکم

 .میبعد از تموم شدن کارا به خونه رفت

 مونیقبل یبه محله یبا خوشحال اریو بابا و زان مامان

 یمقدار پول هیرو با  هاهیهمسا یاز بده یرفتن تا کم

 که خانوم بهشون داده بود صاف کنن.

 

تکه موکت نشسته بودم. دوباره  یاتاق دخمه رو یتو

اون  یدارینقل مکان به سرا یرو برا لمونیوسا شتریب

 پهن نبود. یادیز زیو چ میعمارت جمع کرده بود

قبلش  ینداشتم، اتفاقات اون روز و روزها یخوب حال

 بهم فشار آورده بود.  یلیخ

 

کرد. به  دنیرعد و برق بارون شروع به بار یصدا با

داشتم؟ به  اجیاون لحظه احت یاز بارون تو شتریب یچ



 یرفتم. چ میکه با صاحبخونه داشت یمشترک اطیح

 نبود؟ صاحبخونه هم نکهیبهتر از ا

 

 ...یبدون حرکت ،ی. بدون حرفستادمیبارون ا ریز

کرد،  سیوجودم رو خ یو بارون ذره ذره ستادمیا

 ییهابدم قطره صیتشخ تونستمینم گهیاونقدر که د

 بارون! ایخودمه  یهااشک چکهیصورتم م یکه از رو

 

چقدر  دونمینم ستادم،یبارون ا ریچقدر ز دونمینم

 گذشت!

 یرو یریهرچقدر هم که گذشت تاث دونمیم فقط

که راه گلوم رو بسته بود نداشت و من هنوز هم  یبغض

 به حرف نداشتم. یلیم
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اتاق کز کرده بودم، سردرد  یخونه برگشتم و گوشه به

باز و بسته  ینگذشت که صدا ادی. زکردیمن رو رها نم

صحبت مامان و بابا و  یو صدا دمیشدن در زو شن

 برگشتن.  دادینشون م اریزان

 

 زالل؟  -



 

 یمن که گوشه دنیاتاق باز و مامان وارد شد. با د در

 یتو یاتاق کز کرده نشسته بودم، باز بغض و نگران

 :دیچیش پصدا

 

 ؟یشد دهیموش آب کش نیچرا ع ؟یلرزیچرا م -

 بارون؟  ریز یزالل؟ باز رفت

 

 شمیپ یکس خواستینگاهش هم نکردم، دلم نم یحت

 باشه.

 با اصرار تکرار کرد: مامان

 

 زالل حالت خوبه؟  -

 



سرم رو بلند و به مامان نگاه کردم که قبل  باالخره

 ش سر خورد.گونه یپلک بزنه اشک رو نکهیا

 

که  یشگی! همشهیزالل مادر! غصه نخور، درست م -

 .شهیبهتر م زیوضعمون که درست بشه همه چ ست،ین

 

 یبرد و کاغذ فیک یدستش رو تو دینشن یجواب یوقت

 به سمتم گرفت:

 

 یقبل یهیتوئه! اشرف خانوم همسا ینامه برا نیا ایب -

زده ساله پسر بچه چهارده پون هیغروب  روزیگفت د

اشرف خانوم ازش گرفته. امروز  میآورده، چون ما نبود

 داد بهم...  نویکه رفته بودم بهشون سر بزنم ا

 



رفت.  رونیگذاشت و از اتاق ب نیزم یرو کنارم رو نامه

بدونم توش  نکهیبودم بدون ا دهینامه رو د یاز وقت

 قلبم درد گرفته بود...  هیو از طرف ک هیچ

دراز کردم و نامه رو برداشتم. پشت پاکت با  دست

 نوشته شده بود:  سایدست خط آ

 

 "خواهرم زالل  یبرا "

 

رو  هامامیها و پکه دو روز بود جواب تماس ییسایآ

 .دادینم

کرد! به زحمت تونستم پاکت  دنیشروع به لرز دستام

 رو باز کنم... 

 

 یپاکت بود رو در آوردم بو یکه از تو یتا کاغذ چند

 .دیچیپ مینیب یتو نشیریعطر ش



 با حس عطرش لبام به حالت لبخند کج شد. ناخودآگاه

 رو به دست خط قشنگش دوختم... چشمام

 من... آخ ماه من...  یسایآ آخ

 

 خواهرم زالل...  یبرا

 نیاز قبل حالم بد شده بود از ا شتریرو خوندم و ب نامه

 ...سایآ یمزهیب یشوخ

 

و  سایآ دیکه شا گذشتیفکر م نیذهنم ا یتو همش

با  خوانیو حاال م دنیهامون د یخونه یمهتا منو تو

 مسخره کردن من به راه بندازن؟! یبرا یایکارا باز نیا

 

چند روز  ینامه برا نیاشرف خانوم گفته بود ا اما

ماجرا سرم به دروان  نی! از تصور درست بودن اشهیپ

 افتاده بود.



 

. دهیجواب تماسام رو نم سایآ نکهیبه ا کردمیم فکر

 یخبر میدیو مهتا رو د انیکه پو یاز اون روز نکهیبه ا

 نبود. سایاز آ

 شیگوش گهیزنگ زدم اما د سایبار به آ نیهزارم یبرا

تحمل شده  رقابلیبرام غ گهیخاموش بود. سردردم د

که  شدیم نیمانع ا یبود، احساس انفجار سرم حت

 چشمام رو باز کنم.

 نامه رو دوباره خوندم. دوباره و دوباره و دوباره...  ناباور

 

هوا  یروشن شدن هوا چشم از نامه برنداشتم. وقت تا

مامان و بابا رفتن سرکار لباس  یروشن شد، وقت

 ... رونیو از خونه زدم ب دمیپوش

 



راه افتادم تا نامه رو پرت کنم  سایآ یسمت خونه به

 دهنش! یصورتش، تا بخاطر حرفاش بزنم تو یتو

 

 یخورد تو تیتسل یمشک یبنرها دم،یرس یوقت اما

 یگوشه  یدر و روبان مشک یگل جلو یهاصورتم، تاج

 یروش نوشته شده بود زد تو سایکه اسم آ یاهیاعالم

 دهنم...

 

[28.09.21 23:20] 

 

 324_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 



 

 

 

 ... دیکشیم ریت قلبم

 ستادهیدر آپارتمان ا یها که جلو هیصحبت همسا به

 بودن گوش دادم:

 

 کیشب که  یبود، دم دم ها روزیواال... پر دونمینم -

اومد همه  غیج یصدا نایخانوم ا میمر یدفعه از خونه 

خانوم  میدختر مر میدیچه خبره که د مینیبب میرفت

 وان حموم مرده بود. یخون خودش تو یغرق تو

 شده بود؟  یچ -

 میشاهرگ دستش رو زده بود، تا مر غیوان با ت یتو -

 .رهیمیخانوم از آموزشگاه برگرده دختره م

 



و همه جا  دیچرخیدور سرم م ایرفت... دن جیگ سرم

به درخت پشت سرم  افتادمی. داشتم مشدیم اهیس

 نشم. نیادم تا پخش زمد هیتک

 

رفته  سایو مقاومت کردم. آ ستادمیپاهام ا یزور رو به

 ! موندمیم دیبود اما من با

 

 پس چرا امروز بردن دفنش کنن؟  -

 یقانون یکرده بوده، پزشک یآخه چون خودکش -

 ... دادیاجازه دفن رو نم

 ...و

 

چشمام بود و مثل مرغ  یخودم که اومدم مامان جلو به

. زدیو باهام حرف م دیپریم نییسر کنده باال و پا



 یچطور سر از اون عمارت در آورده و جلو دونمینم

 گه؟یم یکردم بفهمم چ یبودم! سع ستادهیمامان ا

  

با  دیبا روزیمنو دختر! چته؟ چرا از د یزالل دق داد -

ت شده؟ لباسا یکلمه حرف بکشم! چ هیانبر از دهنت 

 ؟یتصادف کرد ؟یخورد نیشده؟ زم یچرا گ ل

  

 خواستیو جواب م کردیبه من نگاه م کرد،یم نگاهم

چطور از آرامستان و  نکهی! ادونستمینم یچیاما من ه

 گفتم؟یم یاومده بودم؟ چ نجایتا ا سایسر مزار آ

رو گذاشتن  سایکه آ دمیچون د هیلباسام خاک گفتمیم

 قبر؟ یتو

 

 منو! یترسونیم یحرف بزن دختر دار -

 



 فقط زمزمه کردم: یسخت به

 

 خوبم! خوب... -

 

رو پاک کردم  فمیو کث یگ ل یرفتم و لباسا سیسرو به

به مامان بدم با  یاگهیحرف د یاجازه نکهیو قبل ا

به سالن باال رفتم تا  لیوسا یهیبرداشتن دستمال و بق

 مامان دست از سرم برداره.

 

به  هیشب یچی! هدمیفهمینم یچی... هدمیمفهینم

منطق و با عجله پشت هم  یب زینبود! همه چ تیواقع

 !شدیو رد م فتادیاتفاق م

 

 ...دونمیکابوس؟ نم ایبود  خواب

  



از اون روز  یادیز زیاون روز چطور گذشت! چ دونمینم

 ریز میبه خونه برگشت یوقت ادمهیفقط  اد،ینم ادمی

که سوزش پوستم از شدت  ستادمیدوش آب اونقدر ا

 آب منو به خودم آورد. یداغ

که گنگ و بدون  یخواب بود! خواب نیبرام ع زیچ همه

 رد شد. میفقط از زندگ یمعن

 بفهمم! لشیاز دل یزیچ نکهیا بدون

 

 هی سایمردن آ کردمیواقعا فکر م یبودم! گاه شوکه

 خواب بد بود اما...

داشتم  یکه سع یگل یبودم، لباسا دهیکه د یزیچ

آرامستان همه  یتو یهاهیو گر غیج یبشورمش صدا

از  دمیکه د یزیتا باور کنم چ دادیو همه دست هم م

 !ترهیواقع شهیهم

 



 یالعملعکس تونستمینم یشوکه بودم که حت اونقدر

رو انجام بدم. انقدر  دنیها نشون مآدم یکه همه 

 یفاقبود که انگار ات دیکه بهم وارد شد شد یشوک

 !فتادهین

 

نکرده،  انتیخردم نکرده، انگار مهتا خ یهامون انگار

نمرده! انگار من  ساینبوده، انگار آ یعوض انیانگار پو

 نداره! یداریکه ب قیخواب عم هیخوابم... 

 

 ...یاگهید زیچ چیزدم و نه ه ادیکردم، نه فر هیگر نه
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 ...یاگهید زیچ چیزدم و نه ه ادیکردم، نه فر هیگر نه

 

ضربان قلبم تا  رفت،یدلم سر م یتو یزیچ یگاه فقط

 یزدن  قلبم از قفسه رونیحد کر شدن گوشام و ب

و  دیچرخیدور سرم م زی. همه چرفتیباال م منهیس

از  یکه انگار موج گرفتیگر م یطور منهیس یقفسه 

مواد مذاب به سمت گلوم به سمت گلوم در حال 

و  دیلرزیشد، میحرکت بود. دست و پاهام سست م

بلند پرت شده باشم دلم  یانگار که از ارتفاع



چطور  یگاه یکنم. حت هیگر ایبزنم  غیکه ج خواستیم

 .رفتیم ادمی هیچند ثان یبرا دنینفس کش

 

 ریبگم. انگار احساساتم به زنج یزیچ تونستمینم اما

بروز اون ها رو نداشتم.  ییشده بودن و توانا دهیکش

 یقدرت از پاهام بره و ناگهان شدیهم باعث م یگاه

 .فتمیب نیزم یرو

 

 یخواب مسخره هیمثل  گذشت،یم یعاد زیچ همه

 و ته! سریب

به  ین و نه حتنزدم، نه به ماما سایاز مرگ آ یحرف

 هامون...

 



 ییهاغروب بعد از رفتن نصاب یکایاون روز نزد یفردا

 گهیخونه رو نصب کرده بودن د دیجد یکه پرده ها

 نمونده بود. یکار

 

طبق دستور  اریعمارت بودم، بابا و زان یتنها تو من

 یهاگرفتن گلدون و بوته لیتحو یخانوم خونه برا

 تیخارج از شهر که مسئول یگل به گلخونه ا دیجد

عمارت رو به عهده داشت رفتن و  یباغچه نییتز

گرفتن لباسش و  لیتحو یمامان هم به همراه خانوم برا

 بود. فتهر یمهمون لیاز وسا یبعض دیخر

 

 یروز برا کیو فقط  شدیپس فردا برگزار م یمهمون

 کارها مونده بود!

و  میدعمارت رو تموم کرده بو یریو گردگ یکار زیتم

 میکردیکم کم آماده م دیرو با یمهمون فاتیفقط تشر



 فاتیتشر میت هی یهم به عهده یمهمون یو برگزار

و  کردیم فیازشون تعر یلیمجالس بود که خانوم خ

 راحت بود. الشیخ

 

خانوم و هامون با مامان و بابا،  یصحبت و هماهنگ طبق

قرارداد و  یشد که بعد از جشن کارها نیقرار بر ا

 عمارت انجام بشه. نیما به ا ییجابجا

 

رمق در حال جابجا  ینکرده بود ب یکه فرق یحال با

هامون  وارد شدن  نیبودم که ماش لیکردن وسا

بعد  یقهیو چند دق دمید اطیهامون رو به ح نیماش

پر بود وارد خونه  یکه دستاش حساب یخودش در حال

 شد.

 : دیهم سوال پرس یتو یکرد و اخم ها نگاهم

 



  ست؟یخونه ن یکس-

 

رو به زبون آوردم، به کارم ادامه دادم و « نه» یسخت به

 به سالن باال رفت. یاگهیاون هم بدون حرف د

 

 یجالب یلیخ یرو که طراح یبزرگ یکردم کاناپه یسع

که  ییرایسالن پذ یهاهم داشت رو جابجا کنم. مبل

بود فضا رو مجلل  یو قرمز و مشک دیسف یهاهمه رنگ

 نداشت. یقشنگ دمانی. اما چدادیتر نشون م

 

کردم  یدادم و سع رییجاشون رو تغ یکم یسخت با

. چند بار کوسن ها رو نمیاونطور که به نظرم خوبه بچ

 بشه. دهیحالت چ نیجابجا کردم تا با بهتر

 



ها همون حال بد به سراغم اومده بود. اون لحظه بارها

که  یکنم اما مثل کس هیبزنم و گر غیج خواستیدلم م

. دادمیرو از دست م یهرکار ییباشه توانا دهیترس

 .شدمیبهتر م یاما با گذشت زمان کم شدیحالم بد م

 

و  یحس گر گرفتگ د،یچیپیوجودم م یتو یحس

 یبزنم از همه بدتر حس غیکه ج کردیسقوط  وادارم م

 کنم. یتا خودم رو خال شدیبود که مانعم م

 

 یبا کم کردمیم یبودم و سع ستادهیسالن ا وسط

خونه نگاه و در صورت وجود  دیجد دمانیفاصله به چ

که اسمم  دمیهامون رو شن یرفعش کنم. صدا یمشکل

 !کردیرو صدا م

 



رو به سالن باال رسوندم و با چند ضربه به در  خودم

 د،یحموم به گوشم رس یوارد شدم. صداش از تو

 زدم که در رو باز کرد.به در حموم  یاتقه
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در وارد اتاقش شد و بدون خجالت  یاز ال یادیز بخار

 آورد. رونیش رو از حموم باز باالتنه یقسمت



 

عوض کرده و  یمیقد یهامادرم حوله نکهیمثل ا -

حوله  یدونی. مستیحموم ن یتو یول دهیخر دیجد

 کجاست؟  دیجد

 

که  یارهیت یآب یسمت کمدش رفتم و ست حوله به

اتاق هامون بذارم رو به دستش  یخانوم داده بود تا تو

برم دوباره اون  رونیبتونم از اتاق ب نکهیدادم و قبل ا

 حال بد بهم دست داد.

 

گرفت  شیافتادم. درونم آت نیزم یشل شد و رو پاهام

بزنم  غیج خواستی. دلم مدیچرخیدور سرم م ایو دن

 ! نفس کم آورده بودم...تونستمیاما نم

 



داشتم نفس بکشم که در حموم باز شد و هامون  یسع

من چند لحظه متعجب نگاهم کرد  دنیاومد. با د رونیب

 اما بعد با عجله به سمتم اومد و کنارم نشست.

 

 ؟یخوب زالل؟ -

 

نه تکون دادم و با حرکات دستم  یبه نشونه یسر

 نفس بکشم.  تونمیکردم بهش بفهمونم که نم یسع

 

ها رو باز . با عجله پنجرهدیخوب منظورم رو فهم یلیخ

و کولر اتاقش رو روشن کرد. به سمتم اومد و قبل 

تختش گذاشت. پشتم رو  یبفهمم بغلم کرد و رو نکهیا

تر کمکم کنه تا راحت کردیم یو سع دیکشیدست م

 نفس بکشم.

 



حالم رو بهتر کرد و  یکم ومدیکه از پنجره م یخنک باد

 رو درک کنم. تمیباعث شد موقع

 

پشتم رو  کردیم یبغلش نشسته بودم و چون سع یتو

بغلش گرفته بود. شل شدن  یماساژ بده سرم رو تو

قرار  شنهیس یرو میش باعث شد تا سرم مستقحوله

و پوست  دمیشنیگوشم م ری. ضربان قلبش رو زهریبگ

 م رو تر کرده بود.مرطوبش گونه

 

 هام گذشت.که مثل برق از ستون مهره یانیجر

برداشتم که با حرکت  شنهیس یسرم رو از رو عیسر

 دستش صورتم رو به سمت خودش برگردوند.

 

 ؟یخوب -

 



 وشیخوب افترش یکم صورتمون باعث شد بو یفاصله

صورتم  یهاش که روو هرم نفس چهیبپ مینیب یتو

 رو حس کنم. شدیپخش م

 

چشمام، دستش  یشده بود تو رهیدرست خ چشماش

به  یم بود. در جوابش سرم به سختگونه یهنوز رو

 مثبت تکون دادم. ینشونه

 

کردن اون  شتریبدنم خشک شده بود انگار ب تموم

کوه  هیاز جابجا کردن  نمونیب یچند سانت یفاصله

 تر شده بود.سخت

 

 م رو با زبون تر کردم که... خشک شده یهالب

 از چشمام کنده شد و به سمت لبام رفت. نگاهش

 



 نیکه هنوز نم داشت ب ییهابا مژه شیخمار مشک نگاه

 چشمام و لبام در گردش بود. 

 

 کیاز نزد شد،یکه داشت پر م یابودم از فاصله شوکه

م رو که داشت چونه شدن صورت هامون، از دستش

 یکیکم داشتم از نزدکه کم ییاز گرما کرد،ینوازش م

 ...کردمیاز حد لباش احساس م شیب

 

. خوردیهامون تکون نم یدستا یم توقفل شده بدن

قطع نخاع شدم؛ مغزم دستور عقب  کردمیاحساس م

 .خوردینم یاما بدنم تکون دادیبه بدنم م دنیکش

 

گرم و مرطوبش با لبم بدنم رو به  یهاکوتاه لب برخورد

 ...دیکش شیآت
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گرم و مرطوبش با لبم بدنم رو به  یهاکوتاه لب برخورد

 ....دیکش شیآت

 

قرار  یشدن برا ترکینفس نزد کی یفقط به اندازه 

شوکه  ،ییبود که با صدا یلبام کاف یگرفتن لباش رو

 به عقب رفت. فتهیب یاتفاق نیچن نکهیقبل ا



 

خودش رو جمع  عیبه چشمام برگشت و سر نگاهش

ازم فاصله گرفت به تراس اتاقش  نکهیکرد و بعد ا

 رفت!

 

 ها نشستم.پله یاومدم و رو رونیاز اتاقش ب یسخت به

 

مات و مبهوت بودم! من چم شده بود؟ چرا  هنوز

نشون بدم؟ هامون داشت  یعکس العمل تونستمینم

بود؟ اگر اون صدا  یچ یکارش برا نیا کرد؟یم کاریچ

 نبود االن...

 

 نییباعث شد خودم رو به سالن پا یدر ورود یصدا

 برسونم. خانوم و مامان وارد خونه شدن.



بود که  ییدهایمامان و خانوم پر از خر یدستا یتو

 به آشپزخونه بردن. میهمه رو مستق

 

بار رفتن و اومدن  نیمامان کمک کردم و بعد چند به

 .دمیرو به آشپزخونه بر دهایخرسهیباالخره ک

 

جا رو رفت، چند بار همه ییرایبه سمت سالن پذ خانوم

 ستادهیها ابا دقت نگاه کرد و به سمت من که کنار پله

 بودم برگشت.

 

 ؟یا رو تو جابجا کردهمبل -

 بـ... بله! -

 قشنگ شده! یلیخ ت،قهی! خوشم اومد از سلنیآفر -

 

 من جواب داد: یبه جا مامان



 

 خانوم!  نهیبیچشماتون قشنگ م _

 

 .دیخانوم به سمت مامان چرخ نگاه

 

  د؟یاریم یداریسرا یرو برا لتونیوسا یشما ک -

و االن که سور و سات جشن  میواال خانوم گفت -

بعد  یبرا مشیشمام سرتون شلوغه! گذاشت ه،یمهمون

ها جمع و جور  یشلوغ باز نیخرده ا هیکه  یمهمون

به  نکهی. هم امیراحت کارا رو انجام بد الیبشه، تا با خ

 نایضمانت و سفته ا یآقا هامون اول کارها یگفته

 شما هم راحت باشه... الیانجام بشه که خ

 خوبه!  یلیخ ینجوریآره! ا -

 



آخر شب بود که به خونه  اریاز اومدن بابا و زان بعد

 !میبرگشت

 

حرکت هامون هم اضافه شده بود!  یتو الیفکر و خ به

 یهاهیگر یصدا یابخوابم. لحظه تونستمیشب ها نم

 دنید ی. صحنهرفتینم رونیاز گوشم ب میخاله مر

هام نقش بسته بود و ذهنم با پشت پلک انیمهتا و پو

 !رفتیکار امروز  هامون کلنجار م

برخورد کوتاه  یبا فکر کردن بهش باز هم گرما یحت و

 ...کردمیلباش به لبم رو حس م

 

به عمارت، روز آخر بود و  میرفتیزودتر م دیبا صبح

برگزار  میت یکه فردا وقت شدیتموم کارا تموم م دیبا

رو آماده  زیشب همه چ یمهمون یجشن برا یکننده

 نمونده باشه. یباق یکار کردنیم



 

 ایدکور خونه که مار ریینمونده بود جز تغ یخاص کار

از خونه که بابا  رونیب یازم خواسته بود انجام بدم، کارا

انجامش رفته بودن و مامان هم همراه  یبرا اریو زان

 رو انجام بدن. دهایخر یهیرفته بود تا بق رونیب ایمار

 

رو گاز گرفتم و با دقت به روبروم نگاه کردم.  نمییپا لب

 یزهایچ ییکه گفته بود تنها ایبه حرف مار توجهیب

رو جابجا نکنم خودم کارها رو انجام دادم.  نیسنگ

تک نفره  یهاپشت مبل یخوب بود اما فضا زیچهمه

 .ومدیبه نظر م یخال یلیخ

 

که  گشتمیم یزیبه اطرافم نگاه کردم و دنبال چ یکم

 رو پر کنم. یخال یباهاش فضا
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که بدون استفاده  یبزرگ و کوزه مانند یلیخ گلدون

زور به سالن بردم  انبار  آشپزخونه مونده بود رو به یتو

 و پشت مبل ها قرار دادم.

 

کردم  زیانبار رو تم یخشک تو مهین زرانیخ یهاین

گلدون گذاشتم و دوباره از دور نگاه کردم بهتر از  یتو



شده بود اما باز هم با  کردمیکه فکرش رو م یاون

از پشت سرم  ییوسواس در حال برانداز بودم که صدا

 باعث شد از جام بپرم.

 

 خوب شده... یلیخ -

 

 یکه من حت یبود در حال ستادهیپشت سرم ا هامون

تموم  دنشیمتوجه اومدنش هم نشده بودم. با د

 یچشمام تکرار شد. وقت یروز قبل جلو یهاصحنه

 به حرف اومد: کنمینگاهش م رهیخ دید

  

 شده؟ یزیچ -

 

 یهم ترس سرم رو به نشونه  دیتعلل و شا یکم با

حرفاش  نیب یتکون دادم. اما بود! خانوم چندبار "نه"



شرکت  یمه تو یتیگفته بود هامون بخاطر مسئول

 ... اماادیها به خونه مشب شهیپدرش داره هم

 

 کمکم کن! ایخوبه! ب -

 

کاغذ و نقشه پر  یو کل فیدستش نگاه کردم که از ک به

 بود.

ا رو هبه سمتش رفتم و چند تا از کاغذها و نقشه آروم

از دستش گرفتم و پشت سرش به سمت اتاقش راه 

 افتادم.

 

تا اول من وارد  ستادیاتاقش رو باز کرد و کنار ا در

 زیرو کنار م فشیبشم، خودش بعد از من وارد شد و ک

 گذاشت. یکشبزرگ نقشه

 



شده بود. هامون، اتاقش، تخت،  خیم نیبه زم نگاهم

و  اوردیم چشمام یرو جلو روزیهمه و همه اتفاقات د

حال خودم بودم  یسخت نفس بکشم. تو شدیباعث م

 که صداش منو به خودم آورد:

 

 ...نجایها رو بذار انقشه ایب _

ش اشاره کرد که چند از کتابخونه یادست به قفسه با

 کتاب بود. یهم کنار کل گهید یتا نقشه

 نکهیبه دونه نقشه ها رو مرتب کردم و بدون ا دونه

 ها رفت.ها و نقشهش باشم حواسم به کتابمتوجه

 

ها رو برداشتم و نگاهش کردم! انگار تموم از نقشه یکی

 یاون خطوط درهم ول یمن خالصه شده بود تو یایرو

 شده بود. دهیصفحه کش یکه رو یمنظم

 



 قرار گرفتن دستش دور کمرم به خودم اومدم: با

 

 ؟یدوستشون دار -

 

خودم رو عقب بکشم  ایبزنم  یفبتونم حر نکهیا قبل

بدن داغش بدنم رو به  یبغلش بودم. گرما یکامال تو

 لرز انداخت.

 

و با  امیب رونیتا از شوک کارش ب دیطول کش هیثان چند

اومدن از بغلش منو چرخوند  رونیب یحرکتم برا نیاول

 .دیش چسبو پشتم به کتابخونه

 

که  بود ستادهیا کی! اونقدر نزدمیهم بود یروبرو

 تکون بخورم چه برسه به فرار! تونستمینم

 



چشماش نگاه کردم که لبخند زد. نفس  یترس تو با

که توش قرار  یتیهام تند شده بود و از ترس موقع

 .دیلرزیگرفته بودم و تموم بدنم م

 

داد و خم شد تا  هیتک واریرو کنار صورتم به د دستش

 .رهیصورتم قرار بگ یصورتش جلو

 

 شده؟  یچ ؟یلرزیچرا م -

 

 تر ادامه داد:و آروم ترکینزد صورتش

  

 ! یدیترسیکه نم روزید -

 



 یتو یجون دیچیپیذهنم م یتو یمسموم یفکرا

دست و پاهام فرستاد و با تموم زورم بدنش رو به عقب 

 هل دادم. 

 

بتونم فرار کنم،  نکهیقدم به عقب رفت و قبل ا چند

از  شتریم داد و بهل واریدستم رو گرفت و به سمت د

بدن هامون با  نی. اونقدر که مرز بدیقبل بهم چسب

 لباسمون بود. یبدنم فقط تکه پارچه
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بدن هامون با بدنم فقط تکه  نیکه مرز ب اونقدر

 مون بود.لباس یپارچه

 

فرار  کردمیفکر م ؟یکجا بر ؟یفرار کن یخوایم -

 ...یکنینم

 

رو به سمت کاله لباسم رفت و بدون باز کردن  دستش

 یکه بخاطر فرار از دستش فقط شل رو یبندش کاله

 موهام مونده بود رو برداشت. 

 

 نیکاله جا شده بودن ع ریبلندم که به زور ز یموها

 دورم پخش شد...   یاهیثان یآبشار تو زشیر



 

 نکهیدستش گرفت و بدون ا یاز موهام رو تو یا طره

برد،  شینیچشم از چشمام برداره موهام رو به سمت ب

 !دیو بوس دیبو کش

 

هم از  کردم،یبدنم گر گرفته بود. فقط نگاهش م تموم

 ترس هم از شوک!

 نیچن یقدرتم رو جمع کردم. نه... بهش اجازه تموم

 .دمدایرو نم یکار

 

دست  یصورتش زدم حت یکه تو یمحکم یلیس با

خودم هم درد گرفت. دستش رو پس زدم و به عقب 

 هلش دادم.

 



کنم و هوار بکشم،  دادیسرش داد و ب خواستیم دلم

! انگار زبونم بند اومده بود؛ مثل تونستمینم شد،یاما نم

 غیج یتونیکه وسط خواب ترسناک نم ییهاوقت

 !یبزن

 

در رو فشار  ی رهیچند بار دستگ دم،ییسمت در دو به

انگار قفل بود! با ترس به سمتش  شد،یدادم اما باز نم

بود و با لبخند نگاهم  ستادهیبرگشتم. همونجا ا

 .کردیم

 

 یلیبخاطر س د،یلبش کش یشستش رو گوشه انگشت

 یصورتش زدم لبش پاره شد و قطره یکه تو یمحکم

 شده بود. یش جارت چونهخون از کنار لبش به سم

 



 دیب نیکه ع یمن یقدم به سمتم اومد و روبرو چند

 .ستادیا میلرزیطوفان زده م

 

 ؟یبر یخوایم -

 

 در گذاشت. یدر آورد و رو بشیج یرو از تو دیکل

 

 خب برو...  -

 

باز شد و با فشار  یتق یدر با صدا دیچرخوندن کل با

که  ییدر اتاق رو باز کرد و با دست ها ره،یدادن دستگ

 یفرو برده بود منتظر نگاهم کرد. با ناباور بیج یتو

بذاره  خواستیبود، م ینگاهش کردم، اما واقعا جد

 برم!

 



قدم اول رو بردارم و فرار کنم که صداش  خواستم

 باعث شد سرجام خشک بشم:

 

 !یرینم کردمیبرو! اما من فکر م یبر یخوایم -

 

وسط جور در  نیا یزیچ هینگاهش کردم،  مشکوک

ادامه  یاروزمندانهیبا لحن پ دی! نگاهم رو که دومدینم

 داد:

 

 حداقل بخاطر پول عمل داداشت! -

 

 یسع لیو تحل هیتجز یکردم، هر بار با کل نگاهش

به منظورش  یحرفش برسم اما وقت یبه معن کردمیم

که  کردمیناباورانه از اول بهش فکر م میدیرسیم

 برسم. یاگهید یجهیبه نت دیشا



 

که هر بار  یو بارها و بارها تکرارش کردم، به جواب بارها

 شک داشتم. دمیرسیبهش م

 

که  یطیسرنوشتم، به شرا یهامون، به تلخ یرحمیب به

 توش قرار گرفته بودم، به همه و همه شک داشتم...
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 ادامه داد: دینگاه ناباورم رو د یوقت

 

رو  متیتصم یتونیتو هم م رمیدوش بگ هیتا من -

در ازاش پول عمل  یمن رو قبول کن شنهادیپ ،یریبگ

 ن،یکن دایخونه و کار پ هیبرادر کوچولوت جور بشه و 

 ...یرو از دست بد زیهمه چ و یردش کن ای

 

بود؟  یچ یکاراش برا نینگاهش کردم! ا فقط

 یکنه؟ من فقط تو یحرفم رو تالف خواستیم

 زده بودم! یحرف هی تیعصبان

 

نقطه ضعفم!  یهامون، هامون! دست نذار رو هامون،

رو سر  تیم رو وسط نکش! تالفو خانواده اریزان یپا

 م؟چرا خانواده اریمن در ب



 

 یو لبخند یکمد برداشت و با حرف یرو از تو شحوله

 که زد به حموم رفت: 

 

 نترس... من کارم رو بلدم... -

 
○●◎○●◎○●◎○●◎◎●◎○●◎○●◎ 
 

 

رز پرپر شده دور اسمش که با  دیسف یگلبرگ ها به

 .کنمیسوز باد جا به جا شده بودن نگاه م

 

لبش رو حس  ریز یفاتحه یبهراد و صدا نیسنگ نگاه

و با تکون دادن  شمیبلند م سای. از کنار مزار آکنمیم

 . رمیآرامستان م یلباسم به سمت خروج



 

گلومه و  یخفه شدن تو یبه اندازه ینیسنگ بغض

عصر جمعه حال بدم رو بدتر  یزییو پا یابر یهوا

 .کنهیم

بغض  نیها از اسال نیتموم ا یمن به اندازه و

 م...خسته

  

برگ  ز،ییپا ی مهین یرمنتظرهیغ یسوز و سرما از

ها لخت از برگ و شاخه ختنیر نیزم یها رودرخت

 یفرش شده از برگ ها ابونیو خ روادهیشدن. پ

 .یزییرنگارنگ پا

 

توجه به بهراد  یو ب برمیفرو م بمیج یرو تو دستام

. دمیبه راهم ادامه م رمیبدونم به کجا م نکهیبدون ا

تر از من همراهم اد عقببهر شه،یم کیهوا کم کم تار



مزاحم خودش رو به  نیکه با اومدن چند تا ماش ادیم

 .شهیمن همراهم م یو شونه به شونه رسونهیکنارم م

 

 یاومدن رو با تاکس ریمس ست،یدر کار ن ینیماش 

 خوامیتا هرجا که م تونمیم یعنی نیو ا میاومده بود

رو  نیاون هم انگار ا زنم،یراه برم. با بهراد حرف نم

به حرف زدن نداره و هرجا که  یکه اصرار دونهیحقم م

 . ادیهمراهم م یبدون سوال و حرف رمیم

 

 ام،یبه خودم م تیجمع یکه با تنه  رمیراه م اونقدر

 یاز اون شتریب یحت یعنی نیو ا میمرکز شهر بود یتو

 نیسرده اما ا یلی! هوا خمیراه رفت کردمیکه فکر م

 خونه هاشون بمونن. یها توکه آدم شهینم لیدل

 



پا به پام  یکه هنوز هم بدون حرف کنمیبهراد نگاه م به

که اکثرا جوون هستن. با خنده  تهی. نگاهم به جمعادیم

 !کردنیم یو زندگ گشتنیشهر م یتو یو شاد

 

که دستم  ییو با گرما رفتمیهدف راه م یب همونطور

دست  یخودش گرفت به خودم اومدم. گرما یرو تو

 بهراد بود!

بدون نگاه کردن دستاش رو  یحت یاز ک من

 شناسم؟یم

 

 :پرسهیکه آروم سوال م کنمیم نگاهش

 

 ؟یهنوز ازم ناراحت-

  

 .کنمیو فقط نگاهش م گمینم یزیچ



 

 نگفتم زالل! یمن بهت دروغ-

 

 .کنمیچشماش نگاه م یساکت بمونم و تو تونمینم

 

 از دروغ گفتن بدتره! تیوقتا نگفتن کل واقع یبعض-
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 .کنمیچشماش نگاه م یساکت بمونم و تو تونمینم

 

 از دروغ گفتن بدتره! تیوقتا نگفتن کل واقع یبعض-

 

بکشم  رونیدستاش ب یدستم رو از تو کنمیم یسع و

 .دارهیکه محکم تر از قبل دستم رو نگه م

 

بدونه،  یکس یتو دوست نداشت کردم؟یم کاریچ دیبا-

ازم فاصله  دونمیرو م زیکه من همه چ یدیفهمیاگر م

بشم، چه برسه به  کتینزد یذاشتینم یحت ،یگرفتیم

 !یکنارم بمون نکهیا

 

که  کشمیدستش م یرو محکم تر از قبل از تو دستم

و با  رهیگیقبل از آزاد شدن دستم مچ دستم رو م



 تیجمع ریاز مس کنهیفشار دستش من رو مجبور م

 .میبش یخارج و وارد پاساژ خلوت

 .دمیاما بهش فرصت حرف زدن نم ستهیایروبروم م 

 

راحت  یلی! خیبه بودن من نداشت یازیتو ن-

 یریرو از هامون بگ تیاون انتقام لعنت یتونستیم

 کنار خودت؟  یبدون حضور من! چرا من رو آورد یحت

به هدفم برسم و نذارم  تونمیآره! اما کنار تو زودتر م -

 !یتو دست به حماقت بزن

  ؟یچه حماقت-

زلزله!  شناسمیزالل! من تو رو از خودت بهتر م-

 دیارمرو یزدن کل پروژه نیمنظورم حماقت به زم

 شماله!

 



رو  نیواقعا جا خوردم! انتظار ا کنم،ینگاهش م شوکه

 ست،یاما لبخند ن رهیلبش باال م ینداشتم. گوشه 

 ...ستیپوزخند هم ن

 

 نبود... یکار سخت دنشیفهم-

 

موضوع رو  نیا تونمینم یبد جا خوردم که حت اونقدر

 نباریو ا شهیکنار چشماش ظاهر م نیانکار کنم. چ

 .زنهیواضح لبخند م

 

که فکر  یهست یاز اون تروونهید کنمیاعتراف م-

! خوشحالم که درست حدس زدم و به موقع کردمیم

 جلوت رو گرفتم.

 



 یاو آروم ضربه خندهیمات و مبهوت من م یچهره به

 .زنهیم مینیب یرو

 

 نمیبگو بب یو باهام حرف زد یکرد یحاال که آشت-

  ؟یکیکزذرت م ای یلبو، باقال

 

 خندهیمن که هنوز از اعترافش خشکم زده م دنید با

 .رهیگیآغوشش م یو سرم رو تو

 

 یو گاه یشیحس نم یحت ی! گاهیازلزله هیتو واقعا -

 15-10 یزلزله هیآروم  یاون پوسته ریممکنه ز

رو با  یزیکه همه چ یسر داشته باش ریز یشتریر

 کنه! کسانیخاک 

 



و آروم  شهیو خم م خندهیاز لباش م شتریب چشماش

شک از سرما قرمز شده رو  یکه ب مینینوک ب

 .بوسهیم

 

 خرابکار... یزلزله-

 

 یداره که با لبخندش، با گرما یاون مرد  چ دونمینم

ام رو از دلم  یدستاش، با صدا و حرفاش تموم دلخور

 .کنهیپاک م

 

 یدوست دارم باور کنم حرفاش رو؛ حت یکه حت اونقدر

 !گهیرو نم تیواقع یاگر باز هم همه

 



 یکه چند سال یزیاما کنارش آرومم، چ شهینم باورم

 قایآرامش کنارش رو عم نیازش محروم بودم و حاال ا

 دوست دارم.

 

سرم  یکه تو یزیچ دنیش و فهمخجالت از بوسه با

 .دمیو جواب م زنمیبود لبخند م

 

 ...یباقال-
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 دستش گرفت. یو دستم رو تو دیخند

 

 زلزله...  میبر-

 

از  یا هیثان یدر هم اون لحظه فقط برا یحس ها نیب

 :گذرهیذهنم م

 مثل تو بود... یکاش هامون هم کم- 

 

م و با رفتن به سر مزار خانواده چوقتیاون لحظه ه تا

نداشتم. انگار بغضم با  یاحساس سبک نقدریا سایآ

 حرف ها و حضور بهراد کمرنگ شده.

 



کرده! هوس  یها هوس زندگبعد از مدت بیدلم عج و

! زیبودن از همه چ یهوس سبک بودن، خال دن،یخند

 هوس دلخوش بودن...

 

 یزیچ گهیبهراد اعتماد دارم و به انتقامش! پس د به

 یآن یبود اما تو یبیعج مینبود که نگرانش باشم. تصم

 کنم. یکه زندگ رمیگیم میتصم هیاز ثان

 

انتقام بود که با حضور بهراد داره به  یهدفم از زندگ 

 یو کم بهی. برام عجرهیم شیشکلش پ نیبهتر

 کنم... یکه زندگ خوامیترسناک اما، م

 

خاطراتم،  یادآوریقسمت  نیترتلخ یتو درست

با داغ نبود خانوادم، با  ییدرست بعد از احساس تنها

اومدن  ایبا به دن انیمهتا و پو انتیدوباره زنده شدن خ



 میتصم میزندگ یشون، با پر رنگ شدن بهراد توبچه

 کنم. یکه دوباره زندگ رمیگیم

 

 .دایبه سمتم م یبا ظرف باقال بهراد

  

  م؟ینیپارک بش یتو-

  م؟یراه بر شهینه! م-

  م؟یباشه! کجا بر-

 !میخلوت بر ی! فقط از جاهادونمینم-

 

و گذرمون طبق  میشیرد م تیجمع نیهم از ب با

که جز ما و  هییمن از کوچه پس کوچه ها یخواسته

از اونا عبور  یکس شدنیرد م یکه گذر ییها نیماش

 .کنهینم

 



ها، بخار نفسامون! به  یباقال یو تند یهوا، داغ یسرد

 حالم خوبه... یبیطرز عج

 

 بهراد؟-

 جانم؟! -

 

در  هیکه مدت یاکه با لحن و کلمه ارمیخودم نم یرو به

صورتم  یتو یحس گرم گهیجوابم اسمش بهم م

 ...دوهیم

 

  ؟یکمکم کن شهیم-

 

 .کنهینگاهم م متعجب

 

 ؟یچ یکمک؟ برا-



 

هر چقدرم  کشم،یم قیو نفس عم بندمیرو م چشمام

 که مخواد احمقانه باشه...

  

 کنم... یدوباره زندگ خوامیم-

 

 .کنمیچشمام رو باز م و

 

  ؟یکنیکمکم م-

 

 .کنهیدلم رو گرم م لبخندش

 

 واقعا؟ -

 اوهوم!-

 



 .دهیشدن لبخندش جوابم رو م ترقیعم با

  

 شرط داره! هیاما،  یخوشحالم کرد یلیخ-
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 .دهیشدن لبخندش جوابم رو م ترقیعم با

  



 شرط داره! هیاما،  یخوشحالم کرد یلیخ -

 

  ؟یشرط؟! چه شرط -

 بخند!  -

 ؟یچ -

ها، مثل اون رو اول بخند تا کمکت کنم! از اون خنده -

 نه!  ای یخوریم ینارنگ دمیازت پرس یخونه وقت یتو

 ادته؟ی یاوه! چجور -

 شهیبود که دوست داشتم تا هم نیریچون اونقدر ش -

 کنه و من نگاهت کنم... دایادامه پ

 

 .کنهیو اون منتظر نگاهم م لرزهیم قلبم

 

 خب بخند! من منتظرم؟  -

  نجا؟یاالن؟ ا -



 داره؟  یآره! مگه مشکل -

 بخندم؟  ی! آخه االن به چشهینم نجایا -

 هم خوبه! یلیچرا؟ اتفاقا خ -

 

نگاهم  یاو با ژست بامزه رهیچند قدم به عقب م و

 :کنهیم

  

مرد کنارت  هی ،یقشنگ نی! شب به ایخوب نیهوا به ا -

 کنن،یم یبخاطرش بهت حسود دخترا دارن یکه همه

 داغ و... یظرف باقال هی

 

بگه  یزیچ نکهیو قبل ا رهیبه عقب م گهیچند قدم د و

 یعیالعمل سرو بخاطر عکس رهیجوب آب م یپاش تو

 یظرف باقال وفته،یجوب ن یتا که تو دهیکه نشون م

 .شهیم یخال ورشیپل یرو



 

 .دومیو نگران به سمتش م ارادهیب

 

 بهراد!!! -

 

دست لباسش رو از بدنش فاصله داده  هیبهراد که با  به

رو قاب  کلشیکه ه یکرم رنگ وری. پلکنمیبود نگاه م

 شده. فیشکل ممکن کث نیگرفته به بدتر

 

شده... االن  فینشد، نترس! فقط لباسم کث یزیچ -

 .کنمیم زشیتم

 

 یکه با هر حرکتش برا کشهیم ورشیپل یرو یدست

و هردو به  شهیم شتریتر و بپخش یفین کثشد زیتم



 کنمیم یو سع میخندیو بلند م کنمیهم نگاه م

 .رمیدستش رو بگ

 

و  ادیفرود م شنهیس یکه سرم رو خندمیم اونقدر

 .خورهیاون هم از خنده تکون م ینهیس

 

 ...یگند زد شه،ینکن بهراد بدتر م -

 خواستم پاکش کنم! -

 

ته  یرو یآب باقال یهاو قطره کنمیدراز م دست

 .پرسمیرو پاک کنم و سوال م ششیر

 

 ؟یسوخت -

 نه... -



 یباقال شد،یدلم خنک م یسوختیکاش حداقل م -

 ...یهام رو به فنا داد

 

و از طرز نگاه اون دوباره هر دو از ته  کنمیم نگاهش

 .میخندیدل م
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 !کنهیسوارمون نم یاوضاع کس نیحاال با ا -

چهارراه  هیمن فقط  یاشکال نداره! تا خونه -

 !دهیند یتا کس میبر ایست. بفاصله

 

. رهیبه اتاقش م میبهراد مستق میرسیبه خونه م یوقت

 مینیشیمبل م یو رو کنمیکاپشنم رو باز م پیز

با  ی! حتشهیپ یقهیچند دق یحواسم به خنده

. فکرش رو هم رهیگیم مهم باز خنده شیادآوری

 بخندم. نطوریها اکه بعد از مدت کردمینم

 

 یبا رکاب اد،یم رونیکه بهراد از اتاق ب گذرهینم ادیز

رو روشن  یکتر ریز ره،یبه  آشپزخونه م یرنگ دیسف

 .ادیو به سمتم م کنهیم

 



و  میفرو برده و مستق بشیج یرو تو دستاش

چشماش نشون  یگوشه نی. چکنهینگاهم م رانهیمچگ

 داره پنهونش کنه. یکه سع هیااز خنده

 

که حواسم بهش هست  ارمیبه رو خودم ن کنمیم یسع

خودم رو  ونیبا نگاه کردن به تلوز کنمیم یو سع

 سرگرم نشون بدم.

 

درست  کنمیبهش نگاه نم نهیبیم یوقت هیچند ثان بعد

 یبشه. لبخند دمیتا مانع د ستهیایم ونیتلوز یجلو

لبام  یرو اریاخت یپنهونش کنم ب کردمیم یکه سع

 یاون شاک شهیو باعث م کنهیو دستمو رو م نهیشیم

 :ادیبه حرف ب

 



کاش  یزالل خانوم؟ که ا استینطوریپس ا -

 شد؟یدلت خنک م سوختمیم

  

رو  زمیر یهاتا خنده رمیگیدستام م یرو تو صورتم

 خفه کنم.

 

که  ییو با چشما دارمیفشار دستاش دستم رو برم با

 .کنمیشده نگاهش م کیبخاطر خنده بار

 

نگاهم  یقیپاهام دو زانو نشسته و با لبخند عم یجلو

و نگاهش  رمیگیم رو مخنده یبه زور جلو کنه،یم

 .کشهیرو م مینیو ب ارهی. دستش رو جلو مکنمیم

  

 یلیکه من تا حاال خ یفهمیم نهیآ یجلو یاگر بر -

 ! دمیسرخت نخند یهاو گونه ینیمقاومت کردم که به ب



 

 مینیهام و نوک بگونه ییسرما نیکتریبا کوچ دونمیم

که  ذارمیم مگونه یدستم رو رو عی! سرشهیقرمز م

.ست نگاهم خگرانهیکه مثال توب یو با لحن خندهیم

 .کنهیم

  

 لیدل دنیکوچه واسه خند ینفر بود که تو هی -

 !گه؟ید یخودت بود خواست،یم

 

و سرم رو  خندمیم یحرف و لحنش ناخواسته نخود با

. سکوت و دمیمثبت تکون م یبه نشونه  طنتیبا ش

شب چشماش  کنه،ینگاهم م رهیخ هیچند ثان یبرا

 آرومه...

 



که  کنهیتموم شهر سکوت کرده و به من نگاه م انگار

 :شکنهیبمش سکوت شهر رو م یصدا

 

 منیاصل  قیعق ت،یچشم ها -

 یلبنان بیها، قاچ س گونه

 شکسته خواهد شد یبخند تو

 *یکرمان یپسته ها متیق

 

 آذر رضای*عل

 

حس  هیآروم و بمش  یصدا کنم،یحرکت نگاهش م یب

کوتاه اما  یایور هیمثل خواب،  یحس هی ه،یبیعج

 ...نیریش
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حس  هیآروم و بمش  یصدا کنم،ینگاهش م حرکتیب

کوتاه اما  یایرو هیمثل خواب،  یحس هی ه،یبیعج

 ...نیریش

 

کم از گونه ام کم کنه،یم رو نوازش مآروم گونه دستش

باالخره  نکهیتا ا ادیو به سمت لبام م خورهیسر م

 . کنهیانگشت شستش لبم رو نوازش م



 

 یحت شنوم،یهاش نمنفس یبجز صدا ییصدا چیه

 !ونیتلوز یصدا

 

به چشماشه که با نوازش نرم انگشتاش مصرانه  نگاهم

 یزنگ گوش یاما با صدا گردهیبرم رهیبه سمت لبام م

 یوحشت جا شهیو باعث م میپریهر دو از جا م

 .رهیآرامش چشماش رو بگ

 

که با  یو در حال رهیبه اتاق م یبلند یهاو قدم باعجله

 .گردهیبه سالن برم کنهیصحبت م یگوش

  

 !میفتیآره، فردا صبح راه م -

 ........................... 

 خوبن؟  هیبق ،یباشه اسکا -



 ................. 

 یزیهم اونجاست؟ سالم برسون! چ میا ؟ عمو ابراه -

  ؟یخواینم

 ............... 

 ! خدانگه دار!نمتیبیباشه م -

 

. نهیشیمبل م یو کنارم رو کنهیرو قطع م تماس

و بدون  کشهیم یقینفس عم بره،یسرش رو به عقب م

 :دهیبپرسم جواب م یسوال نکهیا

 

 !میرسیم یک نهیبب خواستیم بود، یاسکا -

 

 : دهیو ادامه م دارهیپاهام برم یکنترل رو از رو و

 

 استاد بازرگان هم اونجا بود! -



 

 .شمیبدم از حرکتش شوکه م یجواب نکهیا قبل

و  ذارهیپاهام م یسرش رو رو کشه،یمبل دراز م یرو

 .کنهیکه کانالش رو عوض کرده نگاه م یونیبه تلوز

 

 نشیمتضاد ب دیسف یو اون تارها یمشک یموها

. ندازهیم طنتیانگشتام به ش نینوازش رو ب یوسوسه

 یانگشتام تو دمیو اجازه م کنمیمقاومت نم نباریا

 کنن. ینرمش باز یموها

 

 یقیو نفس عم بندهیحس انگشتام چشماش رو م با

 .کشهیم

 

 زالل؟ -

 بله؟ -



بهم  یشیم تیاذ کنمیلمست م یمـ... من... اگر وقت -

 بگو باشه؟

 

ازم فاصله گرفت  یکه چرا وقت فهممیم حاال

 ...دیترسیزده بود! موحشت

 

 من بهت اعتماد دارم. -

 

وقته نوازش کردنش  یلیکه خ گمیو نم دمینم ادامه

 . دهیبهم م یهم مثل بودنش حس خوب

 

 کنهیم دایادامه پ ششیرانگشتام به سمت ته حرکت

 .زنهیکه لبخند م

 



که بخوام بلند بشم اما  شهیباعث م یسوت کتر یصدا

 .شهیپاهام مانع م یبهراد با فشار دادن سرش رو

ش نگاه بسته یهاآروم و پلک یو به چهره خندمیم

 .کنمیم

 

 بهراد! آب جوش اومده، بذار برم! -

 

 :دهیبه پسر بچه ها جواب م هیشب یلحن با

 

 بخوابم...پات  ی! بذار روخوامینم یچا -

 

****         ****         ****          **** 
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که خاله  دومیبهراد به سمت در م نیبوق ماش یصدا با

 .رهیگیدستم رو م ایمار

  

 زالل... سایوا-

 بله؟ -

 یکن امروز تا ساعت سه خودت رو برسون یسع-

 خونه! 

  ؟یچ یبرا-



 

 .دهیجواب م ایو مار کنهیبا تعجب نگاهم م یاسکا

  

 !گهید دیخر میبر میخوایم-

 

که منتظر  نهیبهراد نشون از ا نیبوق ماش یهم صدا باز

 منه و عجله داره.

 

 برم. دیبهراد منتظره، من با-

کادو  دیهم با میقت ندارو ا،ینره زودتر ب ادتیباشه -

 ! میبد کیهم سفارش ک میبخر

  ؟یواسه چ کیک ک؟یک-

 

 .کنهیباالخره اعتراض م یاسکا

 



 رفته؟  ادتی! نکنه گهیتولد بهراد د کیزالل... ک یوا-

 

 تولد بهراده! دونستمینم یمن حت خورم،یم جا

 

 م،یسفارش بد خوادیکه نم نهیآها نه! منظورم ا-

 خودم درست کنم. خوامیم

  ؟یمگه بلد-

 

و با  شهیبلند م نیبوق ماش یبار صدا نیچندم یبرا

 .دمیجواب م ایو مار یعجله رو به اسکا

 

 داری.ها رو بهیهمسا یآره بلدم، من برم تا همه-

 نکرده! 

 !اینره، زودتر ب ادتیباشه! -

 باشه!-



 

 پیکه ز یکنان در حال یلیبزرگ خونه ل ونیا یرو از

و سوار  رمیها مبه سمت پله کشمیبوتم رو باال م

 .شمیم نیماش

 

 شد!  رمونید ؟یکجا موند -

 !کردیداشت باهام صحبت م ایخاله مار د،یببخش-

 

پروژه  یبا سرعت به سمت محوطه یاگهیحرف د بدون

از پروژه  یدیحرکت کرد. قرار بود امروز کار بخش جد

 دنیقبل رسشروع بشه و بهراد اصرار داشت که 

 .میکارگرها اونجا باش

 



تا  میشیاز هم جدا م میرسیبه محوطه شهرک م یوقت

به دنبال کار خودش بره. بجز چندتا مورد  یهرکس

 .رهیم شیطبق برنامه پ زیهمه چ یجزئ

 

از  یچیکارها بودم که ه ریطول روز رو اونقدر درگ کل

 .شمیگذر زمان متوجه نم

. شمیو وارد کانکس م مالمیسرما دستام رو به هم م از

رو  هازیچ یسر هیها منتظرم بود تا از مهندس یکی

 بدم. حیبراش توض

 

 تموم شده باشه. نگیکار پارک ندهیتا چند روز آ دیبا-

 سخته!  یلیخ نیخانوم مهندس ا-

شروع  دیشد یهابارش گهیاما تا چند وقت د دونمیم-

ساختمون  یپ خوامیدادن، نم لیاحتمال س شه،یم

 به استخر آب بشه. لیتبد یادار



 یروهایکار ن نیبله متوجه منظورتون هستم اما ا-

 .خوادیم یشتریب

 یمنطقه یشروع گودبردار نیهم یبرا دونم،یم-

 یاون منطقه به کارگرها یروهایکنسل شده. ن یحیتفر

کار  نیا یتونیکه م روی. با سه برابر نشنیشما اضافه م

  ؟یرو تموم کن

 . تونمیباشه بله خانوم مهندس، م رویاگر سه برابر ن-

کارگرها  یهیاالن شروع کن! بق نیپس برو از هم-

 اون منطقه حاضرن. یحداقل تا فردا صبح تو
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 ارمیدرم بمیج یرو از تو میها گوشرفتن اون رونیب با

صحبت با مهندس باهام تماس  نیکه ح یکس نمیتا بب

دستام  یتو یبود که دوباره گوش یک گرفتیم

 .لرزهیم

 

 اطیح یکه با هم تو یاو عکس دو نفره یاسکا اسم

 .شهیصفحه مشخص م یرو میگرفته بود

 

  ؟یبله اسکا-

 ! شهیتو زالل! داره شب م ییپس کجا-



شلوغ بود! شما  خردههیسرم  دیببخش ام،یاالن م-

 اونجام! گهید ساعتمیمن تا ن نیآماده باش

 

و باالخره بهراد رو سر  رمیم رونیاز کانکس ب عیسر

که دور  گهید یهاها کنار مهندساز ساختمون یکی

 .کنمیم دایپ ستادنیا شیآت

  

 مهندس ستوده؟ -

 

و مغرور  یاخالق جدو با همون  گردهیسمتم برم به

اما چشماش... چشماش  کنهیموقع کارش نگاهم م

 .شناسمیکه فقط من م هیهمون بهراد مهربون

 

 بله؟ -

 .دیاریب فیلحظه کارتون دارم، لطفا تشر هی-



 

 .ادیو به سمتم م رهیگیها فاصله ماز مهندس 

 

  زم؟یجانم عز-

  ؟یرو بد چییسو شهیم-

 چرا؟ -

 کار دارم!  ییبرم جا خوامیم-

 شده؟  یزیچ-

قول داده بودم ببرمش  ینه بهراد جان، به اسکا-

 اومد! ادمیاالن  د،یخر

 

 . رهیگیرو به سمتم م چییسو

 

  ؟یگردیبرم -

 فکر نکنم! حواست باشه.-



 مراقب خودت باش زالل!-

 چـــــــــشم!-

 

تا با هم به  رمیم یو اسکا ایعجله به دنبال مار با

 یو تو میه اون ها مد نظرشون بود برک یمجتمع تجار

 .پرسهیسوال م یراه اسکا

 

  ؟یهم بلد یشکالت کیزالل؟ ک-

 آره! چطور؟ -

 دوست دارن. یشکالت کیآخه بهراد و هامون هردو ک-

 یغذا یدونیتو م ینگران نباش،بلدم! فقط اسکا-

  ه؟یبهراد چ یمورد عالقه

 ؟یدونیخودت نم-

 

 .شمیبه دامن دروغ م دست



 

 شتریاونا کدوم رو ب نیاز ب دونمیاما نم دونم،یم-

 دوست داره!

 بذار... ادمهیآره  -

 

 یکه در حال صحبت با تلفنه نگاه و کم ایخاله مار به

 دایرو پ خوادیکه م یاکلمه یو در آخر وقت کنهیفکر م

 بده. حیتوض یا گهیجور د کنهیم یسع کنهینم

 

 کنن،یگردو درست م یکه با کل یهمون خورشت-

 هم خوشمزه ست. یــــلیخ

 فسنجون؟ -

 ادیاسمش رو  چوقتیآرهـــــــــــه! من هم-

 سخته... رم،یگینم

 



 یچند بار فسنجون رو با لهجه کنهیم یسع و

 تکرار کنه. نشیریش
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 نشیریش یچند بار فسنجون رو با لهجه کنهیم یسع

 تکرار کنه. 

 



. با هم کنمیمجتمع پارک م نگیپارک یرو تو نیماش

 یاول برا یو با فشردن طبقه میشیوارد آسانسور م

 .دمیم حیتوض یو اسکا ایخاله مار

 

 پریها رمیمن م نیرو انتخاب کن تونهیتا شما هد -

رو بخرم،  کیک یکه الزم دارم برا یلیارکت تا وسام

 . نیریکارتون تموم شد باهام تماس بگ

 

و  رمیمارکت م پریبه طبقه همکف من به ها دنیبا رس 

 نیماش یو جابجا کردنشون تو دیخر یبعد از کل

 نگیپارک یغاتیتبل یهااز تابلو یکی یچشمم رو

 .زنمیلبخند م ارادهیو ب شهیمجتمع متوقف م

 

و با عجله  کنمیفروشگاه رو حفظ م یاسم و طبقه 

 .رسونمیخودم رو به اونجا م



 

که  یانهیگز یرو میمستق شم،یفروشگاه م وارد

 ی. فروشنده مثل همهذارمیانتخاب کرده بودم دست م

 :یبه بازار گرم کنهیها شروع مفروشنده

 

ماست که فقط افراد  یهانیتراز خاص یکیکار  نیا-

 نی. پوشش بدنه اذارنیپسند روش دست مخاص

 یو حلقه روکش طال رهیاعالئه، گ یخودکار الک مشک

. همونطور که رهییقابل تغ یقطر نوشتار اره،یع 18

داره که  یچهار وجه یبایز یطراح دییفرمایمالحظه م

 یهم برا متشیق. دهیپشتش خواب قیعم تیخالق هی

 شما...

 .خوامیرو م نیهم ست،یمهم ن-



 یابا هر اندازه یحکاک نی! اگر بخوایهم عال یلیخ-

خودکار  یبدنه  یرو هیبراتون به عنوان هد نیبخوا

 .میدیانجام م

 

چشم نواز  یرو با خط شیلیاول اسم و فام نکهیا بعد

 یخودکار رو تو کننیم یخودکار حکاک یبدنه  یرو

ا ابهت بود به خود خودکار ب یکه به اندازه یاجعبه

 . دهیدستم م

 

 مبارکتون باشه! -

 

کردن  دایو بعد از پ امیم رونیاز فروشگاه ب تیرضا با

 .میگردیبه خونه برم ایو مار یاسکا

 



راه  یکه تو یافرداست. طبق برنامه ریذهنم درگ کل

فردا رو خونه  یابهونه هیبه  دیمن با میدیبرگشت چ

 بمونم.

 

و من زودتر  میخوریهامون و بهراد شام رو م دنیرس با

که  کشهیطول نم ادی. زگردمیبه اتاق برم شهیاز هم

 .رنیخودشون م یهاهمه به اتاق

 

خودم رو به  کنمیم یسع شهیبهراد وارد اتاق م یوقت

 قهیو بعد از چند دق رهیم سیخواب بزنم. به سرو

 .رهیگیلحاف قرار م ریو کنارم ز گردهیبرم

 

اما من  دنیبعد خونه غرق در سکوته. همه خواب یکم

بچگونه و  جانیاز ه یحس خاص دارم، مخلوط هی

 اضطراب...



 

 ؟یخوابیچرا نم-

 

که با  گردمیو به سمتش برم میپریترس از جا م با

. دستپاچه جواب زنهیبسته باهام حرف م یهاچشم

 .دمیم

 

 شدم... داریخواب بودم! االن ب-

 

 .کنهیرو باز و نگاهم مچشماش  آروم

 

 دنتینفس کش یبه صدا نقدریها ازالل! من شب-

 یبدم ک صینفسات تشخ یاز رو تونمیگوش دادم که م

! حاال هم راستش رو بگو چرا داریب یو ک یخواب

 ؟یدینخواب



 بخوابم... تونمی. نمکنهیسرم درد م یلیخ دونم،ینم-

 برات دمنوش درست کنم؟-

 

 .زنمیو لبخند م کنمیچشماش نگاه م یتو

 

 ؟یچند وقته برام شازده کوچولو نخوند یدونینه! م-
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 ؟یچند وقته برام شازده کوچولو نخوند یدونینه! م-

 

و با برداشتن  رهیم نییآروم از تخت پا زنه،یم لبخند

. کتاب رو باز گردهیکتاب شازده کوچولو به تخت برم

که دفعه  ییداستان رو از جا نکهیو قبل از ا کنهیم

بالشت  یبه رو رهیتموم کرده بود از سر بگ شیپ

 نیقبل ح یهاتا مثل دفعه زنهیخودش ضربه م کینزد

 نگاه کنم. کتاب یهایخوندنش به نقاش

 

 یاما تو رمیو به سمتش م مکنیبالشت نگاه م به

بار سرم رو  نیاول یبالشت، برا یبجا یناگهان میتصم

 .ذارمیم شنهیس یرو

 



جا خورده، قلب  فهممیهاش مموقف شدن نفس از

به حال اون و خودم  توجهیو ب کوبهیم طاقتیخودم ب

 .کنمیبغلش م بایبا حلقه کردن دستم دور شکمش تقر

 

 بوسه؛یموهام رو م یرو نکهیتا ا کشهیطول م یکم

 یگرمش که کم یو صدا کشهیموهام نفس م یتو

 .رسهیخش دار شده به گوشم م

 

 

 شازده کوچولو سرخ شد و باز گفت:" 

 هاونیلیرا دوست داشته باشد که در م یگل یاگر کس-

است که  یکاف نیشود هم دایاز آن پ یکیستاره فقط 

خوشبخت باشد.  کند،یبه آن ستاره نگاه م یوقت

 نیاز ا یکیگل من در »: دیگو یبا خود م یکس نیچن

 یاگر گوسفند گل را بخورد برا یول« ها است...ستاره



دفعه  کیها ستاره تماماست که  نیآن کس در حکم ا

 ست؟یمهم ن نیخاموش شده باشند. خب ا

 

 ریزد ز اریاختینتوانست حرف بزند. ب نیاز ا شیب و

خود را ول کرده  ی. شب شده بود. من افزارهاهیگر

 یو حت یو مهره و تشنگ چیچکش و پ گریبودم. د

از ستارگان، در  یکی. در گرفتمیمرگ را به مسخره م

بود  یشازده کوچولو ن،یزم یعنیمن  ارهیدر س اره،یس

او را در آغوش گرفتم و  نداشت! م ییبه دلجو ازیکه ن

در  یکه تو دوستش دار یگل»: گفتمیتاب دادم. به او م

خواهم  یگوسفند تو پوزه بند ی... من براستیخطر ن

... کشمیم یدفاع لهیوس کیگلت هم  ی... برادیکش

. احساس میگویچه م دانستمینم گرید« من...

چطور  دانستمیهستم. نم یناش یلیکه خ کردمیم



و در کجا به او برسم...  اورمیرا به دست ب لشدوباره د

 "اشک! یایاست دن زیاسرار آموه که چه 

 

 یچیکه تا صبح ه رمیم یقیچنان خواب عم به

 یگذاشتن سرم از رو یبهراد برا ی. وقتفهممینم

 شمیم داریب دهیبالشت آروم تکونم م یبه رو شنهیس

 .کنمیاما چشم باز نم

 

لباش  یو بعد گرما کنمینگاهش رو حس م ینیسنگ

.  با صداش که چند باز اسمم رو نهیشیم مقهیشق یرو

 کنمیچشم باز م ارهیبه زبون م

 

 ؟یبش داریب یخوای! نمریصبحت بخ-

 



 یگرفته ا یسرفه کنم و با صدا یکم کنمیم یسع

 .دمیجواب م

 

 !ریسالم... صبحت بخ-

  ؟یضیچقدر صدات گرفته؟ مر-

 ... کنهیتموم تنم درد م ی! ولدونمینم-

 

چک کنه تب  نکهیا یو برا هنیشیکنارم م ینگران با

و با سرزنش  ذارهیم میشونیپ ینه دست رو ایدارم 

 :دهیادامه م

 

لباس  گمیم یوقت ؟یاون سرما کجا رفت یتو روزید-

 ... گهید نهیهم یگرم بپوش برا

 ! ستین یزیچ -

 



هام رو که شونه امیب نییتخت پا یاز رو کنمیم یسع

 بخوابم. کنهیو مجبورم م دهیفشار م

 

سر  یایامروز ب خوادی! نمستیبخواب، حالت خوب ن-

 پروژه... 

 ! مونهیم نیزم یکارا رو شه،ینم-

تو امروز استراحت کن  دمیکارات رو من انجام م-

 یریاالن جلوش رو بگ نی. از همیشیوگرنه بدتر م

 بهتره.

 اما... -

 .یکنیخونه و استراحت م یمونیاما نداره، م-
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و باعث  دارهیش رو برمحوله ره،یسمت کمد م به

 غر بزنم: شهیم

 

 .یشیم ضی! هوا سرده، مرریها دوش نگبهراد! صبح-

 

 .کنهیها نگاهم مبچه مثل

 

 باشه، از فردا!-

 

 .کنمیو نگاهش م رهیگیم خندم



 

من لباسات رو آماده  ر،یباشه! تو برو دوش بگ-

 ... کنمیم

 

ش رو برداشت و به حموم رفت. به حوله یلبخند با

کمد براش  یتو یهالباس نیتا از ب رمیسمت کمد م

دارم، دوست  یبیانتخاب کنم. حس عج یلباس مناسب

 ببرم... شیامروزش رو خودم پ یدارم تموم اتفاقا

 

تخت  یکه انتخاب کردم رو رو ییلباس.ها نکهیاز ا بعد

موهام رو با  یطبق عادت دسته بلند جلو ذارم،یم

و  زهیصورتم نر یتا تو بندمیخودش م یهیهد یرهیگ

 .رمیم رونیاز اتاق ب

 



 یکامال ساکته و معلومه که همه خوابن. صدا خونه

و نشون  رسهیسکوت خونه به گوشم م یبارون تو

 .بارهیهمچنان داره م شبیکه آسمون از د دهیم

 

رو با  زیم جانیو با عجله و ه رمیآشپزخونه م به

. نمیچیانگور و خرما و... م ی رهیعسل، کره، ش

 دنیبا شن زمیریم وانیل یداغ رو تو ریهمزمان که ش

 .گردمیپا به عقب برم یصدا

 

 یرو فشیو پالتو و ک کنهینگاه م زیبا تعجب به م بهراد

 .ذارهیم هایاز صندل یکی

 

 چه خبره؟ -

 



تخت  یکه خودم رو هییتنشه. همونا یبه لباسا نگاهم

  اد؟یبهش ن یزیچ شدیگذاشته بودم. مگه م

 

 برات صبحونه آماده کردم! -

 یهمه؟ درضمن، شما قرار بود امروز استراحت کن نیا-

 خانوم حرف گوش کن!

 ریتا ش نیبش ای. بکنمیباشه، بعد رفتنت استراحت م-

 سرد نشده.

  

و مشغول خوردن  نهیشیم یصندل یرو یحرف بدون

 .شهیصبحانه م

 رهیبچگانه، خ یجور سرخوش هیدارم!  یخوب حس

 ش... به حرکاتش، چهرهکنمینگاهش م

 

  ؟یخوریخودت نم-



 .خورمیندارم، بعدا م لیاالن م-

 

 .زنمیو غر م فتهینم دارش م یبه موها نگاهم

 

  ؟یچرا موهات رو درست خشک نکرد-

 دارشونیوقت صدا ب هیهمه خوابن گفتم  دمید-

سشوار شدم. ولش کن  الیخیب نیواسه هم کنهیم

 . شهیخودش خشک م

 صبر کن! ،یچایم رونیب یبر نطوریبهراد ا-

 

. با رمیش باشم به اتاق ممنتظر بهونه نکهیبدون ا و

خشک  با اون موهاش رو شهیکه هم یکیحوله کوچ

 .رمیگیو حوله رو به سمتش م گردمیبرم کردیم

 

 ... موهات رو خشک کن.ایب-



 

رها  یدست شیپ یدستش رو گوشه یتو یلقمه

 !دوزهیو موشکافانه به من چشم م کنهیم

 

که  کنمیموهام رو خشک نم هیچ انیجر یتا نگ-

 !رمیسر پروژه هم نم چ،یه
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 .کنمیو نگاهش م خندمیتعجب م با

 

 ه؟یکارا چ نیبهراد؟ ا-

 ! یشد بیامروز عج ه؟یچ انیاول تو بگو جر-

 شدم!؟ بیعج-

 سرته؟ یتو یزالل! چ زنهیچشمات برق م-

  

و  دازمنیباال م یاشونه خندم،یم الیخ یو ب آروم

 .رمیگیپشت سرش قرار م

 

! چشمام ؟یگیم ونیتو هذ خورم،یمن دارم سرما م-

 بهراد! شهیم رتیت رو بخور د! صبحونهزنه؟یبرق م



بار هم که  هیو  ای! اما بمیرسیباشه زلزله، به هم م-

 خوامیشده حرف گوش کن، امروز استراحت کن. نم

 !یبش ضیمر

 

موهاش رو  کنمیم یو سع ذارمیسرش م یرو رو حوله

 خشک کنم.

 

و نم موهاش به اوج  یکه دارم با حس نرم یبیعج حس

 یبغلش کنم. بغلش کنم و تو خوادی. دلم مرسهیم

 کنم. هیبغلش از ته دل گر

 یکنم تا از حس و ترس از دست دادنش خال هیگر

 بشم...

 

 گفتم؟  یچ یدیزالل؟ فهم-

 ؟یها؟ چ-



فکر نکن حواسم بهت  ،یشد گوشیباز یلیزلزله خ-

 پرته؟ ی. چند وقته حواست به چستین

 ! ستین یزینه، چ-

 !؟ ستین یزیچ-

 نه!-

 

 یرهیش یتا انگشتش رو که تو گردهیسمتم برم به

 بماله. مینیانگور زد رو به ب

 

 نیبا تکون دادن سرم مانع ا کنمیم یو سع خندمیم

همون  یبه آشپزخونه تو یکارش بشم که با اومدن کس

 .میمونیم حرکتیب میکه بود یحالت

  

 .کنهینگاهمون م هامون

 به من رهیخ



 بهراد به

بهراد رو خشک  یمن که داشتم موها یبه دستا رهیخ

انگور  یرهیداشت ش یبه بهراد که سع رهیخ کردم،یم

 رو به صورتم بماله!

 حرکت... یو ب رهیخ کنه،یم نگاهمون

 

که  یکنم، از وقت یداشتم دوباره زندگ یسع یوقت از

بهراد داشت کمکم  یاز وقت دم،یخندیکنار بهراد م

 یو ب رهی. خکنهینگاهم م نطوریکه عوض بشم ا کردیم

 حرکت!

 

 یمدت یبرا یو بدون حرف کنهیو نگاه م کنهیم نگاه

 ...شهیم بیکال غ

 



 یو از رو کنهیدستش رو با دستمال پاک م بهراد

 تا بپوشه. دارمیم. پالتوش رو نگهشهید مبلن یصندل

 

همراهش  خچالی یکه از تو یسرخ بیبرداشتن س با

 .رمیم وونیبه ا

 

من  یبش ضیخونه زلزله هوا سرده! مر یبرو تو-

 و تو! دونمیم

  

 یتو رهیکه خ یدر حال دم،یرو به دستش م فیک

 خوادی. انگار هنوزم مخندهیم کنهیچشمام نگاه م

 .رهیمچم رو بگ

 

فقط اون موقع  ه،یچ انیجر فهممیمن که آخر م-

 ! یدیاز چشم خودت د یدید یهرچ



 

 یروز تولدش هرچ یحقشه که تو کنمیفکر م نیا به

و  زیر نیهم یکه دوست داره رو داشته باشه برا

 بیو فقط س خندمیدوست داره م یهمونجور ،ینخود

 .رمیگیرو به سمتش م

 

 راه بخور... یاشه توهمراهت ب نمیا-

 

 یمن رو تو یناگهان یلیخ خنده،یو کالفه م جیگ

و  قیو پشت هر دو پلکم رو عم کشهیآغوشش م

 ...بوسهیم یطوالن
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 ییایو انگار دن سوزهیلبش پشت پلکم م یگرما یجا

. خودش ترس از کنهیم ریاز آرامش رو به دلم سراز

 . زنهیدست دادنش که به دلم افتاده بود رو پس م

 

 یو وقت کنمیآخر به رفتنش نگاه م یلحظه تا

از  یکس کنمیتا وارد خونه بشم احساس م گردمیبرم

 .رهیها کنار مپشت پرده

 



وارد  دمیکه د یزیسرده و بدون توجه به چ یلیخ هوا

صبحانه رو جمع  زیم رمیبه آشپزخونه م شم،یخونه م

که با  گذرهینم ادیتا کارهام رو شروع کنم. ز کنمیم

 هامون هم رفته! فهممیدر م یصدا

 

تا خاله  دمیسر و صدا کارهام رو انجام م یو ب آروم

نکنم. بهراد معموال  داریرو از خواب ب یو اسکا ایمار

تا قبل  دیو من با دیرسیبه ساعت نُه به خونه م کینزد

 کارها رو انجام بدم.  یاومدنش همه

 

مشغول  یهم هرکس ایو خاله مار یشدن اسکا داریب با

 .گذرهیو زملن با سرعت م شهیم یکار

 

 

 فسنجونت تموم خونه رو برداشته. یزالل جان بو-



 

حرف خاله  نیشکمو با ا یبچه گربه ها نیع یاسکا

 .شهیوارد آشپزخونه م ایمار

 

شام فسنجون رو واسه  یکه بجا شمیدارم وسوسه م-

 .میناهار بخور

 

که آماده کرده  هیالو یفودها نگریاز ف یکیو  خندمیم

 . دمیبودم رو به دستش م

 

کم تا  یلیخ یبا شعله دیمونده! با گهید ینه هنوز کل-

 اومدن بهراد بمونه که گردوهاش روغن پس بدن.

 

نگاه  زیم یرو یهابه بادکنک زونیآو یالب و لوچه با

 .کنهیم



 

  م؟یباد کن یها رو کبادکنک-

 االن... نیهم ،یکاریتو که ب-

 

به اومدن بهراد نمونده که به حموم رفتم و بعد  یزیچ

 .شمیآماده م یعیاز دوش سر

 

 یکه برا ییهابه لطف بهراد و وقتلختم که  یموها

کوتاه از قبل شده و تا  رهیگیموهام م نییپا یکوتاه

 یرو محکم باال رسهیکمرم م یمهره نیآخر کینزد

 شیآرا ی. با کمبندمیم یو دم اسب کنمیسرم جمع م

تخت آماده کرده بودم  یکه رو ییهابه سمت لباس

 .رمیم

 



که جذب بدنم بود  یمشک یاسک قهیبلوز  دنیپوش با

همرنگش به سراغ دامن  یبه همراه ساپورت پشم

و  رمیم دمیو سف یمشک زیر یکوتاهم که چهارخونه ها

 .پوشمیم

از  یو باالخره راض کنمیبه خودم نگاه م نهیآ یتو از

 .گردمیبرم نییبه سالن پا زیهمه چ

 

و  نمیچیم کیک یرو رو یتوپ یهاآرامش شکالت با

مدت  نیتموم ا ی. اسکاشمیراد ممنتظر اومدن به

 .زنهیطاقت غر م یها بمثل بچه

 

  ان؟یچرا نم پس

 بشه! داشونیپ دیبا گهی! االن ددونمینم-

  



و با  میریبه سمت پنجره م ییدوتا اطیدر ح یصدا با

 .رمیهامون که تنها اومده تنها به تراس م دنید

 شه،یم ادهیپ نشیحوصله از ماش یکه ب کنمیم نگاهش

وارد خونه بشه جلوش  نکهیو قبل ا ادیاز پله ها باال م

 .رمیگیرو م

 

 سالم! پس بهراد کجاست؟ -

 

هم  یو اخماش رو تو کنهیبه سرتاپام نگاه م هیثان چند

 .کشهیم

 

 شوهرتم؟ سیسرو یمگه من راننده -

 

اضافه شده از  شیحوصلگیکه به ب یتیبا عصبان و

 .شهیکنارم رد و وارد خونه م
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. هامون در جواب سالم شمیسرش وارد خونه م پشت

و به سمت  دهیفقط سرتکون م یو اسکا ایخاله مار

 . کنهیصداش م ایکه خاله مار رهیسالن باال م

 

 هامون؟ -



 

به خاله و  یو بدون حرف ستهیایه مراه پل وسط

 .پرسهی. خاله نگران سوال مکنهیتدارکات تولد نگاه م

 

 شده؟  یزیچ -

 

 .دهیجواب م حوصلهیو ب کوتاه

 

 نه! -

بدو  ا،یبهراد برسه ب نکهیو تا قبل ا ریدوش بگ عیسر-

 هامون!

  

و  مینیچیرو کامل م زیم یو اسکا ایکمک خاله مار با

عوض شده بدون  یما هامون با لباسا یاهایبرو و ب نیب

 نیآخر ی. همراه اسکانهیشیم نهیکنار شوم یحرف



با ذوق  یکه اسکا ذارمیم کیک یشمع رو هم رو

 :دهیهامون رو مخاطب قرار م

 

تولد بهراد رو خود زالل درست  کیهامون! ک یراست-

هم  رونیب یهاکیاز ک کشیک اقهی! قنیکرده، بب

 بهتره!

 ! دونمیم-

 یــــلیخ رونیب یها کیش هم از کتازه مزه-

 خوشمزه تره.

 ! دونمیم-

 

ها جابجا شمع دنیکه بخاطر چ یشکالت توپ یاسکا

و با تعجب به هامون  گردونهیشده رو سر جاش برم

 .کنهینگاه م

 



  ؟یدونیتو از کجا م -

 

 ...نطوریاون هم به من نگاه هم کنم،یهامون نگاه م به

به  بیعج یسرشه و جوابش با لحن یتو یچ دونمینم

 ...یمونیبه پش هیشب ی. لحنرسهیگوشم م

 

 قبال برام درست کرده...-

 

به سمت من  یاسکا یزدهجانیمتعجب و ه نگاه

 .گردهیبرم

 

 یمیشما انقدر باهم صم دونستمیواقعا زالل؟! من نم-

 ...نیبود

 



به سمت هامون  یاسکا یآب یهااز چشم نگاهم

در  یبدم صدا یبتونم جواب نکهیقبل او  گردهیبرم

« اومد»زده و آروم  جانیه یاسکا شهیباعث م اطیح

ها رو طبق برنامه المپ عیو سر ارهیرو به زبون ب

 خاموش کنه.

 

و دستپاچه  رمیم زیبه سمت م کیبا ک ینور گوش ریز

کانتر جا  یرو ادیم ادمیکه  گردمیم تیدنبال کبر

 گذاشتم.

 

 ره،یگیبه سمتم م یفندک یقدم بردارم کس نکهیا قبل

و  ستین یاون شخص هامونه کار سخت نکهیا صیتشخ

 . ارمیخودم ن یاصال به رو کنمیم یمن سع

 



 کیتار مهین یاون فضا ی. توکنمیها رو روشن م شمع

 جانیاز ه یروشن شده لبخند یکه با نور شمع ها کم

 نمکی. شمع آخر رو که روشن منهیشیلبام م یرو

 .خورهینگاه هامون گره م یتو قایو دق ادینگاهم باال م

 

که  یبود، تنها حس یزل زده بود به من! چشماش جور 

 ... دیکه شا یغم بود، غم نمیبب تونستمیم

 

بهراد  یهاقدم ی. صدارمیگیدر ازش چشم م یصدا با

خونه باعث  یکیو تار شهیکه وارد م شنومیرو م

نگران و  یصدا هیسکوت کنه اما بعد چند ثان شهیم

 .چهیسکوت خونه بپ یتو شدهیترس

 

 زم؟یزالل؟! عز-

 



قدماش  ی. صدالرزهیبخاطر من م شینگران نیاز ا قلبم

از  دهیبرق رو فشار م دیکل یو وقت شهیم ترکینزد

 .زنهیشوک خشکش م

 

تولدت -

 مبـــــــــــــــــــــــــــــــــارک...
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شعر  یکه با سرخوش کنهیو نگران به ما نگاه م شوکه

 .میخونیتولدت مبارک رو براش م

 

موهاش  یتو یدست ندازه،یم نیزم یرو رو فشیک

چند  ینگران که هنوز از شدت یو با لبخند کشهیم

و به  دهیسرش رو تکون م جونهیقبلش ب یلحظه

 .ادیسمتمون م

 

 نبود...  ادمیممنون! اصال -

 

و  کنهیبود رو بغل م ستادهیا کشیکه نزد یاسکا

نگاهم  دگریتهد ییو بعد... با چشما ایبعدش مار

 .کنهیم

 



 زلزله، آره؟  یبود ضیمر نیا یپس برا-

 

. اونم خندمیو م ندازمیرو باال م یاشونه طنتیش با

به آغوش  یو بعد دستاش رو به نشونه خندهیم

 ...کنهیباز م دنیکش

 

 ایدل رو به در یاما با هل دادن اسکا کشمیم خجالت

آغوش  یتو شمیغرق م هیاز ثان یکسر یو تو زنمیم

 ش!گرم و مردونه

سرم رو  شگهیو دست د چهیپیدور کمرم م دستش

 یشدم تو رهی. انگار زنجدارهینگه م شهنیس یرو

 و آرامش... تیاز امن ییایدن یشدم تو ریآغوشش، زنج

 

همه منتظر هامون هستن که  ام،یم رونیآغوشش ب از

و مشت محکم دستش  کنهیبه بهراد نگاه م رهیفقط خ



به رفتار  یلیاصال م دهیش نشون مو فک قفل شده

 دوستانه نداره.

 

دستش رو به سمت  یاروزمندانهیبا لبخند پ بهراد

 ...کنهیهامون دراز م

 هیلباش  یکه بدونم لبخند رو شناسمشیم اونقدر

اون  دهیکه نشون م هیلبخند ست،یلبخند دوستانه ن

کردن  ریتحق یکه داره برا یابرنده ست! برنده

 ...دهیبهش دست م فشیحر

 

 نکهیبدون ا بره،یتعلل دستش رو جلو م یبا کم هامون

داشته باشه با  یتموم نشونیب یجدال چشم یاحظهل

 .کنهیو بهراد به جمع نگاه م دنیهم دست م

 

 .امیبه دست و صورتم بزنم و ب یآب هیمن برم -



 

 نیزم یکه همچنان رو فشهیو نگاهم به ک رهیم بهراد

تا به  دارمیو برش م رمیم فشیافتاده. به سمت ک

 اتاقمون ببرم.

 یرو به همراه کتش که رو فیک رمیباال م یطبقه به

 سیکه از سرو کنمیکمد جابجا م یتخت انداخته تو

 .ادیم رونیب

 

بتونم از  نکهیبخندم و قبل ا شهینگاهش باعث م طرز

و با بستن در اتاق  رهیگیاتاق فرار کنم دستم رو م

 .ندازهیم رمیگ

 

 ؟یضیکه مر-

 بهت دروغ نگم! گهید دمیقول م-

 



از برق نگاهش و لبخند  شه،یم ترکیزنان بهم نزد قدم

 کنمیم یکنه و سع یکه قراره تالف فهممیلباش م یرو

م رو و گونه ارهیمظلومانه نگاهش کنم اما دست جلو م

 .کنهینوازش م

 

 !یامروز گفت یول-

 بود! یدروغ مصلحت-

 یمشکل یمصلحت هیتنب هی دیبا دیحساب نبا نیبا ا-

 ! هوم؟یداشته باش

 اد؟یدلت م-

 

. بوسهیرو م مینیو ب شهیخم م یطنتیلبخند پر از ش با

. شهیلباش بسته و نفسم حبس م یچشمام از گرما

 .کنهیگوشم زمزمه م ریصداش ز

 



 ینیب نیموهات، صبح چشمات، االنم ا شبید -

 کوچولوت! 

 

که  کنمیلبم رو حس م یآروم انگشتش رو حرکت

 .کنهیوار حرکت منوازش

بم  یو با صدا کنهیگردنم فوت م یداغش رو رو نفس

 :دهیگوشم ادامه م ریز یدارو خش

 

 کنه؟ یدلم حق داره واسه طعم لبات لحظه شمار -
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. اگر زنهیو خشکم م شهیحبس م منهیس یتو نفس

 بردینم رونیخودش با گرفتن دستام من رو از اتاق ب

 ....موندمیهمونجا م یتا ک دونمینم

 

 زیم که چ. هنوز اونقدر شوکهمیریم نییسالن پا به

بهراد شمع  نکهی. بعد اشمیها متوجه نماز اتفاق یادیز

 .میبُریرو م کیک کنه،یها رو فوت م

 

 یاسکا شنهادیبا پ کیاز ک دیو تمج فیتعر یکل  با

که از  یکادو یجعبه یکادو هارو آورده شد. اسکا

طرف خودش و هامون بود رو به بهراد داد که ست 



بود و  یقشنگ یلیپول و کمربند و کفش چرم خ فیک

بود  متیادکلن گرون ق هیهم از کادوش که  ایمار

 کرد.  ییرونما

 

 ریو ز دمیجعبه رو به دستش م رسهیمن که م نوبت

و  ستمیایعقب م یو لبخند مهربونش کم رهینگاه خ

 .کنمینگاهش م

 

 یچند لحظه به خودکار تو کنهیجعبه رو باز م یوقت

رو به من  نشینگاه پر از تحس مونه،یم رهیجعبه خ

و با  ارهیم رونیجعبه ب یو خودکار رو از تو دوزهیم

ها از پسر  بچه نیاسمش، چشماش ع یحکاک دنید

 شهیهم باعث م هیبق دییو تا نی. تحسزنهیذوق برق م

 نفس راحت بکشم.

  



که  میرو به آشپزخونه برد کیمونده ک یها و باق ظرف

 یبطر دنیش با دسر رفتن حوصله یبا بهونه یو اسکا

 :دهیم شنهادیزده پ جانیه یدلستر

 

 !یباز یبطر نیایب-

 

. شهیمانعم م یاسکا یهامخالفت کنم اما چشم خوامیم

 شهیم نیمانع ا یاما ذوق اسکا ستنین لیهم ما هیبق

 مخالفت کنن.

 

وسط سالن،  میشیمجبور م یاسکا شنهادیطبق پ همه

 .مینیدور هم بش شمیابر کیفرش کوچ یرو

 

اما در  کنهیمقاومت م یباز یشرکت تو یبرا هامون

 .شهیبه جمع اضافه م ایو مار یآخر با اصرار اسکا



 

 نکهیو با گفتن ا کنهیبا لبخند به جمع نگاه م بهراد

رو  یبطر کنه،یرو شروع م یچون تولدشه خودش باز

 .ستهیایاز حرکت م ایرو به مار ی.چرخونه. بطریم

 

 ! قتیحق ایجرئت -

 ! قتیحق-

 

و باالخره سوال  کنهیسکوت  فکر م هیچند ثان بهراد

 :پرسهیم

  

که ازم  یشد یحال اونقدر از دستم عصبان تا به-

  ؟یمتنفر بش

 

 .کنهیو چپ چپ نگاهش م خندهیم ایمار



  

هامون برام  یمتنفر معلومه که نه، تو به اندازه -

و  یشیمرموز م ونیهما نیکه ع یی! اما وقتایزیعز

 گذرهیسرت م یتو یبفهمه چ تونهینم چکسیه

 ت کنم!دوست دارم خفه

 

رو  یبطر ایو مار نهیشیلباش م یرو یتلخ لبخند

به سمت  دنیبعد از چند بار چرخ یو بطر چرخونهیم

 .شهیمتوقف م یاسکا

 

  قت؟یحق ایجرئت -

 ! قتیحق-

 

من ثابت  ینگاهش رو کنه،یبه جمع نگاه م ایمار

 :پرسهیسوال م یو با خنده رو به اسکا مونهیم



  

  ؟یداشت یچه حس یدیکه زالل رو د یبار نیاول-

 شد!  میم ازش بدم اومد هم بهش حسوده-

 

خنده با تعجب  نیمن هم ح خندن،یبجز هامون م همه

 : پرسهیسوال من رو م ایو مار کنمیبهش نگاه م

 

 چرا؟-

 

و آروم آروم  کنهیچشمام نگاه م یتو میمستق یاسکا

 .شهیلباش کمرنگ م یلبخند رو

  

 !آوردیم ادمیبد رو  یخاطره هی! چشماش، دونمینم-
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 ششیپ یحرف چند لحظه کنهیم یکه سع یاخنده با

 :دهیببره ادامه م ادیرو از 

  

شدم.  یجور هیبا بهراده  دمیو ازش بدم اومد چون د-

 هی کردمیفکر م کرد،یو فقط نگاه م زدیحرف نم

من رو دوست نداشته  گهیکه بهراد د کنهیم یکار

 باشه!



 

 .زنهیصادقانه حرف م کیکوچ یهابچه نیع شهیهم

و با  شهیخم م یمنتظر بمونه به سمت بطر نکهیا بدون

به سمت بهراد از  یکه بطر چرخونهیرو م یشدت بطر

 .ستهیایحرکت م

 

 قت؟یحق ایآخ جون! جرئت -

 

 .خندهیو م ندازهیباال م ییابرو بهراد

 

که  یتا هر سوال قتیحق گمیم یاگر فکر کرد -

 ! جرئت! یکور خوند یازم بپرس یخوایم

 

 یبه بهراد نگاه و سع زونیآو یبا لب و لوچه  یاسکا

 کنه: یتالف کنهیم



  

 .یبشور دیشام رو تو با یشد ظرفا نطوریحاال که ا-

 

و  چرخونهیرو م یو با چشمک بطر خندهیم بهراد

رو به هامون از حرکت  دمیبعد از چند بار چرخ یبطر

 .شهیمتوقف م

  

 قت؟یحق ایجرئت -

 

از  زیهم نشسته هستن، انگار همه چ یرو به رو درست

 نکهیدوئل اونها فراهم شده. هامون بدون ا یقبل برا

 :دهیبهراد برداره جواب م ینگاهش رو از چشما

 

 ! قتیحق-

 



سوالش رو از قبل آماده کرده که بدون فکر  انگار بهراد

 :کنهیم انشیکردن ب

 

  ؟یرو عقب انداخت یبا اسکا یچرا مراسم عروس-

 

 نیبا ا تونهینم یاونقدر شوکه شده که حت هامون

وسط که به سمت  یحالت بده. به بطر رییشوک تغ

نچندان  یو با مکث کنهیخودش نشونه رفته بود نگاه م

 :دهیجواب م عیکوتاه سر

 

 بشه! خوامیتا اونطور که م تیمنتظرم موقع-

 

که با  چرخونمیرو م یبطر عیو سر یحرف بدون

. ستهیایبه سمت من از حرکت م یچرخش کوتاه



آروم و  یصدا نکهیتا ا میکنیهردو به هم نگاه م

 :رسهیش به گوشم مگرفته

  

  قت؟یحق ایجرئت -

 جرئت! -

 

... یعصب ن،ی! خسته، ناراحت، غمگکنهیم نگاهم

 :شکنهیش سکوت خونه رو مآروم و خسته یصدا

 

 پاشو برو!_

 

اعتراض  یو اسکا کننیبا تعجب نگاهش م همه

 :کنهیم

  

  ؟یچ-



 

 :دهیم حیتوض یخسته و عصب هامون

 

 گمیکه م یخودش جرئت رو انتخاب کرد، پس هرکار-

 انجام بده!  دیرو با

 

 :کنهیم رو به من تکرار و

  

 !رونیبرو ب یباز نیپاشو برو، از  ا-

 

من جا  یبه اندازه چکسیمتعجب بودن اما ه همه

 نخورده!

رفتن من از  رونیش بجمله یانگار خواسته نکهیا با

رفتن از  رونیبه ب شتریبوده اما منظورش ب یباز یبطر

 ...مونیزندگ ی! بازمیهست که شروع کرده بود یباز



 

 رونیب میکه راه انداخت یا یباز نیاز ا خواستیم ازم

 برم!
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بودم! به  دهیند یباز نیواسه ا یشرط نیبه حال چن تا

شرط متعجب  نیکه مثل من از ا کنمیجمع نگاه م

 موندن.

 

تا در  شمیآروم از جام بلند م یقانون باز یاجرا یبرا

و  نمیشام رو بچ زینباشم و م کاریاونها ب یباز یادامه 

 یجمله یکه منظور واقع ارمیخودم ن یاصال به رو

 .دمیهامون رو فهم

 

خورشت و برنج  ارم،یم رونیب خچالی یرو از تو ساالد

 زیم یرو یها رو روو ظرف کنمیرو هم آماده م

 .نمیچیم

 

کار هامونه.   ریو من هنوزم ذهنم درگ کننیم یباز اونا

 کارو کرد؟  نیچرا ا



 

مخالفت  ادیبه کمکم ب نکهیا یبهراد برا شنهادیپ با

رو خراب نکنه و خودم به کارها  یتا باز کنمیم

 .رسمیم

 

 یاما به رو کنمینگاه هامون رو احساس م ینیسنگ

 هیاسکا یزده  جانیه یو حواسم به صدا ارمیخودم نم

 که دوباره نفر مقابلش بهراد شده.

 

 ! قتیحق ایجرئت -

 جرئت! -

 بهراد!  یبد جنس یــــــلیخ-

 

منم  یحت دهیبه هدفش نرس یصداش وقت یدیناام از

 :دهیو بهراد هم با خنده جواب م زنمیلبخند م



 

 که هست، حاال شرط رو بگو! نهیهم-

 

به  هیو با تک ذارمیرو هم کنار بشقاب م وانیل نیآخر

 .کنمیاونا نگاه م یها به باز یاز صندل یکی

 

به  یتا فکر کنهیچند بار به اطراف نگاه م یاسکا

که  شهیم ایمکثش باعث اعتراض مار نیسرش بزنه و ا

 .میرو تموم کن یزودتر باز خوادیم

  

شام  یبرا میبر میخوایم ه،یآخر نی! ایتر اسکا عیسر-

 وقته! رید یلیخ

 غذا از دهن افتاد! ،یبدو اسکا -

 



و همه با  خندهیم یو خوشحال جانیبا ه یاسکا

 .میکنیبهش نگاه م یکنجکاو

 

 ما زالل رو ببوس!  یهمه  یاالن، جلو نیهم-

 

 .کنهیاعتراض م یو اسکا خندنیم همه

 

  ؟یکم آورد گه،یپاشو د-

 

و بهراد  کنهیبعد به من نگاه م ،یبا اخم به اسکا هامون

 :دهیجواب م

 

 زیچ هیبهت فرصت بدم  خواستمیباشه! من م-

 که کار هر روزه... نی! ایتر انتخاب کنسخت

 



 یحت اد،یو به سمت من م شهیبلند م نیزم یرو از

 .کنمیعکس العمل نشون بدم و فقط نگاه م تونمینم

 

. دستش پشت سرم قرار ستهیایروبروم م بهراد

 یو گرم هشیم کی. سرش آروم به صورتم نزدرهیگیم

 .نهیشیم میشونیپ یکوتاه رو یلیلباش خ

  

 دایشدن پ یخال یبرا یم فرصتنفس حبس شده انگار

 یجمع و گرم یحرکتش جلو نیهرچند با هم کنه،یم

 از خجالت سرخ شدم. شکیلباش ب

 

بلند  یاعتراض اسکا یهمون حالم که صدا یتو هنوز

 :شهیم

 

 نه، از لباش! ینطوریا



 

 ...ی! اسکازنهیم خشکم

مخالفت بهراد  یگوش تا با صدا شهیتموم وجودم م 

 فرار کنم...

 

[08.10.21 07:06] 

 

 347_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

 

 

 .ندازهیهام مو دست دور شونه خندهیم بهراد



 

 ...یگفتیهمون اول م دیشرمنده! با-

  ؟یم آورک یدید-

 

 همه از جا بپرن. شهیهامون باعث م یداد ناگهان یصدا

 

  ه؟یچ هایبچه باز نی! ایاسکا گهیبس کن د-

 

 .دهیم حیو توض کنهیبا تعجب نگاهش م یاسکا

  

انجام بده! همونطور  دیگفتم با یکه هرچ هیشرط باز -

 !رونیزالل رفت ب یکه تو گفت

 گفتم تمومش کن!-

 



 زیبه سمت م تیبا عصبان شه،یبلند م نیزم یاز رو و

که  یبه اسکا ی. بهراد نگاهنهیشیم یصندل یو رو ادیم

و  رهیبه سمتش م کنه،یهامون بغض کرده م ادیبا فر

 رو بهتر کنه: یحال اسکا یبا شوخ کنهیم یسع

 

به نظر من هم حق با هامونه! االن وقت شامه، منم -

 گشنمه... یحساب

  

 :دهیادامه م یبا چشمک و

 

من شک نکن زالل و لباش  طیشرط تو و شرا نیبا ا-

چقدر خوشمزه  یدونیآخه نم خورم،یرو با هم م

 ست...

 



فرصت نگاه کردن به  یحت یزیشکستن چ یصدا با

. با شوک به سمت هامون کنمینم دایبهراد رو پ

 نیزم یو بشقاب جلو دستش رو وانیکه ل گردمیبرم

 افتاده و شکسته.

 

و آروم  کنهینگاه م هیهم به بق یتو یهابا اخم هامون

 :دهیم حیتوض

 

 ! دستم خورد افتاد...دیببخش-

 

و همه  کنهیرو جمع م هاشهیخودش خرده ش بهراد

از  ایکه مار ی. شام با خاطراتمیشیجمع م زیدور م

 .شهیخورده م کنهیم فیبهراد و هامون تعر یبچگ

 



 ینگاهم با چشما دماوریاما هر وقت سرم رو باال م 

که انگار دوست داشت  شدیهامون روبرو م نیخشمگ

 منو بجوئه! یدهنش خرخره یتو یلقمه یجا

 

 فهممی. نمشمیرفتاراش نم نیا لیمتوجه دل اصال

! کنهیباهام رفتار م نطوریو چرا ا هیمشکلش با من چ

تشنه  گهید یکیبه خون  یما کس نیاگر قرار بود ب

 باشه اون منم...

 

تا  کنمیو خنده به بهراد کمک م یاز شام با شوخ بعد

 یکه در مقابل اسکا یشام رو بخاطر جرئت یظرف ها

 انتخاب کرده بود بشوره.

 

به  یقبل هرکس یهاکه مثل شب گذرهیشب م مهین از

 .شهیو باز خونه غرق در سکوت م رهیاتاق خودش م



 

و  کنمی. موهام رو باز ممیریهم به اتاق خودمون م ما

پوست سرم رو بخاطر محکم بستن موهام مالش  یکم

 .دمیم

 

 ...یموهات بازه خوشگلتر یوقت-

 

داد  هیتراس به حفاظ تک یکه تو گردمیسمتش برم به

 .رمیو به سمتش م زنمی. لبخند مکنهیو نگاهم م

 

 تو؟ سرده! یایممنون! نم-

 ...خوادیآزاد م ینه! دلم هوا-

 شت،یپ امیبپوشم و ب یزیچ هیپس صبر من منم -

 .شهیسرد م یلیاتاق خ ینجوریا

 



شنل بافت به تراس  دنیو با پوش گردمیاتاق برم به

 که ساکت به آسمون زل زده. ستمیا یکنارش م رمیم
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شنل بافت به تراس  دنیو با پوش گردمیبرماتاق  به

 که ساکت به آسمون زل زده.  ستمیایکنارش م رمیم



 

 ؟یخوب-

 آره.-

 !یساکت-

  

و با گرفتن دستم  زنهیو لبخند م کنهینگاه م بهم

 تر بشم. کیبهش نزد کنهیمجبورم م

 

قرمز  بای. آسمون تقردمیم هیرو به بازوش تک سرم

 راهه... یتو یبارندگ یعنی نیرنگه و ا

 

 ...خوادیم گاریدلم س-

 

 .کنمیتعجب نگاهش م با

 



 !یاما تو قول داد-

 

صورتم  یکه با باد تو ییموها یو دسته خندهیم

 .فرستهیرو پشت گوشم م ختهیر

 

 نیگزیجا هیدنبال  دم،یتا االن نکش نیواسه هم -

 که آرومم کن... یزیچ هی. گردمیم

 ارم؟یبرات دمنوش ب یخوایم-

 نه... -

 کنه؟یآرومت م یپس چ-

 خودت!-

 

 یطاقت من رو تو یکه ب کنمیتعجب نگاهش م با

. سرش رو چهیپیو دستاش دور بدنم م کشهیبغلش م



و  کشهیم قیچندبار نفس عم بره،یموهام فرو م یتو

 :کنهیگوشم زمزمه م ریز

 

! چشمات، برق نگاهت، یکنیفقط خودت آرومم م-

بدنت، نفس  یموهات، عطرت، گرما دنات،یخند

 ...دناتیکش

 

 .دهیو همونجا ادامه م بوسهیگوشم رو م یالله

 

 ،یترسیو نم یمونیبغلم م یآروم تو ینجوریوقت ا -

! یدزدیو ازم چشم م یشیو سرخ م بوسمتیم یوقت

 با من؟ یکنیم کاریچ یآخ... دار

 

 :کنهیو زمزمه م برمیفرو م شنهیس یرو تو سرم

 



 ؟یبرقص یبلد-

 

و ادامه  مونهیکه منتظر نم کنمیتعجب نگاهش م با

 :دهیم

 

 نی! همیبرقص دینه، چون با ای یکه بلد ستیمهم ن-

 االن و البته بدون آهنگ...

 

از اونم که بفهمم و اون دستم رو دور گردن  ترشوکه

خودش دور کمرم گره  یهادست ذاره،یخودش م

 . کنهیو آروم شروع به حرکت م خورهیم

 

که هماهنگ با  گذرهینم یزیو چ خندمیآروم م فقط

 .کنمیبدنش حرکت م

 



جور خاصه.  هی زیداره. همه چ یبیحس عج زیچ هه

 :خونهیگوشم آروم م ریصداش که ز یحت

 

 خدا یپس از تو نمونم برا-

 و برو نیمرگ دلم را بب تو

 غم یز شاخه  یطوفان سخت چو

 و برو نیام را بچ یهست گل

  یهستم من آن تک درخت که

 طوفان نشسته یدر پا که

 وجودش یشاخه ها همه

 شکسته... عتیخشم طب ز
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آرومه؛ درست مثل  زیهمه چ میشیمتوقف م یوقت

 چشماش...

 گوشمه! یزمزمه و صداش تو هنوز

 

 یزیاما چ چسبونهیم میشونیرو به پ شیشونیپ

 .گهینم

 یشاخه یالباد البه یباز یو صدا میسکوت کرد هردو

 نیکرده ا دنینم بارون که شروع به بارها و نمدرخت

 ...شکنهیسکوت رو م



 

 ممنون!-

 

 .بوسهیرو م میشونیو پ رهیگیفاصله م ازم

 

 امشب... یبرا-

 

 .نهیشیو لبش پشت پلکم م شهیم خم

 

 آرامش... نیا نیا یبرا-

 

 .دهیو ادامه م نهیشیم مینیب یلباش رو یگرما

 

 ...دنیو رقص یهمراه نیا یبرا-

 



و  کنهیم رو نوازش م. انگشتش گونهکنمیم نگاهش

. شهیم دهیهام کشآروم حرکت انگشتش به سمت لب

 ...رهیبان قلبم باال مضر

 

االن  نکهیا یبرا ،یقبول کرد نکهیا یممنون برا-

 ...یینجایا

 

 .شهیو خم م کنهیلبم رو نوازش م آروم

 

 که کنارت دارم. یآرامش نیا یبرا-

 

چشمام رو ببندم و  شهیشدن صورتش باعث م کینزد

. کنمیلباش رو حس م یکه گرما کشهیطول نم ادیز

 .نهیشیلبام م یآروم و بدون حرکت رو

 



به بازوهاش چنگ  لرزه،یپاهام م کنمیم احساس

 تا بتونم تعادلم رو حفظ کنم.  زنمیم

نگرانش به گوشم  یو صدا رهیگیازم فاصله م عیسر

 :رسهیم

 

  ؟یزالل؟ خوب-

 آ... آره! خوبم...-

 تو؟ میبر یخوایم ،یلرزیم یدار-

 نه، خوبم...-

 

موهاش  یتو یو کالفه دست کنهینگاهم م نگران

 .کشهیم

 

 ... دی... من... نباخواستمی! نمدیببخش-

 



 یرو یحال خوبش رو خراب کنم، به سخت خوامینم

و با خجالت گردنش رو کوتاه  ستمیایپنجه پاهام م

 :زنمیو آروم لب م کنهی. شوکه نگاهم مبوسمیم

 

 من خوبم...-

 

و دوباره به سمت لبام خم  زنهیلبخند م کنه،یم نگاهم

 ...دنمیبه بوس کنهیو آروم شروع م شهیم

 

از سمت منه که با حرکت  یمنتظر نشونه ا انگار

 ...بوسهیبا ولع م نباریموهاش ا یدست.هام تو

 

 نیا ادینم ادمیکه  کنمیو من احساس م بوسهیم اون

 ...کردمیم یسال ها، قبل اومدنش چطور زندگ
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 یکیتار دنیکه با د شمیوارد م کنمیخونه رو باز م در

. دست بهراد که پشت سرم شهیخونه نفسم حبس م

 .رهیگیکمرم قرار م یوارد خونه شده رو

  

 .کنمینترس زالل! صبر کن االن المپ ها رو روشن م-



 

. بهراد شهیتموم خونه روشن م هیعرض چند ثان در

 ارهیکه پالتوش رو در م یو در حال رهیچند قدم جلو م

 :زنهیرو صدا م یو اسکا ایبا تعجب مار

  

 خاله؟  ؟یاسکا-

 

اما  رمین باال مو به سال بندمی. در رو مادینم یجواب

و به  کنمی. لباسم رو عوض مستین یاونجا هم خبر

 .زنمیزنگ م یبهراد به اسکا شنهادیپ

 

 یو از صدا کنهیاز چند بوق تماس رو وصل م بعد

 یشلوغ یجا فهممیم رسهیکه به گوشم م یشلوغ

 هستن.

 



  ؟یی! کجایسالم اسکا-

بازار تا  میمن و خاله اومد ن؟یاومد یسالم زالل! ک-

 .میکن دیفردا شب خر یبرا

خونه،  میاالن از سرپروژه برگشت نیمن و بهراد هم-

 . فردا شب چه خبره؟ مینگران شد نیستین میدید

گرفته ما  یجشن دورهم هی انی! پوگهید لدائهیشب -

 شلوغه زالل!  یلیاما بازار خ دیخر میهم اومد

  ن؟یایم یباشه! ک-

 دیخر یو کل میدینخر یزی! ما هم هنوز چدونمینم-

. منتظر ما میخوریم رونی. احتماال شام رو بمیدار

 .نینباش

 خوش بگذره. زم،یباشه عز-

 !یبا زم،یعز یمرس-

 



و به بهراد که مشغول جابجا  کنمیرو قطع م تماس

 .کنمیکمده نگاه م یکردن لباساش تو

  

 شد؟  یچ-

قراره  انی! پوانی. تا آخر شب هم نمدیرفتن خر-

 ره؟یجشن بگ

 

 .رهیهم م یاخماش تو هویو  کنهیم نگاهم

 

رفت!  ادمیبهم گفت به کل  انیپو روزیآخ... آره د-

 . می. فقط خودمونکهیکوچ یدورهم هی ست،یجشن ن

 

 یو برا زنمیسرش غر م یپرتحواس نیبابت ا یکم

 خچالی ی. از تورمیم نییدرست کردن شام به پا



 بیبعد از سرخ شدن س ارمیم رونیهمبرگر رو ب

 .کنمیها اونا رو هم سرخ م ینیزم

  

 ؟یکنیم کاریچ یدار-

 

با  شهیکه دوش گرفته و مثل هم کنمیبهراد نگاه م به

 .شهیدار وارد آشپزخونه منم یموها

 

 .کنمیدرست م یشام حاضر هی-

 !یاخسته ارن،یغذا ب گفتمیم-

 گشنمه. یلینه خ-

 

 .ادیو به سمتم م زنهیم یمعنادار لبخند

عادت  رییبخاطر تغ یکه حساب فتمیحرف پزشکم م ادی

پوستم رفته از بهراد  ریکه ز یو به اصطالح آب مییغذا



اونقدر حواسش به من و  نکهیتشکر کرد و بابت ا

کم و کنترل شده لقب  یلیقرصام هست که حمالتم خ

 رو بهش داده.« همسر نمونه»

 

ظرف  یاز تو طنتیکه با ش کنمیلبخند نگاهش م با

 .دارهیسرخ شده رو برم ینیزم بیچندتا س

 

 شامه! یناخونک نزن بهراد، برا-

 

 رهیو خ دهیم هیپشتش تک نتیبه کاب یقیلبخند عم با

نگاهاش عادت  نیهنوز به ا کنه،یو نافذ نگاهم م

 نکردم.

 



. هول کنمیو دست و پاهام رو گم م لرزهیم قلبم

پرسش صداش  یکه معلم برا یمثل شاگرد شم؛یم

 کرده...
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و  ستیتظاهر کنم که حواسم بهش ن کنمیم یسع

که سرخ شده بودن رو جمع کنم که  ییهاینیزم بیس

 .فتهیم نیزم یو قاشق از دستم رو سوزهیدستم م

از دهنم  یاخفه یناله ره،یهم م یاز سوزش تو اخمام

 .ادیکه بهراد با عجله جلو م شهیخارج م

 

  ؟یکرد کاریچ-

 سوختم!-

 حواست کجاست؟ -

 !گهیتوئه د ری... تقصیآ-

 

خونه رو  یباز شدن در ورود یصدا کنمیم احساس

 :شهیاما با حرف بهراد حواسم م دمیشن

  

 !نمشیبب-



 

 کنهیقرمز شده. آروم فوتش م کنه،یم نگاه مانگشت به

بچه ها لب  نیاراده ع یو ب شهیم شتریکه سوزشش ب

 .نمیچیبرم

  

 ! سوزهیم-

بده  شه؟یآخ آخ اوف شده؟! بوسش کنم خوب م-

 بوسش کنم...

 

 نیکه ع یمهربون و لبخند زل زده به من ینگاه با

از  یبیم که ترک. انگار از چهرهکنمیها بهش نگاه مبچه

خوشش اومده که لبخندش  تهیجا خوردن مظلوم

 .شهیم ترقیعم

 



 یکه جلو نمیبیبزنم هامون رو م یحرف نکهیا قبل

 . کنهیو نگاهمون م ستادهیآشپزخونه ا

 

 دیشا ش،یکدفعهیبخاطر حضور  دیچرا، شا دونمینم

 یبودن تو تیبخاطر وضع ای بشیبخاطر نگاه عج

 .کنمیسالم م و شمیآغوش بهراده که هول م

 

 کنهیو نگاهش م گردهیبا سالم من به عقب برم بهراد

لب سالم کنه و به سالن  ریهامون هم ز شهیو باعث م

 باال بره.

 

 رونیرو ب یپماد هانتیاز کاب یکی یکشو یاز تو بهراد

 .زنهیانگشتم م یو رو ارهیم

 

 ! کنمیرو خودم درست م شهیبق نوریا ایب-



  ؟یبلد-

  خواد؟یمگه همبرگر سرخ کردن هم بلد بودن م-

 

شام  یهاظرف مگهید یو با دست خندمیژستش م به

 زیم یسالن، رو یبزرگ تو زیم یو بجا دارمیرو برم

 .نمیچیآشپزخونه م یتو کیکوچ

  

و مشغول  مینیشیم زیدور م ییتااومدن هامون سه با

 ی. هامون ساکت و بدون حرفمیشیخوردن شام م

 .خورهیآروم غذاش رو م

 یآروم یو با صدا دهیآخرش رو قورت م یلقمه بهراد

 :زنهیغر م

 

واسه  نایا لیآج یابهر نمیبابا! اصال حواسم نبود بب یا-

 نه! ایگرفته  لدای



 مثل پارسال!؟ -

 

 .زنهیو لبخند م کنهیم نگاهم

 

 ادتی کردمیدلم، مثل پارسال. فکر نم زیآره عز-

 باشه! 

 دارم!  یایقو یحافظهمن -

 زلزله... دونمیم-

 

لبم رو  کینزد ییجا شه،یخم م رمنتظرهیغ یلیخ و

 .رهیبه سالن م یو با چشمک بوسمیم

 

 گهید یلحظه هی تونمینم یکه حت خورمیجا م اونقدر

بهراد اونجا  یهامون و شرم بوسه یرهینگاه خ ریز



با برداشتن بشقاب خودم و بهراد به  عیبمونم. سر

 .رمیم نکیسمت س
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با برداشتن بشقاب خودم و بهراد به سمت  عیسر

 .رمیم نکیس

 



اما هامون روبرو  گردمیبرم هاوانیبرداشتن ل یبرا

 یها رو خودش جمع کرده و روظرف ی. باقشمیم

 .ذارهیم نکیس

 

بهراده!  ینگاهش مثل نگاهش بعد از بوسه هنوز

 یهم تو یاگهید زیچ هیبار  نیو ا نیخشمگ ،یعصبان

 مثل غم! یزینگاهشه، چ

 

 کنهیبه تشکر زمزمه م هیشب یزیچ یلب و عصبان ریز

 .رهیم رونیو از آشپزخونه ب

 

ها با آب شستن ظرف دیتا شا کنمیسرد رو باز م آب

ها شستن ظرف نیحالم رو بهتر کنه. ح یسرد کم

 .کنهیو با لبخند نگاهم م ادیبهراد به آشپزخونه م

 



من  نوریا ایمگه انگشتت نسوخته؟ ب ؟یکنیم کاریچ-

 .میشوریم

 .کنهینه! آب سرد سوزشش رو کمتر م-

 

. رهیگیآغوشش م یمن رو تو بایو تقر ادیپشتم م به

 ینفساش رو یبهش بگم ولم کنه گرما نکهیقبل ا

 .کنهیگلو خفه م یگردنم صدام رو تو

 یگوشم و بازدم داغش رو ریز قشیعم ینفسا یصدا

 .ندازهیگردنم بدنم رو به لرز م

 

 .کنمیصداش م یو به سخت لرزهیم صدام

 

 بهراد؟ لطفا...-

 



به سمتش  کنهیم مجبورم مشونه یفشار دستاش رو با

صورتم رو پشت گوشم  یتو ختهیر یبرگردم، موها

 .رقصهیوار مم نوازشگونه یو دستش رو فرستهیم

 

 .شورمیدلم، خودم م زیکنار عز ایب-

 

لبام!  یرو خورهیم نگاهش سر منوازش گونه نیح

 نکهیتا ا رهیحرکت دستش آروم به سمت لبام م

رو نوازش  نمییوار لب پاانگشت شستش نوازش

 .کنهیم

 

 !متعجبم

 شیحد پ نیتا ا گهید چوقتیاز شب تولدش ه بعد

اما  ستین لیمیکه ب خوندمینرفت. از نگاهش م

 ...کردیمراعات حال من رو م



 

لبامه که  کی... لباش اونقدر نزدکنهیآروم خم م سرش

تماس  یپوست لبم و حت یهاش رو رونفس یگرما

 .کنمیکوتاه لباش با لبام رو حس م

 

دوباره  یکه دلم تجربه شهیخودم هم باورم نم یحت

 ...خوادیهاش رو ماون بوسه

 

داغ و مرطوبش  یلبا یکوتاه گرما یلیخ یالحظه یبرا

 که...  کنمیلبام حس م یو رو

 

 یتو ادشونیداد و فر یفقط صدا امیبه خودم م یوقت

بهراد  یقهیکه  کنمی! به هامون نگاه مچهیپیگوشم م

 .زنهیم ادیرو گرفته فر

 



 اهیس تیشده! از عصبان داشیاز کجا پ دونمینم اصال

 ادیشده و رگ متورم گردنش به وضوح مشخصه و فر

 ... زنهیم

ش با هر داد حنجره کنمیکه احساس م یجور

 .شهیم دهیخراش

 

و ثابت ر یچ یخوایم ؟یکنیکارو با من م نیچرا ا-

 ؟یکنـــــــــ کاریچ یخوایبهراد؟ م یکن

 هـــــــــــــان؟

 

بزنه، اما  یحرف نکهیبدون ا کنه،یفقط نگاهش م بهراد

 :زنهیم ادیهامون همچنان فر

  

 ؟یزجرکشم کن یخوایبس کن، بس کن! م-

! بس کن! تمومش کن یدیآرهـــــه؟ به هدفت رس



رو ثابت  یچ یخوای! میکنینابودم م یبهراد! دار

 !فتم؟یبه پات ب یخوایم ؟یکن

 

سرد، خشک،  کنهی! فقط نگاه مگهینم یچیه بهراد

 !احساسیب

 

 :ادیبرعکس هامون رو به من آروم به حرف م و

 

 .زمیاتاق عز یبرو تو-

 

 .زنهیم ادیهامون فر اما

 

که  یبهم ثابت کن یخوایم ؟یکن کاریچ یخوایم-

 ش؟یبوسیم نمیرو ندارم که بب نیطاقت ا یحت
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که  یبهم ثابت کن یخوایم ؟یکن کاریچ یخوایم-

 ش؟یبوسیم نمیندارم که بب نویطاقت ا یحت

 

 :زنهیم ادیبا تموم وجود فر نباریا و

 



 نکهیاز تصور ا یآره، آرهـــــــــه!!! حت-

 ؟یفهمی! مشمیم ــــــــــــونهید شیببوس

و  یکنارش نکهی. ارسمی! به جنون مـــــــــونهید

 خندهیکنارت م ی! وقتکنهیم میبا بودنت آرومه روان

! ی! آره بهراد تو بردـــــــــــــــرمیمیم

 خوامیم مهنوزم دوستش دارم، هنوزم عاشقشم! هنوز

 مال من باشه!

 

و چند بار تکون  رهیگیتر مبهراد رو محکم یقهی

 :دهیم

  

منه  یزلزله، اون هنوز زلزله یبهش بگ یحق ندار-

 یتو باشه! تو حق ندار یشناسنامه برا یاگر تو یحت

اون مال منه  ،یلباش رو ببوس یحق ندار ،یبغلش کن



 یدونیتو که م ؟یفهمــــــــــــــیبهراد! م

 !خوامشیچقدر م

 

 !فهممیاز حرفاشون نم یچیه کنم،یم نگاهشون

 نیع خوره؟یبه هم نم یچیچرا ه گه؟یم یچ هامون

کنار هم  یچیهاش درست نباشن هکه قطعه یپازل هی

که  ییحرفا یبرا یا یمعن چی! هرهیگیقرار نم

 کنم؟ینم دایپ شنومیم

 

. اولش آرومه اما با هر کلمه شهیبهراد بلند م یصدا

 ی! با ضربهشهیم تریو عصب رهیگیاوج م شتریب

باعث  زنهیهامون م ینهیکه به تخت س یمحکم

 چند قدم به عقب بره: شهیم

 



مال من نبود؟  ایمگه دن خواستم؟یرو نم ایمگه من دن_

تموم  ایمگه دن مردم؟ینم ایدن یهاخنده یمگه من برا

 من نبود؟  یایدن

 نکن... یخودت رو با زالل  من تالف یایبهراد! دن-

که از  هیزالل همون آرامش ست؛ین ایدن یزالل تالف-

 .یگرفت میمن و زندگ

 

اما  کنهیو بهم نگاه م گردهیبه سمتم برم هامون

 .گردهیدوباره نگاهش رو به سمت بهراد برم

  

 رو بدونه! زیکن، بذار همه چ فیبهش بگو! براش تعر-

 

. کنهینگاهم م هیو چند ثان ادیخودش به سمتم م و

 غمه... نمیبیکه م یزیچشماش تنها چ یتو

  



 ،یاالن زن برادرم نکهیش از تو شروع شد! اهمه-

همه  نکهیا دونه،یبرادرم منو برادر خودش نم نکهیا

 ش...توئه زالل! همه ریش تقصهمه خت،یبه هم ر زیچ

 

از حرفاش، از ! فهممینم یچیه کنم،یم نگاهش

 از چشماش... ش،یناراحت

و تند  دهیو با دستش منو نشون م کنهیبهراد نگاه م به

 .کشهینفس م یو عصب

 

بفهمم  نکهیبدون ا یچجور یکرد فیبراش تعر-

اون  دمشیدیکه م ییروزا یعاشقش شدم؟ بهش گفت

آره؟  زدم؟یشب تا صبح در موردش باهات حرف م

 چشماش شده بودم؟  یوونهید یبراش گفت ؟یگفت

 

 .کنهیو نگاهم م ادیسمت من م به



  

 یباهام خوب بش نکهیواسه ا یبرات گفته که چجور-

چند  یدونیم دم؟یکشیها شب و روز نقشه مبچه نیع

که  رمیکردم که دستات رو بگ نیروز با خودم تمر

لبات رو  یذاریمن م یچشما یاما حاال جلو ینداشت

 ببوسه؟ 

 

که  ییزایبه چ شنوم،یکه م ییزایبه چ کنم،یم نگاهش

 حس دارم: توهم...   هیفقط و فقط  نمیبیم

 

! احتماال حالم بد شده و بخاطرش دارم کابوس آره

 :زنهیکابوس من داد م یو هامون تو نمیبیم

 



 نقدریهمون هامون مغرور ا ؟یکنیهان؟ باور نم-

که کردم از  یهر کار یکنیدوستت داشته؟ باور نم

 دوست داشتن تو بوده؟ یرو
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 نقدریهمون هامون مغرور ا ؟یکنیباور نم هان؟

که کردم از  یهر کار یکنیدوستت داشته؟ باور نم



 یرازم دو نقدریدوست داشتن تو بوده؟ اما تو ا یرو

 یسالم و خداحافظ یجز برا ییکه جا یکردیم

و مهتا با همن  انیپو دمیفهم ی! زالل وقتیذاشتینم

به  سایآ بهخودشون  انتیگرفتم. اونا با خ شیآت

نبوده،  یانتیخ چیکه انگار ه یکنار اومدن جور یراحت

تو،  یتو، بخاطر غرور لعنت یهایاما من بخاطر دور

نتونسته  یحت یکه نسبت به من داشت یبخاطر گارد

دورتر هم  چیبشم که ه کیقدم بهت نزد هیبودم 

 یزیتو برنامه ر دنیقبل د ی.  تموم روزاشدمیم

اون غرورت  خی دیبشم تا شا هاکه باهات تن کردمیم

. من یاز منو کمتر کن یدور نیا خردههیآب بشه و 

 !یکردیازم فرار م یجلو اما توئه لعنت ومدمیم

 

 :کنهیتکرار م یبلندتر یبا صدا بهراد

 



 اتاق! یزالل گفتم برو تو-

 

. کنمیتکون بخورم. من فقط نگاه م تونمیمن نم اما

چشمام ادامه  یندارم و هامون جلو یاگهیقدرت کار د

 :دهیم

 

ها رو گشته از چند روز قبل تموم فروشگاه یدونیم-

تن  یشب جشن تو خواستیکه دلم م یبودم تا لباس

سر  ینذاشت یکردم؟ اما اون روز حت دایرو پ نمیتو بب

ببرمت و  نکهیصحبت رو باهات باز کنم چه برسه ا

 رو بهت نشون بدم!  میلباس انتخاب

 

 .ارهیم ادمیو دونه دونه خاطرات رو به  گهیم اون

 



صورتم چند لحظه  یتو یزد یکه با گلوله برف یروز-

با من  یخوایم شدیخشک شده بودم! چون باورم نم

که  یوقت یدونستیم کاشیا ی. ولیکن یهم برف باز

 یبرا یکه برام پرت کرد یایاون گلوله برف دمیفهم

شد... کم کم داشت  یمن چه حال یبود نه برا سایآ

بشم. برام شده  کیبهت نزد تونمیکه نم شدیباورم م

! تا اون لحظه ایدن یآرزو نیتریافتنیدست ن یبود

 ن،یکه خواستم رو بدست آورده بودم. ماش یهرچ

! یکه فکر کن یکار و... هرچ م،یلیتحص یرشته

 یبرا دیبا یوقت یشده بود میزندگ ینقطه نیترجذاب

. زدمیم شیخودم رو به آب و آت نطوریبهت ا دنیرس

. بهت ایحس دن نیترنیریفکرکردن بهت شده بود ش

و صحبت راجع به ت ایبا بهراد و دن کردم،یفکر م

تا بتونم  دادمیاونا گوش م یشنهادهایو به پ کردمیم



بشم. کار هر شبمون شده بود  تا صبح در  کیبهت نزد

 مورد تو حرف بزنم.

 

 .دهیادامه م یترآروم یخسته و با صدا بنده،یم چشم

 

 گفتیم میزدیراجع به تو حرف م یوقت ایدن-

 دنیرس یبرا یخانوادگ یاز حماسه یا گهید یجلسه»

من  یهازدن شیبه آب و آت نیهمه ا«. هامون به زالل

بجز تو! اواخر اونقدر بد شده بودم که به  دنیدیرو م

رو  ایبهراد دن یوقت یحت کردم،یم یحسود زیهمه چ

 ایدن یکه وقت یکرده بود امباه ی... تو کارکردیبغل م

که چرا من  شدیم میحسود کردیبهراد ناز م یبرا

 تو رو داشته باشم؟! تونمینم

 



اما من به  رهیگیو دستم رو م ادیبه سمتم م بهراد

 بیعج یهاکه حرف یهامون کنم،یهامون نگاه م

 ...زنهیم

 

 ییکار به جا گهید یچند روز مونده بود به جشن وقت-

کردنت از  ی! غرورت و دورارمینبردم نتونستم طاقت ب

گفتم که  ایدنبود. به بهراد و  دهیامونم رو بر گهیمن د

جشن غرورم رو بذارم کنار و بهت بگم  یتو خوامیم

 کردیمخالفت م ایدوستت دارم.  بهراد موافق بود و دن

. اما برام مهم نبود، من یشتر ازم فرار کنیب دیترسیو م

 رو گرفته بودم. ممیتصم

 

 ریس یاگهید یچشمام اما خودش جا یتو زنهیم زل

 . کنهیم

 



بودم که برق  دهیبرگشتم خونه اما هنوز به سالن نرس-

تا ژنراتور  ستادمیشد. سر جام ا کیرفت و خونه تار

 یکیبودم وسط تار ستادهیروشن بشه. ا یبرق اضطرار

 نقدریا کردمی. فکر مدمیتو رو شن یخونه که صدا

فکر  نیزده به سرم... هنوز ا االتیبهت فکر کردم که خ

بغلم  یخودش رو تو یکی هاز سرم نگذشته بود ک

 انداخت! 

 

 . نهیشیلباش م یرو یو لبخند تلخ دهیتکون م سر

 

 ادته؟ی... یدیلرزیم دهیبچه گنجشک ترس هی نیع -

 مامانتم! یفکر کرده بود

 یکیاز تار دنتیبه حرف زدن، از ترس یکرد شروع

. یو شست یکرد زیتموم خونه رو تم نکهی! از ایگفت

بودم که کارگر  دهیاز حرفات فهم یوقت شدیباورم نم



که با غرورت غرور من رو  یی. توییخونمون تو دیجد

 بودم که... دهیحاال فهم ،یبود ختهیبه هم ر
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آهن زنگ زده  کهیگردنم رو که مثل به ت یسخت به

و نگاهش  چرخونمیبه سمت بهراد م خوردیتکون نم

 .کنمیم



 

که  خوامیو با چشمام ازش کمک م کنمینگاهش م 

 که پشتمه... یینجاتم بده، مثل تموم وقتا شهیمثل هم

 

آغوشش  یاون من رو تو زنمیبه دستش چنگ م 

 .کنهیگوشم زمزمه م ریو ز کشهیم

 

 ی. بهت که گفتم برو توزمیعز میبر ای! بستین یزیچ-

 اتاق...

  

 نی. انگار قصد نداره اکنهیهامون دوباره شروع م اما

 احمقانه رو تموم کنه. شینما

 



که بخاطر له  یبذار بشنوه! بشنوه کس ش؟یبریکجا م-

کردنش کنار تو قرار گرفته هنوزم واسه خنده هاش 

 ! رهیمیم

 

ه و به من نگا شهیبهراد جدا م یاز چشما نگاهش

 . کنهیم

 

کار  نیترلحظه احمقانه هی یتو یبغلم بود یتو یوقت-

پا  ریتو ز شیغرورم رو پ دیبه ذهنم زد. چرا من با

 تونستمیکه بوجود اومده بود م یطیبا شرا ذاشتم؟یم

سمتم! تنها نقطه  یایکنم که تو خودت ب یکار هی

با اون تو رو رام خودم  یبه راحت تونستمیضعفت که م

دستام بود، غرورت!!! اگر غرورت رو ازت  یکنم تو

 ریعروسک خودم. چند بار غ یشدیم گرفتمیم

مهتا و  دونستمیبودم و م دهیها پرساز بچه میمستق



ت از کار خودت و خانواده یزیچ انیو پو سایآ

 یبتونم تو رو برا نکهیا لیدل شدیم نی. همدوننینم

 خودم نگه دارم.

 

 :دهیو ادامه م کشهیبه صورتش م یدست یعصب

 

چه  یتو یدیو فهم دیبرق به ساختمون رس یوقت-

رو گفتم تا  دیبه فکرم رس یهرچ یقرار گرفت یطیشرا

که  ییخالص! اونا ریت هیخلع سالحت کنم... 

رو گفتم و به اتاقم رفتم. به بهراد زنگ زدم  خواستمیم

 دمیخواستم برم د یدنبالم. وقت ادیو  ازش خواستم ب

خانوادت  یرو دونستمیبرادرت اومدن. ممادر و 

با اوج احترام رفتار کردم تا هم  نیهم یبرا یحساس

باز کنم و هم  ییخودم جا یت براخانواده شیپ

 اعتمادشون رو جلب کنم! 



 فیرو تعر زیبهراد همه چ یزدم برا رونیخونه که ب از

 ومدهیکنار ن هیقض نیکردم. اما هنوز خودم هم با ا

خونه  یتو یتموم اتفاقا کردمیبودم! همش فکر م

سراغ  میخونه و رفت میدیرس نکهیتوهم ذهنمه! تا ا

! تهیواقع زیهمه چ دمیو اونجا بود که فهم هانیدورب

که نشون  یعکس العمل خاطرمنتظر بودم تا بهراد ب

 کنه اما... فیدادم ازم تعر

  

گاه و به بهراد ن ذارهیچپش م یگونه یرو رو دستش

 .کنهیم

  

که  یا یلیدرد اون س کنمیاشتباه م یهنوز هم وقت-

که با  یکرد دمی. تهدنهیشیصورتم م یرو یبهم زد

پشت اون تا من و  یریزالل درست رفتار کنم وگرنه م

. به حرفت گوش ندادم و تو مثل یغرورم رو له کن



پشت  یداداش بزرگه... رفت یحرفت موند یرو شهیهم

سال خودم  نهمهیکه بعد ا ی! جوریاون و لهم کرد

خودش! آخر به زبون  یغرورم رو شکستم، اونم جلو

دلم  یتو دنشیعمر با د کیکه  یآوردم... احساس

روش اما  بستمیو من چشم م کردیبه پا م شیآت

خودش به  یکه جلو یینجای... انجایبه ا دیآخرش رس

چشمام زالل  من رو  یجلو ،یشکل لهم کن نیبدتر

برادرم  یچشمام عشقم برا یجلو ،یریلت بگبغ یتو

. یبکش شیرو به آت زمیچشمام همه چ یناز کنه، جلو

حرفت  یپا شهیآره بهراد... آره داداش! تو مثل هم

 ...یموند

 

و به سقف  زنهیموهاش م یال یهر دو دست چنگ با

 .کنهینگاه م

  



 !هیکاف گهیاما د-

 

هامون و بهراد در  نیبگم، نگاهم ب تونمینم یچیه

هامون  یحرفا نکهیدرصد باور ا هی یبرا یگردشه! حت

که نفسم رو  ارهیم منهیس یبه قفسه یفشار هیتیواقع

 تونمینم یاونقدر که از شدت درد حت کنه،یحبس م

 ناله کنم...

 

تموم بدنم پخش  یدرد قلبم با پمپاژ خون تو انگار

 رو حس هامچهیقفل شدن تک تک ماه شه،یم

 !کنمیم

 

 !رهینم رونیاز ذهنم ب یالحظه یهامون برا یحرفا

 



حرفاش به درد قلبم اضافه  یجمله به جمله  هضم

 یمعن کنمیم یو من ناباورانه و مصرانه سع کنهیم

 کنم. دایحرفاش پ یبرا گهید

 تیواقع نیاصال واقعا ا دینه... شا شهیباورم نم اصال

 باور کنم؟ شهیرو مگه م یزیچ نینداره! چن

 

 عالقه به من؟ نه! از محاالته! محال... هامون؟

 

[11.10.21 12:31] 

 

 356_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 



 عالقه به من؟ نه! از محاالته! محال... هامون؟

 

 .کنهیغم و حسرت نگاهم م با

 یزی. انگار چرهیآروم دستم به سمت سرم م آروم

سرم به اوج  یقصد منفجر کردن سرم رو داره. درد تو

سرم رو محکم  خوادیکه دلم م دیاونقدر شد رسه،یم

 دیو خودم رو به همه جا بکوبم تا شا رمیدستام بگ یتو

 دردم کمتر بشه...

 

و من فقط نگاه  شهیروبروم هر آن تارتر م ریتصو

 به هامون! کنمیم

 به حرفاش! کنمیم فکر

 به خودم، به حرفاش! کنمیم فکر

 خودم! به حرفاش! به زالل... به

 



 .شمیچند قدم جابجا م تعادلیب

 ینشون بده رو یبتونه عکس العمل یکس نکهیا قبل

 .فتمیم نیزم

 

 یمن رو تو اد،یکه با عجله به سمتم م هیبه کس نگاهم

 و باز هم چشماش شرمنده ست. رهیگیاغوشش م

 

   ****      ****        ****        **** 

  

 ... زمیبخور عز -

 خاله...  خورمیممنون، نم -

  

 . کشهیموهام دست م یرو یبا مهربون ایمار خاله

  

 قلپ ازش بخور.  هیحداقل  زمیزالل جان عز -



  

که خاله  دمیرو عقب م جیآب هو وانیبا دست ل فقط

و بهراد که انگار پشت در  زنهیبهراد رو صدا م ایمار

 . شهیوارد اتاق م عیبود سر

  

 بله؟ -

! از صبح امیزلزله بر نم نیمن از پس ا زم،یعز ایب -

 نزده.  یزیکردم لب به چ یهرکار

  

تازه از شهرک  دهیکه نشون م ییبا لباس.ها بهراد

رو  ی. چند ساعتکنهیپروژه برگشته به من سالم م

کردن و به خونه  لیزودتر تعط لدایبخاطر شب 

 برگشتن.

 . رهیگیم ایرو از دست مار وانیل

  



 نیماش یتو ینداره. هامون و اسکا یاشکال-

 .نیمنتظرتونن. بهتره شما بر

 ن؟یایم یشما ک -

چرت  هیم، خسته یلی. من خمیایم ریما احتماال د-

 .میایبعدش م رمیبزنم و دوش بگ

 

 رونیبخورم از اتاق ب یزیحتما چ نکهیا دیبا تاک ایمار

زودتر از ما خودشون  یتا همراه هامون و اسکا رهیم

 .برسونن انیپو یرو به خونه

 

تخت  یها کنارم رواز رفتن اون نانیبا اطم بهراد

و من خوب  بارهیش ماز چهره ی. خستگنهیشیم

 .ستیکه بخاطر کار ن دونمیم

 

 !نمتیزالل؟ بب -



 

 به طرح لحاف.  مدوزیچشم م کنم،ینم نگاهش

 

 ...رمینگاهش کنم، ازش دلخور و دلگ خوامینم

نکنه  نکهیرو بهم نگفته، از ا یزیچ نیچن نکهیا از

  یکه بهش عادت کرده بودم فقط برا ییهاتموم محبت

 انتقامش از هامون بوده...

 

شده.  جادیقلبم ا یتو یاحفره کنمیم احساس

 باور کنم... خوادینه که نتونم، نه! دلم نم تونم،ینم

 

اون همه توجه و محبتش فقط بخاطر  شهیمگه م 

 نقشه بوده باشه؟!
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 ...زمیعز -

  

م به حنجره یزی. چکنمیاما نگاهش نم لرزهیم قلبم

 ...ارهیفشار م

 لحن و صداش دروغ باشه؟!  نیا شهیم مگه

 

 ...نمتیزالل؟ آره؟ بب یباهام قهر -

   



 دارم،یملحاف نگه یرو مصرانه به طرح رو نگاهم

چشماش  یبه چشماش نگاه کنم! انگار وقت ترسمیم

 برام کمتره... تیدرد واقع نمیبیرو نم

 

 

با  یبخاطر کس گهیکه د یمگه به من قول نداده بود -

 ؟ینکن تینخوردن قرص و غذا خودت رو اذ

 

 .کنهیش مکالفه سکوتم

 

بخور تا  نویا ریبگ زم،یرنگ به روت نمونده عز -

 .میو آماده بش یریجون بگ خردههی

 

 .رهیگیرو به سمتم م جیآب هو ی.دهیبلند و کش وانیل

 



 !یستیبا خودت که قهر ن ،یدلم، با من قهر زیعز ایب-

 

آب  ادیکه مقدار نسبتا ز زنمیب پس مرو با شتا دستش

 .زهیریم راهنشیپ یرو جیهو

 . از صداش هم مشخصه یو کالفگ یخستگ

 

برگشتم  یوقت رم،یگیدوش م رمیزالل! من م -

. یرو خورده باش جیآب هو نیا ــــــــــدیبـــا

 ! یمقصرش خودت فتهیب یوگرنه هر اتفاق

 

 .رهیکمد به سمت حموم م یش از توبرداشتن حوله با

 

 یقهیزمان دوش گرفتنش کمه و تا چند دق دونمیم

 .گردهیبرم گهید

 



 یلیم فته،یم زیم ینصفه رو جیآب هو وانیبه ل نگاهم

که به  شناسمیبه خوردنش ندارم اما اونقدر بهراد رو م

به  خوامینم یباور داشته باشم و از طرف دشیتهد

 بشم. میتسل یراحت نیهم

 

 دارم. یحال بد شبید از

باشم که هامون هست! دلم آغوش  ییجا خوادینم دلم

 ...خوادیرو م شبیبهراد قبل از د

 

در حال کلنجار با خودم هستم  رم،یبگ میتصم تونمینم

بار از اتاق تا تراس  نی. چندرسمینم یاجهیو به نت

 .گردمیو برم  رمیم

 

ذهن ناآرومم رو آروم کنم که بهراد از حموم  تونمینم

 .ادیم رونیب



داره با کاله حوله موهاش رو خشک کنه و سر  یسع

 .ستهیایجاش م

 

و  کنهیدست نخورده نگاه م جیآب هو وانیمن و ل به

و نفس  بندهیم هیچند ثان یش رو براخسته یهاچشم

 .کشهیم قیعم

 

 یبَرم عصبتموم حاالت و حرکاتش رو از  نکهیا از

 ...هیاآلن عصب دونمیم نکهیاز ا شم،یم

 

 یو خانومم و جونم کار زمیبا عز شه،ینم نکهیمثل ا -

 !رهینم شیپ

 

سرشه که  یتو یچ دونمینم یو من حت ادیسمتم م به

 .کنهیو بلندم م ذارهیم مپاها و دور شونه ریدست ز



 

به سمت  میاما انگار نه انگار... مستق زنمیو پا م دست

 .رهیحموم م

 

 !نییبهراد!!! منو بذار پا -

 هی یایبعد م ،یسرحال بش یکم هیتا  یریگیدوش م -

 و مهتا. انیپو یخونه میریو با هم م یخوریم یزیچ
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 هی یایبعد م ،یسرحال بش یکم هیتا  یریگیدوش م -

 و مهتا. انیپو یخونه میریو با هم م یخوریم یزیچ

 

 :زنمیم داد

 

 !نییگفتم منو بذار پا_

 

 :زنهیاز من داد م بلندتر

 

 صدات رو بشنوم زالل! خوامینم -

 

 یپاها کنمیبزنم احساس م یاگهیحرف د نکهیقبل ا و

که پاهام  یرو در حال . منرهیگیآب گرم قرار م یتو

 .نشونهیوان م یوان پر از آب گرمه، لبه یتو



 

که  یایو زود م یکنیوان رو واست پر کردم، حموم م -

 .یرونیب گهیربع د هی م،یبر

 

 .زنمیم غیج

 

رو  من یتونیو تو هم نم مونمیم نجایهم ام،ینم -

 .یمجبور کن

 

به سمتم  تیکه رفته رو با عصبان یقدم چند

 .گردهیبرم

 

 .شورمتیباشه! پس خودم م -

 !ایجلو ن -

 به الالت گذاشتم. یلیل یادیز -



 

که دستش به  زنمیوان پر از آب گرم دست و پا م یتو

هست که  وونهیاونقدر د دونمی. مادیسمت بلوزم م

 و حمومم کنه! ارهیلباسام رو از تنم در ب

 

 :کنمیاراده خواهش م یو ب رمیگیرو م دستاش

 

 باشه! باشه بهم دست نزن...-

 

باز و  تی. موهام بخاطر فعالکنمیترس نگاهش م با

 دورم پخش شده.

 

 شهیو باعث م رهیگیچشمام جون م یجلو خاطرات

 زار بزنم و التماسش کنم:

 



 ...کنمیتو رو خدا بهم دست نزن! خواهش م -

 

 شهیلرزونم دستاش متوقف م یو صدا دهیلحن ترس با

وحشت  یبه چشمام، به چهره کنه،یمو شوکه نگاه 

 یلرزونم و ناگهان سرم رو تو یهام، به دستزده

 .رهیگیآغوشش م

 

موهام رو نوازش  داره،یمنگه شنهیس یرو رو سرم

 ...بوسهیو م کنهیم

 

دلم، آروم باش دورت  زیزالل؟! آروم باش عز -

 ...بگردم

 

رو  تا لرزش بدنم کم بشه و صورتم کنهیصبر م یکم

 .نهیتا بتونه چشمام رو بب رهیگیدستاش م یتو



 

 یتو هر شب تو ؟یکرد یتو در مورد من چه فکر -

من دست از پا خطا کردم؟ فکر  ،یدیبغل من خواب

 االن... یکرد

 

 ...کنهیبغلم م دوباره

قرار  شنهیپوست نمناک و گرم س یرو صورتم

 ریو اون منو محکم تر بغل و ز لرزهی. بدنم مرهیگیم

 :کنهیگوشم زمزمه م

 

 حالم از خودم به هم بخوره؟  یکنیم یکار هیچرا  -

 

 یتو نشیغمگ یو صدا سوزهیم مقهیش شقبوسه با

 :چهیپیحموم م

 



 گهیربع د هیتو هم تا  زم،یعز رونیب رمیمن م -

 ! مونهیدر هم باز م ،یرونیب

 نه! -

 که گفتم! نیهم -

 نه! -

 

 حیو توض دمیکه چقدر ترس فهمهیاز صدام م انگار

 :دهیم

 

 ست،یهم خونه ن چکسیه رون،یب رمیمن از اتاق م -

 ...زمیباز باشه عز یبذار در کم

 

 :دهیم حیآخر توض یو لحظه رهیم رونیحموم ب از

 



باشه و نگران باشم که  نجایتموم فکرم ا خوامینم -

 .نکرده دوباره حالت بد شده ییخدا
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بزرگتر از اونه  یلیخ کنهیبار بهم ثابت م نیچندم یبرا

 دهیانجام م یکنه و اگر کار یکه بخواد با من لجباز

 داره! یمنطق لیخودش دل یبرا

 



و تا قبل  امیم رونیبو از حموم  رمیگیعجله دوش م با

 .پوشمیاومدن بهراد لباس م

 

 یو سع نمیشیمبل م یاتاق رو ینهیشوم یجلو

 رو خشک کنم که...  سمیخ یموها کنمیم

 

.شه. یم دیحوله آروم از دستم کش کنمیم احساس

 یلیو صداش خ رهیگیرو به سمتم م جیآب هو وانیل

 .چهیپیگوشم م یآروم تو

 

 !زمیبخور عز -

 

 ...کنمیضعف م احساس

 تشیاذ ایکوچولو که تموم دن یدختر بچه هی مثل

کرده بود که  دایرو پ یکیکردن و اون بعد مدت ها 



ها مواظبش باشه اما حاال... دلش  تیتموم اون اذ یجلو

 از خود اون آدم گرفته.

 

که  یکنم، به حال خودم، به حس هیگر خوادیم دلم

 بهراد دارم!

بودنش عادت  گاههیو تک یبه مهربون نقدریا نکهیا

 ایدادش رو  ندارم؛ با داد  هیطاقت  یکردم که حت

 ...شهیاخمش بند دلم پاره م

 

که با حضور بهراد کمرنگ شده بود  مییتنها احساس

 شب قبل صد برابر شده. یهارو بعد اتفاق

 

گرفته که انگار قصد خفه  یراه گلوم رو جور یبغض

 کردنم رو داره...

 



 ،ییوقتا هی

 !یعوض بش یریگیم میتصم هوی

 !یدواریام ندهیکه به آ یدیم نشون

 ،یدیشاد گوش م آهنگ

 ،یکنیم طنتیش

 ،یخندیم زیکریو  بلند

 و بعدش... ی.دیمدت ادامه م هی

و تظاهر  یکه خودتو نگه داشت یتموم مدت یاندازه  به

 ،یکرد

 "یکنیم هیگر"

 

 یزیکردن هم ندارم! من تنها چ هیقدرت گر یمن حت و

که بدون  هیاگرم و مردونه یدستا تیکه دارم حما

 ...کنهیساکت و آروم داره موهام رو خشک م یحرف

 



 ریکه باالخره چه زود و چه د کنمیفکر م نیبه ا یوقت

کالف  دمیها رو از  دست مدست نیحضور صاحب ا

 ...شهیشده سر راه نفسم بزرگتر م دهیچیپ

 

اون  تیکه قراره حما یبه کس هیاه حسادت بچگانهچ و

 داشته باشه! شهیهم یدست ها رو برا

 

خوب و  یبو یحت کنم،یم کیرو آروم به لبم نزد وانیل

برام بوجود  یلیم تونهیهم نم جیآب هو نیریطعم ش

رو مزه مزه  جیاز آب هو یاما به زور مقدار ارهیب

 .کنمیم

 

موهام رو خشک و  یو بدون حرف ارهیرو م سشوار

موهام متوقف  یدستاش تو یاما باز کنهیشونه م

 ...شهینم



 

تا بتونم بغضم رو از  هیفرصت خوب دیشا گم،ینم یزیچ

 گهیباور کنم که اون د خوامیبهراد پنهون کنم! نم

 ...ستیبهراد من ن

 

که به قصد جابجا کردن  گذرهیچقدر م دونمینم

ش بم و گرفته یو صدا رهیسشوار به سمت کمد م

 :چهیپیگوشم م یتو

 

 بگو... یزیچ هیداد بزن،  ؟یباهام حرف بزن یخواینم -
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دستم رو  شهیسکوتم باعث م گرده،یسمتم برم به

 و به سمت تخت بکشه. رهیبگ

 یو خودش صندل نمیتخت بش یرو کنهیم بورممج

 .نهیشیو روبروم م ارهیرو م شیآرا زیم کیکوچ

 

وقته به اون  یلیمن خ ؟یکن یباهام آشت شهیم -

 نیا گهیعادت کردم، د طونیبراق و ش یچشما

 .شناسمیسرد رو نم یچشما

 



 یخودش بافته شده رو رو یکه با دست ها ییموها

رو که از  یابامزه یونیپاپ یو کش مو ذارهیم مشونه

 .بندهیموهام م نییبرداشته پا شیآرا زیم یکشو یتو

 

 کیکوچ یهابانمک قرمز که خال ونیبه پاپ نگاهم

 :دهیو اون ادامه م سترهیداره خ دیسف

 

عادت  نیریش یسرخ و لبخندها یمن به اون لبا -

که انگار هزار ساله  یدیسف یلبا نیکردم، نه ا

 !دهینخند

 

که منتظر چشم  کنمیو نگاهش م ارمیرو باال م سرم

 .کنمیرو م نکاریدوخته به من تا سکوت رو بشکنم و ا

 



 یکه انگار هزار سال رو ییهاها کنار تو با غملب نیا -

 ...دیقلبم بودن خند

 

هم مردمک  دیو شا نطوریصدام هم هم لرزه،یم لبام

 چشمام...

 

 بهراد... یخراب کرد یول -

 

کنم، دلم  هیگر خوادیزار بزنم، دلم م خوادیم دلم

 ... بغلم کنه...خوادیم

 

من... من... کنار تو حالم خوب بود بهراد! داشتم به  -

به  ،یهست نکهیبه ا کردم،یعادت م یتو کنارم نکهیا

به  ،یبرام شازده کوچولو بخون نکهیبخندم، به ا نکهیا

 م...بغلت بخواب یتو نکهیبه ا نم،یکابوس نب نکهیا



 

رو پشت  ختهیصورتم ر یکه با حرکت سرم تو ییموها

 .کنهیو نگاهش چشمام رو دنبال م فرستهیگوشم م

 

بهت دل خوش باشم بهراد! فکر  یاما تو هم نذاشت -

فکر کردم برات مهمم، فکر کردم  ،یکردم دوستم دار

 !یرو کرد نکاری! اما ایازم سوءاستفاده کن ستیقرار ن

 نه... -

 

داد  تونمینم یحت کنهیم مکه داره خفه یشدت بغض از

 بزنم.

 

انتقام!  یجلو، گفت یدروغ نگو! اولش صادقانه اومد -

نپرس چطور! گفتم باشه. خوب  ینپرس چرا، گفت یگفت

! بهم یرو عوض کرد یاما تو باز میبود، خوب بود



بهت عادت کنم، به  یکرد یکار هی ،یشد کترینزد

 یرو هم جزو من ی! اما تو... حتمحبتات، به خود بهراد

بهراد! تموم اون محبتات،  یادد می. بازیت کرداز نقشه

 بود که... نیت واسه ااون توجه

 

 گفتنش هم برام مثل مرگه... یحت

 

 ...یکه هامون رو عذاب بد -

 

اون  یول شمیاما مانع م رهیدستم رو بگ خوادیم

اخم و با  ذارهیمصرانه دستاش رو دوطرف صورتم م

 .کنهیچشمام نگاه م یتو

 

 ؟یدوزیو م یبُری! چرا واسه خودت میه یه -

 نه؟یا ریمگه غ -



 هی  ؟یفرض کرد یو چمعلومه که آره! زالل تو من -

  وال؟یه

 

 کوبم،یش م نهیس یلرزونم رو یبا دستا محکم

 و پشت هم... وقفهیب

 

 ی! تو از هامون هم بدتریهم بدتر والیتو از ه -

 بهراد...
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بهراد!  ی! تو از هامون هم بدتریهم بدتر والیتو از ه -

به من  یاما تو حت یدو راه یهامون من رو گذاشت تو

م بخوا نکهیبدون ا یکرد یکار هی! یحق انتخاب نداد

که  یکرد یکار هیبهت عادت کنم، بهت وابسته بشم! 

آرامش هامون رو  نیبودنت آرومم کنه تا فقط با ا

 ...یدیکش اینبود دن یتو خودتکه  یعذاب ،یعذاب بد

 

 یو با فشار دستش سرم رو رو کنمینم مقاومت

 .ذارمیم شنهیس

 ...یلعنت

چرا  کنه؟یآغوشش هنوز هم آرومم م یچرا گرما پس

 ته؟یهنوز هم آغوشش پر از امن



رو  شیباز نیهم ا تیبا دونستن واقع یمن حت چرا

 دوست دارم.

 

موهام رو  یرو داره،ینگه م شنهیس یرو رو سرم

 یو  به سخت کنمی.من با بغض محکم بغلش مبوسهیم

 : گمیدروغ م

 

 بهراد... ادیازت بدم م -

 

 :غرهیو با حرص م کنهیبغلم م محکمتر

 

در مورد  یحق ندار اد،یاز من بدت ب یتو حق ندار -

و  تموم محبت و توجه ی! حق نداریفکر کن نطوریمن ا

 ! یکوفت یاون تالف یپا یم رو بذارعالقه

 



 :زنمیم غیج شنهیس یتو

 

 چرا؟ -

ما نبود!  یهاییتنها یبود تو یچون اگر واسه تالف -

برات شازده کوچولو  دیبا ستیهامون ن یچرا وقت

 دیبغلت کنم؟ چرا با مونییتنها یتو دیبخونم؟ چرا با

 هان؟  م؟یتراس برقص یتو ییشب، تنها مهین

 

 .زنهیچشمام زل م یو تو کنهیرو از خودش دور م من

 

دروغ  نایا یکه اگه همه اریب یمنطق لیدل هیفقط  -

 یهاییتنها یعذاب هامون بود چرا تو یبود، اگه برا

از قربون صدقه  یکینفره ما بود؟ هامون کدوم دو 

بغلم  یتو یها وقتشب ده؟یمن رو د یهارفتن



 یهامون کجا بود؟ من واسه اون تالف گرفتمتیم

 دم؟یهات رو گوش منفس یصدا یخواب یوقت یکوفت

 

ادامه  نهیبیسکوتم رو م یو وقت کنهیمنتظر نگاهم م 

 :دهیم

 

 رهیکه دلم م اریب لیدل هی... اریب لیدل هیبگو زالل!  -

کنه تموم به  هیکه توج اریب لیدل هیواسه خندهات؟ 

خوب شدن حالت نقشه  یزدن من برا شیآب و آت

 بوده! 

 

به  زیر نقدریا نکهی! و من حالم بده از اهیو عصب نیغمگ

 .دونمیرو م اتشیخصوص زیر

 



 یمن اگه قصدم فقط عذاب هامون بود که بجا یلعنت -

و  یهمون اوضاع بمون یتو ذاشتمیهمه مراقبت، م نیا

 نکهینه ا ره،یکنه بم یکار تونهینم نکهیهامون از ا

رو به جون بخرم تا اون  هاتیو بدقلق هایلجباز

 رو برگردونم... یقبل یزلزله

 

 .کنمیلب باز م یسخت به

 

 چون... -

 

 ...نیو غمگ هیعصب کنهیرو قطع م حرفم

 

و نبود زالل!  ستین یانتقام کوفت اون زیچون همه چ -

. از نیو هست نیبرام مهم بود تیچون تو، حالت، زندگ

و  یرو از من گرفت، زندگ ایاول... اگه هامون دن یلحظه



 ریرو از تو گرفت. من تا آخر عمر واسه د یدلخوش

 ا،یدن یخودم، شرمنده یم. شرمندهشرمنده دنمیرس

که بخاطرش  یزیچ امی... بعد مزلهتو زل یشرمنده

 تو هستم رو خودم تکرار کنم؟ یشرمنده

 

 :دهیو ادامه م بوسهیهام رو آروم مپلک پشت

 

 میشب هر دو قول داد هی. چون ما یچون برام مهم -

. چون من قسم میهم باش یهادوست نیکه بهتر

که بهم  یخوردم پشت تو باشم، چون تو قول داد

 ...یاعتماد کن
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دفاع بودنم در  یب نیا خوامی. نمکنمیباز نم چشم

 .نهیمقابل خودش رو بب

 

 بفهمه درد و درمونم خودشه... خوامینم

 :دهیاون ادامه م و

 

مگه  م،یهم یهادوست نیبهتر شهیما هنوز و تا هم -

 نه؟

 



دل نازک و  نقدری... چرا در برابرش الرزهیم صدام

 م؟شکننده

 

دوستشون  یهاطعم لب یتا حاال دوست ها برا یاز ک-

 خوابن؟یبغل هم م یتو کنن؟یم یلحظه شمار

 

و بهم  نهیشیچشمام م ینگاهش تو خورهیم جا

 ی. باز هم من رو تودهیفکر کردن نم یبرا یفرصت

تر از قبل دور دستاش محکم نباریو ا کشهیآغوشش م

 رهام کنه... چوقتیه خوادی. انگار که نمچهیپیبدنم م

 

زلزله، اما حداقل  یرو انتخاب کرد یبد موقع-

 یلیرابطه خ نیاز طرف من ا یدیخوشحالم که فهم

 رفته. شیکه قرارمون بود پ یاز اون دوست  شتریب

 من...-



مناسب تر در موردش صحبت  تیموقع هی یبذار تو-

 باشه؟  میکن

 

 :دهیو با زمزمه کردن ادامه م چسبهیبه گوشم م لباش

 

فقط دوست  یرو بدون که اگه تو بخوا نیاما هم-

دوست لجباز و بدقلقم  نیمن بازم واسه ا م،یبمون

 .رمیمیم

 

 کنمیاما احساس م لرزهیتموم وجودم م نبارینه، ا قلبم

بشنوم.  یاگهید حیدارم توض ازیلحظه ن نیا یاالن و تو

و با درد سوالم  کنمیپنهان م شنهیس یسرم رو تو

 ....پرسمیم

 

 ؟یرو در مورد احساس هامون بهم نگفت تیچرا واقع -



کردم بهت بگم اما  یسع میمستق ریغ یچند بار -

که ازت  یزی! من هر چدمیترس دمیفرارت رو د یوقت

ازم دور  دمیترسیبود که م نیپنهون کردم واسه ا

رو  زیو همه چ یاالن هم به من شک دار نی. همیبش

 هی یحت گفتمیرو بهت م تیاگه واقع ،یسوال برد ریز

 نیمانع ا ؟یدادیشدن بهم م کیلحظه اجازه نزد

 نه؟یا ریحواسم به حالت باشه... غ یکه حت یشدیم

 .یگفتیبهم دروغ م دیتو نبا ینه ول -

نداشتم.  یاگهیحق با توئه! اما چاره د! یگیراست م -

. اگه یرو نداشت قتیحق دنیشن طیتو اصال شرا

 ؟یکردیگفتم قبول م یرو بهت م هانیو هم ومدمیم

 ؟یکردیبهم اعتماد م

 

 .و اون منتظر به من چشم دوخته کنمیم نگاهش

 



 ! جواب بده...گهیبگو د -

 

 ...کنمیم تصور

ها رو حرف نیکه با بهراد همراه شدم، اگر ا یاول روز

رو  زیهمه چ گفتیاگه م کردم؟یباورش م گفتیبهم م

 که همراهش بشم؟ کردمیقبول م دونهیم

 

به جوابش فکر کنم. نه! من از  یندارم حت یازین

 . کردمیفرار م دونستیدر موردم م یزیکه چ یهرکس

 

 .کنهیو فقط نگاهم م رهیگیفاصله م ازم

 

رو کردم  نکاریاگه ا کنم،یرو پنهون نم یزیمن چ -

 بدم... تیباز نکهیبخاطر خودت بوده نه ا

 



 خسته ست. یکه حساب کنمیچشماش نگاه م به

 

 ؟یهست که ازم پنهون کرده باش یزیبازم چ -

 

و به  کشهیم یقی. نفس عمکنهیو نگاهم م خورهیم جا

 :ادیحرف م

 

 آره... -

  ؟یچ -

 اآلن نه... یول گم،یبهت م -

 ؟یپس ک -

 ...دمی! قول میبه زود -

 گهیبهراد! د ترسمیم هاتیپنهون کار نیمن از ا -

 ؟یکنینده که ازم پنهون ممو یچ



. ستی! اما اآلن وقتش ندمیقول م گم،ینترس... م -

 بدم. حیرو توض زیزمان الزم دارم تا بتونم همه چ

 

ست!  گهید تیواقع ریذهنم درگ کنم،ینگاهش م فقط

 نیاز دستش بدم. حس من هم به ا نکهیاز ا ترسمیم

 تر از... قیعم دیشا ی! حتهیاز دوست ترقیمرد عم

 .کشهیموهام دست م یرو

 

 ه؟یچ -

 ...یلیم! خخسته -

 ...یمهمون یول -

 

 .کنمیرو قطع م حرفش

 



 خوامیرو ندارم. م چکسیه یبرم، حوصله خوامینم -

 تنها باشم.

 

 کنهینگاه و بعد مجبورم م هیچند ثان یحرف برا بدون

و  کشهیهام باال متخت بخوابم. پتو رو تا شونه یرو

 .خوابهیکنارم م زنهیخودش هم تخت رو دور م
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 .کنمیم اعتراض

 

 ؟یکنیم کاریچ -

تو دوست  یاما وقت میدکترت گفت بهتره که بر -

 .میرینم یندار

 

 بندهیکه چشماش رو م کنمیتعجب نگاهش م با

تا به آغوشش برم و  کنهیدستش رو مثل هر شب باز م

 :کنهیزمزمه م

 

 ...ایب ،یاگه هنوز بهم اعتماد دار -

 

راحت  شهیکارش باعثش م نیو هم کنهیباز نم چشم

رو  رم،یگی. ازش فاصله مستمیلم باد یتر جلو

 .بندمیو چشم م گردونمیبرم



 

 یقرار یآغوشش ب یسر قلبم که برا خوادیم دلم

 بزنم. ادیفر کنهیم

 

پتو  یاما سکوت خونه، گرما گذرهیچقدر م دونمینم

 یکه از حضور بهراد دارم و اثر یهام، آرامششونه یرو

 یواسه یبیعج لیبدنمه م یها توکه هنوز از قرص

 .ارهیخواب برام بوجود م

 

 که بخوابم... شهیمانعم م یزیچ اما

 ...شهیبهش توجه کنم اما نم خوامیکه نم یزیچ

 

همون  یکه هنوز هم تو گردمیبه سمت بهراد برم آروم

. کشهیست و آروم نفس م. چشماش بستهتهیوضع

 .دهیاحتماال تا االن خواب



 

تا از خواب  شمیمبدنش خم  یو رو کیبهش نزد آروم

 نیبا ه کشهیدستم رو م یبودنش مطمئن بشم اما وقت

بتونم  نکهی. قبل افتمیم اشنهیس یرو یبلند

نشون بدم دستش دور شونه ام قالب  یالعملعکس

 .شهیم

 

سکوت  یبمش تو یهنوز بسته ست اما صدا چشماش

 :چهیپیاتاق م

 

 ؟یمگه قرار نشد بخواب -

 

اون هم مانعم  ام،یب رونیاز آغوشش ب کنمیم یسع

م چشماش رو باز و منتظر و با آزاد کردن شونه شهینم

 .کنهینگاهم م



 

 یچشما یتو ارادهیو ب رمیگیازش فاصله م یکم

 .کنمیمنتظرش نگاه م

 

 اما نتونستم... خواستم،یم -

 

رو  شهیم دهیکش شنهیس یاز موهام که رو یادسته

 .پرسهیال مو کوتاه سو چهیپیدور انگشتش م

 

 چرا؟ -

 رو ندارم اما... یجمع و مهمون یحوصله -

 اما...؟ -

 

تا بتونم  کشمیم یقی! آروم نفس عمهیسخت اعتراف

 ادامه بدم.



 

 .کنهیم یقراریب تونی... زدنیاما دلم... واسه د -

 

 دییتا یو برا دهیم هیبه تاج تخت تک نه،یشیم آروم

 .شهیکج م یحرفم لباش کم

 

 هم با نمک شده پدرسگ... نقدریاتفاقا ا -

 ش؟یدیمگه د -

 یرفته بودم خونه یکار هی یبرا شیآره چند وقت پ -

 ...دمشید ان،یپو

 

م مجبورم بهراد با گرفتن چونه ندازمیم نییپا سر

 نگاهش کنم. کنهیم

 

 ش؟ینیبب میبر یخوایم -



 اما... خوادیدلم م -

که  ی! پس کاریکن یزالل! قرار بود زندگ اریاما ن -

 رو انجام بده... یدوست دار
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که  ی! پس کاریکن یزالل! قرار بود زندگ اریاما ن -

 رو انجام بده.... یدوست دار



 

 .ومدمیام! هنوز با خودم کنار نبه شک دو

 

 و مهتا و هامون روبرو بشم. انیبا پو خوادیدلم نم-

 !ینیرو بب تونیکه ز خوادیاما دلت م-

 آره...-

پس پاشو و کار که دلت دوست داره رو انجام بده. -

 .میکرد رید یاالنش هم کل نیآماده شو که هم یزود

 

 

****           ****           ****            **** 

 

 

 دلم برات تنگ شده بود. زم،یعز یخوش اومد-

 



 جوابیم رو بگونه یمهتا رو یبوسه کنمیم یسع

کار  نیتظاهر به ا یحت تونمی! واقعا نمشهینذارم اما نم

 کنم.

 

و بعد خوش و بش و  میشیتعارف وارد خونه م با

. کنار نمیشیکنار بهراد م یامبل دونفره یرو کیتبر

 اون جَمعه... یآرامشم تو لیکه دل یتنها کس

 

 ادیرو به  شبید خوامینم کنم،یهامون نگاه نم به

که ازش  خوامیبهش فکر کنم فقط م خوامینم ارم،یب

 بگذرم...

 

 شهیگوشم باعث م ریوار بهراد زآروم و پچ پچ یصدا

چقدر تپل  نکهیاز ا جانیم از سوزان که با هتوجه



برداشته  زدیحرف م ایبا مار ادیشدن صورتم بهم م

 بشه.

 

 ینیخوردم تا ا یمن چه خون دل دونهینم چکسیه-

 !یکه االن شد یبش

 

بدم سوزان رو  یجواب نکهیو قبل ا زنمیلبخند م آروم

 :کنهیبه جمع اعتراض م

 

 مثال امشب جشنه! ن؟یچقدر ساکت-

 

که پوست گرفته جدا  یاز پرتقال یبا آرامش پر ایمار

 .کنهیم

 

  ن؟یندار یاگهیمهمون د-



 

 یرو یکه هنوز از مکالمه با اسکا یبا لبخند مهتا

 :دهیهاش مونده جواب ملب

 

هوا  تیبخاطر وضع یول انیقرار بود بابا و مامانم هم ب -

 نشد.

 

 :دهیادامه م انیپو و

 

باشه که  یخودمون کیکوچ یمهمون هی میخواستیم-

 .میراحت باش یهمگ

 

مهتا به من  . نگاهکننیموافقت م انیبا نظر پو همه

ادامه  نیو آروم و غمگ گردهیسمت من و بهراد برم

 .ده:یم



 

مراسم عقدتون باشم، اما  یدوست داشتم تو یلیخ-

 میرفته بود تونیو چکاپ ز ناتیمعا یسر هیبخاطر 

 ...میباش شتونیتهران و نشد که پ

 

 نیو ح رهیگیدستاش م یدست سردم رو تو بهراد

 :دهینوازش جواب م

 

 !نیکنیجبران م مونینداره، واسه عروس یاشکال-

 

 یبگه با صدا یزیچ نکهیو قبل ا زنهیلبخند م مهتا

 یقهیو چند دق رهیها ماتاق یبچه، به راهرو یهیگر

 .گردهیبعد برم

 



 زیبودمش چ دهید یکه وقت ییاون نوزاد کوچولو 

ازش معلوم نبود حاال بزرگ شده، اونقدر که  یخاص

 بغل گرفت! یون رو توا یبدون ترس شهیم
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رفته و  انیروشنش به پو یو موها یگندم پوست

 لهیمهتاست، دوتا ت یچشما هیچشماش درست شب

 !تونیدرشت به رنگ ز



 

رو به  تونیز اد،یبه سمت ما م میبا لبخند مستق مهتا

 .خندهیو سوزان م رهیگیسمتم م

 

خاله زاللش اومده  دیکه فهم نیبال! دخترمون هم یا-

 شد. داریب

 

 یدستشیپ نهیبیمن رو م یحالت شوکه یوقت بهراد

بغلم  یو آروم تو رهیگیبچه رو از دست مهتا م کنهیم

هماهنگ با اسمشه  یبه چشما رهی. نگاهم خذارهیم

گلو  یو از تو کنهیمن نگاه م یچشما یتو میکه مستق

 ...زنهیو دست و پا م کنهی. ذوق مارهیدر م ییصداها

 

. آروم امیکه به خودم م گذرهیچقدر م دونمینم

 عیکه سر ذارمیدست کوچولوش م یانگشتم رو تو



و بلند  رهیگیانگشتم رو م کنه،یانگشتاش رو جمع م

 .خندهیم

 

که دست  دمیانگشتم رو تکون م خندم،یم ارادهیب

کوچولوش محکم  یهاهم که با انگشت تونیتپل ز

حرکت باعث  نی. همخورهیانگشتم رو گرفته تکون م

 دوباره بخنده و منم همراهش بخندم. شهیم

 

تپلش که قصد رها  یهاو انگشت شمیخم م آروم

. با چشماش زل زده بوسمیکردن انگشتام رو نداره م

 غیکه از ته گلو و ج ییبا صداها چشمام و یتو

 .کنهیم یکارشلوغ

 باهام حرف بزنه... خوادیم انگار

 

 .رمیگیم تونینگاهم رو از ز انیپو یصدا با



 

سرو  نقدریاومده تا حاال ا ایبه دن ینگاهش کن! از وقت-

. زنهیحرف م ینجوریبغل زالل ا یصدا نکرده که تو

و سر و صداش  تونیز یهایهمه از شلوغ کار

 .گنیم یزیو چ خندنیم

 

و با لبخند نگاه و آروم  ارهیم کیسرش رو نزد بهراد

 :کنهیپچ مگوشم پچ ریز

 

هم من رو بده بغل  خردههیخاله » گهیفکر کنم داره م-

 «عمو بهراد، گناه داره!

 

. دمیبه بغلش م اطیرو با احت تونیو ز خندمیم آروم

تا  کنهیبه پشت خم مباز هم خودش رو  تونیاما ز

 .نهیبتونه من رو بب



 تر به من نگاه کنه.تا راحت کنهیجابجاش م یکم بهراد

 

آروم و آهسته  یلیخ ذارمیبهراد م یشونه یسر رو 

که دوباره بلند  زنمیضربه م تونیز ینیب یرو

 .خندهیم

 

من هم  کنهیداره که مجبورم م یش چخنده دونمینم

 .کنهیبخندم و بهراد اعتراض م

  

 هم به من توجه کنه؟ ذرههی یذاریزالل! م-

  

 .کنهیم تیشکا تونیرو به ز و

  

 کنم. یمنم باهات باز ذارهیت نمخاله نیعمو! بب-

 



اعتراض  ایکه مار کنمیبه چشماش نگاه م باخنده

 . کنهیم

 

ه به هم بد خردههیبچه رو،  یبهراد! خورد گهیبسه د-

 ...مشینیما بب

 

اما باز هم  رهیدست به دست به آغوش همه م تونیز و

 شه؛یجدا نم تونینگاهش به منه. تموم شب نگاهم از ز

مهتاست؛ مثل  یچشما هیکه چشما کامال شب یتونیز

 پاک تصورات من بود... یکه هنوز فرشته یزمان

 

 یعنینبود،  یشب بد کردمیکه تصور م یزیچ برعکس

 هم خوش گذشت.  یلیخ تونیبا حضور ز

 

 .که به هامون توجه و نگاه نکنم کنمیتالشم رو م تموم



 

از شام همه دور هم مشغول صحبت بودن. مهتا  بعد

و  شهیبه تختش از جمع جدا م تونیبردن ز یبرا

 .رهیهم همراهش م انیپو

 

خاله  یبرا یزیچ فیبه سوزانه که در حال تعر حواسم

که من و بهراد رو صدا  انیپو یما با صداست ا ایمار

 .کنمیو نگاهش م گردمیبه سمتش برم کنهیم

 

 کارتون دارم... ن؟یایلحظه ب هی شهیم-
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 کارتون دارم... ن؟یایلحظه ب هی شهیم-

 

 یکه با اشاره نامحسوس کنمیبه بهراد نگاه م متعجب

 یهمراهش برم. از جمع معذرت خواه خوادیازم م

که بهراد دستاش دور کمرمه به  یو در حال میکنیم

 .میریو بعد اتاق ها م انیسمت پو

 

که مهتا از  میشیم تونیوارد اتاق ز انیپو یهمراه با

 قبل اونجاست. 

 



من به  دنی. با دییطال یور صورتو دک نیزایبا د یاتاق

و با  ستهیایکنار مهتا م انی. پوزنهیلبخند م یسخت

مهتا به سمت کمد  شهیباعث م« ...گهیبگو د»گفتن 

 .ارهیب رونیرو ب یکیکوچ یکمد جعبه یبره و از تو

 

به جبران نبودمون  میخواست انیمن و پو یعنیما، -

از طرف خودمون  کیکوچ هیهد هیعقدتون  یتو

 .ادیکه خوشتون ب دوارمی. اممیبهتون بد

 

تا جعبه رو به دستم بده و  ادیقدم به سمتمون م چند

 ...کنمیمن نگاهش م

 

چشمام  یاز جلو لمیف هیخاطرات گذشته مثل  تموم

 !شهیرد م



احساس  خوادیگذشته رو ندارم اما دلم نم احساس

 یب نیاز ا کنم. نیگزیجا یزیکه دارم رو با چ یدیجد

 .میو گذشته دارم راض انیکه نسبت به مهتا و پو یحس

 

 نیو برعکس تصورات مهتا، مانع ا کنمیدراز م دست

 که جعبه رو به دستم بده. شمیم

 

. نگاهم به کنمینگاه هر سه رو حس م ینیسنگ

کلمات رو کنار هم  کنمیم یمهتاست و سع یهاچشم

 .نمیبچ

 

که از  یزیچ نیتا جواب بدم اما اول کنمیباز م دهن

 یآه سرد، به سرد هیآه سرده!  هی شهیدهنم خارج م

 .شهیدرست نم گهیکه د یارابطه

 



 نیاز ا گهیکه د نهیا حمیممنون ازتون اما... من ترج-

ما  نیب یزیچ میدونیمون خوب م. همهمیجلوتر نر

که دوباره ساخته  ستیامکانش ن گهیخراب شد د

 گهیو االن د نیکه داشت یلیباشه. شما دو نفر به هر دل

 نیرو از ب یبوده، اعتماد و باور یکه چ ستیبرام مهم ن

 هر رابطه ست.  اسو اس هیکه پا نیبرد

 

 هیشب یکه از چشماش فقط حس کنمیبهراد نگاه م به

لبخند  تیرضا یبه نشونه کنم،یرو حس م تیبه حما

ادامه بدم سر  نکهیا تیحما یو با برا نهزیم یمحو

 .دهیتکون م

 :دمیادامه م ترمطمئن

 

من مردن، مثا  یبرا انتشونیگذشته با خ انیمهتا و پو-

به زنده کردن اون  یاعالقه چیه گهی... االن هم دسایآ



 یاعالقه چیه یعنیم بودن ندارم. گذشته یافراد که تو

ندارم، نه شما و نه  میزندگ یشما تو یبه حضور دوباره

 . ارهیب ادمیکه شما و گذشته رو به  یزیچ چیه

 

کالفه ست! اما من  انیمهتا شکسته و نگاه پو نگاه

 ...یمثل سبک یدارم، حس یحس خوب

 

اما  یکنیدر مورد ما م یچه فکر دونمیزالل! م نیبب-

ما، فقط  م،ینداشت یما اصال قصد پنهون کار

به کنکور ضربه نخوره.  کینزد سایکه آ میخواستیم

 یعنی میرو بهش بگ زیبعد کنکور همه چ میخواستیم

 ما...

 

 :دهیادامه م انیپو

 



 اد،یبا تموم شدن اون رابطه کنار ب خواستینم سایآ -

 من چند بار...

 

 .کنمیرو قطع م حرفش

 

 میزندگ یاز شما تو یزیچ خوامی! نمستیبرام مهم ن-

که شما رو  نهیا حمیبمونه و اگر بخوام انتخاب کنم ترج

تنها  تونیبشناسم. ز تونیفقط به عنوان پدر و مادر ز

کمرنگ  یلیبتونم در کنارش شما رو خ دیکه شا هیلیدل

پدر و  هی تونیز نکهی. فقط در حد ارمیبپذ میزندگ یتو

 !شتریداره و نه ب یمادر

 

  



 یا دادن کادوبود که ب میو ن کیبه  کینزد ساعت

 رونیب انیمهتا و پو یبه قصد برگشت از خونه تونیز

 .میایم

 

 حالم خوبه... کردمیکه تصور م یزیاز چ شتریب

هام برداشته شده. شونه یاز رو ینیجسم سنگ انگار

 سال حرف نگفته... ازدهی ینیبه سنگ یزیچ

 

. حس کنمیبه شهر خلوت نگاه م نیماش شهیش از

پارک  دنیوجودم گل کرده با د یتو یابچگانه طنتیش

که  کنمیو بهراد رو مجبور م کنهیفوران م یکیکوچ

 رو کنار پارک نگه داره. نیماش

 

جز من و بهراد  یچکسیپارک ه یسرده و تو هوا

 .ستین



. آسمون قرمز نمیشیو روش م دومیسمت تاب م به

تاب  یرو ادی. زستین یرنگه و از ستاره ها هم خبر

به سمتش  یچیبلند مارپ یسرسره دنیو با د مونمینم

بهراد دور  یبهش برسم دستا نکهیو قبل ا دومیم

 .فتمیآغوشش ب یتو شهیو باعث م چهیپیکمرم م
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  ؟یکنیم کاریزالل چ-



 کنم...  یسرسره باز مخوایم-

  ؟یبچه شد-

  

 چشماش... یتو زنمیزل م تیمظلوم با

 

 تو رو خدا بهراد...-

 

 یقی. آروم لبخند عمکنهیفقط نگاهم م هیچند ثان یبرا

 تا بتونم برم.. شهیو دستاش شل م نهیشیلباش م یرو

 

بعد از  دونمی. نمرمیسرسره باال م کیکوچ یهاپله از

 ...یکه نه، زندگ ی! بازکنمیم یدارم باز یچه مدت

 

و دوباره به  خورمیسرسره سر م نیبلندتر یرو از

 .رمیسمت پله ها م



 

 ! یشیم ضیسرده مر زمیزالل جان، عز-

 بهراد... ای! توام بشمینم-

 

 .دهیم هیسرسره تک یو به بدنه خندهیم

 

 ایامشب زده به سرت! ب یجد یجد نکهینه مثل ا-

 زلزله... میبر

 !گهید ایب-

 شم؟یاون رد م یزالل؟ به نظرت من از تو-

 

و سر  دمینه تکون م یبه نشونه یخنده سر با

که دستاش  دهینرس نی. هنوز پاهام به زمخورمیم

 .شهیم ریدورم زنج

 



 گرفتمت!-

 

دستاش فرار کنم اما  ریاز زنج کنمیم یخنده سع با

 بشه. الیخیقصد نداره ب نباریاون انگار بهراد ا

  

 خونه. میبر دیبسه، با یطونیش گهید-

 !گهیبار د هی-

و تا دلت  ارمتیب گهیشب د هی دمیزلزله، قول م-

 م!خسته یاما االن بدجور م،یکن یباز خوادیم

 

و  بارهیاز چشماش م ی. خستگکنمیش نگاه مچهره به

 یکه از خستگ اهشیس یچشما یدلم ضعف رفت برا

 خمار شده.

سرم نشست  یباال یتا صبح از نگران شبیکه د یمرد

 هم نذاشته... یو چشم رو



 

. ترس از دست دادن نهیشیدلم م یرو یترس دوباره

 ها... اون چشم

 

 ! یاریدوباره منو ب یاما قول داد-

 . دمیقول م-

 

اونقدر خسته ست که فقط  میگردیبه خونه برم یوقت

 یسر رو نکهیو به محض ا کنهیلباسش رو عوض م

 .خوابهیم ذارهیت مبالش

 

 نیآخرش با ا ترسمی. مشمیبار جابجا م نیهزارم یبرا

 کنم. داریهمه تکون و حرکت بهراد رو از خواب ب

 



و به سمت لباساش که از  امیم نییتخت پا یاز رو آروم

ها رو و اون رمیجاشون نکرده مجابه یحت یخستگ

 .ذارمیکمد م یتو

 

 یبو رهنشیپ دارم،یمدستم نگه یرو تو رهنشیپ

من گرمه؛  یکه برا یعطر سرد ی. بودهیخودش رو م

 آغوشش. تیامن یبه گرم

گوشم  ریکه امشب ز ییهاحرف ینیریش یگرم به

 زده...
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 یبو رهنشیپ دارم،یمدستم نگه یرو تو راهنشیپ

من گرمه؛  یکه برا یعطر سرد ی. بودهیخودش رو م

 آغوشش. تیامن یبه گرم

 گوشم زده. ریکه امشب ز ییهاحرف یگرم به

 

 یای. شنل بافتنکنمیکمد جابجا م یرو هم تو راهنیپ

 اطیو به سمت ح رونیاز اتاق ب ذارم،یهام مشونه یرو

 .رمیم

 

دور تا دور باغچه  یحباب یهاخونه بخاطر المپ اطیح

 نواز کرده.رو چشم اطیروشنه و ح

 



 کینزد یبه سمت تاب فلز ییبدون صدا کنمیم یسع

. خورهیکه آروم تکون م نمیشیتاب م یباغچه برم. رو

 یم رو روو چونه کنمیجمع م منهیس یپاهام رو تو

 .ذارمیزانوهام م

 

 .گردهیبه شب گذشته برمذهنم  کنمیکه م یکار هر

 به هامون و حرفاش... 

 

 دهیرو نشن دمیکه شن ییزایگرفته بودم چ میتصم 

. برهیمن رو به اون شب م زی! همه چشهیاما نم رم،یبگ

 به حرفاش، به اعترافش... 

 

به  دهیداره تاب رو آروم هل م یکس نکهیاحساس ا با

 غیج نکهیقبل ا یشخص دنیو با د گردمیعقب برم

 .دمیم صیهامون رو تشخ یبزنم چهره 



 

که با گرفتن مچم و فشار  رمیم نییتاب پا یرو از

 .نمیدوباره بش کنهیدستاش مجبورم م

 

 کنمینگاهم م دارهیلبش برم یرو از گوشه  گارشیس

 رونیها دود رو بکلمه یالبال یطوالن یو بعد از مکث

 :فرستهیم

 

 خوش گذشت؟  ییخلوت  دوتا-

 نداره. یبه تو ربط-

و عشق  یخوشبخت یچجور یدید ؟یدیرو د تونیز-

 و مهتا رو کامل کرد؟  انیپو

 



که از  یقیکه دوباره کام عم کنمینگاهش م فقط

 یکه تو یداره حرص واضح ی. سعرهیگیم گارشیس

 .ستیصداش هست رو پنهون کنه اما اصال موفق ن

 

 یجشن بچه تونستیامشب م یموندیاگر م -

 ودمون باشه!خ

 

گوشم  ریو ز شهیخم م فرسته،یم رونیرو ب گاریس دود

 :دهیادامه م

 

بغل من نشسته  یتو ،یکنار بهراد باش نکهیا یبجا-

 !یبود

 که بمونم؟ یمگه مجبورم نکرد موندم؟یم-

 

 .کنهیپرت م تیرو با عصبان گارشیس ته



 

. اگر یخودت بود! خودت شروعش کرده بود ریتقص-

بهت گفتم برو  یکه دوستام اومده بودن وقت یاون روز

نزن،  یو حرف نیکنارم بش یبرگشت یاتاقم و وقت یتو

 .شدینم نطوریا یرفتیم یآدم بدون لجباز یمثل بچه

 ت باشم؟ االن خدمتکار خونه نیکه تا هم رفتمیم-

 

و نگاهش  کنهیولع به تک تک اجزا صورتم نگاه م با

 .گردهیبه چشمام برم نیغمگ

 

! اگر به حرفم چوقتیه ،یدیمن رو نفهم چوقتیه-

تو رو به  خواستمیکه م یدیفهمیم یدادیگوش م

کنم، نه  یمعرف قامیدخترم به رفعنوان دوست

 یکه تو خدمتکار خونه دونستنیاگر م یخدمتکار! حت

هر  یتو خواستم،ینداشت، من تو رو م یبرام فرق ییما



 یو حرفاشون! اما تو هیبق ی. گور بابایکه بود یگاهیجا

از دهنت  یهرچ ،یکرد یلجباز ،ینرفت ؟یکرد کاریچ

که  یاون کار ی. مجبورم کردیدر اومده بهم گفت

و  یکار یرو انجام بدم. مجبورم کرد خواستمینم

 ... یانجام بدم که بخاطرش ازم متنفر بش

 

و من قصد  شهی. قلبم مچاله مکنمینگاهش م نهیک با

 ...گهید چوقتینه امشب و نه ه !امیندارم کوتاه ب
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ت به من بود ! حتما بخاطر عالقهیگیآره تو راست م-

 ننیو بب انیهم ب سایو آ انیمهتا و پو یخواستیکه م

 تم؟که به قول خودت من کلفت خونه

 

 .ادیو به سمتم م زنهیتاب رو دور م تیعصبان به

  

 ... انیاصال اون روز قرار نبود اونا ب-

 رفته؟! ادتیهامون! نکنه  یخودت گفت-

 

و با فک قفل  نهیشیلباش م یرو یصدا دار پوزخند

 :زنهیشده به آسمون زل م

 

 دروغ گفته بودم!-



 

 اطیو روشن ح کیتار یکه تو کنمیتعجب نگاهش م با

 :دهیشباهتش به بهراد مشخصه و ادامه م شتریب

 

خبر نداشتن و ندارن.  یاون مهمون انیاونا اصال از جر_

حداقل بخاطر ترس اومدن اونا به حرفام  خواستمیم

 هیخواستم  ،یبترس خردههی خواستمیم ،یگوش کن

 !یاریکنم که به من پناه ب یکار

 

 ...خوامیحرفاش رو باور کنم، نم خوامی... نمنه

 

 خواستمیکه م یچشمات از کار نیا دنیهر بار با د-

اما هر دفعه با حرفات دوباره  شدم،یم مونیبکنم پش

 اول! یسر خونه  یگردوندیرو بر م یباز

 



 اخطاره... هی منهیس یقفسه یتو درد

 

 یدو راه یمنو تو نیبابت هم یعذرخواه ینکنه برا-

 دیبا خوامیاگر پول عمل برادرم رو م نکهیا ؟یگذاشت

 باهات...

 

 .رمیگیدستام م یرو تو صورتم

! دلم رهیچشمام کنار نم یاون روز از جلو یهاصحنه

که  یونگ بزنم و پوست گردنم رو بکنم، گردن خوادیم

پوستش احساس  یلباش رو رو یانگار هنوز گرما

 ...کنمیم

 

انگار اون هم امشب قصد کوتاه  شنوم،یرو م صداش

 اومدن نداره.

 



خودم  یتو رو برا تونستمیبود که باهاش م یتنها راه-

و  یایبا اعتقادات کنار ب یتونینم دونستمیدارم. منگه

شده به اجبار کنار من  یبخاطر اونا هم که شده حت

و به  یکردیم دای. اگرم اونقدر جرئت پیمونیم

کنن بازم به نفع من  تیتا ازم شکا یتگفیت مخانواده

 یعنی نیو ا کردمیعقدت م دیبا یانونبود. از نظر ق

اگر قرار بود بخاطرت  یحت ؛یخودم بود یبرا شهیهم

مال من  یوقت دونستمیچندتا ضربه شالق بخورم! م

عاشقت کنم  نکهیتو رو رام خودم کنم، ا یچجور یشد

 تونستمیم نباشه! یموندنت کنار من اجبار گهیتا د

 هی تونستمیتموم اون روزها رو از خاطرت پاک کنم، م

 خودم. یتو، برا یبسازم، برا دیجد یزندگ

 

برام سخت و سخت تر  دنینفس کش کنمیم احساس

 .شهیم



 ...لرزهیش ماز منطق احمقانه بدنم

 

 شهیم کیکه نزد یو با هر قدم ادیبه سمتم م هامون

 اطیح واریپشتم با د نکهیتا ا رمیچند قدم به عقب م

به  نهیرفتن ندارم و س یبرا ی. راهکنهیبرخورد م

 :ستهیایم منهیس

 

 یهمه  کردمی! فکر میرو خراب کرد زیاما تو همه چ-

ها رو حساب کردم اما اصال حواسم به اون اتفاق راه

 در هزار بود اما شد! کیاحتمالش  یعنینبود،  یلعنت

 

شده و  شهیتر از همبه لبامه، صداش دورگه نگاهش

تر  کیشه. سرش رو نزدسر راه حنجره یزیانگار چ

 با لبام نداره. یکه لباش فاصله ا کیاونقدر نزد اره،یم

 



 خوادیو دلم م چهیپیم معضالت خشک شده یتو درد

 بزنم و بهراد رو صدا کنم... غیج خوادیکنم، دلم م هیگر
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بزنم و بهراد  غیج خوادیکنم، دلم م هیگر خوادیم دلم

 رو صدا کنم.

 



لبام  یاالن لباش رو کردمیکه فکر م یالحظه درست

 .کنمیزمزمه م یبه سخت نهیشیم

 

نشو! من زن  کیبه من نزد گهیگمشو هامون! د -

 برادرتم آشغال، من عاشق بهرادم...

 

کم به چشمام  یاز همون فاصله سته،یایحرکت م از

و بعد از چند لحظه مشتش رو محکم و  کنهینگاه م

 .کوبهیپشتم م واریپشت هم از کنار صورتم به د

 

 ...زنهینفس م نفس

مردمک لرزون  نویا کنه،یم تشیاذ یزیچ انگار

لباش کنار  اره،ی. سرش رو جلوتر مدهیچشماش لو م

 :کنهیگوشم آروم با التماس زمزمه م

  



تمومش کن زالل... تمومش کن! از بهراد فاصله -

 ...ریبگ

 

 

****       ****        ****         ****       **** 

 

 

  ؟یچ یبرا-

 

 بیج یکه تو ییو با دستا ستهیایساختمون م یلبه

 .کنهیروبروش نگاه م یشلوارش فرو برده به منظره

 

 که گفتم رو انجام بده! یکار-

 رو بدونم؟  لشیدل دیبهراد چرا من نبا -

  ؟یبدون یخوایرو م یچ لیدل-



 

 .نمیش رو ببتا بتونم چهره رمیسمتش م به

 

 خونه؟  یایب یخوایچرا چند روز نم نکهیا لیدل-

 چون... -

 

و چند قدم بلند  ارهیدر م بشیرو از ج دستاش

و روبروم  کشهیموهاش م یتو یدست ی. عصبدارهیبرم

که چند  یدیبارون شد ی. صداش توستهیایم

 .چهیپیکرده م دنیشروع به بار شهیم یتقهیدق

  

 !رانیاومده ا ونیهما-

 پدرت؟ -

 آره!-

 به تو داره؟  یخب! اومده باشه. چه ربط-



 خوامیوژه سر بزنه، نمو به پر نجایا ادیب خوادیم-

 !نمشیبب

 بهراد؟ یکنیچرا از پدرت فرار م-

 

 کنه،یو نگاهم م ستهیایسرجاش م حرکتیو ب خشک

! از طرز نگاهش معلومه که اصال از یو جد یعصب

 .ومدهیحرفم خوشش ن

 

هم  گهیحرف نزن! د خودیب یدونینم یزیچ یوقت-

 بحث نکن.

 ی. هرجا برمونمیاون خونه نم یمن بدون تو تو -

 .امیهمراهت م

 کجا برم! خوامیم دونمیمن خودمم نم ؟یایکجا م-

 



. اونقدر ترسمیبخواد بره و من رو تنها بذاره م نکهیا از

 رفته... ادشیمن از  طیکه شرا هیو عصب ختهیبه هم ر

 

 تهران؟  یگردیبرم -

 نیا خوامیسر پروژه باشم. فقط نم دی. باتونمینه، نم-

 ه باهاش رو در رو بشم.خون یمدت تو

 اسکان؟  میبر یخوایم-

 یتو دیببرن. شا ییها بومهندس خوامینه، نم-

 موندم. نمیماش
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 ! امیهمراهت م یبهراد! هرجا بر-

  ؟یباهام لج کن یخوایدلم، م زیعز-

 با... خوامینه بخدا! فقط... نم-

 

. شهیو انگار تازه متوجه منظورم م کنهیم سکوت

 طیشرا یکه حت ختهیاونقدر بهمش ر ونیاومدن هما

به  شهینگاهم باعث م یمن رو فراموش کرده. ترس تو

 .نهیبش میشونیپ یو لباش رو ادیسمتم ب

  

هتل،  میری. ممیریهرجا برم با هم م زم،یباشه عز-

 خوبه؟

 



پروژه به  یخال یمحوطه یاز تو یاگهیحرف د بدون

 .میتا به خونه برگرد میریبهراد م نیسمت ماش

 

 یحت دیفهم شهیم یبه راحت نویو کالفه ست! ا یعصب

 !رهیمعلومه هنوز ذهنش درگ شیاز طرز رانندگ

 

تنهاست، بعد از اومدن من  یلی. خشهیفشرده م قلبم

تموم حواسش به من بود و بعد  شیزندگ یتو

 یخلوتش هم نقش باز یمجبوره تو گهیازدواجمون د

 کنه.

 

بودنش رو تا خود صبح حس  داریوقت ها ب یگاه

ها با کابوس از خواب شب یهم بعض یگاه کنم،یم

حواسش بهم هست و  تونهیکه م یی. تا جاشهیم داریب



براش  تونمینم یکار چیاما من ه کنه،یازم مراقبت م

 انجام بدم...

 

 تره! نیخونه سنگ یتو سکوت

نشسته، هامون رو  نهیبه شوم کیناراحت نزد ایمار

مبل کز کرده.  یهم با ناراحت رو یو اسکا دمیاصال ند

 .میرو بردار لمونیاز وسا یتا کم میریبه اتاق م

 

 بهراد؟ -

 

 .دهینم یجواب

 شنوم،ینم یکه باز هم جواب کنمیصداش م دوباره

که همراه سوز وارد  یتراس با باد سرد ریحر یهاردهپ

 .رهیم نییباال و پا شهیاتاق م



 یسنگ یهابه حفاظ کی. بهراد نزدرمیبه تراس م آروم

نا معلوم نگاه  ییو به جا ستادهیشده ا یتراشکار

 .کنهیم

 

که شوکه به سمتم  ذارمیش مشونه یرو رو دستم

 .گردهیبرم

 

  ؟یخوب-

 ! دونمینم-

 شینیبب ستیبهراد؟ تو که قرار ن یکنیم کاریچ یدار-

 ؟یناراحت نقدریپس چرا ا

. برو تو، کردمیداشتم فکر م زم،یعز ستمیناراحت ن-

 .ستیلباست مناسب ن ،یخوریسرما م

 



از صحبت  خواستی. منهیشیلبام م یرو یتلخ لبخند

 فرار کنه... 

 

 میخوایچند روز م یبدونم برا خواستمیباشه! فقط م-

 هتل تا لباس بردارم؟  میبر

 هفته باشه! هیاز  شتریفکر نکنم ب-

 باشه!-

 

 نیاز ب گردم،یبگم به اتاق برم یزیچ نکهیا بدون

 ذارم،یهاش مشونه یو رو دارمیپالتو برم هیلباساش 

 براش بهتره... ینطوریا دیتنها باشه و شا خوادیم

 

. خونه کنمیرو با جمع کردن لباس ها سرگرم م خودم

ساعت بعد از برگشت ما شلوغ و پر از  نیا شهیکه هم



 یتو یسر و صدا بود غرق در سکوته. انگار که کس

 .کنهینم یخونه زندگ

 

انگار  ی. حتختهیهمه رو به هم ر ونیاومدن هما خبر

 دهیشن یاز اون نداره.از اسکا یهم دل خوش ایمار

راد به نیهم یو برا رسهیصبح فردا م ونیبودم که هما

 ! میاز خونه بر ونیقبل از اومدن هما خواستیم

 

. ذارمیدر م یکه جمع کردم رو جلو یکیکوچ چمدون

 .میکنیم یاز همه خداحافظ یبا ناراحت

 

 یبزنه تو یحرف نکهیبدون ا قهیبا سکوت چند دق ایمار

از آغوشش  سیخ یو با چشما مونهیآغوش بهراد م

 یهم با بغض کوتاه خداحافظ ی. اسکاادیم رونیب

 .کنهیم
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 ی. جورکنهیم یهم با بغض و کوتاه خداحافظ یاسکا

ازشون جدا  شهیهم یهستن که انگار قراره برا نیغمگ

 .میبش

 



 کنهیکه حال بهراد رو درک م یسانگار تنها ک نیب نیا

. زنهینم یبهراد، سکوت کرده و حرف نیهامونه که ع

 .کنهیفقط نگاهمون م یناراحت و بدون حرف

 

 ذاره،یم نیماش یبهراد چمدون رو تو نکهیا بعد

 .میریم رونیو از خونه ب میکنیحرکت م

 

که بهراد اتاق رزرو کرده مرکز شهره. بعد از پر  یهتل

از پرسنل  یکی یمدارک، با همراه لیکردن فرم و تحو

 .میریهتل به اتاقمون م

  

. هردو ذارهیم نیزم یرو کنار در رو چمدون

 ...میخسته

 

 گشنته؟ یلیخ-



 

که در حال در آوردن پالتوش  گردمیسمتش برم به

 .دهیسوال پرس

 

 نه، چطور؟-

اول  ستیت ناگه گشنه کنه،یدرد م یلیمن سرم خ-

 .ارنیشام رو ب میبعد بگ رمیگیدوش م هی

 باشه...-

 

. رهیچمدون به حموم م یش از توبرداشتن حوله با

به دور تا دور اتاق بزرگ و  یو نگاه ارمیلباسم رو در م

 . ندازمیمجهزمون م

 

و  کنمیکمد جابجا م یکه آورده بودم رو تو یی.هالباس

. اما ارنیغذا رو م ادیم رونیبهراد از حموم ب یوقت



جز چند تا  یزیست که چ ختهیاونقدر آشفته و به هم ر

 .خورهیقاشق از غذاش نم

 

 م! من خسته ستختهیچقدر که بهراد به هم ر هر

م کرده، خسته یپروژ حساب ینیوقته که سنگ چند

 ها استاد بازرگان هم زمان کهوقت یمخصوصا که بعض

و درشت  زیپروژه هستم چند تا کار ر یکارها ریدرگ

 .سپرهیهم بهم م

 

نگاه  رهیبار به تراس م نیچندم یبهراد که برا به

 نی. کالفه ست و من ارمیهمراهش م نباریو ا کنمیم

 حالش رو دوست ندارم.

 

 بهراد؟-

 



 .کنهیو نگاهم م گردهیسمتم برم به

 

 ؟یخوب-

 آره...-

 !یاکالفه-

 بخوابم. تونمیم اما نمخسته ،یلیخ-

 

 .زنمیلبخند م تلخ

 

 ؟یخوایم گاریس-

 

و سرم رو به  رمیبه سمتش م کنه،یتعجب نگاهم م با

 .دمی. اون ساکته و خودم ادامه مدمیم هیش تکشونه

 

 بود. گاریبسته س هیداشبورد  یکه تو دمید-



 

 :دهیجواب م عیسر

 

شدم. هنوز سر قولم هستم،  مونیاما پش دمیخر-

 بازش نکردم. یحت

 ...دونمیم-
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 .دمیو ادامه م کنهیم سکوت

 

همراه  یکم هیبرات دمنوش درست کنم؟  یخوایم-

 خودم آوردم...

 نه...-

 ؟یخوایم یپس چ-

 آرامش...-

 اد؟یبرم یاز دست من کار-

 

آغوشش  یو من رو تو چهیپیدور بدنم م دستاش

 یو الله  کشهیموهام نفس م ی. چند بار تورهیگیم

 .بوسهیگوشم رو م

 

 ...یرفته! تو آرامشم ادتینکنه -

 



 نی. همذارمیم شنهیس یو سرم رو رو زنمیم لبخند

بچه ها منو  نیو ع کنهیبگم بلندم م یزیچ خوامیکه م

 .رهیگیبغلش م یتو

 

و از ترس افتادن پاهام رو  خندمیاسترس و بلند م با

 .کنمیدور کمرش حلقه م

 

 !نییبهراد! منو بذار پا-

بغلم  ی. تا صبح هم از تونییپا ذارمتیتخت م یتو-

 .یخوریتکون نم

 شازده کوچولو هم برات بخونم؟-

بد اخالق و  یدختر چشم ابرو مشک هینه! واسم از -

 ...برهیهاش دل محاضر جواب بگو که خنده

 



و به  کنهیها رو خاموش م. سر راه المپخندمیم آروم

 .رهیسمت تخت م

 

و همونطور  کنمیدلم مقاومت نم یخواسته یجلو نباریا

 یسرم رو تو میریآغوشش به سمت تخت م یکه تو

 قیمس گردنش رو عمو رگ قابل ل برمیگردنش فرو م

 .بوسمیم

 

. طرز نگاهش کنهیو نگاهم م ستهیایتخت م کنار

قلبم بلرزه آب دهنش رو سخت قورت  شهیباعث م

 .دهیم

 

و پوست کمرم رو لمس  رهیبلوزم م ریز دستاش

 .چهیپیشل شدن محکم دور کمرم م یو بجا کنهیم

 



 زالل...-

 

 انیمثل جر یزیپوست کمرم چ یحس انگشتاش رو از

 یشروی. از پکنهیهام عبور مبرق از ستون مهره

 .برمیموهاش فرو م یاما دستم رو تو ترسمیم

 

 ی. چشمابوسمیو مثل خودش پلکاش رو م شمیم خم

 هیزاو یم روبوسه نباریتا ا دهیش بهم جرئت مبسته

صدام  یخش دار و جد ییکه با صدا نهیفکش بش

 .کنهیم

 

 زالل!!!-

 جونم؟-

 بسه... -

 



رو نداشتم، من...  یرفتار نی. انتظار چنلرزهیم قلبم

 !نیهم دمش،یمن فقط بوس

 

و تالش  شهیگره دستم از دور گردنش باز م آروم

 .امیب رونیتا از آغوشش ب کنمیم

 

 ...دیببخش-

 

به اوج برسه و بعد  یادستش دور کمرم لحظه فشار

م دست دارم! لرزش چونه ی. حس بدکنهیرهام م

 ...ستیخودم ن

 

ببوسمت...  یکه دوست ندار دونستمیمن.. من نم-

 فقط...

 



 کشه،یبدوم دستم رو م سیبه سمت سرو نکهیا قبل

 ریو ز دارهیمحصار بازوهاش نگه یمنو محکم تو

 .غرهیم بیعج یگوشم با حرص

 

از شب تولدم  ؟ی! دوست ندارم که منو ببوسووونهید-

ها و لب نیطعم ا گهیبار د هی نکهی دارم واسه اتا حاال

. بعد تو کنمیم یاون آرامش رو حس کنم لحظه شمار

 ؟یگیم یچ

 تو... یول-

 یکنیفکرشم نم یگفتم بسه چون اگر شروعش کن-

 ...رسهیاون بوسه از سر محبتت آخرش به کجا م
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تا منظورش رو بفهمم. احساس  کشهیطول م یکم

 کل بدنم از حرفش گر گرفته. کنمیم

 

. خندهیکه م دزدمیازش چشم م یو به سخت انهیناش

 سیبه سمت سرو« مسواک بزنم رمیمن م»با گفتن 

 سیاز سرو دهیکه فکر کنم بهراد خواب یو تا زمان رمیم

 .امینم رونیب

 

و  میریهمراه بهراد به پروژه م شهیزودتر از هم صبح

 .میشیخودمون م یهاتیمسئول ریهر کدوممون درگ



 

بهراد هم به  یها حال آشفتهدر کنار تموم مشغله 

اضافه شده. از صبح که از هم جدا شده  هامینگران

 .دمشیتا عصر ند میبود

 

ها از باالخره مهندس حیبار توض نیاز چند خسته

قفسه  یبهراد رو ی. به ظرف غذارنیم رونیکانکس ب

 که عمال دست نزده مونده. کنمینگاه م

 

و به قصد سر زدن  دارمیبرم زیم یرو از رو یمنیا کاله

دستم رو  نکهیاما قبل ا رمیبه بهراد به سمت در م

 .شهیدر بذارم در باز م یرهیدستگ یرو

 

که در رو باز کرد  یو به کس رمیقدم به عقب م چند

 .کنمینگاه م



 

جذاب  ،یجوگندم یقد بلند و چهارشونه با موها یمرد

 !دمشیکه تا به حال ند ستادهیو خوش پوش پشت در ا

 

 یرنگ رو ییبا بج طال ینوک مداد کیو شلوار ش کت

طرف  یدبود که با شخص عا نیکتش نشون از ا

 .ستمین

 

کتشه  یقهی یبج آشنا رو ریکه ذهنم درگ نطوریهم

 و...  شهیچشماش قفل م ینگاهم تو

 ...هیبیعج زیچ

که  ییچشما نی. اصهیتشخ رقابلیبرام غ چشماش

 ...یبه چشما هیو مغرورانه زل زده بهم شب میمستق

 



فرصت فکر  یذهنم گذشت، اما حت یاهیثان یبرا یفکر

 .  کنمینم دایموضوع رو پ نیکردن به ا

 

  د؟ییسالم! بفرما-

 با مسئول پروژه کار داشتم! -

شمال! امرتون  دیمروا یموحد هستم، مسئول پروژه-

 د؟ییرو بفرما

 

که  قیاونقدر دق کنه،یبار از سر تا پا رو نگاه م چند

. دمیپوش یبا خودم مرور کنم که چ شمیمجبور م

لباش  یکم روکم که یو لبخند رهینگاه خ ریتحملم ز

 .شهیتموم م نشستیم

 



تموم شد من منتظرم که امرتون رو  تونیاگر بررس-

ها به بگم نگهبان تونمیصورت م نیا ریدر غ د،ییبفرما

 کنن!  تونییپروژه راهنما یاز محوطه رونیب

 

 اش از سر تعجبه.انگار خنده شتری... بخندهیم آروم

 

 کنمیم یگذارهیسرما یاپروژه یدارم رو دونستمینم-

 ...شناسمیکه مسئولش رو نم

 

. هنوز کنمیمنظورش رو بفهمم نگاهش م نکهیا بدون

 یکتشه. با ادامه یقهی یبج آشنا رو ریهم ذهنم درگ

 :کنهیحرفش حواسم رو پرت م

  

که دارم روش  یاپروژه نیا تیمسئول کردمیفکر م-

منه!  یمیدوست قد یبه عهده کنمیم یگذارهیسرما



بازرگان معروف  میبه ابراه یشباهت چیاما... شما ه

 ...دیندار

 

کنم خودش وارد کانکس  یتعارف نکهیبدون ا و

و  نهیشیم هایاز صندل یکی یو رو شهیم تیریمد

رو حدس  یزیمونه. چ یاز سمت من م یمنتظر جواب

 ...زنمیم

  

عامل و  ریخدمتتون عرض کردم، موحد هستم! مد-

جناب  یشرکت و پروژه ها اریام االختت یندهینما

 بازرگان! 

 !هیپروژه ک نیا کیکه شر نیبدون دیپس با -

 

 یچشما نیا دونستمیم کنم،یچشماش نگاه م یتو

. حدسم درست دمید ییجا هیرو  یمشک یراینافذ و گ



رو از پدرشون  رایگ یمشک یهابود! هر دو اون چشم

رفتار و حرف  یاون غرور حاشا تو یبه ارث بردن. حت

 زدن.
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 یکرده باشن! کل بیبهراد و هامون رو با هم ترک انگار

برام  کردمیحرکات مشترک، که از اولش احساس م

 آشناست... 



 

که  یکیوف کوچو حر نیالت A ،ییاون بج طال تازه

 یلوگو ارم؛یم ادیکنارش نقش بسته بودن رو به 

 شرکت عامر!

 

چه  دیبا دونمی. نمکنمینگاهش م هیثان چند

 کنمیم یسع ینشون بدم و فقط به سخت یالعملعکس

 لبخند بزنم.

 

 ...داریجناب عامر بزرگ! مشتاق د-

 

 .شهیجابجا م یصندل یو رو زنهیم یلبخند

  

به  شهیمهندس موحد! هم دمیشن ادیتون رو زآوازه-

 مطمئن بودم و...  میابراه یهاانتخاب



 

 :دهیو ادامه م کنهیبا دست بهم اشاره م و

 

 هستم و خواهم بود.-

 

و اون  زنمیو فقط به رسم ادب لبخند م گمینم یزیچ

 :دهیادامه م

 

که؟  دیدونیبه پروژه بزنم! م یاومده بودم تا سر-

 ! نجاستیا مدهنیپسرم به عنوان نما

 بله! -

 از پروژه هست؟  دیامکان بازد-

 طیاالن و شرا یهوا تیبله، حتما! البته اگر با وضع-

 ...دیمشکل ندار

 .ستین ینه، مشکل -



تا  انیاز مهندس ها ب یکی گمیخب، م اریبس-

 کنن!  تونیهمراه

 

با  کنمیم یو سع کیدستم رو به لبم نزد یتو میسیب

 ونیو هما شهیاما نم رمیاز مهندس ها ارتباط بگ یکی

 :دهیم حیعامر توض

 

هوا باعث خراب شدن خطوط شده،  تیوضع-

نتونستن  نیهم بخاطر هم یدر ورود یهانگهبان

که داشتن اومدن من رو بهتون  ییهاتالش رغمیعل

 خبر بدن.

 

گفت باعث  شهی. مدمیو سر تکون م کنمیم نگاهش

شده. چون قصد داشتم بعد از رفتن  هانجات نگهبان



اطالع عامر رو  یب نکهیبخاطر ا یحساب هیتنب هیعامر 

 .رمیبه داخل محوطه راه داده بودن براشون در نظر بگ

  

ارتباط گرفت. اگر که  یبا کس شهینم نکهیبله! مثل ا-

 تونیهمراه د،یاز پروژه هست دیبه بازد لیهنوز ما

 ارن؟یقبل رفتن براتون ب نیدار لیم یزی. چکنمیم

 ندارم. لیم یزیخانم جوان! ممنون چ لیبا کمال م-

 

رو به دستش  یمنیو کاله ا رمیها مسمت قفسه به

 .میریم رونیو از کانکس ب دمیم

 وقفهیو چهار ساعته که بارون ب ستیبه ب کینزد

 نم...آروم و نم یو گاه دیتند و شد یگاه باره،یم

 



. از کنهیم دیظرش بود بازدکه مد ن ییهر جا از

 شرفتشیاز پروژه و پ یرفتارش معلومه که حساب

 .هیراض

 

از  دیباز یبهراده، تو ریمدت فقط ذهنم درگ نیا یتو

بودم و نه هامون  دهیها نه بهراد رو دچندتا از منطقه

 رو!

 

با  نکهیا نیگذرا و ح یلیپروژه رو خ یهابخش شتریب

 بهش نشون دادم. میکردیاز کنارشون عبور م نیماش

 

عامر  ونیهما یبه دو ساعت مشغول همراه کینزد

 ینگذشت اما همونقدر زمان هم برا یادیبودم. زمان ز

 بود. یشناختنش کاف

 



خودش، طرز نگاه و لبخندهاش و  یب یهافیتعر از

رو در مورد  یزیبهراد چ دیفهم شدیهاش م یزبون باز

از  شتریب یلیمرد خ نیا دیپدرش دروغ نگفته و شا

 که بهراد گفته هرز و هوس بازه... یاون
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از پروژه گذشت دوباره  دیبازد یکه ط یاز دو ساعت بعد

 .میگردیبه کانکس برم



 

بدون استفاده هم  یخرابه هی میعظ یپروژه نیاگر ا-

شما به اندازه گشت زدن و  یبود با حضور و همراه

 .شدیم یدنیجهان د یمعمار خیتار دنید

 

و در  دوزمیبهش م یزمان کوتاه یرو برا میجد نگاه

روبروم نشون  ینقشه ریکه دوباره خودم رو درگ یحال

لحن ممکن جواب  نیتریبا جد کنمیم یسع دمیم

 بدم:

 

پروژه زحمت  نیا ینظر لطف شماست، چون برا-

 یتو یرییتغ چیشده. حضور من ه دهیکش یادیز

نکرده. به هر حال  جادیبزرگ ا یپروژه نیشکوه ا

 .دیبود یخوش حالم که ازش راض

 



به من زل  یکه با لبخند مغرور نمیبیم یچشم ریز

 زده.

  

که چرا  خوردم،یغبطه م میواقعا دارم به حال ابراه-

سن  نیرو کشف نکردم. شما با ا یادهیپد نیمن چن

مهندس  نیانکار هست رقابلیغ یادهیکم واقعا پد

 موحد!

 

واقعا  دی. شاکنمیشدن تحمل رو حس م زیسر ر کمکم

 !هیک یالزم بود بهش نشون بدم زالل واقع

 .زنمیو لبخند م گردمیسمتش برم به

  

 واقعا؟ -

 



 یتونسته رگ خوابم رو تو دهیکه به نظرش رس عامر

 .دهیتکون م یمغرورانه سر رهیدستاش بگ

  

 بله!-

 

و  شهیم یبه پوزخند محو لیلبخندم تبد یاهیثان یتو

 :دمیتر از خودش جواب مبا نگاه مغرورانه

  

چون جناب مهندس بازرگان استادم هستن و -

هستم و  شونیشاگرد ا شهیخواهند بود. من تا هم

 گرفتم. ادی شونیکه دارم رو از ا یهرچ

  

 . جا خورده...کنهیم نگاهم

 زنهیکه ازش حرف م یدر کنار دوست دونستمیم

 دهیبا استاد بازگان داره. شن یمیو قد ینیرقابت سنگ



 نیبهتر ا،یحقوق و مزا شنهادیبودم که با پ دهید یو حت

خودش  میبه ت یرو برا بشیرق یهاشرکت یهمه  یها

 .ارهیم

  

اگر  ینبود، من حت یزیکه چ یعال یایو مزا حقوق

 یکیخودم هم با خاک  یشرکت استاد بازرگان با نقشه

رو از  زمیمن همه چ موندم،یباز هم کنارش م شدیم

 استاد بازرگان دارم...

  

 زیم یبه ساعتش فنجون قهوه رو رو یبا نگاه عامر

 .ذارهیم

  

پروژه هم تموم  یبرم! فکر کنم زمان کار دیمن با-

 شده باشه!

 



 .ندازمیبه ساعت کانکس م ینگاه

  

 بله! -

 ...میبا هم گپ بزن خردههیبرسونمتون؟  تونمیم-

 

دست  گردهیبه سمتش برم یکه ناگهان زمیت نگاه

که  دهی. اما انگار خوب جواب عامر رو مستیخودم ن

 :کنهیاضافه م عیسر

  

 راجع به پروژه!-
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 یتو میرها و مستق زیم یرو بایرو تقر خودکار

 .کنمیچشماش نگاه م

 

خارج از محل کار ندارم  یبه صحبت کار یلیتما-

 دیبدون شتریدر مورد پروژه ب دیلیجناب عامر! اگر ما

 د،یاریب فیپروژه تشر یزمان کار یفردا ط دیتونیم

 در خدمتتون هستن. میت یهابچه

 

قفسه ها  یو تو کنمیدستم رو لوله م ریز ینقشه

 یصندل یاز رو بره رو نکهی. عامر بدون اذارمیم



پا  یپا رو «مونمیمنتظر هامون م»و با گفتن  نهیشیم

 .ندازهیم

 

 یتورو از  یگوش ز،یم یلپ تاپم از رو فیبرداشتن ک با

 .کنمیو چک م ارمیم رونیب فمیک

 

 هاچارهیداشتم. ب یپاسخ از نگهبان یتا تماس ب پنج

تموم تالششون رو کرده بودن که بهم خبر بدن اما من 

از طرف  امیپ هیمتوجه نشده بودم و پونزده تماس و 

 بهراد:

 

! ومدیتا خودم ن رونیب ایب یزودتر از کانکس لعنت-

 منتظرتم. یبه نگهبان کینزد

 

* 



* 

 

 ی. فقط زل زده به صفحه ستیحواسش به من ن اصال

 ...رهیدرگ یاگهید یاما ذهنش جا ونیتلوز

سر خورده و از  سشیخ یموها یرو یکیکوچ یحوله

 شده. زونیگردنش آو

 

! نمشیبب نطوریاصال عادت ندارم ا شه،یمچاله م قلبم

غم  هی. زنهیموج م اهشیس یچشما یتو یناراحت

 نگاهش نشسته... یبزرگ تو

 

داغ رو به سمتش  ریش وانیو ل رمیم ترکینزد

 رهیگیرو از دستم م وانیل اد،یم رونی. از فکر برمیگیم

 یلبخند بزنه اما لبخندش هم لبخندها کنهیم یو سع

 ...ستین شیشگیهم



 

 یموها یرو دارم،یرو از دور گردنش برم حوله

به خشک کردن  نمکیو آروم شروع م ذارمیم سشیخ

 .موهاش

 

موش آب  نی. عدمشید ینگهبان یجلو دمیرس یوقت

فقط با  دیمنو د ی. وقترفتیبارون راه م ریز دهیکش

 به حرف اومد: یآروم یو صدا یلحن عصبان

  

 ...ینشد سیسوار شو تا خ ؟یکرد رید نقدریچرا ا-

 

 نقدریکه چرا خودش ا اوردیخودش ن یاصال به رو و

 ریبارون مونده؟ و اصال چرا  ز ریکه چقدر  ز سه؟یخ

 منتظرم نموند؟! نیماش یبارون بوده؟ چرا تو

 



که باالخره  کنمیموهاش رو خشک م یحرف بدون

 .رسهیآرومش به گوشم م یصدا

  

  ش؟یدید-

 آره! -

 به هامون، نه؟  هیشب یلیخ-

 تو! هیهم شب یلیخ-

 ازش دور باش زالل! -

 

 یکلمه  هیبه  نیهم یندارم که بگم و برا یزیچ

 .کنمیبسنده م "باشه"

 

 

****         ****         ****          **** 

 



 یزی. برعکس چگذرهیم ونیهفته از اومدن هما کی

 انگار اون قصد رفتن نداره. کردنیکه همه فکر م

 

 یهیمثل بق یو گاه زدیو به پروژه سر م ومدیروز م هر

 !موندیپروژه م یمهندس ها تا آخر ساعت کار

 

 یزیچ نکهیهامون هم بدون ا یجالب بود که حت برام

 دور کنه.  ونیمن رو از هما کردیم یبگه سع

 

 یدوش کوتاه میگردیاز پروژه به هتل برم نکهیا بعد

زنگ  یخشک کردن موهام صدا نی. حرمیگیم

 .شهیبلند م میگوش
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دوش  میگردیاز پروژه به اتاقمون برم نکهیا بعد

 یخشک کردن موهام صدا نی. حرمیگیم یکوتاه

 .شهیبلند م میزنگ گوش

 

 یهابرگردم بهراد با اخم میبه دنبال گوش نکهیا قبل

دستشه به سمتم  یتو میکه گوش یهم در حال یتو

 .ادیم

 



شده! نگاهم  یزیبفهمم چ تونمیدرهمش م یاخما از

 "مهندس عامر"که اسم   فتهیم میگوش یبه صفحه 

 .کنهیم ییخودنما یگوش یصفحه یرو

 

 داره؟ کاری. عامر با من چکنمیتعجب به بهراد نگاه م با

 

 پدرته!-

 .کریاسپ ی! جواب بده، بذار رودونمیم-

 

 زیبهراد به سمت م دم،یکه گفت رو انجام م یکار

. گردهیو با خودکار و کاغذ به سمت من برم رهیوسط م

 .کنمیبا تعجب به کارهاش نگاه و تماس رو وصل م

  

 بله؟ -

 خانم موحد؟  -



 جناب عامر!  دییبفرما-

  ؟یخوب ر،یوقت بخ-

 ن؟یممنونم! شما خوب-

و خوب  دیشما رو شن یمثل صدا ییصدا شهیمگه م -

 نبود؟!

 

بزنم؟ اون هم  یحرف تونمی! اصال مگه مدمینم یجواب

هم فشار  یرو تیکه فکش رو از عصبان یبهراد یجلو

 .دهیم

 

 :کنهیدوباره خودش شروع م ونیهما

 

  ؟یدار یامشب کار خاص-

 چطور؟ -



 تونمیشام دونفره دعوتت کنم! م یبرا میخواستیم-

 و جوان رو داشته باشم؟  بایخانوم ز هی یافتخار همراه

 

 یزیکاغذ چ یکه با حرص رو کنمیبهراد نگاه م به

 .رهیگیو به سمتم م سهینویم

 

پدر شوهرم،  دنیمتاسفانه امشب قراره برم د"

  "!امیب تونمینم

 

 یزیچ خوادیکه با اشاره ازم م کنمیتعجب نگاهش م با

 بگم. ونیکه نوشته رو در جواب هما

 

پدر  دنیشرمنده ام جناب عامر! من امشب قراره به د-

 دعوتتون رو قبول کنم!  تونمیشوهرم برم، نم

 



از  یکه انگار حت یو در حال کنهیلحظه سکوت م چند

 :دهیادامه م هیرد دعوتش هم راض

  

شام  هی! پس گهیوقت د هی یبرا مشیذاریباشه، م-

 باشه طلب من...

 

و تماس رو قطع  یکش زدم خداحافظ نکهیا بذون

 . کنمیم

نکنه از من  کنمیاونقدر که فکر م ه،یعصبان بهراد

بزنم از کنارم رد  یحرف نکهیسر زده. قبل ا یاشتباه

 .شهیم

 

 . ییجا میبر مییخوایبرو آماده شو م-

 کجا بهراد؟ -

 



 :زنهیداد م یجوابم عصب در

 

 که بهت گفتم رو انجام بده. یکار-
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که  کنمیم یاما سع خورمیدادش جا م یصدا از

 .درکش کنم



 دونمیکه نم رهیاونقدر ذهنم درگ رمیسمت کمد م به

 یکمد جلو یکه از تو یزیچ نیکنم. اول کاریچ دیبا

 .پوشمیرو م ادیدستم م

 

و  کوبهیچرا استرس دارم، قلبم به شدت م دونمینم

 .دهیم یگواه اتفاق بد

 

 .شناسمشیشده که نم ییمثل وقتا بهراد

خودش  نقدریمدت ا نیا ی! توونهیبخاطر هما دونمیم

که  یاز اون شتریب یلیخ دمیرو نشون داده که فهم

 ...هیبهراد راجع بهش گفته عوض

 

رو  یتیمیصم چیه یبهراد اجازه تیبخاطر حساس 

ها از  یمحلیبا تموم اون ب دونمیاما نم دادمیبهش نم



دعوت به  یطرف من چرا باهام تماس گرفت؟ اونم برا

 شام دونفره!  

 

رفتار  یحواسش به منه جور دمیدیکه م ییوقتا

لفظ  شوهرم و  لیدل یب نه،ین رو ببکه حلقه کردمیم

تا بفهمه که متاهلم و دست  کردمیهمسرم استفاده م

از رفتاراش برداره اما اون دست بردار نبود! انگار اصال 

 براش مهم نبود...

 

بار موقع کار  کی یهفته بهراد رو حت کی نیا یتو

بود که انگار  دیناپد یچطور اما جور دونمی! نمدمیند

هم  ونیاصال وجود نداره. مطمئن بودم که هما

رو  زیحرکت همه چ هیبا  ونیحاال هما ی. ولدتشیند

 خراب کرد.

 



  ؟یاآماده-

 

حالش رو  نی! اهی... کالفه و عصبادیز یلی. خنگرانشم

 ...شناسمیم

 

 آره.-

 ! میبر-

 

 م،یریم رونیهمراه بهراد از هتل ب دارمیرو برم فمیک

 زنمیکه م یحدس دوارمیبره و ام خوادیکجا م دونمینم

 اشتباه باشه.

 

دستم  ینشده بپوشه رو تو یکوتاهش که راض یپالتو

حالم  یبا چنگ زدن بهش کم کنمیم یو سع رمیگیم

 ...شهیرو بهتر کنم اما نم



 

. کنهیم یفقط با سرعت رانندگ یزیتوجه به چ بدون

. باور میشیم ییآشنا ریمتوجه مس گذرهیکه م یکم

 حدسم درسته... شه،ینم

 خونه! رهیداره م بهراد

 

 خونه؟  میبر میخوایبهراد؟ م-

 آره! -

 بهراد نه، اونجا نرو...-

 

 حرف نزن زالل! -

 بهرا... -

 

و  چهیپیم نیماش یتو یناگهان یلیخ ادشیفر یصدا

 از جا بپرم. شهیباعث م



 

 نگو.. یچیگفتم ساکت شو زالل... حرف نزن! ه-

 

در  موتی. بهراد با رمیرسیکه به خونه م گذرهینم ادیز

متوقف  اطیح یرو تو نیکه ماش نیهم کنهیرو باز م

و به سمت ساختمون  شمیم ادهیبا عجله پ شهیم

 .دومیم

 

که  یشده از هامون! از هر کس یحت خوام،یم کمک

 .رهیرو بگ نیماش یتو یبهراد عصب یجلو

 

 ترسمی... مترسمیسرشه م یتو یچ دونمینم نکهیا از

 راه باشه. یتو یاتفاقات بد

 



در  دیتحمل منتظر شدن ندارم. با کل زنم،ینم زنگ

 .شمیو وارد سالن م کنمیخونه رو باز م یبزرگ و چوب

 

رو  یتا کس گردهیخونه رو م یگوشه به گوشه نگاهم

 نهیکنار شوم افته،یم ونیکنم. نگاهم به هما دایپ

 .کنهیدستش متعجب نگاهم م یتو پینشسته و با پ
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نشسته و با  نهیکنار شوم افته،یم ونیبه هما نگاهم

 .کنهیدستش متعجب نگاهم م یتو پیپ

 

 سخته. نهیبیکه م یزیواسش هضم چ انگار

 کنم؟یم کاریاون چ یخونه  یمن، تو نکهیا

 

. ادیو چند قدم جلو م شهیمبل بلند م یتعجب از رو با

و با تعجب نگاهم  ادیم رونیاز آشپزخونه ب ایمار

 .کنهیم

 

 زم؟یعز ییزالل جان؟ تو-

 

جواب بدم و نه  تونمیاسترس دارم که نه م اونقدر

و  ایبا تعجب به مار ونیدر مورد بهراد بگم! هما یزیچ

 .کنهیبعد من نگاه م



 

 د؟یشناسیشما هم رو م-

 

 تونهیاون هم انگار نم گرده،یبه سمتش برم ایمار

 نکهیاز ا ونیکه هما شمیمطمئن م گهیبزنه! د یحرف

 .دونهینم یزیمن زن بهرادم چ

 

و بعد  شنومیها مپله یاز رو یکس دنییدو یصدا

 .ندازهیبغلم م یخودش رو تو یاسکا

  

چقدر دلم تنگ  یدونینم یزلـــــــــــال! وا-

 .شدمیم وونهیداشتم د گهیشده بود، د

 

به ما  خوردیهم گره م یکم توکه کم ییبا اخما ونیهما

 .شهیم کینزد



 

چه خبره؟ مهندس موحد؟ شما  نجایبه من بگه ا یکی-

  د؟یشناسیمن رو م یخانواده

 

اراده به سمت در  یو نگاهم ب کنمینگاهش م فقط

 نه...  ایبهراد اومده  نمیتا بب گردهیبرم

 .رهیگیو دستم رو م هکنیحالم رو درک م یاسکا

 

 ینجوریا نقدریافتاده؟ چرا ا یشده زالل؟ اتفاق یچ-

  ؟یهست

 ؟یاسکا-

 

که هنوز با تعجب  گردهیبرم یونیبه سمت هما یاسکا

 .کنهینگاهمون م

  



  ؟یشناسیرو م شونیتو ا-

 

و آروم و با  کنهینگاه م ایبا ترس به من و مار یاسکا

 :دهیم حیانگار توض اطیاحت

 

 زالله، زن پسرتون! نیا-

 

 .کنهینگاه م ایو مار یبا اخم به من و اسکا ونیهما

  

 زن هامون؟ -

 نه بهراد!-

 

 کیو قدم زنان و آروم به جمع نزد بندهیسالن رو م در

انگار باورش  کنهینگاهش م یجور ونی. هماشهیم

 .زنهی! نه... پوزخند مخندهیاما بهراد م شهینم



  

 دنید رهیل که گفته بود داره مزال ؟یچرا جا خورد-

 پدر شوهرش!

 

و ادامه  چهیپیدستش دور کمرم م سته،یغیم پشتم

 . دهیم

 

که واسه لجن  یدیجد سیک یشد؟ انتظار نداشت یچ-

 چشمت رو گرفته عروست باشه! نه؟ اتیباز
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 نی. از عاقبت ارمیگیلرزونم م یرو با دستا دستش

 ...ترسمیم دارید

 

و  رهیگیدستم رو محکم م فهمه،یحالم رو م بهراد

 :دهیادامه م

 

نداره. زن پسرت، نامزد  یالبته واسه تو که فرق-

که تو انتخابش  نهی! مهم ابتیدختر رق کت،یشر

انگشت زن  یتاهل تو یکه حلقه ستیمهم ن ،یکرد

 هیکه عروسک مورد نظرت واسه  نهیمهم ا ،یدیمن د

اصال  زهایچ هی! بقیکرد دایهفته سرگرم شدن رو پ

 ...ستیواست مهم ن



 

خودم تکون  یاما من از سر جا رهیقدم جلو م هی

 .خورمینم

 

زالل که عروسته، اگر دخترت هم بود واسه کثافت  -

خدا چقدر  فهممینداشت! تازه م یتو فرق یهایباز

 چکدومشونیرو دوست داشت که به ه ایمامان و مار

 دختر نداد.

 

 نیبهراد و از بعد ا ی! از حرفانیبه زم دهیچسب پاهام

 .ترسمیماجرا م

 

هم  یهاش توو اخم ادیباالخره به خودش م ونیهما

 .رهیم

 



  ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا-

هرش که قصد داشت پدرشو دنیزنم رو آوردم د-

 باهاش قرار شام دونفره بذاره.

 

که  ینگاهش مثل زن کنه،ینگاه م ونیبه هما ایمار

 شتری! بستین نیکرده غمگ انتیشوهرش خ دهیفهم

که عادت کرده. انگار که اصال جا  یتلخه، مثل کس

 نخورد...

 

و نگاهش رو به  خندهیم کنه،یبه بهراد نگاه م ونیهما

 . کشهیسمت من م

 

به خودم رفته، انتظار داشتم  تقهیخوبه! حداقل سل-

 یپاپت یمسخره دیدست مادرت با اون عقا ریز



بار  یدهات یعقب افتاده هیمثل خودش  شانهیگرا

 .یایب

 

که با گرفتن دستش  دارهیبه سمتش قدم برم بهراد

 :دهیاما جواب م رمیگیجلوش رو م

 

 بت کن.اول دهنت رو آب بکش بعد راجب مادرم صح-

داده  ادیکه بهت  یزیاون همه چ یالسمانه البه-

  ؟یدارنگفته احترام پدرت رو نگه

هوس  یکه داشت برا هیاحترام؟ پدر؟ منظورت کس-

 یکس نیمگه چن ذاشت؟یبا زنم قرار م هاشیباز

 احترام داشته باشه؟  تونهیم

شّر تو هم مثل مادرت  کردمیوقته که فکر م یلیخ -

 چشمام گمشو...  یکم شده! از جلو میاز زندگ

 



شوم تو  یهیکه چند ماه بدون سا میما بود نیاتفاقا ا-

خانواده. من و  هی ما،ی. مثل قدمیکردیم یزندگ میداشت

 برادرم و مادرم. بدون وجود نحس تو!

 

اما آروم از پله.ها  تیکه با عصبان کنمیهامون نگاه م به

که از  رهی. نگاه همه به سمت هامون مادیم نییپا

رو به سمت ما ادامه  رشیو مس ادیم نییپله پا نیآخر

 .دهیم

 

 .کنهیپر تمسخر به هامون  نگاه م یبا لبخند ونیهما

 

 هی نیا یداداشت زبونت وا شد. تو دنیخوبه! با د-

 .ومدینه صدات در م یومدیم رونیهفته نه از اتاقت ب

 

 :دهیو ادامه م کنهیرو به بهراد م و



 

خودمه که همون موقع ندادم زبونت رو کوتاه  ریتقص-

 ...رونیکنن. گفتم گمشو ب

 

 .دهیبهراد جواب م یو بجا ادیجلوتر م هامون

 

اونم توئه  رونیبره ب دینفر با هیخونه فقط  نیاز ا-

 ...یلجن

 

صورت هامون  یبه قصد فرود اومدن رو ونیهما دست

 .خورنیبهراد همه جا م ادیفر یکه با صدا شهیبلند م

 

 تیبه خاک مامان قسم دستت به هامون بخوره زندگ -

 ...کنمیم یکیرو با خاک 
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هوا مونده به سمت  یکه هنوز رو یبا دست ونیهما

 یو جلو شهیکه از کنار من رد م گردهیبهراد برم

 ستهیایمحافظ م هیهامون، مثل  یجلو یمون حتهمه

 :دهیادامه م ونیچشم با هما یو چشم تو

 

 



اخالق مزخرف رو از خودت به ارث  نیکه ا یدونیم-

 ...دمیکه بگم رو انجام م یبردم. کار

 

بلندش  یتک خنده یو صدا کنهینگاهش م ونیهما

 .چهیپیمخونه  یتو

 

!پشت هم نیخوشم اومد! بزرگ شد ن،یآفر-

 !نیکنیو از هم دفاع م دیستیایم

 

 .ارهیم نییآروم دستش رو پا و

 

 من نبودم...  نینرفته؟ اگر هم ادتونیرو  یزیچ نمیبب-

 

 :دهیو ادامه م کنهیهامون نگاه م به

  



مشت و لگداش که تو رو کشته  ریداداشت ز نیهم-

دست و  ریمن بودم که از ز نیا اد؟ینم ادتیبود، هوم؟ 

که داشت تک تک  یوقت رونیب دمیپاهاش کش

 .شکوندیهات رو ماستخون

 

که  زنهیحرف م یزیاز چ ونی! هماکننینگاه م همه

 و  ی! اسکادوننیجز اون سه تا نم یانگار کس

 

. دنیگوش م ونیهما یبا تعجب به حرفا ایمار

رو بلد بود،  ینون بازخوب قا یلیکه انگار خ یونیهما

هامون و بهراد رو به جون هم بندازه تا  یچجور نکهیا

 ...ستهیخودش کنار با

 

رگ گردنش ورم کرده و فکش رو  ه،یعصبان هامون

 تونمی. نمدهیهم فشار م یرو شیشگیطبق عادت هم



رفتن  نییاما از باال و پا نمیبهراد رو بب یچهره قیدف

ش مطمئنم گرده کرده یهاو مشت شنهیس یقفسه

جو  نیاز ا یراض ونیحال بهتر از هامون نداره و هما

 :دهیشده ادامه م جادیا

  

 یدست و پا ریز دمیرسیمن بودم که اگر سر نم نیا-

 هیکه بخاطر  ی! همون روزیداداشت مرده بود نیهم

 ...ـیجـنده کوچولو به جون هم افتاده بود

 

صورتش  یتوکه بهراد  یبا مشت ونیهما ی جمله

 .مونهینصفه م کوبهیم

 

 یرو ونی. هماشهیبلند م ایو مار یاسکا غیج یصدا 

 شده. ریسراز شینیافتاده و خون از دهن و ب نیزم



دور کنه اما  ونیبهراد رو از هما کنهیم یهامون سع 

 یزخم ریش هی نیکه ع یاون بهراد تونهیانگار نم

 داره.کنترل شده رو نگه رقابلیغ

 

و دوباره به  زنهیکه همه رو کنار م کنمیم نگاهش

 .کنهیحمله م ونیهما

 

 ونیهما یچشما یخشک شدم. ترس رو تو سرجام

 کنهیفقط تالش م یزی. بهراد بدون توجه به چنمیبیم

برسه و انگار تموم ترس هامون از  ونیدستش به هما

 .نهیهم

 

ندارم  یشک چیه دیرسیم ونیاگر دستش به هما چون

 یباق ونینعش له و لورده از هما هیجز  یزیکه چ

 .مونهینم



 

 ...شناسمشیکه نم یشده به همون بهراد لیتبد بهراد

 ی! گاهکنهیم دیرو تهد ونیو هما زنهیم ادیو فر داد

تا بتونه از  کنهیرو نثار هامون م یهم مشت و لگد

تا  کنهیم یکه سع ونیسدش رد بشه و دستش به هما

 برسه. سهیحد ممکن عقب وا

 

 یتماشاچ هی نی. عامیبهراد به خودم م یبعد ادیفر با

 . کنمیو نگاه م ستادمیتر از همه اعقب

 

بهراد  یمقاومت کنه و هر از گاه تونهینم گهید هامون

 ...رسهیم ونیهما یکیو به نزد رهیاز دستش در م

 



کنن اما  یکار کننیم یسع هیبا گر ایو مار یاسکا

 اریاخت یب شه،یم دهیکش نیزم ی. پاهام روتوننینم

 .کشمیلباسش رو م یو لبه  رمیبه سمت بهراد م

 

اون داد و جنجال  ی. توشمینم دهیانگار اصال د اما

 ترم.انگار از همه آروم
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نداره،  یریتاث چیاما ه کشمیبار لباس بهراد رو م چند

 ... شهیم شتریاونا هر آن ب یهمهمه

 

 دنیاون حال برام دردناکه، شن یبهراد تو دنید طاقت

 .کنهیخش دارش روحم رو زخم م یو صدا ادیداد و فر

شده  یزندگ یتو گاهمهیکه تنها تک یمرد یبیغر از

 .ادیقلبم به درد م

 

 یمَرده که به زور داره جلو هی ادیفر نیهاش ع ادیفر

که شکسته اما  یمرد نی. عکنهیمقاومت م هیگر

 .افتهیاز پا ب خوادینم

 

 :زنمیصداش م بلندتر

 

 بــــهراد!-



 

پا  یپنجه یرو فته،ینگاهش به من م یاهیثان یبرا

. دلم رمیگیدستام م یو صورتش رو تو ستمیایم

که  یزیچ یکنم، برا هیغم چشماش گر یبرا خوادیم

 ...هیچ دونمینم

 

 کنه،یچرا اما فقط نگاهم م دونمی. نمشهیم آروم

 .ارهیکه قلبم رو به درد م ی! با همون غمیبدون حرف

 

 ...ترسمیمن م-

 

رو  یبعد یدو کلمه شهیسر راه گلوم باعث م بغض

 فقط لب بزنم:  صدایب

 

 ...میبر ایب-



 

 ..یرفصدا، بدون ح ی! بکنهیم نگاه

. به شهیچند لحظه ساکت م یکه اون طوفان برا انگار

چشماش نگاه  کیشب تار هیمطلق، به  یاهیاون س

 .رمیگیو دستش رو م کنمیم

  

 ...میبر-

 

که  ی. انگار اون طوفانمیریبه سمت در م یحرف بدون

 .ادینم ادشیبه راه افتاده بود رو  شیپ هیچند ثان

 !رنیخواب راه م یکه تو ییکسا نیبود، ع مسخ

 

 ...ترسونهیکم کم منو م آرامشش

 



 م،یریپارک شده بود م اطیکه وسط ح نیسمت ماش به

 آرومه... یبیتموم حواسم به بهراده که به طرز عج

 

 یسوار بشه برا نکهیو قبل ا کنهیرو باز م نیماش در

 . رهیگیدستاش م یسرش رو تو یاهیثان

 

 .افتهیم نیزم یو بعد رو دارهیتعادل برم یقدم ب چند

 

 ی. هرچدومیو به سمتش م زنمیم غیج ناخودآگاه

 .دهینشون نم یعکس العمل زنمیصداش م

 

 چیه یشده اما خودش ب ریاز دماغش سراز خون

 افتاده. اطیکف ح یحرکت

 کنمیم یبدنش رو تکون بدم همونطور که سع تونمینم

 : زنمیم غیبلندش کنم باز هم ج



 

 ــــــون...هامــــــ-

 

 رونیبا سرعت از خونه ب کنمیصداش م نکهیمحض ا به

و سر بهراد  ادیبه سمتم م نهیبیبهراد رو م ی. وقتادیم

 :رهیگیدستاش م یرو تو

  

 بهراد؟ بهراد؟ -

 

 .کنهیبه من نگاه م و

  

 شد؟  یچ-

 دفعه از حال رفت... هی دونمیمن نـ... نم-
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 شد؟  یچ-

 دفعه از حال رفت... هی دونمیمن نـ... نم-

 برو کنار!-

 

کنار بهراد  ذاره،یعقب م یصندل یو رو بهراد

و هامون با  رمیگیبغلم م یسرش رو تو نم،یشیم

 .کنهیسرعت حرکت م

 



از  یو خون جار رمیگیبرگ دستمال از هامون م چندتا

شده، و با همون  خی. دستام کنمیبهراد رو پاک م ینیب

... ترسمی. مکنمیها صورت بهرادم رو نوازش مدست

 ترس تموم وجودم رو گرفته!

 

و  میرسیم مارستانیکه به ب گذرهیچقدر م دونمینم

 .برنیم یاتاق یپرستارا با برانکار بهراد رو تو

 

 یو هامون جلو دمیم هیاتاق تک یروبرو وارید به

 یسپر یخبر یب یتو هاقهی. دقرهیچشمام رژه م

و به من و  ادیم رونیاز اتاق ب یدکتر نکهیتا ا شهیم

 . کنهیهامون نگاه م

 

 شماست؟  ماریب-

 



 .رسونهیزودتر خودش رو به دکتر م هامون

 

 بله! -

 نسبتتون؟ -

 ... شونیرشم، امن براد-

 

بگه  خوادیانگار نم شه،یو ساکت م کنهیمن نگاه م به

 . کنمیم لیش رو تکماما خودم جمله

 

 همسرشم! -

 

 یچشما یکلمه غم تو هی نیکه با هم شهینم باورم

 یچشما هی. چقدر غم چشماش شبنهیشیهامون م

 بهراده...

 



 :دهیم حیتوض دکتر

 

 یزبون ریباال بود، براش قرص ز یلیفشارش خ-

تا روند بهبود حالش رو  نیصبر کن دیبا میگذاشت

خطرناکه براش! خدا  یلیفشار باال خ نی. امیکن یبررس

بهتون رحم کرد که خون دماغ شد و زود  یلیخ

 بود.  یوگرنه احتمال سکته براش حتم نشیرسوند

 

به  خوامینم یو حت کنمیبه دکتر نگاه م فقط

به  خوامینم یفکر کنم. حت دهیکه م یتاحتماال

نبود  خوامیحرفاش با هامون گوش بدم. نم یادامه

 تصور کنن. یاهیثان یرای یبهراد رو حت

 



 هیحاش یکیپالست یهایرفتن دکتر به سمت صندل با

و  دهیم هیتک واری. هامون روبروم به دمیریسالن م

 .کنهینگاهم م

  

 بود؟  یقرار شام چ انیجر-

قرار شام مثال دو نفره  هیپدرتون زنگ و خواست -

 باهام بذاره. 

 ؟یچرا به بهراد گفت یدونستیتو که م-

 

تحت فشار هستم و و حاال که هامون  یکاف یاندازه  به

ساکت نشستم وجود  یبرا یراه دونهیمنو مقصر م

به  تیو با عصبان شمیبلند م یصندل ینداره. از رو

 .رمیسمتش م

 



 خودیخودت حرف ب یبرا یخبر ندار یزیچ از یوقت-

 نزن!

 

 .کنهیو نگاه م خغورهیم جا

  

 یک دیدست بهراد بود. د میپدرت زنگ زد گوش یوقت-

و  کریاسپ یپشت خطه گفت تماس رو بذارم رو

 صحبت کنم.

 

 .دهیم هیپشتش تک واریو سرش رو به د بندهیم چشم
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سالن  یتو شیزنگ گوش یبار صدا نیچندم یبرا

 :دهیجواب م تیبار با عصبان نیو ا چهیپیم

 

 مامان؟  هیچ-

 ...................... 

حالش  میمنتظر مارستانیب مشینگران نباش! آورد-

. فشارش رفته باال و حالش بد مشیکه بهتر شد ببر

 شد. االن خوبه... 

 ........................ 

. زالل هم خوبه. شما ستین یزیچ گم،یآره راست م-

 که نکرد؟ تتونینشد؟ اذ یزیبعد رفتن ما چ ن؟یخوب



 ............................ 

 رفت؟ یواقعا؟ ک-

............................... 

  گرده؟ینمکه بر یمطمئن -

 ................................. 

 باشه مامان، فعال!-

 

 به رژه رفتن. کنهیرو قطع و دوباره شروع م تماس

باالخره دکتر  میساعت و ن کی بایگذشت تقر بعد

و  کنمیبه اتاق برم. آروم در اتاق رو باز م دهیاجازه م

 هیو بق ستیاتاق ن یجز بهراد تو ی. کسشمیوارد م

 هستن. یخت ها خالت

 



! دهیبسته خواب ی. بهراد با چشمارمیسمت تختش م به

 یرنگش و روش از اون حالت کبود به حالت عاد

 برگشته.

 

. حاضرم قسم ستمیایو کنارش م رمیتر م کینزد

صورتش مشخصه. آروم  یبخورم که رد اشک رو

 رم،یگیدستش رو که کنار بدنش قرار گرفته رو م

 گرمه... شهیدستاش مثل هم

 

 یو سرم رو رو نمیشیکنار تختش م یصندل یرو

 یکه انگار صورتم رو تو ی. جورذارمیدستش م

همه  نیشدم تا باز هم ا می. قاکردم میدستش قا

 .نمیرو نب تیواقع

 



که گذشت احساس کردم انگشتاش تکون  قهیدق چند

سرم رو بلند  یاما وقت الهیخ کردمیخورد. فکر م

. خورهیگره م اهشیس یچشما ینگاهم تو کنمیم

 یزیچ شدینم اهیس ی لهیاز اون دوتا ت شهیمثل هم

 .دیفهم

 

 بهراد!-

 

 : کنهیم رو نوازش مو گونه ارهیرو باال م دستش

 

 جانم؟ -

 

. شهیبزنم در اتاق باز و هامون وارد م یحرف نکهیا قبل

و آروم از بهراد  کنهیبه من و بهراد نگاه م هیچند ثان

 :پرسهیسوال م



  

 ؟یبهتر-

 

مثبت  یاما سرش رو به نشونه گهینم یزیچ بهراد

که نگاهش به دست  یهامون همونطور ده،یتکون م

 .کنهیصورتمه آروم زمزمه م یبهراد رو

 

 .ادیبه دکتر بگم ب رمیم-

 

 یلیخ کنه،یرفتن هامون، بهراد باز هم به من نگاه م با

 صداش گرفته.. زنه،یمحو لبخند م

  

 !نهیز هم که چشات غمگبا-

 



به  شتریو صورتم رو ب کنمیاراده خودم رو لوس م یب

 .دمیدستش فشار م

 

 ...دمیترس-

رو با بابام  یخرده حساب هی خواستمینبود! م یزیچ-

 زلزله نذاشت. هی یدهیترس یکنم که چشما هیتسو
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  هو؟ی یشد یچ ؟یخوب-

 یاهیچشمام س دفعههی ستین یزیچ زم،یآره عز-

 .زمیشد. االن خوبم نگران نباش عز یچ دمیرفت، نفهم

 

 دییو دکتر بعد از تا ادیهمراه دکتر به اتاق م هامون

 .دهیم یمرخص یبهراد اجازه  تیوضع

 

 . میریبا هم به سمت هتل م صیترخ یانجام کارها بعد

ما سه  نی. انگار بزنهیحرف نم یبه هتل کس دنیرس تا

 گفتن نداره. یبرا یحرف چکسینفر ه

 

 .نهیمبل بش یتا رو کنمیبهراد کمک م به

که  ییهاآب و قرص وانیل هیو با  ارمیرو در م لباسم

 یپا یگرفته بود جلو مارستانیب یهامون از داروخونه

 .نمیشیم نیزم یبهراد رو



 

که  ییهاو قرص کنمیو رو م ریدقت قرصاش رو ز با

 .دمیرو به دستش م خوردیم دیبا

 

اون هم با حضور هامون اعصابم رو به  تیسوئ سکوت

 یصدا شهیم دهیکه شن یی. تنها صدازهیریهم م

 خش قرص هاست.ساعت و خش تاککیت

 

کدوم  چیمبل نشسته اما ه یبهراد رو یروبرو هامون

رعد  یشدن. صدا رهیخ ییهردو به جا زنن،ینم یحرف

بجز  نباریو ا شهیو برق و بارون هم به سکوت اضافه م

 .شکنهیهامونه که سکوت رو م هانیا

 

 یخوایم ؟یرو ثابت کن یچ یخوایسکوتت م نیبا ا-

 من مقصرم؟ یبگ



 

شده بود  خیم نیزم ینگاهش که تا اون لحظه رو بهراد

و  کنهینگاه م حرفی. ساکت و بدوزهیمرو به هامون 

 هامون دوباره ادامه بده: شهیباعث م

 

! ؟یفهمینگاه حق به جانبت متنفرم بهراد. م نیاز ا-

 متنفر...

 .شهیجون لباش کج م یب بهراد

 

 گفت؟ آره؟  یچ ایبه دن یدیشن_

 

 : دهیو بهراد ادامه م کنهیسکوت م هامون

 



 یکس یدونیگفت؟ م یمن چ یایدر مورد دن یدیشن-

 یحرف رو بزنه ک نیمن ا یایکه باعث شد اون به دن

 بود؟ 

 من!-

  ؟یستیمقصر ن یبگ یخوایباز هم م-

 بهراد من... -

 

که انتظارش رو  ستین یزیداد بهراد اصال چ یصدا

 داشتم.

 

کدوم  چیه خوامیخفه شو هامون! ببر صدات رو... نم-

 امیرو بشنوم. دن ادیکه از دهنت در م ییاز اون مزخرفا

ش رو برگشتم جنازه یرو سپردم دست تو اما وقت

 یحاال جلو ن،یکرد تی. جسمش رو اذیداد لمیتحو

من گفت  یای. به دننیچشمام روحش رو زجر داد



از تموم محرم  که ییایپاک من! دن یایجنده، به دن

بودنمون سهم من فقط گرفتن دستاش و بغل کردنش 

من انگ هرزه بودن زد فقط  یایبود، اونوقت به دن

 انتیخ یامانت دار یکه تو یی! توشرفیبخاطر توئه ب

. یستیمقصر ن یگیاالنم م یمن رو کشت یای. دنیکرد

رو به  میآره، آره... مقصر منم. مقصر من بودم که زندگ

 سپردم دست تو. مونیرادراعتماد ب

 

گفتن ندارم بجز  یبرا ی. حرفچرخهیم نشونیب نگاهم

بهراد بهش جواب نداد! چه  چوقتیکه هسوال  هی

 اومد؟  ایسر دن ییبال

 

فکرم  یانگار صدا گرده،یبهراد به سمت من برم نگاه

 .دهیم لمیلبخندش رو تحو نیترکه تلخ دهیرو شن

 



نبود، تموم  ایفقط اسمش دن ایزالل! دن یدونیم-

 و چند ساله بوده... ستیبهراد ب یایدن
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 یاینبود، تموم دن ایفقط اسمش دن ایزالل؟ دن یدونیم-

 نیمن بود؛ ع یایو چند ساله بود. تموم دن ستیبهراد ب

 یاز دوستا یکیو خوشگل. دختر  نیریتو! مهربون، ش

رو حامله بود تموم  ایمادرش دن یمامانم بود، وقت



نوزده سالش بود و من  ایزلزله مردن. دن یخانوادش تو

 و چهار سال که مادرش فوت کرد. ستیب

. چند ماه بعد شدیآرومش غرق م یاون چشا یتو دلم

چطور دلم رو  دیمامان فهم یوقت ایاز فوت مادر دن

 دید یصحبت کرد وقت ایجا گذاشتم با دن ایدن شیپ

خونده بشه که  غهیص نمونیاونم دوستم داره گفت که ب

تنها نباشه و هم بعد از  بیشهر غر یتو ایهم دن

. منم میریبزرگ بگ نعقد و جش هی ایسالگرد مادر دن

قبول کردم و  کردمیم یهر کار ایداشتن دن یکه برا

 .میکرد غهیص

 

 .شهیاش از هامون جدا نم رهیخ نگاه

 

! خاله ایبجز من و مامان و دن دونستینم چکسیه-

هم از  ونینبودن و هما رانیو هامون اون موقع ا ایمار



 یبراشون نذاشته بود. وقت یراه ارتباط چیلج مادرم ه

رو بهش گفتم. هامون از  انیجر رانیهامون اومد ا

 دونست،یم ایرو راجع به عالقم به دن زیقبلش همه چ

به اسم زالل رو  یردخت انیمثل من که جر

 ...دونستمیم

 

 .نهیشیلباش م یرو یتلخ لبخند

 

پنهون از هم داشته  زیچ شدیآخه داداشم بود! مگه م-

منو  تیاما تموم محرم میبود غهیدرسته که ص م؟یباش

اجازه داشتم دستاش رو  نکهیا یتو شدیخالصه م ایدن

 یشرویپ یلیاگر خ اینذاره  یجلوم روسر رم،یبگ

ازه داشتم بغلش کنم. هنوز دو ماه از اج میکردیم

خواب  یکه مادرم تو بودنگذشته  ایمن و دن تیمحرم

مراسم ساده و  هیرفت.  شهیسکته کرد و واسه هم



. نجایا زیمادرم از همه چ یشد خداحافظ کیکوچ

مادرم هم حاضر نشد  یخاکسپار یبرا یحت ونیهما

 ...ادیب اینذاشت خاله مار یحت ران،یا ادیب

 

. انگار کشهیموهاش م یتو یو دست یعصب هامون

بهراد  ترسمیبهراد فرار کنه. م ی رهیاز نگاه خ خوادیم

ادامه بده و حالش بد بشه اما انگار بهراد قصد سکوت 

 نداره.

 

رو  یبجز من کس گهیکه د ییایمن موندم و  دن-

 ینداشت. سخت گذشت اما چند ماه گذشت و منم تو

 یهم تو ایر شدم، دنمشغول کا میشرکت عمو ابراه

رو شروع کرده و از  یسیزبان انگل سیآموزشگاه تدر

 یاون حالت افسرده خارج شده بود. مخصوصا وقت

 کارششد و برگشت و هر روز  لیالتحصهامون فارغ



قول  ایشده بود حرف زدن در مورد زالل! هر بار به دن

و  نهیهم زالل رو بب ایتا دن نهیبچ یابرنامه هیکه  دادیم

با دوست  ایبودم! دن یراض یموضوع حساب نیمن از ا

 ...ومدیدر م ییشدن با تو از تنها

. کردیهامون بهم سفارش م یدرباره یلیخ مامان

دوست  شتریهامون رو از من هم ب کردمیحس م یگاه

گوشم خونده بود حاال که اوضاع  یتو یداره. از بچگ

باشم هم هم برادر بزرگش  دیمن با هینجوریا ونیهما

اومد  شیتو و هامون پ انیپدرش. بعد از چند وقت جر

اومده  شیبرام پ یت کاریمامور هی! یشد دیو تو ناپد

. اول رفتمیچند روز به سفر م یبرا دیبود که با

دو  یرو برا ایکرد. دن میراض ایبرم اما دن خواستمینم

 روز سپردم به هامون و خودم رفتم.

 



 یزیتا بتونه ادامه بده. انگار چ کشهیم یقیعم نفس

 .کنهیم تشیاذ

 

 یداشتم از خستگ نکهیبعد از تموم شدن کارم با ا-

حرکت کردم تا زودتر برگردم. صبح  شدمیم هوشیب

صبح  شیخونه. هنوز هوا گرگ و م دمیاول وقت رس

رو  ایراست رفتم عمارت که دن هی دمیرس یبود وقت

از  یکی ایطف خاله ماراونجا سپرده بودم به هامون. به ل

. خونه غرق سکوت بودمن  یاون خونه برا یهااتاق

. از به هم کردینم یخونه زندگ یتو چکسیبود، انگار ه

و  هایخونه معلوم بود که دوباره بساط مهمون یختگیر

خونه به پا بوده. به سالن باال رفتم  یتو ونیهما یاشیع

تخت بود اما زنده  یرو ایو در اتاقم رو باز کردم، دن

 نبود...

 



 .کنمیش درد رو احساس مو از چهره بندهیم چشم

 

و  خیبغلم گرفتم اما بدنش از سرما مثل  یرو تو ایدن -

گردنش پر از رد  یبود. رو دیسف کشیکوچ یلبا

 ... یمثل رد عشقباز ییهایبود، کبود یکبود

 یبرام گذاشته بود. تو ادداشتی هی زیم یرو

چشمام  یاما تو رهیته بود حاضر شد بمگف ادداشتشی

من خودش رو کشت چون برادر  یاینگاه نکنه. دن

کرد، به  یمست من شب قبل به همه کسم دست دراز

 من تجاوز کرد، به امانتم، به زن داداشش... یایدن

! تموم دمیرو د نیدورب یهالمیف نکهیتا ا شدینم باورم

 یوقت ایدن یهاو ضجه هاهیگر یبا صدا دیلرزیتنم م

 .رهیهامون رو بگ یجلو خواستیم

 



 یدرشت اشک رو یبزنه دونه یپلک نکهیا بدون

 .ادی. صداش انگار از ته چاه در مشهیصورتش روونه م
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 نی. زل زده به هامون و از بستیحال خودش ن یتو

 :دهیش ادامه مقفل شده یهافک

  



 کرد،یاسمم رو صدا م یبیو با غر زدیم غیکه ج یوقت-

با  یتا ولش کنه، وقت کردینامرد التماس م نیبه ا یوقت

 منه... یایبهش بفهمونه که اون دن خواستیم هیگر

 

. شهیبهراد جدا نم یزده. نگاه ناباورم از لبا خشکم

مثل صاعقه از  یرو ندارم. درد یکار چیه ییانگار توانا

بهراد حالم رو به  یصدایب ی. اشکاکنهیقلبم عبور م

 .زهیریهم م

 

 کنم. هیبزنم و گر غیج خوادیم دلم

باور کنم،  تونمیغم چشماش! نم یدرد بهراد، برا یبرا

. دیچیگوشم پ یتو ایدن یصدا یشد وقت شتریدردم ب

 یها و التماسا هیچشمامه، انگار گر یجلو لمشیانگار ف

دختر  هیمظلوم  یها هیگر ی! صداشنومیرو م ایدن



 چهیپیسرم م یتو ایدن یو ضجه ها هیگر یتنها... صدا

 ...شهیو اکو م شهیو اکو م

   

. انگار حاال شهینگاه ناباورم از بهراد جدا نم هنوز

 ومدیم سایآ یکه چرا هروقت اسم خودکش فهممیم

 ...شکستیبهراد م

غم چشماش برام قابل درک شده! تجاوز به  لیدل انگار

برادرش،  یاونم به دستا ده،یرو د شیعشق زندگ

 ..دهیعشقش رو شن یها و التماس هاضجه

 

رو تاب آورد؟ مرد مرموز  یدرد نیچن شدیم مگه

 صدایدرد زنده مونده؟ چطور ب نیمن چطور با ا یزندگ

 یکه هامون جلو یلدر حا زهیریو مظلومانه اشک م

 چشماشه...

 



فقط  زهایچ یبعض ی! براکنن؟ینم هیگفته مردها گر یک

 ...یکن هیتا گر یمرد باش دیبا

 

از بهراد چشم  شهیباعث م یامردونه یهیگر یصدا

 بردارم.

 .کنهیم هیدستاش گرفته و گر یصورتش رو تو هامون

 بلند و از ته دل... 

از حال  یکه حال اون دست کم زنهیجورب زار م 

 برادرش نداره.

 

. نهیشیپاهاش م یو جلو ادیبه سمت بهراد م زنهیم زار

 .فتهیبهراد م ینه، انگار که به پاها

 

بهراد! حالم خوب نبود. رفتن زالل اونم با اون وضع -

 گشتمیکه هرجا رو م یدیداغونم کرده بود، خودت د



اشت از خونه که د یاشکش وقت ادیازش نبود.  یخبر

که داشتم  یدی. خودت دزدیم شمیآت رفتیم رونیب

 !مردمی. داشتم مشدمیذره ذره آب م

شب بعدش طبق معمول بابا  ،یو رفت یرو سپرد ایدن

 ادیخونه راه انداخت.  یو جشن تو یبساط مهمون

افتاده بودم. هر جا رو که نگاه  میلیجشن فارغ التحص

چشمام بود که داشت مثل همون  یزالل جلو کردمیم

داشتم  کرد،ینگاهم م هیآخر با گر یلحظه

 بهراد... شدمیم ــــــوونهید

که زالل رو واسه  ومدیم ادمی کردمیکه نگاه م ییهرجا

 یآور ادیخونه بهم  واریازدست دادم. در و د شهیهم

االن  ستیزالل به خاطر حماقت من معلوم ن کردیم

 ره...دا یکجاست و چه حال

انگ هرزه بودن خورد.  یمن  عوض یخاطر خودخواه به

 .شدیآرومم کنه اما نم خواستیم ایدن



 

 گهیشده و د سی. صورتش از اشک خکنهیهق م هق

 .ستیاز اون غرورش ن یخبر

 

در دسترس  گرفتیکه با تو تماس م یهرچ ایدن-

تحمل کنم و رفتم سالن  تونستمینم گهی! دینبود

که تونستم خوردم تا  ییبابا! تا جا یمهمونا شیپ نییپا

بساطشون و اون  یبار نشستم پا نیاول یبره، برا ادمی

که خوب شدم.  دمی! اونقدر کشدمیرو کش یکوفت

 خوب  خوب...

. دمیزالل رو شن یحال خودم بودم که صدا یتو 

به همه جا نگاه  یاون شلوغ ی! توکردیداشت صدام م

کردم.  داشیسالن باال پ یهاپله  یکردم، نبود اما رو

که براش انتخاب کرده بودم تنش بود،  یهمون لباس

دارم به  یجشن وقت یتو خواستیکه دلم م یهمون



کرد و با  گاهمتنش باشه. ن کنمیعشقم اعتراف م

که عاشقش شده  ییها! از همون خندهدیخند طنتیش

 یبار تو هیکه آرزوم شده بود  ییبودم، از همونا

 من بخنده. یچشمام نگاه کنه و برا

با  شهیجمع جدا شدم و رفتم دنبالش، مثل هم از

که به  کردیو مجبورم م دیخندیم د،ییدویم طنتیش

اتاقم و پشت سرش وارد اتاق  یدنبالش برم. رفت تو

اونقدر وروجک  دونستمیشدم و در رو قفل کردم. م

 هگیکنه و در بره اما من د یطونیهست که بخواد ش

اما باالخره  ردک یطونیش دییدو یطاقت نداشتم. کل

انداختمش. طاقتم از نداشتنش طاق  ریبغلم گ یتو

 شده بود...

 

 .زنهیبلند و از ته دل زار م دوباره

 



تو  یایتو نبود بهراد، زالل خودم بود... اون دن یایدن-

نکرده بودم. زالل   یتو دست دراز یاینبود. من به دن

م گرفته بودم. زالل بود که باالخره بغل یخودم رو تو

تو دست  یاینبود! دن ایمال من شده بود. زالل بود، دن

من امانت بود، من به امانت داداشم، به عشق داداشم، 

 نکردم. یکه برام خواهر بود دست دراز ایبه دن
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که  ایمن به امانت داداشم، به عشق داداشم، به دن-

 نکردم. یبرام خواهر بود دست دراز

 

ادامه داد نداره هق هق  یبرا یکه انگار نفس یجور و

 :کنهیم

  

نکردم، من  انتیداداشم خ یایمن به دن-

 ... خواستمینم

 

 

نگاهش خشک شده  کنه،ینگاهش هم نم یحت بهراد

به دوازده شب رو  کیکه نزد وارید یبه ساعت رو

به ساعت ادامه  رهیو با همون نگاه خ دهینشون م

و  دهیهامون نشن یاز حرف ها یچیانگار که ه ده،یم

 :دهیحرف خودش رو ادامه م



  

. با دادمیرو تکون م ایدن یه شد؟یمگه باورم م-

انتظار  یواه دیدستام بود با ام یبدن سردش تو نکهیا

چشماش رو باز نکرد،  ایدن یداشتم نبضش بزنه! وقت

با  زدمیکه صداش م یوقت شهیبرعکس هم یوقت

 یجوابم رو نداد، به اتاق هامون رفتم. رو "جانم"

 ... تخت یرو یتختش افتاده بود، مالفه 

 

 .کشهیم یقیو نفس عم بندهیچشماش رو م فقط

 

 زدمیباهاش حرف م یکردم! وقت داریهامون رو ب-

 هی. انگار که من به دیفهمیمنگ بود، حرفام رو نم جیگ

نداشت.  ییکه اون باهاش آشنا زدمیحرف م یزبون

مجبورش  د،یشب قبل مست کرده و تنم لرز دمیفهم



به اتاق  یکردم دست و صورتش رو بشوره به سخت

 !نهیخودم بردمش تا بب

 دییدو دیپراز سرش  شیانگار خمار دیرو د ایدن یوقت

شده؟ داد  یچ دیپرسیرو بغل کرد. از من م ایو دن

به  میرو برسون ایتا دن ارمیرو ب نیکه برم ماش زدیم

 یضربه زد، ه ای. چند بار به صورت دنمارستانیب

 : گفتیم

چشات رو وا کن! قربونت برم چشات رو وا  ایدن ا؟یدن »

 «کن... 

 

 .شهیصورتش روونه م یرو یاگهیاشک د یقطره

 

 ایدن دیداشتم که شا دیاحمقانه بود اما باز هم هنوز ام-

به  دید یهامون چشم باز کنه! هامون وقت یهابا ضجه

انگار اون  خورمیدادم و تکون نم هیچهارچوب در تک



نگاه کرد، به صورت  ایبه دن د،یرو فهم یزیموقع چ

سردش  یبه دستا دش،یسف یاش، به لبا دهیرنگ پر

 بود... زونیجون کنار بدنش آو یکه ب

رو که  لمیشده؟ ف یچ دیپرسیازم م دادیداد و ب با

شده بود به  خیبهش نشون دادم خشکش زد. فقط م

 نکهیصفحه... اونقدر نگاه کرد تا باورش بشه و قبل ا

. پاهاش دییدو ییدفعه به سمت دستشو هیبگم  یزیچ

افتاد و  نیزم یسر خورد و رو سیسرو کیسرام یرو

 افتاده بود... هیباال آورد، به گر

و حالت تهوع  هیحرف بزنه اما گر خواستیم

برخورد کرده  سی. سرش که به کف سروگذاشتینم

ستون  یبود شکست و کم کم خون از پشت رو

 نیبود. ع بیغر بیعج زیشد... همه چ یفقراتش جار

 نکهیبدون ا رفتیم شیپ زیکابوس مسخره! همه چ هی



رو نداشتم،  یازش بفهمم، انگار قدرت کار یزیمن چ

 ...کردمینگاه م قطف

 

گرفته بود از  ادیکه راه رو  یاشک بعد یها قطره

 .شنیم یجار نشیغمگ یچشما

 

. اما دیرو فهم انیاومد خونه و جر ونیهما-

 شینامزد و محرم منه! مثل تموم زندگ ایدن دونستینم

 لشی! به وکبراش آسون بود زیهمه چ یبا پول و پارت

فوت  یگواه هی ایدن یراحت با پول برا یلیزنگ زد!خ

 شدیگزارش م یخودکش انیجور کرد چون اگر جر

 ریگ ایلیخ یو پا ومدیو پرونده وسط م سیپل یپا

گرون تموم  ونیهما یبرا شتریو از همه ب شدیم

هوا کامال  نکهیفوت قبل از ا ی. با اون گواهشدیم

آرامستان دفن کردن.  یگوشه  هیرو  ایبشه دن کیتار



بهراد  یایآروم و ساکت که انگار نه که تموم دن نقدریا

رو از  اشیتموم دن یکیخاک دفن شد. انگار نه  ریز

 انگار نه... هدست داد، ک

 

رو بست و سرش رو تا حد ممکن باال برد، به  چشماش

 یهافقط قطره ییصدا چیسقف نگاه کرد. بدون ه

 .نشستیاشک صورتش رو م

 

رعد و برق و  یساعت و صدا یهاعقربه تاککیت

انگار  ده؛یو بهراد ادامه م چهیپیسکوت م یبارون تو

 جا نبش قبر کنه: هیهمه دردش رو  خوادیم

 

 یبه خودم اومدن تو یشد! وقت یچ گهید دونمینم-

 یها افتاده بودم، چجورجنازه نیتخت ع یاتاقم رو

 شد؟یندارم؟ مگه م ییایدن گهیباور کنم د تونستمیم



. شدیتموم خونه پخش م یتو ایدن یهاخنده یصدا

مغزم  یتو لمیف یتو یها هیضجه و گر غ،یج یصدا

رو  زمیعز دمیند یکه من حت ومدیم ادمی. دیچیپیم

 چطور به خاک سپردن.
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تنها  یشب بود تنها هیاما  دیترسیم ییاز تنها ایدن

شب  مهیبود. فقط تا  ن دهیخروارها خاک خواب ریز



که صدقه سر  یتونستم عاقل باشم و بعدش از اتاق

... خون رونیاون خونه داشتم زدم ب یتو ایخاله مار

و  ونیچشمام رو گرفته بود، فقط من و هما یجلو

بخاطر  نبود مادرم رو  ای. خاله مارمیهامون خونه بود

 بود. ومدهیرو تحمل کنه و ن رانیا تونستینم

در نزدم! با لگد در اتاق هامون رو باز کردم. مثل  یحت

 یکیتار یگوشه تو هیها جن زده نیو ع داریخودم ب

حرف بزنه  نکهیاتاق نشسته بود. نگاهم کرد و قبل ا

پرت شد.  نیزم یود اومد. روصورتش فر یمشتم تو

 یایلبش پاره شد بود، همون لبش که باهاش گردن دن

که نفس  ییتا جا زدمش؛من رو کبود کرده بود... 

 رونیاز سرم ب ایدن یهاضجه یداشتم زدمش. صدا

 .رفتینم

که باهاش  ییدوتا دستاش رو شکستم، همون دستا هر

کرده بود. انگشتاش رو  یمن دست دراز یایبه دن



منو لمس  یایکه باهاش دن ییشکستم، همون انگشتا

شکستن استخون هاش هم  یکرده بود. شکستم! صدا

و من عربده  زدی. هامون زار مکردیآرومم نم

 .دمیکشیم

 خواستمی. مدمیکشیم ادیو من فر کردیم هیگر اون

 که...  یکمرش رو بشکونم، کمر

  

ادامه  دینگران حالشم. نبا شه،کیسخت نفس م دوباره

 بده اما اون انگار داغس تازه شده...

  

 یزیدوباره به سمتش هجوم ببرم انگار چ نکهیقبل ا-

جلو برم.  تونستمینم کردمیم یسع یمانعم شد، هر چ

اتاق  یگوشه  هیپرت شدم  دمیبه خودم اومدم د یوقت

جنازهها  نیداره هامون رو که ع یسع ونیو هما



 ونیهما یافتاده رو بلند کنه. وقت نیزم یرو هوشیب

 !رونیبرد منم زدم ب رونیب هاز خون نیهامون رو با ماش

 یچند ساعت! اما فقط تو دونمیچقدر، نم دونمینم

 بفهمم. یزیچ نکهیشهر راه رفتم بدون ا

ظهر بود و خونه همچنان  کیبرگشتم خونه، نزد یوقت

 کردمیه فکر مک یارواح... به اتاق رفتم و هرچ یخونه 

از خونه  نکهیممکنه الزمم بشه رو برداشتم قبل ا

بهم زد بابت  یلیبرگشت. دوتا س ونیبرم هما رونیب

هامون رو شکستم،  یتا از استخون ها جدهیه نکهیا

 یکه نثارش کردم کل ییلگدابخاطر مشت و  نکهیبابت ا

 کرده. یداخل یزیخونر

 

که با  یداره. هامون یمهم نبود هامون چه حال برام

از وجودم بود.  یاکهیکه ت یهامون مردم،یم شیناراحت



تمام  ی وونهید هیکه بعد رفتن تو شده بود  یهامون

 معنا!

باهاش حرف زد، عقلش رو به کل از  شدینم قهیدق کی

شدن بهش رو  کیجرات نزد یدست داده بود. کس

 خورد،یغذا نم ومد،ینم رونینداشت، از اتاقش ب

حرف  یاجازه نداشت وارد اتاقش بشه. با کس کسچیه

داد و هوار  زدیباهاش حرف م یو اگرم کس زدینم

 جوابش بود.

به خودشم  گهیو موهاش بلند شده بود، د شیر

بودم که  یهمه! من تنها کس نیاما با ا دیرسینم

 یبمونم و رو ششیاتاقش و شبا پ یبرم تو تونستمیم

 کردمیکنه، فقط من بودم که مجبورش م هیم گرشونه

داد  یوقت تونستمیغذا بخوره، فقط من بودم که م

و داد بزنم، من بودم که موها و  ستمیجلوش وا زنهیم



من بودم که قول دادم  کردم،یصورتش رو اصالح م

 کنم... دایبهش زالل رو پ

 یهمون هامون رو تا سر حد مرگ زده بودم، وقت حاال

 اما...  گرفت،یدردم م خودم زدمشیم

 

پاهاش  ری. هامون که زکشهیموهاش م یتو یدست

بهراد گذاشته و برعکس  یزانو ینشسته سرش رو رو

 .کنهیم هیبلند گر یبهراد با صدا

 

انگار اون دوتا برادر بعد از چند سال  ستم،یمن ن انگار

 .گنیدارن درداشون رو م

 

 هامون یهابهراد، تکون خوردن شونه یصدا لرزش

من چرا و  نیب نیفکر کنم که ا نیبه ا شهیباعث م

 ماجراها افتادم؟! نیچطور وسط ا



 

داد و هوار هام شروع شد،  ونیهما یلیبعد از س -

گزارش  سیو به پل رمیگفتم م دم،یگفتم که لوش م

دوست دارم بکنم. راست  یگفت هر کار ونی. همادمیم

 لشینداشتم. وک یمدرک ـــــــچیه گفت،یم

که انگار  نهیبچ یرو جور زیاونقدر زرنگ بود که همه چ

 نیو زم ییافتاده، مثل تموم پول شو ینه انگار اتفاق

وجود  شهیعل یمدرک چیکه کرده بود و ه ییهایخوار

 چوقتیه گهیو د رونینداشت. از اون خونه زدم ب

 برنگشتم.

 

! کنهیاتاق حکم م یبهراد تو یکه بعد از صدا سکوته

 رقابلیو غ بیعج لمیف هیرو دارم که  ییحس کسا

که  ییزایشوکم از چ ی. هنوز هم تودنید ینیشبیپ

 ...دمیکه د ییزایاز چ دم،یشن



 

که  بیعج تیواقع هیبهراد و  یهامون، اشکا یهیگر

. شهیحالم بدتر م کنمیبهش فکر م شتریب یهرچ

من  یگذشته یاتفاقات همه و همه رو نیتموم ا نکهیا

 !رفتیم شیپ

 

 ...کشهیم ریت قلبم

رو تازه  یزیو من چ رهیم جی. سرم گستیخوب ن حالم

 .فهممیم

 !یتالف یعنیحساب، انتقام بهراد از هامون  نیا با

 ...یعنی یتالف نیا و
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 یکه تو یشونیاز افکار پر شهیهامون باعث م یصدا

 دست بکشم و بهشون نگاه کنم. دنیسرم جولون م

 

 به بهراد زل زده. میسرخ هامون مستق یچشما 

 

تخت  یکه نتونم چند ماه از رو یکرد یکار هی یوقت-

 ای آوردم،یبند خون باال م هیکه  یوقت یبلند شم، حت

راه  یبدون کمک کس تونستمیسال نم کیکه  یوقت

ازت ناراحت بودم  یحت چ،یبرم ازت دلخور نشدم که ه

. اما ی! انتظار داشتم من رو زنده نذاریچرا منو نکشت



خودم  یترکمون کرد شهیهم یبرا دمیفهم یوقت

 ت رو تموم کنم...کاره مهیخواستم کار ن

تو برام ممکن نبود! رفته  تیبدون حما یتصور زندگ 

اصال  یرفت اد؟یسر من م یبدون تو چ یو نگفت یبود

مثل  شهیهم یکه بهش عادت داد یکیبرات مهم نبود 

 نیزم یبدون تو چجور یستادیکــــــوه پشتش ا

من هنوز با شوک مردن  یدونستی! تو که مخورهیم

بودم،  ومدهین کنار ایدن تیغم رفتن زالل، وضع سا،یآ

بار تحمل کنم؟ چند  خواستمیم یرفتن تو رو چجور

قرص  ایخودم رو بکشم، مثل دن رم،یخواستم بم

 رگم رو زدم... سایخوردم، مثل آ

 

 .زنهیرو باال م رهنشیپ نیآست

  



کردن رو بدون تو بلد  یزندگ ینگاه کن! من حت ن،یبب-

بابا  یجلو دیچطور با دونستمینبودم. بدون تو نم

 چند بار تا دم مرگ رفتم و نذاشتن؟ یدونی! مستمیبا

 

مچ دستش نشون از صداقت حرفاشه.  یرو هیبخ یجا

 هاشه...ضجه یتر از همهش تلختک خنده

 

با کشتن خودم دلت رو آروم کنم  شهینم دمید یوقت-

و  یرو که از کاله بردار یرفتم سراغ بابا! تموم مدارک

 یایو ماف اندیهاش و اون  ها، اختالس یخوار نیزم

مع کردم و درست اومد ج رمیکه راه انداخته گ یکثافت

بدم  سیپل لیبخوام برم تا مدارک رو تحو نکهیقبل ا

 .دیفهم

 



رو با  رهنشی. پخورمیجا م شیحرکت ناگهان با

 : ارهیدر م تیعصبان

 

ماه اونقدر  هیکرد،  ستمیماه سر به ن هینگاه کن! -

راحت شد که  الشونینوچه ها و نونخوراش زدنم تا خ

 .کنمیکارا نم نیاز ا گهید

 

پشت و  یها روها و زخم هیبخ یبه بدنشه، جا نگاهم

و  یمیقد یهانشون از جراحت شنهیبازوها و س

بگه تک به تک  یزیچ نکهیداره. بهراد بدون ا ینیسنگ

انگار داره زخم ها رو  کنه،یزخم ها رو نگاه م

 .شمارهیم

 

 



جونم و  دیتهد دیفهم یبازم تکرار کردم، وقت یوقت -

مامان!  ینداره دست گذاشت رو تیمرگ برام اهم

احساس کنه که دارم دست از پا  گهیبار د هیگفت اگر 

اثبات  ی. براارهیسر مامان م ییبال هی کنمیخطا م

 یکهیبند از انگشت کوچ هیچشمام  یحرفش هم جلو

رو  گهیکه م یکار دونستمی... مدیدست مامان  رو بر

خصلتش رو از  نی! برادر بزرگم هم ادهیانجام م

پدرمون به ارث برده. مجبور شدم بخاطر جون مامان 

بندازم، اما  رشیمناسب گ طیشرا یدست بردارم تا تو

 نطوریا خواستمی. من نمیباور کن یخوایتو هنوز هم نم

 بشه.

 یکرد ی. کاریعشقت، عشقم رو گرفت یتالف یبرا حاال

باشم،  میبرادرم و عشق زندگ یکه خودم شاهد عروس

 میبگم عشق اول زندگ یکه نتونم به کس یکرد یکار

خانواده  هیکه دوباره همه مثل  یکرد یبود. کار یک



عشقم کنار من  نکهیا یبجا یول میدور هم جمع بش

 یچشمام راه بره. کار یباشه، به عنوان زن برادرم جلو

اتاق تا صبح  یتو دیریبا هم م یکه هر شب وقت یکرد

 یوقت یلعنت هیه حسچ یدونیبشم. بهراد م وونهید

 هیست؟!  گهید یکیبغل  یعشقت تو یکنیحس م

فقط  ایدن نیا یتموم آدما نیزالل از ب یکرد یکار

تموم آرامشم  نیبغل تو آروم باشه و با ا یتو و تو شیپ

 !یریرو بگ

 

 اما همچنان مخاطبش بهراده. کنهیمن نگاه م به

 

که از شب تا صبح در  ییهااون خنده یکرد یکار-

چشمام باشه اما اون  یجلو زدمیموردش برات حرف م

هاش، زلزله  طنتی. شیصاحب اون خنده ها تو باش

 تو باشه. یهاش، وروجک بودنش برا یباز



 

 .گردهیبه سمت بهراد برم تیعصبان با

 

موهات رو خشک  نمیبیم یوقت شمیله م یلعنت-

نگرانته، دل  کنه،یبرات صبحونه آماده م کنه،یم

 کنار تو حالش خوبه...  تپه،یتو م یبرا کشیکوچ

 

 ...لرزهیم صداش

 

خودم  یکه برا یبهراد... هر چ یخوب انتقام گرفت -

 .یخودت ساخت یرو با عشق  من برا خواستمیم

 هیزالل رو ندارم. اما فقط  گهیپوچ! د م،یخال االن

 ...کنمیالتماست م یعنی خوام،یرو ازت م یزیچ
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 هیزالل رو ندارم. اما فقط  گهیپوچ! د م،یاالن خال-

 ...کنمیالتماست م یعنی خوام،یرو ازت م یزیچ

 

 ی. انگار که سعدهیقورت م یدهنش رو به سخت آب

 نیش رو بداره بغضش رو قورت بده و انگشت اشاره

 .رهیگیخودش و بهراد م

  



 یرو با زالل تالف ایدن دم،یقَسَمت م مونیبه برادر-

 نکن...

 

اصال مگه  شه،ی. باورم نمرهیم یاگهیبدون حرف د و

 امکان داره؟ 

 نکهیعشق هامون؟ مسخره ست اما... مثل ا من؟

 !هیواقع

 ست داشت؟ پس چرا...... اگر منو دواما

 

 
○●●◎●◎○●◎○●◎○●◎○●◎○●◎○●◎

◎○●◎○ 
 

 

ش شونه یش رو برداشت و روکمد حوله یتو از

 که زد به حموم رفت: یو لبخند یانداخت و با حرف



  

 نترس! من کارم رو بلدم...-

 

روش  اریاختیحموم رفت. به سمت تختش رفتم و ب به

 یگرفته بود، از ب مهیخودم گر یبینشستم، از غر

 که سر راهم گذاشته بود. یرحمیب یاز دو راه م،یپناه

 تا ابد تلخ! یدو راه هی 

 ! و غرور و اعتقادم! مونیخانوادم و زندگ نیب

  کردم؟یانتخاب م دیرو با کدوم

 

با  یحت ومد،یکه سر راه گلوم بود باال ن یاز بغض نفسم

 سپردمیخودم رو م دی. باگرفتیم مهیتصورش هم گر

 هامون تا برادرم زنده بمونه! یبه دستا

 



خط  نیا دیبود. با انیخط پا هینبود،  میتصم هی نیا

 یرو ایو غرورم  یپاک یرو ای دم،یکشیرو م انیپا

 م و زنده موندن داداش کوچولوم.خانواده یشاد دنید

 

 بود، مثل جون دادن... یسخت انتخاب

نگاهم به در  هیفرار و  اتاق بود و بازمهینگاهم به در ن هی

 گوشم. یتو اریشاد زان یهاخنده یحموم بود و صدا

 

سرم خراب شد، زمانم  یرو ایدر حموم دن یصدا با

 تموم شده بود و من، داداشم رو انتخاب کردم...

 

با کاله  نهیآ یجلو یاومد و کم رونیاز حموم ب هامون

کنارم  قهیموهاش رو خشک کرد و بعد از چند دق حوله

 تخت نشست. یرو

 



 ؟یرو گرفت متیتصم-

 

 هیتار شد... انگار از پشت  دمینگفتم، د یزیچ

 .دمیدیبخار زده م یشهیش

بزنم دستم رو  یحرف ای ارمینگاهم رو باال ب نکهیا بدون

که تنم بود رو باز  یلباس فرم پیبه پشتم بردم و ز

 کردم.

 

رو  یزیچشمام چ یبخار زده یشهیاون ش پشت

لبام داغ شد و با  هیبعد از چند ثان نکهیتا ا دمیدیمن

 ...دمیتخت خواب یفشار دستاش رو

 

و من لبام رو گاز  کردیگردنم حرکت م یرو لباش

 هقم از دهنم خارج نشه.هق یتا صدا گرفتمیم



و من تموم تالشم  سوزوندینفساش پوستم رو م یگرم

لرزش بدنم که از ترس به لرز افتاده  یبود که جلو نیا

 .رمیبودم رو بگ

 

 یلبام رو به باز انهیوحش یآروم و گاه یگاه لباش

و من از درد قلبم دستام رو محکم مشت  گرفتیم

موهام  یکه تو یقیعم یهانفس یکرده بودم. صدا

 ی. بوکردیمن کم م دنینفس کش یهوا برا دیکشیم

چقدر  کردمیفکر م شیکه تا چند ساعت پ یویافترش

 .کردیخوش بوئه، حالم رو بد م

 

چشمام رو باز  یاهیثان یکه از گردنم گرفت برا یگاز با

که  یاتاق بود و سوزش دیکردم. نگاهم به سقف سف

 ...کردمیگردنم حس م یرو

 



دستاش  یتو هامنهیو س دیبوسیرو م منهیس قفسه

 .شدنیفشرده م

هامون  یهانفس یصدا دیسرم رو کج کردم تا شا 

 اما...  چهیگوشم بپ یکمتر تو

 در خشک شد. یبه ال نگاهم

 ...مـُـــردم
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هامون  یهانفس یصدا دیرو کج کردم تا شا سرم

 اما...  چهیگوشم بپ یکمتر تو

 در خشک شد. یبه ال منگاه

 ...مـُـــردم

 

و  حرکتیبود و ب ستادهیبابا که پشت در ا دنید با

دهن باز کنه  نیدلم خواست زم کردیناباورانه نگاهم م

 خودش بکشه... یو منو تو

 

قدرت رو آوردم اما هامون رو به  نیاز کجا ا دونمینم

کنار هول دادم و خواستم بلند شم که بابا در اتاق رو 

 کامل باز کرد و آهسته وارد اتاق شد.

 



لباسام رو که  یقهی شد،یاز چشمام کنده نم نگاهش

آورده بود رو با عجله  نییهام پا نهیس یهامون تا رو

 .ستادیدرست کردم و پاشدم که بابا روبروم ا

 

دستپاچه خودش رو به من رسوند و خواست  هامون

و قبل  دیچیاتاق پ یتو یلیس یبگه که صدا یزیچ

چپم  یاحساس کردم که گونه ارمیسرم رو باال ب نکهیا

 من هم سوخت...

 

اون سوت  یجز صدا یزیو چ دیکشیسوت م گوشم

 !دیشنیممتد نم

بابا  یپا یرو تار کرده بود جلو دمیکه د یاشک قطره

 یقبل یجا گهید یکیافتاد و بالفاصله  نیزم یرو

 چشمام رو گرفت. یجلو

 



 :دیلرزون بابا به گوشم رس یصدا

 

 د،ینکش یتموم عمرم رو جون کندم که شما سخت-

 .نیسر خم کردم تا سربلند باش یهر کس و ناکس شیپ

 

 ادامه داد: یجیو با حالت گ دیبه صورتش کش یدست

  

من  ومد،ین میزندگ یحروم تو یزالل! به وهلل من لقمه-

 م نذاشتم!سر سفره تینون بدون رضا

 من نگاه کرد و ادامه داد:  به

 

که هرز شده؟  یتو زالل من ؟یپس تو چرا هرزه شد-

حروم  یبزرگت کردم؟ لقمه ینجوریدختر من؟ من ا

زرق و برق  نقدری! ایشکمت نرفته که هرزه شد یتو



 زیهمه چ یچشمت رو گرفت که رو هایزندگ نیا

  ؟یچشم بست

 

 بزنم!  یحرف تونستمیدهن باز کنم اما نم خواستم

 

به  یهم دختر گهیازت بشنوم، د ییصدا خوامینم-

اون  ،یاریاسم مارو ب یحق ندار گهیاسم زالل ندارم. د

 !ستیتو ن یجا گهیخونه هم د

 

 یتو رمیخواست بره خم شدم تا دستش رو بگ برگشت

که احساس  یاون حس بد، درست وقت یاون لحظه، تو

بذاره  خواستمیکه ازش م یوقت هیپشتم خال کردمیم

 کنم... هیتا بهش تک

 صورتم نشست! یتو شیبعد یلیس

 



 یلیس یصورتم بود. جا یرفت، دستم رو رونیاتاق ب از

 قلبم... یاما نه به اندازه سوختیبابا م

 

سمت هامون برگشتم و نگاهش کردم. اون هم  به

 ییصورتش خودنما یبابا رو یوکه بود، رد انگشتاش

 شتریشد، صورتم ب شتریدردم ب دمشید ی. وقتکردیم

 .سوختیم

 

حالم  دیچیپیگوشم م یکردم... صداش که تو نگاهش

باورش برام سخت بود اما، به حرفش  کرد،یرو بدتر م

 .دمیرس

کرد که بخاطر پول،  یکه گفته بود کار یهمونطور

 هرزه بشم!

 



افتاد و از  کیسرام یاشکم هم رو یقطره نیدوم

 دنییدو نی. مانتوم رو حدمییدو رونیاتاقش ب

رو گرفت و همراه  اریکه بابا دست زان دمی! ددمیپوش

 بودن از خونه رفتن.  اطیح یمامان که تو

 

که  کردمیدهنم رو باز م دم،ییدویسرشون م پشت

 ...شدیم خارج نماز حنجره ییصداشون کنم اما صدا
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از  دونستمینم دم،ییدرد گرفته بود از بس دو پاهام

 کدوم سمت رفتن! 

به سمت  دیدیرو نم ییجا هیاز گر گهیکه د ییچشما با

که  دمشونید دمیرس یو وقت دمییدو یاصل ابونیخ

 .شدنیرد م ابونیداشتن از خ

 

 ...دمیشنیجر و بحثشون رو م یصدا

اونقدر که  داشتیو با سرعت قدم برم زدیداد م بابا

همراهش  ادیپا به پاش راه ب تونستیکه نم اریزان

 .شدیم دهیکش

 

بود  یونیبودن، نگاهم به کام دهیرس ابونیوسط خ به

بود به  دهیم چسب. پاهاومدیکه با سرعت به سمتشون م

 بزنم: غیفقط تونستم ج هیاز ثان یکسر یو تو نیزم



 

 ... ــــــــــــــــــــــاریزان-

 

و گرد و خاک بلند  دمیشنیدورم رو م یهمهمه یصدا

 .نمیجلوم رو بب ذاشتیشده نم

 

 دیزنگ بزن زدیداد م یکیصحبت مردم،  یصدا

 ... یکیو  کردیم یداشت دلسوز یکیآمبوالنس، 

 

تا جلوم  دیطول کش یکم گرد و خاک نشست، کم کم

 !نمیرو بب

 

افتاده بودن، دورشون پر از خون  نیزم یسه رو هر

 بود...



. با کردیافتاده بود و داشت نگاهم م نیزم یرو اریزان

 سیمواجش از خون خ یقشنگش. موها یاون چشما

 دهیبود. درد نفسش رو بر یشده بود. صورتش هم خون

که  یکوچولو یماه هیمثل  خورد؛یبود، لباش تکون م

لب آروم  ریکه با درد ز دمیدیافتاده. م رونیاز آب ب

 "زالل": گهیم

 

 مُرد! ارمیزان

چشمام جون داد. مامان کنار  یکوچولوم جلو داداش

! داشت با خوردیتکون م یافتاده بود، بدنش ه اریزان

 .دادیدرد جون م

 یپاره شده بود و روسر شیمیقد یکهنه  یمانتو

 غرق خون خودش بود. شیمیقد

 



عده  هیتا کمک کنن.  دنییدویم یمردم از هر سمت 

دست بابا  یهم دورشون جمع شده بودن... هنوز جا

 تکون بخورم! تونستمینم سوخت،یصورتم م یرو

 

 .نیزم یدرخت کاشته شده بودم تو هیمثل  انگار

رو بهم  یحرکت چیه یهاجاز هامشهیکه ر اونقدر

اونقدر نگاه کردم و نگاه کردم و نگاه کردم  دادن،ینم

 یدرخت باالخره سرنگون شد، درست رو به رو نیکه ا

 هر سه تاشون...

 و مامان و بابام... اریزان

 

 

 یسرم داغ شد و بعد حرکت و گرم ن،یزم یرو افتادم

 موهام حس کردم. نیرو ب یعیما

 ...کردیرو حس م نیزم یمثل اونا صورتم سرد منم



 

اسمم رو صدا  اریزان لرزه،یبدنش نم گهید مامان

 ...میکردیفقط به هم نگاه م کشه،یبابا درد نم کنه،ینم

 به من، من به اونا... اونا

و همه جا  دیچیپ مینیب یخاک بود و خون که تو یبو و

 شد. کیتار

 

 
○●◎○●◎○●◎○●◎○●◎◎●◎○●◎○●◎ 
 

 

  ناست؟یفقط هم-

 

. چمدون رو دمیمثبت تکون م یرو به نشونه سرم

 .ذارهیدر م یو جلو دارهیبرم



اون  یبعد از دعوا ونیخونه. هما میبرگرد میخوایم

 شب با هامون و بهراد رفت.

 

سه روز صبر  میمجبور شد ادیز یکار یمشغله بخاطر

اون شب  ی! بعد دعوامیو بعد به خونه برگرد میکن

 .دمیار اونم از دور ندهامون رو بجز چند ب گهید

 

ازش  شتری... بیعنی زنم،یکم حرف م یلیبهراد هم خ با

 .کنمیفرار م
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لحظاتم با هامون و  نیخاطرات آخر یادآوریاز  بعد

به سراغم  یها حمله عصبخانوادم دوباره بعد مدت

 .ستیخوب ن ادیاومده. حالم ز

 

 .کنهیو نگاهم م گردهیسمتم برم بهراد

  

  ؟یزالل خوب-

 آره! -

 میدار نکهیشده؟ از ا یزیچ ه؟یچ انیدروغ نگو، جر-

  ؟یناراحت میگردیبرم

 نه!-

 ؟یکنیچرا ازم فرار م -



 .ستین یزیچ -

 کنم؟ دیبگو! برم اتاق رو تمد میبرگرد یخوایاگر نم-

 ؟یتا ک-

که راحت  کنمیرهن م کیخونه کوچ هی رمیاصال م -

 . یباش

 نه!-

 

 ی. چند روز هرکارنمیبیش مچهره یرو تو یکالفگ

فرار  یو حت شهیتا باهاش مثل قبل باشم اما نم کنهیم

 تر باشه.کالفه شهیمن ازش باعث م

 

هامون بده. هنوز باورش برام سخته که  یاز حرفا حالم

 هیها همش از هامون دوستم داشته! تموم اون اتفاق

 احمقانه شروع شد... یبچه باز

 



. رمیعقب م ارادهیکه ب ادیچند قدم به سمتم م بهراد

 .کشهیم قیو نفس عم بندهیچشماش رو م

 

که ناراحتت کرده هامونه! چرا با من  یزالل! اون-

 ؟یکنیم هیمنو تنب یچرا دار ؟یکنیر مرفتا ینجوریا

 

 رهیگیاز کنارش رد بشم که دستم رو محکم م خوامیم

 .نمیتخت بش یرو کنهیو مجبورم م

 

رفتار  نطوریچرا با من ا فهممی! زالل نمنمتیبب-

... یکنیم موونهیکردنات د یدور نیبا ا یدار ؟یکنیم

که سه  ستمیباشه اون من ن هیالزم به تنب یاگر کس

 یخوای! چرا میکنیرفتار م هابهیروزه باهام مثل غر

  ؟یمن رو مجازات کن

 



و  بوسهیدستاش گرفته م یسردم رو که تو یدستا

 :دهیادامه م نیغمگ

 

چرا هنوز به من شک  ؟یکنیم هیمن رو تنب یچرا دار-

خودم رو بهت ثابت کنم؟  دیبا یچجور گهید ؟یدار

 یکنم کل یر هامون رو تالفکا خواستمیزالل من اگه م

 یاتاق تو نیهم یتو ش،یداشتم. چند شب پ تیموقع

 اون حال  خودم جلوت رو گرفتم!

 

پاهام  یو سرش رو رو بندهیش رو مخسته یچشما

 .ذارهیم

 

بغلم باشه  یزنم تو نکهیا یفهمیمن مَردم، م یلعنت -

و   ازیو بهش ن خوامشیکه با تموم وجودم م یو در حال

چقدر  رمیرو بگ ازمیخودم و ن یکشش دارم اما جلو



بخوام تا  دمیخودم رو گرفتم چون ترس یسخته؟ جلو

 دمیترس ،یبرم که تو دوست نداشته باش شیپ ییجا

برم... اما تو بازم به من  شیتو پ یاز خواسته شتریب

  ؟یکنیم هیبا سکوتت من رو تنب ی! داریشک دار

 

 .زنمینم یمن حرفاما  کنهیرو بلند م سرش

 

. یکنیم موونهید یچشمات و نگاهت دار نیزالل با ا -

! سکوت یسکوت نکن لعنت

 نکــــــــــــــــــن! حرف بزن! 

 

ش . با هر جملهدهیو تکونم م رهیگیرو م هامشونه

 .رهیصداش باالتر م

  



اصال چرا  فهممینم ؟یسکوت کن یخوایم یتا ک-

چرا سه  ؟یساکت شهیچرا هم ؟یکنیسکوت م نقدریا

که  یچرا به هامون نگفت ؟ینزد یتو حرف شیشب پ

چرا قبل  ؟یرو بخاطر کار اون باخت تیزندگ یهمه

  ؟ینگفت یزیبه هامون چ یدنبال پدرت بر نکهیا

 

 :زنهیم ادیفر و

  

رو  زتیحرف بزن زالل! سکوت نکن! تو که همه چ-

 یزیرا چهان؟! چ ؟یچرا بازم سکوت کرد یباخته بود

 ؟یبهش نگفت

 

 یادهایکه رومه اونقدر کم طاقتم کرده که با فر یفشار

و  شمیتخت بلند م ی. از روشهیبهراد تحملم تموم م

تا  ذارمی. دستام رو کنار گوشم مرمیگیازش فاصله م



 ادیرو نشنوم و بلندتر از اون با بغض فر ادشیفر یصدا

 : زنمیم

 

از  شتریب یلیچون منه احمق هم عاشقش بودم! خ-

 اون...
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سر  واریو با برخورد پشتم به د رمیقدم عقب م چند

. بهراد ناباورانه نگاهم نمیشیم نیزم یو رو خورمیم

 .کنهیم

 

 بشم! یه خالبود ک یجمله کاف هیهمون  انگار

 بود... یسخت اعتراف

م بودم. سخت بود بود بگم عاشق قاتل خانواده سخت

رو ازم گرفت  زمیرو که همه چ یکه اعتراف کنم کس

 دوست داشتم... واروانهید

 

به احساسات زالل  رمیو راحت م بندمیرو م چشمام

 !  شیسال پ ازدهی

 

 یتو ی! وقتدیلرزیقلبم م ومدیاسمش م یوقت یحت-

و  شدیم ونیدر م یکینفسام  شدیجمع حاضر م



 ی. عاشقش شده بودم؛ عاشق غرور تودیلرزیدستام م

شده  شیاخالق جد یونهید ،یمشک یلهیاون دوتا ت

 یصدا شناختم،یهاش رو منفس یصدا یبودم. من حت

 قدماش رو!

 

 م...و احساس دخترانه ایبه دن خندم،یم تلخ

 

م که عاشقش شدم خودم اعتراف کرد شیپ یوقت

من و  یایدن نکهیا دنیازش! فهم یشروع کردم به دور

 کمینزد ینبود. وقت یفرق داشت کار سخت یلیاون خ

اما من  کردیعطرش مقاومتم رو سلب م یبو ستادیایم

از دوست  خواستمی. مکردمیمصرانه مقاومت م

. هر نشدتالش کردم  یداشتنش دست بکشم اما، هرچ

تا ازش  دمیدوی! من مشدمیعاشقش م شتریروز ب

 رید دمیفهم یوقت شه،ینم دمید یفرار کنم اما، وقت



 یواشکیفقط  نکهیکار کنم. ا هیفقط تونستم  دم،یجنب

در موردش به  یخودم دوستش داشته باشم. حت یو برا

طرفه  کیعشق نابرابر و  هینگفتم.  یزیو مهتا چ سایآ

 !یو پنهون

 

. بهراد مات و فرستمیم رونیب یرو به سخت نفسم

 ...کنهیمبهوت فقط نگاهم م

 

 یازش دور شتریب شدیم شتریعشقم بهش ب یهرچ-

باهاش تنها نباشم. بهش  کردمیم یو سع کردمیم

رفتار  یو جور دادمیجوابش رو م یو جور دمیپریم

که اون هم ازم دور بشه. مغرور بودم و تنها  کردمیم

پا  یون من رو روکه در برابر هام یگاههیتک

 غرورم بود. داشتیمنگه

 



 هیو به تخت تک نهیشیم نیزم یناباورانه رو بهراد

 نیاون هم باور ا ی. انگار براکنهیو نگاهم م دهیم

 سخته. قتیحق

 

  ؟یبهش نگفت یزیپس... چرا چ-

 هیبگم؟ من کجا و هامون کجا؟ من  تونستمیم یچ-

 یشاهزاده هیمردم و اون  یهادختر خدمتکار خونه

 یزندگ یتو ریدست تقد گهید یهامرفه! برعکس قصه

تا از اون  دمیدویم ینداشت. هرچ یانصاف چیما ه

به سمتش  شتریشاهزاده دور بشم انگار قلبم ب

منو  تیعواق یمن وقت یقصه  یشاهزاده رفت،یم

 خردم کرد... دیفهم

 



و ادامه  رهیهم م یکه اخماش تو کنمیبهراد نگاه م به

 نیبعد از تموم ا خوامیبشم، م یخال خوامی. مدمیم

 رو بجز بهراد ندارم. چکسیها حرف بزنم و هسال

 

که با زخم  یوقت یبرا سوختیخودم م یدلم برا-

اما من با عشق اتاقش رو مرتب  کردیزبونش خردم م

هر روز  میعمارت بش داریاگر سرا دونستمی. مکردمیم

از  رفتیاما دلم ضعف م شمیپاهاش خرد م یجلو

ش مخصوصا اون چهره نمش،یبب خوامیهر روز م نکهیا

 یاون چند روز وقت ی. توشدیم داریاز خواب ب یوقت

همشون رو به  کردمیش رو اتو مشسته شده یلباسا

و  دمیکشیبو م گرفتم،یآغوش م یهامون تو ادی

 ریتقد نی! خودش رو نداشتم اما از اخوردمیحسرت م

بودم.  یو بغل کردن لباساشم راض دنییبه بو یتبد ح

 بود. یبرام کاف نمیهر روز چشماش رو بب نکهیا



 

اونقدر محکم که حس  زنه،یموهاش چنگ م یال بهراد

 چند تار از موهاش کنده شده. کنمیم

 

 زالل؟  یگیم یچ یدار-

 عشق بچگانه! هیتلخ،  تیواقع هی-

 نه... نه!-

 نه؟  یچ-

 

تره و لباش از اعتراف من هم تلخ یرو یتصنع لبخند

 :دهیوار ادامه مآروم و زمزمه

 

  ؟یهنوزم دوستش دار -

  ؟یگیم یچ یدار-

 



و بلندتر تکرار  یو عصب کنهیچشمام نگاه م یتو

 نداره. یش حالت پرسشبار جمله نی. اما اکنهیم

  

 !یتو هنوزم عاشقش-
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 تلخ... مثل خودش! خندم،یم

 

 نه... گهینه! د-



 .یچرا زالل! تو هنوزم عاشق هامون-

 

 یکه دارم از کجا اومده و حت یآرامش دونمینم

 یجلو یبعد از چند سال صحنه ایچطور و  فهممینم

 بخار زده. یشهیش هی نیع شه،یچشمام تار م

 

که  یکه دستش به بدنم خورد، روز یاز اون روز-

 بخاطر هامون پدرم بهم گفت هرزه...

 

 نه،یشیم مگونه یبار رو نیهزارم یبابا برا یلیس درد

 رقابلیقلبم غ یکه بهم زد هر روز برا یاما درد حرف

 ...شهیتر متحمل

 

مه ه اریپول عمل زان یکه مجبورم کرد برا یاز روز-

 یهمه  نکهیپام بذارم، درست قبل ا ریرو ز زمیچ



رو با  یزیچ هیچشمام از دست بدم  یرو جلو میزندگ

 تمـــــــــــــوم وجودم حس کردم.

 

رو گرفته بود به  دمید یاشک که جلو یپشت پرده از

 .کنمیاز بهراد که روبروم نشسته نگاه م یتار ریتصو

  

 تره! کیعشق و نفرت از مو هم بار نیمرز ب دمیفهم-

 

صورتم سر خورد، انگار که  یاشک آروم رو یقطره

 تموم صورتم رو نوازش کرد...

گلوم جا خوش کرده بود  یکه تو یاساله ازدهی بغض

 کنم، بعد از چند سال... هیگر تونمی... مکنهیسر باز م

  

مامان، بابا و  یبهراد، برا یخودم، برا یبرا کنمیم هیگر

از دست همه  کنمیم هی. گرایو دن سایآ  یبرا ار،یزان



کردن، عوضم کردن! از دست هامون،  تمیکه اذ ییکسا

 از دست خدا...  شتر،یاز همه ب دیو شا انیمهتا پو

 

خودش  یکه منو سخت تو کنمیرو حس م ییگرما

بم و  یو صدا بوسهیم یدر پ یموهام رو پ ره،یگیم

 :کنهیزمزمه م ش گوشمخسته

  

 شد... وونهید دیرو د تهیگر یهامون حق داشت وقت-

 

 یها. به شونهکنمیپنهان م شنهیس یرو تو سرم

 یچشما دنیاما با د یاز ک دونمیکه نم یکس یمردونه

عطرش و خنده  یبمش، بو یصدا دنیشن اهش،یس

 ست... دهیفا یمقاومت ب لرزه،یش قلبم ممردونه یها

 هاش، به صداش...مرد معتاد شدم، به بوسه نیبه ا من

 



 کنم،یموهام حس م یآروم دستاش رو تو حرکت

دروغه اگه  ستم،یآغوشش آروم ن یدروغه اگر بگم  تو

با اون احساس  شهیکه به بهراد دارم رو م یبگم حس

 کرد. سهیکودکانه مقا

 

 یرو پشت سرت خراب کرد زیو همه چ یتو رفت-

اجازه نداشت وارد  یبود. کس شده ونهیزلزله، هامون د

اتاقش بشه. کارش شده بود صبح تا شب، شب تا صبح 

 هیهزار بار... از هر زاو یتو. روز یطرح چشما دنیکش

 یروبرو واریبه د چسبوندی! همه رو میکه فکر کن یا

طرح چشمات که پر از  شدیخسته م یکارش. وقت زیم

خودش هم مثل  نشستیو م دیکشیاشک بود رو م

 .کردیم هیسه چهار ساله گر یهادختر بچه

 



و به  کنمیم یدستش باز یرو پاک و با انگشتا اشکم

 .دمیحرفش گوش م

 

اون موقع ها تازه عاشق هامون شده  چارهیب یاسکا-

 یکه با هامون دعواش شد بخاطر طرح یبار نیبود، اول

 اجازه وارد اتاق هامون شد یب یاسکا یبود که وقت

تو.  یاتاقش پر شده بود از چشما واری. تموم ددید

! یکردینگاهش م یاتاقش داشت یانگار از هرگوشه 

 اطیح یهم تو یو اسکا دکر رونیرو از اتاق ب یاسکا

 ! هینشست به گر

کرد و من  هیگر اطیح یتو یشب تا صبح اسکا اون

از دست هامون و اون چشما که  ی. اسکادمیکش گاریس

که هست عشقش رو ازش گرفته  ی.دونست هرکسیم

 تیو وضع طیشرا یحال هامون و نگران یو من از غصه.

اون طرح رو  کردمی! فکر نمییتو که معلوم نبود کجا



چشمات  دیتو رو د هک یبار نیمونده باشه اما اول ادشی

اون و  یدعوا نیاول هیچشمات شب گهیرو شناخت. م

 هامونه!
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 .کنمیاشکم رو پاک و نگاهش م رد

 

 چرا؟ ؟یتو نگران من بود-



  

 یهاو مژه شهیخم م کنه،یبا لبخند نگاهم م بهراد

 .بوسهیرو م سمیخ

 

 دیازت نبود! ناپد یگشتم خبر یبعد اون اتفاق هرچ-

. درسته که دونستمیمن خودم رو مقصر م ،یشده بود

 و نتونست بهت...  دیش نرسهامون به خواسته

 

 :دهیادامه م یو بعد از مکث کوتاه کنهیم سکوت

  

 ...دمیرسیاما اگر من زودتر م-

 

 حرفش رو  گهیهم د یفشار لباش رو با

 .دهیادامه نم 

 



 نشده بودم!  دیناپد-

 

با تعجب نگاهم  و فرستهیرو پشت گوشم م موهام

 .کنهیم

 

 داتیپ تونستمیکه م ییو هامون هرجا ایمن و دن-

که درس  یا. کتابخونهمیرو دنبالت گشت میکن

 یحت ن،یرفتیاونجا م شهیکه هم یباغ ن،یخوندیم

 یکارا یت رو براکه خانواده یآدرس خونتون رو از کس

شده بود  یاما خونه خال میکرده بود گرفت یخونه معرف

از خونه  یآدرس هم ی. کسنیو از اونجا رفته بود

رو دنبالت  میکه تونست یینداشت. هرجا دتونیجد

  ؟ی! پس... کجا بودیاما نبود میگشت

 



 یادآوریبه خودم  کنمیم ی. سعکشمیم یقیعم نفس

 کنم که همه اون روزها گذشته.

 

 یعصب یشوک و حمله نیم اولبعد تصادف خانواده-

رو از  ادهیپ یو تو دهیبهم دست م ابونیخ یتو همونجا

و سرم بخاطر برخورد محکم با سنگ فرش  رمیحال م

 یکه تو ننیبیمردم من رو م یوقت شکنه،یم ابونیخ

سرم دورم رو  یافتادم و از شکستگ هوشیرو ب ادهیپ

که اومده  یآمبوالنس هخون گرفته من رو هم به همرا

 نی. بخاطر همفرستنیم رو ببره مبوده تا خانواده

 مارستانیبه ب یم وقتمن و و خانواده یاتفاق یهمراه

. کننیمن رو هم جز همون خانواده حساب م میرسیم

 ییشناسا یمن رو برا امیبعد دو روز که به هوش م

 .برنیجسد خانواده ام به سردخونه م

 



از اون  کنمیم یسع ارمیب ادیاون روزها رو به  خوامینم

 بگذرم. کیکوچ حیتوض نیروزها با هم

 

بودم  یاعصاب و روان بستر مارستانیب یمدت تو هی-

 تونمیشد که با مصرف داروهام م دییتا نکهیتا ا

و  یستیبهز تیمدت هم تحت حما هیمرخص بشم، 

دانشگاهم رو  یبودم و کارا یاجتماع یمددکارها

که از طرف دولت برام گرفته  یلیدرست کردن. وک

 یوسطا یتوخونه  هیم خانواده یهیشده بود با پول د

 و... دیشهر برام خر

 

احساس کنم  شهیو باعث م کنهیرو نوازش م موهام

 م.چقدر خسته

 



اون  یتو ؟یکردیم یحالت تنها زندگ تیبا اون وضع-

 سن؟ 

هم من رو بخاطر  یستیرو نداشتم، بهز یآره... کس-

که به  یاحساب و سند خونه یداشتن مبلغ تو سن و

 کردیم یسع شهی. مددکارم همکردینامم بود قبول نم

از لج  ی. گاهخواستمیباهام در ارتباط باشه اما من نم

حالم بد  ی! گاهرمیبم دیتا شا خوردمیقرصام رو نم

 ومدمیبه هوش م یوقت فتم،.ریو از حال م شدیم

 چند ساعت گذشته!  ایبفهمم چند روز  تونستمینم

 

و دلم  کنمیچشماش نگاه م یو تو کنمیبلند م سر

 خودم رو لوس کنم. یکم خوادیم

 

سر کالس استاد  بتمیبار غ نیبخاطر چند یحت-

حذفم کنه که مجبور شدم براش  خواستیبازرگان م



 د،یرو د میپزشک یهیدییداروها، تا یبدم! وقت حیتوض

نمره هام باعث  یالبا مددکارم صحبت کرد و سطح با

 یلیشد و خ یمیشد که حرفم رو قبول کنه. باهام صم

 هوام رو داشت.
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شرکتش کار  یبرام تو ییاز همون دوران دانشجو-

 رعاملیمد یوقت نکهیدرست کرد تا سرگرم باشم. تا ا



کرد من، شاگرد  رونیب یشرکتش رو بخاطر کاله بردار

عامل شرکت  ریش رو به عنوان مدو چند ساله ستیب

 ...شدیو شهرت انتخاب کرد. باورم نم یبه اون بزرگ

 

 .زنهیو لبخند م کنهیم نگاهم

 

رو  یتیمسئول نیچن یتو بتون شدیمنم باورم نم-

 .یببر شیخوب پ نقدریا

 

و با  رهیگیم رو با انگشتش ممژه یاشک گوشه قطره

 .زنهیچشمام زل م یتو یبینگاه عج

  

خوشگلن، اما دوست  یلیخ دهایمروار نیدرسته که ا-

 دیچشم ها فقط با نی. انمشونیچشمات بب یندارم تو

 بخندن.



 

 

****          ****          ****         **** 

 

 

  ؟یدیمهندس ستوده رو ند-

 یتو شیخانوم مهندس! دو سه ساعت پچرا -

 بودن. یادار یساختمون.ها یمنطقه

 ممنون...-

 

بار با بهراد  نیهزارم یو برا شمیکنار کارگر رد م از

 یمنطقه یبار تو نیآخر گفتنی. همه مرمیگیتماس م

رو گشتم و  یادار یاما تموم منطقه دنشید یادار

 .ستیازش ن یخبر

 .دهیجواب تماسم رو نم یحت



 

م با اما رابطه میکه به خونه برگشته شدیم یروز چند

تا بتونم فکر  کنمیم ی. ازش دورستیبهراد مثل قبل ن

خودم  میشیبا هم تنها م ی. وقترمیبگ میکنم و تصم

باهاس  کنمیم یو سع کنمیمشغول م یرو به کار

 حرف نزنم! 

 

 یاسم بهراد بذارم گوش یانگشتم رو رو نکهیا قبل

 عی. خودش باهام تماس گرفته، سرلرزهیدستام م یتو

 .کنمیتماس رو وصل م

  

 الو؟ بهراد؟ -

 

 شده. یباد و موج قاط یگرفته و بمش با صدا یصدا

 



 جانم زالل؟ -

 

اسمم  دنی. انگار فقط شنذارمیقلبم م یرو رو دستم

 تا آروم بشم... هیاز زبونش کاف

 امشمه؟!آر لیداره که دل ییمرد چه سر و جادو نیا

 

 بهراد؟ یکجا بود-

 ؟ی. االن مشغولزمیکار داشتم عز ییجا-

ساختمون  ییطرح نها یبررس ینه! رفته بودم برا-

 االن کارم تموم شده. یادار

 ساحل!  ایب-

 کجا؟ -

 هتل بشه!  یشمال یکه قراره نما یتیساحل! موقع-

 

 دارم. یبیعج استرس



 

 شده بهراد؟  یزیچ-

 ! من منتظرتم...ایتو ب زم،ینه عز-

 

 به نگرانم غلبه کنم. تونمی. نمکنمیرو قطع م تماس

و تا  دمیدست تکون م شدیکه رد م یونیکام یبرا 

 .شمیرو باهاش همراه م یریمس
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. ستیساحل ن یاصخره یاون منطقه یکس تو چیه

که به صخره  یمحکم یهاو موج یباد سرد، غروب ابر

 .شکننیسکوت ساحل رو م شنیم دهیکوب

 

بزرگ نشسته.  یصخره هی یرو شیشگیهم یجا بهراد

 .رمیبا عجله به سمتش م

 

 خطرناکه! ؟یکنیم کاریچ نجایسالم! ا-

 

 یایبه در نم،یصخره بش یتا کنارش رو کنهیم کمکم

هر دو سکوت  قهی. چند دقکنمینگاه م یطوفان بایتقر

 یقو ی. موج هامیدیگوش م ایدر یو به صدا میکنیم

 .کوبنیخودشون رو به صخره ها م رهیت یایدر

 



 :ادیشروع کنم که خودش به حرف م خوامیم

  

رو  یزیچ خواستمیچون م نجایا یایزالل گفتم ب-

رو ازت  یزیبازم چ یفکر کن خوامیبهت بگم! نم

 پنهون کردم... 

 

ش چهره شهیم یجد یوقت شهیو مثل هم هیجد

 . رسهیخشک و مغرور به نظر م

 

 مونده که هنوز بهت نگفتم؟ یزیچ هیگفتم  ادتهی-

 

 .دهیو اون ادامه م دمیسر تکون م ینگران با

 

 تیکرده بودم به حما سیتازه شرکتم رو تاس یوقت-

 یداشتم که مهندس بازرگان از رو ازین یدست قو هی



رو به  تیمسئول نیکه بهم داشت ا یشناخت و محبت

من و  نیب یهااختالف انیاز جر شهیعهده گرفت. هم

 بایکرد. تقر تیازم حما نیهم یخبر داشت برا ونیهما

م جدا شدنم از خانواده و ایتو و دن انیاز جر یسه سال

استاد  یبانیمدت با کمک و پشت نیا یگذشته بود، تو

 یشخص یخودم رو ثابت کرده بودم. بخاطر سرشناس

مهندس کارش رو به صورت مشترک  یونیکه با پادرم

به  میدادیبا شرکت خود مهندس بازرگان انجام م

کار رو  نیبهتر خواستیشرکت شما اومدم. استاد م

که  یطرح و اون شخص نیارائه بدم تا به کمک ا

اسم شرکتم  یطرح رو براش اجرا کنم کم خواستمیم

 .وفتهیزبون ب یمطرح بشه و رو

 

 به من داره! یچه ربط زهایچ نیا فهممینم

 



بود مشکل داشت  نگیپارک یکه برا یاستاد با طرح-

 کردمیم یباشه. هر کار تریقو یلیخ دیبا گفتیو م

 یفیک یاستاد از تو نکهیتا ا دیرسینم ییذهنم به جا

برگه در آورد و  هیدانشگاهش بود  یارهاک یکه برا

 یاز شاگردها یکیطرح  نیجلوم گذاشت. گفت ا

کار  یازش تو تونمیممحبوبشه و اگر اون اجازه بده 

 خودمون استفاده کنم.

 

 . دوزهیو به من م کنهیجدا م ایرو از در نگاهش

 

بود  یاما جالب بیغر بیعج نگینگاهم به طرح پارک-

که ما باهاش  ی. طرحکردیم فیکه استاد ازش تعر

جنوب کشور بود  یهتل پنج ستاره تو هی. میبود ریدرگ

درخت نخل! جالب و  هی هیشب نگیاون پارک یو طراح

که اسم و  کردمینو بود. داشتم به ظرافت طرح نگاه م



زالل "رو جلب کرد:  مل ج ند طرح توجه یامضا تو

 "موحد

 

 ...ادمهی . اون طرح رو خوبکنمیبهراد نگاه م به

از طرحم استفاده  خوادیاستاد بهم گفت که م یوقت

 ...دمیگنجیپوست خودم نم یکنه تو

 

! استاد یخودت دمیبا چند تا سوال از استاد فهم-

خودت  یکه برا یبرام اتفاق کرد،یم فیازت تعر یلیخ

حالم خراب  شتریاومد رو گفت و من ب شیو خانوادت پ

 شد.

هوات رو داشته  تونهیکه م ییبه استاد گفتم که تا جا 

تو  خوامیاما نم ونمیباشه، بهش گفتم که به تو مد

. استاد سخت گرفت اما قبول یراجع به من بدون یزیچ

عامل شرکت کاله  ریمد یشاهپور نکهیکرد، بعد ا



. اما رمیکرد استاد ازم خواست که جاش رو بگ یبردار

و  فتادیزبون ها م یرو تکم داششرکت خودم کم

 ادغامش کنم. ایرها  خواستمینم

گفتم تو فقط اسماً  اره،یمهندس خواستم تو رو ب از

و دور  رونیشرکت رو از ب یو من کارا یعامل باش ریمد

 ریز خواستی. مهندس نمکنمیم یریگیاز چشم تو پ

 بار بره اما با اصرار من قبول کرد.

 

 . اون...کنمینگاهش م ناباور
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 . اون...کنمینگاهش م ناباور

 

من و استاد  یسال نشده بود که نقشه کیهنوز -

رو اداره  زیکه همه چ یتو بود نیبرعکس شد، ا

 گذشتیبودم. هر روز که م چکارهیو من ه یکردیم

راحت  الیو من با خ کردیبه تو افتخار م شتریستاد با

 دارهاید نیا یتو دمیترسیم شهیبه کارم برگشتم. هم

 فیکه هامون تعر یزالل ناو گهیاما تو... د یمنو بشناس

ها آدم سرد که با مرده هی ی. شده بودینبود کردیم

تفاوت! تموم حواسم به  یو ب احساسینداشت. ب یفرق

در مورد تو  یزیتو بود، از استاد خواسته بودم که هرچ

 دادیکه استاد بهم خبر م یرو به من اطالع بده. گاه



در  یجلو یحالت بد شده شب رو تا صبح از نگران

از دستم  یکار دم،یخوابیم نیماش یت توخونه

 زی. همه چراحت تر بود المیخ نطوریاما ا ومدیبرنم

 شدیبجز حال تو که هر روز بدتر م رفتیم شیپ یلعا

 برات کنم... یکار تونستمیو من نم

 

 ایو اون نگاهش رو به در کنمینگاهش م ناباورانه

انتخاب  یبرا سکشیاستاد، ر یرفتارا شهی. همدوزهیم

هضم بود و حاال  رقابلیعامل برام غ ریمن به عنوان مد

 چشمامه! یجلو لشیدل

 "بهراد "

 

شرکت استاد باهات روبرو شدم اما  یبار تو نیدچن-

تو اصال منو  دمیترسیکه م یزیبرعکس اون چ

. از همه لحاظ رفتیم شیخوب پ زی. همه چینشناخت



دکترت رو  یبه سخت لی. همون اوایتحت نظرم بود

 طتتیکل ماجرا بخاطر شرا حیکردم و بعد از توض دایپ

تالش  دورادورقبول کرد که باهام در ارتباط باشه. 

 گفتی. دکتر مشدیکه حالت بهتر بشه اما نم کردمیم

 کیبهت نزد تونستمیکنارت باشه، نم یکیکه  ازهین

که  یدیفهمیو م میمن ک یدیفهمیبشم چون اگر م

 یممکن بود هر عکس العمل دونمیرو م زیچ همه

. تو کردینم دییکار رو تا نیو دکترت اصال ا ینشون بد

شدن به خودت بسته  کینزد یرو برا هاراه یهمه

 .یبود

 

 ...رنیو اونور م نوریدست باد به ا یتو موهام

 

ها حواسم بهت بود. از سال نیتموم ا کنمیاعتراف م-

گرفتم.  ادیعادت و اخالقت رو  نیترتا واضح نیزتریر



 ی. اما طشناسمتیم یکه فکر کن یاز اون شتریب یلیخ

 یزیچ هی دمیکه اومدم د به خودم ریچند سال اخ نیا

 هیباشم،  رتیگیبخوام پ شهیباعث م تیاز مسئول ریغ

 که... یزیچ

 

و بحث رو عوض  دهیو سر تکون م زنهیم لبخند

 .کنهیم

 

رو  یطرح هیبود که استاد برام  شیدو سال پ یکی-

 یحیبزرگ تفر یلیشهرک خ هی یکرد! نقشه لیمیا

استاد بهم گفت که  ی! وقتقیحساب شده و دق ،یتجار

. معرکه شدیتوئه باورم نم یطرح تز دکترا نیاحتماال ا

که  یانتقام ی! آمادهیابود که آماده نیبود! نشون ا

 حالت رو خوب کنه...

 



 م.... فقط شوکهکنمینگاهش م یحرف بدون

 یتو بیو غر بیعج یهاشوک نیقرار نبود ا انگار

من هم  یزندگ شهیمن تموم بشن. انگار نم یزندگ

با  "دیبا"من  یبره! انگار که زندگ شیآروم و ساده پ

 همه فرق داشته باشه.

 

خانواده  نیکه از حضور ا ییهاتیبا واقع کنمیم حس

 یسال گذشته  ازدهیروشن شده، تمام  میزندگ یتو

 بودم... یباز هی یرو تو میزندگ

 

از  یچیهستم که ه یمنه اما انگار من تنها کس یزندگ

 کردنیم تیرو هدا میکه زندگ ییهادست

 .دونستمینم

 



فکر  نیهم یخوشحالم که حالت خوب شده و برا-

 دونمی. میرو بدون ییهاتیواقع هیکه  یکردم حق دار

 یو خواسته لینبوده که م یزیما چ یازدواج صور نیا

روز بهت  نیهم یخودت باشه، حق طالق رو هم برا

راهت رو از  یبتون یدادم که هر وقت خودت خواست

 .یمن جدا کن

 

 کنمیآروم دست دراز م ره،یگیرو به سمتم م یکاغذ و

ندارم و  دنی. توان سوال پرسرمیگیو کاغذ رو ازش م

 . فهمهیخوب م یلیرو خ نیاون ا

 

 یشرکت ها رانیا ادیب نکهیقبل ا شیماه پ ونیهما-

فهان رو به طور کامل به هامون و اص شیتهران و ک

هامون به  یبا امضا دیچک سف نمیواگذار کرده. ا

 .دهیمن کش یشرکت عامر که برا سیعنوان رئ



  کنه؟یم کاریامضا دار هامون دست تو چ دیچک سف-

و  سمیکه خواستم بنو یداده که توش هر مبلغ نویا-

 فقط در ازاش... تو رو طالق بدم.

 

 تی. هامون! هنوز هم با واقعکنمینگاهش م فقط

باور  خوامیو اصال نم ومدمیش به خودم کنار نعالقه

 کنم که اون هنوز هم...

 

که  یبیها با ترتبگم اما انگار کلمه یزیچ خوامیم

و فقط  شنینم فیذهنم رد یداشته باشه تو یمعن

 .زنمیصداش م

 

 بهراد!-
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سر و  یب یهاکلمه دمیشن یو برا گردهیسمتم برم به

 .کنهیته از سمت من صبر نم

 

از دست دادن  یبرا یزیبهت گفتم هامون چ ادتهی-

رو  زشیاز دست ندادنش همه چ یداره که حاضره برا

 بده!؟

  

 .دمیمثبت تکون م یبه نشونه  یسر فقط



 

دلم  یهرچ یاون مبلغ خال یجا تونستمیم-

رو ازش  زشیاونقدر که همه چ سم،یبنو خواستیم

 تو رو از دست نده. نکهیا ی. اون هم فقط برارمیبگ

 به من؟  یداد نویچرا ا-

 رید نکهیست! بذار به حساب جبران ا هیهد هی-

 ...دمیرس

 

 :کشهیطول نم ادیاما سکوتش ز شهیم ساکت

  

که فکر  یهرچ س،یکه ازت گرفت بنو یهرچ یبه ازا-

 یسیاونقدر بنو یتونی. مکنهیحالت رو خوب م یکنیم

اونقدر  یتونیبشن. م یکیکه اون و شرکت با خاک 

که  یزندان بمونه. هرچ یکه تا آخر عمرش تو یسیبنو

 ...سیبنو خوادیدلت م



  ؟یپس خودت چ-

 

 .امیب نییتخته سنگ پا یتا از رو کنهیم کمکم

 

تر از اون دلچسب زیچ هیمن انتقامم رو ازش گرفتم، -

 امضا! دیچک سف

 

 .فتهیچند قدم جلوتر از من به سمت شهرک به راه م و

  

 د؟یبهراد؟ اون... اون من رو خر-

 

که به همراه هر موج به  ی. بادگردهیاما برنم ستهیایم

 یو تو هریگیم یموهام رو به باز رسهیساحل م

 .زهیریصورتم م

  



 خونه... میبر ایم زالل. بخسته یلیخ-

 

من و بهراد مثل  یرابطه نیاما ا شهیروز تموم م اون

 ...شهیقبل نم

 

 کینزد یبرا یو بهراد هم اصرار کنمیهمه فرار م از

 یتو شتریب ستیبهراد کنارم ن یشدن بهم نداره، وقت

 ...یپناه یاحساس ب کنم،یم یبیاون جمع احساس غر

  

 یمن به اندازه  یکه برا یاهفته هی گذرهیهفته م هی

 سال سخت گذشت. کی

 

منتظر  نیماش یپروژه تموم شده و تو یکار ساعت

که در حال صحبت با چندتا از  نمیشیبهراد م



و  شهیسوار م شهیکارگرهاست. صحبتش که تموم م

 .کنهیحرکت م

   

آگاه چشمام رو ببندم. ناخود شهیسردرد باعث م شدت

تا  دمیو محکم فشارش م رهیدستم به سمت سرم م

بهراد منو از کلنجار رفتن با  یدردم کمتر بشه. صدا

 :ارهیدرد به خودم م

 

 ؟یزالل؟ خوب-

 

 تیکه اذ ییندارم حرف بزنم. مثل تموم وقتا دوست

 یبا ک ستیبدم. برام مهم ن یجواب خوامیو نم شمیم

شدنم رو  تیاذ یبود که دارم تالف نیلج کردم. مهم ا

باز هم مهم  ارم؟یدر م یتالف یسر ک نکهی. اارمیدر م

 .ستین



 

 زالل؟ با توام! -

 

هم فشار  یو فقط دندونام رو از درد رو زنمینم یحرف

 .دمیم
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 شده؟  یزالل؟ چ-



 

 یبه تالف دی. شاستیبجز سکوت ن یزیچ جوابش

 یکه رو شده بود تو یتیو فشار واقع یسخت یتو نکهیا

 مون تنهام گذاشت.رابطه یسکوت و سرد

 

نگرانش به گوشم  یو صدا دارهیمرو نگه نیماش

 : رسهیم

 

 زالل جان؟ حالت خوبه؟-

 

که هست  یبهش بدم! اسمش هرچ یجواب خوامینم

به حال  یچه فرق ؟یباز. قهر؟ لج؟ بچهستیبرام مهم ن

 من داره!؟ 

 



شده؟ سرت درد  یزالل! حرف بزن، چ نمتیبب-

 .کنه؟یم

  

 .دمیفشار م مقهیو شق زنمیرو پس م دستاش

 

 یتالف یدار ؟یگینم یزیزالل حرف بزن! چرا چ-

 زالل؟  ؟یکنیم

 

 .چمیپیبه خودم م یزخم مار نیشدت درد ع از

خش خش  یو با صدا دارهیپاهام برم یرو از رو فمیک

قرصام رو باز کرده. چند لحظه  فیکه ک فهممیم

 نیماش یتو شیعصب ادیفر یسکوت کرد و بعد صدا

 :چهیپیم

  

  ؟یخوریکله شق! چند وقته قرصات رو نم یدختره-



 

عقب رو  یرو به صندل لمیپرت شدن وسا یصدا

. ادیبا سرعت به حرکت در م نیو بعد ماش شنومیم

که بهراد فقط با  ییهاقهیدق گذره،یم قهیچند دق

 یچ فهممینم یو من حت زنهیحرف م تیعصبان

 ...گهیم

 

 چیلج، ه یهفته گذشته از رو هی یبود تو دهیفهم

 کدوم از قرصام رو نخوردم. 

 

 رهی. مشهیم ادهیو پ زنهیرو به سرعت کنار م نیماش

 .گردهیزود برم یلیو خ

که  ییچشمام رو باز کنم اما از صداها تونمیاز درد نم 

 گردهیقرصام م نیکه داره ب فهممیم رسهیبه گوشم م

 . کنمیلبم حس م یو بعد حرکت انگشتش رو



 

 دهنت رو باز کن!-

 

تندش و لحن  ینفسا یمخالفت کنم صدا نکهیا قبل

 یآروم باشه تو کنهیم یکه سع شیفوق العاده عصبان

 :چهیپیم نیماش

  

االن قرصات رو  نیزالل! به خاک مادرم اگر هم-

 اتیلجباز نیاز ا یتا عمر دار کنمیم یکار هی ینخور

 ...یبش مونیپش

 

آب  ی. بهراد بطرخورمیتشر و اجبارش قرص رو م با

فرمون  یو سرش رو رو کنهیداشبورد پرت م یرو رو

 .ذارهیم

 



خودش  نکهیحاکمه تا ا نیماش یسکوت تو قهیدق چند

 :ادیبه حرف م

 

زالل؟ هان؟ مگه دکترت نگفت  یکنیلج م یدار یبا ک-

سرخود  دیوجه نبا چیدوز قرصات رو کم کرد اما به ه

 ؟یقرصات رو قطع کن

 

 یشهیش یبارون رو یهانگاهم رو از قطره نکهیا بدون

ش دادم بردارم به حرفا هیکه سرم رو بهش تک نیماش

 . دمیگوش م

 

  ؟یباهام حرف بزن یخواینم-

 

 .کنمیم سکوت

 



باشه تو به من قول  ادتیباشه! لج کن، قهر کن اما -

 ...ینزن بیبه خودت آس یلیدل چیکه به ه یداد
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سکوتم به خونه  دنیو با د کنمیکوت مهم س باز

 .کنهیحرکت م

 



از اتاق  ادیم با بهراد سرد شده زکه رابطه یوقت از

 یبیبهراد احساس غر تیمی. بدون صمرمینم رونیب

 اونا دور باشم. یاز همه دمیم حیو ترج کنمیم

 

در حال  نییسالن پا یشبه همه تو میده و ن ساعت

 یصندل یاتاق رو یهستن و من تنها تو لمیف یتماشا

 .نمیشیم نهیبه شوم کینزد

 

 یهدف رو یو ب رمیگیدستم م یرو تو یطراح تخته

. ذهنم اونقدر آشفته ست که زنمیم سیکاغذ اسک

 یپررنگ رو یهایبه خط خط هاسیآخر تموم اسک

و و  گردمیکاغذ رو برم ی. عصبشهیطرح ختم م

 .شمیدوباره مشغول م

 

 بهراد تنگ شده... یبرا دلم



چشمام رو  یجوشش اشک تو یجلو کنمیم یسع

کردن کاغذ سرگرم کنم که  اهیو خودم رو با س رمیبگ

 .شهیوارد م یدر اتاق باز و کس

 

 ...شناسمیقدماش رو م یاما صدا ،یاز ک   دونمینم

  

 یتو ینیو س نهیشیم یصندل یروبروم رو یحرف بدون

. بخار دمنوش بابونه ذارهیم زیم یدستش رو جلوم رو

و  شهیاتاق پخش م یبه همراه بوش تو یو گل محمد

 ...کنمیسرم رو بلند نم یحت

 

 !ادیز یلیدلخورم، خ ازش

رو دارم که بهراد  یاچارهیب یخورده یآدم باز حس

به منافعش ازش سوء استفاده کرده  دنیرس یفقط برا

 و حاال که کارش تموم شده... 



 

 دیچک سف یبرگه هیمن تموم سهمم از انتقام  حاال

که انگار هامون با استفاده از  یاامضا شده ست. برگه

 گهیکه د یمن رو از بهراد بخره. بهراد خواستهیاون م

طالق  یهر آن آماده دیکارش با من تموم شده و با

 باشم...

  

 سم؟یتوش بنو یچ دونمیکه نم یو چک مونمیم من

که  یهرچ خوادیه ست اما دلم مدرسته که بچگان

 اجرا بشه... ییبدون چون و چرا سمیبنو

 

سال  نیتموم ا یکه در ازا دونستمیاون موقع م دیشا

 !سمیبنو یها چ

 ای سم،یم رو بنواون برگه اسم خانواده یتو دیشا

که ندونم هامون  ییهابرگشت زمان به عقب، به سال



 نیکه من رو خالص کنه از حصار ا یزیهرچ ای! هیک

 ...انیپا یبد و گنگ ب یروزها

 

 زالل؟ -

 

چشماش حالم رو بدتر  دنی. دکنمینگاه نم بهش

که  یمشک یهاتصور اون چشم خوامی! نمکنهیم

ذهنم عوض بشه.  یبود تو یجور خاص شهیهم

 ...خوامینم

  

 یروزا حال خوب نی! منم ایاز دستم ناراحت دونمیم-

تا خودم رو تبرئه کنم، فقط  گمیرو نم نایندارم. ا

 شهیندارم. حاال م یخوب طیمنم شرا یتا بدون گمیم

 شده؟  یچ یبگ

 



شده به  یسکوت کنم، حت  تونمیپرم که نم اونقدر

 .شمیبگم وگرنه خفه م یزیچ دیدروغ! با

  

 ! یچیه-

چرا بازم  ؟یشد ینطوریزالل! راستش رو بگو، چرا ا-

  ؟یساکت

 ! ستین یزیچ-

  ؟یناراحت یاز چ-

 ! ستمیناراحت ن-

 ! هیهست، بگو چ تیزیچ هیزالل! تو -

 ! یچیه-

 

موهاش فرو  یهر دو دستش رو تو کنه،یم یپوف

 .بندهیو چشم م برهیم

 



که من  ی! تا نگیحرف بزن یکه ناراحت یوقت ریبگ ادی-

حرف بزن تا  ؟یناراحت یاز چ ایشده،  یچ فهممینم

 بفهمم دردت مثل منه...
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 من ناراحتم؟ یبگ یاصرار دار نقدریچرا ا-

 ...یچون هست-

 



چشماش نگاه  یرها و باالخره تو زیم یرو رو تخته

 .کنمیم

 

 پس خودت بگو چمه! -

 

کاش درد »و با گفتن  زنهیو تلخ لبخند م کنهیم نگاهم

 .رهیبه سمت تراس م« من، درد تو هم بود

 

. من ستمین یبیدارم بفهمه، بدونه من آدم عج انتظار

 سه چهار ساله! یبچه هیم، در حد ساده یلیخ

 

 ی دهیچیپ تیشخص کننیساده که همه فکر م اونقدر

من رو  یفکر کنن تا بفهمن چ هیفقط کاف دارم! اما

 نقدریفکر کنه تا بفهمه چرا ا هی. کافکنهیم تیاذ



 هی یناراحتم که باز به لج کردن پناه آوردم. به اندازه 

 بود که فکر کنه... یم؛ فقط کاففکر کردن کوتاه ساده

 

هاش،  یبخاطر دور نکهیا دنیفهم ستین یکار سخت 

تنها گذاشته ازش  طیشرا نیا یمنو تو نکهیبخاطر ا

 ناراحتم.

 

رو جز خودش ندارم،  یمن کس دیفهمیم اونوقت

هامون خواسته من رو ازش  نکهیبخاطر ا دیفهمیم

 بخره ناراحتم!

 

انتظار نداشتم هامون عاشقم  نکهیا دنیفهم ستساده

 نکهیمن کنارش حالم خوبه، ا نکهیا دنیباشه، فهم

 .هیاکار ساده رمیگیهام فاصله مکنارش از تموم غم

 



 ست،ین یم کار سختبه حد مرگ خسته نکهیا دنیفهم

 .ستمین یادهیچیبرعکس سرنوشت تلخم من آدم پ

هرچند کــــوتاه، بهم فکر کنه...  ،یکی هیکاف فقط

 !نیهم

 

****          ****          ****          **** 

 

 خانوم مهندس؟ -

 

 .گردمیبرم کنهیکه صدام م یسمت کارگر به

  

  د؟یندار یبا من امر گهید-

 ...دی. خسته نباشدیبر دیتونینه، م-

  

 ...ستمیایکوه م یسمت نما به



هست که  یاکه چند هفته یآخر ساختمون یاز طبقه  

روبروم نگاه  یکار ساختش تموم شده به منظره

 .کنمیم

 

هنوز  یظیکوه غرق در مه غل یرو یالقیی یهاجنگل

 یچشم نواز جلو ری. تصوستادنیهم زنده و محکم ا

که  یزیچ ده،یچشمام رو دوست دارم. بهم آرامش م

 روزها ندارم... نیا

 

و با سرعت چند قدم به  چهیپیدور کمرم م یدست

 .گردمیو با ترس به سمتش برم شمیم دهیعقب کش

 

 ،یکه زمان یامردونه یاز اون لبخند ها زنه،یم  لبخند

تا به  کردمیاونقدر مرورش م هاوونهیهر شب مثل د

 خواب برم.



 

 یبود ستادهیکه ا ییمواظب باش زلزله! اونجا-

 خطرناکه.

 

که من  ارمیب ادیتا به  بندمیم یتهیثان یرو برا چشمام

. دستش رو از دور کمرم باز ترسمیازش نم گهید

 .کشمیو خودم رو به عقب م کنمیم

 

و با لبخند  نهیشیچشماش م یتو غم کنه،یم نگاهم

 .دهیم هیپشت سرش تک یبه ستون بتون یتلخ

 

 زالل! ستیحقم ن تیتلخ نیرفتارات چ ا نیباور کن ا-
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 .دوزهیکوه م یشناور رو یهارو به مه نگاهش

 

کنم.  رونیهمه سال نتونستم تو رو از ذهنم ب نیا-

 ینکردم، حت دایاز تو پ یهرجا رو گشتم و اما اثر یوقت

و بهراد رو از  ایکه دن یتو باعث شد کردمیفکر م یوقت

کنم. تنها  رونیاز تو دلم ب تونستمیدست بدم بازم نم

دل  یبود که جات رو پر کنم. برا نیکه داشتم ا یراه

رو  یاسکا یآب یچشما اهتیس یمان از چشکند



فراموش  یمن برا یکه داشت یانتخاب کردم، هرچ

 مقابلت گشتم!  یکردنت دنبال نقطه

 

و چند قدم  کنهیبهم نگاه م ره،یگیستون فاصله م از

چند  ادیکه به سمتم م ی. هر قدمشهیم کیبهم نزد

 :دهیو اون با حرص ادامه م رمیقدم به عقب م

  

من واسه فراموش کردنت هم به تو فکر  یلعنت-

نه از فکرم  کردم؟یم کاریچ دیبا گهی! دکردمیم

همه سال  نی. ایگشتیبرم میو نه به زندگ یرفتیم

مثل اون موقع  گهیگذشت، کم کم باورم شده بود که د

احساس  هیتو فقط  کردمی. فکر مستمیها عاشقت ن

پر  میگزند یوخودش رو ت ی. کم کم اسکایبود ییهوی

 دارمونیکه د شدیرنگ کرد... کم کم داشت باورم م

که  ی! درست مثل بار اولیشد دایکه پ امتیشده به ق



 یچشم باز کردم جلو یوقت م،یزندگ یتو یاومد

 ...یچشمام بود

 

محوطه  یخال ی. فضارمیساختمون م یگهیسمت د به

نشون  حرکتیاما ب کریپغول آالتنیشهرک و ماش

 همه رفتن.  دهیم

 

 یها وقتمهندس یمعرف یجلسه یتو شیسال پ کی-

 ییآشنا یصدا هیبود  زیروز م یتموم حواسم به نقشه

که به  یدختر ی. صداارمیمجبورم کرد سرم رو باال ب

چشماش گره خورد قلبم از  ینگاهم تو نکهیمحض ا

 ستادهی. زالل؟! واقعا قلبم از حرکت استادیحرکت ا

 ایواقعا دن ایبود  شده امتیق ای! شدیبود، باورم نم

که  ییتو ،یچشمام بود یبود! تو جلو کیکوچ یلیخ

 ای یچشمام باش یجلو نکهیهمه جا رو دنبالت گشتم. ا



 هیکه همش  کردمیخواب! اما، فکرشم نم ایمعجزه بود 

 انتقام باشه... یشده واسه نییتع شیاز پ ینقشه

 

 یبشه اما راه فرار کیبهم نزد خوامینم اد،یسمتم م به

 هم ندارم.

  

جبران  خوامیسال ها م نیا یاما حاال، بعد ازهمه-

بسازم  یرو از نو بسازم. جور زیهمه چ خوامیکنم. م

انتقام بسه! نبودنت به  ،یخودم باش یکه تو کنارم و برا

ت ازدواج مسخره نیعمر جونم رو گرفت، ا هی یاندازه 

که فکرش رو  یاز اون شتریانتقام از من ب یبا بهراد برا

که،  خوامیام کرد. حاال ازت م هیداد و تنب ابمعذ یبکن

 ایباز هم از دست بدمت زالل، ب خوامی! نمیتمومش کن

سال  ازدهیده  نیا میاصال فکر کن ایو تمومش کن. ب



 زیهمه چ ایزالل من باش. ب نباریو ا ایوجود نداشته! ب

 ...میرو با هم و از نو بساز

 

به  ینانیچه اطم ینگهش دار یبار نتونست هی یوقت-

 بار دومه؟ 

 

که  قدم به قدم  گردهیبه سمت بهراد برم نگاهم

انگار مثل من اصال  خورهی. هامون جا مشهیم کینزد

 .رهیبهراد رو نداشته و به سمتش م دنیانتظار د

 

 بهراد؟  یخوایم یچ-

 اومدم دنبال زنم!-

 

که طبق عادت  یبا فک و کنهیمشتاش رو گره م هامون

 :غرهیم دادیهم فشار م یرو



  

رو بهت دادم. برو اونقدر که  یخواستیکه م یزیچ-

 .ریبگ میاز زندگ کنهیدلت رو آروم م

 

 .ستهیایم شنهیبه س نهیس بهراد

 

 یکه فکر کن شهینم لیخودش. اما دل یاون به جا-

 .فروشمیزالل رو بهت م

انتقامت رو ازم  یتونیبس کن بهراد! با اون چک م-

فقط بجاش  ،یریرو بگ میزندگ یهمه  یتونی. میریبگ

 زالل رو بهم پس بده!.

مثل بابا  نکهی! اکهیداداش کوچ نجاسیاشتباهت هم-

 !دیبا پول خر شهیرو م زیهمه چ یکنیفکر م

قولش  ریکه داداش بزرگه ز ادمهیرو  نیباشه! اما ا-

 ! زنهینم



 یرو ازم گرفت زایچ یلیخ نکهیا یاون چک به ازا-

بخوام زالل رو بهت  نکهیمورد قبول باشه اما ا دیشا

 ندادم!  یقول چیپس بدم، ه

 

 ...نهیهنوز چشماش غمگ کنه،یمن نگاه م به

  

... ایکنار من،  ای. مونهیزالل هرجا که خودش بخواد م-

 با خودشه! میتصم
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تا نگاه بهراد از  ستهیاینگاهش م ریمس یجلو هامون

 من جدا بشه.

 

 ! مونهیزالل کنار من م-

 

 رفتارت متنفرم هامون...   نیاز ا-

 

 . گردهیو به سمتم برم خورهیم جا

 

 ! میکنیزالل ما... ما بعدا باهم صحبت م-

بار  هیوقت باهات صحبت کنم. شده  چیه خوامینم-

! یها؟ فقط مجبورم کرد خوام؟یم یمن چ یهم بپرس



 یکه به حرفت گوش کنم، مجبورم کرد یمجبورم کرد

 هرزه بشم! هیبرات مثل 

 زالل من...-

 

 :زنمیو داد م ادیبه سمتم ب ذارمینم

 

! شنومینم یعنیصدات رو بشنوم هامون،  خوامینم-

بابامه... من  یلیس یصدا شنومیکه م یزیتنها چ

رو  ییصدا هیحرفات رو بشنوم. فقط  تونمینم

که بخاطر  شنومیبابام رو م یصدا شنوم؛یم

تو  یتو به من گفت هرزه. بخاطر خودخواه یخودخواه

 یلعنت وئهت یخانوادم رو از دست داد، بخاطر خودخواه

 ازدهیمهتا  یساله که تنهام... بخاطر خودخواه ازدهی

اون  یرو ندارم... به خاطر خودخواه سایه که آسال



ندارم... پس  یدوست چیساله که ه ازدهی یعوض انیپو

 حق انتخاب دارم؟ هـــــــان؟ یمن ک

 زالل گوش کن...-

 

 :زنمیم غیج

 

صدات  خوامیحرفات رو بشنوم هامون... نم خوامینم-

رو بشنوم چون حالم از تو و صدات و تفکرت به هم 

 . خورهیم

 

از  شتریب تونمینم رم،یم رونیسرعت از ساختمون ب با

 ...دومیبمونم. م نیا

 ابون،یخ ریمس یو تو زنمیم رونیپروژه ب یمحوطه از

 ...دومیشدن هوا م کیتار توجهیب

 



 .افتهیکه کف پاهام به گزگز م دومیچقدر م دونمینم

و رد  خورهیسرد زمستون مثل شالق به صورتم م سوز

 .کنهیگرمم رو سرد م یاشک ها

  

 ...ادیبند م نفسم

نفس بکشم  کنمیم ی. سعستمیایاز حرکت م هیگر با

با سرعت کنارم متوقف  ینیکه ماش کنمیو سرفه م

 .شهیم

 

 ؟یزالل؟ زالل؟ خوب-

 

 دمیمثبت تکون م یبهراده... سرم رو به نشونه یصدا

کمکم تا نگران نباشه. نوازش دستش پشت کمرم 

 تر نفس بکشم.راحت کنهیم

 



  ؟یبهتر-

 آره!-

 

 .کنهیرو برام باز م نیماش در

  

 هوا سرده!  زم،یسوار شو عز-

 نه...-

 

برام مهم  یچیه گهیکه جا خورده، د ستیمهم ن برام

چشماش نگاه  یو تو رمی. چند قدم جلو مستین

 .کنمیم

 

  ؟یکه هامون بهت داد رو به من داد یچرا چک-

 !هیهد هیگفتم که، به عنوان -



من رو از  ،یدینقشه کش ،یهمه سال صبر کرد نیتو ا-

که  ییهات رو همون جاتموم مهره ،ینظر داشت ریدور ز

حاال  یرو شروع کن یباز نیتا ا یدیچ یخواستیم

هامون رو با  یتونیو م یدیکه به هدفت رس یوقت قایدق

دو  هیت رو به عنوان هدبرگ برنده ،یکن یکیخاک 

 را؟! چ؟یمن کرد میتقد یدست

 

[30.10.21 01:29] 

 

 408_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

 



 یتونیو م یدیکه به هدفت رس یوقت قایحاال دق -

ت رو به برنده یبرگه ،یکن یکیهامون رو با خاک 

 ! چرا؟؟یمن کرد میتقد یدو دست هیعنوان هد

 خب...-

 

 .کنمیرو قطع م حرفش

  

 احمقم؟  نقدریبهراد به نظرت من ا-

 زالل؟  یگیم یچ-

 یبه من، گفت شیو داد یچک رو هامون گرفت نیتو ا-

که از هامون  ی! اون انتقامیانتقامت رو از هامون گرفت

چک در مقابلش اونقدر کم بود که  نیکه ا هیچ یگرفت

 به من؟  شیداد هیهد

 



 هیو بعد از چند ثان کنهیحرکت نگاهم م یو ب ساکت

 .بندهیرو م نیدر ماش

 

بدتر از  یلیآره، من انتقامم رو از هامون گرفتم. خ-

 .دمیکشیکه انتظارش رو م یاون

 

موهاش  یتو یو دست نهیشیلباش م یرو یتلخ لبخند

 .کشهیم

  

رو از من گرفت، اما  ایو توهم دن یمست یهامون تو-

عشقش رو ازش گرفتم.  تیو واقع یاریهوش یمن تو

کردم  یبه بودن با هامون نبود، اما من کار یراض ایدن

 یتو ایخودش کنارمه. دن تیکه عشق برادرم با رضا

بغل من  یبغل هامون حالش از مرگ بدتر بود اما تو، تو



نکرد، اما من با عشقش  ازواج ای. هامون با دنیآروم

 ازدواج کردم...

 

 ...ادیبه سمتم م آروم

 

نه مست  گهیهامون اگر زمان به عقب برگرده د-

اما  رهیرو از من نگ ایتا دن کشهیم یزیو نه چ کنهیم

من، اگر هزار بار زمان به عقب برگرده باز هم تو رو از 

رو ازم گرفت اما عاشقش  ای! هامون دنرمیگیهامون م

 من هم تو رو ازش گرفتم و هم... ینبود، ول

 

لباش  یرو ینیو لبخند غمگ شهیم رهیچشمام خ یتو

 .نهیشیم

اما باورم  تونم،یش رو کامل کنم! نه... مجمله تونمینم

 ...کنمیو فقط نگاهش م شهینم



 

 تیفقط دوست داشتم ازت حما لشی! اوادونمیآره، م-

از وجود من خبر  یحت ،یدوست نبود هیکنم، برام مثل 

ه که نفر چند سال هی یکردیو فکرش رو هم نم ینداشت

دختر کوچولو تنها  هیاز دور حواسش بهت هست. 

خسته  یدختر کوچولو هیکردم.  داتیکه من پ یبود

حالش خوب نبود و  د،یترسیکه گم شده بود، از همه م

 یسرتق ت،یلجباز تت،یرو نداشت. بعدش  مظلوم یکس

 ترکیتا بهت نزد کردیم لمیما شتریب اتیو حاضر جواب

جنگجو باشم و  یدختر کوچولو نیبشم، تا مراقب ا

 کنه و مواظبت باشم. تتیاذ ینذارم کس

 

صورتم رو پشت  یتو ختهیر یموها شه،یتر م کینزد

 .فرستهیگوشم م



چشماش  یتکون بخورم، نگاهم قفل شده تو تونمینم

 ...کنهیم یو منتظرم تا بگه داره شوخ

 

 یوقت دمیبه خودم اومدم د یاما وقت یاز ک دونمینم -

 شنوم،یصدات رو نم یوقت ،یکنیلج نم یوقت ،یتسین

 هیانگار  یخندینم یوقت نم،یبیچشمات رو نم یوقت

چطور اما که تک تک  دونمیکم دارم. نم یزیچ

که تموم  ییوابسته شده به تو میزندگ یهاهیثان

 .یدغدغه ام شد مومکه ت ییتو ،یرو پر کرد میزندگ

 

 تا همقدم باشه. شهیخم م یکم

 

 نیرو بعد چند ای... دنیکه باعث شد حت یدختر -

خاطرات گذشته رها کنم بجاش  یسال عذاب تو

فکر  ایبه دن گهیکه د یخودش رو پر رنگ کرده، جور



 ی... همه یجور خاص هیکه انگار  ی. دخترکنمینم

 شده. میزندگ

 

 بهراد...؟! یعنیقلبم قصد آروم بودن نداره.  

 اون هم منو... ینعی! شه؟ی... نه... مگه منه

 

و آروم فشار  رهیگیگرمش م یدستا یرو تو دستام

 .دهیم

 

. اگر دلت یتا فکرات رو بکن دمیبهت دو روز وقت م -

از  یکنار من باش یاجبار چیبدون ه یبا منه، اگر حاضر

. اما نه واسه خراب میریبه بعدش رو با هم جلو م نجایا

 یاحساس خوشبخت لیدل نکهیا یواسه ،یزیکردن چ

 . و اگرم نه که...میهم باش
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 یدستم رو رو فرسته،یم رونیرو سخت ب نفسش

 .ذارهیقلبش م

 

من  م،یچرا کنار هم موند ستیمهم ن یبدون دیبا -

به بعد رو بدون تو ادامه بدم، اما  نجایاز ا خوامینم

که نفس  یچه نه، تا وقت یچه قبول کن یبدون خوامیم

از  نکهیا لیدل یبدون خوامی. منجاستیجات ا کشمیم



 یکه صدا نهیواسه ا دمیرو ادامه م یبه بعد زندگ نیا

 از دور...  یحت م،هات رو بشنوخنده

 

با  شهیو مثل هم نهیشیم میشونیپ یداغش رو یها لب

 .کنهیم رو نوازش مشستش گونه

 

به هم  زیباشه فقط دو روز، بعدش همه چ ادتی_

 ...زهیریم

 

ادامه  یو با لبخند کمرنگ گردهیچشمام م یتو نگاهش

 :دهیم

 

 ؟یشیسوار م یدیرو شن یکه خواست یحاال که هرچ-

 زلزله... یزنیم خی یدار

 



 یمنتظر تکون نم،یبیدارم خواب م کنمیفکر م همش

 کنه... دارمیهستم که ب

هم گره خورده!؟ از اون گره  یتو زیهمه چ نقدریا چرا

 کوره... ینقطه هیکه محل باز شدنش  یها

 

بدم و  هیتک یصندل یسرم رو به پشت دمیم حیترج

سرسبز پرتقال نگاه کنم  یفقط به گذر از کنار درختا

رد  یکیبعد از اون  یکیمن  یزندگ یکه  مثل اتفاقا

 .کنمیو من فقط نگاه م شنیم

 

 یبهراد، به حرفا یتا فکر نکنم به حرفا کنمینگاه م 

بود تا هامون من رو  یاچهیکه باز یهامون، به اسکا

که  گهیفکر نکنم به دو روز د یفراموش کنه و حت

به هم  خوادیم زیچرا بهراد گفت همه چ دونمینم

 ...زهیبر



 

 

****          ****           ****          **** 

 

 

  ؟یایزالل تو نم -

 م. خسته یلیخ زمینه عز -

  رم؟یبرات بگ یخواینم یزی! چفیح -

 

 نهیغمگ یروزها حساب نیرنگش که ا یآب یچشما یتو

 .زنمیو لبخند م کنمینگاه م

 

 ! برو خوش بگذره.زمینه عز-

 



. همراهش به رهیم رونیو از خونه ب بوسهیرو م مگونه

 نیکه سوار ماش دمیو براش دست تکون م رمیم وونیا

از  دیخر یو هامون برا ایو به همراه مار شهیهامون م

 .رنیم رونیخونه ب

 

 ساست،یآ هیشب یلیخ سوزه،یبه حالش م دلم

 طرف مقابلش هامونه! یمخصوصا وقت

عروسکه تا  هیهامون  یدستا یکه تو ادیم ادمی یوقت 

 .رهیگیم مهیبرم به حالش گر ادشیمن از 

 

 زیکه با همه چ ادیوار عاشق هامونه، اونقدر ز وانهید

 ...ادیکنار م

 



که  دهیشرشر آب نشون م ی. صداگردمیاتاقم برم به

 گهی. چند ساعت دومدهین رونیبهراد هنوز از حموم ب

 .شهیکه بهراد بهم داده تموم م یفرصت

 

 یهوا رو حساب بارهینم مکه نم یبارون رمیمتراس  به

 بهراده... ریتازه کرده. تموم فکرم درگ

 

 یاز اون شتریمطمئنم. من دوستش دارم، ب ممیتصم به

 .کردمیکه خودم فکر م

آرامش چشماش، صداش، آغوشش و  خودش،

 لبخندهاش...

 

 هیکه به اون مربوط باشه رو دوست دارم.  یزیهرچ من

که  قیاز دوست داشتن. اونقدر عم ترقیعم یحس

 .کنمیخودم رو فراموش م یگاه



 

 زالل؟-

 

ش . کاله حولهگردمیو به سمتش برم میپریجا م از

آب دونه دونه  یهاموهاش قطره یسرشه و از رو یرو

 .زهیریصورتش م یرو
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چقدر صدات کردم؟ کم کم داشتم  یدونیم ؟یینجایا-

 ! یرفت نایکه تو هم همراه خاله ا کردمیفکر م

 ... دینه، حواسم نبود! ببخش-

 

 .کنهیباز م شتریو در رو ب زنهیم لبخند

 

 ...یخوریتو سرما م ایب-

 

 .شمیو وارد اتاق م دارمیبه سمتش قدم برم آروم

 

 ! میدیشما رو شن یچه عجب! صدا-

 

 .کنمیو نگاهش م زنمیم لبخند

 

 سر به سرم نذاز...-



 هات تنگ شده!و خنده طنتیش یدلم برا-

 رفت؟ شیچطور پ یجلسه شهردار-

وقت شامه و  گهیخوب بود، ناهار نخوردم االن هم د-

 !یاز گشنگ کنمیمن دارم ضعف م

. تا تو لباست رو خورنیم رونیشام رو ب نایخاله ا-

 .کنمیبرات درست م یزیچ هی یبپوش

 .زمیممنون عز-

 

و بهراد چند  کشهیطول نم ادیکردن املت ز درست

 .ادیبعد به آشپزخونه م یقهیدق

 

 ! یدیزحمت کش-

 !ینوش جونت! باز که موهات رو درست خشک نکرد-

 



و  رهیگیاز کنارش رد بشم که دستم رو م خوامیم

 .نمیکنارش بش یصندل یرو کنهیمجبورم م

 

خونه هم گرمه  شه،یولش کن، خودش خشک م-

 .شمینم ضیمر

 

جذابش رو  یاز اون لبخندها یکیکه  زنمیم غر

 :دهیم لمیتحو

  

 دارم... یخوب یخبرا-

 

نون  کهیکه با ت دوزمیو مشتاق بهش چشم م منتظر

 .رهیگیبرام م یکیکوچ یلقمه

 

 شده!  یبخور تا بهت بگم چ-



 

 یبه رو نکهیمونم، بدون ا یو منتظر م رمیگیرو م لقمه

و  کنهیخودش هم درست م یلقمه برا هی ارهیخودش ب

 .خورهیم

 

 یبعد یکمال آرامش مشغول درست کردن لقمه  در

 .کنمیصداش م شیاز خونسرد یا. با خندهشهیم

 

 بهراد؟-

 

 ... خندهیبلند م بایتقر

از  یشگونیرو داشته و آروم ن تمیقصد اذ فهممیم

زده  رونیب شرتشیت نیش که از آستبرهنه یبازو

 .خندهیم شتریو اون ب رمیگیم

 



 هات تنگ شده بود.خنده یجان بهراد؟! دلم برا-

 

که هنوز برام  یمحبت یاز گرما رمیگیم شیمن آت و

 داره. یتازگ

 

 نه؟  ایشد  یچ یشهردار یگیم-

 بود؟ یمروز چا یجلسه  انیحدس بزن جر-
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گرفتن  یبرا دیجد یبهونه هی! دوباره دونمینم-

 جور کردن؟  شتریب اتیمال

 نه!-

 خودت بگو... دونم،ینم-

 

آروم و خونسرد  یلیو خ ذارهیدهنش م یرو تو لقمه

. اونقدر از حرکات شهیم دنییمشغول جو

 .رهیگیم مکه خنده شمیم یش حرصخونسردانه

 

 کنه. تمیتا اذ دهیاز قصد لفت م دونمیم

  

هم بخورم برات  گهید یلقمه  هی یاگر صبر کن -

 .کنمیم فیتعر

 



. دومیو به سالن م دارمیاملت رو از جلوش برم بشقاب

و از ته دل  برهیسرش رو به عقب م کنهیبه من نگاه م

 .خندهیم

  

حرص  یوقت یشیم یچقدر خوردن یدونینم -

 ! یخوریم

 نه؟! ای یگیبهــــــــراد! م-

 نجا،یبرنامه دارن تا ا دمیجلسه فهم یباشه! امروز تو-

آزاد  یبه منطقه ندهیشهر تا چند سال آ نیا یعنی

 بشه.  لیتبد

 

 ...شهی. باورم نمکنمیتعجب نگاهش م با

  

 آزاد؟  یبهراد؟ منطقه یگیم یچ-



انتخاب شهر  یتو یجور هی یعنیبله خانوم مهندس! -

رو دستت  تونهینم چکسیکه ه یو... ترکوند نیو زم

 .ادیدر ب

 

اثبات حرفش به  یبره برا شهیو مجبور م کنمینم باورم

 .ارهیاتاق بره و مدارک رو ب

 

 نهیزم دیست که اعالم کردن با هیدییتا نمیا ن،یبب-

 طرح رو هم از معاون...  نیو ا رهیصورت بگ یساز

 

رو  ی. گوشکنهیحرفش رو قطع م شیزنگ گوش یصدا

 .دمیو به دستش م دارمیبرم زیم یاز رو

 



 یرو رو یتا اسم طلوع هینگاه کوتاه کاف همون

 زیو خودم مشغول جمع کردن م نمیبب یگوش یصفحه

 بهراده... شیم پاما ذهن شمیم

 

مشترک استاد بازرگان و بهراده و تموم  لیوک یطلوع

 ریز یو  شخص یاستاد و بهراد، چه امور کار یکارا

 دستشه.

 

و معلومه که در مورد  رسهیبهراد به گوشم م یصدا 

 .کننیصحبت م یمسائل قانون

 

تا کمتر  کنمیرو با شستن ظرف ها سرگرم م خودم

 االتیبهراد من رو از خ ینگران باشم و باالخره صدا

 .ارهیم رونیخودم ب

 



 زالل؟ -

 

که باهاش در حال خشک کردن دستام  یاحوله با

 .گردمیهستم به سمتش برم

 

چند  ومدهین یتا کس خوامیم ؟ینیبش یایب شهیم-

 ...میبا هم حرف بزن قهیدق

 

 یصندل یو کنارش رو کنمیم زونیرو آو حوله

 .کنهینگاهم م هی. چند ثاننمیشیم

  

که فکرات رو کرده  دوارمی! امیقرار بود فکر کن-

 .خوامیحاال من ازت جواب م ،یباش

 



 دنیبخاطر پرس کنمی. احساس مکنهیمکث م یکم

 :ادیسوالش کالفه ست و باالخره به حرف م

 

 ؟یمون یبا من م -
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 انتخاب کنم... دیبا



خودم  ییتنها رحمیو ب یوحش یایبه دن ایبهراد و  ای

از خودم... اما،  شتریبرگردم. بهراد رو دوست دارم، ب

 .ترسمیم

 

 زالل؟-

 

. شک ندارم که کشمینگاهم به چشماش م یسخت به

که  هیو آرامش تیتموم امن یشم ها بانصاحب اون چ

 االن دارم.

 

 من منتظرم زالل! -

 بهراد، من...-

کلمه جواب بده، دلت  هی! فقط یبد یحیتوض خوامینم-

 نه؟  ایبا من هست 

 



 یقلبم برعکس خودم اصال صبور بندم،یرو م چشمام

و  کوبهیم منهیو خودش رو با قدرت به س کنهینم

 .ارمیحرفم رو به زبون ب عیسر کنهیمجبورم م

 

 آره!-

 

نگرانش پر از  یتا چشما کشهیطول م هیثان چند

 . خندهیو م بندهیآرامش بشه. آروم چشم م

 

آغوشش  یو بدون مکث من رو تو ادیسمتم م به

و باعث  چرخونهیهوا م یبچه ها رو نیع ره،یگیم

 بزنم. غیج شیو شوکه از حرکت ناگهان ارادهیب شهیم

 

 نیزم یو من رو اروم رو ستهیایده از حرکت مخن با

نفس  قیو عم برهیموهام فرو م ی. سرش رو توذارهیم



و همونجا  نهیشیگوشم م یالله ی. لباش روکشهیم

 :کنهیزمزمه م

 

 ...یادامه دادن من لیتو دل-

 

رو  یداشته گوشآغوشش نگه یکه من رو تو همونطور

تماس  یو با کس کشهیم رونیب بشیج یاز تو

 .رهیگیم

 

 شروع کن! ؟یطلوع یآقا-

  

 امینم رونی. از آغوش گرمش بکنهیتماس رو قطع م و

 .کنمیو نگاهش م برمیو فقط سرم رو باال م

 

 رو شروع کنه؟  یچ ؟یدار کاریچ یبا طلوع -



 گمیاون شروع کردنه، اگر به منه که م دیاز د-

 تمومش کن!

 رو بهراد؟  یچ-

 ده،یعامر سر رس ونیهمااوج مهندس  یدوره -

 ...وفتهیوقتشه که از عرش به فرش ب

 ! واضح حرف بزن.یگیم یچ فهممینم -

 

 .بوسهیرو م میشونیو پ کنهیلبخند نگاهم م با

 

 کردم.  هیداشتم رو تسو ونیکه با هما یخرده حساب-

 بهراد؟  یکرد کاریتو چ-

 ییکه الزم بود رو به دست کسا ی! مدارکیچیه-

 یسر هی. دونستنیرو م ییزایچ هی دیرسوندم که با

درست و  یپرونده هیو نقص و  بیع یمدارک ب

قرار  یهاش، طرف ها کیشر س،ی! از فردا پلیحساب



مدت  نیکه ا یدادش، کارگر، کارمندها و هر کس

 دنبالش. فتنیباهاش طرف حساب بوده م

  ؟یپدرت پرونده ساخت یتو برا-

نداشت تا بتونه براش  یه کسرو ک ینه! فقط مدارک-

رسوندم که  یپرونده درست کنه رو به دست کس

 کنه... کاریباهاش چ دونهیخودش م

 

 ونیاز هما تونهیکه نم خوندمیاز چشماش م شهیهم

که بخواد  گذشتیاز ذهنم هم نم یبگذره اما حت

 رو به خاک بنشونه. ونیهما نطوریا

 

 ؟یچه مدارک-
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از  کنم،یمدارک رو جمع م نیهشت ساله که دارم ا -

و دور زدن قانون و فرار از  یاختالس و کالهبردار

که  ییایماف نیو مدارک ا هاشیخوار نیو زم اتیمال

 یمهیا ندادن حقوق و نداشتن براه انداخته گرفته ت

 .ایهم که طالق خاله مار یآخر نیکارگرها و... ا

  ؟یچــــــــــــ-

 !ونهیطالق از هما ریساله که در گ کیخاله -

  دونه؟یهامون م-

 موضوعم... نیا ریگیمن پ کنهیآره! اما فکر نم-



 

خوب  یلی. انگار خنمیشیمبل کنارم م یرو آروم

 نگاهش کنم. کنهیمتوجه حالم شد که مجبورم م

 

اون پرونده نذاشتم،  یدروغ تو زیچ چیزالل! من ه-

محضه!  تیکه فرستادم واقع یاسناد و مدارک یهمه 

 ونیگول اعتمادشون به هما ایکه  چارهیب یسر هیحق 

مدرک  ایمقابله باهاش قدرت  یبرا ایرو خوردن 

 نداشتن! 

 

 .دهیمهم فشار  یرو لباش

  

 یتقاص هی کنهیکه م یکه هر کار دیفهمیم دیاون با-

مادرم و  یتقاص بده. تقاص قلب شکسته دیداره، با

 ا،یو عذاب دادن خاله مار یتقاص باز دنش،یزجر کش



من و  یتقاص گند زدن به رابطه ا،یتقاص خون دن

 هامون.

 

 .دهیو ادامه م شهیم رهیکف سالن خ کیسرام به

  

 یها و دخترهااونقدر سرش گرم زن نکهیتقاص ا-

 ش رو فراموش کرده.رنگارنگ دورشه که خانواده
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 کرد... خیزالل! دمنوشت -

 



 یاسکا امیو در جواب پ خندمیغر زدن هاش م به

و  ذارمیم زیم یرو رو یگوش فرستم،یشکلک قلب م

 .رمدایفنجون رو برم

 

 که هنوز داغه... نیبهراد! ا -

 

 . کنهیچپ نگاهم م چپ

 

 کنار؟ یرو بذار یکنه تا گوش خی دیحتما با -

 

 .نهیشیلبام م یرو یتلخ لبخند

 

 ناراحته... یلی. خزدمیحرف م یداشتم با اسکا -

 چرا؟ -

 



. المپ اتاق خاموشه اما به کنمیاز دمنوشم مزه م یکم

 .نمیاش رو ببچهره تونمیم یهالوژن یلطف المپ ها

 

 نیبا ا خوادیدلش نم گهید گهیبخاطر هامون. م -

 رو به هم بزنه. شینامزد خوادیاوضاع ادامه بده. م

 

 .شهیشوک و تعجب به سمتم خم م از

 

 ؟یجد -

 خسته شده. گهی! دهیهم جد یلیآره... خ -

 

 . رهیگیپاهاش ضرب م یمشتش آروم رو با

 

. خوبه که باهات کشهیحق داره، داره عذاب م -

 .زنهیو حرف دلش رو م هیمیصم



سه روزه هم  التیتعط نیبرگشتن به تهران واسه ا -

فرصت رو به  نیاخر خواستیبود. م یاسکا شنهادیپ

 هامون بده.

 

 .دهیم هیو به مبل تک خندهیم آروم

 

ها تا بعد مدت استیخاله مار شنهادیپ کردمیفکر م -

 من و تو رو تنها بذارن.

 از پدرت نشد؟ یهفته گذشت، خبر هی ینه! راست -

داره جلو  ینظر طلوع ریز زینگران نباش... همه چ -

 نمونده. یزیچ ره،یم
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 کنم،یرو چک م ی. ساعت گوشمیکنیسکوت مدو  هر

 شبه. میو ن کیبه  کینزد

 

. خونه و ذارمیم ینیس یو فنجونم رو تو شمیم خم

و هامون  یکه خاله به همراه اسکا روزیاتاق از د یحت

 یبه تهران رفتن غرق در سکوته، سکوت التیتعط یبرا

من  یمطلق رو برا یکه تنها با بودن کنار بهراد آرامش

 .کنهیم جادیا

 

 اد؟یخوابت نم -



 

چطور  دونمینم ی. حتکنمیلبخند بهش نگاه م با

 عاشقش شدم. نقدریا

 

بتونم  دیشا یاگه برام شازده کوچولو بخون ینه، ول -

 بخوابم...

 

 یو به سمت قفسه شهیمبل بلند م یاز رو آروم

 .رهیها مکتاب

 

ها! بدون شازده کوچولو خوابت  یبد عادت شد -

 .برهینم

 

. هامون کم بود، حاال به شازده کوچولو رهیگیم خندم

 !کنهیهم حسادت م



 

و با لبخند  کنمی. از پشت بغلش مرمیسمتش م به

 .دمیم هیهاش تکسرم رو به ستون مهره

 

 ؟یحسود یلیخ یدونستیم -

 حق ندارم؟ -

 

 .کنمیدستم رو دورش حلقه و بغلش م خندم،یم اروم

 

بگم! آره عادت کردم، اما نه  ینجوریخب پس بذار ا -

تو عادت کردم، به حرکت  یبه شازده کوچولو! به صدا

که  ناستیبغلت... ا یموهام، به بودن تو یدستت ال

 بخوابم نه شازده کوچولو! شهیباعث م

 

 .گردهیسمتم برم به



 

ممکنه عواقب  یدونیهست؟ م اتیحواست به دلبر -

 داشته باشه؟

 

که دستش دور  رمیازش فاصله بگ خوامیو م خندمیم

 .بوسهیو چشمام رو م چهیپیکمرم م

 

 بهراد؟ -

 جان دل بهراد؟ -

 

از حرفم بخنده اما برام مهم  ترسمیم کنم،یمن م من

 ...ستین

 

دوستم  شهیهم یدیقول م ؟ینکن تمیاذ یدیقول م -

 ؟یداشته باش



 کنم؟  تتیمن اذ ؟یشد وونهیزالل؟ د -

 

 .دهیفشار م شنهیس یکه سرم رو لرزهیم لبام

 

هم که  یگردن هر کس کنم،ینم تتینه تنها اذ -

 . شکنمیرو م تتیاذ

 

هوا  یو تو کنهیبگم بلندم م یزیچ نکهیا قبل

 .چرخونهیم

 

و پاهام رو دور کمرش حلقه  خندمیهمون حال م یتو

 .کنمیم

 

 ...گهیدور د هی -

 خوشت اومده ها! -



 

رگ  یو طوالن قیو عم برمیفرو م گردنش یرو تو سرم

رگ گردنش رو دوست  دنی. بوسبوسمیگردنش رو م

 دارم...
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 .کنهینگاهم م شه،یم شتریدستاش دور کمرم ب فشار



 برهیموهام فرو م یو آروم دستش رو تو کنهیم نگاهم

 .نهیشیلبام م یو لباش رو

 

. رقصهیموهام م یو دستاش تو بوسهیم آروم

 یکه باهاش همراه کنمیم یاما باالخره سع ترسمیم

 کنم.

 

و آروم و با ترس  برمیموهاش فرو م یرو تو دستم

 .کنمیم شیهمراه

 

سمت تخت . به دهیادامه م یشتریو حرص ب اقیاشت با

 . ذارهیتخت م یو آروم من رو رو رهیم

 



 بوسهی. مدهیادامه م دنشیو به بوس زنهیم مهیخ روم

رو  ییکه قبل بودنش چه روزها کنمیو من فراموش م

 گذروندم.

 

 ی. صدادهیو ادامه م رهیبه سمت گردنم م لباش

و بوسه هاش  چهیپیگوشم م یبلندش تو یهانفس

 اون حالت آروم رو نداره... گهید

 

 . کنهیم یشرویو پ بوسهیولع و حرص م با

به سمت بلوزم  شیدر پ یپ یهابوسه نیح دستاش

 .شهیمتوقف م یناگهان یلیاما خ رهیم

 

کنارم  کشه،یعقب م ی. عصبکنهیچشمام نگاه م یتو

 .زنهیموهاش چنگ م یو تو کشهیتخت دراز م یرو

 



 تتیاذ خواستمینم دی! ببخشزمیعز دی... ببخشب -

 هیکنم،  یشرویت پبدون اجازه خواستمی. نمکنم

 ...خواستمیمن نم لحظه کنترلم رو از دست دادم. من..

 

. آروم ارهیقلبم رو به درد م دهیکه به خودش م یعذاب

 ییو با دست ها برمیدستم رو به سمت صورتش م

 .کنمیلرزون خط فکش رو نوازش م

 

 بهراد... -

 .زمیعز دی... ببخشدیببخش -

 بهراد من خوبم... -

 

و نگاهم  دارهیچشماش برم یساعدش رو از رو آروم

 لبخند بزنم تا باور کنه. کنمیم ی. سعکنهیم

 



 من...  -

 

خودش رو  نیاز ا شتریتا ب دمیادامه م یسخت به

 عذاب نده.

 

 ! میمن... راض -

 

تا مطمئن بشه که  چرخهیصورتم م یتو چشماش

 .دمیو آروم سر تکون م گمیرو م قتیحق

 

منم که  نباریو ا کشمیخودم رو به سمتش م یسخت به

 .شمیم شقدمیپ دنشیبوس یبرا

 

عقب بکشم مانعم  نکهیو قبل ا بوسمیلباش رو م آروم

 .کنهیو زمزمه م دهیم رو ادامه م... بوسهشهیم



 

شروعش  نباریتم که اگه ازالل... من اونقدر تشنه -

 ؟ی. مطمئنرمیکنم تا آخرش م

 

 .کنمیو نگاهش م دمیآب دهنم رو قورت م یسخت به

 

... حق میراض شجهیبار بهت اعتماد کردم و از نت هی -

 بار دوم بهت اعتماد کنم؟ یدارم بخوام برا

 

 شهیباعث م نهیشیلباش م یکه از جوابم رو یلبخند

 من هم لبخند بزنم.

 

گردنم هدف  یجور نباریو ا زنهیم مهیروم خ دوباره

چند روز  یکه مطمئنم قراره برا رهیگیلباش قرار م

 پوستم بمونه. یاثرش رو
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گردنم هدف  یجور نباریو ا زنهیم مهیروم خ دوباره

چند روز  یکه مطمئنم قراره برا رهیگیلباش قرار م

 پوستم بمونه. یاثرش رو

 

 .کنهیهم مثل لبش بدنم رو لمس و نوازش م دستاش



دستاش  بوسه،یو م مکهیگردنم رو آروم م پوست

 .ارهیو باالخره بلوزم رو در م کنهیشکمم رو نوازش م

 

بهم  دنیفرصت خجالت کش ین حتاما او شمیم سرخ

 نییهام پاشونه یرو از رو نمیو بند سوت دهینم

 .کشهیم

 .کنهیرو آروم نوازش م هامنهیو س بوسهیرو م لبام

 

واکنش نشون  هیدیبه هر لمسش که تجربه جد بدنم

 .زنمیآروم صدا م یااراده اسمش رو با ناله یو ب دهیم

 

. کنهینگران نگاهم م «؟یجونم؟ خوب» یزمزمه با

که به شدت قصد بسته شدن دارن رو با  ییهاچشم

 شهیو باعث م دمیو سرم تکون م بندمیخجالت م

 .نهیلب هام بش یلباش رو یدوباره گرما



 

 شیقبل یبوسه ها یتجربه یط کنه،یهام گزگز م لب

ورم  شهیاز هم شتریب یلیقراره خ نباریکه ا دونمیم

 کنه.

 

برم  شیپ نیاز ا شتریت نخواست بهر وقت که دل-

 فقط بهم بگو، باشه؟

 

 شهیباعث م کنهیوارد م منهیکه به س یآروم فشار

 یتو یخفه یهام بلندتر بشه. نالهناله یصدا ارادهیب

محبت و  یانگار بدنم تشنه ست،یگلوم دست خودم ن

 لمس بهراده.

 

خجالت و خواستن معلقم که متوقف شدنش باعث  نیب

رو در  راهنشیکه پ نمشیبیچشم باز کنم. م شهیم



 فینور نسبتا ضع ریستبرش ز ینهیس دنید اره،یم

 یکه ناغافل باق کنهیاتاق اونقدر حواسم رو پرت م

کنار  ن،یزم یو رو ارهیمن رو هم در م یمونده لباس ها

 .ندازهیلباس خودش م

 

خجالت بکشم و  شتریب شهیخمارش باعث م نگاه

که انگار خوب بلده چطور ترس  یرادچشم بدزدم از به

کنه که  لیو خواستن تبد لیو خجالت من رو به م

 بدنم و صدام تحت کنترل خودم نباشه. گهید

 

 

 

 نمیآسمون رو بب تونمیاتاق م یهاپرده نیب یفاصله از

 به طلوع نمونده. یادیزمان ز دهیکه خبر م

 



هام در ستون مهره یرو وقفهینوازش دست بهراد ب 

آغوش برهنه و گرمش مچاله شدم  یکه تو یحال

 همچنان ادامه داره.

 

کنار گوشم  یاگرفته یو با صدا بوسهیرو م میشونیپ

 .کنهیزمزمه م

 

 ؟یخوب-

 

و  برمیفرو م شنهیس یتو شتریخجالت سرم رو ب با

 یکه آروم و تو دمیفقط به نشونه مثبت سر تکون م

 .خندهیگلوم م

 

 زم؟یعز یدرد ندار-

 



با وجود مراعات بهراد که  یدرد داشتم، حت یکم

 توجه و حواسش به من بود. یزیاز هرچ شتریب

 نیو هم کردیهم مراعات م ازشیاوج ن یتو یحت

که  یاز اون شتریب یباعث شده بود احساس کنم حت

 عاشقشم و کنارش آرومم. کردمیتصورش رو م

 

آغوشش جابجا  یمن رو تو یکم شهیباعث م سکوتم

 .نهیم رو ببکنه تا بتونه چهره

 

 دکتر؟ میبر ؟یزالل؟ درد دار-

 

 .دمیجواب م یگرفته و آروم یبا صدا باالخره

 

 نه، خوبم. دردم کمه...-

 



 .دهیو با اخم ادامه م بوسهیرو م جگاهمیگ

 

 ؟یتو بهم دروغ گفت -

 من؟-

 ،یاما داشت یدرد ندار ی! گفتیبهم دروغ گفت شبید-

 بود. ادیوبار رابطه برات زد

 

[31.10.21 11:38] 

 

 417_کور_ینقطه#

 آن دل#

 

 

 

 



 ،یاما داشت یدرد ندار ی! گفتیبهم دروغ گفت شبید-

 بود. ادیدوبار رابطه برات ز

 

 یادآوریاما من هنوز هم با  زنهیحرف م مهابایب اون

از  کشمی. خجالت مکشمیخجالت م شیچند ساعت پ

 دیبودم و اون با حرکتیتکه چوب ب هیمثل  نکهیا

 از خودش حواسش به من بود. شتریب

 

از اون دوبار رابطه نصفه  شتریب دونستمیکه م یمن به

 تیداره اما بخاطر من رعا ازیو پر استرس ن مهیو ن

 .کنهیم

 

 دروغ نگفتم، االنم حالم خوبه!-

 ؟یمطمئن-

 آره، باور کن.-



 ؟یاآماده گهیبار د هیپس واسه -

 

و آروم به  کنمینگاه م طونشیش یهاتعجب به چشم با

 کوبمیش مبرهنه نهیس

 

 بهــــــــــــراد!!!-

 

 .بوسهیو م رهیگیدستش م یمشتم رو تو خنده،یم

 

دندونم  ریت رفته زمزه گهیدل بهراد! د زیجانم عز-

 ...یراه فرار ندار

 

 :کنمیزمزمه م یخجالت و ناراحت با

 

 چقدر هم که من برات مزه داشتم.-



 

م چونه ریو با گذاشتن دست ز رهیهم م یتو اخماش

 نگاهش کنم. کنهیمجبورم م

 

زالل! تموم  یمن یزندگ یتجربه نیترنیریتو ش-

 هیبود.  تیهم بخاطر نابلد شبیتجربه د ینیریش

 بکـــــر. ینیریش

 

 طنتیگوشم با ش ریو ز ارهیم ترکیرو نزد سرش

 .کنهیزمزمه م

 

بار  3که به کمتر از  ندازمیراهت م یجور هیخودم -

 .ینش یراض

 



 تیاذ یو ازش برا کشمیکه خجالت م دهیفهم خوب

و  کنمیصداش م یآروم غی. با جکنهیکردنم استفاده م

 .رمیگیبازوش رو گاز م

 

 بهراد... ییایحیب یلیخ-

بغلم  یتو تو شهینم گهیکه د دمیفهم شبیاز د-

همه شب  نیا ی! اصال چجورهیچ ایو من بدونم ح یباش

  ستادم؟یایخواستنت م یو من جلو یبغلم بود یتو

 

تر من رو و محکم نشونهیلبام م یرو یآروم یبوسه

 .رهیگیآغوشش م یتو

 

 یتو خوامی. من نممیخونه باش هیبه فکر  دیبا-

 دنت،یبغل کردنت، بوس یباشم که مجبورم برا یاخونه



رو  هیرابطه مون مراعات حضور بق یحت ایداشتنت و 

 کنم.

 

 نیاز ا تیو با رضا بوسمیرو م شنهیس یرو آروم

 .کنمیباهاش موافقت م م،یتصم

 

اون  میدار یبغلت، وقت یها توشب خوادیمنم! دلم م-

حس  یدونی... منجایبخوابم اما ا مینیبیرو م الهیسر

 مهمون ها رو دارم.

 

 کنمیبراش م یفکر هی. هرچه زودتر زمیعز دونمیم-

 اما...

 

 .کنمینگاهش م منتظر

 



رو از  یبغلم بخواب یتو دنید لمیموقع ف نکهیفکر ا-

 یاگهید یهابرنامه هی! ما قبلش رونیسرت بنداز ب

بغل من  یتو یکه قراره شما بعدش از خستگ میدار

 ...یبخواب

 

و من رو محکم  خندهیبگم که بلند م یزیچ خوامیم

 .دهیبازوهاش فشار م نیب

 

 دمیقول نم یخجالت بکش نطوریا گهیاگه به بار د -

 امروز به دفعه سوم ختم نشه.

 

 .کنمیکه نگران نگاهش م رهیم نییتخت پا از

 

 ؟یریکجا م-

 



 .کنهیم مرتب مبرهنه یهاشونه یرو رو لحاف

 

تا امروز هوات رو  میرو ندار یمون کسدرسته هر دو -

بهت برسه، اما خودم تا  طیشرا نیا یداشته باشه و تو

 زلزله.  کنمیهمه رو برات پر م یاخرش جا

 

 .نهیشیگرمش پشت پلکم م یلبا و

 

 درست کنم. یمقو زیچ هیعروسم  یبرا رمیم -
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البته اگه  شه،ینم نیبهتر از ا گذرهیکه م ییروزها

 .رمیبگ دهیرو ناد یرفتن اسکا

 

 یتو یآخر وقت یلحظه شهیبراش تنگ م یحساب دلم

ها بعد سال کردمیاحساس م کردیم هیآغوشم گر

که اونقدر  ییسایآ نباریبغل گرفتم اما ا یرو تو سایآ

 .ارهیاحساسش کم ن یتا جلو هیقو

 

که به هامون داشت عزت نفس  یابا تموم عالقه یاسکا

 رفت.  ایداد و همراه خاله مار حیخودش رو ترج

 



مثل قبل  زیچ چیه گهیبزرگ د یاون خونه یتو

هنوز  نیب نیسرده، همه جا ساکته و ا زی. همه چستین

 اون خونه داره. یایجدا از دن ییایاتاق من و بهراد دن

 

 اد،یبه خونه م شهیاز هم رتریها دشب نیا هامون

 .خوابهیو م رهیبه اتاق م میمستق گهیکه د ریاونقدر د

 

گشتن همراه بهراد  یباالخره بعد از کل شیروز پ چند

 یروستا هی یتو ی. باغ پرتقال بزرگمیدیباغ خر هی

 .میباغ بساز یمون رو توه قراره خونهسرسبز ک

 

 زالل جان؟-

 

اما جواب  کنمیتاپ جدا نمرو از صفحه لپ نگاهم

 .دمیم



 

 زم؟یجانم عز-

 ؟یهات رو خوردقرص-

 

و  کشمیم ختهیکه دورم ر یباز یموها یتو یدست

 .خندمیم یحواس پرت نیآروم از ا

 

 ؟یکنیبگم نه دعوام م-

 ؟یکنیفکر م یخودت چ-

 

 یآب و قرص تو وانیکه ل یدر حال یمصنوع یهااخم با

لپ تاپ رو  یصفحه عی. سرادیدستشه به سمتم م

 .ستهیایکه کنارم م بندمیم

 



امشب  ؟یکنیم کاریچ یچند روزه دار یبگ شهیم-

نه  یخورد یهم که بخاطرش نه شام درست و حساب

 قرصات رو؟

 

 نکهیو بدون ا رمیگیرو از دستش م وانیو ل قرص

. هنوز منتظر نگاهم خورمیبدم قرصم رو م یجواب

علت رو  خوادیازم م ینگاهش که بدون حرف کنه،یم

 بخندم. شهیبدم باعث م حیتوض

 

تا به صفحه نگاه  کنمیتاپ رو باز ملپ یصفحه آروم

با تعجب  هیو بعد چند ثان ندازهیم ییکنه. نگاه گذرا

 تا با دقت به طرح نگاه کنه. شهیخم م

 

 پالن کجاست؟ نیا-

 



لپ تاپ  یکه با خم شدن به سمت صفحه  گردنش

و کنار  بوسمیم قیکنار صورتم قرار گرفته رو عم

 .کنمیگوشش آروم زمزمه م

 

 مون.خونه-

 

و  کنهیبه من و بعد دوباره به صفحه نگاه م متعجب

 . شهیلباش ظاهر م یرو یکم لبخند کمرنگکم

 

 ؟یطرح رو بزن نیا یفرصت کرد یقشنگه! ک یلیخ-

 

 .زنمیو لبخند م کنمیصفحه نگاه م یخطوط رو به

 

 آرزوش رو داشتم. خوبه؟ شهیکه هم هیاخونه-

 خانوم مهندس! فقط... اتاق خواب ما کدومه؟ هیعال-



 

موهام  بوسه،یم رو مو اون هم با خنده گونه خندمیم

داغش رو به  یهاو بوسه کنهیم جمع مشونه یرو از رو

 .دهیمت گردنم ادامه مس

 

 بهراد!-

االن شروع  یکه دوست دار یالی... سرزمیپاشو عز-

 یکاناپه تو یرو یدوست دار ی. مگه نگفته بودشهیم

 ؟ینیبب لمیو ف یبغلم بخواب

 ... زشته!یچرا ول-

 زشته؟ شیچ-

 !ادیهامون م ییهویزشته، -

 

و همونطور که من رو همراه خودش  رهیگیرو م دستم

 .میریبه سمت کاناپه م کشهیم



 

دوست  دایها جداز مهندس یکی. با ادیم ریامشب د-

 هیفکر کنم  ،ییبرن جا ییشده، امشب قرار بود دوتا

 .یزیچ نیهمچ ای یدورهم

 

دنبال  ونیو با روشن کردن تلوز نمیشیمبل م یرو

 یتنها دلخوش ی. با رفتن اسکاگردمیشبکه مد نظرم م

که هرشب با هم  الهیسر نیخونه برام هم نیا یتو

 .میدیدیم

 

 .نهیشیبزرگ از پاپ کورن کنارم م بایبا ظرف تقر بهراد

 

با هامون  دایمهندسه که جد نیآمارش رو در آوردم! ا-

داره و هرز  شهیخرده ش ینگ یبگ نیهمچ پرهیم



بهش بدم  یدرست حساب یگوشمال هی دی. باپرهیم

 هامون نپلکه. یهاطرف گهید

 صیکه خوب و بد رو تشخ ستیبهراد! هامون بچه ن-

 نده.

 تا دلت بخواد احمقه! یآره ول-

 ؟ینگرانش باش یخوایم یتا ک -

 

 .زنهیچشمام کنار م یرو از جلو موهام

 

 کشمیکه نفس م یکه زده، تا زمان ییهابا سابقه گند -

 نگرانم.

 

 یدر حال شهیباعث م تراژیت یو صدا کنمیم سکوت

آغوش  یتو ون،یزیتلو یکاناپه بزرگ روبرو یکه رو

 بدوزم.  ریچشم به تصو شمیبهراد مچاله م



 

چشمام گرم خواب  کنمیاحساس م گذرهیکه م یکم

بهراد قرار  نهیس یشده و سرم بدون مقاومت رو

 . رهیگیم

 

نفس هاش  یصدا شناسم،یضربان قلبش رو م یصدا

 گوشم... ریش ززمزمه یصدا ی. حتشناسمیرو هم م

 

 یوقت یکه حت یدووند شهیجونم ر یتو اونقدر تو -

 نگرانتم. یبغلم یتو
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 م! من آماده -

 

 .کنهیو با تعجب نگاهم م گردهیبه سمتم برم 

 

 چقدر زود! صبر کن تا منم آماده بشم.-

 



 نکهیو با ا رمیگیو شال گردنش رو م رمیسمتش م به

 !رسهیباز هم قدم بهش نم ستمیایپنجه م یرو

 

. شال گردنش رو دور شهیخم م یو کم زنهیم لبخند

 .کنمیپالتوش رو درست م یقهیو  ذارمیگردنش م

 

 خوامیکه م یهنوز به کار کنم،یپا و اون پا م نیا یکم

 بکنم شک دارم...

 .کنهیبا دقت نگاهم م هیچند ثان 

 

 ! ؟یکنیپا و اون پا م نیا نقدریکه ا یبگ یخوایم یچ-

 

خوب  یلی! اون واقعا من رو خفهمهیم دونستمیم

 .شناسهیم

 



هامون  یکه امضا یدیچک سف رم،یسمت کمد م به

و قبل  رمیبه سمتش م دارم،یپاش خورده بود رو برم

 :دهیبگم خودش جواب م یزیچ نکهیا

  

 یباهاش ندارم! گفتم هرچ یمال توئه من کار نکهیا-

 .سیرو اونجا بنو یخوایم

  ؟یهرچ-

 ... یآره!هرچ-

 ؟یدیدادم رو م هیکه بهت هد یخودکار-

 کار؟یچ یخوایتولدم؟ م هیهد-

 بهراد! -

 

سرم  یتو یبفهمه چ کنهیکه انگار تالش م یحال در

و خودکارش رو به دستم  رهیم فشیبه سمت ک گذرهیم

 .دهیم



 

به درست بودن کارم شک دارم اما  رم،یم زیسمت م به

 نه... خوامیکه م یزیبه چ

 

پر  کنهیم میکه راض یزیچک رو با چ نیچنقطه

 .گردمیبه سمتش برم جانیو با ه کنمیم

  

 ! میحاال بر-

 ... یپارک دوست دار نقدریا دونستمیاگر م-

بهم قول  لدای! خودت شب گهینکن د تیبهراد اذ-

 چند وقت گذشته؟ یدونیپارک! م یکه منو ببر یداد

 

 یخودشه رو رو یهیکه هد ییمو رهیو گ خندهیم

 . کنهیموهام محکم م

 



 م؟یبر-

 ! ینوشت یچ نمیتا بب ارینه زلزله! اول اون چک رو ب-

 مال منه؟!  یمگه نگفت-

 ! گمیاالن هم م-

 ! گهیخب د-

  کنه؟یم تیکه راض ینوشت یدوست دارم بدونم چ-

 

 .کنمیگاهش من طنتیش با

 

 .نیبرو بب زه،یم یرو ؟یبدون یدوست دار-

 

و  دارهیچک رو برم ره،یم زیبه سمت م یکنجکاو با

 .خونهیمبلغش رو م



و به سمتم  نهیشیلباش م یرو ینیریکم کم لبخند ش 

نفساش رو حس  یبشه که گرما کیاونقدر نزد ادیم

 .کنمیم

 .بوسهیلبام رو م یو بعد گوشه خندهیم چشماش

 

 زلزله! خوامتیم یبدجور-

 

که انگار با فشار  یآغوش مرد یتو شمیم غرق

 یاون آغوش امن فقط جا گهیبازوهاش دور بدنم م

 منه!

 

که وسط  یبه چک توجهیب م،یریم رونیهم از اتاق ب با

مبلغش  یها نیچنقطه یکه تو یاتاق رها شده. چک

 نوشته شده:

 



 "آروم کنار تو یزندگ هی"
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 .رسونمیم ترنییپا ابونیرو به پارک چند خ خودمون

 

و با جلو و عقب رفتن تاب به  دهیآروم هلم م بهراد

 .کنمیهام نگاه مآسمون قرمز رنگ شب و بخار نفس

 



 شب پارک پر از آرامشه... مهین بعد از سکوت

به کمک بهراد  کنمیم یخوبه، دارم سع زیچ همه

 گذشته رو فراموش کنم...

 

 یباز یسکوت محوطه یبهراد تو یزنگ گوش یصدا

 .کنهیو تماس رو وصل م چهیپیم

که پشت  یو به کس زنهیدر حد چند جمله حرف م 

و  میپارک پشت خونه یکه ما تو دهیخطه اطالع م

 .کنهیتماس رو قطع م

 

 زالل!  یشیم ضیمر ست؟یسردت ن-

هرچقدر که دوست داشتم  یبهراد! خودت قول داد-

 .میمونیم

خونه که  اطیح ی! تویتاب نشست یتو که همش رو-

 .یکردیم یتاب هست، همونجا باز



 ... یول کنم،یم یسرسره هم باز-

  ؟یچ یول-

 بدوم! خوادیدلم م-

 خودته. یشد پا یباشه... پس اگر گرفتمت هرچ-

 

با  امیم نییتاب پا ی. از روکنهیشروع به شمردن م و

 ی. اصال انتظار نداشتم که بخواد باهام بازدومیخنده م

 کنه.

 

اما  ره،یتا نتونه من رو بگ دمیچرخیسرسره ها م پشت

 .دیرسیو بهم م دییدویم عیسر یلیاون خ

 

بود تا از  یباز لیوسا نیب دنییراه فرارم دو تنها

که فکر  یزودتر از اون یلیدستش فرار کنم اما خ

 .شمیم ریبازوهاش اس نیو ب رسهیبهم م کنمیم



 

حوض وسط  یبندازمت تو نکهیخب! نظرت راجع به ا-

  ه؟یپارک چ

 ...ستینه! نه بهراد، حساب ن-

 هم حسابه! یلیاتفاقا خ-

 

بعد در  یهیثان و چند ذارهیزانوم هام م ریدست ز و

دستاش گرفته به سمت حوض  یکه من رو رو یحال

 .رهیآب وسط پارک م

 

هوا دست و  یو سرد خیاون آب  یتصور افتادن تو از

 .خندمیتا از دستش فرار کنم و م زنمیپا م

 

 بهراد نه! -

 



و دستش رو دو طرف  نشونهیحوض م یرو لبه  من

 .ذارهیبدنم م

  

زدن قانعم  غیج یوقته مردم خوابن! بجا ری! دسیه-

 نکنم. نکارویکن که ا

 

 ی. حتکنمیبزرگه نگاه م یلیحوض خ هیپشتم که  به

اون آب لبالب چقدر  دونمیامتحان کنم م نکهیبدون ا

 سرده.

 

 گناه دارم! -

 ینظرم رو عوض کن یگناه رو که همه دارن! نتونست-

 پس... 

 



حوض  یتادن تواز ترس اف اد،یکه به سمتم م دستش

 .کنمیدستم رو دور گردنش حلقه م

 

کنم ولم  هینه، تو رو خدا نه... صبر، کن صبر کن! گر-

  ؟یکنیم

 یزیکه بر یکه بخاطر هر قطره اشک یدونیم ه؟یگر-

 !یشیم هیتنب

  ؟یبخندم چ یکه دوست دار یاگه اون جور -

آب  یبندازمت تو کنهیم لمیما شتریهات باون خنده-

 ! ینخند یو خوردن نیریش نقدریتا ا

 کنم؟  کاریخو پس چ-

 

 طونیو چشماش ش ترکیکه صورتش نزد یحال در

 :دهیجواب م شهیم

  



 میبوس عند المطالبه شروع کن هیالحساب با  یعل-

 خوبه؟
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از حد صورتش  شیشدن ب کیو با نزد دمینم یجواب

لبم با  هیاز ثان یو کمتر از کسر بندمیچشمام رو م

 .شهیداغش گرم م یلبا

 



بهراد  کنمی... اونقدر که احساس مکوبهیمحکم م قلبم

 .شنوهیتپشش رو م یهم صدا

بم و خشدار مرد  یپارک صدا یاون سکوت خفه  یتو 

 :لرزونهیروبروم قلب پر تپشم رو م

  

 ها یچشمت دوباره ماه یتو-

 انوسیاق ـــــــــــقیچشمت عم یتو

 دعوا بود؛ شهیچشمت هم یتو

 هر هشت دست اختاپوس* نیب

 آذر رضای* عل

 

 یکه انگار بعد از اون باد تو یشعر ینیریش یمزه هنوز

وجودمه که با  یتو کنهیو تکرارش م چرخهیپارک م

و  زنمیبه دست بهراد چنگ م ارادهیب ییآشنا یصدا

 .کنمیچشم باز م



 

 بهراد؟ -

 

. از کنهیو نگاهمون م ستادهیمتر عقب تر ا چند

لحظات قبل گذشته رو  یتو یچشماش معلومه هرچ

 شاهد بوده.

 

 یتا از لبه کنهیو کمکم م رهیگیدستم رو م بهراد

بلند بهمون  یهام با قدم. هامون هامیب نییحوض پا

 .شهیم کینزد

 

چشمام و بعد به بهراد  یتو زنهیزل م هیچند ثان یبرا

داره بهم بگه  ی. بهراد با فشار دستش سعکنهینگاه م

هم منتظر به هامون نگاه  یتو یهاآروم باشم و با اخم

 .ادیهامون به حرف م نکهیتا ا کنهیم



 

 ؟یرو کرد نکاریچرا ا-

 

 :دهیو جواب م چهیپیم مبهراد دور شونه یها دست

 

. خودتم که کردمیکار رو م نیا دیبا شیوقت پ یلیخ-

  ه؟یپس االن حرفت چ ،یخواستیرو م نیهم

 

 نینداره و بخاطر هم یانگار جواب کنه،یبهراد نگاه م به

اون ها  دونمی. و باز منم که نمدهیم حیسکوت رو ترج

 !زنن؟یحرف م یدارن در مورد چ

 

 .کنهیاعتراض م یشاک بهراد

 

  ؟یبپرس نویکه ا یموقع شب اومد نیا-



 بهراد!  یکردیکارو م نیا دینبا-

تاوان بده. بابت کارها و رفتاراش.  دیچرا؟ اون با-

 یتو و زندگ ا،یدن ا،یرفتارش با مادرم، با من، با خاله مار

! با کدومشون انصاف داشت که من گهید یها یلیخ

 داشته باشم؟

طالق  یکارها روزیبهم خبر داد! گفت د لشیوک -

 یچیشده.ه یکیبا خاک  شیمامان تموم شد، زندگ

با  گهیجرم د یو کل یبراش نمونده. بخاطر کالهبردار

کردن، احتماال تموم  رشیمدارک کامل و معتبر دستگ

که  هییهاده. سر و کارش با گنشهیاموالش مصادره م

 عمرا بذارن در بره. 

. ادینم رونیها بکه داره حاال حاال ینیسنگ یبا پرونده-

 نگران نباش... 

 یتو یهاکه اون خودش شرکت کنمیمن باور نم-

 رو به من داده باشه!  رانیا



 

 .دهیو جوابش رو م بوسهیموهام رو م یرو بهراد

  

 باور نکن!-

 

دست بهراد رو  میاز کنارش رد بش نکهیقبل ا و

 .رهیگیم

  

کار تو بود نه؟ راستش رو بگو بهراد! امکان نداشت -

 یهاشرکت تیبخواد مسئول نکهیکارو بکنه. ا نیبابا ا

اتفاق ها به من بسپره و به  نیرو درست قبل ا رانیا

 شناسم،یتو بابا رو م ی! منم به اندازهبهینامم کنه عج

 کار بابا باشه... تونهینم نیا

 



و  کننیسکوت به هم نگاه م یچند لحظه تو یبرا

 :پرسهیهامون سوال م

 

 ؟یکارو کرد نیبهراد! کار تو بود، مگه نه؟ تو... چرا ا-

 به من؟ یچرا همه رو سپرد
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 نیریش ی. از اون لبخندهازنهیباالخره لبخند م بهراد

 .کنهیآدم رو آروم م یطیهر شرا یکه تو یو مهربون

 بزرگتره... یکه مخصوص برادرها ییاون لبخندها از

 

هامون رو  یو موها ارهیمکث دستش رو باال م یکم با

 .زهیریبه هم م

 

 چون حق تو بود!-

 

سال  یلیکه خ یآرامش شه،یهامون آروم م یچشما

 یبودم. طرح لبخند کمرنگ دهیچشماش د یتو شیپ

 .نهیشیلباش م یرو

 

 ؟یکارو کرد نیا یچطور-

 نبود! اما آدمش کار بلد بود... یکار راحت-



  ؟یموحد رو از کجا آورد اسریموضوع  -

 

 ونیهما ی... پدرم چه ربطفهممی. نمزنهیم خشکم

 عامر داشت؟ 

 

 داره؟  ونیبه هما یمن چه ربط یموحد؟ بابا اسری-

 

. هامون به وضوح جا خورده زننینم یحرف چکدومیه

 .کنمی. به بهراد نگاه مکنهیترم محساس نیو ا

 

موحد پدر منه! اما ربطش  اسری ه؟یچ انیبهراد؟ جر-

  ه؟یچ انیبهم بگه جر تونیکی! فهممیرو نم

 

چشماش شرمنده  یوقت کنه،ینگاهم م یشرمندگ با

 خبر بد... هیبازم  یعنی !لرزهیست تنم م



خبرم. نه... من  یکه من ازش ب یزیچ هیباز هم  یعنی

 طاقت ندارم...  گهید

 

 .دمیم حیزالل برات توض نیبب-

 االن!  ــــــــنیبهراد هم-

 

 طاقتیدست به سرم کنه و ب خوادیم کنمیم حس

 .دمیتکونش م

 

 .نیحرف بزن-

 . گمیباشه داد نزن، من برات م-

 بده... حیاالن توض نیهم-

 یکه پدرت وقت یکرد فیبرام تعر ادتهیزالل!  نیبب-

 یاز رو کردیم یبرج کارگر هیساختمون  هی یبرا



 چیبدون ه یساختمون یداربست افتاد و صاحب پروژه 

 شما رو تنها گذاشت و رفت؟  یتیمسئول

 آره! -

 صاحب اون پروژه... -

 

 :دهیو آروم ادامه م ندازهیم نییرو پا سرش

  

 عامر! ونیپدر من و هامون بود، هما-

 

از  لمیف هی نیاما صحنه ها ع کنمیهردوشون نگاه م به

 .شنیو رد م رقصنیچشمام م یجلو

بابا  یبرا یاتفاق نیکه بهمون خبر دادن چن یروز

 افتاده

 رونیب ییایموم هی نیبابا رو از اتاق عمل ع یوقت

 آوردن



 نیتحمل ا کشیو قلب کوچ دیبابا رو د اریزان یوقت

 صحنه رو نداشت

 که هر روز بدتر شد مونیزندگ اوضاع

به  اریجور کردن پول عمل زان یبرا میمجبور شد یوقت

 .میشهر بر یباال ینظافت خونه

 یاون زندگ یکه هامون تو یاخونه یپا تو یوقت

 میگذاشت کردیم

 با هامون رو در رو شدم یوقت 

 

 هامون دنید 

 حرفاش

 قلبم

 احساسم

 غرورم
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 هامون دنید

 حرفاش

 قلبم 

 احساسم

 غرورم 

 

 سایآ مرگ



تن  اریپول عمل زان یکه هامون مجبورم کرد برا یوقت

 ش بدمبه خواسته

 !دیهرزه د هیبابام منو  یوقت

 چشمام یجلو زامیعز مرگ

 !یرحم وحش یب یایدن نیا یشدنم تو تنها

 هام. یضیها و مر قرص

 و کار کردن با استاد. ییآشنا

 پروژه. یاستاد برا اجرا اصرار

 هامون. یدوباره  دنید

 بهراد! اومدن

و من رو  شنیکه تک به تک روشن م ییهاتیواقع

 ... کننیخاموش م

 

 ؟یک یواسه ده،یم حیتوض بهراد

 



! همون دمیرو منم فقط چند وقته که فهم نیا زمیعز -

جشن  یانجام کارها یپدرت که خانوادت رو برا یآشنا

 ونیبود که به دستور هما یکرد، همون شخص یمعرف

نکرده بود. اون روز هم از عذاب وجدان  مهیرو ب یکس

 کرده بود تا... یشما رو معرف

 

 .دمیهاش گوش نمحرف یادامه به

 یاون خانواده تو یاز اعضا یکی یپا شهیچرا هم 

 هیباشه؟ چه حال بد میزندگ یها یبدبخت یهمه

هم  میزندگ یهایشروع بدبخت یتو نکهیا دنیفهم

 یخانواده وسط بوده. چرا تو نیا یاز اعضا یکی یپا

 خانواده هست؟ نیاز ا یرد میهر قسمت از زندگ

خانواده به هم گره کور  نیمن و ا یزندگ نقدریا چرا

رو باز کنم،  یاگره کنمیکه تالش م یخورده و هرچ

 شه؟یها اضافه مگره یرو گهیگره کور د



 

 یهایبدبخت نیعامر باعث شروع تموم ا ونیهما نکهیا

 ...تونمینم گهی... دکنهیصبرم رو طاق م مهیزندگ

 

 ندارم... یکی نیتحمل و هضم ا یبرا یی! جانه

 

 یهایبدبخت یگره نیاول یعنی.... یعنیحساب  نیا با

 زده شده بود. ونیبه دست هما میزندگ

 

 کرده... خی بدنم

اما من  زنهیکه داره حرف م کنمیبه بهراد نگاه م فقط

 کشه... ی. گوشام سوت مشنومینم یزیچ

 

 ...یاهیثان یبرا یبمونم حت نجایا خوادینم دلم

  



 یهاچوب و برش کنده یاهکه با تکه هیریبه مس نگاهم

 ابونیرفتن به خ یبرا یها راهدرخت از وسط چمن

 درست کرده.

 

که راه  یریو بعد به مس کنمیبهراد نگاه م یچشما به

 ...دهیرو نشونن م

 

بخار  یشهیش نیچشمام ع یبهراد کم کم جلو ریتصو

رو  دمیاشک تموم د ی. قطره شهیتار م یازده

گونه هام حس  یو بعد عبورش رو از رو رهیگیم

 .کنمیم

 

نگاهش به عبور  سته،یایبهراد از حرکت م یلبا

هام سر گونه یکه ساده و خسته از رو هیاشک یقطره

 نکهیو قبل ا گردهی. نگاهش به چشمام برمخورهیم



نشون بده پاهام با تموم توان به  یالعملبخواد عکس

 ...دوئهیخروج پارک م ریسمت مس

 

کتم،  هیگوشه تا بتونم گر هیفرار کنم، برم  خوامیم

توان  گهیبتونم فکر کنم، بتونن نفس بکشم... من د

 موندن ندارم...

 

 یصدا چهیپیگوش و مغزم م یکه تو یسوت یصدا نیب

بهراد و هامون رو هم از  یهاگفتن« زالل»و  ادیفر

 تندتر بدوم... کنمیم یو سع شنومیپشت سرم م

 

کور  ینقطه نیو فرار کنم از عمق عذاب ا بدوم

 ... یلعنت

 



م جا گذشته یآدم ها رو تو نیا دیبدوم که شا اونقدر

 دیخاطرات تلخ ازم جا بمون، تا شا نیا دیبذارم تا شا

 ...ادین ادمیخاطرات  نیکدوم از ا چیکه ه ادیب یروز

 کدوم! چیه

 ادمی یـــــــــــــــــــــچیکه ه یروز

 ... ادین

 

 .کنهیکه صدام م شنومینگران بهراد رو م یصدا

بگم من رو با خودم  اد،یتا بهش بگم دنبالم ن گردمیبرم

 کنم... هیتنهام بذاره، تا بتونم گر

 

 یا هیثان یتا بگم نگرانم نباشه، فقط برا گردمیبرم

 کیکه به سرعت بهم نزد کنمیرو احساس م ینور

 و بعد... شهیم

 



. اونقدر که نمیزم یجسم رو نیترنیکه انگار سنگ منم

 تکون بدم... نیزم یخودم رو از رو تونمینم
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تمه رو جدا دس یکه تو یدیگلبرگ رز سف نیآخر

 .ذارمیو کنار اسمش م کنمیم



 

مزارش که با  دیسنگ سف یسیبخاطر خ هاگلبرگ

 یرو ی. دستچسبنیسنگ م یگالب شسته شده رو

 ...کشمیاسمش م

 

 "ییابا سایآ"

 

 یکه ازش تو یری. تنها تصوادینم ادمیازش  یزیچ

دوران  یکه مهتا نشونم داده که تو هییذهنمه عکسا

 .میکنار هم بود ینوجوون

 

با هم، مثل سه تا  ییسه تا م،یعاشق هم بود گهیم مهتا

 خواهر!

 



چرا خودش رو  دونهینم یچکسیه دمیپرس یهرک از

 عاشق بوده... گهیبهم م یحس هیکشت، 

 

ها داره گل یکه سع تونهیز یکوچولو یبه دستا نگاهم

 مثل من مرتب کنه. سایرو دور اسم آ

 

 ... تونیز نجایا ایب-

 

و  ادیکه تنشه م یایصورت دیسف ینیچ نیچ رهنیپ با

 . نهیشیبغلم م یتو

 

 خاله زالل؟ -

 جونم؟ -

  ده؟یخواب نجایا سایچرا خاله آ-

 



 هیجواب دادن به سوال  یکه تو کنمینگاه م هیبق به

سه چهار ساله کمکم کنن، اما انگار همه  یبچه

 !دزدنینگاهاشون رو ازم م

 

 ینگاهم کنه رو نکهیساکت نشسته و بدون ا مهتا

 یاشک تو یو با حلقه کشهیدست م سایسنگ مزار آ

 .کنهیرو نوازش م سایآ یچشماش انگار که داره موها

 

شرکت بهش  یهااز مهندس یکیبا  انیپو نکهیبعد ا از

پژمرده و  یحساب انیکرده و طالقش از پو انتیخ

 چشماشه... یغم و اشک تو شهیشکسته شده. هم

 

حال  یافسردگضد یهابخاطر مصرف قرص یگاه

از  یکیبا  ینداره. بعد دو سال به تازگ یخوب



ازدواج  انیو مشترک هامون و پو یمیقد یهادوست

 بهتره. یکم شیکرده و اوضاع روح

 

بغلم  یرو از تو تونیو ز ادیهمسر مهتا جلو م ماین

 .رهیگیم

 

 ...میبخر یبا عمو هامون خوراک میبر ایبابا ب تون،یز-

 

 یپدر تونیز یبرا کنمی. احساس مزنمیلبخند م بهش

مواد مخدر شده و  ریدرگ دایکه شد انهیبهتر از از پو

 .رسهیازش به گوش نم یخوب یخبرها

 

 .گردهیاما برم رهیم مایچند قدم همراه ن هامون

 



 هیپروژه به افتتاح یهاصاحب م،یکه بر نیایزودتر ب-

 ست... عیضا یلیخ نیبرس رید

 

 .کنهیبا تعجب به هامون نگاه م تونیز

 

  ؟یچ یعنی عیعمو؟ ضا-

 

 :دهیرو م تونیبا چشم غره به هامون جواب ز ماین

 

تا مامان  میبر ای. بستین ی! حرف قشنگزمیعز یچیه-

 یچ م،یو بخور میبخر یزیچ هی انیو خاله و عمو ب

 بابا؟ یخوریم

 



همراه هامون  تونهیهمونطور که مشغول صحبت با ز و

و ازمون دور  کنهیسنگ قبرها عبور م یاز ال به ال

 .شهیم

 

که چند  رهیم یاگهید ریبه مس هیچند ثان یبرا نگاهم

که پدر و مادر و برادرم  ییاونجا بودم. جا شیپ یقهیدق

 بودن. دهیخواب

 

، درست تصادف از دست دادمشون هی یتو گهیم بهراد

 م...مثل حافظه
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تصادف از دست دادمشون، درست  هی یتو گهیم بهراد

 م...مثل حافظه

 

همراه بهراد و هامون به  یوقت یشب سرد زمستون هی

بهم  ادیز یلیبا سرعت خ نیماش هی میپارک رفته بود

 یابه سرم چند هفته یو بخاطر ضربه ا کنهیبرخورد م

 کما بودم. یرو تو

 

که زنده  نیبخاطر شدت و محل ضربه هم گهیم دکترم

 نکهیبه معجزه ست و احتمال ا هیشب یزیموندم چ



کمه. اونقدر کم که به برگشتش  یلیم برگرده خحافظه

 نداشته باشم. یدیام

 

و تنها سهم من از  گذرهیسال از اون ماجرا م میو ن سه

که بهراد شب ها موقع خواب  ینیریش یهاگذشته

 فیآغوشش آروم باشم برام تعر یتو خوامیم یوقت

 ...دهیسف یصفحه هیفقط  کنهیم

 

 

پر از دود  یاز هوا شهیهام پر م هیو ر کشمیم نفس

! ادیبدم م یشهر خاکستر نیچرا از ا دونمیتهران! نم

خوش آب و  یشمال رو دوست دارم، همون منطقه 

خودم  گهیکه بهراد م یامون.  خونهخونه یهوا

و  کیکوچ یطرحش رو زدم و چند ساله که بعد عروس

 . میکنیم یمون اونجا زندگچند نفره



 

از  یکی یخونه نسبتا بزرگ وسط باغ پرتقال تو هی

به لطف  شمال کشور که یخوش آب و هوا یروستاها

ها زمستون اط،یبزرگ ح یباغچه ینرگس تو یهابوته

 .رهیگیبهشت م یمون بوخونه شهیاز هم شتریب

 

و تموم حواسش  زنهیکه لبخند م کنمیبهراد نگاه م به

 به منه...

 

با  میسه سال و ن نیتموم ا یکه تو یکس شوهرم،

 کرده... میهمراه میو خال دیسف یحافظه

 

از  یاخاطره چیوقتا بخاطر نداشتن ه یگاه

 یمامن برا نیآغوشش بهتر فتمیم هیمون به گرگذشته

 آرامش و آروم شدنمه.



 

 یاسه چهار ساله یبچه خوادیم نکهیآروم آروم مثل ا 

از  نمون،یریش یهارو بخوابونه برام از خاطره

که با  ییوقتا ایمون و دونفره یهاخاطره مون،ییآشنا

تا آروم  گهیاونقدر م اوردمیصش رو در محر یلجباز

 بشم.

 

 فیکه بهراد تعر ییهااما با خاطره ادینم ادمی یزیچ من

م رو از دست حافظه نکهیقبل ا یمعلومه که حت کنهیم

 خوشبخت بودم. یلیبدم هم خ

 

 .پرستمیرو عاشقانه م اهشیمغرور س یچشما اون

 

که  رسمیو به هامون م کنمینگاهش رو دنبال م رد

 .شهیازمون دور م



 

 هیشب اندازهیب اهشیس ی! برادر شوهرم. چشماهامون

 یلیش و خبهراده نه فقط چشماش! ته چهره یچشما

 به همه. هیاز حرکاتشون هم شب

ش بعد قراره به دنبال دختر خاله یکه هفته یهامون

بار تالش دوباره دل  نیبتونه بعد چند دیبره تا شا

رو با هامون به  شینامزد شیال پرو که چند س یاسکا

چرا  دونمیکه من نم ی. اسکاارهیهم زده، بدست ب

 یاجازه یاونقدر دلش از هامون شکسته که حت

 .دهیبهش نم یصحبت و عذرخواه

 

صحبت  یریتصو یهاتماس یتو ادیز یاسکا با

رو با هامون  شینامزد نکهیتا قبل ا گهیبهراد م کنم،یم

 یلیخ یرابطه فتهیمن ب یبه هم بزنه و اون اتفاق برا

 .میبا هم داشت یخوب



 

رو آروم  جگاهمیگ چه،یپیم مبهراد دور شونه یدستا

 کیخودم رو بهش نزد شتریب شهیو باعث م بوسهیم

 کنم.

 

 

گفتم و  یهست که نه به کس یزیچ هیها  نیتموم ا با

 دونم؛یرو م لشینه دل

هامون نگاه  یکه چرا هروقت به چشما نهیم اه اون

 !ره؟یگیمثل ترس تموم وجودم رو م یحس کنمیم

 

 

 

 

 



  DelAn...!...آندل

 

 کور ی/ نقطه انیپا

 بامداد قهیدق 50و  2/ ساعت  1400آبان  11

 

 

 

 

 

 

* 

که سکوت  ییتمام دردها یمن تو را نوشتم، برا و

 .یکرد

 ...نمتیدوباره بب یروز دیبه تو که شا میتقد


