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 «رسمه زیباترین که انسانیت نامی نام   به»

  ��شده متهم که آدمی پاک و بلند روح :یعنی «روب ن»

  چیست؟ عشق :تندفگ را دل صاحب»

  سوز، خانمان اما شیرین بالی :گفت

  «مَرد این قلب   کُشتن   برای غُران آذرخشی

 زادهعلی یاسمن✍

 خالصه : 

 یکه رو یگم صاعقهبهتره ب دیشا ایمن  زونیماه آذر برگ ر -

من تو  یرو سوزوند میزندگ یهایو تموم بدبخت یجرقه داد میزندگ

 هیتو فقط به من تک کنمیرو با اون ماه آبان کوچولوم خوشبخت م

 من یبایکن و تنهام نذار آذرخش ز

و  دهیسخت خشن اما عاشق دل در گرو آذر دختر رنج د یمرد انیال

 یبرا شهید هست که همدارد  اما آذر معتق یا دهیکش یسخت
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داره  انیاز ال یقصد در دور نیهم یبرا ارهیم یبدشانس انشیاطراف

 که ....

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 

 1پارت#

 

ر کلون
َ
ی چادر .درآمد صدا به د

 
لخ و انداخت رس بر را رنگ

ر به را خود کنان لخ
َ
 نکشید طویل .گشود را آن و رساند د

 فرط از چشمانش و شدند میخ زمی  ی بر پاهایش که

  .گشوده تعجب

 بودند، شده خمیده کیم که ایچهارشانه هایشانه این 

 نامرتب هایریش این تارسفید، شده پشت کم موهای این

 رشیدش، قد اما .نبود او به متعلق صورت گودی این و

 خودش، خوده .بود همان نگاهش طرز عطرش، بوی

؟ فقط یا بود َمردشده َمردش،   پی 

 فشارهای همه با .گرفت دندان به را رشداگل چادر ی لبه

ی و جانش بر شده متحمل  قلبش، مردانه ناجوان کوبش 
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ل را خود ی اخم با و کرد کنیر ی روی که ظریف   نشاند پیشان 

ی با و دوخت زمی  ی به چشم  گلو چاه ته در مانده صدان 

  :گفت

  دارید؟ کار بایک بفرمایید-

ند جان
َ
 او .کند بیان توانست را جمله چند همی  ی تا ک

ی همان هنوز چشمانش قعر اما بود شده سپید بهتر
ُ
 که را ا

ی رعشه ک برجان  ی همان .داشت انداختیم دخیر  چشمان 

ی که
 
  .گرفت او از را زندگ

ف اصالن !اصالنم-   .رسر

ی را خود روز همان همانند  دانستیم چه او و کرد معرف 

ی از ک آن نبود دگر که امروز قوی ساخته خود دخیر  دخیر

 که شسیاه دوگوی از امان !او اما .دیروز ترسان و ضعیف

ک روزگار ی   .بودند کرده سیاه را دخیر

   .شناسمنیم-

ر بسیر ی برای
َ
 خود پای قراردادن با َمرد که کرد اقدام د

ر مابی  ی
َ
  .بود روزگارش !روزی او و شد آن بسیر ی از مانع د
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 هایگل از گیل که کماالتی با خانوم یه گفیر ی من به اما-

 یه که نداره دست رو وقار و خانویم توی که  شته،به

ی توی که معناست، تمام به کدبانوی  نجابت و پاکدامت 

  ...زنهیم رو اول حرف

ی الله به و آورد جلو را دهانش ک گوش    .چسباند دخیر

 اون خاطرات و روح به وفادار و ُمرده شوهرش که-

ی ی جااین داره مرحوم 
 
  .کنهیم زندگ

 هرگز او .لرزیدندیم هایشمردمک .یدکش عقب را خود

ی همه آن بعداز هم آن .ببازد را خود خواستنیم  سختر

  .شد متحمل که

ی شوهرم آره-  و زد حراج چوب مردونگیش به که ُمرد زمان 

ون انداختم و گرفت رو بغلم زیر ی از بی  یم فکر که جان 

ی .خونمه کردم ی با که ُمرد زمان   زد طالق ُمهر تمام رحیمن 

 زن  یه جماعت این توی چون ُمردی آره .مشناسنامه یپا

ی ُمرده شوهر زن یه با تنها مطلقه   .نداره فرفر
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ر و برداشت جلو به قدیم  .زد خندنیش
َ
 با رسش پشت را د

ک بازوهای .بست شتاب  دستانش حصار در را دخیر

  .کوباند دیوار به محکم را او و گرفت

 پر گذشته چه ونندیم خورنیم قسم رست به که مردیم-

  داری؟ افتخاری از

ی تو من گذشته- ی عوض    .هستر

ی  درصدایش مشهود نفرت با .کوباند َمرد سینه به مشتر

  :افزود

ی-  جااین وقتهیچ نبودی تو اگه .کردی نابود منو که تون 

   .نبودم

 توی من اومدن از قبل انگار نزن حرف طوری یه ...!هه-

  ؟!بودی بهشت

   .تو بهشت به ارزیدیم زندگیم جهنمه-

ی نباید .خورد فرو را بغضش
 

ی را هایشرسشکستگ  او مقابل 

 دست چرا اما برسد جااین به تا بود کنده جان .شکاندیم

  سال؟ همه این بعداز همآن داشتنیم بر رسش از
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ی خونت سوگیل-  نا حال یا نکرد تمکی  ی خوب شد؟چ 

  کنه؟ آروم نتونست رو آرومت

 .راحت خیالت بلده، خوب وکارش همیشه اون-

 

 

 

 

  

 2پارت#

  

 

 

 .چسبید ترسفت را چادر و انداخت زیر به را رسش

ی حال در حس ترینمسخره این کرد؟یم حسادت  حاض 

  .بود
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ی دلم به رو ندیدنت داغ چهارساله-  که حاال .گذاشتر

ییم رو ...دیدمت    ازم؟ گی 

ی این و لرزاند را دلش ی قلب  ی ظرفیت،ن    .نبود بیش ایجنبهن 

ی- ی همه به رفتر ی ُمردم؟ من گفتر ی قدراین یعت   ارزشن 

  بودم؟

ی ی همآن .نبود ارزشن  ونش زار لجن از که زمان   کشید بی 

  .کرد غرقآب را او خود باتالق در سود؟ چه اما

 میدون تاز یکه بقیه حرف که موقع همون !گفتم بهت-

 .دمشیم انداخته دور باید که دورسنجیس چوب من و بود

 امبچه دیدن داغ که موقع همون .برام ُمردی موقع همون

   ...گذاشیر ی دلم به رو

ی غلتان دوگوی در کرده رسباز بغض همان با  َمرد چشمان 

  :افزود و نگریست

ی دلم به -   .گذاشتر

 که درحایل و زد کنار را اشگونه روی چکیده اشک قطره 

  :گفت کردیم عبور دستانش حصار و اصالن از
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 که کردم کار خودم روی .نیستم قدیم من اون دیگه من-

 گرم بهت رو پشتم دیگه که .نلرزه دلم دیدنت با دیگه

ی به من .نکنم  کنمیم خواهش حاالهم .کردم عادت تنهان 

ی آدرسم یا کردی پیدام ازکجا نیست مهم برام .برو  گی 

 آرامش به تا کندم جون .برو کنمیم خواهش فقط آوردی

  .رسیدم

ک گلوی به ضبغ ی انداخت خش پیش از بیش دخیر  وقتر

  :داد ادامه

 فاحشه تونهنیم مجرد زن یه که فهموندم مردم این به تا -

 خرابم ...نکن خرابش و برو .کردم جمع اعتبار تا .باشه

   .نکن

ی اما صدا این برای دادیم جان هنوز کهاین با  را رحیم ن 

  :گفت قساوت با و داد ترجیح

 کنهنیم ولش وقتهیچ آدم گذشته .توام گذشته من-

ی   .نخواد آدم خود اگه حتر

ه ی و شد اصالن دهان به خی   هایقطره همان با اختیارن 

  :نالید اشگونه بر چکیده اشک
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ی خوشحاله؟ خوبه؟ امبچه-    دونه؟یم من از چی  

ی دل به هم نیازی عالیه پدرومادرش درکنار من بچه-  نگران 

  .نداره هاغریبه

ی اصالن ع به اعتنان  ک چشمان تض  ر دخیر
َ
 بهم محکم را د

 پیدایش کهاین اثبات برای جاهم همی  ی تا .رفت و کوباند

ی بود کرده ک .بود کاف  ر پشت  اما دخیر
َ
 به و خورد رُسی د

 ایگذشته .اش شده نفرین گذشته به لعنت و افتاد زمی  ی

 دور به دور یک را هاآن و گرفت موهایش از آن در که

 درحایل و کوباند دیوار به محکم را رسش .چرخاند تشدس

 پر و زخیم صورت ،عقب به موهایش کشیدن با که

ی ک ازخون  چهره در و قرارداد خود صورت با مماس را دخیر

  :غرید اش

ه- ه دخیر ی !حرف ...رسخی     .من فقط .منه حرف 

ی به را نفرتش و کینه پراز نگاه ی او .دوخت َمرد چشمان   دخیر

 او و بود فرما حکم اجبار اما نبود کارها این دادن انجام

  .شد پذیرش به مجبور

  .ذارمیم کن باور ...ذارمیم .قبول باشه-
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ه را او اندگ  پر ُچرده سیاه رخ این ازنظرش .نگریست خی 

 هایسیبل این میان، در یک زرد ی هایدندان این خط، از

ی هایریش و شده زرد ها منفورترین خاکسیر  این رد چی  

  !نبود اما بود پدر که َمردی .بودند جهان

ی از را خود زیاد تقالهای با  از قبل .ساخت رها َمرد دست 

، ی رفیر  اها دردها، ها،زخم به توجهن  ی و نارس   هایفحاشر

ی زیر  لگدی ومادرش، پدر  از بعد و زد هاآن بافور منقل 

 شانحواله خندینیش نوششان و عیش بساط زدن برهم

  .شد رد کنارشان زا و کرد

ی و نحیف تن دیدن با .شد انبار وارد ی ک جان ین   به دخیر

 بر را دهانش درون هایخونابه .برداشت گام او سوی

ف زمی  ی
ُ
 هرچه و خارج کمد درون از کوچگ ساک .کرد ت

ی سوی به دوباره .کرد ساز جا آن درون داشت الزم ک 
 دخیر

 بر سیع یشهاشانه گرفیر ی با و برداشت گام تنیده هم در

ی رسپا  
  .کرد او نگهداشیر 

 .بری باید .یاال .پاشو-
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 3پارت#

  

 

 

 را دست یک .گشود کامال را اشگشوده نیمه هایپلک

 دندان به با .کرد شکمش بند را دگرش دست و کمر بند

  :گفت و تحمل را درد هایشلب گرفیر ی

یم خواییم جهان این کجای-   نرسه؟ بهم اونا دست که بی 

ی سگ این جز رجاه-    .دون 

ک بازوهای به  و ملتمس لحن با .انداخت چنگ دخیر

  :زد لب جوشان اشگ چشمه

ی-
 
 به من خاطر به رو خودت .نداره رو ارزشش من زندگ

  .ننداز دردرس
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 رو ارزشش شکمش توی بچه .داره رو ارزشش من خواهر-

  .داره

  .شونبقیه مثل یگ اینم !خب منه؟ بچه چندمی  ی این-

ک دست از را بازوهایش خشم اب ون دخیر  و کشید بی 

 در شده جمع هایخون چندم بار برای  که درحایل

ف زمی  ی بر را دهانش
ُ
  :غرید کرد،یم ت

طش فهیم؟یم .داره فرق یارو این- ی بچه کنار اینه رسر  بمون 

ی ی بدونه کهاونن  ی .مادرشر  مادری حس بخوای کهاونن 

ی داشته   .باشر

یم را خواهر هایاشک که درحایل و دکوبان اشسینه به

  :کرد زمزمه زدود

ی سخته- ن پرستاری رو حکمت ویل مادرباشر  سخته .بی 

ی بهش ، رو کشیدنش قد بدی، شی   رو زدنش حرف ببیت 

، رو رفتنش راه بشنوی، ی رو خوردنش غذا ببیت   ویل ببیت 

ی خودت به هرچقدر حاال .مامان بگه  دیگه یگ به
 

 من بگ

   .نیست خونم از و نیستم مادرش

ی با و کرد مکث   :افزود گرفته صدان 
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ییم تو-  خودت ویل بزنن صدا مامان جلوت رو نفر یه دون 

ی رو مادر طعم ی نچیسر ی یعت    .چ 

 از و گرفت را خواهر دست .گذاشت دوش روی را ساک

آن و کشید خود دنبال به کشانکشان را او .کرد بلند جا

ینکوچ که گذشتند حیاط از آرام قدر ، کیر  و پدر صدان 

آن مچ تا نکند بلند نوش و عیش بساط پای از را مادرشان

ند را ها   .بگی 

م من .نکن رو کار این !نکن-  پرستار عمرم آخر تا حاض 

 این کنمیم خواهش ندم  دست از تورو ویل باشم بچه این

  .نکن رو کار

ب از شده لق دندان و کرد دهان وارد را دستش  دست ض 

 درون آب شی  ی با  .انداخت آب جوی درون و خارج را پدر

ی آب را دهانش پارک،  ترشبزرگ خواهر کنار و کرد کیسر

 و گرفت جا خوردیم را هایشآلوچه فراوان ملوچملچ با که

  :گفت

ی-  کنه نون نداشت پول که همون خانوم، فخری پرس امی 

 .کردیم بزرگش براش غذا فرستادن با ما و شکمش تو
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 باخودش و دنبالش اومد عمری از بعد باشبا که همون

  یادته؟ ...بردش

 ملس طعم کهآن بعداز و مکید یکبهیک را هایشانگشت

  :زد لب چشمانش کردن جمع با خرید جان با را شفتالوها

  خواست؟یم منو که همون-

ی گفت،یم بهت که همون آره-  ویل بزرگه آبج 

  .بود خاطرخواهت

ی  ذوق با که درحایل و کشید اشآمده بر شکم به دستر

  :پرسید کشیدیم دندان به را پاستیل

  چطور؟ یادمه !خب-

ی بم و زیر .رساغم اومده-
 
  ...دونستیم رو نکبتت زندگ

ی از را پاستیل  ک دست  ی با و گرفت دخیر  متشنج اعصان 

  :غرید شده

ی خونخفه دقیقه دو-   .بزنم رو حرفم تا نکن ملوچملچ بگی 

یلب با  پاستیل دنبال به شنگاه که درحایل شده زانآوی هان 

  :زد پچ آرام و انداخت زیر به را رسش بود
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   .ببخشید-

ی با و کرد خواهر نثار ی تاسف از پر نگایه  بار شماتت لحت 

  :گفت

 .هاستبچه مثل ببینش-

 

 

 

  

 4پارت#

  

 

 

بهت اما بود ترکوچک خواهر
ُ
 به وادار را او اشزنانه ا

ی پس کردیم اطاعت و سکوت ک تا گرفت آرام صدان   دخیر

  .دهد ادامه
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ی ...گفتمیم داشتم –   .مونهیم پات آخر تا گفته امی 

چه کهاین .خودش بچه شهیم هم بچه و کنهیم عقدت

ت خوادیم دونمیم اما دونمنیم رو گ و طور  ور اون بی 

  .شده دالر وضعش آخه .آب

ی هایرسفه شدن آغاز با ین  ک، درن  ی وراف دخیر  را آب لیوان 

ی مقابل  ادامه آمد جا نفسش که همی  ی و گرفت او صورت 

  :داد

 باهاش .منتظرته .هادرخت اون پشت وایساده اوناهاش-

 هرچقدر بسه .نکن نگاه رو رست پشت هم دیگه و برو

ی پس براشون توله یه و شدی هاعقیم زن صیغه  و انداختر

ی به تورو بعدش  تهش هت و سالمت به رو اونا و خی 

 کن خانویم برو .دستت کف انداخت نضت چندرغاز

 مادری و خودت َمرد برای کن زنیت خودت، خونه برای

  .خودت بچه برای کن

  :گفت درمانده و انداخت زیر به رس

  .شمکننده حمل فقط من .نیست من بچه که این-

 

https://t.me/Romanamone


  روبِن                                                 

 

ی با و انداخت باال شانه القید  پاسخ سوزناک چشمان 

  :داد را خواهرش

 توی مرد و زن اون خون خوادیم که هم چقدر هر االح-

ییم ویل باشه هاشرگ یم بزرگ رو بچه که اونیه مادر دون 

ی نه کنه ییم حملش که تو .انداخته پسش که اون   و کت 

ده و پرستار عنوان به قراره ی کنارش هم شی   چه پس بمون 

ی  تازه ...رو دیگه یگ نه کنه صدا مادر رو خودت که بهیر

    .کنه صداش تو جلوی اونم

ی بر ایبوسه .شد خم کیم   که حایل در و نهاد اشپیشان 

  :گفت چسباند خواهر رس به رس

 پول و درآمد منبع بچه جای به شکمت تو حاال تا اگه-

 رو خودت توله امروز از دادی،یم پرورش بابا نضت برای

    .بده پرورش

ن اینا گفتیم بابا نضت-
ف گفتیم .رسرَ  ماعتج رسر

ی ییم .نداره شوچ    که بود رسا تو رسش قدراین مرتیکه بیت 

ی  لقاح جاش به و بخوابه باهام هاقبیل مثل نشد حاض 

ینیم .داد جا من رحم توی رو مصنوعیش  شتوله برا بیت 
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ینیم کرده؟ خرج تیله مایه چقدر  زری و نضت  کیف بیت 

نیم رو تو یقه برم من کوکه؟ ییم بدبخت .گی    .شر

دوره یه حداقلش شهنیم بدم تازه خوشبختم؟ االن همگ-

ی از و دارم بخواب و بخور منم ای  راحت زدنا دو سگ رسر

  .شمیم

ک ی در شده مصمم دخیر  دوباره و زد زل خواهرش چشمان 

  :گفت کررات به

   .خودشونه بچه .نیست من بچه که این-

ی .گشود را هاآن مکث با و بست فرو پلک ی به دستر  پیشان 

خون جیبش درون یزدی دستمال با و کشید اشیمزخ

  :گفت چندم بار برای حرض و کالفه سپس زدود را هایش

ه اینه مهم .کیه شترکه و تخم نیست مهم-
ُ
 شکم تو ماه ن

ی بزرگش تو قراره و توعه   .بدی یاد آداب بهش و کت 

ی و قانع هایشحرف با که  را خواهر  شده رفیر ی به راض 

 شاهد .کشید آغوش در و بویید بار، نآخری برای را بود

 امنیت در تنش و جان دگر که دانستیم و بود عقدش

 بود عقدش شاهد .ماندنیم دل به حرست خودش و است
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ل شبرای و اوار نی  ی او زیرا .کشید ک  ی رس   هرچند بود خوشر

 خواهر عقد شاهد .بود شده دعوت جهنم به خودش که

ی دست در را دستش و بود  باری کوله با را هاآن و نهاد امی 

ی و آشوبه دل از  خانه .بازگشت خانه به خود و رایه نگران 

ان و گوران دخمه !نه که  و فروشان تن دخمه .زوربگی 

ی ی دخمه .هاناموس حراچ  تانن  ی پول و غی  تارکه پرستان 

  .اآلخرت و الدنیا

 گوریه؟ کدوم خودت از ترپتیاره خواهره این !پتیاره یه-

 

 

 

  

 5تپاری#
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 پای و کشید عمیق نفیس  عصباش بر بودن مسلط برای

ی  و التهاب از تا گرفت زیرآب را رسش .نشسته لوله شی 

ی  و روح سوهان زن و َمرد این اما .شود کاسته تنش داغ 

ک وجود ی ی که ایگونه به بودند دخیر ی زری، وقتر   را دمپان 

 هرچه خشونت با کوباند، کمرش به را آن و کرد پرتاب

 دهشتناک دیو چون مواقع دراین .برخواست جا از ترتمام

  .شدیم

ی زنیکه توعه پتیاره- ی پس مارو که هستر    .انداختر

 دادیم تکان را جارو که درحایل و گرفت کمر به را دستش

  :زد لب تمام وقاحت با

ه که مپتیاره آره-
ُ
 اگه .دادم جا خودم توی رو تو تمام ماه ن

 خودت از ترول خواهر و ول توعه حاصلم که نبودم

  .نبود

 مقابل را مواد کوچک بسته .شد بلند و زد خندینیش

  :گفت تمسخر با و انداخت زری

 من بودن پتیاره درباره بعد نشه، رسد منقلت برو فعال-

ی و وخودت   .کنیمیم بحث بزرگه آبج 
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 از را چادر شد، فراهم امروزش رسگریم کهاین از رسخوش

 پرتاب ایگوشه را جارو که درحایل انزن بشکن و باز کمر

ی بار ی زیر ی و چسبید سفت را مواد بسته کرد،  نگاه سنگیت 

ه ک، خی    .شد اتاق رایه دخیر

ی- ه این نگفتر ه دخیر  مگه رفته؟ ایدره جهنم کدوم رسخی 

ینیم فن اینا کنه؟یم حمل رو گ بچه داره دون  ف رسر  رسر

  .رهیم فنا به پولم همه اون .کی  ییم بدبختمون .ندارن

   .بری فنا به کاش-

ی و کردنت کار نکن فکر !خوبه خوبه-  باعث دادنت خرچ 

ی بو شهیم    .دماغو بچه .شه پاک دهنت شی 

ه کیم  با که طورهمان سپس .نگریست را نضت خی 

ه دادیم تکان رس تاسف  پایش مقابل راهم پدر امروز جی 

ی دگر چندساعت تا دانستیم که درحایل و انداخت  خی 

ی از ی .شد کارش محل رایه نیست او هایدادن گی   توجهن 

ی هایسوال به ین  ستا درن 
ُ
 هایکبودی درباره رضا ا

ه هاینگاه و  صورتش ی کارکنان، خی   رنگ قرمز بیلرسوت 

 را رس دستمال و زد تن را روغن و گریس از شده سیاه اما

 

https://t.me/Romanamone


  روبِن                                                 

 

 خود، خاص ژست با همیشه همانند .بست رس دور به

  .کرد فیکس را کاله و داد تاب هایشانگشت مابی  ی را آچار

ستا به خطاب 
ُ
  :گفت رضا ا

ی ما خونه اوضاع از توکه- ی من خوده از بهیر  داری، خی 

  چرا؟ ماساپرش دیگه

ی آخه د ی- چه .کبوده جات یه روز هر روز هر خوب، دخیر

ی بگم قدر   نذار؟ عملیت بابای این دمی 

م- ی رو پرهاش تا نذاره دمی   .کنمن قیج 

 

 

 

  

 6پارت#
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ستا
ُ
یخون لمس منظور به را شانگشت رضا، ا

 
 باالی ُمردگ

ک ابروی  و راند عقب به فورا را خود او که کشید دخیر

ی   :نالید کرد جمع درهم درد از را اشچهره که حیت 

وستا نکن-
ُ
   .نکن جدت تورو ویل !واجب پدریت حکم !ا

ی بریم باید زخمش عمیقه نداره فایده-   .دکیر

ک،  مرد چهره در و کرد پرت عصبانیت با را آچار دخیر

  :غرید سوزدل سال یمیان

 نضت جای به و  شکلیه چه پدری بیاری یادم خواییم-

ی پدری برام    کنم؟ حالل رو گلستانت و گرمابه رفیق تا کت 

 به و کرد ماشی  ی جام حائل را دستانش .کشید باال را گردن

  .داد تکیه آن

ی قهرمان دیگه وقته خییل گلستانت و هگرماب رفیق-
 
 زندگ

   .نیست پدر دیگه وقته خییل .نیست من

ی بر  برای تاسف از را رسش .شد خم اششده َجک دستان 

  :زد لب و داد تکان خود
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ستا برو-
ُ
 عجل بلکه بسازم و بسوزم دردم به بذار برو .ا

   .سوخت حالم به دلش

ی ی اوج در که بود ندیده را جوان   طلب خود ایبری جوان 

ک که الحق و کند مرگ گ .داشت حق دخیر  به که دخیر

ی جای
 

انگ گاه در کردن، دخیر یم کثیف دست مکانیگ تعمی 

ی پول و کرد   .دریافت تمی  

  !آذرخش-

ستا برسم کارم به بذار-
ُ
  .ا

ستا
ُ
ی عقب رضا ا ی با آذرخش و کرد نشیت   

 آچار برداشیر 

 را شهایلباس ساعت، چند گذشت از پس .شد مشغول

ر از را پا هنوز .شد خانه رایه و کرد تعویض
َ
 داخل د

ی جاروی نباشید، خسته جای به که بود ننهاده  روی فراشر

رهای و آمد فرود کتفش
ُ
 آوار اشخسته ذهن روی زری غ

  .شد

ه این بگو بازکن زبون-  کدوم صبح از نفهم زبون دخیر

  شکمش؟ توی بچه اون با رفته گوری

ش   نداشت؟ سکوت جز ایچاره یا بود زیادی صی 
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 برم و دور نیست حواسم تریاکه و بافور تو رسم فکرکردی-

ه؟ چه ی درک کدوم بگو بنال یاال خی   رفته اسفاللسافلیت 

؟ زیر شده آب که   زمی  

ون زری دست از بود  آمدن فرود آماده که را جارو  بی 

 لباس یقه که درحایل .کرد پرتاب سوترآن کیم و کشید

  :زد فریاد او چروک صورت در گرفت را زن گلدار بلند

 خوادنیم حاالهم نکردی مادری برامون عمرت تو بار یه-

 نگران دونمیم هرچند .دربیاری رو سوزدل مادرای ادای

ت تا پویل   .دخیر

ی شده رسخ چشمان به باترس ی و خشم از ناشر
 

 خستگ

ک یم ترسناک زری برای زیادی گایه او و نگریست دخیر

  .شد

   .شدیم بدبخت بختمون به کخای-

ی با را زری یقه ی سوی به متعجب هردو و رها تاءن   نضنر

  .چرخیدند کوبید،یم رس بر و نشسته زانو دو روی که

  شده؟ مرگت چه َمرد؟ چته-
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ی علیه را هایشناله و نفرین و کوبید رس بر  باردار ی دخیر

وع بینوا  یک با .آمد خود به دقیقه چند از بعد .کرد رسر

ک موهای و رساند آذرخش به را خود بلند خی  ی  در را دخیر

  .پیچاند دست

ی توعه رس زیر شهمه-  .شقه کله احمق 

 

 

 

  

 7پارت#

  

 

 

ی با و زد چنگ زمی  ی به عجله با  زری  کف بر که جارون 

ی بار چندین بود کرده رها  و کوباند نضت دستان بر پیان 
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ک موهای که همی  ی  اب کرد خالص او مشت از را دخیر

  :گفت غرولند

رست نضت؟ مرگته چه-
َ
ی ببینم بنال د   شده؟ چ 

ی-  ماشی  ی سوار غریبه یه دست تو دست آرزو دیده طوفر

  .رفته شده

ی زری  .کوباند اشگونه بر محکم و کشید ترس از هیت 

 روان آذرخش سوی به نگاهش نی  ی او که نکشید طویل

  .شد

  یبه؟غری با اونم فرستادی گوری کدوم رو ورپریده بگو-

   .پریده ...ورپریده-

ی  درآورد حرکت به هواپیما یک پرواز همانند را  دستش کف 

ی نضت .گذشت ناپدرش پدر ی کنار از زنان سوت و  حتر

ی برای شدن مانع و داشیر ینگه توان  
 .نداشت هم را او نرفیر 

  :زد ناله و آمد فرود  سست و شده ملول تنها

ف-   .باخودت جوابش اومد رسر

  .خودم با جوابش-
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  .زنمنیم حرف کام تا المی من بردتم-

 توی توله یه با و بردن رو آرزو قدرهرچه تاحاال نکه-

ییم منم برای زدی حرف کام تا المی آوردن پس شکمش  .زن 

  !تو  گ؟ اونم

 و ترس داده، دست از هایپول یغصه و بود پر عقده از

 جا از خی  ی یک با همی  ی برای .انداخت تنش به را لرز

 تعلل ایلحظه کهاین بدون .زد کنار را  زری و برخواست

به مشت با کند، ک کمر به ایض   روی را او و زد دخیر

ی .انداخت زمی  ی  به العملعکس یا و عمل اجازه کهآنن 

 و صورت و رس به لگد و مشت توانست، تا دهد آذرخش

ی   .کوباند او بدن 

؟نگه دست چرا چیه؟-   داشتر

ی با سپس نهاد لب کنج را آن و زد آتش را سیگاری  اصوانر

 بود شده واضحنا دهانش داخل جسم خاطر به که

   :گفت

 بازنکردی دهن الکردار توعه و زدمت بس از شدم خسته-

ی جیگ یه   .کت 
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ی زنان نفسنفس ی که را خود دردمند ی جسم   دراز حیاط کف 

ی به بود، کرده  .داد تکیه آن  به و کشاند دیوار سمت 

 رها اششده جمع زانوی روی آرنج از را ستشد که درحایل

 زدود را لبش کنار شده جاری خون دگرش دست با و کرد

 درد پراز پوزخندی خون، پر و شده چاک دهان همان با و

  .زد

ینیم فکر-   دیگه؟ شده کلفت پوستم کت 

  :افزود و زد دگری خندنیش

ی- ه مواد .بابا نضت شدی پی   .کشیده رو وجودت شی 

ی یگهد دستت ی سنگیت   .نداره رو هاتجوون 

 

 

 

  

 8پارت#
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اشاره انگشت .زدن کتک همه آن از شده خسته نضت،

ک مقابل را اش   :غرید غضب با و داد تکان دخیر

ف-   .خودت با رسر

 با و کوباند برهم رضایت پلک .داد رس رسخوش ایخنده

  :گفت لبخند

ف-    .باخودم رسر

ی و شد خم  .درآورد پا از را خاک از پر دار ی خط هایکتون 

ی همان ی زیر را هاآن که حیت    :پرسید انداخت آب شی 

س .بگو فرستادیش؟ گ با بگو-   .رساغشون رمنیم نیر

ی ی پشت  ی و کشید لب بر را خود دست   کرده فوران تازه خون 

ی از   :گفت و زد کنار را آن چاک 

  .جدیدش شوهر ی با-

   .خوننچری منو خوادیم پدر اجازه کردن شوهر-
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 باال کیم را دردناکش گردن .کشید قد نضت روی روبه

  :گفت و گرفت

ی-  .آزاده دولت هفت از مطلقه زن 

   

                                                *** 

  

نگ
ُ
 از را روغنش پراز و مایل گریس صورت و برداشت را ل

ی ی رسر
 
ی منظور به بعدی ماشی  ی رساغ و زدود آلودگ  تعمی 

 آیه نضت، که شدیم روزی چند .کرد حرکت آن تور یموی

ف آمدن یاءس ی زری قول به اما خواندیم را نام رسر  گون 

ی چنی  یاین او که کردیم تالوت خر گوش در را یاسی  ی  قیدن 

ی به بیخیال و
 
  .پرداختیم خود هایروزمرگ

  .داری مهمان جااین بیا-

 او اما .شد  بلند قد َمرد سینه در سینه .بازگشت عقب به

 و بازو قوی َمرد ی دو از که بود هاحرف این از دارتر جگر
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سد تن پیل  به دست و برد فرو درهم را ابروهایش گره .بیر

  :زد لب جانب به حق ایستاده، کمر

  فرمایش؟-

  .داشتم کار فروش شیشه بار نضت پرس با-

ی به خندینیش  برازنده لقب این الحق و زد نضت لقب 

ی ش (نوزاد) شیشه ارب که اون    .بود فروختیم را دخیر

  .اومدید خوش-

 هم از ماشی  ی سوی به دوباره و داد تاب دست در را آچار

ی نشسیر ی با که بازگشت شده سوا  اششانه بر دستر

  .شد متوقف

  !پلکهیم جااین نضت توله گفیر ی من به-

ی خشم با  َمرد دست بند از را اششانه و داد خود به تکان 

 همی  ی و برداشت ازرس کاله رفت، عقب قدیم .کرد آزاد

 شد، نمایان  رسدستمال زیر از اششده گیس موهای که

ی هایچشم برابر در   :وگفت زد خندینیش َمرد، مبهوت 

ی .پرسنداره نضت-   فرمایش؟ حاال .داره دخیر
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  ...آرزو-

  :غرید غضب با و دوید برهنه پا َمرد حرف میانه

  باشن؟ گ جنابعایل .آذرخشم من-

ف اصالن !اصالنم-   .رسر

 خود اما .شد پایی  ی و باال شدت به ترس از گلویش سیبک

  .نباخت را

 چه؟ من به ...باش خو-

 شانه به ایتنه زدن با و چرخاند دهان در را آدامس

 بازوی که نکشید طویل .کرد عبور او کنار از اصالن

ک ی اصالن کناری فرد ی چنگ در دخیر  خود به تا و شد اسی 

ستا  حرکت، همی  ی .آمد فرود اشگونه بر سییل بیاید
ُ
 ا

 و بود آذرخش او اما .کرد حمله به آماده و جری    ح را رضا

ی  .خودش خاطر به دیگران شدن خاطر آزرده از ناراض 

ستا شخص آن اگر مخصوصا
ُ
 صاحب و شده پدر رضای ا

از به رس و نشاند لب بر خندیتلخ .باشد اششده کار  اهیر 

 .درآورد

 



  روبِن                                                 

 

ستایش به وخطاب ایستاد َمرد رخ در رخ 
ُ
  :گفت ا

ستا-
ُ
  شده؟ کبود صورتم !ا

ی به شده مبهوت و مات رضا ک 
 کشیده ی درهم اخم دخیر

 اشاره با که نکشید طویل و نگریست لب بر لبخند

  :بگوید توانست تنها و شد خارج ُبهت از آذرخش

  .شد قرمز فقط !نه-

 که درحایل .داد نتکا تایید نشانه به را رسش آذرخش،

ی  روبه کردیم تمی  ی دست پشت با را شگازوئیل از پر پیشان 

  :گفت َمرد

ی دیگه دوتای داره جا هنوز- ی اگه تازه  .بزن  ی بزن   شهیم رس 

 .نشده خونمرده و کبود هنوز .لمس و
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  روبِن                                                 

 

  

 

 

ی از ی گستاچ   دست و کشید درهم اخم .آمد وجد به دخیر

ک هب تنها ایستاده ی کمر به ی هایچشم و دخیر  پروایشن 

ی اسب .نگریست  مزه مزه دهانش در کردنش رام که وحیسر

  .شدیم

  !افشار-

ی عقب با  فرصت از آذرخش افشار، بازگشت و نشیت 

به زانو با و کرد استفاده  کرد وارد پرسک شکم زیر به ایض 

ی و گریخت معرکه از .انداخت زمی  ی روی را آچار و  کهآنن 

 توجه اصالن کن پاره حنجره و خراش وشگ فریادهای به

ی و گرفت قرض دگر دوپای و داشت دوپا کند،  که تاجان 

 رسید، خانه به که همی  ی .شد دور محله آن از توانست

ر ، فورا
َ
 تازه نفیس تا داد تکیه آن به و کوباند محکم را د

د ایدوباره جان و کند  فرود با که نکشید طویل اما .بگی 

 



  روبِن                                                 

 

ی آمدن ر از تکیه ش،بررسی دمپان 
َ
 جلو به قدیم و گرفت د

  .نهاد

ف نگفتم،-   ...جااین نکش پاشو اومد خودت با رسر

ون استخوان سینه ی را اشزده بی   تمسخر با و کرد سی 

  :افزود کالیم

ی سینه تو ویل- ی کردی سی  ف گفتر  هم حاال .باخودم رسر

ون گمشو من ازخونه .باخودت    .بی 

ی دستر  دستش و  گرفت دست در بود جیبش درون که انی 

 از ترسیده نضت .داد تکان هوا در پرتاب حالت به را

 و انداخت اتاق درون را خود فورا آذرخش احتمایل حرکت

ر
َ
 از رسی آذرخش شد، باعث گریزش همی  ی .بست را د

دست و دهد تکان تاسف   .بگذارد درجیب را انی 

ون بیا- ی .بابا نضت بی   .نکن تر زرد این از رو زردت رنگ 

  .ندارم کاری باهات بیا .قناری بیا

ون به آرام ، نضت به با اما کشید رسگ بی  ی کف ض   دستر

 در و بازگشت عقب به خورده یکه خورد تاسش رس به که

  .رفت فرو زری شده قلبمه شکم

 



  روبِن                                                 

 

 این به َمرد آخه د ی .ای بریزم گورت به خاک خودم ای-

ی
 
  ترسه؟یم دماغو بچه الف یه از گندگ

دست با تا جلوش وایس بیا !اعشج بیا-  فرق توی بزنه انی 

ت از منو هم بیاره تورو دخل هم رست  .کنه راحت رسر

ف اونو و کنه خالص اون تورو  راحت نفس یه من تا رسر

  .بکشم

ی زری  و خط پر شمایل نضت، غرولندهای به توجه ن 

ی  آذرخش سوی به روی جانب به حق .کرد چی  ی پر پبشان 

  :گفت و کرد

رو وایسادی توچرا- ر ب  ؟یم نگاه منو ب   رس درد دنبال ما کت 

ی برو .نیستیم ف ازرسر   .برگرد شدی خالص رسر

 بودند یم پشت باید که ایخانواده نثار، نفرت از پر نگایه

تکیه باید .نبودند و بودند یم استوار کوه باید .نبودند و

 رقم برایشان را بود بیاری بد هرچه و نبودند و بودندیم گاه

ر سکوت درکمال و انداخت دند،زی
َ
 خانه از و گشود را د

ون ی به تا  زد بی   نضت و زری از اثری که بیاورد پناه مکان 

 



  روبِن                                                 

 

 در رخ بدش بخت از اما نباشد آن در منحوس خانه این و

  .شد اصالن رخ

ی-  و گرگ دهن توی انداختت فروش بارشیشه نضت آچ 

   داد؟ نجات رو خودش جون

ی اگه-  .کردمیم تعجب بود این از غی 

 

 

 

  

 10پارت#

  

 

 

ک، جواب از خورده یکه اصالن،  هایچشم در تنها دخیر

ش رس با آذرخش .زد زل او رسکش  به سینه داشت، که نیر

 



  روبِن                                                 

 

 َمرد شده اتو کت نداشته هایخاک .ایستاد اصالن  سینه

  :گفت و زدود تصنیع صورت به را

ف !خب-   .رسر

  :پرسید و کرد کج کیم را رسش

ف-    گم؟یم درست دیگه بودی رسر

 درحایل .کرد قفل درهم و برد کمر پشت را دستش دو هر

  :افزود چرخیدیم اصالن دور به که

   .هرگ حاال .بگذریم-

  :داد ادامه و شد َمرد چشم در چشم

ی با رو حسابت-  آبم یه و زد جیب به رو پولت که همون 

  .کن صاف روش

 را اشرسشانه ذرد،بگ اصالن کنار از خواست که باراین

  :گفت خندنیش با و گرفت

، زدی دفعه یه د ی نه د ی-  پشتت هفت بسه بگم باید رفتر

 اون نه شناسمیم بابا نضت من نه چون !بمون حاال .بود

  .منو

 



  روبِن                                                 

 

  طور؟چه-

ی ازم تو منو بچه چون- ی هم هرکاری .نضت نه گرفتر  تاوان 

  .بدی توباید اینم تاوان دیگه؟ داره

ون را خود شتهگذ فکر از  .برخواست جا از .کشاند بی 

یاشک  از را چادر .زدود بودند پوشانده را اشچهره که هان 

ی هایلباس کهآن بعداز و گشود کمر دور
 

 لباس با را خانگ

ون  مرتب بعداز و زد رس  را مشگ چادر کرد، تعویض بی 

  .شد خیابان رایه  رورسی جلوی کردن

 جز به و برداشت آهسته را شهایقدم مرکز، به رسیدن با 

  .شدند سنگی  ی نی  ی هایشگام هایش،نفس

سش تنها او .نداشت ایچاره
َ
 او به را پشتش اگر و بود ک

ی عاقبتش کرد،یم  افکار پس .شدیم خودش از بدتر چی  

ون ذهنش از را گذشته  بر تریمحکم هایگام با و کرد بی 

  .برداشت قدم زمی  ی

  .اومدم پرست حق زری خانوم برای-

  چیه؟ ایشون با نسبتتون-

 



  روبِن                                                 

 

ه زن هایچشم به .کرد مکث کیم  بعداز و نگریست خی 

 دهان آب با همراه را گلویش در شده گوله بغض کهآن

ی با داد، پایی  ی   :گفت شده زیر صدان 

شم-   .معشور آذرخش .دخیر

ی درحال ایشون بگم باید معشور خانوم- ایط حاض   رسر

  .ندارن کیس با مالقات برای نرمایل

  چرا؟-

ی زیاد فشار-  و روچ حال ریخیر ی بهم باعث عصت 

شون بدم اجازه منم اگر شد جسمیشون  اجازه دکیر

  .نمیدن مالقات

یگام با غمی  ی و رسگشته  شد خارج مرکز از شده سنگی  ی هان 

 اگر که مقصدی .کرد حرکت دومش مقصد سوی به و

ی اصالن  حتم به بردیم آن درون شخص وجود از بون 

 سوخته نیم را اشجنازه و بردیم گور پای تا را ذرخشآ

  .کردیم رها آن درون

 و نگریست را اطراف هراسان اصالن، وجود یادآوردن به با

ی و کاوید را اطراف گرش جستجو نگاه با سایه نبود از وقتر

 



  روبِن                                                 

 

ی در ای ی با شد مطمی  ی اشن 
 
 راه به دوباره کاذب آسودگ

  .افتاد

  .آوان برای دماوم پاینده خانوم سالم-

 و پاشاند آذرخش روی به کننده گرمدل لبخندی زن،

ی که نکشید طویل  زیبای لباس آن با دواندوان بچه دخیر

ی با او و دوید آذرخش سوی به دارش ُپف  وافر عشفر

ک و گشود هم از آغوش ی مو دخیر  حصار در را اشحنان 

ی بازوانش   .کرد اسی 

ی- ی خسته من خوشگل   .نباشر

 

 

 

  

 11پارت#

  

 

 



  روبِن                                                 

 

 

 دگر بار او و داد را آذرخش جواب دست، اشاره با  آوان

ی از ک ناتوان   اشک هایشچشم کاسه در و خون دلش دخیر

ک و زد لبخند بازهم اما  .شد  و گرفت آغوش در را دخیر

کش کشیدن آغوش به شادی ویل .شد خارج مهد از  دخیر

 .نداشت زیادی دوام هایششیطنت و او با شدن همگام و

ر ی مقابل که اصالن ندید با
َ
 پاهایش است ایستاده خانه د

ی  خود به که نکشید طویل .ایستاد کوبمیخ و شد جان ن 

 چادر و گرفته بغل به را آوان که حایل در دواندوان و آمد

 گرفت پیش در را مجهویل مقصد پیچیدیم پاهایش دور به

 برایش گذشته باز هایشاشک و هاترس ها،دویدن مابی  ی و

 .شد مرور

ر اصالن 
َ
ی و کرد رها را گشوده د   :زد ترسر

  .بیفت راه-

د هم روی درد پر را هایشچشم  در که دردی با و فرسر

ر .برداشت جلو به قدیم پیچید بازویش
َ
 رسش پشت فورا د

 



  روبِن                                                 

 

 چهار کوباندن دلخراش صدای شنیدن با او و شد بسته

  .پرید جا از دیگر یک به چوب

؟ چته-   آوردی؟ رس مگه وحیسر

  .کن غالف رو زبونت-

ی و زد خندینیش ی خانه، چیدمان و دکوراسیون به توجهن  ن 

ی و کرد رها نشیمن درون کاناپه روی را خود قید  که حبت 

 مبل گاهتکیه به را رسش اصالن، متعجب نگاه برابر در

  :گفت داد تکیه

منده رو قلم یه این-   .خوادنیم خودش بخوام منم تمرسر

 گردنس دست یک با که درحایل و بست فرو برهم چشم

یم باز را هایشکفش بند دگر دست با و میداد ماساژ را

  :زد لب کرد،

ی .رسده جا.این- یم منجمد داره تنم تمام .رسده خییل یعت 

  .شه

ه و داد تکیه ستون به را اشتنهنیم  نگاه آذرخش به خی 

ک این .کرد ی یا بود بیخیال دخیر   غم؟ن 

 



  روبِن                                                 

 

ی برای نیاوردمت .کن جمع رو خودت پاشو-  و مهمون 

  .کردن اتراق

ی کیم آذرخش، ی  .رفت فرو مبل در بیشیر خون به دستر

ی
 
ی گوشه مردگ  بود، بابایش نضت از یادگاری که اشپیشان 

  :گفت و کشید

ی تو االن- یم غروب زودتر جا این آفتاب و شهریم باال برج 

  .شه شب که االناست و کنه

؟ که خب-   چ 

احته برای شب گنیم شنیدم-  امشب یه بذار .اسیر

احت  دارم جون تا رسبختم بیا نزده زده آفتاب کنم اسیر

  .خستمه االن بذارم رو مرگم کپه بذار فقط .بزنم

ه ی با خی   یا بود فیلمش .کرد نگاهش تنها تعجب چاشت 

 بر نگاهش و برداشت جلو به قدیم بود؟ غم ز ی پر واقعا

ی ی بند از افتادنشان با همزمان که انگشتان  ک پیشان   دخیر

  .ایستاد ثابت گذاشتند، جا به خود با را خون لکه

ی با بود قرار د میدان از خود که کند جنگ دخیر  آمده نی 

 همی  ی به .بود بخش لذت اما دردناک هرچند این و بود

 



  روبِن                                                 

 

 بلند تخت روی از نزده زده آفتاب آذرخش قول به دلیل

 چالهم جسم با اما کرد حرکت نشیمن سمت به و شد

 زانو دو روی .شد رو روبه زمی  ی کف خوابیده و  شده

ک مقابل ک شانه رسانگشتان، با و نشست دخیر  را دخیر

ی کم هایتکان و کرد لمس   .داد او تن به شدنر

   .شو بلند یه-

ی تکان ی و خورد خفیف   دمر اصالن، هایزدن صدا به اعتنان 

ی زمی  ی بر شده   .بست برهم پلک دوباره و زد غلتر

  .رسبختم بیا نگفته اذون نگفتم نزده زده آفتاب فتمگ-

 خورده گره رورسی که درحایل و نشست جایش بر کالفه

 مقابل و برخواست جا از کرد مرتب را معوجش و کج و

 و گرفت اصالن به رو را صورتش ور یک .ایستاد اصالن

  :گفت شده عاض

 .یداری جون تا ...دارم جون تا بزن .تو اینم من این بیا-

 

 

 



  روبِن                                                 
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 تنها و نیاورد ابرو به خم او و آورد باال را دستش اصالن،

 به و ایستاد هوا در اصالن دست ناگهان که ایستاد منتظر

ک صورت جای اهنش یقه بر دخیر  کشیدن با و نشست پی 

  .داشتنگه خود رخ در رخ را آذرخش آن

  .کنمنیم بلند دست زن رو من-

 که درحایل او مبهوت قیافه برابر در و رها را آذرخش یقه

ه نگاهش ی بر مانده خون رد به خی  ک پیشان   بود  دخیر

  .کرد گرد عقب

 نخورم کتک وعده سه روزی اگه .نسوزه حالم به دلت-

  .گذاشتم زمی  ی روی گرسنه رو رسم کنمیم احساس

 



  روبِن                                                 

 

 .کنم بلند زن رو دست ندادن یادم فقط سوزهنیم دلم-

  .همی  ی

 بخوای زن یه از که دادن یاد بهت یلو ! هه !همی  ی-

 نگهش شکمش تو ماه نه که کنه رو ایبچه پرستاری

ی باهاش و داشته
 
 بچه مادر قراره که حایل در کرده زندگ

  .باشه دیگه یگ

 ُپر را میانشان فاصله شده آشوب حایل با آشفته اصالن

  :غرید و کرد

  چیه؟ منظورت-

 بار شیشه ضتن شما قول به بابا نضت ما قول به-

ف شما گفته فروش، ی هایرسر فن  وطتون رسر  بود این رسر

ی آرزو که  داره رو بارکشیش زحمت فقط که ایبچه وقتر

 و کنه پرستاری بچه از تونخونه بیاد باید آورد دنیا به

ی بهش   .کنه بزرگش و بده شی 

 از تا کرد آزاد را اششده حبس نفس عصیانگر اصالن

ی از حجم این فشار ی دچار هوا سنگیت 
 

 مادرش .نشود خفگ

 



  روبِن                                                 

 

ویط و بود کرده دخالت کارش در باز  از خارج گذاشت رسر

ویط .قانون و عرف ی هاآن از او که رسر ین    .بود خی 

  ...آرزو همی  ی واسه-

  .نیار زبونت به رو اسمش-

ک جدیت این از  قیافه برابر در و کشاند درهم اخم دخیر

یچشم با اندازش غلط ظاهر به و جانب به حق  رسخ هان 

  :زد لب و شد براق شده

  دادی؟ فراریش همی  ی واسه-

ی پدر بلفرض تو- ی باشر ی ایبچه بادیگارد بری حاض   بیسر

  زنه؟یم صدا بابا رو دیگه یگ که

ی   :گفت قساوت و ضاحت با و کشید موهایش میان دستر

ی برای آوردن بچه من کار-   .نیست هابچهن 

ی قلبش  را خود اما الناص کنایه شنیدن با کشید تی 

  .نباخت

ون تیکه خوادیم دلت تا تو حاال-  رو خودم کار ی که من بی 

   .کردم

 



  روبِن                                                 

 

ی ی و خیالن  ی هاینفس به توجهن   روی را خود اصالن عصت 

ی .کرد رها مبل   آورد،یم در پا از را هایشکفش که حیت 

ی به را ساعدش و کشید دراز  از خیالش .زد وصله پیشان 

 شک هنوز ویل بود راحت الناص هایدست رفیر ی هرز

ل را خود دست بتواند که باشد َمردی داشت آن کند کنیر

  .عصبانیت هنگامه به هم

  .بکنم قراره رو خودم کار ی منم اتفاقا-

 برجایش سیخ اصالن اندازه از بیش نزدیگ حس با

ه َمرد نافذ هایمردمک در و نشست   .شد خی 

  چیه؟ منظورت-

 .بدی بهم تو رهقرا رو بچه اون کهاین-

 را خود گذشته دریای از پاهایش کردن گزگز حس با

 .ایستاد حرکت از آوان، هایاشک دیدن با و داد نجات

 خیس صورت چادر َپر ی با هایشزدن نفسنفس مابی  ی

  .زدود چهره از را آوان هایاشک و خشک را خودش

ی !جانم- ی .مادر جان    .نیست چی  

 



  روبِن                                                 

 

ی و کوباند بغل به سفت را آوان ی موهای که حیت   اشحنان 

  .گرفت رس از را هایشحرف کردیم نوازش را

  .دلم عزیز امانیم در ما .شد تموم چی  ی همه-

ی دیدن با .انداخت اطراف به نگایه  از نفیس کارش محل 

ی
 
ر شده ترراحت کیم خیایل با و کشید آسودگ

َ
 گشود را د

خانه وارد و  .شد رستوران آشی  

 

 

 

  

 13پارت#

  

 

*** 

  

 



  روبِن                                                 

 

ر، شدن باز از ناامید اصالن
َ
 تکان تاسف نشانه به رسی د

 این انتظار تمام چهارسال .بازگشت را آمده راه و داد

  .بود ایستاده بسته درهای پشت اکنون و کشید را صحنه

 سیب که کند ثابت تا گرداند و گرداند را او تقدیر

یم رقم را اینتیجه و چرخدیم و چرخدیم هوا در رسنوشت

ند با آن از قدر و قضا تنها که زند  که قدری و قضا .خی 

ی با و بود زده گره دگر هم به را هاآن  را گره آن ناعدالتر

 .برید عذاب حکم عنوان به هاآن برای را دوری و گشود

ی رسبریده نخل عذاب یشانه با پس .محصولن   آویزان هان 

ی و گرفت پیش در را خانه راه  قرمز هایچراغ به اهمیتن 

ی با راه چهار رس  .رساند خانه به را خود آور رسسام رسعتر

ر که همی  ی
َ
 غصه به تا شود اتاق رایه خواست بست، را د

 اما کند خایل ایگونه به را خشمش و دهد ادامه خوردنش

ی تمام و شد کوبمیخ او صدای با
 

 هایشغم و هاخستگ

  .پرکشیدند بارهیک

  !بابا-

 



  روبِن                                                 

 

ی .گرفت غوشآ در را خوشبو و کوچک حجم آن  اشبیت 

 جا به بوشب عطر با را اششامه و برد فرو موهایش در را

  .کرد پر آذرخش از مانده

  !بابا جان-

   .شد بد حالش دوباره مامان-

 بازهم سوگیل دریافت دید، که را پرسک آویزان هایلب

  .را تنش پاره آزرد و شد گسیخته افسار

ی-   شد؟ چ 

ی ویل ...ها کنم چغویل خوامنیم-  من بازی صدای دید وقتر

  .خیابون توی انداخت رو پلیستیشنم و اومد باالست

ون اشسوخته سینه از درد و غم از پر را نفسش  .داد بی 

  .باد خودش بر لعنت که کرد خودش

ی تو-
 
 این بخشیدی رو مامان همیشه .ببخش و کن بزرگ

  .ببخش هم بار

ی  لبخندی با و کشید پرسک رَس ی بر مهر از رسشار دستر

  :گفت تصنیع

 



  روبِن                                                 

 

   بابا؟ باشه .خرمیم برات رو جدیدش یدونه-

 به وافر شوق با را رسش کودکانه، ادای و ناز همان با

ل مهمان را پدر کهآن بعداز و داد تکان تایید نشانه
ُ
بوسه گ

  .شد اتاقش رایه کیفور حایل با کرد اش

ی با  اصالن  اررسش دیل با و کرد آزاد را نفسش بلند صدان 

 تخت بر که او به خطاب و گشود را خود اتاق در غم، از

ه هم در   :گفت بود زده چنی 

  .سوگیل نیست رسمش این-

 به .زد گره هم در وارصلیب اشسینه بر را هایشدست

ه و داد تکیه چهارچوب  فرط از هایششانه که او به خی 

  .نگریست خوردندیم تکان گریه

 قدراین نداشت دلییل گرنهوی مطمئنم .خطامه تاوان این-

   .بره اون به اشقیافه

 چهره در را ریمل سیاه رد که درحایل .نشست تخت روی

  :نالید کردیم پاک اشتکیده و پاشیده هم از

 



  روبِن                                                 

 

ی- یم نگاه بهم داره اون کنمیم احساس کنهیم نگاهم وقتر

ی .کنه ی خنده،یم وقتر    .جاشه به اون انگار زنهیم حرف وقتر

 هایشاشک ریزش شدت و داد تکان درهوا را هایشدست

ی ی و بیشیر   .شدند بیشیر

ی- ی...حتر ی حتر ی یه وقتر یم تابش اون مثل دستشه توی چی  

ی ویل سالشه چهار اشهمه .ده ی وقتر  اون مثل شهیم عصت 

  .کشهیم صورتش و موهاش توی رو دستش تند تند

اهن بند را دستش .رساند اصالن به را خود کشانکشان  پی 

  :زد ناله عجز با و کرد وا

ی تاوان نیسیر ی خبطام تاوان ها این اگه-  پس؟ هسیر ی چ 

 بهم تا کرد نیم دو وسط از سیب مثل اونو خدا انگار

  .کردم خبیط چه بفهمونه

ی ی از شود آرام تا گرفت آغوش در را همرسش تن   عذاب 

ی آن از خود و چیست دانستیم سوگیل که گنایه ین   خی 

 تا گشودنیم زبان اما بردیم رنج آن از سوگیل که .بود

ی  دالییل از یگ شاید پرسکش، اما .براند لب بر آن از سخت 

 



  روبِن                                                 

 

اندازه از بیش های شباهت همی  ی داشت دوست را او که

  .بود آذرخش با اش

  .دوباره شهیم بد حالت سوگیل باش آروم-

 به که را لباسش .گرفت فاصله اصالن از باد رسعت به

  :گفت و کرد مرتب بود کرده چروک هایشچنگ واسطه

 ام؟بچه کرد گریه شد؟ ناراحت خییل کجاست؟-
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 فرو برهم پلک درمانده و گرفت سقف سوی به را رسش

ی این .بست  کلمه واقیع معنای به روزی که سوگیل حال 

 



  روبِن                                                 

 

ف خانواده هایبزم و مجالس سوگیل  دچار را او بود رسر

  .کردیم تشویش

 !اباب !مامان-

 به رساند پرسک به را خود خی  ی یک با .پرید جا از سوگیل،

 اما .کرد پنهان ستون پشت را خود و ترسید او که ایگونه

دست دلجویانه لبخندی با و زد زانو پایش جلوی سوگیل

  .چسباند خود به سفت را او و گشود ازهم را هایش

 خوب حالم مقدار یه من عزیزم؟ باشه ببخش رو مامان-

 .ودنب

یلب با و افکند زیر به رس  به خطاب شده آویزان هان 

  :گفت سوگیل

 .کنم بازی تونمنیم دیگه-

ی .گرفت را پرسک هایرسشانه  خوش درموهای دستر

  :زد لب حال درهمان و کشید پشتش ُپر و حالت

یم رو مامان بخرم رو جدیدترینش برات بریم االن اگه-

؟  بخیسر

 



  روبِن                                                 

 

 هایدست که طورهمان و نهاد سوگیل برگونه ایبوسه

  :گفت کرد حلقه زن کمر دور به را کوچکش

 اول همون نکردی رو کار این دلت ازته دونستمیم چون-

 .بخشیدمت

 که بود کرده تربیت گونه همان را آدرخش امانت اصالن،

ی و بود چهارساله پرسک .داشت را آرزویش آذرخش  ذهت 

ی .داشت بزرگ
 
 و روح هب نیست  بودن سالبزرگ به بزرگ

  .است شیوا زبان و بزرگ ذهن

رسی    ع با زن سوگیل، حق در داد خرج به بخشایش که آبان

 به آبان و اصالن با همراه و شد آماده ممکن حالت ترین

 دست از عزای از را پرسک کهآن از بعد و رفتند خرید

ی شادی با آوردند در اشبازی دستگاه دادن  به زایدالوصف 

ی مراتب به حایل با هم سوگیل .بازگشتند خانه  رایه بهیر

خانه  از رسشار و رسخوشانه نی  ی پرس و پدر و شد آشی  

  . رساندند تلوزیون به را خود  خوب حال

م مهدکودک دیگه من بابا-  .نمی 

 



  روبِن                                                 

 

ی اصالن،  کردیم متصل تلوزیون به را بازی دستگاه که حیت 

  : پرسید و انداخت پرسکش به نگایه نیم

 بابا؟ چرا-

ی با و کرد بازی هایدسته رسگرم را خود  پاسخ آرام صدان 

  :داد

 .کی  ییم اذیتم اونجا هایبچه-

یم مگر و بود رفته آذرخش به دقیقا نگاهش مظلومیت

ه نگاه این برابر در َمرد این شد    کند؟ ستی  

ین برمتیم فردا- ی کنمیم نامت ثبت شهر مهد بهیر  راض 

 شدی؟

 بعداز که اینانهجا بوسه این به ارزیدیم موافقتش

 و شدیم زده طرح اشگونه بر یادگارش هایلب از آذرخش

  .پرسکش هایخنده از امان

اشگ برات بیا !آبان-    .کردم درست پی 

 



  روبِن                                                 

 

 جااین آذرخشش کاش و دید را پرسکش دویدن اصالن،

 است شده صنوبری و رسو چه نباتش شاخه ببیند تا بود

انه چه و  .پدرش از بردیم دل دلی 

 .کنیمیم بازی بعدا !بابا-

خانه رایه را هردو اصالن موافقت  آن فردای .کرد آشی  

 سوار هیجان با آبان .ایستاد مهد در جلوی اصالن روز

 :گفت نشسیر ی محض به و شد ماشی  ی

 !بابا-

ی تیغه روی را عینکش  کمربند که درحایل و نهاد بیت 

ه او به منتظر بستیم را آبان کودک صندیل  ات ماند خی 

ی اوهم .دهد ادامه را هایشحرف ی با وقفهن   گزاف هیجان 

  :گفت

ه یه- نیم دیدمش مهد حیاط توی امروز است دخیر

 .بزنه حرف تونست

 

 

 



  روبِن                                                 
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  .نگریست را آبان  عتاب با و نشاند جبی  ی بر چی  ی اصالن

ی-    .نکردم شمسخره من کن باور بابان 

ی دوست باهاش کن سیع پرسم آفرین-   .بیسر

 حرکت به را ماشی  ی که همی  ی و نشست خود جای بر

  :گفت آبان درآورد

 .دیگه سالشه شیش نزدیک اون آخه بابا-

 .سالته پنج نزدیک توهم !خب-

 قرمز چراغ پشت که همی  ی و داد تکان خنده با را رسش

 سیاه زمینه با قرمز بیلرسوت که فردی دیدن با کرد توقف

 



  روبِن                                                 

 

 .افتاد تنش کنار و یدلغزی فرمان از دستش داشت، تن به

ی .آورد یاد به را آذرخشش  شب یک تاوان که آذرخیسر

ی شد اشتباهش   .ساله چهار جدان 

 

                                                  *** 

  

 با شد، مطمی  ی عقبش در اصالن نبود ی از که آذرخش 

 گلش از گل آوان دیدن با .رساند مهد به را خود عجله

ک پای یجلوی .شکفت  را لبخندش جواب و نشست دخیر

  .داد ترعمیق لبخندی با

ی-   خوبه؟ امروز مامان جان 

 گلویش روی توپ یک اندازه به غیم رسش، دادن تکان با

 را خود قدرآن .بود زاده قوی آذرخش او اما .شد بغض

 غم پس بیاورد تاب را پرسکش دوری بتواند تا کرد قوی

ک نگفیر ی سخن  لعنت و بزند زمی  ی را او توانستنیم دخیر

  .گذشته به

 



  روبِن                                                 

 

 طورهمان و برداشت عقب به قدیم زده وق آذرخش  ]

  :غرید بود گرفته بازی  را بیلرسوت آستی  ی رس دکمه که

ی خواییم- ؟ کار چ    کت 

ی رو خواهرت جور باید تو !نه من-  کار این البته .بکیسر

 .شغلتونه

ی به خروش و جوش با  قدم منی با و شد براق اصالن سمت 

ی به را بینشان فاصله ین 
 
  .کرد تبدیل فاصلگ

ی باشه حواست!یه- ؟یم چ 
 
  گ

  :افزود و کرد تنش هایلباس به ایاشاره

ع طبق هرچند تنم فروخیر ی به تن خواستمیم من اگه-  و رسر

   .مکانیگ دستیار کار ی تو زدمنیم بدم بود عرف

ک رستاپای به نگایه اصالن،  که فهمید و انداخت دخیر

  .نیامد پایی  ی خودش موضع از اما است رفته تند کیم

 .خوامیم رو امبچه من-

 دقیقا دادمیم فراریش داشتم که لحظه همون !ببی  ی-

 یگ خودم هایدست با رو خودم دار طناب لحظه، همون

 



  روبِن                                                 

 

 تراشیدن، بر عالوه رو اعدامم جوخه و بافتم رو یگ زیر

  .بخواه نتزی از رو اتبچه توام .کردم کاریشم منبت

 به همان اعدامش جوخه که دانستنیم و گفت را این

ی  .است نوزاد آوردن دنیا  اششانه بر که اصالن دست 

ی نشست،  او به مالمت از رسشار نگایه و داد خود به تکان 

  .انداخت

  نه؟ من با آره کوره شمیس و عوره و عره با-

ر با  ی نوک باراین و زد پس را اصالن دست رسر
یشمش تی    ی 

  .داد تکان او مقابل وار تهدید را اشاشاره انگشت

ی دنیای تو-  به و نکردم غرق لجن توی رو خودم هاکثیف 

ی از َمردونه و َمرد جاش  تا آوردم در تمی  ی پول کثیف دست 

 که ذارمنیم پا حرویم کار ی تو بدون پس نباشم خور حروم

 از بازم حالله، صیغه بگن قدرهرچه حاال .بسوزم تهش

 .حرومه پولش ظرمن

   .خوامیم رو امبچه فقط من نیست مهم برام-

ی   :غرید و زد عسیل زیر لگدی عصت 

 



  روبِن                                                 

 

؟یم تکرار یه اینو چرا-   کت 

   .بیاری تو رو بچه اون قراره چون-

ی و شد پایی  ی و باال ترس با گلویش سیبک   :زد لب متحی 

  من؟ چرا-

 دادی رو زنم منو بچه رفت یادت داری؟ آلزایمر-

 .برد خواهرت
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اهنش یقه .کرد گرد عقب واهمه از ُپر و هراسان  را پی 

 پا جای پا خواستیم اگر  .چسبید ترمحکم و سفت

 



  روبِن                                                 

 

ی عطای بگذارد، خواهر
 

 تا بخشیدنیم او لقای به را زنانگ

ی قبای
 

  .بزند تن را مردانگ

  درسته؟ دیگه؟ بدی انجام لقاح خواییم ...خواییم-

  :گفت و پاشاند آذرخش روی به خندینیش ن،اصال

   .رفت باد به شما لطف به که بود یگ همون لقاع-

م من-   .دخیر

 آغوش به را زانوهایش .نشست زمی  ی روی و گفت را این

 که ایگونه به .کرد آزاد را خود دردناک هقهق و کشید

ان او، بد ی حال دیدن با اصالن ی و حی    .شد میخ متحی 

 تو بچه یه بشه عاقبتم و آخر که نکندم جون همه این-

   .سفید شناسنامه با شکمم

 درد از شده آلبلب و زد چنگ رورسی زیر از موهایش به

  :نالید

  .نضت کنه لعنتت خدا-

 خایل را خود و  بکشد فریاد .بزند داد خواستیم دلش

اهن آستی  ی اما .کند  فغان هرچه و گرفت دندان به را پی 

 



  روبِن                                                 

 

 همیشه که کاری همان .کرد خاموش فریاد گلو در داشت

 از هایشچشم نور شدن خاموش و سکوت .دادیم انجام

  !زیاد غصه

ی اصالن ی حال  ی را آب لیوان دید که را آذرخش وخیم   مقابل 

ک اما گرفت او ی با دخیر
 

 و زد چنگ اصالن کت به آشفتگ

  :گفت درمانده

 یه تو ویل گرفتم تصمیم عجوالنه و کردم خبط دونمیم-

  .پام پیش بذار دیگه راه

  .برگردون رو مبچه-

این واسه .کوتاه ازش دستم .رفت جااین واز کرد ازدواج-

ی ندم لو بابا نضت به رو جاشون که  نگرفتم ازشون نشون 

  .کجاست دونمنیم االن و

ی بگردم ندارم فرصت-  پیداش بخوام من تا که ایبچه دنبال 

 و دیگه َمرد یه ناسنامهش توی رفته اسمش احتماال کنم

ی ی ماه چند و رسیده زدنم حرف مرحله به حتر
 
 تا کنم دوندگ

م پسش رو ساله چند اونه بتونم  برم پلیسم رساغ ی .بگی 

ی که نفری اولی  ی  و باباته نضت و مامان زری شهیم دستگی 

 



  روبِن                                                 

 

 یه بهم پس نه یا کی  ی پیدا هم رو آرزو بتونن  نیست معلم

ی به رو ما بعدش بده بچه   .سالمت به رو تو خی 

  .پام جلوی بذار چاره راه یه گفتم-

ی با کشان درهم اخم   :زد لب تغی 

  .نیست ایچاره-

ی را آب لیوان  برود کهاین از قبل .گذاشت آذرخش مقابل 

  :گفت ملتماسانه

  .کن عقدم پس-

  .شد قدم ثابت  و رفت فرو شوک در اصالن

 رو من اومد که بچه خودت قول به بعدش و کن عقدم-

ی به  با بشم حامله زن یه نذار فقط سالمت به رو تو خی 

 من برای ویل نیست مهم تو واسه اگه .سفید شناسنامه

ا این مهمه   .چی  

 با را بازدمش و کرد خنک عمیق دیم با را وجودش اعماق

ون شتاب   .داد بی 

  .دارم دوست زنمم .دارم زن من-

 



  روبِن                                                 

 

ی دوباره  و پررو .فتری فرو قبل آذرخش همان جلد ی درون 

  .جنگنده

 اون خونه آوار رس رو مخونه خوامیم نگفتم که من-

ی چه .رمیم اومد که تبچه گفتم بسازم  اون حال به فرفر

ی بامن باید آخرش و اول آخه؟ داره بچه حداقلش بخوان 

  .حالله ت

  .موقت صیغه نام به هست چی  ی یه-

 برای که ایدیگه هرکس نه آرزو نه زری نه نضتم نه من-

یم تالوت صیغه هاشونگندکاری روی گذاشیر ی رسپوش

ی به .ندارم صیغه به اعتقادی .کی  ی  قمری ننه هر که چی  

 دلش غلیط هر تونهیم خوندنش با کرد فکر رسید

  .نیستم معتقد بکنه خواست

 :افزود اخم و جدیت با

ی برام رایه که حاال .همونه حرفم- یم که حاال .نذاشتر

ی جهنم زندگیم خوای ی  که حاال .کت   خودم خونه توی  جان 

ی پس ندارم دیگه هایخونه   و توله بعد شمیم رسمیت زن 

 .ندازمیم پس رو ت
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 17پارت#

  

 

 

 آینه درون خود تصویر به روز، چند گذشت بعداز

ی و زد زهرخند ی رورسی به دستر رم ابریشم   .کشید رنگ ک 

ی از امان و بود غریبانه هم ازدواجش  لبخندی با که نضنر

ی رسخوشانه و صادر را ازدواج اجازه کریه  ترک را محض 

ی ازدواج از تصورش .کرد  رد و خواستگاری .بود دگری چی  

 و داشت دوستش که َمردی .گلدسته کردن بدل و

خانواده و خانه اوضاع گرفیر ی نظر در بدون اوهم احتماال

ی .بود خاطرخواهش اش  کوچک، تاالر در عقد مراسم 

 



  روبِن                                                 

 

ی  گریم کاشانه و کشان عروس آخر در و حریر دسپی لباس 

ی برای که
 
 تا زمی  ی تصوراتش با امروز اما .بود اشزندگ

ی امروز .داشت فرق آسمان  و دیدن با که شد َمردی قربان 

ی برای از عاشق امی  ی پیشنهاد ی شنیدن  او فرزند آرزو، نجات 

د دگری َمرد ی به را  فرزند، داشیر ی و انتقام برای از او و سی 

ی ی خراب طرسر ی نکردن 
 
 به رسیدن اصل در و آرزو زندگ

ی .داد قرار آذرخش زنیت را خود اهداف  که آذرخیسر

  .بود کرده اشمعامله پول با نضت

  !بچه اومدن تا فقط-

 رسش از آب .انداخت خود شده سیاه شناسنامه به نگایه

  .وجب صد نه بود مهم وجب یک نه بود گذشته

ی-   .مونمب خوامنیم من اون از بیشیر

ر
َ
ی .بست را خانه د ل را کروات گره که حیت 

ُ
 به کردیم ترش

  :گفت و داد تکیه ستون

ی بریم کن عوض هاتلباس-   .دکیر

س-   .شمیم داربچه نیر

 



  روبِن                                                 

 

انه لوفر هایکفش .گشود ازهم را مانتو هایدکمه  را دخیر

 و تبدل با و رها مبل بر را خود رخوت با .درآورد پا از

  :زد لب اندوه

 ی هرحال هب-
 این بودن فروش شیشه بار ی نضت دخیر

ی باهمه که داره ُحسنم  بری باید بار یه مایه پولیشن 

، چکاب رو خودت ی تو بعدی نفر شاید کت     .باشر

ون سینه از غلیظ آیه  شناسنامه که طورهمان و داد بی 

  :افزود کردیم نظاره را خود

  .شد طورم همی  ی که-

ی-  خوادیم وارث زنم پدر اموال و لما .بدم هدر ندارم وقتر

   .بچه زنم و

 چکار نضت با بگو فقط شازده روزم دو یگ مهمون منم-

یم کبک مرغش و بود کوک کیفش قدراین که کردی

  خوند؟

 یادش تورو سال یه تا که حسابش ریختم قدریاون-

  .نباشه

 



  روبِن                                                 

 

ی روی را کروات ی هایدکمه .انداخت کانیر اهن   رنگ یشیم پی 

  .شد نزدیک آذرخش به و بازکرد یک به یک را

ی خواییم- ؟ کارچ    کت 

 حداقلش .نکن فکر تهش به .بکنم خوامیم هرکاری بذار-

  .نکن فکر االن

ی  .کوباند تخت روی و کرد جدا مبل از را آذرخش جسم 

ک، ی دخیر ل سقف به تنها ساکت و صامت مدت تمام 
ُ
 زد ز

 کشید گدازه استخوانش و پوست در درد که هربار و

 صورت پهنای بر اشگ قطره گایه و زد چنگ  را ملحفه

 خودش تن یخ، و رسد حجم آن دیدن با اصالن .کرد رها

ییخ دچار هم
 
ی اما شد زدگ  و داد ادامه خود کار ی به تحملن 

ی آن، شدن تمام محض به  آذرخش کنار ی را اشخسته جسم 

ی .بست فرو پلک رخوت و رخام با و انداخت  که آذرخیسر

ی ی حتر ی کم و همرایه برای را هایشدست نشد حاض   کردن 

  .دهد تکان خود درد ی

 .بخواب-
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 18پارت#

  

 

 

ی با .گرفت ناخن به را ملحفه آذرخش،  و مرتعد دستر

 بار برای و کشید خود برهنه جسم روی را آن مرتعش

 حال همان در و داد باریدن اجازه هایشاشک به  چندم

  :گفت

 قدراین ها آدم همه .شد اما شه طوراین خواستمنیم-

ی   من؟ فقط یا کشنیم سختر

ی ها آدم همه-   .کشنیم سختر

 



  روبِن                                                 

 

ه هم در اصالن به پشت ی را ملحفه .زد چنی   در بیشیر

 و بغض شدت از صدایش که حایل در و گرفت آغوش

  :گفت بود افتاده خش اشک

ی-    .زیادیه من مال 

د، بر جا از خواست که همی  ی  روی دست اصالن خی  

ک سینه فسهق  دراز دوباره کرد مجبور را او و نهاد دخیر

  .بکشد

احت و بخواب گفتم-   .کن اسیر

ی رسمای از ک تن   تا کشید عقب را خود کیم .خورد جا دخیر

ی ی از که بود جاآن و .بنگرد را او صورت   هایچشم کریستال 

ک   .شد منجمد نی  ی َمرد وجود دخیر

  نکردی؟ استفاده لقاح از چرا-

 خودت خواهر آخرینش .دادیم انجام زیادی هایاحلق ما-

 هم رحمش .کنه گذاری تخمک تونهنیم دیگه زنم .بود

ی ضعیفه   .نداره باروری توانان 

ی کجاست؟ زنت-   دونه؟یم وصلت این از چی  

 



  روبِن                                                 

 

  .نکن فکر اون به تو-

ی چه-   باشه؟ داشته هوو کرده قبول که زن 

ا این به تو که گفتم-  رو خودش یلدالی اون نکن فکر چی  

  .داره

  :پرسید بازهم و ریخت اشک

ی َمردی چه تو- ی که هستر  زن یه با زنت جز به حاض 

؟ دیگه   .آخه مردونگیت و خودت رس توی خاک بخوان 

ی چه تو- ی زن   و ارزش شدی؟ َمرد این دوم زن که هستر

ت   پس؟ رفت کجا تزنونه غی 

  .بشم دوم زن کردم قبول که من رس توی خاک پس-

ی ایچاره تو بتهال- ی .نداشتر   .نذاشتم برات ایچاره من یعت 

یک جسم درد .برید را امانش درد اما بست فرو پلک

ی درد ی طرف، ی زن  ی و شدن َمرد یک دوم  ی ارزشن   خودش کردن 

 به دل در و خورد غلت سو آن و سو این .دگر طرف یک

اه و بد اصالن ی متوجه اصالن .گفت بی   روی .شد او حال 

 به دستش کردن لنگر با و چرخید آذرخش سوی به پهلو

 



  روبِن                                                 

 

ک، کمر ی دور ی به و کشید عقب به را او دخیر طاق  حالت 

وع سکوت در و راند کنار را ملحفه .درآورد باز  به رسر

ی دادن ماساژ ی گرچه هم آذرخش .کرد او شکم   و متحی 

 به آرامش این اما اصالن محبت از شد زده شگفت

ی و کرد تزریق رخوت وجودش ین   هایپلک جا همه از خی 

ی حرکت زیر و افتاد هم بر سنگینش  گرنوازش دست 

 چرخ این که دانستنیم او و رفت خواب به اصالن

 .گرددیم بد چه و چرخدیم کی  ی با چه بالگردان
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ی آن در آذرخش روزهای  سایه زیر شده، طالکوب قفس 

 عبور ردگ یک پشت آور عذاب هایدلهره با همراه اجبار،

 و اصالن برای انگی  یدل صبج در باالخره کهاین تا کردند

ی آذرخش، برای انگی  ینفرت ی آمدن   آزمایشگاه از  بارداری خی 

ی از نوید
 
ی .داد هاآن به را جدیدی زندگ

 
 از رسشار که زندگ

  .شد نو هایغم و درد

   دلم بر اینشسته خوش !نو غم»

  امخشکیده باغ به آوردی تازه عذاب

  بردار من رس از دست کیم !نو غم

  «سوزدیم جایشان هنوز کهنه هایغم

ه خودم خونه برسون رو من-
ُ
 رو تبچه بیا دیگه ما ن

ی تحویل   .بگی 

ی را او آذرخش هایحرف  را اشخنده که کرد ترغیب بیشیر

  :گفت و کرد خوداری اما .کند قهقهه

؟ کور رو شانسم آخرین تا بری بذارمت-   کت 

 



  روبِن                                                 

 

 درحایل و ُبرد باال را ابرو تای یک .چرخید اصالن سوی به

  :غرید کشید  صورتش روی دست حرض که

س- شمنیم رو تبچه نیر
ُ
 خواییم منو ببینم بگو اصال .ک

ی ؟ کارم چ  ی ور برمتیم نگو کت  یم رو خودم که اولم زن دل 

  .!ماشی  ی از پایی  ی ندازم

انه ایخنده تک   :گشود لب و زد مردانه اما دلی 

ی االن که ایخونه همون تو- ییم هستر  به این از منم .مون 

  .مونمیم کنارت رو هفته در روز سه بعد

 از رسشار خودخوری با و نگریست را اصالن عتاب از ُپر

  :گفت وخروشجوش

 و عشق میومدی میون در هفته یه که این، از قبل تا-

 اون سوگلیت پیش روز سه من پیش روز سه هم حاال حال

  .وعلم هللا روزم هی

ی حرص  کهآن برای ک خوردن  ی را دخیر خون با کند بیشیر

  :گفت رسدی

  سوگلیه؟ اسمش فهمیدی کجا از-

 



  روبِن                                                 

 

  گ؟-

  .زنم-

ی د روی غضبناک مشتر  را هایشحرف و کوباند داشی 

  .آورد زبان به لب زیر نجویده جویده

 .خودت به لعنت ای کردی بررست خاک خود ی !دیگه آره-

ی هایحرف خام اگه ی رو آرزو و شدینیم امی   و رد ن 

 رو گوری به گور آرزوی االن یا دادینیم بهش نشون

ه رو بچه یه نبودی مجبور کردییم پیداش
ُ
 خودت با ماه ن

ی جاجابه ی یارو این دوم زن و کت  امت و عزت و بیسر  احیر

ی له پا زیر   .کت 

ی .آمد خود به  و زد مانند چک و آرام اشگونه بر دستر

  .گرفت رس از را نجواهایش ارهدوب

ی دهن به زبون- ی گوری به گور .آذرخش بگی  ؟ یعت   مگه چ 

ی رفته که حاال نضت؟ دست از کشید کم  خوشبختیش ن 

  .شو شنداشته بخت بختک و  رسخرمنش لولو بشو تو

ی اصالن، ان و متحی   آذرخش و کردیم نگاه را آذرخش حی 

اه و بد  زری و نضت به لب زیر  گایه و گفتیم بی 

 



  روبِن                                                 

 

 به .کردیم مالمت را خود هایش،حرف از شده پشیمان

ی با َمرد که ایگونه ی این دیدن  ک حاالت   دانستنیم دخیر

  .کند گریه یا او حال به بخندد

 کاناپه روی را خود آرایم به آذرخش، رسیدند که خانه به

ون تنش از را مانتو و شال که درحایل .کرد رها یم بی 

  :پرسید ناصال از کشید

ی-
 
  سخته؟ خییل حاملگ

ی باید تو- ی بهیر  .بدون 
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 او تنومند و قوی بازوهای به اصالن صورت از را نگاهش

اهن، زیر از که  با و داد سوق بودند شده برجسته پی 

  :گفت اندرسفییهعاقل حالت

ی بارمه اولی  ی من-   .دستم دنیم رو حاملگیم مثبت آزمایش 

  !رتهخواه منظورم-

مردمک با و انداخت جبی  ی بر خط اندود حزن و غمی  ی

ی   :زد لب شده کدر هان 

ییم سحر دم خروسخون-  زدمیم موقع همون از چیه؟ دون 

ون ی بی  ه شب  ی از .گشتمبریم تار و تی 
 
 ویار فقط هم حاملگ

  .دونمیم رو انارش و لواشک و چغاله

  کردن؟ اذیتت خییل-

 آذرخش جواب و خورد اج جایش،به نا سوال از خودش

  .داشت وا فکر به را او

ی- ی یه وقتر گاه تو رهیم اجبار از دخیر   کنهیم کار تعمی 

ی ته تا خودت   .دیگه بخون رو هاشبدبختر

 



  روبِن                                                 

 

 تن  را کت هم اصالن .بست چشم و داد گاهتکیه به تکیه

  :گفت و برداشت عسیل روی از را سوئیچ .زد

ی مواد از ُپر یخچال-  اندازه به برات هم دکم توی .غذان 

  .گذاشتم لباس

ی و گشود چشم  خاطر به دید رفیر ی به آماده را اصالن وقتر

 تنها از  هست اکنون و نداشت وجود کنون تا که ایبچه

 گفتیم که ترش .نشست ترس وجودش در کیم ماندن

ی مبادا  برخالف زبانش اما .بیاید نطفه این بررس بالن 

ی غلیانات   :گفت اری دگری چی  ی اشدرون 

ی روز سه !آها-    .نرش دیر که بدو .سوگیل 

بارداری اول هفته روز، سه این جز به که بگوید خواستیم

ی اما ماندیم او کنار را   خارج و شجاعانه سخنان این وقتر

  .بگذارد او رسرسبه  کیم گرفت تصمیم شنید  را دلهره از

   .فعال .اونه روز سه آره-

  :گفت تاکیدانه و تادایس خروج از قبل اصالن

 



  روبِن                                                 

 

ی فرار .نکن لگد پات زیر رو اعتمادم-  بری سنگم زیر کت 

ت  رو بچه این داغ هم رو بچه اون داغ هم .آرمیم گی 

 االن نبی  ی .شه خنک دلم که کنمیم صاف باهات طوری

ی تونمنیم نکن فکر و آرومم ی دلم روی که داغ   رو گذاشتر

ی ی خوادنیم دلم فقط کنم تالف 
 
 .بسوزونم رو رتخواه زندگ

 تنه از ایپاره  بازم بگذره که هم سال صد بچه اون وگرنه

  .کنه صدا بابا رو دیگه یگ قراره که منه

 درون نطفه همی  ی با خانه این برزخ بگوید خواست

ی النه آن به ارزدیم شکمش  خانه  اسم شودنیم که حیوان 

 .پرستدیم را جااین آرامش و آسایش و گذاشت آن روی را

 .رفتیم پیش ماهیک داشت اگر که ندارد هم فرار قصد

ی کوبانده بهم اما ر، هایقاب شدن 
َ
ی د ک 

 و متعجب دخیر

 اطراف رسگردان کرد مجبور را او و پراند جا از را رسگشته

  .بنگرد را

ی-   رفت؟ جدی جدی یعت 

  .داد قرار شماتت مورد را خود و  زد رس به را دستش کف

 



  روبِن                                                 

 

؟ که خب-  رو رفتنش عزای خواییم نکنه دیگه رفت چ 

ی؟  و تخت توی برتیم .آدیم همینه کارش ماهیک بگی 

  .شهتوله خاطر به بمونه خوادیم اگه هم حاال .رهیم بعدش

ی  درون را خود رحمش، درون نطفه و موقعیت به اهمیتن 

خانه ه این از کرد سیع .انداخت آشی  
ُ
 ماهیک همانند ماهن

ه .کند اری استفاده نهایت گذشته
ُ
 به دانستیم که مایهن

ی از اصالن هایکشیدن نشان و خط خاطر  و زری دست 

ر ی به نگایه !پس .است امان در نضت
َ
 هاکابینت د

بهیک و شد متعجب مقابل صحنه دیدن با اما انداخت

رها روی هاینوشته یک
َ
 خود برای بلند صدای با را د

  .خواند

نوشیدن ی .ممنوع خوردن زعفرون-
ُ
 .ممنوع کافئی  ی ُپر ایهُ

 .ممنوع کنرسوی غذاهای
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 21پارت#

  

 

 بود کرده متصلشان جدیدا اصالن که  را هانوشته تمایم

رها از
َ
ی .داد جا زباله سطل درون را هاآن و  و کرد جدا د ن 

 کردن رصد بعداز و کرد درست چای خود برای خیال

 تهگذش همانند و انداخت باال ایشانه یخچال، موجودی

یتخم ی بار این و برداشت مرغ   خود برای دلچسب املتر

ی بعداز .کرد آماده  و نشست تلوزیون رویروبه شام، ضف 

ی آمدن با ناگهان که ُبرد پایی  ی و باال را هاشبکه  از صدان 

ر جانب
َ
  .دوخت چشم درگاه به هراسان و پرید جا از د

  اونجاست؟ گ-

 ترس و بود گذشته نیمه از .انداخت ساعت به نگایه

ی ی و بیشیر  کیس نداشت سابقه .آورد هجوم تنش به بیشیر

  .بیاید خانه این به

؟ گ بگو هوی-   هستر
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ی بلند سایه دیدن با  و کشید بلندی جیغ ی ظاهرشد که باالن 

کرد مبل پایه به پایش کند گرد عقب خواست تا  اما .گی 

ی شدن، زمی  ی بر نقش از قبل  و حلقه کمرش دور ی به دستر

ی   .شد اشنشسته خون به نطفه و او ناچ 

  .منم !هیس-

ی با   :گفت لرزان و مرتعد صدان 

ی هرگ کیه؟ منم-  به خودم .باش نداشته بهم کاری هستر

 از مو تار یه اگه که شکممه توی آدیم یه توله ویل جهنم

فن اینا .کنهیم حذفم دنیا از بشه کم رسش ف رسر  ندارن رسر

 .دردرس واسه کنهیم درد رسشون و زیادیه پولشون ...ها

شنیم تورو هم و من هم
ُ
  .ک

د را آباژور کلید .نشاند کاناپه روی را او آرام،  لب و فرسر

   :زد

  آخه؟ جااین آدیم گ من جز به-

ی  و کرد جاجابه را خود پاچهدست .کشید ترس رس از هیت 

  :پرسید عجله با
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  شنیدی؟ رو هامحرف-

ی و کرد نگاه را آذرخش خندان،  شدیم دور او از که حیت 

  :داد پاسخ

  .رو اشهمه-

خانه به  خایل جای جلب ناکشغضب نگاه رسید، که آشی  

 حرص با .شد مرغتخم   از خایل ماهیتابه میخ و کاغذها

ی ی رایه .برداشت را قند آب  با شده پر لیوان   و شد پذیران 

د آذرخش دست به را لیوان   .سی 

  غذا؟ شد هم مرغتخم-

 جز به  ماهیک درواقع .کردم درست بودم لدب رو همون-

ی که مواقیع   .خوردنه مرغتخم کارم هستر

ون مشوش را نفسش   :پرسید و داد بی 

؟ رو کاغذها چرا-   انداختر

گاه تو گفتم دیگه- ها این که نگفتم کردمیم کار تعمی   چی  

ی از .نیست حالیم رو  رو شغصه که منه بچه مگه طرف 

  .یگهد یگ نشدم من .بخورم
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 خشم با .کرد مبل دسته حائل را خود دار نبض دست دو

ی و ی در و شد متمایل آذرخش سوی به تغی   تخس صورت 

   :غرید او

ی مگه- ؟ گون    برنج 

ی به ایاشاره ک شکم    :افزود و کرد دخیر

ی دقت خوب اگه- ییم کت  ی توعه شکم توی بچه بیت   یعت 

ییم محسوب مادرش   .شر

  .است دیگه یگ مادرش-

ی به از هم دشخوی ی زبان  ی حرف این آوردن   اما .نبود راض 

  .شدیم وابسته مادرانه حس و بچه وجود به نباید

ی اگه- یم آتیش به رو زندگیت بشه کم مبچه رَس ی از مون 

 .کشم
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 22پارت#

  

 

ب اهل  هایچشم و محکم لحن اما نبود جرح و ض 

 اب .مقابل فرد ی برای کردیم حجت را هایشحرف نافذش

 باال به را موهایش که طورهمان و کشید عقب مکث،

  :گفت کرد هدایت

یاین تو االن چون گذشتیم بچه اون از زنم و من اگه-  جان 

 هر تونمنیم من .باش مواظب پس شکمته توی من بچه و

م رو زن یه دست دقیقه به دم  یه بخوام کس هر از و بگی 

 مجبور کمه نوقتموی چون االنم همی  ی .بغلم تو بندازه بچه

   .گذاشتیم لقاح بگم زنم خانواده به شدم

  :افزود سپس گذاشت ایگوشه را آن و کرد تا را کت

   .مونمیم جااین رو هفته این تمام-

ی تبچه برای هم جا؟این بیاد یگ شهنیم-  هم کنه آشی  

ی ی وقتر   نباشم؟ تنها نیستر
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 اگه .ونندیم زنم و مخانواده فقط منو گرفیر ی زن ماجرای -

 جااین فعال چون گذاشتیم لقاح گفتم زنم خانواده به

ی دنیابه بعداز نیسیر ی    .میان بچه اومدن 

ینیم  ی و شد خی     :گفت عصت 

 اجاق زن یه جلو مونده همینم ...ها اینجا نیاری رو اونا-

 شوهرشه گلدسته قضا از اونم که مقلمبه شکم با کور

ه هک بابا نضت خونه برم .بخورم تاب   .بهیر

ی- ی از نضت خونه رفیر ی یعت  ه؟ موندن جااین تنهان    بهیر

  :زد لب متحرس اما قاطع و داد تکان درهوا دست

س- ی تا اونا نیر  منبع شکمم تو بچه جای به بدونن وقتر

  .گننیم بهم ترمناز گل از دمیم پرورش براشون درآمد

یاتا به تا کرد راست قامت .کشید رس  را قند آب لیوان  فر

 ثابت  آن یک در اما برود بود شده او به متعلق که

 و انداخت اصالن به نگایه و اطراف به نگایه .ایستاد

ی حس ناخودآگاه
 

  :پرسید و کرد گل وجودش در زنانگ

  خوردی؟ شام-
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  .نه-

  برات؟ کنم درست-

ی اورا بتواند تا کشید گردن اصالن  آذرخش .ببیند بهیر

  :گفت او آلودعتاب نگاه دیدن با  ُپرحرص

س- یش تبچه نیر   .شهنیم چی  

  .کن درست املت-

خانه به   :کرد غرولند و رفت آشی  

 ی اون جز به-
ی چی   ی و بهیر   .نیستم بلد تریعیون 

 شدن جاری بوی ها،قابلمه تروق و ترق صدای آمدن با

ی
 
ی کلبه در را زندگ  بلند گایم پس، .کرد حس خود احزان 

 می  ی پشت فرصت، زا کنان سواستفاده و برداشت

خانه   .نشست آشی  

ی بعیده ازت- ی بلد آشی     !نباشر

   خوردن؟ ُمسما مرغ به چه و شهر پایی  ی بچه-
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 .شکاند شدن رسخ حال در هایگوجه روی را هامرغتخم

ی سبد  ادامه و گذاشت می  ی بر نمکدان با همراه را هاسی  

  :داد

 بافورش و جور جنس و کوک کیف هروقت مامان، زری-

 .کردیم قلقل گاز روی قابلمه بود نئشه خودش و رمگ

ه بچه بابای وقت هر هم بابا نضت  ریختیم جی 

 برامون پزی کله و جیگرگ از بود لول جنسش و حسابش

ی فالفیل رو وعده یه منم .میاورد سور  یه .زدمیم سق چی  

 بستمیم سنگ هم نبود خوردمیم بود اگر مدیگه وعده

 .شکمم

 

 

 

  

 23پارت#
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نگ .گذاشت اقالم سایر کنار را ماهیتابه
ُ
 نزدیک را آب ت

ی   :افزود و کرد ساز جا اصالن دست 

ی قدریاون !ببی  ی ویل- ی دلم چشم   به دست که هست سی 

   .نزنم وسایلت

  نیست؟ گفتم من مگه-

  کردی؟نیم کارا این آرزو برای چرا !دارم سوال یه-

ی آرزو برای- یم فراهم مادرم یا خودم یا رو بود الزم هرچی  

ی نضت کار از همه .کردیم  که نبود کسهیچ و بودن راض 

ی  همی  ی روی منم باشه برگشته شخونه در از ناراض 

دم رو چی  ی همه حساب  نه آرزو بعدم .خودش دست سی 

    .شانسم آخرین قضا از نه بود زنم

ی پنجه .نشست َمرد روی روبه اصالن، آخر ی جمله به اعتنان 

  :گفت و کرد قفل درهم را هایش

 



  روبِن                                                 

 

 .نباش دلچرکی  ی دستم از دادم فراری رو آرزو کهاین از-

 رو رسمون بارم یه خونه اون تو ما نشه چه بشه باورت چه

ی روزهاهم .بخوابیم که نذاشتیم زمی  ی راحت یم پاسبون 

 در آرزو خواستم فقط من .هاشب به برسه چه دادیم

ی و آرامش ساحسا داره دوست اونو که مردی کنار ی  خوشر

ی کنه  !خب اما .نباشه خودش بچه بچه، اون اگه حتر

 مادرتر ویل کنهیم حمل رو بچه که اونیه مادر درسته

س .کنهیم بزرگش که اونیه ی نیر  مادر آرزو و خوب پدر امی 

هیم جاشو میاد هم بچه این .براش شهیم تریخوب    .گی 

  :زد لب دید که را اصالن موشکافانه نگاه

 ویل باشه دوتا خودتون بچه که خواستیم دلتون دونمیم-

ی اون با اینم  شاگرد همون هنوز کنمیم فرض .نداره فرفر

 همی  ی شماهم .اومده لقاح همون از هم بچه این و اوستام

  .کنید رو فرض

ک غم از ُپر و کدر هایچشم در اصالن، ی دخیر  به را چی  

ی آدم با هاسال او .خواندنیم صداقت جز  ارتباط در هان 

 این و کردیم آبیاری دروغ را شانریشه و رگ که بود

 



  روبِن                                                 

 

ک  که ایگونه به .دادیم را بودن صادق بوی عجیب دخیر

ی همان با
 
د گایه و سادگ

ُ
 به چه باشد نفعش به چه بودن غ

ر ی هیچ ض  ی جز به چی    که نداشت چنته در راستگون 

  .بگوید

ی- ی جااین از وقتر ی رفتر ؟یم کارچ    کت 

یبَی-
 
   .کنمیم ردگ

ت با  اصالن  را دستش هم آذرخش .گرفت باال گردن حی 

  :گفت و داد تکان «چیه» نشانه به

ی کردی فکر-
 
؟ یا کنمیم زندگ

 
ی !نه بندگ

 
 همون من زندگ

ی ی از .دیدی که کثافتیه پراز چال  ی زیر که هم وقتر  سایبون 

ی و وایسادم دنیاش  کمونه و سقف به زدن داشتم دعا هرچ 

ی رسم توی خوردن گشیر یبری کردن
 
ی چون نکردم بندگ  خدان 

ی مونهیم .نکرد
 
   !َبردگ

 اقدام خود دید، که را اصالن شده متوقف هایدست

ی و پیچاند َمرد برای فوری ایلقمه .کرد  .گرفت او طرف 

ی ی اشدلسوزی و مهربان  ی .نداشت رفتارش با سنخیتر  ذانر

  .خارج اختیار از و بود
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ی دنیا این از ما- ی جز یدیمند چی    .غصه و بدبختر

ی ی برای هم پریونش شهر هایقصه خوشبختر  .دردهاستن 

  .تو مثل یگ برای

ییم ازکجا- ی من دون    دردم؟ن 

ی از رو نون و نخوردی کتک وعده سه روزی د ی- ی چنگال   بی 

ون نکشیدی ی بی   رست اگه .بخوری و خودت خون تو بزن 

،یم خوب خونه باالست، ،یم سوار خوب ماشی  ی شیت   شر

 برای واقعا شب که رسیدی باور این به و پول پر جیبت

ی خوابیدنه ی یعت     .دردین 

  :گفت رفیر ی از قبل اما کرد علم قد

  .بردارم رو وسایلم خونه برم رس یه باید-

ی-   .هست جاهمی  ی بخوای هرچ 

  .گرفت او از چهره و گزید لب مستاصل

 .بیارم باید رو بانکیم کارت-
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 24پارت#

  

 

 

 گوشه دستمال با و کشید خوردن از دست اصالن،

 و فروبرد جیب درون دست سپس .کرد تمی  ی را دهانش

ی   .گذاشت می  ی روی را  بانگ کارت 

 پیاده پارک، خرید، برو رفت رس تحوصله شدی، خسته-

  .بکش خط نقدا رو نضت دخمه دور ی ویل روی

س- ی نیر   .مرینیم توام منت زیر .نمیارم تبچه رس بالن 

ک سینهبهسینه ی آذرخش اما کشید گردن دخیر  از پرواترن 

سد رسکش هایچشم و عاض نگاه این از که بود آن   .بیر

ی تا- ییم حمل رو من بچه وقتر  رو خرجیت دارم وظیفه کت 

  .بدم
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ی آذرخش  و کشید را اشتنه نیم .انداخت باال شانه خیالن 

  .برداشت را کارت

   .باشه کوفت باشه مفت-

یم برات هم خونه یه .خودمه با خرجیت بری جاهماین از-

م   .گی 

ه کیم آذرخش  و تنید هم در عذار سپس کرد نگاه خی 

  :گفت

 اگرهم .مونهنیم هامدست توی نریزم عرق براش که مایل-

ییم فکر ان برام باید آرمیم دنیا به تبچه چون کت  ی جی   کت 

ی ماه نه این و ماه یک اون بگم باید
 
ان شهمه حاملگ یم جی 

   .شه

 از صدا پر را بازدمش و گرفت باال گردن .زد کمر به دست

ی این .کرد خارج دهان  مادر یا بود جان بالی دخیر

 شده همرسش آذرخش کهاین آوردن یاد به با فرزندش؟

 متضاد حس دو و داد تکان طرفی  ی به را رسش است،

یحس .انداخت تالطم به را درونش ینگری از مملو هان   و ان 

ی
 

  .آشفتگ
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ی آذرخش اما ی و اصالن به اعتنان   کش او، درون احساست 

ی و داد بدنش به قوش و  آرامش، از رسشار خواب از راض 

ی  دیدن با .رفت نشیمن سمت و زد صورتش و دست به آن 

ی ی زیر هایزمزمه و شد متوقف دست به کتاب  اصالن   لت 

  .داد تحفه گوش به را او

  .رسده میکرسا ای؟برهنه پا چرا-

 بر را هاآن کیم و انداخت شاشده رسخ انگشتان به نگایه

د دگر هم  مقابل مکرومه صندل جفت یک ناگهان که فرسر

یمحبت .گرفت قرار پاهایش  هاآن طعم وقتهیچ که هان 

  .نچشید را

  .نرسه بهش رسما بدنت بپوش-

ی بار اولی  ی برای رفت، که اصالن  و کشید شکمش به دستر

  :کرد نجوا  وار،مزمهزی بغض با

 همچی  ی قرار ی که حالت به خوش .توعه خاطر به اینا همه-

ی داشته پدری   .باشر
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مژه بلندای از که اشگ قطره اصالن، پای صدای شنیدن با

 سوی به و گرفت رسپنجه با را بود سقوط آماده هایش

  .چرخید َمرد

 یگ رمیم من تا شهیم .دراومد مخزنش توی از آب لوله-

ی یه تو کنه درستش بیارم وری خونه به دستر ؟ آشی     بکیسر

 ایستاد کمر به دست .چرخاند حدقه در را هایشمردمک

ه اصالن صورت  به  و   .شد خی 

ی بار و کار من-
 

 مهره و پیچ بلدم فقط نیستم بلد زنونگ

ی و بدم تاب   .کنم آباد رو هاخران 

 ویس به تنظیف پارچه چند .زد باال را شلوار هایپاچه 

  :گفت غدی با و کرد پرتاب اصالن

  .باتو نظافت من با لوله-

ی درک خواینیم - ؟ آزاد گذشته مثل دیگه که کت   نیستر
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 25پارت#

  

  

 

 زیر ایحوله سپس، .زد برپا جا از و کشید ایکالفه پوف

 که درحایل و نشست آن روی زانو دو .کرد پهن خود پای

 لب چرخاند تشدس در خودش خاص سبک به را آچار

  :زد

حرف این از ترکلفت پوست بره من به اگه نباش نگرانش-

   .هاست

ی هیکل به نگایه نیم  که حایل در و انداخت اصالن عضالن 

ی   :افزود داد قرار هدف را او گردن 

  .شهیم کلفت گردن بره تو به اگه البته-

 را اشمغزی شکسته قسمت  .درآورد سینک زیر از را لوله

ی با و کشید هسمباد   :زد پچ غریب لحت 
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   .بره مادرش به هم شاید دونمنیم-

  :پرسید و گذاشت سطل درون را شده خیس هایپارچه

؟ تو مادرش مگه-   نیستر

 گمیم االنم گفتم بار یه .شمکننده مادرحمل فقط من-

ی بهش و کنهیم بزرگ رو بچه که اونیه اصیل مادر  رسم 

ی درست
 
ی و بخشش بهش .دهیم یاد رو کردن زندگ

 
 و بزرگ

ی و دهیم یاد رو کردن درک  .کنهیم معنا براش رو خوشبختر

 غذا آداب و زدن حرف درست .کنهیم خرجش رو محبت

یم دهنش توی غذا لقمه لقمه و دهیم یاد بهش رو خوردن

ی از سیاه دنیای توی که اونیه مادر .ذاره
 
 سفید بوم یه زندگ

ی تایازده و بسازه شبچه برای
 

ی به مدادرنگ  و بده بچه دست 

  .کن رنگش بگه

  تا؟یازده چرا-

ی مادرا چون- یدوازده جعبه سیاه رنگ  نیم بچه به رو تان 

   .دن

ی مغزی روی را لوله  تفلن نوار با و  گذاشت کابینت درون 

  .کرد محکم و مهروموم را آن اطراف
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ی مادر سوگیل-   .براش شهیم خون 

؟یم کجا از-   دون 

یم رو هاشونداشته قدر هاشوننداشته قیمت به هاآدم-

ه که کیس .دونن  داربچه شدن، دار هوو قیمت به  حاض 

ی مادر مسلما بشه   .شهیم خون 

 و او اصیل هدف سوگیل هایگفته طبق که اصالن

 آذرخش، به تنها دانستیم بچه داشیر ی برای را اضارهایش

ک اما .نگریست محزون ی دخیر ی به توجهن   او نگاه سنگیت 

 شده خیس کیم حوله .شد بلند و گرفت کمر به را دستش

 مرغتخم عدد چند و رفت یخچال رساغ ی .کرد جمع  را

ی روی را هاآن خواست کههمی  ی اما .برداشت  بگذارد کانیر

  .شدند ربوده دستش از

ی متوجه مرغ؟تخم بازهم- ایطت تو نیستر  باید و خاصه رسر

  بخوری؟ مقوی غذاهای

 مگه اصال .کنم درست رو غذا همی  ی بلدم فقط که گفتم-

؟ اجاره منو رحم و بختم رس بیای گفتم من   کت 
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ل برای عمیق بازدم و دم چند  تا کشید رفتارش و خود کنیر

ی چه که نکند یادآوری او به  .آورد فرزندش رس بر بالن 

 هاآن جای به و بازگرداند یخچال به را هامرغتخم سپس

یجات یمقداری و مرغ تکه چند   .برداشت سی  

ی هایش،رفیر ی تند از شده پشیمان هم آذرخش  به دستر

ی ی به رو و کشید پیشان   کردن خردن مشغول که اصالن 

ی سیب   :گفت بود هازمیت 

  بدی؟ یاد منم به شهیم-

ه نگاه توجیه دید که را اصالن شده ریز هایچشم و خی 

  :افزود وار

یم فودم و فست و رستوران .بخورم ذارینیم که مرغتخم-

ی
 
ی گ م یاد دستت کنار بمونم بذار !خب .بهداشتیه غی   بگی 

ی که مجهویل روز ی یه و سوگیل روز سه وگرنه یم تلف نیستر

ی از شم
 

 .گرسنگ
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 26پارت#

  

 

ی بند کردن پاره قدرت که نگایه همان با اصالن  را آدم دل 

 اجازه و کشید عقب مقداری را کنارش صندیل داشت

  .کرد صادر را خشآذری نشسیر ی

  .کنم خرد بده رو هادلمه فلفل-

ی که تو-   !نیستم بلد گفتر

ی کارد نوک با
 
 فلفل سبد ی بود گرفته دستش درون که بزرگ

  :گفت حال همان در و داد سوق خود سوی به را هادلمه

ی شلم کنمیم نگاه تو دست روی-  کنمیم خردشون شوربان 

ه بیکاری از دیگه   .بهیر

 خرد طرز دیدن با و انداخت آذرخش به گایهن چشیم زیر

 این .بخندد بلند صدای با خواستیم دلش ها،فلفل کردن
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ک ی تمام اندازه به دخیر د و رستفر
ُ
 تمام اندازه به بودنش، غ

ی کله  داشت خود همراه به را آرامش بودنش، لجباز و شفر

ی و عادت به تبدیل که اجباری از ترسید اصالن و  که عادنر

  .شود اعتیاد به تبدیل

  !سوگیل حال به خوش-

  چرا؟-

یجات، به ایاشاره ی سیب و هامرغ سی    شده خرد هایزمیت 

  :داد پاسخ و کرد

  .خودش برای کدبانوی پا یه شوهرش-

 اصالن را هرچه آذرخش و ایستادند هم کنار دونفری

د گوش به دقت با گفت  یا و زدن هم در او به گایه و سی 

 که شدیم مجبور گاها هم اصالن .کرد کمک پز و پخت

ی کار  بر جاتادویه و نمک ریخیر ی همانند را او هایخران 

،  را روغن بدون هامرغ کردن رسخ و کدوها سوزاندن کانیر

 آن منکر توانستنیم هااین همه با اما .کند جور و جمع

 است گذشته خوش او به ساعت چند همی  ی که شود
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 هاهمرایه و هااقاتف این از وجودش تمام از بلکه

   .بود رسخوش و خوشایند

 و تلخ روزهای آن یاد با انداخت مقابلش سبد به نگایه ]

ین،  به را دستش ناخواسته  و نشاند لب به زهرخندی شی 

نیم گذشته همانند هم هنوز .کشاند هادلمه فلفل سوی

این اصالن کاش و کند خرد را هادلمه فلفل درست تواند

اهنش، آستی  ی کردن پیدا تدادام با .بود جا  را دلمه فلفل پی 

چهره از اشک رد زدودن بعداز و گذاشت اول جای روی

  .چرخید آوان سوی به اش

  مامان؟ جانم-

ی به ایاشاره انگشت، با ی دفیر  آذرخش نگاه و کرد اشنقاشر

ی .باخت رنگ ایلحظه برای کش دید که زمان   یک دخیر

 درون را خود و یدکش تصویر به را نفره سه خانواده

ی .داد جا پدر آغوش  به را حرست از باری کوله که نقاشر

  .گذاشتیم نمایش

  .مامان خوشگله خییل-
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 ی مابی  ی از را خودکار
 اشروزانه کتاب و حساب دفیر

یدست با و برداشت ی مرتعش، هان  ی زیر امضان   آوان نقاشر

ی این او .کرد ثبت آن درون را بیست نمره و زد
 
نیم را زندگ

ی چنی  ی بار ی دارد است تمام سال چهار اما خواست
 
 را زندگ

ی و کشدیم دوش به ، پشت را سختر  به رو و  رد سختر

ی .کندیم حرکت جلو
 
 فرو هم از ماه ده بعداز که زندگ

ی برهم چشم در و پاشید  به خود از را آوار از ایتپه زدن 

ش است هنوز که هم هنوز و گذاشت جا  در را خاکسیر

ی   .پاشاندیم اصالن و آذرخش چشم 

  .بخور غذا بیا عزیزم آوان-

یجات و مرغ خوراک  مورد غذای به روز آن از که سی  

 آوان عالقه مورد غذای به آن از بعد و خودش عالقه

 کنار خودش و گذاشت می  ی روی را بود شده تبدیل

کش   .نشست دخیر

 و درشت همیشه مثل هاشدلمه فلفل دیگه ببخشید-

  .نبدقواره
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 نمایش به را هایشدندان از یگ خایل جای که ایخنده با

ی در را قند و گرفت نیش به را مرغ گذاشت  آذرخش دل 

ی از او برای که یادگاری .کرد آب  .بود ارزشمندتر هرچی  

 

 

 

  

 27پارت#

                                       

 

   *** 

  

ی پدر دیگه شدم خسته بابا ای-   !صلوانر

 اصطالح به که حایل در و داد رس بلند ایدهخن آبان،

  .کرد حرکت به مجبور را اصالن کشید،یم را افسارش
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  .جونمامان پیش بیا آبان-

ی» با همراه را رسش ی و فرستاد باال ممتد «نج   به توجهن 

ی کاسه  رسگرم دوباره بود، مرجان هایدست در که آشر

  .شد بازی

ت آش نیای اگه-   .باشم تهگف ...ها نمیاد گی 

  .کنمیم بازی دارم بزرگ مامان آخه-

 درد از کنان ناله و کرد جاجابه دست در را عصا مرجان

  :گفت و  نشست صندیل بر پایش

هیم درد بابات کمر ی-  برو اومد تینوش که االن پایی  ی بیا گی 

  .کن بازی باهاش

 از رو .زد گره درهم اشسینه بر وارصلیب را هایشدست

  .برگرداند را هایشلب قهر حالت با و فتگری مرجان

  .کنهیم ناز و زنهیم حرف شهمه .قهرم تینوش با من-

ی از بش و خوش صدای آمدن با  اصالن ورودی، جانب 

ی با و  منتقل زمی  ی به هایششانه از را آبان ون 
 به خورسر

  .گفت آمد خوش برادرش خانواده
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  .کن بازی تینوش با بیا !عمو آبان .داداش ممنون-

ی از را تینوش افشار،  آبان سوی به و آورد پایی  ی خود آغوش 

  :گفت جدیت نهایت با آبان .کرد هدایت

 .بود الل آوان مثل کاش اصال .کنمنیم بازی باهاش من-

یچشم با سوگیل  جلو به کیم شده گرد تعجب فرط از هان 

 مالیمت با و گرفت دست در را آبان هایکتف شد، خم

  :پرسید

  پرسم؟ کیه نآوا-

های از یگ-    .مهدمون دخیر

ی بد با   :افزود و انداخت تینوش به نگایه طینتر

ی موهاش .خوشگله هم خییل اتفاقا-  هاشچشم و حنان 

  .درشته و سیاه بابا مثل

ی اصالن،  او مجعد موهای .کشید پرسک موهای به دستر

ی با و زد هم به را   :گفت وافر عشفر

  پرس؟گل شدی دراز زبون قدراین گ تو-
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ی خندلب  از و فرستاد باال تندتند را ابروهایش .زد نمکیت 

ی به را خود .کرد عبور هاآن کنار ی کیف   مهدش مختص 

ی و رساند ی به توجهن   بود شده او زل منتظر، که تینوشر

ی رسگرم   .شد کشیدن نقاشر

یم نگاهش دفعه هر .آذرخش به آبان رهیم تخمش به تره-

ی ونا منحوس تصویر کنم   .آدیم چشمم جلوی دخیر

نیم اما جوشید آذرخش خاطر به اصالن هایرگ در خون

ی مادرش به توانست ایمن    .کند احیر

ی اون-   .نبود بد دخیر

 حرف من شهنیم محسوب بدی کرد اون که کاری اگه-

  .ندارم ایدیگه

 را هایشدست ذهنش، در روزها آن خاطرات رفیر ی رژه با

ی و کرد مشت  شده، متحمل فشار شدت از گردنش رگ 

 خاطرات این کردن مرور .داشت را پوستش دریدن قصد

ی که بود این همانند ی گون  ی کج لبه دو شمشی   از را عرن 

ون قلبش درون از و کنندیم رد فقراتش ستون یم بی 
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ی .کشند یم ذره ذره را جانش و بودند جانش که خاطرانر

  .گرفتند

  خوبه؟ حالت-

ی لیوان به یلسوگ از را خود نگاه ی درون آب   سوق او دست 

ی و داد ی به توجهن   و گرفت دستش از را لیوان زن، سوال 

ب یک  رس ی پشت بشنود که بود سخت .کشید رس ض 

ی سخن آذرخش  دستش که کردیم چه اما کنندیم چیت 

ی اثبات از بود کوتاه  !شک .داشت شک آن در که حقیقتر

یب تخم کاشیر ی کشاورز همان .جان خوره همان ی و دبیت  ن 

ی همان .دلش در اعتمادی  دور آذرخش از را او که چی  

ی او بدون چگونه که برد یادش از و کرد
 
 او .کند زندگ

ی آذرخش بدون هرگز
 
 عادت تنها نگرفت یاد را کردن زندگ

 .اشدوری از سوخیر ی و نبودن به کرد
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 28پارت#

  

 

 

 .کرد خشک را شده کشآب ظروف یکبهیک آذرخش،

 روی به که درحایل و گشود دردناکش مچ دور از را دبن مچ

به پاشاند،یم لبخند آوان ی نوک آرام ایض   و زد اشبیت 

  :گفت

  طوره؟چه مامان یادگار ی-

ی همیشه همانند ی به چی   ک شعف از پر لبخند از غی   دخیر

ی اگر دادیم جان او و نشد نسیبش  برای شده یادگار آوان 

ی بار یک ی اوهم که افسوس اما .براند لب بر سخت   قربان 

 آن از فارغ اصالن، ] که ایگذشته .است شده گذشته

 تمام روز ی ده بود، آذرخش کنار ی نیمه و نصف که مایهیک

ون، دنیای از دور به آرامش، کمال در  را خود دنیای بی 

ی کنار ی در ساختمان نقطه باالترین در ایخانه درون  دخیر

د
ُ
 برایش آذرخش با زدن کله و رس .گذراند رستق و غ
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ین ی .بود بخش لذت و شی 
 
ییک از که زندگ  خارج نواختر

  .مدت کوتاه برهه یک در همآن بود شده

   .رمیم دارم من-

ی طعم داشت تازه که آذرخش،
 
 و چشیدیم را خوب زندگ

  :پرسید و زد خندیلب کرد،یم درک را بودن زنده معنای

ووم ری؟یم نخورده شام-
َ
؟ زنیه چه نای گهنیم ه   گرفتر

  .کرد رفیر ی عزم و زد لبخندی

   .گهنیم !نه-

 آذرخش سوی به رفیر ی از قبل .گرفت جا درگاه درون

  :گفت تاکیدوارانه و بازگشت

  .باش بچه مراقب-

ر
َ
 بود بسته را گلویش راه که ابری توده شد، بسته که د

 که است روز ده .دوخت چشم ورودی به تنها و کرد باران

ی کردیم احساس  است انداخته نگاه او به کیم خوشبختر

ی که دریافت  اصالن سخن آخرین با اکنون اما  را خوشبختر

ی صاحب که کندیم تجربه  َمردی با
 
 دگر شخص اشزندگ
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ی تکامل برای است ایوسیله تنها او و است  .او خوشبختر

ی به را روز سه پس، ی تنهان   اصالن هایحرف به .کرد سی 

 .داد انجام خواستیم دلش که را کاری هر و نداد گوش

ی رویاهای که بود کرده اشتباه هم اول از نظرش در  فانیر 

 موقت بود که هرچه هرحال به .دید  اصالن و خود درباره

ی اصالن آمدن با همی  ی برای .بود  او نثار نگایه نیم حتر

ه تلوزیون صفحه به و نکرد   .شد خی 

  .سالم-

  .علیک-

ی این و کرد رصد را ذرخشآ پایی  ی تا باال از  شد دوباره دخیر

ک همان ی اول روزهای دخیر   .آشنان 

 .شدی اذیت روز سه این وضعیتت خاطر به که ببخشید-

ی توی حال هر به
 
ی حاملگ   .سخته تنهان 

ی به من-    .نیست تو سوزیدل به نیازی دارم عادت تنهان 

 مبل روی را بالش .بلندشد اصالن مبهوت قیافه برابر در

  .کرد حرکت اتاق سوی به گزاف حرض با و رها
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  ...مراقب-

س-    .هستم تبچه مراقب نیر

 را بازویش شود، اتاق وارد آذرخش بگذارد کهاین از قبل

  .برگرداند خود سوی به را او و چسبید

؟یم طوراین چرا- ی از کت   تا بزن حرف خوریدل چی  

  !کنم رفعش

 اما کند تراواش بانزی بر دارد دل در هرچه تا گشود دهان

ی  فرزندش، کننده حمل جز به او کرد فکر این به وقتر

ی در دگری جایگاه
 
 و گرفت کام در زبان ندارد اصالن زندگ

  .خفتاند نطفه از را هایشحرف

ی- ییم .نیست چی     .همینه اخالقم که دون 

ک، بازوی کشیدن با  با و نشاند کاناپه بر آرام را او دخیر

نج خندیکج
ُ
ی نایلون لب، ک  بر را بود خریده که تنقالنر

  .گذاشت پاهایش

  چیه؟ اینا-

  .دیگه خورایک-

 



  روبِن                                                 

 

  :گفت و کرد کج سو یک به را پایینش لب

ی غلیط جای رو بذرت-   .کاشتر

ی ی و کرد نایلون بند را انگشت نوک   کنار را آن که حیت 

  :افزود انداخت

ها این از من-  .ندارم دوست چی  
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ی اصالن ربااین  کنار که درحایل و انداخت باال شانه قیدن 

 و گذاشت خود پاهای روی را نایلون نشست، آذرخش

 



  روبِن                                                 

 

 صدای که هم آذرخش .گرفت دندان به را لواشک اولی  ی

یم رژه عصابش روی اصالن عمدی هایکردن ملوچملچ

  :گفت و کوباند او کتف به  کوسن با رفت،

ها این با من  بخور صدا بدون-  نمیفته آب دهنم چی  

ت   .واال حض 

 را اشخنده شیشه و انداخت آذرخش به نگایه نیم اصالن

ان همه .شکاند بلند صدای با  کارشاه او همانند دخیر

  ساختند؟ نسخه یک تنها آذرخش از یا بودند

   .عادتمه-

 رس دگری خنده آذرخش خوردن حرص و جوش دیدن با

ی پیش درون را لواشک و داد   .ادد قرار دستر

ی غذای مقدار یه-  البته .یخچال توی گذاشتم آوردم تقویتر

 گرم قضا از و مونده غذای چون .فقط فردا اندازه به

  .نیست مقوی دیگه کرده

ی اهنش کناره آن با که دستر  به و مشت بود گرفته را پی 

 نفر یک دنیا این در کاش .کرد اکتفا بندینیم خندلب زدن

  .دهدب اهمیت او خود به که باشد

 



  روبِن                                                 

 

ی منم هرحال به .باشه-   .نیستم بلد آشی  

ی یه روز ده این تو کردمیم فکر- ان 
ی گرفته یاد چی     !باشر

 و قلمه خوراک بتونم که ایاندازه به نه  ویل گرفتم یاد-

  .کنم درست شوربا

 َمرد کنار ی از کند، دوری اصالن از باید کهاین به  فکر با

 نداد او به را دگری فحری کردن بدل و رد اجازه .شد بلند

 .کشید دراز تخت روی  .انداخت اتاق درون را خود و

ی ی اما چرخید پهلو آن و پهلو این را ساعتر  فکر این به وقتر

ی همه این با خانه این که کرد
 
ی اتاق یک اشبزرگ  بیشیر

 تخت از تن ناچارا و سوخت اصالن حال به دلش ندارد

ی .کرد جدا یقدم اب و درآورد کمد درون از پتون   که هان 

ی تا داشتبریم پاهایش برپنجه  باالی نکنند ایجاد صدان 

 را او کیم ابتدا .ایستاد کاناپه بر خوابیده اصالن رس ی

 تندتند و کشید او جسم روی را پتو فورا بعد و نگریست

  .رساند اتاق به را خود

   .ممنون-

  .ایستاد اصالن روی در رو و شد بلند آینه جلوی از

 



  روبِن                                                 

 

  بابته؟-

ی و داد نشان او به را پتو یم کمد درون را آن که حیت 

  :گفت گذاشت

   .پتو-

 کنار از نمادندان خندیلب با و داد باال را ابرویش تای

  .گذشت اصالن

  .بخوریم باهم بیا کردم گرم نهار-

ی چونهم هایشچشم ی دنبال به ممتد خط   هایطالن 

ک نمایَی ابریشم  پنداشت او و آمدند در حرکت به دخیر

ی آن شد خواهد بخش لذت بسیار حتما که یم که دقایفر

 را هاآن گاها و بکشد موهایش حریر الیالبه دست تواند

 دادن بال پرو جای به اما .رج به رج تار، تاربه  .ببافد بهم

ی هجوم از را رسش افکارش، به  بودن باطل به که فکرهان 

یدلدادی دانستیم او .داد تکان داشت یقی  ی هاآن
 
 به گ

گ ی شاءن نا و سطحنا دخیر  ناممکن و محال است چی  

 از و پدر مادر، نام به سدی بخواهد، هم خودش اگر که

 فیلش کردن یاد از مانع که دارد جود سوگیل ترمهم همه

 



  روبِن                                                 

 

 این خواهدیم قدرهرچه حاال .شودیم هندوستان به

ک ی هاحرف این همه با یا و باشد داشته آرامش دخیر  دلی 

ک که ندارد دیل او .باشد کش را دخیر  .بخواند دلی 
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  نداری؟ دوست-

  :داد پاسخ مبهم و کشید افکارش از دست

  هان؟-

  :گفت و کرد غذا به ایاشاره چشم با

  !گمیم رو غذا-

 



  روبِن                                                 

 

ی نخودهای که طورهمان و گرفت دست در را قاشق  بریان 

  :زد لب کردیم جدا برنج از را

  .نیستم رجوی نخود با-

ی .ایستاد فورا آذرخش،  به و برداشت را اصالن بشقاب 

ی که را ایقلمه خوراک آن جای  جا بود خوشمزه نهایتن 

  .کرد ساز

  .توعه برای اینا-

  بخورم؟ رو شهمه که دارم جا قدرچه من مگه-

 بعداز و نهاد دهان درون را غذا از شده ُپر قاشق چند

   :گفت دادنش قورت

  .بخوری غذا نفر دو جای به باید االن تو-

، و خوردل  نگایه با و چرخاند دست درون را قاشق غمی  

 واقف خوب خودش .داد قرار هدف را سفره اندود حزون

ی که بود ی در جان 
 
یم خوب هم را این و ندارد اصالن زندگ

 دل پای نیست قرار سوگیل وجود ی خاطر ی به که  دانست

 خون در آن با و شاندبک رقص میدان به را اشنداشته

 



  روبِن                                                 

 

ی یم حساب او که هرطور اما بدهد جوالن عاشقان دیدگان 

 حک اششناسنامه درون که اسیم همان انضمام به کرد

ی درصد یک الیق حداقل بود شده  بود خودش برای نگران 

ی گایه اوهم .نشسته خون به اینطفه فقط نه حه دل  رسر

حه یم داشیر ی دوست کیم شاید و محبت کیم اش،رسر

ی خواست  !عشق نه باشد ترحم داشتنش دوست اگر حتر

ی ی برحسب داشتنش دوست اگر حتر دل نه باشد مهربان 

ی
 
ی اوهم !دادگ ، از را خود حق 

 
 همان خواستیم شادی زندگ

ر
ُ
ی د ی از که کمیان 

 
 آن از هرچه و بود غریبه آن با دوسالگ

  .نبود بیش سازی ظاهر بود مانده

   !گمیم-

  :گفت و کرد زانو حائل را ستشد و خاموش را تلوزیون

  !بله؟-

یم اذیت نخواب جااون دیگه .کردم پهن رختخواب برات -

ی    .شر

 حال همان در که اصالن خندان هایچشم برابر در

  :گفت وال و هول با کردیم نگاهش موشکافانه

 



  روبِن                                                 

 

 بچه یه خاطر به گهیم شهیم شایک دستم از زنت فردا-

میم تحویل مسال من .کردی ناقص رو شوهرم  سالمم گی 

   .دمیم تحویل

 را خود و کرد پرت تشک روی  غیظ با را بالشت و پتو

 چند مهمان که حاال نداشت دوست .انداخت اتاق درون

 کنار ی جااین را هایشریشه که کند کاری است خانه این ماه

 هایساقه و بگذارد جا است سوگیل به متعلق که َمردی

 به جا این از وارانه دوش به خانه را اشتکیده و خشکیده

  .کند حمل دگر جای

   نکن فراموشم ریشه ام،خشکیده ایساقه»

  .امشکسته اگر .امرفته اگر

   .اممانده تکیده و پوچ اگر

  .امپژمرده اگر .امسوخته اگر

  «نکن فراموشم ریشه ام،خشکیده ایساقه

ی  بود َمردش که َمردی درازکش قامت دیدن با  و خورد غلتر

ی اما  نرمش هایشمژه روی را اشک نداشت او به تعلفر

 



  روبِن                                                 

 

ی .داد بارش سپس
 
ی را زندگ ی نوش   واز کرد دلباختگان دل 

ر، درگاه
َ
ی این .گرفت نگاه د

 
 دل و نیست او برای هرگز زندگ

ی .دارد تاوان رساب به بسیر ی ی .دوری اندازه به تاوان   زندگان 

ی  .سودازدگان حالل 

 

💔💑💔💑💔💑💔💑💔 
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ی اگه-   خرید؟ بریم تا داری الزم چی  

یدل برای دلش با .َمرد این و خودش با بود کرده لج
 
 دادگ

ی رسگرم ظاهر به پس، .نکردن  برای و شد کف نظافت 

ی با شانمیان رابطه و احساسات کردن رسدتر  مییلن 

  :گفت

 



  روبِن                                                 

 

ون برم ترسمیم- ی بی    .بیخیال پس .بیفته تبچه برای اتفافر

ک این با جدال دانست و گرفت او از نگاه مکث با   دخیر

نفس و ترسخت درنده حیوان یک با جدال از طبع به

تر  او سوی به بلند گایم منظور همی  ی به .است گی 

 سوی به  حرکت یک در و گرفت را بازویش .برداشت

ک، پای ناگهان .چرخاند خود  بست دگرش پای پشت دخیر

اهن بند را دستش نیفتادن برای اجبارا و شد  اصالن پی 

ی برای و داد جا را خود او آغوش در .کرد چشم دریای آن 

 قفل اصالن خاموش هایمردمک چاله سیاه در هایش

 با را آذرخش ذهنش، هایممنوعه به فکر با َمرد اما شد

  .کرد رها مالمیت

ی-    .باش بچه مراقب بیشیر

ی   :زد یادفری ایداده خراش صدای با و انداخت محکم را نر

  .هستم مراقب بذارید عایلجناب اگه-

؟ بد قدراین چرا چیه؟ مشکلت-   خلفر

 تصمیم یک در و انداخت اصالن پای رستا به نگایه

ی  فرو داشت، هایشلب سد پشت حرف هرچه ناگهان 

 



  روبِن                                                 

 

 دفعه همانند نشاند لب سوک که خندیغم با و خورد

  :کرد زمزمه و زد باز رس قبل

ی- ات اثر کنم فکر آرزو لقوی به .نیست چی    تغیی 

ی   .باشه هورمون 

ی و شد خم اصالن،  را دستش که درحایل .برداشت را نر

ی با کرد آذرخش کمر ی حائل   :گفت مهربان 

احت برو-   .دمیم انجام رو شبقیه خودم کن اسیر

؟ قدراین همیشه-   مهربون 

یآدم برای فقط- ایطشون که هان  ی در خاصه رسر  این غی 

ی صورت   .شمیم تحمل قابل غی 

ی به و گرفت را اصالن نگاه رد  بچه این .رسید خود شکم 

ی بود اصالن برای ایمعجزه کهآن بر عالوه  هم استدراچ 

ی تحول برای اعجازی و آذرخش برای
 
ک زندگ  دخیر

 خاطر به را او باشد هم فردی کاش و شدیم محسوب

  .تعلقاتش نه بخواهد خودش

ی؟نیم پس ازم وری آرزو تقاص که همینه واسه پس-   گی 

 



  روبِن                                                 

 

  .دییم پس تقاص داری االنم همی  ی-

 او شده ومات کدر چهره به  آذرخش شکم از را نگاهش

  :افزود و کرد روان

 باشه سوگیل و خودم حاصل بچه داشتیم دوست درسته-

  .خودمه خون از هم بچه این که اینه مهم حال هر به ویل

یبی رنگش لحظه هر و شد رنگ به رنگ اشچهره  و شیر

ی ی .رفت کبودی به بیشیر ی با گون   را گلویش راه سفت دوال 

ون از مانع و بستند  تنها او .شدند هایشبازدم دادن بی 

  .شد متنفر خودش از جمله چند باشنیدن

  من؟ چرا-

ی-  بابات شماره گرفتیم، رحم کردن اجاره به تصمیم وقتر

 تحقیق .برداشتم زایمان و زنان مرکز ی دیوار روی از رو

ی درسته کارش دیدم کردم  ازمون رو فرصت این تو وقتر

ی ی دیگه  گرفتر  کردن جور و بچه اون کردن پیدا برای وقتر

 بخت رس بیام شدم مجبور نداشتم اعتماد مورد آدم یه

  .خودت

  !اعتماده مورد بابا نضت که رسیده کجا به دنیا-

 



  روبِن                                                 

 

داریم ماجرا این از خودمون فقط که قدرهمی  ی-  دیر و خی 

ی رسیمیم مونبچه به ودزی یا  .اعتماده مورد یعت 
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ی در ماندن  داشت کم کشیدن نفس برای هوا که جان 

 هاپنجره بالفاصله و رساند اتاق به را خود .نداست جایز

ی نضت .گشود هم از را ، تمام 
 
ی زندگ

 
انگ ، ،دخیر

 
 امید بچگ

ی شان،نداشته وایه آینده و  پول به را هاآن پایک و جوان 

ی به زد حراج چوب و فروخت یم که ایخانواده خوشبختر

ی و بخور نان یک با توانست  خرم و خوش هم کنار در نمی 

ی نضت، .دارد شاننگه  و کرد تباه را آرزو آرزوهای حتر

 



  روبِن                                                 

 

 بر را پدری و نبود پدر .کشاند نابودی ُسالبه به را آذرخش

ی .بود کرده حرام هاآن ان همانند دو آن نگذاشت حتر  دخیر

 پهنای به سوادی و بخوانند درس شانسال و سن هم

 داشته هایشانپول شمردن وسعت و شاناسم نوشیر ی

ی گاه .باشند
 
  .است سخت عجیب زندگ

  .شهیم رسد بخور-

ی یه شهیم-   کنم؟ خواهیسر

  :دهد ادامه تا انداخت آذرخش به منتظر نگایه اکراه، با

  ...شهیم-

 و برد فرو دستش گوشت در مستاصل را هایشناخن

  .نماند خارج اصالن دید از هایشلب پوست گزیدن

  .باش راحت بگو-

ی و افکنده رسی با .زد گره هم درون را هایشپنجه  لحت 

م با شده اندود   :گفت رسر

  بدی؟ یاد سواد بهم شهیم-

 



  روبِن                                                 

 

م و کردیم درد جمالتش آوردن زبان به جای  توانستیم رسر

ی هر ی معنای چرا .دبزن زمی  ی به را انسان 
 
 دونفر برای زندگ

 از تمنایش تمام نفر یک باشد؟ متفاوت همه این باید

ی
 
 از را عمرش تمام نفر یک و است کودک یک تنها زندگ

ی
 
  .دارد طلب زندگ

یم سخت معلم من-   .گی 

ب با ی با و گرفت باال گردن ض  یک دانستنیم که شوفر

  :گفت شد، ساطع وجودش در کجا از دفعه

ی شاگرد دمیم قول-   .باشم خون 

ک کودکانه شعف و ذوق همه این به اصالن، لب دخیر

 هم از بود اشچانه گاهتکیه که را مشتش سپس .زد خند

 غذا، نخورده دست ظرف به کردن اشاره با و گشود

وارانه   :زد لب مهربان اما ترسر

ی-  است خوشمزه و داغ تا رو غذات کهاین اول قدم 

  .بخوری

 ظهر از که ایقلمه خوراک پیاله درون را ققاش خند،دل با

ی و ُبرد فرو بود مانده وع وقفهن   امروز تا .کرد خوردن به رسر

 



  روبِن                                                 

 

ی این فرد دردترین ُپر کردیم فکر ی جهان   است خودش کذان 

ی .دید را آذرخش کهاین تا ی که آذرخیسر  به کردن فکر با حتر

ی ، و خواندن یادگی   چه و شد آب وجودش در قند نوشیر 

  .داد فراری را آرزو که خوب

  .خانوم صاعقه رومروبه بشی  ی بیا-

ی از ی در غرق داد، او به اصالن که لقت   خییل و شد خوشر

 ورق چند آرامش، با هم اصالن .گرفت جا او کنار مودب

ی خودکار و ک مقابل  وع و گذاشت دخیر  آموزش به کرد رسر

  .الفبا حروف دادن

ی گذر از پس آذرخش   بهم را یشهادست شادی با ساعتر

  :گفت اصالن به رو و کوباند

  .بنویسم تونستم  رو فامیلم و اسم باالخره-

 صندیل به حالکم که درحایل .کشید ایکالفه پوف اصالن

  :زد لب و چرخاند باال به رو را هایشمردمک داد،یم تکیه

ی باالخره خداروشکر-  .تونستر

 

 



  روبِن                                                 

 

 

 

  

 33پارت#

  

 

 

 نهادینه وجودش در قدم اولی  ی برداشیر ی از که انرژی با

 کهاین تا .گرفت کار به را اصالن دگر ساعت چند شد،

 .کرد رها هابرگه روی را خودکار و شد خسته خود باالخره

 بود نشسته دستش کنار که اصالن شانه بر رس ناخودآگاه

ی و نهاد ی از درگ کهآنن   به باشد داشته خود موقعیت 

ی ی حس با اصالن .رفت فرو عمیق خوان   رس ی گرمای کردن 

ی تکان هازده صاعقه چون آذرخش،  او به و خورد خفیف 

ه بود آرامش و خواب در غرق که ی .نگریست خی   اختیارن 

 ُمشک طره .آورد باال نمنم را دستش خویش، احوال از

 



  روبِن                                                 

 

ک فشان  از شد مات و زد کنار اشچهره جلوی از را دخیر

گ نگاه معصومیت و مظلومیت ی بلندای به که دخیر زیبان 

 نظران تنگ حسد به مبادا تا آویختیم تعویذ باید اش

  .شود دچار

  .خانوم صاعقه مظلویم قدرچه تو-

 فکرش .کشید صورتش بر پایی  ی تا باال از کالفه را دستش

 ماهیک .انداختنیم رسش به را نگاهش گرفیر ی خیال

یم و کردیم را خود کار ی .آمدیم .نبود چنی  ی این گذشته

ک موهای طره ناگریز و مضطر !...حال اما رفت  را دخیر

 کلنجار بعداز و کرد رها بود گرفته بازی به اسارت در که

 بلند ساعدهایش روی را او احساساتش، و خود با رفیر ی

ی آذرخش .کرد اهن   زد چنگ خواب در ترس با را اصالن پی 

ی و د را مشتش گره کرد، رفیر ی به اقدام اصالن وقتر  و فرسر

 .شد تسلیم اصالن .کشاند تخت بر خود با ههمرا را َمرد

ک کنار وع و نشست دخیر انگشت گره کردن باز به رسر

اهن بند از او های  ی از تا کرد پی 
ی رسر ی ممنوعه حس 

 
 اشزندگ

ی کند انکار توانستنیم ها،این همه با .یابد خالض
 
 زندگ

گ کنار چهاردیواری، این در  شد، همرسش اجبارا که دخیر

 



  روبِن                                                 

 

ی او .است لطافت از پر و بخش لذت چقدر  بحث از حتر

 و شدیم تمتع غرق آذرخش هایلجبازی گایه و کردن

ی با رفیر ی کلنجار از بردیم حظ گ .او چون دخیر  که دخیر

ی کردیم فرض قایل دار را تنش اگر  درد و غم جز به چی  

ازه و بزند نقش توانستنیم پودش و تار بر ی اششی   چی  

ی .نبود غصه و مشکل جز به  حرست را اشچله هاینخ حتر

   .بود داده تشکیل

  .خوندنه درس وقت-

 اشبرآمده شکم بند را دگر دست و کمر به را دست یک

 در روزگار و گذشتیم  بارداری دوران از چهارمایه .کرد

ی .بود کامش به اصالن کنار  هایکاری کتک از خی 

 نفرین و آه نضت .نبود زری هایکشیدن هوار و نضت

ک دل بر را عاقش جنس نبود بابت از زری و کردنیم  دخیر

گاه .گذاشتنیم ی و رفتنیم تعمی   .بود شده بلد را آشی  

 بود گرفته یاد .بکشد ناز اصالن و کند ناز بود گرفته یاد

ی ک اصالن و کند دلی   بود کرده عادت .کند خطابش دلی 

 بود گرفته الفت .کند اوامر اجرای اصالن و بدهد دستور

 شنیدن و نرم بالشت به بود گرفته خو و ریخیر ی کرشمه با
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ی او .مالیم صدای
 
ب بدون زندگ  او .پرستیدیم را جرح و ض 

ی این لیاقت
 
  .داشت را زندگ

  !بنویس .خیال دریای توی نباش غرق !خانویم یه-

ی از ی درباره که وقتر
 
 کرد فکر خود با آذرخش زده فلک زندگ

ی گرفت تصمیم ی ربود، را فرزندش او هکاین به توجهن  خون 

ی زمان مدت همرسش اصطالح به تا کند خرج را هایش  بافر

د رس به آسایش در را مانده  است شده هم کیم و بی 

ک این .بیاورد دستبه را اشنداشته آرامش  خود با دخیر

 شبودن همی  ی و آورد همراه به برایش را بایل فراغ و رزین

ی رد فرزندش که کند فراموش شد باعث  َمردی و زن دست 

 را آذرخش فرزند او که زیرا شود بزرگ است قرار دگر

  .داشت

 سال دوازده توی هابچه که رو درش .دیگه شدم خسته-

  .خوندم چهارماه توی من خوننیم

به ی نوک آرایم ض  ی را هابرگه و زد آذرخش بیت   او نزدیک 

  .کرد هدایت

 .نیست خوب بچه برا نخور حرص-
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 34پارت#

  

 

 

ی از جمله این شنیدن با ش سد  اصالن، جانب   صی 

به با .شکست یز و  محکم ایض  ی از شده لی   خشم، و تغی 

ی اصالن کهآن از قبل .کرد قیام و زد هابرگه زیر ی  بر سخت 

  :غرید براند لب

  نه؟ نیست آدم آذرخش-

یچشم با .کوباند قلبش بر  که حایل در شده آلبلب هان 

یدوگا از پر وجودش
 

  :افزود بود شده حیس نگ
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 .شهنیم حالیش دائم و موقت که دل !دل دله، این !بابا-

ی .بنده حرف چندتا به شهمه  کارهات و هاتحرف با وقتر

ییم عادت بد  رو ایعقده منه  کردن پاره افسار فکر کت 

  .باش هم دل این

ی از شده مضطرب اصالن  سیع و ایستاد آذرخش بد ی حال 

د اری او هایدست کرد ی مبادا تا بگی   با بیاورد بار به پشیمان 

 عقب به قدیم کرده گریز آذرخش اما .را پراندنشان هرز

  :گفت و برداشت

ی شد بار یه-
 

ی برو یواش بگ ی مبادا نیفتر  یه بیاد؟ رست بالن 

ی شد بار
 

ی بخور غذا تریواش بگ  بار یه گلوت؟ نکنه گی 

ی شد
 

ه رو خودت بخار باش مراقب حموم توی بگ  نگی 

؟ خفه ی شد بار یه شر
 

 خودت بپیچون دورت رو پتو بگ

ی شد بار یه نخوری؟ رسما
 

یم رسدرد نخور حرص بگ

ی؟ ی خودم خاطر به شد بار یه  گی  ؟ رو حرف   شهمه بزن 

   مهمه؟ بچه

 شکاند را هایشعقده و سکوت .زد سینه قفسه به مشت

ی با و   :نالید درد از پر بغض 
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ی من-  زنت من نیستم؟ آدم من نیستم؟ مهم من پس؟ چ 

  نیستم؟

 برداشت عقب به دگر گایم شده مبهوت اصالن برابر در

  :زد لب و

ییم تمام ماه چهار-
 
 .بخواب .بخور .بشی  ی .بیا .برو گ

ر بچه برای نکن کارو اون .بکن کارو این .نیفت  .داره ض 

ی هایوقت ی بار یه خداحافیط   مراقب آذرخش نگفتر

ی شهمه باش خودت   !بچه فقط .باش هبچ مراقب گفتر

  :زد فریاد و کشید جیغ

ی من پای کردی غلط تو -  رو بررس خاک ایعقده احمق 

ی این توی کشوندی
 
ی زندگ  و هامحبت این پابند که کوفتر

  .بشم آرامش

ون ریه از لرزان را نفسش ی .داد بی   دلیل هم خودش حتر

 حیس که بود واقف خوب اما دانستنیم را رفتار این

 نباید .رسید اما برسید ساقه به نباید که دزی ریشه درونش

 دوست هم را این او و دهدیم دارد کم کم اما بدهد گل

 به که سبب این به داشیر ی دوست .نداشت هم داشت،
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ی و بنددیم دل همرسش  دوست و است عشق شگل نام 

ی که بابت این از نداشیر ی  پژمرده اما است دائیم عشقش گل 

ی بودن موقت از شودیم
 
 در جایش ابد به تا و اشزندگ

ین درد ی از رسشار که خایل جای .ماندیم قلبش  عشق شی 

  .است فراغ تلخ اما

  !آذرخش-

 را اسمش مدل این همه .گرفت باال مکث با را نگاهش

ی کرد؟یم خطابش زیبا همه این اصالن یا زدندیم صدا  ن 

ی که بود اصالن فقط که شک  از پر چنی  یاین را او نام 

ی  حس  و احساسات به لعنت .راندیم لب شکاف بر و هج 

  .بردندیم سوال زیر را عزتش که اشاحمقانه تفکرات

ییم دروغ بگو گمیم دروغ اگه-
 
 .گ
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 35پارت#

  

 

 

ی تیغه سبابه و شست انگشت با د  را اشبیت  ی .فرسر  به چی  

ی ی .گفتنیم حقیقت از غی   آن به امروز به تا که حقیقتر

ک این و بود نکرده دقت  و خودخوری چقدر دخیر

  .االن به تا بود کرده خودداری

 نکرده دقت بهش حال به تا باتوعه حق .خوامیم معذرت-

  .بودم

 و رسخ هایچشم و گذاشت آذرخش چانه زیر رسپنجه

ک زده طوفان   .زد گره خود نگاه زده موج ساحل به را دخیر

  بخشیدی؟-

ی زیر دست پشت با   .گرفت او از نگاه و زد اصالن دست 

  مهمه؟ مگه-
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 به را دستش مصمم اما درمانده .گرفت جا کنارش اصالن،

ک شانه دور  تنگ خود تنه نیم به اورا و کرد حلقه دخیر

ی این از آذرخش .چسباند  مبهوت اصالن هنگامنابه حرکت 

 سو دو به را هایشلب سوک رضایت لبخند ی کمکم و شد

 حس این اما است شده مرگش چه دانستنیم .داد کش

  .کردیم خرسند و خوشایند را او

  .کن باور مهمه .خانوم صاعقه مهمه-

 خواست .کرد حلقه اصالن قطور کمر ی دور به ساعد

به با اما بگذارد َمرد برشانه را رسش  شکمش به که ایض 

ی ناخودآگاه شد وارد ی و کشید جییع   ماجرای به اهمیتن 

  :گفت شوق با قبل دقیقه چند

  .زد لگد تبچه !اصالن !اصالن-

یمردمک با  سوی به اشک با همراه شده باران ستاره هان 

ی دیدن با .چرخید رفته فرو بُهت در اصالن  ناچارا َمرد حال 

ی و گرفت خود ظریف دست در را او دست  با را آن کف 

  .نهاد شکمش برآمده کیم قسمت بر شعف

؟یم حسش-   کت 
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یگو .کرد جمع کیم را هایشانگشت بند  خواهدیم  ن 

د دست با را کودکش اد .کند نوازشش و بگی   و بود آدمی  

  .امر این در  ناتوان

ی خوامنیم دیگه  !من ...!من-  توی که باشم آذرخیسر

گاه   .کردیم کار تعمی 

 او هایتکان با که ایمادرانه احساسات کوچک لگد همی  ی

 و انداخت غلیان به را کند دور خود از کردیم سیع

 کنار صورتش از را اصالن موهای غم از پر اما زده هیجان

 حرکت به وارنوازش او مردانه و زبر برگونه را دستش .زد

  .چکید شچشم از اشک ایقطره و درآورد

  .باشم مادر یه خوامیم من-

 دارتب ایبوسه بار اولی  ی برای و کرد کج کیم را رسش

ی کف   .نهاد آذرخش دست 

ی االنم همی  ی تو-   .هستر

ب یک و کرد آذرخش صورت قاب را هایشدست  ض 

ی سینه به را رسش    .چسباند خود ستی 
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ی تهش دونمنیم- ی ویل شهیم چ   تورو من بشه که هم هرچ 

  .خوامیم

اهن ی از را َمرد کشیده اتو پی    چروک مشتش در پهلو سمت 

یز و ی با احساس از شده لی    :کرد نجوا رسخوشر

  تهش؟ ته تا-

  .عمرم ایروزه آخرین تا-

 :کرد زمزمه ترس با

هیم رو دامنم آهش پس؟ سوگیل-  !گی 

ی بر ایبوسه  :گفت و گذاشت آذرخش حریر ی گیسوان 

ی جااین که مایه چند این خوامیم-  آخرین تا بشه هستر

 .عمرم روز ی
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ی لطافت با ]  و کشید آوان پریشان موهای به دستر

ی
 

ی رب  .داد سامان را هاآن آشفتگ  
ک بالی    به و نشست دخیر

ی ان 
ه او هایمردمک قیر  بزند جار خواستیم دلش .شد خی 

ش آوان که بگوید و ی از اما است دخیر  این به پا که وقتر

یه گذاشت محل  همی  ی به .مالید تنش به را اصالن آمدن پ 

ی به دید بغل به بچه را او ایهمسایه وقت هر منظور  
 گفیر 

 خطاب دگری بچه را وانآ .کرد اکتفا اوست پرستار

ی بکردند  با را او و بفهمد بیاید، اصالن کهاین از بود بهیر

د خود   .را اشناامیدی هایشب امید .بی 

؟ باشه ...همیشه برام بمون-  تنهاتر .تنهام خییل من مامان 

 با رو چی  ی همه اومد بادی مثل بابات .عمرم همه از

  .گذاشت جا هاآواره توی منو و ُبرد خودش
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 .کشید آیه حرست با و گذاشت آوان مچ بر ایبوسه

خانه درون را خود  ظروف شسیر ی حی  ی  و  انداخت آشی  

 یاد به را اصالن هم هنوز .رفت کلنجار خود با ذهنش در

ی و آوردیم  دوست هم هنوز .بود خواستار را هایشمهربان 

 هایشلب و کند نوازش را موهایش اصالن دست داشت

 چهآن برخالف نبود بد اصالن .بکارد هایشزلف بر بوسه

بهتش از پر هیکل و انداز غلط چهره که
ُ
 او .دادیم نشان ا

ی و رئوف دیل ی .داشت لطافت از رسشار قلت 
 

 خرج مردانگ

ی تنها گذاشتیم حراج به را محبتش و کردیم  از بعض 

 .بزند زمی  ی به را فییل توانستیم او عصبانیت مواقع

ی َمرد ی .داشت دوست را او اام اشتباه هرچند آذرخش  زن 

  .را دیگری

 رو دار زن َمرد ی یه که خفیفم و خار .احمقم هنوزم-

ی .دارم دوست ی نامرد ی یه که پستم و حقی   دوست رو رحمن 

  .دارم

ی حس با  دست افکارش از پاهایش، کف خییس کردن 

 جا از لوله دیدن با و دوخت زیر به را نگاهش .کشید

ی .رخواستب نهادش از آه درآمده ه .نبست را آب شی   خی 
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 خدا از دیوانگان همانند و کرد نگاه شده جاری آب به

 او گذشته همانند تا بود جااین اصالن کاش شد خواستار

ی را لوله خودش و کند خشک آب   .تعمی 

                                                 ***  

 سوی به روی .گذاشت زمی  ی بر را آبان کالفه اصالن

  :گفت و کرد  مادرش

ید خودتون با رو آبان لطفا مامان- ون بی    .بی 

د خود مادر آغوش به را گریان آبان ی .سی  گریه به توجهن 

ر پرسک، تقالها و ها
َ
 به را خود بلند گایم با و بست را د

ی چنان و نشست زن پهلو به پهلو .رساند سوگیل
 

 به چنگ

ی که زد خود موهای  جدا ریشه از را هاآن خواهدیم گون 

  .سازد

 چهار که چیه گناه این بگو .بزن حرف د ی !سوگیل بگو-

ی هر ساله ییم آدیم رست بالن 
 
ی گ   اونه؟ تاوان 

ی از روی   زده، رس به دست و آمده ستوه به اصالن 

ه پنجره به  .گرفت ی با و شد خی   راه سد ی شده گوله بغض 

  :زد لب گلویش
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ی گناهم-  صورت عمدی که ایهگن .اصالن نبخشیدن 

ی و گرفت   .سوزوند تورو دل 

ی- ی و ترسنگی  ی گناهت یعت   تو که منه گناه از ترنبخشیدن 

  گرفتم؟ دیگه زن یه رفتم و داشتم رو

ی زن کردم اضار خودم- ی بارها آره .بگی  ی .نه گفتر  من گفتر

ه زن بره شوهرم کنمیم قبول که احمقم ی .بگی  نیم گفتر

  .سوزوندم رو دلت ممخود زدم زور خودم .خوای

 .نشست آن پایی  ی و خورد لی  ی تخت روی از .شد سست

ی و گفت دلش سوزاندن از سوگیل  رفیر ی روز ی جز او دل 

  .نسوخت آذرخش

 رو کار این آبان و تو خاطر به من که بدون فقط !ببی  ی-

ی خاطر به .کردم   .بدم دستت از ترسیدم که تون 

 و خودخوری برای سال چهار این یط بس از را موهایش

ل  ریشه .بودند شده پشت کم بود کشیده خود کردن کنیر

  .بزند حرف و کند باز زبان سوگیل کاش و کرد رها را هاآن

 



  روبِن                                                 

 

ی کردیم غلیط یه ما الکردار آخه-  داریم هم  چهارسال 

ینیم چرا  .حداقل کن باز زبون تو .خوریمیم رو چوبش
 
 گ

ی  کنیم؟ پیدا براش حل راه تا کردی کارچ 
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ی  این و اصالن خاطر به نگران دل و خود احوال به اعتنان 

ی  عسیل درون از .شد خی  ینیم  او به پشت سوزانش، لحن 

ون را کاغذی تکه یدست با .کشید بی  چشم و مرتعش هان 

 پس از را دستش بود، شده رسازیر هاآن از اشک که های

 



  روبِن                                                 

 

ی شانه ی را غذکا و کرد رد تخت به داده تکیه اصالن   او مقابل 

  .گرفت

 قول فقط .بدم پس تاوان بخوام که برام نموند عمری-

ی منو بده   .ببخیسر

 تنها شده ساکن و صامت .زد ز ل کاغذ روی هایخط به 

 روی زدن خط با را عمرش آخر روزهای  سوگیل .نگریست

 از دردربه آذرخش دنبال به او و گذراندیم تقویم اعداد

  .رفتیم سو آن به سو این

ی زن کردم اضار که هاموقع اون-  پیدا دالیلش از یگ بگی 

ی ی این شدن  ی همه با .نگفتم بهت ویل بود کوفتر  و هاخیایلن 

ی پای ویل هامنبودن پابند ی ارث از رو هرچی    عشق تا بگی 

ی قبول کهاین برای کشیدم وسط رو بچه به  هر به تا کت 

ی ی ویل داشتم دوست بچه چون بشیم دار بچه طریفر  حاض 

 کار تو .رسیدم خط آخر دیگه االن .بگم بهت اینو نشدم

  .نکردی غلیط

  :زد پچ درمانده

 



  روبِن                                                 

 

ی پیداش بده قول بهم-   نشون بهش رو اشبچه و کت 

  .بدی

ی کم و کرخت تن و کرد لمس دست با را اصالن کتف  جان 

  .چرخاند خود سوی به را َمردش

 شده شیمونپ بگو .کردم خبط بگو .کنه حاللم بگو بهش-

ه ازم رو اصالن که ترسیدم و بودم  داشیر ی بچه داغ و بگی 

ی به رو  توی که چهاون تمام با بگو .بذاره عیاشم دل 

ی، زن کردم اضار خودم و بودم گذشته  ترسیدم بازم بگی 

هر ی تمام  از پدرم ترسیدم بگو .کنه خودش برای رو تو م 

  .کنه محرومم ارث

 یپرده و کرد ُپر را شهایچشم سفیدی رسخ ایهاله 

ه الغر سوگیل به .پوشاند را هاآن اشک  با و شد خی 

ی   :پرسید شده زیر و افتاده خش صدان 

ی- ی آذرخش با من، با خودت، با سوگیل؟ کردی کارچ  چ 

  کردی؟ کار

   .بدم تونمنیم باالشی تقاض هیچ که کردم کاری-

 



  روبِن                                                 

 

 در را سوگیل و داد امتداد باال را اشخمیده هایشانه

ی   .درآورد اسارت به خود یغور سینه آغوش 

ییم- ی طعم مثل برام داشتنت دوست که دون  بت   بهار رسر

ی روز ی یه توی نارنج   بود؟ بهاری خنک 

  .ندونستم رو قدرش و دونمیم-

  :کرد زمزمه حال همان در و ترتنگ را هایشدست قالب

ییم-  رس ی روی همیشه جات تو بره و بیاد گ هر که دون 

ی   ؟من 

   .کردم حسودی بازهم و دونمیم-

ی کیم د خود به را او بیشیر   :گفت و فرسر

ییم- تیکه یه بازهم بشه هم تیکهتیکه اگه دل این که دون 

  توعه؟ به متعلق ش

ی چشمه  سیاه هایشیشه به را اشایقهوه گوی ی دو جوشان 

  :زد لب هقهق با و دوخت اصالن رنگ

  .کردم شتیکه تیکه و دونمیم-

 



  روبِن                                                 

 

 از نامردی و اشتباه .سوگیل نکردی اشتبایه کار هیچ تو-

ی ماه ده توی که بود من
 
 یادم رو تو با مساله چند زندگ

ی به و رفت  .دادم گوش دلم حماقت 
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ی همیشه و امن صدر ی به را گوشش  و چسباند اصالن گرم 

بان میان در یک نوای  تحفه خود به را َمرد قلب هایض 

 انجام اجبار با و اکراه با که را کاری کردنیم فکر هرگز .داد

ی او و شد اما شود جانش بالی است داده  جز به چی  

 



  روبِن                                                 

 

ی م و پشیمان   زن که حیس همان نداشت سوگیل برابر در رسر

  .داشت اصالن برابر در

؟یم کنارم امشب-   مون 

 نفر هردو به خیانت دانستیم .کرد مشت را دستش

 آذرخش کنار فکرش و  سوگیل کنار ی جسمش اگر است

ی .باشد  قلب و کرد خطاب کار گناه را او عقل که آذرخیسر

ئه را او ئه .تی    نهاده دهان بر را آن دیگران که گنایه از تی 

ی کوس در و دمیدند مفتضح شیپور ی در  .کوباندند  رسوان 

لجن  و کندیم داغان را سوگیل خیانت این با که بود واقف

  .نداشت رساغ دنیا این در انسان خودش از تر

  .مونمیم-

ی خود نتیجه  با که بود کلمه یک همی  ی هایشدرگی 

ی  به همآن ماند .شد خارج دهانش از نامشخص اصوانر

ی که سوگیل خاطر ی عمرش روزهای آخرین به چی    بافر

 به که سوگیل به نسبت داشتنش دوست .بود نمانده

 نشست عقدش سفره پای زنش پدر و خود منافع خاطر ی

یدل اصالن، عقیده به و شد پدیدار ازدواج از بعد
 
 که دادگ

 



  روبِن                                                 

 

ی در
 
ک زندگ ی بر  هاسال گذر بعداز  مشیر  به عادت حسب 

ی .عنکبوت خانه چون است سست گایه بیاید وجود  عشق 

 سوگیل اصالن .نبود مادی او عشق .داشت فرق آذرخش

 چند هر آدیم .بود آذرخش عاشق اما داشت دوست را

یم عاشق باریک اما باشد داشته دوست تواندیم را نفر

  .شود

  !کنم وصیت یه خوامیم-

 را دگر لنگه که درحایل و نهاد تخت کنار را جوراب لنگه

  :پرسید مشکوک کرد،یم خارج پا از

؟-   چ 

   .شو خوشبخت آذرخش با-

هم جسمش و ماندند ثابت شده درشت هایشمردمک

  .شد خشک هازده صاعقه چون

 زیر رو زنونگیم و کنمیم کوچیک رو خودم  دونمیم !هآری-

 دلت از تیکه یه شاید تو .شده که کاری ویل برمیم تیغ

ی ویل باشه من برای ی برای دلت نصف   کنارش حقته .اون 

ی خوشبخت   .شر

 



  روبِن                                                 

 

ی دقیقا اصالن کمر ی روی را دستش کف  دانستیم که جان 

  :گفت دل ازته و گذاشت دارد قرار جادرآن جلو از قلبش

ی داشته دوست منو شاید- ی عاشق ویل باشر   .اون 

ی .کشید جلوتر را خود کیم  اصالن شده خشک و مات تن 

 قلب روی را هایشانگشت و گرفت آغوش در پشت از را

  .کرد قالب درهم َمرد

یم اما مفت هایبهونه توجیه، بذاری رو اسمش شاید-

ی  تو شاید .داره فرق داشیر ی دوست با عشق اصالن، دون 

ی داشته دوست رو همه یم نفر یه عاشق فقط ویل باشر

ی ی همیشه نباشه اگه نفر یه اون .شر ی سمت  یم تسینه چپ 

   .سوزه

 عاشقانه هایحرف داشت دوست .بوسید را اصالن کتف

 انگار !سال چهار این و داشت غرور عمر همه .بزند

  .دگر نداشت

،با نماز هر بعداز رسسجاده من آخر ی دعای تو اگه-  شر

  .قنوتته ذکر ی تو برای آذرخش

 



  روبِن                                                 

 

ی قطره و بست فرو پلک ریش الیالبه را اشمردانه اشک 

یم آتش دلش و بود فشانآتش درونش .کرد پنهان هایش

ی گرفت  کرده چه !سوگیل وجود با .او اسم شنیدن با حتر

ی این بود  توانستنیم دگر کسهیچ که دلش با دخیر

 در او نبود ی جای اما داشت ماه ده تنها را آذرخش بکند؟

ی در بود واقف که عمری همان .بود خایل عمر تمام  حق 

  را آن اواخر خواستیم اما کرد نامردی و اجحاف سوگیل

ی اعجازهایش و آذرخش با فقط   .کند سی 

 منو و کردم پیداش اگه ویل گمیم اینو وقاحته ته-

؟ نخواست   .مونهیم زمی  ی روی وصیتت چ 

ی آذرخش-  دور معشوق از هم هرچقدر عاشق .عاشق 

ی کشهیم پر دلش باشه ی یه که جان   .بود شخونه زمان 

 

💔👩❤️👨💔👩❤️👨💔👩❤️👨💔👩❤️👨💔👩

❤️👨 

 

 



  روبِن                                                 
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 جا خود کنار را او .کرد حلقه سوگیل شانه دور به را ساعد

 زن کردن خوشدل برای .داد تکیه جناقش به را رسش و

 :گفت

 .شمیم تنها من بری تو-

ییم عذاب تو باشم من-  .کیسر

 خندلب  این نبود مشخص .کرد کج کیم را لبش سوک

 .زهرخند یا است

  .سوگیل عزیزی تو -

ی سوگیل همی  ی بفهیم اگه-  حرومم دهنتم آب کرده کارچ 

ینیم  .رو احساست و دلت برسه چه کت 

 



  روبِن                                                 

 

ی همآن ندانست جایز را اضار  قصد سوگیل که زمان 

 از را گذشته رسدرگم کالف و نداشت را سکوت شکاندن

 .کرد عوض را بحث اجبارا .شکافتنیم هم

 .سوگیل ایخونه این خانوم تو-

 همی  ی .بود بس برام بودن دلت از تیکه یه خونه خانوم-

 از که همی  ی .کافیه برام دارییم نگه رو حرمتم هنوز که

ر عشق
ُ
ییم گ ییم عزیز منو و گی   فکر .برام خیلیه دون 

میم کم دست خودمو کنن  پای بذار گمیم رو اینا و گی 

 .بودنم عمر آخر

 ران روی را رسش که حایل در و کرد دراز را اصالن پاهای

 :گفت گذاشت او پای

ی حق طورهاین که حاال اصال- ی عاشقش داشتر  پاک .بیسر

 هایدورهیم و نوش و عیش اهل من مثل .مهربون و بود

ی حق .نبود دوستانه هایمسافرت و زنونه  دل بهش داشتر

ی بدی ی و کردیم خانویم تخونه برای وقتر  که کاری .آشی  

 اهل من مثل .کردمیم واگذار دیگران به و کردمنیم من

 هایمسافرت و زنونه هایدورهیم و نوش و عیش

 



  روبِن                                                 

 

ی حق .نبود دوستانه ی بدی دل بهش داشتر خونه برای وقتر

ی و کردیم خانویم ت  به و کردمنیم من که کاری .آشی  

 تو برای من کردن خانویم همه .کردمیم واگذار دیگران

 در برای بودن مجالس توی دوشادوشت و بودن عاشقت

ی ی حق .بود اون و این چشم آوردن   کیس به بدی دل داشتر

 عاشقت فقط بودن تو زن از من .محرمت و بود زنت که

ی اون و بودم بلد رو بودن
 
 .کردن زندگ

 .دیدگانش در شد آب بغض و گشود را گلویش پیچ

ی حق-  .بود تبچه مادر ی که کیس به بدی دل داشتر

ی این همه- ی که کارهان  ی برای گفتر
 
 که تو .الزمه زن یه زندگ

ییم ون آب از رو گلیمشون که مستقیل هایزن  من دون   بی 

ی و موفقیتشون و خودشون فکر به و کشنیم
 
 زندگ

 و شسیر ی و پخیر ی توی رو چی  ی همه و رو هسیر ی کردنشون

ی
 
،نیم شوهر و خونه به رسیدگ  دیگه .کنمیم ستایش بیی  

ی منو کهاین برای چرا ؟یم طوراین بدی جلوه گناهن 
 
 گ

ی داشت بغض هم اصالن  :کرد زمزمه وقتر

 



  روبِن                                                 

 

ه تو مادری حق-  شعور، استقالل، آبان به تو .بیشیر

 این و دادی یاد رو بودن محکم و آزادی درک، فرهنگ،

ی دقیقا  اهل درس، اهل کتاب، اهل موفق، زن یه که چی  

ی اهل  و داشیر ی دوست اهل کار،
 
 به تونهیم درست، زندگ

 .بده یاد اشبچه

ی .نشنید را اصالن هایحرف انگار سوگیل ی افکار ی طبق   پوچ 

 :دادادامه چنانهم بود ذهنش در که

پیدا از که مادریم چه من-  تا گذشتم خودم بچه کردن خی 

ی  اضارم که مادریم چه من برسم؟ ارثم به زودتر هرچ 

ی و منو ورثه بشه تا بود این خاطر به داشیر ی بچه واسه  پول 

ی منو هایپاش و ریخت ی مادریم چه من .کنه بیشیر  وقتر

 بچه قدرچه شوهرم خودمو که اومد یادم شدم مریض

ی مادر من داریم؟ دوست ی اونم نیستم خون  یم بچه که وقتر

یم بچه من .شهب بسته مردم دهن فقط تا خواستم

ی اموالم و مال تا خواستم  .ندم دست از تورو و بشه بیشیر

ی تا خواستمیم بچه من  توی معشوقم ساله چند زحمات 

 .نشه حروم پدرم کشتارگاه

 



  روبِن                                                 
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ی با   :گفت ترسر

ی قدرچه رهیم یادم کردی فکر-  جاش به و نکردی جوون 

ی  فکر دی؟رسی جااین به تا کردی رو من بابای پادون 

 اصالن تا تپاچه توی کرد رو من بابام رهیم یادم کردی

ف،  بشه درست، کاری سیاست اهل و اعتماد مورد فرد ی رسر

    دامادش؟

  :افزود و کرد جمع شکم در را پاهایش

 



  روبِن                                                 

 

ی دوست یادته- ی یه داشتر ؟ داشته دخیر  دلت همیشه باشر

ت خواستیم ی موهاش دخیر  من روز اون اگه .باشه حنان 

 االن نشستمنیم فرمون پشت نابلد و کردمنیم خریت

مون ییم رو موهاش تو و بود جااین دخیر  مثل .براش بافتر

ی وقت به که آذرخش موهای
 

ی رسم به و دلتنگ یم عاشفر

ی   .رساغشون رفتر

 بسش َمرد این .بست درد با را هایشچشم روزها آن یاد با

 دلش .آوردیم کم گایه آدم .نزد دم و کشید قدرهرچه بود

ی برایش نفیس اگر کند تازه نفیس تا بنشیند خواهدیم  بافر

ی از امان و .باشد مانده ی این هایبلندی پستر
 
 که زندگ

  .گرفت ازش را اصالن نفس هایتمتمه

ی-   .رو امشب بحث کنیم تمومش بهیر

  .شو خوشبخت آذرخش با .کن عمل وصیتم به-

ی ی همانند آذرخش و او عشق   دو آن که بود اینارسوده غزل 

 در و هم با هرگز هاآن .کرد دفن هایشبیت الیالبه در را

 بریده دوری تقدریشان بلکه نشدند آغاز دگر یک کنار

ی مانده ناتمام و شد   .رسیدند اتمام به شاعر اشعار میان 

 



  روبِن                                                 

 

 

                                                  *** 

  

ی آذرخش ک کیف    :گفت و هادن هایششانه بر را دخیر

  !شهیم دیرت بدو مامان آوان-

ی همان با را آوان ی و گرفت بغل دردناک مچ   به را او الفورف 

 کشیدن با آوان برود بخواهد کهآن از قبل اما .رساند مهد

ی حرکت از مانع مانتویش ی و شد او کردن   غرهای به توجهن 

ی خود با را او آذرخش   .برد مهد داخل 

  .رسکار برم باید شهیم دیرم مامان آوان-

ی و زد نشنیدن به را خود دگر بار  آوان سخن به اهمیتن 

 پرسگ کنار ی و کشید خود دنبال را او چنانهم مادر های

ی مو یچشم با طالن  ی به هان   که پرسگ .ایستاد دریا رنگ 

ی   .داشت خودش به بسیاری شباهت 

  دوستته؟ مادر آوان-

 



  روبِن                                                 

 

 زانو روی آذرخش مثبت، نشانه به آوان رس ی دادن تکان با

 هایحلقه با که درحایل .نشست پرسک مقابل و شد خم

ی  خودش پرس سال و سن هم که او به شده، جمع اشک 

  :پرسید و گرفت را دستش کرد،یم نگاه بود

  خاله؟ چیه اسمت-

   .آبان-

 بار چندین را نامش او، زیبای و ظریف صدای شنیدن با

ی نام این !نآبا .کرد بغض و تکرار لب زیر ی  کشیر ی توانان 

 و  زد عقب را خود پوچ و وایه افکار ی .داشت را آذرخش

ی .کرد جمع را خود  و چهره به را غم نباید بود آوان که جان 

ی روی ایبوسه  .دادیم راه چشم به را اشک  پرسک مچ 

 ممکن حالت ترینپارادوکس که زد خندیلب  و گذاشت

  .کردیم ایجاد  هایشچشم پر ی کاسه با را

   خاله؟ باشه .باش دوست آوان با-

 آوان خودم منم .گفت رو همی  ی بابامم اتفاقا .خاله چشم-

  .دارم دوست خییل رو

 



  روبِن                                                 

 

ی مگر کشدیم را خون خون، ی است؟ این از غی   پرس خون 

ی و بود آمده جوش به مادر برای  .پرسش برای مادر خون 

 قرار هم آغوش در چنی  یاین که هاآن هردوی کاش

ی با واقعیت از تندداش  تنها گایه هاکاش اما .بودند خی 

 با که آذرخش مانند .کنندیم گزاف را آدم هایحرست

ی شنیدن ی در و ُمرد پرسک نام    .شد زنده دوباره آن 

 .باشه دیگه بهم حواستون برم باید دیگه من-
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یخورایک  تقسیم نیم دو به بود خریده آوان برای که هان 

کش به را نییم .کرد ی و دخیر  .اشغریبه پرس ی به را دگر نیم 

 



  روبِن                                                 

 

ی  .کرد نثارشان  دگری بوسه و کشید دو آن رس ی به دستر

ی از بعد یسفارش و سختر  کرد زدگوش دو آن به که هان 

  .شد کار محل رایه

  .داره کار باهات کاردان آقای !آذرخش-

 و باز را پیشبند بندهای  .آورد در دست از را هادستکش

   :پرسید کنجکاو مصدق روبه .کرد آویزان را نآ

ی نگفت-   داره؟ کارم چ 

ردن حی  ی و انداخت باال ایشانه
ُ
  :زد لب هاکرفس کردن خ

  .بیاد بگو رو معشور گفت فقط واال نه-

ی تشکر نشانه به  او کنار از و زد مصدق شانه به دستر

 و گرفت نفیس رسید رییس اتاق به که همی  ی .کرد عبور

  .کرد ابالبدق

  !دارید کار من با گفیر ی-

ی قضا از که کاردان  جا از موجه، و برازنده بود جوان 

 از و کرد هاصندیل به ایاشاره دست با .برخاست

  .بنشیند که خواست آذرخش

 



  روبِن                                                 

 

  چای؟ یا خوریدیم قهوه-

ی ممنون-   .ندارم میل چی  

ی خانه شماره آذرخش، تعارف به اعتنان   و گرفت را آشی  

 نشست آذرخش مقابل سپس داد درخواست ایچ دوعدد

  :گفت و

وع کجا از دونمنیم راستش-   .کنم رسر

 کیم شده معذب .داشتنگه هم کنار تنگ را زانوهایش

  .بزند را هایشحرف بقیه او تا ایستاد منتظر و خورد تکان

ی و شما که هست دوسایل-  و شناسمیم رو نازتون دخیر

ی وکییل خدا   .ندیدم شما از وقار و خانویم جز به چی  

 در مستاصل کنان، دست آن و دست این .کرد مکث

ه آذرخش نازکبی  ی هایچشم   :گفت و شد خی 

   !بشم شما باالرس سایه بدید اجازه اگه خواستم-

 العمل یعکس تا انداخت مبهوت و مات آذرخش به نگایه

ی .ببیند را او ی هیچ وقتر  مقابل را دستش ناچارا ندید واکنیسر

  .آورد در حرکت به صورتش
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تون برای و همرس شما برای خوامیم فقط من-  پدر دخیر

  .باشم

 مستحکم اما ترسیده و راست قامت عصیانگر آذرخش

  :کرد غرش

م نه خوامیم رس سایه من نه-   .پدر دخیر

ی من کنید باور-   .نیستم بدی آدم 

ی- ی درسته .نیست شگ شما درخون  ی جز به چی  
 

 از مردونگ

  .منفیه پیشنهادتون به جوابم اما ندیدم شما

ر سمت
َ
 با و ایستاد  ایلحظه برای .برداشت گام د

ی لش از که وافر عصبانیتر   :گفت بود خارج کنیر

  .حساب تسویه برای آمیم دادم انجام که رو کارم-

ر .رساند او به را خود هراسان کاردان
َ
 آرام و بست را د

  :کرد زمزمه

 فراموش اصال کردم اشتباه من .نیست کار این به نیازی-

ی کن   .گفتم هرچ 
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 یا نبود عاشق یا او .نیست کشیدن پس پا اهل که عاشق

ی تنها عشق از  از را کاردان پس .مختض بود شنیده چی  

   .کرد ترک را اتاق و زد کنار راهش سد

ی-   شده؟ چی  

ی ذهنش ی حواس با .بود شده مشوش فکرش و درگی   پرنر

 تنش .گذشت مصدق کنار از و ردک زمزمه را آرایم «نه»

ی که لرزیدندیم قدری به هایشدست و بود شده یخ  توانان 

 هابشقاب بیاید، خود به تا .نداشت را ظروف داشیر ینگه

ی با .شدند رها دستش از  و افتادند زمی  ی بر موحش صدان 

ی به هاآن از تکه هر   .شد پرانده سون 

 آذرخش؟ !خدا یا-
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ی سوی به هراسان .زد چک اشنهگوی به  ضعف آذرخش 

ی روی زده زانو و کرده  گرفیر ی با و دوید شده تکه هایچیت 

ی  تا داد تاب آن دور دستمال چندین او شده چاک دست 

د را خونریزی جلوی ش که آذرخش .بگی   دنیای در سی 

ی بود دگر  از شکردن بلند برای همکارانش تالش به توجهن 

ی و زمی  ی  برجمع سیع دوباره دستش خونریزی به اهمیتن 

ی هایشکسته کردن ی هایچیت    .کرد بندن 

ه؟ چه جااین-   خی 

ی دیدن با او .رفتند کنار کاردان راه سد از کارکنان  آذرخش 

 خود به لرزیدیم مصدق هایدست در که شده مصدوم

ک پای مقابل نگران دل و آمد ی ازمطرح .زد زانو دخیر   کردن 

 بیان در .دگر نداشت سودی اما بود پشیمان پیشنهادش

 و بود کرده عجله اشخواسته آوردن زبان به و جمالتش

  .باشد خوب آذرخش کاش
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ی بریم پاشید وضعشه؟ چه این !معشور خانوم-   .دکیر

 برابر در و داد تکان طرفی  ی به رس تمام غدی با آذرخش

  :گفت پرخاش با َمردجوان اندازه بیش اضارهای

ی به نیازی-   .نیست بیمارستان و دکیر

 کیم آذرخش .کرد گردعقب او حال از ترسیده کاردان

 به را خود رسدرگیم از رسشار و رسد نگاه سپس آمد کوتاه

ی با و دوخت بود حالش این مقض که َمردجوان  صدان 

  :زد لب منقطع و بریده

  .کنمیم جمع شهمه االن نبود رسجاش حواسم ببخشید-

ی و نگران نگاه و کرد علم اری پاهایش مصدق کمک با  آشوب 

ی دنبال به کاردان   .شد کشیده اششده قیمه دست 

ی که حاال .خوادنیم-   .خونه برید تونیدیم نمیاید دکیر

ینظافت به رو و چرخید کفش پاشنه بر   :گفت چ 

  .کنید جمع رو هاشیشه-
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 جایز را سکوت آذرخش که برداشت جلو به قدیم کاردان

ی با .ندانست  خارج مصدق دست درون از را دستش تکان 

  :زد لب و کرد

  .کنید کم حقوقم از رو خسارتش-

 بود آذرخش به پشتش که طورهمان و ایستاد قدم ثابت 

  :داد دستور او به خطاب

ه .آدیم پیش اتفاق-   .مرخصید امروز .برید بهیر

ان نگاه او و رفت کاردان  آب که گیلدسته به را خود حی 

ه داد،   !بس و بود کاردان مقضش که هرچند .دکری خی 

ی بیا-   .دادی دست از خون قدراین شد زرد رنگت .دخیر

ی همانند م کودکان   زیری به رس با خود، بد ی کار ی از زده رسر

 همانند صورتش رنگ که درحایل و افتاد راه مصدق دنبال

ی ی با بود شده دیوار ُمرده گچ   روی شده سست وافر ضعف 

  .شد آوار صندیل

  یهو؟ شد تچ-
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ی نگاه ین  ی هایچشم از را خود رمق   دور از که کاردان نگران 

ه   .دوخت مصدق به و گرفت کردیم شنگاه خی 

  .شدم فکر غرق-

ی هایانگشت و مچ دور به را باند  و پیچاند آذرخش دست 

رهایش زخمت، صدای همان با
ُ
ی به را غ  حواس و  او جان 

ی  هایششماتت مابی  ی مهربان مادری همانند و زد اشپرنر

ی گ برای را خود خالصانه هاینگران   دانستیم که دخیر

ی   .کرد خرج اندشده عجی  ی جانش با هاسختر

ی- ی که هم خانویم از .داری رو و َبر .جوون   نداری کم چی  

ی سامون رسو و بیا   .بگی 

ی آرام زد، باند به مصدق که را آخر گره  عقب را خود دست 

ی با و کشید   :گفت قرص اما بغض از پر صدان 

  .آمبریم زندگیم و خودم پس از من-

؟ بچه اون-  خواد؟نیم پدر چ 
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 خواست تا و نگریست را او تنها ُبهت در غرق نگایه با

 و رابرداشت اولیه هایکمک جعبه مصدق کند، باز دهان

  :گفت رفیر ی حی  ی

ی اون به نباش خودخواه-    .کن فکر هم دخیر

 خرج را عمرش تمام چهارسال .نبود بود؟ هخوا خود

گ ی .بود امانت و یادگار برایش که کرد دخیر  تمام چهارسال 

 محله آن به محله این از خانه، آن به خانه این از دردربه

ی ایپرنده چنان کار محل آن به کار محل این از و  آشیانن 

کش تا زد جست  نماند دل به حرست و باشد امان در دخیر

ی امانت داریگهن در و ی .نکند خیانتر  باید روزی  که را امانتر

 



  روبِن                                                 

 

 تمام مرهم از کندن دل هرچند دهد پس صاحبش به

   .نبود آسان دردهایش

ه اون برای فقط من خودخوایه .نیستم خودخواه-  دخیر

  .بره دلش به حرست و پاش به خار نذارم که

  .خوادیم پدر ایبچه هر-

 فیکس گوش پشت را آن کش .برداشت آویز از را چادر

  :گفت و کرد

   .براش پدرم من خواد؟یم پدر-

 ترینخودخواه آمدیم وسط که آوان کردن تقسیم پای

ی را حکمش اگر شدیم عالم  دست از پرس .بریدندیم جدان 

 را آوان و کند عهد به وفای آمدنیم دلش و بود داده

ی درد ی .بدهد تحویل ی ن    .ایشبری بود مرهم آوان تنها را آبان 

ی خدا درپناه-   .باشر

 حجم آن نیامد دلش و داد تکان مصدق برای را رسش

ی ی را هایشلپ گوشتر  نثارش ایبوسه .نکند هایشلب اسی 
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ی با که درحایل و کرد  از گرفت،یم را چادر دردناکش دست 

ر ی
َ
ی د ون رستوران خروچ    .زد بی 

  !معشور خانوم-

 چه َمرد این .ایستاد شده میخ .بست فرو هم بر چشم

 را او پیشنهادش با خواهدیم چرا او؟ از داشت طلب

ی دهد؟ نشان کمک الیق و ضعیف  آذرخش که چی  

 بودنش ضعیف با مبارزه .کرد مبارزه آن با است چهارسال

  .بماند رسسخت و قوی بتواند تا

ی-    .رسونمتونیم خودم کنید صی 

ی دردهای بر شود انباشته تا بود آمده یتسک یا درمانشن   یت 

ی برای شود ی قرار ی آذرخش هرچند آرامش؟ نا جان  قراری ن 

  .جانش بالی تنها َمرد این و بود دگر جای هایش

  .شمنیم مزاحمتون ممنون-

ی با را شانفاصله ی روبه و کرد ُپر بلندی قدم   رسشار آذرخش 

  .ماند حرص از

ی و من خاطر به اتفاق این-    .افتاد جامنابه حرف 
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 باندهایش بر خون رد ی که ُمچش و زرد رنگ به ایاشاره

  :افزود و کرد بود شده نمایان

تون گل و خودتون جلوی روسیایه-   .من برای موند دخیر

 جایش در او شد باعث که گرفت را آذرخش چادر ی َپر ی

ی ی تکان    .بکشد عقب را خود کیم و بخورد خفیف 

  .برسونمتون بذارید کنمیم خواهش-

مسار هایچشم در  آزاد را چادرش .نگریست کیم دَمری رسر

م و کرد   :زد لب آرام زده، رسر

  .شمنیم مزاحم-

 .شما مراحمید-
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ی محجوبانه،  از بعد بالفاصله و افتاد راه به َمرد دنبال 

 که ماند نشسیر ی عقب و جلو بی  ی ُمردد ماشی  ی به رسیدن

ر کاردان
َ
  .گشود برایش را جلو د

ی هایحرف خاطر ی به- منده واقعا  جامن     .امرسر

ی و کرد جورتر و جمع را خود کیم ر به بیشیر
َ
 چسبید د

ی ی از فرار به آماده که گون  ی دست    .است شکارچ 

 استعفا نخواید و بدید ادامه کردنتون کار به امیدوارم-

  !بدید

  :افزود و انداخت شده جمع خود در آذرخش به نگایه

  .ندارم رو شما اذیت و آزار قصد من کنید باور-

ه نگاه دیدن با ون منظره به که کاردان خی   شده دوخته بی 

 تنظیم برپاهایش را چادر و نشست ترراحت کیم بود،

  .کرد
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ی خودم فقط من-
 
ی به شدن وارد آمادگ

 
ک زندگ  رو مشیر

 مشکیل شما نکرده خدای که نگفتم وگرنه !همی  ی ندارم

  .دارید

ی و غیظ با را دنده ی که مشهود تغی  ی از کمیر  آذرخش خشم 

  :زد لب حال همان در و کرد جاجابه نبود

   .بکنم دل راحت که نباختم دل راحت من-

ی   .کرد چروک پر جبی  ی نی  ی خو و دید را آذرخش اخم 

ی خییل االنشم تا- ی که کردم صی   امروز ویل نگم چی  

  .رو دلم حرف گفتم باالخره و نیاوردم طاقت

ی نیم ی سوی به چرچ   که درحایل و زد دهزی خجالت آذرخش 

  :افزود داد تکیه پنجره لبه به را آرنجش

  .بدی فرصت بهم تا مونمیم منتظرت-

 کند هایشنفس .گرداند خیابان به را نگاهش و بست پلک

م
َ
ی و شدند د چه او .قلب و عقل بی  ی جدال در ماند دفاعن 

ی به طور  اصالن جای به که کردیم حایل نفهمش زبان دل 

 او خایل جای پذیرفتیم هم اگر بپذیرد؟ را دگری شخص
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 این هایثانیه و هادقیقه ها،ساعت روزها، تمام همانند

ی .شدیم حس چهارسال  دلیل و جان برایش که اصالن 

ی   .بود زندگان 

  .داریدنگه لطفا-

  !برسیم تا مونده هنوز-

ی و نهاد مچ بر را کیفش .گرفت گلو زیر از را چادر  دست 

هد بند ی را سالمش   .کرد  ستگی 

ی و حدیث خوامنیم کوچیکه ما محله-  بدل و رد حرف 

  .بشه

 .است کار محافظ بسیار زن این .داد باال را ابرو تای یک

، برای  آذرخش کهاین از قبل .داشتنگه را ماشی  ی همی  

 ماشی  ی عقب را اشتنهنیم کند فرار چنگش از بخواهد

 آذرخش پاهای بر را آن و کرد بلند را کادو جعبه .کشید

  .نهاد

  .ناقابله-
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ی با و کرد بررش کیم را جعبه  کالمش، در مشهود تعجت 

  :غرید

؟ چه به و چیه این-   مناسبتر

ی برای کوچیک کادو یه-  .خوشگلت دخیر
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 ناچاری رَس ی از و کشید طول کارش که روزی به لعنت

د رستوران به را آوان شد مجبور دل پای و بی   با درد 

آن به کاش .بنشیند اشمادرانه نگاه آن با مهربان مصدق

 به َمرد این نگذارد تا است آوان پرستار ی که گفتیم هم ها

 



  روبِن                                                 

 

ک برای دهد اجازه خود  به را دلش تا بخرد کادو دخیر

ی آن یک در .بیاورد دست  تاکید با که را تحمیل و صی 

ی  انسان  درباره خود به کردن  د،آوری دست به کاردان بودن 

 رییس و کار صاحب َمرد این برد یاد از و کرد فراموش

  .است

ی ویل ممنون- ها این به من دخیر   .نداره نیازی چی  

ی از  شانگشت و آمد ستوه به آذرخش هایلجبازی دست 

 را خود بتواند تا گرفت دندان به بود  چانه زیر که را

ل   .کند کنیر

 هصدق نکرده خدای که نگفتم کادوست یه که گفتم-

 دور بندازیدش اصال یا خریدید خودتون بگید اصال .است

 کارهارو این سوزیدل برای من که نکنید فکر قدراین ویل

ین براش دونمیم .کنمیم  کمبود تا کنیدیم فراهم هاروبهیر

 نگاه اون خاطر به خواست دلم منم ویل باشه نداشته

ینش   .بدم کادو بهش شی 

 



  روبِن                                                 

 

ی  و آزرم ازشدت را خود لب و دید را َمرد شده رسخ صورت 

م  واقعا کردیم فکر خوب که حال و بود رفته تند .گزید رسر

  .نبود َمرد نیت پشت بدی قصد ی

   .ممنون-

 که آوان دانستیم .رفت خانه به و برداشت را جعبه 

 دست آسیب لعابش و رنگ پر کادوی دیدن با بیاید

 زا گل خوردن غصه میان در و کندیم فراموش را آذرخش

 هایخنده برای دادیم جان او .شودیم شکفته گلش

  .نازدارش

                                                  ***  

ی  را خواب در غرق پرسک .گذاشت مبل بر را آبان کیف 

 آبان .شد هایشلباس درآوردن مشغول و نهاد تخت روی

 دوری نبود اگر که کرده عزیز بود یادگاری اصالن برای هم

ی این و آذرخش
 
 این .بیاورد تاب توانستنیم را سخت زندگ

  .بود صبور زیادی َمرد

ی کیفش توی ببی  ی-   !کردم پیدا چ 

 



  روبِن                                                 

 

ی روی را پتو  سوی به و بوسید اورا .کشید پرسک خسته تن 

ه و رفت سوگیل   .نگریست دستش درون لقمه به خی 

  چیه؟ این-

ی و نون ساندوی    چ-    .گردو و پنی 

ی  عطر ی بوی و گرفت دست در را ساده ظاهر به ساندوی    چ 

 یا شد توهیم او .کرد ُپر را اششامه آذرخش هایدست

ک هایدست جای واقعا  شده حک ساندوی    چ بر دخیر

  بود؟

؟ براش تو مگه-   نذاشتر

 ترسفت را ساندوی    چ او تا شد ُمهری سوگیل کردن تکذیب

د ی بازهم و بگی    .دهد نوازش آن بوی با را اشبیت 

یوق-    .پرسمیم ازش بیدارشد تر

 جا از و کرد ضف سوگیل با همراه آرامش کمال در را نهار

ی و همانا ششدن بلند اما برود تا برخاست  بر آبان پریدن 

  .همانا شکول

 



  روبِن                                                 

 

ی پدر- ی رسم توی صلوانر یکشتر  مردانهناجوان حرکت گی 

  .ها نیست باب

 گونه و کرد خانه رسد ی فضای نصیب را اشخنده شکرک

  .درآورد اشبوسه حبس به را پدر

ی به بابا ای-  .بره باالتی و قد قربون 

 

💔 
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ی مبادا تا گذاشت آبان پاهای زیر را ساعدهایش  دلش چیت 

رگ و بیفتد
َ
ی یاد به با .اندازد خش او جسم بر ت  لقمه آوردن 

ی و نان  او از آرامش با بود نهاده کیفش درون که پنی 

  :پرسید

 



  روبِن                                                 

 

  بابا؟ داد بهت گ رو قمهل اون-

ی با آبان ی و آذرخش دیدار ی از که شوفر  در هایشمهربان 

ی با بود نشسته دلش   :داد پاسخ رسخوشر

ی- ی .داد بهم آوان مامان   نصفشم بود خریده آوان برای هرچ 

  .داد من به

ی لبخندی نج 
ُ
 طرز و زن آن بوی چقدر .نشست لبش ک

  .بود آذرخش شبیه پیچاندش لقمه

   .کن زیبا برو-

ی را خود و  بدرقه را آبان  از را لقمه .انداخت کار اتاق درون 

ی روی  عطر، بوی این که این از ندانسته و  برداشت می  

 لقمه برایش آذرخش کرد فرض است خودش دلدار بوی

ی مابی  ی دل و جان با و پیچاند  از بزرگ گاز ی اشمردانه بغض 

 سوی به و زد برپا خورد اشتها با را که لقمه .گرفت لقمه

ی از .رفت کتابخانه ی انبوه میان   بود هاقفسه درون که کتان 

 از را آذرخش هایعکس و برداشت را هاآن قطورترین

ون مابینش  رنگخوش چهره به غمی  ی و متحرس .کشید بی 

ک  و داشت را وجودش تمنای دلش .دوخت چشم  دخیر

 



  روبِن                                                 

 

ی جسمش ی او چقدر .شد او کشیدن آغوش در تابن 
 

دلتنگ

 جای به آذرخش چقدر و کردیم رسکوب آبان  با را شهای

  .پرستیدیم را آوان اصالن،

   !اصالن-

ی فورا را هاعکس  جا قفسه درون را کتاب .نهاد کتاب میان 

  .بازگشت سوگیل سوی به زده هول و کرد گذاری

  !بله-

 شماهم شدیم جمع اینا مامان خونه گفت زد زنگ افشار-

ی بیاین   بگم؟ بهش چ 

ی و سوگیل مو کم رس ی از مکث با را اهشنگ ی تن   زن نحیف 

ی با .گرفت   :گفت شده ذیل صدان 

  .رسونیمیم رو خودمون دیگه قدرچه ماهم بگو-

ر سپس تعویض را هایشلباس
َ
ی د  الباب دق را آبان اتاق 

 با و شد اتاق وارد شد صادر ورودش اجازه که همی  ی .کرد

ی ی و حرص با که آبان دیدن  اهنشپ گزاف جوشر یم تن را ی 

  .شد متعجب کند،یم آشفته را موهایش و زند

 



  روبِن                                                 

 

ته چه-   صاعقه؟ خی 

  .نکند فراموش را او هرگز تا دادیم او به را آذرخش لقب

ی-   تینوش؟ پیش بریم االن باید یعت 

کج با ستون به داده تکیه و کرد چلیپا را ساعدهایش

  :گفت خندی

  بدی؟ تینوش با قدراین چرا-

  کشید؟ موهامو رفت یادت .کنهیم اذیتم-

 عاشقانه را بچه این با زدن رسوکله .خاراند را ابرویش باالی

  .پرستیدیم

  !ایکینه نه هست ایبخشنده آدم من پرس ی-

ر ی .شد سالح خلع
َ
ی با و کوباند بهم را کمد د  رسشار صدان 

  :گفت ناز از

ی منو شهنیم- ی بی    برید؟ خودتون بعد آوان پیش 

ی دیگه- ؟ پدر چ  ها با سن این صلوانر  بزرگ پرییم دخیر

ی ی شر ییم چ    تو؟ شر

 .دوم اصالن شمیم-

 



  روبِن                                                 
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 نهاد گردنش بر اورا .گرفت را آبان پای زیر ی سپس خندید

 دوم اصالن او .داد تابش هوا در هایشآرنج گرفیر ی با و

ی .بود آذرخش زدندیم را آخرش و اول نبود ی حتر  و هارستفر

 برای شد دلییل همی  ی و بود رفته او خود ی به هایشازیلجب

ی ادامه
 
ی .اصالن یکنواخت زندگ  درد پرس، این وجود حتر

ی  
 داندنیم و دارد دگری فرزند که ُبرد یادش از آذرخش رفیر 

ی هرچه و شد چه عاقبتش  نتوانست جستجوکرد او دنبال 

 کرد واگذار را او عطای غمی  ی دیل با ناچارا و کند پیدایش

 



  روبِن                                                 

 

 و خوشبخت هست که هرکجا خواست خدا از و

  .باشد خوشحال

  .بریم بیاید-

ون خانه از و گفت اصالن را این  دو آن آمدن با .زد بی 

 رسیدند پدری خانه به که نکشید طویل و کرد حرکت نفر

  .کردند هاآن مهمان را خود و

 که درحایل و  زد تعارف اصالن به را چای لیوان مرجان،

  :گفت سوگیل به خطاب کرد جلوس پروانه کنار ی

م؟ رهیم پیش خوب درمانت روند-   دخیر

ده دیل با و کرد مزهمزه را چای ی اما شده فرسر  خندان لت 

  :داد پاسخ

ی همه .شکر-   .خوبه چ 

 که آبان به نگایه .داد بازی دستش در را قند اصالن،

 بازی تینوش و او به سن این در داشت سیع بازور صولت

 که گفتیم او به چگونه .انداخت دهد موزشآ را شطرنج

یم را آذرخش باید چگونه و داشت نخواهد را مادر دگر

 



  روبِن                                                 

 

ی به اورا بتواند تا بخشید
 
 کالف این گرداند؟ باز آبان زندگ

ی و کرد کالفه را او خورده پیچ هم به
 
 بس بود بازی زندگ

ی آذرخش دانستیم که بازی .ناجوانمردانه  اما است گناهن 

ی .کرد رها زدن دل گرداب در اری اصالن
 
 دانستیم که زندگ

 که داشتیم وا فکر رابه اصالن و نیست مجرم آذرخش

ی تواندیم آیا  یانه؟ کند لمس کرد ظلم حقش در که را زن 

ی این
 
وزی و شبهه و هاشک بازی زندگ   .هاستبدی پی 

  .نیست درست رفتارت باباجان !آبان-

ی و پدرش صدای شنیدن با اصالن  از زد آبان به که یترسر

ون فکر  به اهمال با و انداخت نعلبگ درون را قند .آمد بی 

  .رفت دو آن سوی

ی-   بابا؟ شده چ 

ی گیس و گیس تینوش با بازهم آبان-   .انداخته راه کیسر

 ایدسته و نگذاشت کم هم او .نگریست آبان به وارعتاب

ون تینوش دست از که را موهایش از  به بود کشانده بی 

  .داد نشان دو آن

   .کند رو موهام اون اول-

 



  روبِن                                                 

 

 مادر آغوش به را خود کنانگریه و کشانجیغ تینوش

له و رساند  پروانه که ایگونه به گرفت رس از را هایشگ 

ش از دفاع برای وع دخیر   .آبان کردن رسزنش به کرد رسر

ی که حاال-  االن که نبچه دوتا .جان پروانه نشده چی  

ی بعد یقهدق دو کی  ییم دعوا   .آشتر

ی قدراین تو پرس ی واال-  رسجنگ شهمه که اومده بار وحیسر

  .آدم با داره

 گرفت بغل را آبان .رساند معرکه به را خود شتابان سوگیل

ی و ی اصالن دهد اجازه کهآنن    :غرید بزند حرف 

ی من بچه- ه شما .نداره کم ادب از چی   تون برید بهیر  دخیر

   .نباشه حسود قدراین بدید یادش و کنید تربیت رو

ی به من بچه !وا-  زنیدیم تهمت چرا آخه کرد حسودی چ 

 بهش؟
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 48پارت#

  

 

ی ی به اعتنان   به را رسش .کرد جاجابه را آبان پروانه، سوال 

بزرگ آبان از که تینوش به خطاب و داد تکیه خود شانه

  :پرسید بود تر

  شیدی؟ک رو آبان موهای چرا بگو عمو زن به !تینوش-

  :زد لب کودکانه صداقت با تینوش

ی کهاین برای گفت-  پلستیشنش با خونتون بیام کنیم آشتر

 جدید دستگاه گفت اونم خوامنیم گفتم منم .کنیم بازی

  .کشیدم رو موهاش گرفت زورم منم خریدم

  :گفت پروانه به رو و زد خنده از خندینیش

ی برای که شده تربیت بزرگ قدراون من پرس ی-  پیش آشتر

ی وقتاون شد قدم  حسادت روی از همیشه مثل تو دخیر

 



  روبِن                                                 

 

 موند جانبیش به حق بعدهم .کشید منو پرس ی موهای

  .شما برای

  :افزود گرفته دل و چرخید صولت سوی به

   .آقاجون نداشتم توقع ازشما-

م کی  ی تمام رو دعوا خواستم فقط من-    .دخیر

ی- دارید مقض از وقتر ی روی نباید خی  ی ناهگن  ه و شمشی   نی  

  .کنید رسزنشش حرفاتون با و بکشید

 به خطاب جو کردن آرام برای و شد قدم پیش افشار

  :گفت سوگیل

ه داداش زن-  نیافتد خاض اتفاق کنیم تموم رو بحث بهیر

  !که

 و کنه توهی  ی پرسم به دمنیم اجازه کسهیچ به من-

ه سوال زیر رو تربیتش   .بی 

  .بشینیم بیاید حاال .وامخیم معذرت من .باشه-

ی نگاهش زوبی  ی که درحایل و چرخید جمع سمت به  میخ 

  :گفت همه به بود، کرده ُبق پروانه

 



  روبِن                                                 

 

 و بزنیم زنگ الیان به .شیم جمع دورهم اومدیم مثال-

یک رو تولدش ی شهیم .بگیم تی 
 

 ماجرا این کنید تموم همگ

  لطفا؟ رو

ی و دکری تینوش سوی به روی باراین همه تایید با   :زد ترسر

ییم خوایهمعذرت آبان از- یم خوب بچه دوتا مثل و کت 

  .کنیدیم بازی رید

ون پروانه آغوش از تینوش  سوگیل که مبیل مقابل .آمد بی 

  :زد لب پشیمان و ایستاد بودند نشسته آن روی آبان و

  .کشیدم موهات که خوامیم معذرت-

ی از بعد که سوگیل  دوست یاربس را کودکان آبان، آمدن 

ی نیامد دلش داشت  بر ایبوسه و زد تبسیم  .بگوید چی  

ی تصمیم و نهاد تینوش گونه ی به را گی  ی و بزرگ دل   دریان 

د پرسکش   .سی 

  .کنیم بازی بریم-

ی با آبان ی مهربان  ی  و گرفت را تینوش دست  ی سمت   صولتر

ند رس از را بازی تا بود منتظرشان که  او .کرد حرکت بگی 

 



  روبِن                                                 

 

 و بود زاده آذرخش او .داشت فرق خاندان نای تمایم با

ف نه بود برده ارث به او از را بزرگش روح   .اهل نا هایرسر

یم بزرگه و مهربون قدراین رفته گ به بچه این بدونم اگه-

  .طرف بوش دست رم

  :زد لب مفتخر و داد گردنش به قری سوگیل

  .رفته مادرش به-

ی برای هماوی .انداخت او به نگایهنیم اصالن ی راحتر  خیال 

  :داد ادامه  َمردش و خود

 دور که قدرهرچه یا باال بره سنش که هم قدرهرچه آدم-

ی به  رفتارش و عادات آخر باشه ه که رهیم اون 
ُ
 ماه ن

 .کرده حملش
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، حرف این با
 

 .کرد سالح خلع را مرجان خصوص به همگ

ی بر هرگز بود شده مرتکب که گنایه خاطر به او  مال 

ی آذرخش  که فهماندیم هاآن به هرزگایه و نداشت ادعان 

ی آذرخش  این با اما .ندارد دست باال درپایک و است گناهن 

 و او که بگوید و بگشاید لب توانستنیم بازهم حال

 بگوید توانستنیم .هستند آذرخش رفیر ی مسبب مرجان

ی دم واپسی  ی در را اصالن که ترسیدیم زیرا
 
 دست از زندگ

ی در تنها و دهد  .کند تسلیم آفرین جان به جان نمور کنج 

   .آبان دیدن و اصالن بدون

ه-   .نیفتاده دهن از تا شام برای بریم بهیر

 و خاییدیم دندان به دندان که گفت درحایل را این مرجان

 از او .داشتند را پوستش دریدن قصد اششقیقه هایرگ

ی اما بود آگاه خود خبط  را وجدان عذاب سوگیل برخالف 

 که کاری به جانب به حق درعوض و دادنیم راه خود در

 



  روبِن                                                 

 

ی» گفیر ی با و بود مفتخر کرد،
 
 «دادم نجات رو پرسم زندگ

  .کردیم موجه را خود معصیت و توجیه را گناه

م بذار غذا این از بزرگ مامان-  از اون آخه آوان برای بی 

ان ناوی برای باید منم داد من به هاشخورایک   .کنم جی 

ی پیش صولت   :گفت آبان روبه و کرد دستر

 داری رو هواش تو قدراین که خانوم آوان حال به خوش-

  .وروجک

  :داد پاسخ رسخوش و زد نمگ از پر تبسم

؟ من پس-   .داره رو هوام اون که من حال به خوش چ 

ین از را رسش افشار ی شی   داد تکان اشزاده برادر هایزبان 

ی همان به پرس این هک الحق و  روز آن که رفت دخیر

گاه درون ستا تعمی 
ُ
ی .کرد مالقاتش رضا ا  و رسسخت دخیر

ی که دراز زبان   .بود حریف را دنیان 

ی ذارمیم مادر باشه-   .بی 

ی دوباره شام ضف بعداز و کرد تشکر آبان
 

 هم گرد همگ

یک را الیان تولد خطوط پشت از ابتدا .شدند جمع  تی 
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 به .شد مصاحبت مشغول دیگری با هرکس سپس گفتند

 و شدند بازی تخته رسگرم افشار و اصالن که ایگونه

 هایصحبت کردندیم جاجابه را هامهره که طورهمان

 آموزش مشغول دوباره  صولت .رسگرفتند از را کاری

 کردن، درازی روده با پروانه و شد بینوا کودکان به شطرنج

 جای !آذرخش اما .رفتگ حرف به را مرجان و سوگیل

ی کنار در همیشه او خایل  تمنای حرست ُپر که اصالن 

ی .شدیم حس داشت را وجودش ی سینه که آذرخیسر یم سی 

 سبابه .است ُمرده برایش گفتیم اصالن روبه و کرد

ی از را او گفتیم و دادیم تکان تهدیدوار
 
ون خود زندگ  بی 

ی به زدیم لب مستحکم .است کرده
 
 عادت وا بدون زندگ

 که درحایل است ُمرده او بود گفته همه به .است کرده

 گفته  .بیاورد زبان به را جمله این تا ُمردیم هربار خودش

 این که آمد او و است رسیده آرامش به تا کند جان بود

 نبود واقف خودش جز کسهیچ اما .کند مختل را آسایش

 زنندیم فریاد را اصالن  وجود صدایک تنش هاییاخته که

 را اصالن گفتیم .اندداده رس ناله و فغان او دوری از و

ی برای زدیم پر اما خواهدنیم  ریشته به  اشگونه کشیدن 
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ی با گرفیر ی خو از و زدیم فریاد .او زبر ی
 
یم َمرد بدون زندگ

ی کشیدن آغوش به با را هرشب اما گفت  او از که بالشتر

ی یادگار ی از امان و کردیم صبح بود آورده خود با  دلش جان 

 هایزخم کردیم رفوع و بود دردهایش تمام تسکی  ی که

  .را گذشته شده چرک

 مرخصید؟ دستتون شدن خوب تا که نگفتم مگه-
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 در و کرد خارج دستش از را هادستکش .گشود را پیشبند

  :گفت کاردان به پاسخ
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  .نیست مشکیل-

ی و گذاشت آوان لپ بر ایبوسه  هایشکالت از مشتر

ی روی ک دست به را می   د دخیر   .سی 

  .رسونمتونیم بشید آماده .شد اجباری ترخیصتون-

 چیده هایشکالت .کرد علم قامت و زد عقب را صندیل

 گذاشیر ی به تنها و برداشت را آوان هایمشت میان شده

  .کرد اکتفا دستش در عدد یک

ی .خوبم که گفتم-   .نیستم شما زحمت به راض 

ی؟یم ازش رو بچه هایشکالت چرا-   گی 

ی ی بر نشسته آوان   به دست و گذاشت صندیل روی را می  

  :گفت کاردان به رو زده، کمر

 کارمندها جلوی کهاین و شهیم خراب هاشدندون-

  .نداره خوبیت

ی کاردان ی زیر عصبانیت به توجهن   را آوان آذرخش، پوستر

 مشت درون اری هاشکالت از دگری مشت  .گرفت بغل

ی ک 
  .گذشت آذرخش کنار از و داد قرار گونه گلگون دخیر
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  .بریم که باشید آماده-

ی با اما بزند حرف خواست  از تن چندین و مصدق آمدن 

 حایل در گزاف حرض با .کرد سکوت اجبارا دگر کارکنان

 رفت رختکن سوی به کوبید زمی  ی بر محکم را پاهایش که

 و خیابان رایه خارج، ورانرست از لباس، تعویض بعداز و

ی بر شده بختک و شده سمج کاردان ماشی  ی
 
  .شد اشزندگ

ی نداشت خوبیت بقیه جلوی چون بارهم یه این-  چی  

  .کاردان آقای نکنید کارها این از دیگه لطفا .نگفتم

ی صدام آرش !آرش-   .ترمراحت کت 

  .نیستم راحت من-

ی کاردان ید آذرخش هایشدن رسخ به توجه بدون   به ستر

ی با و کشید آوان رس ی   :پرسید او از ترتمام هرچه مهربان 

ی بریم خواییم-   بخوریم؟ بستت 

ر به
َ
 نبود دیواری هر آذرخش اما بشنود دیوار تا گفت د

  .ریزد فرو و بخورد تکان حرف کلمه دو با که

   .نیست نیازی اما لطفتون از ممنون-
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ی دیگه بده وا !بابا ای-   .نکن کور رو بچه ذوق .دخیر

 را خود دست دردش، به اهمیت بدون و جاجابه را آوان

ک کمر دور ی به سفت  کاردان که انگار .کرد حلقه دخیر

د را آوان بود آمده   .شدیم مانع باید او و بی 

ی محبتاتون با خوادنیم-  که بیارید دستبه رو آوان دل 

  .شما و من وصلت واسه شه واسطه

ید؟یم ورمنظ به رو چی  ی همه چرا-   گی 

 پدری خوایدیم شما و نداره پدر آوان .واضحه چی  ی همه-

 پدر هم مادرم هم براش من که بدونید اینو ویل .کنید

ی به نیازی   .نیست غی 

 به کامل را اشتنهنیم .داشتنگه گاردریل کنار ی را ماشی  ی

  :غرید عاض و داد تاب آذرخش سوی

ی؟ ازش رو حق این خواییم چرا-   بگی 

  .بدم دست از رو آوان خوامنیم چون-

م؟یم تو از رو آوان من گفته گ-  گی 
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ی حلقه ی با را اشزاللیه در شده جمع اشک   انگشت نوک 

یم مجبورش اما کند باز را دل سفره نداشت قصد .گرفت

 به را هایشحرف صداقت با همیشه همانند او و کردند

یز آوان، خاطر به همی  ی برای .آوردیم زبان  از شده لی 

  :نالید درد و بغض

 خودمون به .نبود زندگیمون توی َمرد سایه سال همه این-

 وسط بیاد َمرد یه یهو .هاموندونفره به کردیم عادت

نیم منو دیگه و شهیم وابسته اون به معلومه زندگیمون

  .بینه
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ی این به  دنده، دادن جا با و زد تبسم کورکورانه، حسادت 

  .درآورد حرکت به را ماشی  ی

ی این حاال-  منم به آوان دمیم قول .بخوریم بریم رو بستت 

 تورو به نسبت داشتنش دوست وقت یه که مامان بگه

  .ندزدم

 آذرخش برای  .داد انحنا را هایشلب هم او َمرد، خنده از

ی هیچ ی بستت  ی طعم  یبستت   را خریدیم برایش اصالن که هان 

ی !هیچ.نداشت ی هایبستت   ی گذشته در اصالن دست 
 چی  

ی ] که ایگذشته همان .بودند دگری ی لباس   کوتاه ی مانیت 

 و پوشید را رفتارش و اخالق با متناقض دار ی گل طرح

 به ایشانه شده پکر .انداخت اشبرآمده شکم به نگایه

ی که همی  ی و کشید موهایش
 

 رسوسامون را هاآن آشفتگ

ین تصمیم یک یط و عمری از بعد داد  از کیم اگهان 

 برداشت را می  ی روی از شده چیده هایسفیدآب رسخاب

 کرد سیع آوردیم یاد به را آرزو هایدرس که طورهمان و

 با رفیر ی کلنجار هاساعت بعداز .دهد رنگ صورتش به

 صدای آمدن با .شد موفق عمر این در حدودی تا خودش

ر
َ
 مگا ورودی سوی به دواندوان و کرد رها را وسایل د
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ی این و دیدیم را اصالن روز سه از بعد .برداشت ی دل  ن 

  .کرد دارتاب را تابش

  .اومدی خوش .آقا سالم-

ی با را هایشکفش ی دمپان   سوی به .کرد تعویض  راحتر

  .ماند کامش در زبان و چرخید آذرخش

  !اصالن-

ی و افتاد دستش از کیف .برداشت جلو به رو قدیم  صدان 

 سوی به حرکتش مانع چی  ی هیچ ماا کرد ایجاد خراشدل

  .نشد آذرخش

  .جانم-

 قالب و نهاد اصالن سینه قفسه بر دست .خندید شکرک

  .شد خریدار جان با کمرش دور به را اصالن ساعدهای

ی-
 

  مدلیه؟ چه دلتنگ

ک موهای به را هایشلب  که عطرش با و دوخت دخیر

ی هایگل عطر بوی  را خود مشام دادیم را ایوان رازفر

  .داد قلقلک
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ی- ی یه دلت .نداری تاب و قرارین  نیم ویل خوادیم رو چی  

ی ی دون  ک بعضا و ایحوصله کم .چ  ییم غمی     .گی 

  .پس بودم دلتنگت-

ی ی و درست که شدیم این از مانع اشآمده بر شکم   حسان 

ی در  تنه به را اشتنه نیم ناچارا .دهد جوالن َمرد آغوش 

ی به را گوشش و چسباند اصالن   .زد وصله َمرد قلب 

ی تا-
 

ی رو دلتنگ ی چ  ؟ معت  ی کت  ی تحمل   خاطر به من نبودن 

ی یا بودنم به عادت
 

  ...رس ی از دلتنگ

  .داشیر ی دوست رس ی از-

ی ی جان   کرد ملتهب ،بوسه با را آذرخش یچانه و گردن میان 

 مهم برایش .نگاه یک با باخت را خود دین و دل َمرد این و

ی .عشق یا بود عادت که نبود  َمرد که کرد فراموش حتر

ی
 
 را آذرخش او .کندیم ستم او حق در و است سوگیل زندگ

ی خواستیم  .خانه این در کردنش حبس قیمت به حتر

ی ی و احساسات نابودی قیمت به حتر
 

 ماندن و سوگیل زنانگ

   .گردنش بر  زن روح کشیر ی و چزاندن گناه

  خوردی؟ شام-
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   .بودم مامانم خونه .آره-

خت موهای .ایستاد پا پنجه نوک بر رخش،آذ
َ
 نرم و ل

 قد ی واسطه به که بود او بار این و کرد مرتب را اصالن

  .گذاشت َمرد گلوی سیبک ایبوسه کوتاهش

   .جانت نوش-

ی جرقه با  او خاطر به را سوگیل اصالن کهاین از ذهنش زدن 

 اصالن از گذراست، زود هست که هرچه و کندنیم رها

ون او دست از را کت .فتگری فاصله  را کیفش و کشید بی 

  .برداشت زمی  ی از

احت برو- خسته زننیم داد قرمزت هایچشم .کن اسیر

   .ای

ی  چه اما نداشت را آذرخش از کردن دوری و شدن جدا دل 

ی عقب به بود مجبور که کردیم   .نشیت 

 این دیگه روزه چند دوستاش پیش بره خوادیم سوگیل-

  .امجاین رو هفته

 .چشم روی قدمت-
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 افکار و گرفته هوای آن از را خودش اصالن خاطر به

آن برای سپس .زد مرد به چشمگ و داد فاصله ناموزون

ی رفع و اصالن مزاحم که
 

 و رفت اتاق به نباشد او خستگ

ی خواب از قبل  دوباره را موهایش .نشست کنسول مقابل 

 از شده راحت خیایل با و کرد رها را خود .کشید شانه

ی به اصالن بودن  او و بود داده دل زود .رفت عمیق خوان 

ی پرستیدیم را داشیر ی دوست این ی اگر حتر  قوانی  ی  خالف 

  .بود

ی به شبت-   .صاعقه خی 
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ی .نیاورد تاب اما گفت را این  رایه .کشید گردنش به دستر

ه کیم ابتدا .نشست تخت روی و شد آذرخش اتاق  او خی 

ک روی را پتو تا شد خم سپس ریستنگ را  کند پهن دخیر

 برخورد آذرخش جسم به دستش رسدی که همی  ی ویل

 گلوی زیر را دستش ناخواسته و برخاست  شتابان او کرد،

د اصالن  اصالن که کرد زیاد را فشار  قدراینآن .فرسر

ی دادن نشان فرصت ی تنها .نکرد پیدا را واکنیسر  در  که زمان 

ی مرز
 

ی کبود چهره باهمان ،بودی کامل خفگ  را آذرخش ُمچ 

  .گرفت

  ...آذر ...منم-

 خود به شد باعث اصالن زبان از جمله نیم همی  ی شنیدن

ی عسیل روی از  .بیاید  آن گریه با و بزند چنگ را آب لیوان 

 رساغش مدت چند حس این .بسپارد اصالن دست به را

ی حس آن بود خواب در غرق که امشب اما نیامد  لعنتر

ش نگریبا ی چنی  یاین اصالن کاش و دوباره شد گی   بر یهون 

ی او بالی  ی ی او که نشود حاض  ی خاطرات   این از ندارد خوشر

  .امر
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ی .کردم غلط ...من ...من-   ؟ خون 

 بودن خوب از که همی  ی و کوباند اصالن پشت نریم به

 رس از را  گریه بلندتری صدای با شد، مطمی  ی حالش

  .گرفت

  !آذرخش-

ی رسفه چندین اصالن ان حالش که کیم و کرد پیان   شد می  

ی حجم سپس نهاد عسیل بر را لیوان  قوش به را آذرخش تن 

ک هایُمهره بر نوازش با را دستش و گرفت  نوسان دخیر

  .داد

  .خوبم من-

 که بود اصالن باراین و نداد او به  زدن حرف امان هقهق

  .شود خوب حالش او تا ایستاد صبورانه

  ...که ... خواستمنیم من ...نم ...متاسفم-

  .شد تموم چی  ی همه !هیس-

ی را خود د اصالن به بیشیر اهن زد، هق که درحایل و فرسر  پی 

  :گفت و کرد سفت مشت در را َمرد
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ییم-  روی خورد زندان ُمهر که بود سالم 16 من دون 

  پیشونیم؟

 گزاف از هایشمردمک و فرستاد هم تنگ را ابروهایش

ی   .ندشد گردو شگفتر

ی توی .نبود خونه ما خونه-
 

ی تو و کاباره ما بچگ نوجون 

ه هامون    .بود خونه کششی 

ی چون را خود اهن و کرد ترجمع جنیت  ی را اصالن پی   بیشیر

د چنگ در  به پا هرگز کاش و بود گذشته در غرق .فرسر

  .گذاشتنیم دنیا این

ی زلف محفل بابا نضت اتاق- ه رنگ   زری اتاق و بود هاشی 

  .هاشونزن محفل امانم

  :افزود و لرزید صدایش

ی پناگاه انباری- ین   مونبه خواب هاشب و بود هامونامت 

  .بود حروم

 ادامه بازهم و شد مرتعش صدایش همانند هایشدست

  :داد
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 و ضبط برای زنونه محفل بود رفته و بود بزرگ آرزو-

 کردم احساس که شد خواب گرم هامچشم من و رفت

یم زهرماری بوی نفسش و بود سنگی  ی .شمیم هخف دارم

ی اولی  ی و نیاوردم کم ویل بود شده بد حالم .داد  به که چی  

 جیغ کردم، فرار .شکمش تو کردم فرو اومدم دستم

ب جرم به مجرم عنوان به رس آخر و کشیدم  با شتم و ض 

  .شدم تربیت اصالح کانون رایه خودم از دفاع برای چاقو

 کرده عرق اشسینه بر وارده فشار از او و خشم از اصالن

  .نبود بردار دست آذرخش ویل بودند

ی از عادتم بود شده باز چشم یه با خوابیدن-  توی که وقتر

زن کانون توی و رسم ریخیر ییم َمردا امنم اصطالح به خونه

ها بعضا و ها  .برام آوردنیم هجوم دخیر
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 سفت را اصالن چنانهم اما کرد جاجابه را خود کیم

  .چسبید

 درنده گرگ یه شدم که سالیک بعد .نبود بده رضایت-

ی ون اومدم .آزادم آوردن خی   بودم مشکوک هنوز ویل بی 

 فهمیدم و نیست آرزو دیدم کهاین تا داد؟ رضایت چرا

ی  .بود تربزرگ خودش از سال چهل که شده َمردی عروس 

مردی ط که پی   نضت و بود جوونم خواهر رضایتش رسر

ی البته .نکرد دری    غ ازش  اون و برگشت مطلقه آرزو وقتر

مرد ی یه پی   کرد دندونش زیر رو ترورگل ترگل و دخیر

 و گرفته پول آرزو شدن زن باالی به نضت فهمیدم

َرم و ببنده رو دهنم تا بود ایبهونه من آزادی
َ
 رو آرزو ن

  .بیارم

ی ک هایغم .شد مشت آذرخش کمر ی بر اصالن دست   دخیر

  .دربیاورند پا از هم را َمرد این توانستندیم
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 رفتم من و بابا نضت درآمد ی اسباب شد مطلقه آرزو-

ستا پیش
ُ
 کرده توبه و بود بابا نضت قدییم رفیق که رضا ا

ی .بود شده راه به رس ی بود اون خواستمیم که هرچ   حتر

ی  گرفتم یاد کهاین تا .بود اون بازهم خوردمیم کتک وقتر

 شدمیم هم اگر شدمنیم مریض دیگه .بمونم خودم رسپای

یم تحمل شدیم اگرهم شدنیم مگرسنه دیگه .بودم خودم

ی از خواستمیم اگه خواستمنیم لباس دیگه .کردم  که اونان 

 خوردمیم کتک دیگه .داشتمبریم فرستادنیم آرزو برای

ستا از .آخه بود شده کلفت پوستم نبود اون
ُ
ی ا  که رضان 

ی برام   .فقط بود مونده کار یه بود کرده پدری بیشیر

مگی  ی ل اصالن برافروخته نگاه در رسر
ُ
  :گفت و زد ز

 باز چشم یه با هنوز من .باشم عادی تونمنیم اگه ببخش-

 آرامش و امنیت تو کنار چندماه این کهاین با .خوامیم

 .شبونه راحت خواب یه از ترسمیم هنوز من ویل داشتم

ی هک  امشبم  کردم فکر ...کردم فکر رسم باال اومدی یهون 

   .هاستشب اون از
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ی ی تعلل ن  ی کوچک حجم  ی تا را او تن   داشت امکان که جان 

د ی که کرد تنگ را ساعدهایش حلقه قدرآن و فرسر یم گون 

ی .کند ادغام درهم را روحشان خواست  یک اندازه به قلت 

 را؟ عظیم هایغم این کردیم حمل چگونه دست کف

ی را قلب حداقل یا هیچ را هاغم خداوند کاش یم بزرگیر

   .ساخت

ی از کنارتم جااین من .جانم بخواب- س هیج    .نیر

ی همان با   :گفت بود شبیه ناله به که صدان 

 ترش من و میومدیم تخت این روی هم کنار  باهم قبال -

ی دیگه خدا تورو ...امشب ویل نداشتم  از رسم باال نیا یهون 

ی هایخاطره کار این   .ندارم خون 

ی بر بوسه پشت بوسه ک گیسوان   اما گذاشت دخیر

، آرام جای به آذرخش پرنده چونهم اشسینه قفسه گرفیر 

 ته از هنوز هایشهقهق صدای و شد پایی  ی و باال ای

ک این .رسیدیم گوش به گلویش  نان و خوردیم غم دخیر

ی و خوردیم غصه .آوردیم در  .کردیم حلق توشه حالل آن 

ی او ق  ی بی   این .درد با بود  شده عجی  ی جانش و بود هاسختر
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ی کاش و  بود او حق داشیر ی دوست
 
 لبخند او روی به زندگ

   .بزند

  !آذرخش-

م اصالن روی از و دزیدیم نگاه  زیر به گردن .داشت رسر

 که نکشید طویل اما شد پز و پخت مشغول و انداخت

ی  بر مردانه و زبر اینهچا و حلقه کمرش دور ی به گرم دستر

  .شد نهاده اششانه

ی ازم چشم- ی نگی     .دخیر

 سینه قفسه به اشچانه که گرفت پایی  ی قدری به را رسش

  .چکید اصالن مچ بر اشکش قطره و کرد برخورد

 !آذرخانوم-
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ی نامش اختصار ین را زهرش کام  هم دیشب اما کرد شی 

ی چون م به بورمج را او و علم قد  بتر یرسر
 
   .کرد زدگ

ی .آذر ندزد ازم رو نگاهت-   .حیاتمه آب هاتچشم آن 

 اصالن رخنیم به را صورتش رخنیم و گرفت باال را رسش

  .چسباند

  ...دیشب از-

ک هایلب بر انگشت آن دوخت دستگاه چون و نهاد دخیر

  .زد کوک هم به را ها

   .رفت و گذشت دیشب .امروز بگو-

شب همه قصه نیست پریشب و دیشب قصه من قصه-

  .هامه

ه هایمردمک و تنید درهم سگرمه یم اششده ترتی 

ی از را جان توانست ک تن  ون دخیر   .بکشد بی 
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  .کنمیم درکت-

د قدری به را مشتش و زد بند سینک لبه به را خود  که فرسر

ی   .رفت سپیدی به پوستش رنگ 

ینیم- ی درک تون  ییم .کت  یبب سخته قدرچه دون   خواهر یت 

 مرد ی یه از طالق مهر که ایشناسنامه با تساله بیست

 شوهر که َمردی از اونم بشه حامله داخلشه ساله شصت

چهره آورد دنیا به رو بچه کهاین از بعد و نیست دائمش

 ده که کاری براش این و بده تحویل اونو ندیده رو ش

  ده؟یم انجامش داره ساله

ی اما  .شد مرتعش و منقبض تنش  فروکش باعث چی  

 حواس روزگار این و زمانه از بود پر .نشد خشمش کردن

ک این دانستنیم که  پرت  نوازش، تشنه هم دخیر

ی .است  امنیت و آرامش محبت،  را آن ماه چند که امنیتر

 به و ندارد را آن کند حس شد باعث افکارش اما داشت

م اورا که ایحمله .کند حمله اصالن   .کرد غمی  ی و زده رسر
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ی که درده-  تحت کهاین برای رو مادرت پدرت، ببیت 

 بساطش با رسش قدریاون و کرده معتاد باشه فرمانش

   .خوانیم گاهتکیه اونا و داره بچه دوتا بره یادش که گرمه

ی او افتادن از اصالن .شد خم زانو روی  و کرد جلوگی 

ک تا داد اجازه  که هم قدری برای و بگشاید عقده دخیر

  .کند خایل را خود شده

ی عذابه- ی بودنت کوچیک همه با که وقتر  آور نون بیسر

ی .خانواده ره که خواهرت گاهتکیه بیسر
َ
 غریبه هایغول ن

ی بخوان ندارن لقاح اگر و ابرو چشمش باال نگن  از بیشیر

 براش کارنیم رو کثیفشون نطفه که شب چند همون

   .کی  ی تی  ی دندون

 شده ایجاد خراش از و دکوبان سینک لبه به را مشتش

ون به خون  از تردردناک خراش، این درد .کرد فوران بی 

  .نبود اشسوخته سینه درد ی

خرابه توی شهر هایکوچه پس کوچه تو بری که زجره-

 و پدرت که َمردی برای بخری مواد تا شده خراب های

ی ی ...که همی  ی ...که ...که .مادرت که زن   معتادها و هاسافر
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 فرار به پا خایل دست کی  ی درازی دست هتب خواسیر ی

ی و بذاری ییم رو خودت هراسون وقتر  جای به خونه رسون 

ی ی نگران   باهات جنس چرا که رست بیاد فرود جارو و دمپان 

ی شونزده توی که  درده فهیم؟یم .نیست
 
 دارسابقه سالگ

ی   .بیسر

ل کیم که اصالن ساعدهای
ُ
 کامل آذرخش شدند، ترش

ی به توجه بدون .شد جمع خوددری زمی  ی روی و خم  اصالن 

 کردیم پانسمان عتاب از رستارس نگایه با را دستش که

  :داد ادامه

ی مصیبته-  آرامش به تا خونه برسن کی  ییم آرزو همه وقتر

ی تو ویل برسن ی نگران  ی ایت  ی از رسیدی وقتر ی کدوم دست   آدم 

ی فرار اینشئه  به نیفیر ی تا .نره سوال زیر نجابتت تا کت 

ی تا .بدن آزارت و جونت ین  نر ی رو پدرت غی   نگران .ببیت 

ی ی باشر ی چه با رو براشون نیاوردن مواد جواب   بدی حرف 

ی ی حتر ییم وقتر  ویل مواد فروش کار توی زدن خودشون دون 

ی .کی  ینیم استفاده ازش کارشون صاحب ترس از  مواد وقتر

ی حرف دنیم فرصت اصال نیاوردی  که همیشه مثل یا بزن 

ی اهاشون و کتک بارش با بیی  ییم وری خالیت دست   نارس 
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ی تهیه رو پدرت مواد سخته .ندن بهت زدن حرف امون  کت 

 دست کارش صاحب مواد به نکنه جرات اون کهاین برای

 .سخته فهیمیم .بزنه
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  :داد ادامه و چسباند آغوش به را زانویش

ی بدبختیه-  وقذ .بخره کادو عمری بعداز برات بابات وقتر

ی زده  ویل ...ویل داری هم شبیه عروسک و کیف که شر

ی ی .ایوسیله یه فقط تو ندون  ی ندون   برتتیم بابات وقتر

ی برای نیست خودت دله برای پارک ی .خودشه کاست   ندون 
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ی توی  گنده کله آدم یه مواد کیفت، توی و عروسکت شکم 

ی ایکننده حمل براش تو و فروش برای روگذاشته  هستر

   .نکنه شک بهش کیس تو واسطه به که

 چنانهم و زدود را اشکش دردش از رسشار کودگ یاد با

  :داد ادامه

ی بزرگ شبه یه- ی قد و شر ی بره یادت دیگه .بکیسر  و دخیر

ونه هایعادت جز ی دخیر
 

ونگ ی نداشته دخیر  سواد .باشر

ی نداشته ی نداشته خوندن درس به مییل دیگه و باشر  .باشر

ی کار سخت ی و کت  ی خونه از زود .بخوری کمیر ون بزن   و بی 

ی َمرد قدراون .برگردی دیر  از جنسیتت همه که بیسر

ی که بشه رسد قدراون نگاهت .بره یادشون ی به وقتر  سمت 

ی تی  ی بابات  عقب جونش ترس از قدم یه و بشه ساکت بیسر

ی شب .بره  .بشه نزدیکت نکنه جرئت کیس ویل باشه نشیت 

ی ی یشآت رو بقیه هم و خودت هم و اسمت مثل بیسر  بزن 

ی بازم هااین همه با ویل ی رو خواهرت کار ی جلوی نتون   بگی 

 و پدر نضت چون چرا؟ بشه تربدبخت و بدبخت یه و

ینیم چون .مادر زری ی رو پدرت تون  یسر
ُ
 مادری خرمای و ُبک

ینیم چون .بخوری رو شدی قاتلش خودت که  روی تون 
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ی صحبت کفیلیر ی که اونا حرف ی چون .کت   نداری رو جان 

ی و بری که   .پویلن 

ی همان با  کیم و گرفت را اصالن یقه دیده آسیب دست 

ی که درحایل .کشید او نزدیک را خود ی نوک  ی از اشبیت   فرط 

  :پرسید بود شده رسخ گریه

ییم- ؟ درکم تون  ییم کت  ی بفهیم تون     کشیدم؟ چ 

  :افزود و انداخت باال را رسش

ینیم-  یگ نشزمی یگ خودش که خدا خداوندی به .تون 

ینیم    .تون 

 را اشکش هایقطره اما سوختیم هایشچشم اصالن،

ی سوایل با .شد ریزششان از مانع و کرد خفه  بر سیع جان 

دادن  مشوش ذهن به دادن سامان و  آذرخش افکار تغیی 

  .کرد خودش

ی دلت آشوب همه اون وسط هاموقع اون-  همه از بیشیر

ی   خواست؟یم چ 
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ی ی جانن   یاد با غمناک و داد تکیه کابینت هب را رسش پشت 

ی هایحرست
 
ی اشزندگ   :نالید بود برزخ که حایل میان 

ا .بود مدرسه یه مکانیگ رسکوچه-  رسحال یونیفرم با دخیر

ون میومدن خندون و  هاشونخانواده اوقاتم گایه و بی 

 کتاب یونیفرم، دست یه دلم موقع اون دنبالشون میومدن

ی و  خانواده یه و  رفیر ی مدرسه یبرا کیف یدونه و دفیر

    .خواستیم هاخانواده همه مثل معمویل و عادی

ی همان با را شده جمع خود در آذرخش آرنج بر سنگی  ی وزن 

ی سیب زیر ی را گاز رفیر ی از قبل و بلند هایش  هایزمیت 

  .شد اتاق رایه و کرد خاموش سوخته

 سکابوی نیست قرار دیگه .باهاتم تهش تا من بگم خواستم-

ی ی نتونم شاید .ببیت 
 
یم ویل کنم درک رو تگذشته زندگ

ی تونم ی حال   .بسازم برات بهیر
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ی  جانش شد، گرم هایشزمزمه و او بودن با که آذرخش دل 

 بلند کنارش از داد، تسکی  ی اعمالش و هاحرف با که را

ی  .شد ک گرفیر ی آرام از وقتر  را پتو کرد، پیدا اطمینان دخیر

  .نهاد اشگونه بر ایبوسه رفیر ی از قبل و کشید او دنگری تا

  ری؟یم کجا-

  .کنم درست غذا-

ف اصالن کردیم باور کیس چه .گرفت اشخنده  آن با رسر

 آن و داشیر ی رسها در رسی آن با کبه،کب و دبهدب همه

بهت همه
ُ
 در چندوجب خانه در ببندد، پیشبند چنی  ی این ا

ی برای چندوجب ی زن   و است موقت بودنش که کند آشی  

 هم ذهنش پستوی در کیس .کند اشدائم خواستیم او

ف اصالن که گنجیدنیم  در کند خم رس چنی  ی این رسر
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ی برابر یک آباد ناکجا از و است اشپشتوانه تنها او که زن 

ی وارد هو
 
ف اصالن هنوز او .شد اشزندگ  با هنوز .بود رسر

ف اصالن .لرزاندیم ستون چهار فریادش  برای بود رسر

 همی  ی .سوگیل و آذرخش برای تنها بود اصالن و دیگران

 ظروف کهآن بعداز و گذاشت بار قوال به را غذا اصالن،

 پاسخ تلفن به کرد مرتب هاکابینت درون را شده شسته

 و آذرخش به مستاصل و رساند پایان به را مکالمه .داد

ه کنجکاوش نگاه  روی به درمانده خندیلب شد خی 

ی   .پاشاند  آذرخش پاشیده درهم صورت 

ی-   شده؟ چی  

ی بر خود همراه و گرفت را مچش  پریشان .نشاند چسیر

  :زد لب

  !زد زنگ بهم سوگیل-

  :گفت حال این با اما شد منجمد جا در و سوخت

  .زنته داره حق !خب-

 گرفیر ی با و کشید هایشلب روی مضطرب را هایشپنجه

  :گفت عمیق دیم
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  .جااین بیان مادرم با  رفتنش از قبل خوادیم-

 صدا با .آمد خود به اما نگریست اصالن به متعجب

  :گفت رسدخون ظاهر در و آشوب باطن در مرتعش،

ی وسایل االن .میان خوش-   .بینمیم تدارک رو پذیران 

 باسقوط زمانهم سپس انداخت غذا قابلمه به نگایه نیم

ی اشک، قطره اولی  ی   :کرد مهزمزی و زد دردمند تبسم 

ی آبروم هووم جلوی-  ی غذا این بگو .نی 
ی هی   دست 

ی   .آذرخش 

ی سینه به رسش اما چرخید درگاه سوی به  اصالن ستی 

 لحنش به طبیع شوخ کیم شد باعث همی  ی و کرد برخورد

  :بگوید و کند اضافه

 باشه خورده رو دستپختت مامانت اگه عالم خاک !وا-

 االن همی  ی بگه مبه اگه !نه یا .است معرکه پس کالهم

ی اونم بکنم؟ باید غلیط چه کن درست  دونمنیم اصال وقتر

ی شوهرم   .نهار برای کرده درست چ 

  !آذرخش-
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ی جامیوه درون را هامیوه تندتند و زد خودش دور به چرچ 

  :گفت حال درهمان و چید ای

 و غذا کنه،یم مرتب پرسش رو نامرتب خونه ببینه بیاد-

 ببینه هووم اصال .شهیم شایک ازم هپرسش با ُرفیر ی و شسیر ی

   .بدتر دیگه که

رخ و داد تنش به آرایم تکان .گرفت را آذرخش بازوهای

  :غرید دررخش

  شدی؟ طوراین چرا .کافیه-

 ناله با و شکست اصالن مقابل در را هایشاشک سد

  :گفت

 ازشون هم .باهاشون بشم چشم تو چشم خوامنیم-

 سه و شب سه ماه، چند نای تمام هم کشمیم خجالت

ی رویا خودم با کناریم که روزی  اصالن گمیم کنمیم باف 

 منو بچه این گمیم کشمیم دست شکمم روی .پیشمه

ی ، که روزی چهار ویل اصالن   خونه که روزی چهار نیستر

یم یادآوری بهم هاهمعکس قاب و دیوارها تاریکیه غرق

ی من کی  ی    .رهیم دیگه ماهه چند که ممهمون 

 



  روبِن                                                 

 

  .داد تکیه می  ی به و کرد آزاد را هایشمچ

 جااین .بیدارن الکیم و وایه رویاهای حاال تا دیشب از-

ی بچه این .شوهرم اصالن و مخونه  این و دوتاست ما مال 

ی
 
 که همونیم من که فهمیدم االن ویل ماست برای زندگ

ی روی اشتباه به رو زندگیش
 
 و ساخته دیگه یگ زندگ

ی اجبار ی به هم رفتنش و خودش اراجب به اومدنش  .دیگران 

 

 

 

  

 57پارت#

  

 

ی  در هامیوه چیدن مشغول دوباره اصالن، به اهمیت بدون 

ی خودش برای لب زیر ی و شد ظرف
 

 .کرد زمزمه را آهنگ

 و او به تنها حرص از رسشار و پرخروش هم اصالن

 



  روبِن                                                 

 

ه حرکاتش  خواهد؟یم چه دانستنیم هم خودش .شد خی 

 هم آن آوردنیم حساب به گناه را دنش آذرخش عاشق

ی  و سوگیل دل اما محرمش و بود زنش آذرخش که وقتر

ی مسی  ی ی کرد؟یم چه را هایشگام زیر ی سنگالچ   با که مسی 

 داشته را آذرخش تواندنیم هرگز فهماندیم او به سدهایش

ی باشد ی .کند اضار بودنش بر اگر حتر ی که آذرخیسر  وقتر

ش  بند ی شدنش آرام و شدیم منفجر رسیدیم اتمام به صی 

ی .بود مهربانانه و محبتانه کالم یک  گریان که آذرخیسر

 طورهمان و بود نازک نخ یک گی  ی بودنش خندان تا شدن

ی به که  به را دیگران و خود سوزاندیم و گرفتیم آتش آن 

ی یم دعوت آرامش به را دیگران و گرفتیم رامش هم آن 

ی .کرد ی در که آذرخیسر
 
 به اما بود ندیده عطوفت اشزندگ

 .کردیم خرج دیگران برای مودت و شفقت همان واسطه

ی ی با و نبود بلد بردن دل  که آذرخیسر  از برد دل هایشخون 

ی ی جاده در رسدرگرم که اصالن 
 
  .بود مانده دورایه بر زندگ

ی سخت-   .رو اومدنشون نگی 

 بد حال و سوگیل آمدن فکر اصالن، از فارغ آذرخش

 در دیدنیم خود به .انداخت آینه درون یهنگا خودش،

 



  روبِن                                                 

 

ی لوازم از هاآن برابر  را موهایش فقط .کند استفاده آراییسر

ی با و آزاد آبشار همانند ی  .کرد جمع را هاآن جلوی توربان 

ی با را خنک و رها ساحیل  و پوشید تن به رز هایگل طرح 

 که ایگونه به انداخت رس بر لباس رنگ به حریر شایل

ی با و شد مات دیدنش اب اصالن  بدون شده خشک گلون 

  :زد لب اختیار

  .شدی خانوم قدرچه-

 زن دو آن آمدن سوی و سمت به را خود فکر کرد سیع

 ساعت چند همانند تا باشد صبور کند تالش و نکشاند

 بست فرو چشم آشوب و مشوش .نکند پا به طوفان قبل

ر، صدای آمدن با و
َ
ی د ی کهآنن   دهد راه لد به را بدبیت 

 قدم ورودی سوی به اصالن با همراه و برخاست

ی .برداشت  او هایمحبت به معتاد بود رسدرگم که اصالن 

  .عاشق واقعا یا شد

ی- ی به گفیر ی هرچ 
 
  .ببخش خودت بزرگ

ش با و داد تکان  مثبت نشانه به را رسش نابه که اسیر

 پناه اصالن پشت نگران دل آورد هجوم تنش به هنگام

 



  روبِن                                                 

 

 فوت بدون و نشاند لب سوک خندیلب اصالن .گرفت

ر وقت
َ
 جلوی از پرش، احوال و سالم بعداز و گشود را د

  .شوند وارد همرسش و مادر تا راند کنار به را خود درگاه،

  .سالم-

 آذرخش به نظری خود مغرور و گرکنکاش نگاه با مرجان،

ی به همآن رسش دادن تکان به و انداخت  حضور حرمت 

ی اندک که سوگیل اما .کرد تفااک اصالن  اعماق در مهربان 

ی به را گلدسته داشت، وجودش د آذرخش دست   و سی 

ی   .قرارداد آذرخش شکم  را خود باران ستاره نگاه هدف 

  .عزیزم سالم-

 شد برعلت مزید همی  ی و شد گرمدل کیم سوگیل رفتار از

ل را اضطرابش و  فراموش را مرجان رفتار تا  .کند کنیر

 لیوان چهار ریخیر ی بعداز و قرارداد گلدان درون را گلدسته

 با زیر، رسبه ها،میهمان به هاآن کردن تعارف و چای

ی ی چون که درون    .نشست مقابلشان جوشیدیم رسکه و سی 

  نداری؟ که خاض مشکل عزیزم؟ خوبه حالت-

 



  روبِن                                                 

 

ی و غرور با که مرجان از نگاه  پا روی پا خود خاص تکی 

 و گرفت نگریدیم را او اخم و خشم با و بود انداخته

  :داد پاسخ سوگیل به خطاب

 .سالمتیم .خداروشکر-

 

 

 

 

 58پارت#

  

 

 آذرخش کنار ی معشوف .گذاشت مبل دسته روی را کیفش

  :گفت و نشست

؟ که اذیت-    نیستر

  .نه-

 



  روبِن                                                 

 

  :پرسید و کرد دقت کیم

ی دستت-   شده؟ چ 

ی به آذرخش ه اششده پانسمان دست   آستی  ی .شد خی 

  :گفت و کشید آن روی را ساحیل

  .نیست مهم زیاد ...شده زخم-

ی ی با را بحث مسی 
 
ی آسودگ  شوق با باراین و داد تغیی 

  :پرسید

؟ لگد خوره؟یم تکون بچه-   زنه؟یم لگد چ 

ی  دریا به و کند ساحل از دل که سوگیل هایچشم کشتر

ی دلش بر که غیم با منظور همی  ی به دید را زدند  سنگیت 

ی کرد،  خود شکم بر و گرفت دست در را سوگیل دست 

  .گذاشت

  ...شماست بچه-

 اما رفت فرو گلویش هایدیوار بر خاری همانند بغضش

ل را خود   :افزود مکث با و کرد کنیر

  .کنید حسش کنید سیع-

 



  روبِن                                                 

 

ی تکان با سوگیل  کرد احساس خود دست زیر که خفیف 

 ذوق و شور با و زد آذرخش گرفته چهره به شکرخندی

  :گفت

  .کنمیم حس رو هاشتکون اصالن وای-

نیم هرگز داد، که تعهدی و سوگیل وجود با آذرخش، 

ی بر تملگ توانست  
 داشته رحمش درون شده نوزاد جنی  

ی اصالن از دلیل همی  ی به باشد   :گفت و گرفت پییسر

 که کرد حس رو شما وجود اونم ...دیگه هستید مادرش-

ی ین  ی که دوروز ی وگرنه کنهیم تان  خوردنش تکون از خی 

  .نیست هاش

  :گفت آرا و کرد نزدیک آذرخش شکم به را گوشش سوگیل

ی خییل .نیومدم زودتر ببخشید- ی از ...آخه بودم درگی   طرف 

نیم اذیت گفتم هست جونم اصالن که بود راحت خیالم

ی   .حضورش با دیگه شر

 و شد ناخنش کنار ی گوشت کردن ریش مشغول آذرخش

 مرجان که داد ادامه هایشرفیر ی صدقه ربانق به سوگیل

  :پرسید و شکاند را سکوت باالخره

 



  روبِن                                                 

 

  چیه؟ جنسیتش-

 قدرنآ زن صدای .بازگشتند مرجان سوی به سه هر

 برابرش در گفیر ی سخن از آذرخش که داشت هیبت

  .دوخت قایل هایگل به را هایشمردمک و کرد پیدا هراس

م رو آذرخش که نکردم پیدا وقت هنوز- ی بی   سونوگراف 

  .جنسیت تعیی  ی

 میان به سوگیل بزند، نیش زبان با مرجان کهآن از قبل

  :گفت و آمد میدان

 ی دوستام از یگ-
 عض برای ازش زنمیم زنگ االن دکیر

میم نوبت ی گی 
 

 بدونم رفتنم از قبل منم تا بریم باهم همگ

ی براش که چیه جنسیتش   .رو دل عزیز این بیارم سوغانر

ی ی قتطان   نهاد پایش ران بر دست .چرخید آذرخش طرف 

  :افزود و

ینیم-    .کنم خرید براش خوادیم دلم قدرچه دون 

ی ی چی   ی بر اشکش ناخواسته و ریخت فرو دلش درون   دامن 

 به .بود نکرده فکر جاهایشاین به .کرد سقوط لباسش

 



  روبِن                                                 

 

ی  خودش توسط اما شود خرید نوزادش برای باید که جان 

ی توسط بلکه !نه  برای شدیم مادر و بود نامادری که زن 

  .کودکش

ی گ کهاین- ی چیه نسبت و اصل و هستر  ارزش برام پشی  

 آوردن جاش به تورو و کرده فرار خواهرت کهاین .نداره

ی اینو خوامیم فقط نیست مهم برام اصال دیگه هم  بدون 

ی با خودم روز یه و ماه ده بشه ماه ده این  یه خودم دست 

ی از تا کنمیم کاری
 
ی پرت پرسم زندگ ون شر  کهاین نه بی 

  .بری

 هایشاشک و برد فرو دست گوشت در را هایشناخن

ی چون  جاری هایشگونه بر هایشمژه از کوه بردامنه جون 

ی مرجان اما شدند  خایل جای از آذرخش وضع به توجهن 

  .کرد تخریب زبانش با را او و استفاده اصالن و سوگیل

ی خشآذری خواییم-  سوگیل با من پرس ی .دیگه هرکس یا باشر

ی و خوشبخته  واسطه به و بود عایل کاریش موقعیت 

اکتش  هرچند هم سوگیل .شده ترعایل زنش پدر با رسر

ی نصف  اصالن ویل داره دیگه جای رو هاشخوشگذرون 

 



  روبِن                                                 

 

ی واسه پس آرومه زندگیش کنارش و داره دوستش
 
 زندگ

 .نکن تی  ی دندون من پرس
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ی با ک چانه رحیمن   .گرفت شست و سبابه مابی  ی را دخیر

ه او نگاه در و آورد باال خصمانه فشاری با را آن   .شد خی 

ی من- ی مثل  ی ساده اصالن   مغریبه من ننه و بازی مظلوم گول 

ی .خورمنیم رو هاتبازی  کردنای زییل و زخم این گول حتر

 محواس دور راه دور دیدنت، نیومدم نبی  ی .رو خودت

ی رو ارزشش چون بود بهت  من بدون اینو فقط .نداشتر

 



  روبِن                                                 

 

 خطر به رو پرسم موقعیت بخواد که هرکس و مرجانم

   .دارمیم بر راه رس از بندازه

 هایحرف خندنیش با و داد یله مبل به .کشید عقب

  .رسگرفت از را خود سوز جگر

یم ماری شموقع به اونم .آرومه قدراین نبی  ی رو سوگیل-

 بار سه روزی پس، .من مثل درست خال و خط خوش شه

یم جااین از من اومد دنیا به بچه که کن تکرار آینه جلوی

   .اومدی کجا از و بودی گ نره یادت تا رم

 .کرد قطع را هایشحرف سوگیل، هایقدم صدای آمدن با

 دوباره و گرفت مرجان از نگاه زن دیدن با هم آذرخش

  .بشکند هزارباره و نبیند را یشهااشک او تا کرد خم گردن

ی واسطه به-  نوبت دیگه ساعت یک واسه تونستم پارنر

م   .بگی 

  :گفت جمع به خطاب زیری به رس همان با و زد برپا فورا

  .بشم آماده رمیم من-

 



  روبِن                                                 

 

ی اما دید را اصالن موشکافانه نگاه  سد که او به اهمیتن 

 قاتا درون را خود و کرد عبور کنارش از بود راهش

 کردن عذرخوایه از بعد و نبود بردار دست َمرد .انداخت

ی جمع، از   .افتاد راه به او دنبال 

  .خوشگله خییل انصافا !مرجان مامان-

  :زد پچ گوشش درون و کرد نزدیک سوگیل به را خود کیم

 که مایه چند این و بودن کرده عقد که مایهیک اون-

ی کردمیم اضار یه چرا شده حامله  واسه رساغش؟ بیان 

ی .بسنجیش و ببینیش که بود این  قامت خوش و زیبا دخیر

ی هیکلیه خوش و  خو اصالن کنه آب تونهیم رو هرکس دل 

  .شخونه هم و شوهرشه دیگه

  چیه؟ منظورتون-

ی یکم اگه-  و مسافرتات و دوستات فکر به کمیر

ی ی هاتخوشگذرون  ی سفت رو اصالن و باشر ییم بچست   بیت 

 فکرش، هم اصالن، هم و گذشته هم آخر ماه چند این

ییم االرثت سهم با و شده خودت برای تونبچه هم  تون 

ی هرکاری ی خواستر   .بکت 

 



  روبِن                                                 

 

ی به متفکر اما گیج ه مکار مرجان    :داد ادامه او و شد خی 

 دیگه .دادی دست از هاتکاری ندونم با که رو بچه اون-

 اون .شدی ایاجاره رحم محتاج اجبارا تا نشدی داربچه

 بازهم بودید آورده دستبه دعا و لقاح با که هم بچه

ه اون فرار با مفتمفت ی خدا از دخیر ین   دستش از خی 

 که بذاری نباید شهیم جور داره چی  ی همه که حاال دادید

  .بیاره در چنگت از رو شوهرت

  :افزود آمی  ی مصلحت

 شه نزدیک شدن فارغ به و شه زیاد ماهش که کمکم-

ی مجبوره اصالن  اصالن درسته حاال .بمونه کنارش بیشیر

 قاپ نذاری که طلبهیم تورو سیاست این اما کرده اشتباه

  .بمونه حنا توی تو دست و شه دزیده شوهرت

  :گفت هایشرگ در کرده رخنه ترس با سوگیل

 و  کرده فرق اصالن هاینگاه بینمیم من مرجان مامان-

یبی اصالن اگه جدیده برق به هاشچشم توی  این از شیر

؟ شد شبسته دل ی موقع اون چ   درسته کنم؟ کارچ 

 



  روبِن                                                 

 

 دوست اما بشیم داربچه شده هرطور خواستم خودم

  .سودا دو باشه رس یه اصالن ندارم

ی اون داشت رو داشتنشنگه قصد اگر-  جور یه که وقت 

 ی دیگه
ه .وتو من فقط دیمیم فراری رو دخیر  از رو دخیر

 از کمکم بچه اون و تو جودوی با انداختیم که اصالن چشم

ی و گ آذرخش شهیم پاک ذهنش   .بود چ 

ی به را دستش ل 
َ
ی بر سوزیدل َمث  لب و نهاد سوگیل دست 

  :زد

ی اگه-
 
ه این خاطر به شما زندگ ی دخیر  هم از ندار هیج 

ی بپاشه ی اصالن و پدرت دیگه یعت  اکتر ی .ندارن رسر  عمال یعت 

ی و زجرها ها،زحمت همه یسختر ی برای که هان   کارش رسپان 

ی اونا رفیر ی بی  ی از و رهیم بی  ی از کشید ی یعت   
ی سوخیر   جوون 

ی ثمر به برای که  هرکس .کرد حرومش اهدافش رسوندن 

ییم که تو ندونه ی قدرچه اصالن دون  این به تا کشید سختر

ی شد تا خورد رسی تو و شنید حرف قدرچه .رسید جا  ایت 

 .بچسب رو زندگیت پس هست که

 

 



  روبِن                                                 
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ی آذرخش ین  دکمه آرامآرام و کرد هقهق جا همه از خی 

ی تا بست را لباسش های ی از اصالن که جان  اشک دست 

  :گفت پرخاشگرانه و شد کالفه هایش

ی نگفتم- ت یه از گفیر ی هرچ   درش دیگه یگ از بشنو گوش 

  کن؟

ی ی و هاخوردن حرص جواب 
 

ی تنها اصالن هایکالفگ  سکوت 

 جلوی را مادر چهره خواستنیم وا .بود آذرخش دارکش

 داد ترجیح را دهانش بر زدن ُمهر پس دهد جلوه بد پرس

ی هرگونه به   .سخت 

 



  روبِن                                                 

 

 پرستار خودش باید گفت بهت که یادته؟ رو آرزو ماجرا-

م و تو و بشه بچه  باهاش و بهونه کردین رو همی  ی امی 

  دادی؟ فراریش

ی از هایشانمویرگ که هایشچشم  ندبود شده متورم رسچ 

  :داد ادامه او و دوخت اصالن به را

یحرف چنی  ی شدن بدل و رد از روحمم من- ی هان   خی 

ی .نداشت  رحم توی  و کجاست لقاح فهمید مادرم وقتر

 رو هاحرف اون موقع همون و  ببینه رو آرزو رفت کیه،

ه چشم زهره تا گفت مادرم  نیست الزم پس آرزو از بگی 

ی من به رو مادرم م با رسخش زبون از من بشناسون  یم و خی 

یزخم چه دونم   .زنهیم باهاش هان 

ه-   ...خاض چی  

  !آذرخش-

ی از ی و لرزید  اصالن ترسر   :گفت الفورف 

ی برای گفت-
 
  .نکن تی  ی دندون پرسم زندگ
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 هایزدن صدا با و کرد اکتفا جمله یک همی  ی گفیر ی به

 ایستاده که دو آن به را خود .شد رد َمرد کنار ی از سوگیل

 دوشادوش اصالن آمدن با سپس رساند بودند نتظرشانم

 سوار و رساندند پارکینگ به را خود و خارج خانه از هم

  .شدند ماشی  ی

، طول تمام ی همانند آذرخش مسی   مادرغریب، کودکان 

ر به را خود
َ
ی در و چسباند د  شنونده تنها سکوت کمال 

ی  ار یب و کار از هاآن .بود اصالن با سوگیل و مرجان سخنان 

 کوله آذرخش و گفتندیم سوگیل هایمسافرت و اصالن

 زمزمه خود با گایه .شد انباشته قلبش بر حرست از باری

ی اوهم اگر شدیم چه» کردیم
 
 اقشار سایرین همانند زندگ

 به رسی دنیا از شده امید نا گایه و «داشت؟ اجتماع

 یک در سوگیل و او .دادیم تکان خود برای افسوس نشانه

ی رنج  دنیای دو از اما بودند َمرد یک همرس بودند، ست 

ی دنیای به متعلق هاآن از یگ .متفاوت  دگری و خوشبختر

ی   .بدبختر

؟ قدراین همیشه-   ساکتر
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 و گرفت خود بر اصالن شده زوم نگاه و آینه از را نگاهش

  :گفت سوگیل به پاسخ در

   .زنمیم حرف باشه موقعیتش !نه-

ی من با-   .نکن غریت 

ی و نرم کشیده، تراش، خوش هایپنجه به  که سوگیل نازک 

دست آن بعداز و انداخت نظری بودند نهاده رانش بر

ی را خود کدر و زبر های  .داد قرار هایشمردمک هدف 

ی
 
ی عجیب گایه زندگ   .است رحمن 

ی-   .کنمنیم غریت 

ی .کرد پیشه سکوت را راه بقیه ی مطب در حتر  لحظه تا دکیر

ی ی سونوگراف  ی سواالتی و نراند زبان بر حرف   خود هم دکیر

 جنی  ی وضعیت تا کشید دراز برتخت .شد پاسخگو اصالن

 نگایه نهاد، شکمش بر را دستگاه که همی  ی و بسجند را

ی به انگی  یدل ترس با همراه  نثار ی دگری نگاه و انداخت دکیر

ی از تنش پوست کهاین با .کرد مقابلش مانیتور  حرکت 

ی اام شدیم مورمور دستگاه یت  بان صدای شنیدن شی   ض 

ی  دگری حس گونه هر به که شد آن از مانع فرزندش قلب 
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 .کند فکر مرجان خصمانه هاینگاه به و بزند دامن

ی به که قبل دفعات یحس چنی  ی این آمدندیم دکیر  را هان 

 بر هایشدست گذاشیر ی با و ندهد جا خود در کردیم سیع

ی هایش،گوش  قلب صدای شنیدن دربرابر را اششنوان 

 متفاوت برایش چی  ی همه لحظه این اما کردیم کر جنی  ی

  .شد

 چی  ش همه خداروشکر که داری راه توی زری کاکل یه-

 .نداره مشکیل و نرماله
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ی در .نگنجید خود پوست در خوشحایل از مرجان  کمال 

ی بر ایبوسه تعجب  هایحرف با که نهاد آذرخش پیشان 

ی آسمان تا زمی  ی قبل نوه خاطر ی به که ایبوسه .داشت توفی 

ی نه بود اش ی نه و بیشیر   .کمیر

ی قدمش- ی .پرسم باشه خی  م بیاره براتون خوشبختر   .دخیر

ی و سوگیل هایشسخن مخاطب  کاسه که بودند اصالن 

 بی  ی این در و بود شده رسازیر هایشانچشم از شانشوق

 از عاری خایل، و خشک بوسه همان نصیبش آذرخش

  .بود احساس هرگونه

  خوای؟یم کمک-

ی و کشید گردن ی با سوگیل و مرجان نبود ی از وقتر  شد خی 

ی از رسشار نگاه به را نگاهش  را رسش و دوخت اصالن ذوق 

ی نشانه به ی تمی  ی بعداز .داد تکان نف  اهنش ژل، کردن   را پی 

 اصالن شود، بلند خواست که همی  ی اما کشید پایی  ی

ک سینه قفسه بر را دستش  حرکت یک در و نهاد دخیر

  .کرد اشگونه نثار مهر ُپر ایبوسه

  .باشه مبارکمون-
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ی به خندیلب  یک همی  ی شنیدن با و پاشاند اصالن صورت 

ی دلش در کوچک هرچند جمله  هیچ که پاشد به بلوان 

یغلغله و بپوشاند را آن روی توانستنیم نمدی
 
 را آن گ

ی به .بخواباند  از .کرد مرتب اری هایشلباس اصالن کمک 

ی هایتوصیه به و آمد پایی  ی تخت د گوش دکیر  سپس سی 

ی تصمیم با و افتاد راه به بقیه با همراه  به سوگیل ناگهان 

  .شدند بازار رایه خانه جای

  !شهنیم اذیت آذرخش اگر البته-

  .نیست مشکیل !نه-

 به مرجان و سوگیل .شدند فروشگاه وارد باهم قدمهم

ی و کشاندندیم را اصالن خود دنبال ی به توجهن   که آذرخیسر

 سلیقه با و رفتندیم سو هر به آمدیم راه هاآن رس ی پشت

 با صحنه، این دیدن با آذرخش .کردندیم خرید خود

ی  و نشست چهارپایه روی تنفسش راه بر شده توده بغض 

یلباس به  متعلق که اقالیم و کودکانه اما رنگ انواع در هان 

 کشیدیم پر دلش قدرچه .دوخت چشم بود نوزادان به

 قدرچه .بود ناتوان و کند خرید کودکش برای خودش
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ی با اصالن پایپابه داشت دوست ی در وافر شوفر  
 مابی  

 خودش، سلیقه به و بردارد قدم شده چیده هایردیف

ی و پاپوش  دستش اما کند انتخاب فرزندش برای سیسمون 

ی چه اصال .بود کوتاه  و مراد طبق جهان این در چی  

ی خواسته  نفیس با باشد؟ دومی  ی این که رفت پیش او دل 

، فرط از که گدازجان ی سوزاند، را اشسینه داغ   با هدفن 

ی غمی  ی و رسد نگایه  
 و زیبا اشیاء از مملو هایقفسه مابی  

 روی نگاهش بی  ی این در و برداشت قدم لعاب و رنگ ُپر

 دگر ایشپاه و ماند ثابت خرس طرح با زیبا بادی یک

ی  به که را آن و کشید ساعد .ندادند او به حرکت فرمان 

ی نثار خندیعسل و  لمس بود ابریشم یک نریم  اشزیبان 

 رها را آن خواست اندود حزن و متاسف که همی  ی اما کرد

ی کند، ی از دستر  رگال روی از را لباس و آمد رسش پشت 

  .برداشت

ی اما کمه انتخاباتت-   .تک 

  :پرسید و نهاد شآذرخ شانه بر دست
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 توی باالخره دونفره؟ خرید ی یه بریم رفیر ی که اینا خواییم-

  .باشیم داشته وسیله براش باید خودمونم خونه

ی از ی برد کار به برایشان که جمیع لفظ  ی طعم   و زدن پس تلخ 

کر خندشلب و شد حلوا دلش در بودن موقت  پاشاند ش 

  .اصالن روی به

مب نیک فال به رو خندتلب-  صاعقه؟ گی 
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 دقت با که لباش هم اصالن .بست فرو برهم  پلک

 دست در را بود شده انتخاب آذرخش سلیقه و خودش

 بر نظارت مشغول مرجان و سوگیل که همی  ی و گرفت
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ی انتقال ی او که خریدهان   بود نکرده ایتوجه رنگشان به حتر

 و کرد حساب مخفیانه را لباس  شدند، خودشان رسد چه

ی درون  با آذرخش که ایگونه به .داد جا آذرخش کیف 

 پهن و پت ایخنده اصالن آسای رعد رفتارهای این دیدن

  .نشاند لب بر

ی کردن دک برای بریم- ی و اضافه قوم    .شوهری و زن گردش 

 حق در نکن نامردی .ماضافه من .اصالن جوراین نگو-

  .شهنیم مامان دوتا با بچه یه .سوگیل

ی !یسه-   .بریم بیا حاال ...نگو هیج 

ی دست   :گفت و کرد هدایتش جلو به .نهاد اصالن پشت 

 رو مادرت و سوگیل زشته .آمیم رست پشت من برو تو-

ی من معتل   .کت 

 آوردیم کم گایه و آمد ذوق به آذرخش شعور ی و درک از

ی از ی این شناخت  ک 
   .تخس اما مهربان دخیر

ی که اینه زشت .بیا زود-   .بمونه تو اومدن معتل من دل 
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ی همه اصالن  جمله چند با را همرسش و مادر رفتار ی زشتر

 طاقچه بر را مرد این زدیم رسش به گایه .ُبرد و شست

 خود که خدا به کند عبادت را او و بنهد دیدگانش مقابل

یم و را اصالن عبادت کردنیم حساب گناه خداهم

ی از گذشت  و شقع راه در شده مجرم آذرخش جرم 

  .آرامش

  خانوم؟ خودت توی شدی غرق-

ی یآینده به فکر توی-    .شدم غرق درد ن 

ی درد ذارمنیم دیگه که گفتم-   .بکیسر

 و سوگیل که همی  ی و گرفت دست در سفت را دستش

 رایه آذرخش به سفارشاتشان شنیدن بعداز را مادرش

 از .کرد تبدیل وفا به را بود داده که ایوعده خود کرد،

 گایه که شدند لذت در غرق قدری به دونفره خرید ی این

 دگر چندماه برای بودنش که کردیم فراموش آذرخش

ی دگر و است یم فراموش .نیست ها دونفره این از خی 

 لحظه این .ماندنش با کندیم ظلم سوگیل حق در کرد

 به که خریدی .بود اهمیت حائز دونفره خرید ی این فقط
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ی برد لذت و چسبید اصالن جان 
ُ
 که وساییل انتخاب از ُ

  .آذرخش و بودند خود سلیقه

  .نشو غرق که گفتم-

ی برخورد با ی نوک به رسدی جسم   اصالن سوی به اشبیت 

ی شیطنت با که چرخید  و بود گرفته دست به را بستت 

   .گرفتنیم آذرخش هایچشم از دمیک را نگاهش

ی که آخ .بره تو به موهاش و هاشچشم اگه-  نای بشه چ 

  .بچه

  .کافیه برام نباشه من مثل بختش-

یدل هوای و حال این از را آذرخش کهاین برای  جدا گی 

 مقابلش زانو چهار و چرخید او سوی به کامال کند

ی .نشست ی به را تمشگ بستت  ک دهان   را او و نزدیک دخیر

ی همان از بزرگ گازی سپس .کرد خوردن به مجبور  جان 

ی که   :پرسید و گرفت بود آذرخش دهت 

ی رو اسمش-   بذاریم؟ چ 
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ی جای بر قضا از دگری گاز اصالن، اجبار با  اصالن دهت 

ی که کالیم تحرس با و زد یت   کردیم گس را دهانش شی 

  :گفت

ی- یم قبول منم رو همون باشه سوگیل و تو میل باب هرچ 

  .کنم

ی مادرش- ی نه بذاری باید تو اسمشم تون    .ایدیگه کس 

 که شد آن از مانع اصالن درهم هایابروی و کالم صالبت

ی آذرخش ه او به شده مات فقط و براند لب بر سخت   خی 

  .شد

ی رو اسمش بگو حاال-   بذاریم؟ چ 

ن کیم ن م   با آورد هجوم ذهنش به که فکری با اما کرد م 

ی   :گفت رسخوشر

ی-   طوره؟چه ...خودت و من اسم از ترکیت 

ی روی ایبوسه ی پانسمان    :گفت و نشاند آذرخش دست 

 اسم آخر ی و آخرش ذاریمیم تو اسم اول رو اسمش اول-

ی آخر ی و اول بدونه که .من  .مادرشه  به پدر عشق 
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ین دوباره شکام و زد خندیدل ی با چه شد شی   اصالن کالم 

ی با چه  توفیق دگرهم دهان جای از شانزدن گاز که بستت 

  .بود اشاجباری

ی از باز وسطشم-    .تو اسم 

  :گفت متفکر و نهاد چانه زیر ی دست

  .ن ا، آ، شد االن ! خب-

 لب و خورد تاب اصالن سوی به شور و شعف با آذرخش

  :زد
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  چیه؟ آبان با نظرت !آبان-

ی بوی با را اششامه  مقبولیت با و کرد ُپر خورده باران خاک 

  :گفت کالیم و دیل

  .عالیه-

ی به بغض با ] ی دستش درون بستت   باراین و شد هخی 

ی یادگار ی به را نگاهش
 
ی با که انداخت اشزندگ  کودکانه شوفر

ی از ی نبود اصالن که دگری َمرد ی دست   و خوردیم بستت 

یقهقهه .زدیم قهقهه رسخوشانه  کنار ی در او روزی که هان 

ی را جایشان حال و دادیم رس اصالن  گرفته گزاف حرسنر

ی .بود ی چون که حرسنر ی سنگ  ی شجسم بر قی  یم سنگیت 

  .کرد

ی اگه .خانوم آذرخش شد آب-  یه ندارید دوست شکالنر

یم؟ دیگه طعم   بگی 

  !تمشگ-

ی از شده رسمست کاردان،  
 خوب برای قدم اولی  ی برداشیر 

 و حال از آذرخش که کرد رفیر ی به اقدام رابطه، این شدن

ی با و شد خارج گذشته هوای
 
مندگ   :گفت فورا رسر
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ی یه نبود محواس من .خوامیم معذرت-   .گفتم چی  

ی- ؟ یعت    چ 

ی با و کشاند شرخنیم بر را چادر لبه
 
  :گفت رسافکندگ

ی-   .بخرید برید خوادنیم یعت 

  .برگردم باشید منتظرم بخرم دارم دوست من ویل-

ی صدا و  شدن خی  ینیم ی از مانع هم کاردان زدن   حرکت 

ی هر به او و نشد َمردجوان  تلعن خود به بود بلد که زبان 

ی را دهانش چرا که فرستاد ی باعث و کرد باز موقعن   
 ریخیر 

  .شد خود آبروی

ی قرار با  
ی گرفیر  ی ظرف  ی برداشته و می  ی روی بستت   شدن 

ی ی ظرف    :گفت خجالت با قبیل، شده آب بستت 

منده-   .نبودم جااین هوای و حال توی من واقعا رسر

منده دشمنتون-   .باشه رسر

ی آبنبات ی به را چون  د آوان دست  ی موهای .سی   رنگ حنان 

ک   :پرسید و کرد نوازش را دخیر

  حاال؟ تا کردی هم کاری نکردنش صحبت برای-
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ی گفتار جلسه دوتا یگ-   ...اما بردمش درمان 

 تنها که َمرد یک برای باید چرا اصال .خورد را حرفش

یدست و نداری از است کاری صاحب نسبتش
 

 در تنگ

ی
 
  بگوید؟ زندگ

ی یه- ی از شناسمیم خوب دکیر یم باهم روز یه پدرم دوستان 

 دست به رو زیباش صدای زیبا خانوم این تا پیشش ریم

  .بیاره

 زیاد، حرص با آذرخش و نشاند پایش بر را آوان َمردجوان،

ک .شد طاق طاقتش ی همان با را دخیر  در دردناک دست 

 به سفت که درحایل و کشاند َمرد آغوش از حرکت یک

ی د خود بغل  یص با فرسر   :گفت مرتعش دان 

 شما توجه و محبت گدای ما ویل لطفتون از ممنون-

  .نیستیم

ی؟یم منظور به رو چی  ی همه چرا !آذرخش-   گی 

 حرفتون پشت منظوری اگه دوما، .معشور خانوم اوال-

ی پس نیست   هست؟ چ 
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د  را خود ابروی باالی سبابه و شست با کالفه  با و فرسر

  :زد لب کالفه اما صبوری

 .کنه صحبت زودتر هرچه آوان خوادیم دلم فقط من-

  !همی  ی

  کنم؟ باور خوایدیم !همی  ی-

ی از بود ترسیده کیم که را آوان ند آذرخش بغل 
َ
ی و ک  حیت 

ی آرام در سیع که   :توپید داشت کودک کردن 

 هدفم فقط من خودتونه عده به نکردنش یا کردن باور-

ه حاالهم است بچه این به کمک  دست و یدبیا کوتاه بهیر

 .ترسیده بچه بردارید رفتارتون از

 

 

 

  

 64پارت#
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ی با ی در چپیده آوان به شگفتر ه کاردان آغوش  ی .شد خی   آوان 

ی آخر ی و اول شاید که  اسمش اما نباشد پدرش و مادر عشق 

نام و اول   .اصالن و او آخر و اول .بود وعشقش خود آخر 

ه-   .بریم ما بهیر

ی  زباله سطل درون را انآوی و خود شده آب هایبستت 

کتف بر را کیفش و کرد جدا کاردان از را او .انداخت

ک آشفته موهای .کرد تنظیم هایش  و داد سامان را دخیر

ی منظور به را دستش  .ایستاد سفت آوان اما گرفت او ُبردن 

 َمرجوان به نگاهش با و داد تاب کاردان سوی به را رسش

  .بیاید که کرد التماس

ه رمعشوی خانوم-   .برسونمتون بهیر

یز نگاه و آوان اشک، یهاله پشت از ی از لی   را او التماس 

 کاردان با دو، آن خواسته برابر در شده تسلیم .نگریست

  .داد َمردجوان با همرایه به  تن آخر در و شد قدم هم

   .برید کنمیم التماس ...لطفا برید؟ شهیم-
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 آغوشش در یدهخواب آوان کاردان، مشکوک نگاه برابر در

ه نگاهش که درحایل و  پنهان چادر زیر را  اصالن به خی 

ر پشت مانده
َ
وع بازهم بود د ع و البه به رسر   .کرد تض 

  .برید جااین از .برید کنمیم خواهش-

ی همآن را ماندن  با و شد مرتعش تنش آذرخش که زمان 

 .ندانست جایز بروند محل این از که خواست او از جیغ

 خارج کوچه خم از رسعت نهایت با و گرفت عقب دنده

 متاثر و کرد پارک  را ماشی  ی سپس .شد دور محله آن از و

   .افکند نظر لرزان آذرخش به

ی-   شده؟ چی  

ی به رس ی نشان   شد باعث حرکت همی  ی که داد تکان نف 

  :بگوید و بکشد هایشلب بر را دستش کالفه  کاردان

  !کنم رفعش تا بگید هست مشکیل اگر کنمیم خواهش-

  شه؟یم حساب مشکل عاشق برای معشوق تاحاال گ از-

 با و انداخت نگایه کاردان مانده واج و هاج قیافه به

ی   :زد لب بغض از افتاده خراش صدان 
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  ویل پابرجاست هنوز بودنش معشوق و عشقش حرمت-

 و نبود من نصیب .داره رو صدف توی مروارید حکم

ی ما از برای و نیست  نبود من نصیب هم اول از .ونهبهیر

  .کردم پابند خودمو الگ

   !درنمیارم رس من ...من-

ی- ر جلوی که اون 
َ
 شوهر کردم فرار ازش من و بود د

  .بود سابقم

 و مردانه غرور برداشیر ی ترک برای جمله یک همی  ی شنیدن

ی عشقش شیشه  و گشود را کمربند عصیانگر که بود کاف 

اهنش ابتدای دکمه  و داشت احتیاج هوا به .کرد ازب را پی 

ی .کردیم صادر را خفقان حکم برایش ماشی  ی اتاقک  عاشق 

ی ی هنوز که بود شده زن  ل 
ُ
ی گ  پژمرده گرچه سابقش عشق 

ی این و داشت ریشه دلش در اما بود شده  مرگ یعت 

ی   .تدریج 

  داری؟ دوستش هنوزم-

  :گفت ضجه با و داد تکان مثب نشانه به را رسش

   .دیگه نیست من قسمت ویل دارم دوستش-
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  دنبالت؟ آدیم چرا شدین جدا اگه شدین؟ جدا چرا-

ی به   :غرید خشم با و شد تی  ی کاردان سمت 

 .کنه آوری یاد بهم رو گذشته تا .بده عذاب منو تا آدیم-

س چون و چرا من از قدراین کن بس توام   .نی 

ی  به .چسباند خود به ترمحکم را آوان .کوباند زانو بر مشتر

ه تابانش و معصوم صورت   :افزود و شد خی 

 هیچ که عمیقه قدری به زد قلبم روی عشقش که زخیم-

 ازم که رو شده متولد تازه آبان .نیست درمونش مرهیم

ی سال چهار و شدم خفه پایی  ی توی گلو تا گرفت  توی تمام 

ی نه موندم پایی  ی  .بهاری اون بعداز نه دارم راه توی زمستون 

  .خزونه فصلم چهار تمام

ی ی و غرور غم .گشت متحی   در را اشبرداشته خش عشق 

  :پرسید تنها و کرد نهان دل پستوی

  آبان؟-

 .پرسمه-
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ی بر ایبوسه و کرد نوازش را پرنازش فرزند ی  نهاد رسش فرق 

ی  برای شود فدوی باید و دارد آغوش در را آبان که گون 

  .افسوس اما اشبسته هایچشم

ی-   کردین؟ تقسیم هاروبچه شدین جدا وقتر

  :افزود و زد سوزجان پوزخندی

ی چه -   !عدالتر

 به اخیم با .کرد بیان  استهزا با و غیظ ُپر را اشجمله

ی ، عمیق شکاف یک غلظت   و داد جا را ماشی  ی دنده برجبی  

 ترس از آذرخش .کرد جدا زمی  ی از را ماشی  ی حرکت یک با
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 آوان داشت بازو در توان هرچه با و رفت فرو صندیل در

  .داشتنگه محکم را

  .کنمیم خواهش .برید تریواش-

 تو یگ کنید؟ سوا هم از رو بچه دوتا عدالتتونه؟ این-

ی الل نداری از یگ اون و نعمت ه؟ مون   دوتا این اصال بگی 

ی هم وجود از بچه ی اونم  دارن؟ خی  ییم که وقتر
 
 گ

 .بود اومده دنیا به ازهت بچه اون و  شدی جدا چهارساله

ی اونم ی این سالشه؟ شیش نزدیک بچه این که وقتر  یعت 

ی و دونسیر ی حق   بهشون  رو هم وجود از داشیر ی خی 

    !ندادید

 و باد برخودش لعنت که بود کرده خودش گفت؟یم چه 

ی از هرگز کاش
 
ی کاردان به آبان، وجود  و اشزندگ نیم چی  

 رسش بر و کند اقچم را هاحرف همان اکنون که گفت

   .بکوباند

ی خییل- ین     !خییل .انصاف 

ی ی گاز پدال بر را پا و زد فرمان به مشتر د بیشیر  .فرسر

ی آذرخش ه جلو به ترس با و رفت فرو صندیل در بیشیر  خی 
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ی مقابل، صحنه دیدن با اما .شد  صدایش که کشید جییع 

 کاردان .شد یگ ماشی  ی هایالستیک جیغ صدای با

  کالسکه درون کودک و زن مبادا تا بزند زترم بر  هراسان

د زیر را   .کند عزیزانشان پوش تن را سیاه لباس و بگی 

  !یاخدا-

ی آرام در  سیع که درحایل آذرخش، ی کردن   و زده شوک آوان 

  :غرید داشت، گریان

نیم جیغ زودتر اگه رفتاریه؟ چه این شدید؟ دیونه-

  !بودید کشته رو دوتاش االن کشیدم

 فزع با .شد ناشنوا آذرخش گررسزنش هایحرف ابربری در 

 سوی به .شد پیاده ماشی  ی از آهسته و زد کنار را کمربند

  :پرسید لرزهدل با و کرد حرکت زن

  ندارید؟ که مشکیل خانوم؟ خوبه حالتون-

ی اندازه به که را کالسکه زن،  فاصله ماشی  ی از نازک خط 

  :گفت زنان نفسنفس و داد حرکت داشت
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ی و خانوم به شما شد رفع خداروشکرخطر .وبیمخ-  دخیر

ی که برس خودت   .نمونده کردنشون سکته تا چی  

 را هایشلب شکاف ترس، و آشوب همه آن میان در 

 آوان و  خانه خانوم آذرخش کهآن تصور از و داد انحنا

ش  و داد  زن به را آب بطری .رفت قنج دلش باشد، دخیر

 عرض از تا کرد کمک سسپ خواست عذر دوباره او از

ی و  بگذرد خیابان  اطمینان هاآن حتیم سالمت از وقتر

ی ی آرامش با کرد، حاصل کاف   برای و  جا دو آن کنار بیشیر

ی آرام  طبق که آذرخش .گرفت کار به را تالشش آوان کردن 

ی بودن خوب از کاردان هایگفته  فرزندش و زن حال 

ی ایپهم اوهم و رها آسوده را نفسش شد، مطمی  ی  کاردان 

 کردن آرام به اقدام لرزیدیم ترس از هایشدست هنوز که

 .کرد اشگوشه جگر
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 دوتا اوناهم نطالق بچه هامخواهرزاده .خوامیم معذرت-

 دوتاش کهاین بافرق شدن سوا ازهم که بودن دوقلو

  .پرسن

  .متاسفم-

یم لمظ بچه این حق در بدون ویل .نباش متاسف .نباش-

ی  که ایبچه هر حق .داره کامل خانواده یه بدونه باید .کت 

ی مادر هم باشه داشته پدر هم  یا ناپدری افراد اون اگر حتر

  .کامله خانواده یه الیق بازهم باشن نامادری

ی ی به را آن .گشود را آبنبات روکش  د آوان دست   و سی 

  :گفت کاردان به خطاب

 بود شمر ناپدریش و سیندرال نامادری نامادریش، اگه-

؟   چ 
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ینیم ی در را کاردان رخ   که او به رو و داد قرار نگاهش راس تی 

  :افزود بود مسکوت

  باشه؟ کامل شخانواده بچه خوایدیم بازهم-

  .کردم اشتباه اصال .خوامنیم !نه-

ی چیه؟ دونیدیم-  خییل هاناپدری و هانامادری از بعض 

ی مقابل در خوبن   !ظالم .ظالمن که ادرهام و پدر از بعض 

 که دانستیم چه او و بود خود خانواده به منظورآذرخش

ی جمله یک همی  ی با ی در را شادی از روان جون   کاردان دل 

ی .کرد رها  و خوب پدری تواندیم داشت امید که کاردان 

 کوتاه زن کاش ای و آذرخش برای باشد عایل همرسی

  .اشخواسته برابر در بیاید

                                                 ***  

ی از  به او هایبازی گربه و موش و آذرخش کارهای دست 

 بعداز .بازگشت ناامیدی با بازهم را آمده راه و آمد ستوه

 این علت هم خودش و بود کرده پیدایش چهارسال

ی همآن .دانستنیم را دیدارش بر تاکید و جستجوها  زمان 

 مغزش و فروکردند را «بدکار» واژه گوشش در همه که

 



  روبِن                                                 

 

ی همآن .کرد ُپتک رسش بر را واژه این دائم  که زمان 

 چرا نبود واقف اما .بود دیده را چی  ی همه چشم با خودش

ی را او که است ُمرس چنی  ی این قلبش  پاهای و بداند گناهن 

ی .کشاندیم دنبالش به چنی  یاین را اصالن  که اصالن 

ی همان از .است مدهآ در پا از است چهارسال  که زمان 

 هاهمسایه و دادند نشان را صحنه آن سوگیل و مادرش

ی دلش .کردند تایید ی هایچشم که زد زانو زمان   صادق 

ی با بازهم اما دید را آذرخش  و امضا را طالق برگه رحیمن 

ون خانه از شبانه را او  که ایخانه از .کرد  آواره و بی 

 آرامش مامن و خودش خانه کردیم فکر روزی آذرخش

   .هست

ی این و خونه این و من به خدا نفرین-
 
  .زندگ

ر  .چرخاند قفل درون را کلید و گفت را این
َ
 صدای با را د

 بود چهارسال .بودند زنگیده لوالهایش .گشود بدی قرچ

ی همان .ننهاد مکان این در پا که ی روزها از روزی که مکان  ن 

انه  فرا آن در  ماندگاری زروی سه تا نشستیم منتظر صی 

ی به نظری  .برسد  از و انداخت خانه گرفته خاک وسایل 

ر .کرد عبور کنارشان
َ
ب یک را اتاق د  تکیه و کرد باز ض 
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 جای و کالسکه کریره، تخت، به ورودی، آستانه به داده

ی .نگریست آذرخش خایل  آن در را آذرخش روزی که اتافر

 را هایششب بعد به موقع آن از و درآورد خود زنیت به

ی آن در ی .کرد سی   از بعد گنجیدنیم هم باورش در حتر

ی .نبیند آن در را آذرخش که بیاید روزی آبان تولد  آذرخیسر

  .کرد له پا زیر هم را خود نوزاد حرمت او نظر از که

؟ کردی چه خانوم؟ صاعقه تو من با کردی چه-   لعنتر

 مشت دست .کوباند پلک محکم روزها آن آوردن یاد به با

ر طاق به و کرد
َ
 که زد نهیب او به قلبش اما .کوباند د

ی آذرخش»  .«گفتند هایشچشم را این .است گناه ن 

ی هم هنوز و است صادق آذرخش  صداقت بر است حاض 

ی با .گذشت کار از کار اما بخورد قسم هایشچشم  سکونر

ی سخت، یگام و تلخ بغض  ی که هان   دیدن با غم سنگیت 

 کرد ترک را خانه بود گذاشته دلش بر آذرخش خایل جای

ی به و  .کردیم شایه آن در یادگارش که رفت ایخانه سمت 

ی کوچک حجم اشمنبع و داشت آرامش به نیاز  آبان تن 

   .بود
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  !بابا !بابا-

 به دواندوان و کرد آوار خانه سقف رَس ی بر را اسمش

  .پرستیدیم را اوکودکش .دوید اصالن سوی

ی- ی جان  ؟بابا دل    ن 

 .کن بازی باهام بیا-
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ی آذرخش درکنار ی بودن با که گذشته همانند
 

 برایش خستگ

ی  از را کسالت هم آبان با نشسیر ی پهلو به پهلو بود معنان 

ون تنش ی انرژی و کردیم بی   هیچ که دادیم او به را مضاعف 

 عاشق که شد چه اصال .بدهد او به نبود قادر دگری چی  ی
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یدخ این ی همآن بود معما خودش برای هم شد یر  که زمان 

ی و داشت کنارش در را سوگیل
 
 خوب نسبتا او با اشزندگ

  .بود

   !اصالن-

 او از و گذاشت زمی  ی  را آبان سوگیل، درمانده نگاه دیدن با

 سوگیل به را خود .کند روشن را بازی دستگاه خواست

  :پرسید هایشآستی  ی زدن باال حی  ی و رساند

  شده؟ یچی  ی-

ی-   ...دیگه ماه چند فقط گفت دکیر

ی بر انگشت   :گفت تاکید با و کرد چفت زن لب 

  .شهیم محسوب زیاد روزه چند خودش هم ماهم چند-

 با را اششده طراچ ابروهای .کشید رس از را گیس کاله

ی   :زد لب بغض با و کرد تمی  ی کاغذی دستمال 

ی که بفهیم دیر تو خواستم خودم من درسته-  ویل شده چ 

ینیم فکر  کهاین بدونه؟ رو حقیقت آبان رسیده وقتش کت 

ی شییم مادرش   مونه؟نیم زنده دیگه و کرد جوابش درمان 
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ی  رس روی را گیس کاله شده مغموم .نداد را سوگیل جواب 

 برسد آبان گوش به که بلندی صدای با و کرد تنظیم او

  :گفت

ی به روزه سه سفر یه درباره نظرتون-  بگید شما که هرجان 

   چیه؟

این برای از سوگیل و رساند پدر هایشانه به را خود آبان

ی بند را دستش نبیند را ابرویش خایل جای پرسک که  پیشان 

ی از آبان .کرد   را گیس کاله زن و پرید پایی  ی و باال خوشر

ی پرسک مبادا تا کرد مرتب د او ضعف از بون    .بی 

  ها؟دلفی  ی دیدن بریم-

 به رو خنده با و گرفت را هایشمچ .نهاد گردن رب را آبان

  :پرسید سوگیل

  خانوم؟ چیه گردی کیش با نظرتون-

ی دیدن با   :زد لب زده ذوق آبان شوق 

  نه؟ که چرا ...عالیه-
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 فرمایشات خرده با و کرد جوش و جنب شوق با آبان

 اصالن اما داد را وسایلش کردن جمع به دستور خود،

 صندوقچه رساغ ی .کشید اتاقش سوی به را پاهایش

ی مکث از بعد و رفت خاطرات ر طوالن 
َ
 مخزن از را آن د

ی دو .کرد جدا  و درآورد پاکت درون از فرسوده تقریبا بلیط 

ه نرفت جاآن به هرگز که مقصدی به  مقصدی .شد خی 

 .نشد فرصت هرگز ویل برود آذرخش با خواستیم که

 بد گذشته و گرددنیم باز دگر خوب گذشته که افسوس

یم پنبه را بغض گلویش در و ماندیم ریشش بیخ آخر تا

ی .کرد  ظالم عشق گایه کندیم یادآوری او به که بغض 

ی دردی و است ی که گذاردیم جا به خود از درمانن   مرهم 

ی ی و جدا او از را لیال اما کندیم لیال را مجنون دل  رفیر ی زخم 

 که بازی رس زخم همان .ماندیم رسباز دوری از ابد تا ش

 را مانتو و چادر .نهاد تشک روی را رفته خواب به آوان

پن روی
ُ
 .کرد رها باز طاق را خود  آوان کنار ی و انداخت ا

 بودنش و امروز اتفاقات به و گذاشت رستنگاه روی ساعد

 بستبن هایجاده خاطر به اما .کرد فکرد کاردان کنار ی در

ون کالفه را دمشبازی مقابل، شده چفت هایراه و شده  بی 
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 چه .کشید دراز پهلو روی و چرخید آوان سوی به و داد

 و بود اصالن کنار در خانه همان در اکنون اگر شدیم

ی شور صدایشان با آبان و آوان
 
یم برپا خانه در را زندگ

همان زیرا !حیف دادند؟یم رنگ هاآن دنیای به و کردند

 اصالن ردد،گنیم باز جوی به دگر رفته آب که طور

ی ی نصیب  ی دل    .شودنیم آذرخش عاشق 

 زن مرد به نداد دل نداد، دل .آوان بدیه زن خییل مامانت-

  .داد دار

ی بود مرتعش بازدمش   :نالید وقتر

، آی- ی پیشون  ی از که ایزده فلک آذر ی اون پیشون   خریدن 

 نشوندی؟ کجا نامرد توی رو بود خوشحال شبچه وسایل
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ی با ] ، خوشر ی از روکش زایدالوصف   خریده تازه وسایل 

 آذرخش، .کردند نگاه هاآن به وافری شادی با و دریدند

ی .زد کمر به دست ی با و ایستاد اصالن مقابل   دل لحت 

  :زد لب فریبا و فریب

 بذار شمکریره و کالسکه  من تخت کنار ی بذار رو تختش-

  .گوشه اون

ه و گرفت بغل را آذرخش ی به خی  ی رسخ وسایل  ی آن   آبان 

  :گفت حال همان در و شد نیامده

ی- ی یه اومد دنیا به وقتر  اتاق براش و کشمیم انباری به دستر

   .کنمیم درست

 گردن دور ی به را هایشدست .ایستاد پاهایش پنجه بر

ی در شهالیش هایچشم با و حلقه اصالن  چاه تاریگ عمق 

ه اصالن شده مسکر و مخمور ی با و شد خی  هیچ که لحت 
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ی در گاه
 
 .کرد زمزمه را اصالن نام نکرد، استفاده آن از زندگ

  :گفت تعشق با متقابال هم اصالن

  .دارم دوست خییل خانوم صاعقه یه-

ی ی به پیشان   به را اصالن جمله و چسباند َمرد پیشان 

  .بازگرداند خودش

 .طورهمی  ی منم-

  .برام شدی نفس-

ی نوک ایبوسه ک بیت   قبل دفعه همانند  او و نهاد دخیر

  :کرد تکرار

  .طورهمی  ی توام-

 آرام و حمل را او جسم .ُبرد آذرخش پاهای زیر دست

 مست و نهاد قلبش بر دست سپس کرد دراز تخت روی

ک عطر ی از شده ی رخوتناک دخیر   :کرد زمزمه زده ویم 

ی مخونه توی پا اجبار به که شد طورچه دونمنیم-  گذاشتر

  .شدی قلبم نشی  یونهخ اختیار به و

  :افزود و انداخت کریره روی را کت
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ی تو و همای من کنمیم فکر هاوقت گایه-   !همایون 

ند پا از را هایشکفش
َ
ی هایدکمه .ک اهن   و گشود را خود پی 

ر م تیوپ   .برداشت عسیل از را ک 

ی همون- ی اگه که همایون  یم کوه به رس دوریت از نباشر

ی قدییم یرسا کاروان توی و ذارم
 
 و شب و کنمیم زندگ

  .گریه شهیم کارم روز

ی آرام آرام ی زیپ   امر همی  ی که آورد پایی  ی را آذرخش لباس 

 را عضالتش و شود جمع خود در کیم او شد، باعث

  .کند منقبض

ییم-   دارم؟ دوست رو همایون و همای داستان چرا دون 

ی نشانه به را رسش   :افزود اصالن که داد تکان نف 

 همه اون با تهش و شدن هم عاشق کیم زمان توی نچوی-

ی ی و دوری و سختر  کنار در و رسیدن بهم کشیدن که عذان 

ی هم
 
ی زندگ ی .گذروندن رو خون 

 
  .عشق از پر زندگ

؟ سوگیل !اصالن- ی خییل من ...من چ    نه؟ معوض 

ی!نه- ی تو بازی این توی .نیستر یگناهن    .تریت 
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ی ی دوطرف  اهن  ر م رسدی که همی  ی و زد کنار را آذرخش پی   ک 

ی گریم با  را هایشماهیچه شد، ادغام هم در اصالن دست 

 را خود و بست هم بر پلک شده، سست و کرد منبسط

ی به د اصالن دست    .سی 

  .کنم فراموش تورو من تا بشه معجزه باید-

ر م ی از بعد و ماالند آذرخش کمر ی بر را ک   دادن ماساژ دقایفر

ی اهنش زیپ   کرد محبوس را او بازوانش میاندری .بست را پی 

  :گفت مستحکم و

ی این- م رفته دل 
َ
ف
َ
   .ازک

  رفته؟ کجا-

یچشم برای رفته-  .کرده همایون همای رو من که هان 
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 در را آذرخش ایچاله سیاه چونهم هایشمردمک سیایه

ی هربار را او و کشیدند خود یم باختهدل قبل از بیشیر

 به دگر َمرد هر ورود و خواستیم را َمرد این او .کردند

 خواستیم حال .کرد حرام برخود قلبش در را اصالن جز

 ها،محبت معتاد  یا باشد عشق او به نسبت حسش

 سهم را َمرد این .باشد شده آغوشش امنیت و آرامش

ی کردیم تصور خود ی .اشتباه به حتر  َمرد این نصف اگر حتر

  .باشد او برای

  !حرومه-

ی-   ؟چ 

   .حرومه من روح و قلب به تو جز به هرَمردی-

ی سپس خندید ملیح و مردانه  دهانش گوشه به دستر

ی تنها اشخنده از و  کشید ی فریبنده انحنان   گذاشت بافر

ی هم همان که ی و جان  ی .داد قلقک را آذرخش دل   آذرخش 

ی و شد متولد است ماه چند که جدیدی  نبود متوجه حتر
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نگاه و عاشقانه جمالت همه این کرشمه، و ناز همه این

  .دارد خود در فریبدل های

؟ کردم فراش تجدید دوگانه که من-  ورود باید طورچه چ 

ی ی به زن    کنم؟ حروم دلم و خودم به تو از غی 

ی شد باعث که کوباند اصالن بازوی به آرایم مشت ن 

ی اختیار ی را هایشلب منحت   از ترفزون و دهد کش بیشیر

  .بگذارد شرسی به رس قبل

  .باشه آخریش بعدی نفر دمیم قول-

ینیم   اصالن سوی به هایشناخن با چندباره و شد خی  

 را دستش دو هر مچ َمرد شد امرباعث همی  ی .ُبرد هجوم

ی  ثابت مردمکش در مردمک که حال همان در و کند اسی 

  :بگوید کرد

ی تو آخریش دمیم قول ویل بود سوگیل اولیش گرچه-   .باشر

هنیم احتیاط با آذرخش، هایدست دادن امتداد با  را او تن 

ی بر  اعضای جز به جز ولع با و حریصانه .کشید خود تن 

  :گفت و نگریست را او چهره
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ی هر- ی من آخر ی بیفته که هم اتفافر    .تون 

یشب جمله از ها،شب آن  طعم آذرخش که بودند هان 

ی در قدرآن .چشید را عشق و آرامش واقیع
 
ی زا  زندگ  راحتر

 بستهدل .درآمد اصالن بند ی به تا که بود فارغ آسایش و

ی این ومزه شد
 
 هایحرف از .آمد خوش مشامش به زندگ

 به نیست نیاز کهاین از و شدیم رسخوش اصالن برانهدل

ی آلونک آن ی .بود خوشایند برگردد کذان 
 
ماهه چند زندگ

 و خودش قول به بود خوشبخت .داشت دوست را اش

ی هر پس در دادنیم راه نذه در ی خوشبختر بیاری غول   و بد 

ی  اصالن و اصالن به بود وابسته .است کرده کمی  ی بدبختر

ی ی به دل نی    طبعا و هاخواسته با قدم هم و دادیم او دل 

 کهاین از بود خوشانش خوش هم َمرد .آمدیم راه امیالش

 از دور به نی  ی او و است کنارش در همرسش اصطالح به

 تا رساندیم او به را خود روزه، هر فشارهای و هاتنش

 .کند مزهمزه را آرامش
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  !اصالن ...اص-

 راست قامت شتابان آذرخش، خراشدل جیغ شنیدن با

  .رفت اتاق سوی به و شد رها دستش از چای لیوان .کرد

ی دیدن با ه خود در که آذرخیسر  ماری چون و بود زده چنی 

 به نگاهش افتادن و زد زانو مقابلش پیچیدیم خود دور به

ک هایلباس خییس   .افتاد تکاپو به و شد پاچهدست دخیر

  .کنمیم خواهش .بکش عمیق نفس-

ی با  آن و پا این و گرفت کنم چه کنم، چه کاسه نگران 

ی با که نگریست آذرخش به کنان  شلوارش پاچه شدن اسی 

ی در ی دست   خود به و ندما ثابت لرزان، و مفلوک آذرخش 
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 کرد جمع را آشوبش فکر زن، ضعیف صدای شنیدن .آمد

یسخن .گرفت تماس اورژانس با فورا و دست با که هان 

ی
 

 زبان بر  مربوطه تنکسی  ی به اطالعات گزارش برای پاچگ

 بر را آذرخش رس ی و رساند اتمام به را بود کرده قطار

   .نهاد ساعدش

  .آنیم االن باش آروم-

 اصالن بازوهای از توان و افتاد برهم شآذرخ هایپلک

ی و ماند او .شد گرفته  بود کرده پاره آب کیسه که آذرخیسر

ی در فرزندش هم و خود هم و  .بودند رفیر ی بی  ی از حال 

ی را آمبوالنس برای ماندن منتظر و ترسید  .دید فایدهن 

یرسی    ع ک السی   و آشوب حایل با و کرد بلند جا از را دخیر

 ترین آورسسام با .برد پارکینگ به را او و خود خراب

 را هابازی کاغذ .رساند بیمارستان را ماشی  ی ممکن رسعت

ی تا و داد انجام ی آمدن   گرفته تنش از رمق آذرخش، پزشک 

  .شد

ی .بدید انجام براش الزمه هرکاری- یم بهتون بخواید هرچی  

  .دم
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ی به را آذرخش پرونده د پرستار دست   اطمینان با و سی 

  :گفت

ف آقای باشه راحت خیالتون-   .آدنیم پیش مشکیل .رسر

 بلند طاقت کم دوباره و نشست .رفت سو آن و سو این

 رسدرگم .کرد پا آن و پا این گایه و زد کمر به دست .شد

 مچاله او کالفه حرکات دیدن با هم سوگیل و مرجان  و بود

 به سوگیل آخر ماه چند این .آمدند ستوه به و شدند

یتغی وضوع ات   ترخوشحال که دیدیم .بود دیده را اصالن ی 

یم خروس کبکش .است شاداب و رسخوش گذشته، از

 وضوع به .است شده ترمهربان مراتب به رفتارش و خواند

ی قلمرو که کرد حس
 
 هر و است افتاده خطر به اشزندگ

ی روز  .کند فکر مرجان هایسخن به تا شدیم ترغیب بیشیر

 در آذرخش که ایخانه به آمدهایش و رفت با که هرچند

 اما کند رسد را اصالن و او رابطه کرد سیع بود ساکن آن

ی  سوگیل هایماندن بعضا و آمد و رفت با رابطه این داغ 

هم روز به روز !هیچ نشد که کم خانه آن در   .شد بیشیر

  !دارمنگه رو اصالن خوامیم-
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 را گوشش و گرفت مضطر زاصالن ا نگاه سوگیل همانند

  :پرسید و کرد نزدیک زن هایلب به

ی- ؟ چ    کارکت 

ی هر به دارمنگه رو اصالن خوامیم-   .شده که قیمتر

ی شیطان از خندشلب  اصالن قدرهرچه .بود ذات صفتر

 پرسی نوه مراتب همان به مرجان کرد،یم طلب را آذرخش

ی نجات و
 
 فرزند، اندازه همان به سوگیل و اصالن زندگ

ی
 
ی راه رایب خیال آسودگ  و داشت پیش در که سختر

   .خواستیم هایشپاش و ریخت برای را پدرش رضایت

ی به بچه این بذار فعال-  دونیمیم تو  من بعدش بیاد سالمتر

ه این و  .دخیر
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ر، شدن باز با
َ
ی .گشود  دوبال ایپرنده چون اصالن د ن 

ی ی و تلبیس از خی  ی سوی به زنان تبان   حرکت شپوی سپید زن 

  :زد لب فورا و کرد

  طوره؟چه حالشون-

 نه وارد تازه چون خب ویل سالمن هردوتاش خداروشکر-

ی
 

ی بچه بودند، شده ماهگ ترم  ی یه باید و پر   توی رو مدنر

  .بمونه دستگاه

 و گرفت آسمان سوی به اما نظر در سقف سوی به روی

ی به که خداوندی .گفت سپاس را خداوند دل ته از
 
زندگ

   .رساند آرزو غایت به را او و افکند نظر اش

  .پرسم باشه مبارکتون-

 .کرد او جایگزین را سوگیل و جدا آغوش از را اصالن

یک ی و گفت تی  ی به اعتنان   است ریکاوری در که آذرخیسر

 .رفت نوزادان بخش سوی به و گرفت را سوگیل دست
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ی غریب آذرخش حق در نیامد دلش  اصالن  او و کند کیسر

 از بعد  و کرد موکول بعد به را نوزاد دیدار .بگذارد اتنه را

 بخش، خدمات  کمک به همرسش و مادر شدن دور

ی به را آذرخش تخت ی از .برد بود گرفته برایش که اتافر  حال 

ی و خوب ی وضعیت  ک نرمال   به و کرد حاصل اطمینان دخیر

 از که همی  ی و رفت فرزندش دیدن به .داد مجال  قلبش

 شیشه پشت از ایبوسه گشت آسوده خیالش او سالمت

 کیم را او کشیدن آغوش به حرست و فرستاد برایش

ی با که را همرس و مادر  .داد آسایش  نوزاد به وافر ذوفر

یک و دعا با را او و  نگاه  تنها کردند،یم بدرقه هایشانتی 

  .بازگشت آذرخش اتاق به دوباره و گذاشت

ی که هنوز-   !خانوم صاعقه خوان 

ر
َ
 به .رساند آذرخش به را خود سالنه سالنه و بست اری د

ی چهره  از پس .نشست تختش کنار ی و افکند نظر او رنگن 

ک سنگی  ی هایپلک باالخره انتظار دقیقه چند  هم از  دخیر

 اما .شد دوخته اطراف به  رسگردانش نگاه و شدند گشوده

ی تنها  و سقف سپیدی الکل، تند ی بوی شد عایدش که چی  

  .بود ششکم سوزش
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  !آذرخش-

 هم را او جان َمرد، آرامَی اما جدی خدا همیشه آوای

 به ُپردرد را رسش خاطر آرامش با همی  ی برای داد تسکی  ی

  .چرخاند صدا سوی

   !کردی باز رو هاتچشم باالخره-

  :داد ادامه اصالن و هنوز بود گیج آذرخش 

ی اگه-  هاتچشم دریای صدای شنیدن و تماشا با من بدون 

یشوننیم ازم وقتهیچ مندهزی   .گی 

  ...سوگیل-

ی  سوگیل به» بگوید ادامه در تا داد کش  را هایشلب جانن 

 و گذاشت نیمه را او حرف  اصالن اما «کندیم ظلم

   .کرد منحرف را فکرش

ی تو و من روز یه .دریا بریم-  .دریا ریمیم زندگیمون حاصل 

ی قعله و شینیمیم هاشن روی هاساعت یم درست شت 

ی .کنیم  تا آب توی ذاریمیم رو پاهامون و خوریمیم بستت 

ی از
 
یم لذت زندگ   .بی 
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  ...کشهیم عذاب سوگیل-

 دارتب ایبوسه و کرد هدایت باال به را آذرخش موهای

  .گذاشت اشچانه بر

 تا کردمیم حبس آب حباب توی رو خودمون شدیم اگه-

  .بزنه دست بهمون نتونه کسهیچ

ی ی هایحرف وقتر  اشحنجره به شنید، را اصالن انحراف 

  :گفت و داد قوت

ی آه با-  که وقته اون و ترکهیم آب حباب سوگیل، مظلوم 

 .شیمیم پاشیده هم از و زمی  ی میفتیم
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ک لب بر سبابه ی به وادار اورا و نهاد دخیر  .کرد خاموشر

ی که لحظه این در نداشت دوست ی  خوشر  شده انتهان 

ی است ی فرو از حرف  ی اصالن .بزند پاشر ی از نداشت خی   دل 

ی  و شود روز یک و ماه ده  ماه، ده ترسیدیم که آذرخیسر

ی همیشه برای ی به عشقش گداخته زغال   مبدل خاکسیر

ی که مایه ده .گردد  موعد از زودتر با بود نشده تکمیل حتر

ی   .فرزندش آمدن 

ی-   .کنه جدا هم از مارو تونهنیم هیج 

                                                 ***  

 هربار آذرخش و گذشت آبان شدن متولد از روزی چند

ی ی قبل از بیشیر ی که شد فرزندی دلتنگ   تولدش بدو در حتر

 اما برود بیمارستان به  کرد قصد دفعه چندین .ندید را آن

 او رفیر ی از مانع و آورد  بهانه را دردش و هابخیه سوگیل

ک و شد ی به قبل از ناامیدتر هربار دخیر  .داد ادامه تنهان 

 را روزی چند و بود کنارش در اصالن .بود خوب اوایل

ی از رسشار ی بود شده دوچندان که عشفر  ویل کردند سی 
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ی احساس روزها این  نبود واقف هم خودش .داشت غریت 

ی  یا است عشق که
 

 .َمرد هایمحبت به عادت و وابستگ

 دوست را آرامشش و پرستیدیم را سح این بود هرچه

ی با چی  ی همه که داشت  
 آمدن و مسافرت به اصالن رفیر 

ی سوگیل  زیر محبت اندک و بود خوب سوگیل .کرد تغیی 

 شب همان آذرخش برای سهمش اما خزیدیم پوستش

ی  با یا زن خود ی گفته به را روزها .بود کنارش هایخوان 

 دیدار به یاهم د،بوی پدری خانه یا گذراندیم هایشدوست

ی .کردیم رها تنها را آذرخش و رفتیم آبان  در که آذرخیسر

  .بود امانت دستش

ی-   .دوستم پیش رمیم دارم من نداری؟ احتیاج چی  

  .بگذره خوش !نه-

ر زنگ آمدن صدای با و  ماند خانه در تنها آذرخش
َ
 د

ی ناچارا ند جا از را خود دردناک تن 
َ
 کمک به لنگانلنگ و ک

ر
َ
ی دیوار و د ون چشیم از .رفت ورودی سمت   را بی 

ی .نگریست  به ابتدا خاطر همی  ی به نشد عایدش چی  

 خاض مشکل کهآن به کردن فکر با اما افتاد شبه و شک
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ه نیست  با شد مصادف کار این و کشید پایی  ی را دستگی 

ی   .خانه به غریبه َمرد ی هجوم 

  هستید؟ گ شما شما؟-

ی خارج از قبل و شد ورهحمل آذرخش سوی به َمرد  شدن 

یدل جیغ ی ک، خراش  ی راه دخیر  را دستش و بست را او نفس 

ر .داشتنگه دهانش بر محکم و سفت
َ
 و گذاشت باز را د

ی تا راند عقب به را آذرخش  ستون به کمرش که جان 

  .باخت رنگ درد از و کرد برخورد

 اومد آقاتون که همی  ی .باهات دارم کوچولو کار ی یه !هیس-

  .شهیم تموم منم ارک

یچشم با هراسان، و ترسیده یز هان   او به اشک از شده لی 

ه   :داد ادامه هایشسخن به زنان قهقهه َمرد و شد خی 

 کارش ویل بیاد دیگه دوروز بود قرار آقاتون دونمیم آره-

   .بود تنها خونه کوچولو خانوم آخه .شد تموم زودتر

ی مغزش  آمد بند نفسش و ددا دست از را پردازش قدرت 

ی  نهاد اشسینه قفسه بر را ناپاکش هایدست َمرد که وقتر

   .کرد پاره را لباسش و
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ی بازی نقش خوب کن سیع- ی کت    .دخیر

 و ریخت اشک .زد چنگ َمرد هایدست به و کرد تقال

 هاآن و شد خفته َمرد هایدست گودی در هایشالتماس

ی  هایکشیدن جرزی لذت با و ایستاده درگاه در رحمانهن 

ک   .کردند نظاره را دخیر

  .توروخدا .کن ولم ...ولم-

ی هر به آذرخش ی اما زد چنگ ریسمان  ریسه و بود فایدهن 

 .ریختند فرو زمی  ی بر مقابلش از آبشاری همانند ها

ی آذرخش ی و عشق خود، مرگ  ت   هایشچشم با را َمردش غی 

ی همآن دید  یغج قبل نقشه طبق مرجان و سوگیل که زمان 

ی ثانیه از کرسی در َمرد و انداختند راه داد و ی توسط   دستر

  .شد رانده عقب به هیکل قوی

 .لقمه حروم-
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 و کشیدند جیغ تصنیع مرجان و سوگیل .زد را َمرد اصالن

 دو تنها او !...آذرخش و بردند سو آن و سو این به را خود

 آمد بند نفسش .شدند تار هایشچشم .افتاد زمی  ی بر زانو

ون تنش از جان و ی رفت بی   رسحد به اصالن دید، وقتر

ی مرگ ی .است عصبان   از را شده آلود خون َمرد دید وقتر

ون همسایگان دستش زیر  خود با زور با اورا و کشیدند بی 

ی .بردند کناری به ی از مرجان و سوگیل دید وقتر  غفلت 

هم َمرد .دادند فراری را َمرد و کردند استفاده سو اصالن

 دیوار ی تنها بی  ی این در و رفت و آمد ایسایه چون

ی نوساخت
 
ی .کرد آوار بررسش را آذرخش زندگ  که آذرخیسر

ی دیدن با افتادند شماره به هایشنفس ی بد ی حال   که اصالن 

رسی    ع با را کارش او ماندن تنها از ترس و او دیدن برای از
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آن اما برسد خانه به تا بود داده انجام ممکن روش ترین

 و شد نقش زمی  ی بر اششده سست تن .دید !نباید  را چه

  .نکند باز را هایشپلک هرگز که خواست خدا از

  !آذرخش-

 با اما بود افتاده اتفاقات خشم و شوک در هنوز کهاین با

ی ی سوی به نگران  ی تن  ک جان ین   روی دست .دوید دخیر

ی و کرد چفت نبضش  عایدش جسمش رسدی جز چی  

 دهد جان تا کند رها طورهمان را او خواست تدااب .نشد

ی .نبود کارها این مرد اما  و گرفت آغوش در را او درنگن 

 صدای راه میانه در  .کرد ترک بیمارستان سوی به را خانه

 در مرجان و سوگیل صدای و شد اکو رسش در َمرد

ی و آذرخش به نگایه .خورد زنگ گوشش  کبودش گردن 

 به هایشانگشت .شد اندازه زا بیش ورسعتش انداخت

 در را بود دیده که ایصحنه و شدند مشت فرمان دور

ی ذهنش  را آذرخش تا بیاید زودتر گفت خود با .کرد حالچ 

 در و داشت نام خیانت بود دیده که چهآن اما ببیند

ی  ثانیه از کرسی ی حباب 
 
 فرو چی  ی همه و ترکید شانزندگ
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ی همان .ریخت  آمده رسشان بر دندترسییم آن از که چی  

  .بود

  چیه؟ ایشون با نسبتتون-

ی هایپارکت تنها زده ماتم  .داد قرار هدف را بیمارستان کف 

  .نبود پذیر انکار اما کرد شک آذرخش با نسبتش به

  .همرسشم-

 حاصل اطمینان از بعد و گرفت دست  را پذیرش هایفرم

ی بودن خوب از کردن ی فشار کهاین و آذرخش حال   عصت 

 انتظار به رسش باالی .کرد ترخیص  را او نبود بیش

وره همانند شک و نشست
ُ
 .ُبرد فرو پوستش به دندان خ

ی ک 
َ
 کاری و داد خارش را جسمش بد گمان و ظن و شکایک ک

 هوش به آذرخش کهآن از قبل .نداد انجام  تحمل جز

 از رستارس وجودش که حایل در گذشته همانند را او بیاید

ک و گرفت قوش در ودب شده اشمئاز  همان با  را دخیر

ی    .بازگرداند خانه به جان نصفه حال 

ه-   .برید شما بهیر
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جر  نگایه .گذاشت لحاف روی را آذرخش  تخت به می  

 اشچهره ذهنش به مسموم افکار هجوم از و انداخت

 تداغ ذهنش در مدام َمرد آن و آذرخش .شد جمع درهم

ی این و شدندیم ی غی    .ودب بخشش قابل 

ی خواییم- ی کارچ    اصالن؟ کت 

  :گفت و آمد میدان  به مرجان

 نیست جااین جاش الحالمعلوم زنیکه این معلومه خب-

  .بده طالقش باید

 نیاوردند تاب زانوهایش .زد تکیه دیوار به .نهاد برهم پلک

  .زدند زمی  ی به را او و

 رفتیم پیش کجا تا نبود معلوم بودیم نرسیده ما اگه-

 باهم تخت این روی چندبار نیست معلوم اصال .نیکهزی

 .بودن
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ی از ترسید و چکید شلوارش بر چشم ازگوشه اشگ  حرف 

ی که ی مرجان .باشد حقیفر  کردن وخیم برای او به اعتنان 

 ی کردن برانگیخته و حالش
  :داد ادامه نفرتش بیشیر

 مخودش .مسافرت بره من زده فلک پرس ی بود منتظر-

ک بخش آرام داروی خریدن بهونه به رو سوگیل
َ
 تا کنه د

   .برسه هاشگندکاری به

ی از لرزید  .ریخت رسش بر مادرش هایسخن که رسدی آب 

یم چه را هایشدیده اما است پاک آذرخش داشت ایمان

ی ساز چاره فریاد  کرد؟  که سود چه اما بود خشمش رهان 

  .کرد دری    غ خود از هم همان

 آورده رو مرتیکه این چندبار حاال تا دونهیم خدا هتوب توبه-

  !اصالن حریم توی

 



  روبِن                                                 

 

 آبروی بردن به کمر نی  ی او و کرد اشاره سوگیل به رس با

ک   .بست دامن پاک دخیر

یوقت- یم پچپچ تلفن پای شنیدمیم بودم، جااین که هان 

یوقت .کنه ون از که هم هان  مردونه عطر ی بوی میومدم بی 

  .کردمیم حس بود غریب که  ای

ک که دانستیم خداهم و دانستندیم دو آن  ناخوش دخیر

ی بود ترپاک و کردیم پچپچ اصالن با او که .بود احوال  حتر

   .مرجان و سوگیل از

  .برید لطفا-

 از اصالن دردآلود و ناکغضب صدای شنیدن با سوگیل

ون اتاق ی مرجان اما رفت بی    .زد را آخر تی 

 اگر کنمنیم حاللت .کن روشن رو تکلیقش وری زنیکه این-

ی ظلم سوگیل حق در بازم و ندی طالق رو خائن این  .کت 

ی زن این دونهیم خدا  که روز چند این توی کشید چ 

ی  اینو تکلیف .آدنیم خوش خدارو .بوده هووش نگهبان 

  .تبچه و زن پیش برگرد راحت خیال با و کن روشن
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ک و زد حرف مرجان  ی مرجان .داد جلوه کارهگنا را دخیر  تی 

 در که بود ایکلمه !خائن و رفت مرجان .کشت را او و زد

ی .شد تکرار مدام اصالن ذهن
 
 کنارهم پازل همانند را زندگ

ی او و چید  این اما نشد شنصیب آذرخش پایک جز چی  

  و آذرخش َمرد، آن دگرش نیم و بود پازل از نییم فقط

ی کبودی   !دامن نه زدیم آتش رام این بر که بود گردن 

  !اصالن-

 رسد تنها .نامش شنیدن از کشیدنیم شعله درونش دگر

ه ه و شد خی  یم دل  .بود غمگی  ی و رسد مات، نگاهش .خی 

ی چنی  ی در تواند د برخود رخ دو حالتر  یا شود خون یا بگی 

ی و سنگ ی کاسه اصالن دل   مبدل سنگ به که بود خون 

  .شد

ی کن باور اصالن-   ...آبان جون به .دیدی که نیست اون 

 شدن تکه هزار و آینه سوی به عطر شیشه کردن پرتاب با

 شنیدن دریافت او و ماسید آذرخش دهان در کالم آن،

ی جای هرگز حقیقت دنیم را دروغ دیدن   بگوید هرچه و گی 
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اه و بد اصالن کاش .نیست بیش توجیه ا و بی   .بگوید  نارس 

  !باور فقط .کند باور را او هایچشم اما بزند فریاد

ی-   .نخور قسم هاتکاری کثافت برای منو بچه جون 

 شنیدن با ریخت فرو قلبش و  لرزید کالبدش ستون چهار

  .اصالن کالم

ی نکردم کاری کن باور  خودم جون به-  دیدی که اونان 

  .بود دروغ  همه

ی  و گرفت دست در را شلوارش پاچه .زد زانو اصالن مقابل 

ع به  .پرداخت هالب و تض 

ی بذار رو عقلت .کردم زایمان تازه من !منو ببی  ی-  .قاض 

 را منطق و بود غریبه عقل با .نبود خود هوای و حال در

ی با .شناختنیم  بود دیده اشتباه به که چهآن هر تغی 

 :کرد نجوا

 خودم ...بوسیدتیم داشت .بودت چسبونده ستون به-

 موقع بود دمخوی عی  ی .دیدم ویل بود من به پشتش .دیدم

 .بغلم توی شدییم جمع که بوسیدنت
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ک گردن به دست  خشم از دورگه صدای با و کشید دخیر

 :گفت بغض و

 !کبوده گردنت-

ی-  .گناهمن 

ی اصالن   با همی  ی برای کر و بود شده کور .بود عصبان 

 درگاه به را خود و کرد عبور آذرخش کنار ی از پایش کشیدن

  .رساند

 برای خودمو .کردی پولم یه کهس .کردی خفیفم و خار-

 و کشوندم آتیش ناحق به اولم زن و مخانواده جلوی تو

 بریدی رس همه جلوی رو غرورم .کشوندی آتیشم به تو

ی  .برمیم رس رو مزده جوونه تازه عشق 
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جان فریادی .پرید آذرخش .کوباند بهم طاق به طاق را در

ی و درد زور از گداز برگوش دست آذرخش و داد رس ناتوان 

 بلند صدای با .شد جمع ایگوشه در ترس با نهاده هایش

ی زد ضجه و رسداد گریه ی و هاضجه صدای وقتر  
 شکسیر 

 و انداخت چنگ صورتش به .شنید را خانه هایشیشه

ی !نه اما زد اشسینه قفسه به مشت گایه  اما .بود فایدهن 

یزندی اما .بود رفته خمیده قدی با اصالن
 
 از و شد فلج اشگ

ی اما .بود آمده در پا ی اشعاشفر  شد اما .بود مانده ثمر ن 

ی همان ستا مکانیگ در و بود بابا نضت فرزند که دخیر
ُ
 ا

ی و رسد قدرهمان کندیم جان مردانه رضا  آذرخش .حسن 

ی  خواستیم .گرفت یاد را عشق که بود نابلدی عاشق 

ی
 

ی را زنانگ د یاد بهیر  اما مادری هم شاید و کند زنیت و بگی 

  .نخواستند اما .نگذاشتند

 



  روبِن                                                 

 

 اول بچه مامان؟ زری و بابا نضت گرفتم؟ گ آه خدایا-

   سوگیل؟ اصالن؟

  :زد فریاد و گشود را آن .رساند پنجره به را خود

ی آه گرفتم؟ سوگیل آه خدا؟ آره-
 
  کردم؟ خرابش که زندگ

ی و هاساعت ها،دقیقه .شد آوار پنجره پای  زهاروی حتر

 .دادیم رس مویه و بود نشسته جاهمان هنوز .گذشت

ندیم را گیسوهایش  ُمرده عشق برای از و کردیم شیون
َ
 .ک

 کردنیم هم را فکرش هرگز و آورد بیاد را زری هاینفرین

ی همآن نشود خوشبخت واقعا که  آستانه در تازه که زمان 

ی همآن .بود گرفته قرار اشورودی  گرفته دیا تازه که زمان 

انه ناز چگونه بود  .بخرد را نازش اصالن و کند خرج دخیر

ی همآن  خریدار نابلدش و ناقص هایکرشمه که زمان 

انه دنیای دریافت که تازه همآن .داشت چه زنانه و دخیر

ین تواندیم قدر ی ُمرد او .باشد خنک و شی   اصالن وقتر

ی  او با دیدار به قادر و دادنیم را هایشتلفن جواب حتر

وره جمسش در که را خود کشیر ی فکر ی و ُمرد او .نبود
ُ
 خ

 



  روبِن                                                 

 

ون رس از بود شده ی تا کرد بی   و کند ثابت را خود گنایهن 

  .شد محروم هم آبان داشیر ی از که  دلش از امان

  مشعور؟ آذرخش خانوم-

ی همان با  موهای و چهره کبودش، و شده پف صورت 

ی آشفته،  به روی و داد یهتک درگاه به را خود درد از ُپر تن 

ی با َمرد   :گفت گرفته صدان 

  .هستم خودم-

 آذرخش و  امضا را رسید رس .گرفت مقابلش را پاکت َمرد

ی در را ی .کرد رها خودش تنهان   شنید، را زنگ صدای وقتر

  و بود رفته اصالن !نه اما است آمده اصالن ُبرد گمان

 او به مرجان و سوگیل که مغزی شستشوهای با رفیر ی این

ی دهندیم   .ندارد بازگشتر

ی نشه خدا-   .کنمیم فکر که اون 

ی یدست با رمق،ن  ی دیدن با و گشود را پاکت لرزان هان   اورافر

ی ُمهر که  تام وکالت و بود شده حک هاآن بر دادگسیر

 از را خود توان چهنیم هایشانگشت بودند، طالق برای

ی بر اوراق و دادند دست  .شدند پال و پخش خانه کف 
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 هایحرف هنوز او دهد؟ طالق را او خواستیم صالنا

 رد با اما گرفت را اصالن شماره .بود نشنیده را آذرخش

 در و بار ده بلکه دوبار نه بار، یک نه .شد مواجه او تماس

ی با آخر ی خاموشر  به را هایشلباس .نیامد کوتاه .او گوشر

ی جا بعداز و زد تن  کشتارگاه رایه کیفش در اوراق دادن 

 صادرات، خاطر به که کشتارگایه همان .شد صالنا

 ُمهر شد حاصلش و گرفت او از روز چند را اصالن

ی ی که خیانتر ی به گناهن   و رفتیم باید .شد خورده اشپیشان 

 غم زانوی و خانه در ماندن با .دادیم رس دادخوایه فریاد

ی به راه گرفیر ی بغل ی اصالن .بردنیم جان   نبخشیدن داغ ی تب 

 کاش اصال .کند باور کاش و شدنیم رسد خشمش و

ا او به اصالن یم قرار خود شماتت مورد و گفتیم نارس 

 اصالن کاش .کشیدنیم پیش را طالق حرف اما داد

 اما کردیم خایل دگر طور ی را خشمش و کردنیم خودداری

ی بر وای و دادنیم طالق را او ی و عاشق قلب    .پاکش جسم 

ف آقای تونمیم-  بینیم؟ب رو رسر
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 76پارت#

  

 

 از و انداخت وضعیتش و آذرخش به متعجب نگایه زن،

ی رقعت نظرش تر ترحم و انگی    وجود حال این از برانگی  

ی .نداشت یلباس آشفته، ایچهره با خمیده تکیده، زن   هان 

ان یدکمه با نامی   ی و  بسته پایی  ی و باال هان    .گرفته صدان 

ی-   دارید؟ قبیل وقت 

  .اومده معشور ذرخشآ بگید بهش-

 ازدیدنش اصالن اما کرد تکرار را آذرخش جمله زن

ی از و کرد خودداری  .بخواهد اورا عذر خواست منیسر

ی آذرخش ی به اهمیتن  ر رسوصداهایش، و منیسر
َ
 گشود را د

ی به و  بود زده گره درهم پشت از را ساعدهایش که اصالن 
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ون پنجره از و ه نگریستیم را بی  ی .شد خی  شانه هک اصالن 

ی همانند هایش ی تمام    .بودند شده خمیده آذرخش تن 

  ...شما گفتم من-

ون شما- یف بی    .باشید داشته ترسر

ی ون اتاق از که منیسر  برای داد روح آذرخش رفت، بی 

 و نباخت را خود حال این با اما َمرد افتاده خش صدای

 با و گذاشت می  ی روی را پاکت .برداشت جلو به قدیم

  :زد لب بغض

ی-  دار به چرا ویل !درست ُبردیم دار چوبه پای گناهن 

  نامسلمون؟ کشیدیم

  :داد ادامه گریه با و نیاورد کم او اما .بود سکوت جوابش

ی تا بیای پایی  ی بری باال- ی که گمیم قیامت قیام    .گناهمن 

؟یم توجیه چطور رو من هایدیده-   کت 

ک سوی به برپاشنه ی .چرخید دخیر  که زد صندیل به مشتر

د جا از آذرخش شد باعث   :گفت سپس بی 
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 یه .بریزم دور دیدم که رو چهاون بتونم که بگو چی  ی یه -

  .بده نشونم مدرک

  .مدرکمه صداقتم-

ی پس- م؟ نظر در نباید رو مامانم و سوگیل صداقت   بگی 

ی هامدیده ی اونارو چ    کنم؟ کار چ 

اهنش به .گرفت را بازویش ی با و زد چنگ پی   صورت 

  :گفت خیس،

  .نکردم خیانت خدا خداوندی به-

ی کشیدی داَرم به که برو .آذرخش برو- ای اینا .دخیر  رس 

 .بود اشتباه اولم از تو خواسیر ی .کارمه

ی اعتماد من به تو .نکردم کاری من ویل- ی ...داشتر  شد؟ چ 

 .ریخت فرو اعتمادم دیوار-

ی را اصالن بازوی د بیشیر  :نالید و فرسر

ی باورم تو-  !داشتر

 .شد پاشیده هم از باورام-

  !...اصالن-
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 زیر لگد با .ریخت زمی  ی به را می  ی روی وسایل .فریادکشید

 شدت از شد داده خراش اشحنجره و زد هاصندیل

 اشک و ریخت اشک و نگریست تنها آذرخش .دادهایش

ی بدتر برای سپس .ریخت اشک و ریخت ی نشدن   حال 

ی ریخته و اصالن  شکسته،  کار، لمح در او آبروی  نشدن 

،  همانند .رساند خانه به را خود اندود حزن و ملول غمی  

 به خندید گایه .نگریست دیوار آن و دیوار این دیوانگان

ی یاد ی  خاطرات یادآوری از زد هق گایه و خوشش خاطرات 

 نهاده اشسینه بر دست و زد زانو زمی  ی بر آخر در و بدش

ی از کرد سیع ی حجم میان   نفس گلویش رد شده توده بغض 

 .رساند می  ی به را خود  اجبار به  .نبود بخش ثمر اما بکشد

ی برای دستش اما برداشت را اوراق آن .نچرخید  امضا زدن 

ی با را ها  دراز آبان خایل کالسکه کنار ی .زد طرح شور اشک 

 ناگهان که گذاشت بازوهایش  روی را رسش و کشید

 شخض .داد او به را شخض آمدن از نوید زنگ صدای

  .نشست آمدنش انتظار به روز چند که

  .اومدی خوش-
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ی فشار، و زور با و کرد خروش  .گرفت را آذرخش دست 

ی گونه هیچ بدون ی روی را او مالیمتر  خودکار و نشاند چسیر

  .انداخت کنارش را

   .کن امضا-

ان  خودکار به نگایه سپس نگریست او به  رسگردان و حی 

  .انداخت

  .بدم دستت از خوامنیم من-

ی غول نره اون با که موقع همون-  از منو هم روی ریختر

  .دادی دست

ی با و گرفت را اصالن یقه   :گفت کن، پاره گلو جییع 

ی من که گفتم بهت بار هزار-  .نکردم خیانت لعنتر
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  :گفت استهزا با و زد درد از خندینیش

ی همون باالخره دریدربه و گشیر ی کیل بعداز امروز-  یارون 

 رفتم و کردم پیداش رو بذاره مخونه توی پا کرد جرئت که

ی کنه ثابت بهم تا پیشش ی،ن   اشتباه ما همه بگه تا تقصی 

   ...کردیم

یدندان با و زد رگ فشار همه آن بار ی زیر پوستش  هان 

بان خاطر به هایشاستخوان که درحایل شده چفت ض 

ی هایرشته شدید های  داشتند، نترکید قصد  عصت 

  :افزود

ی چند گفت-   تونرابطه از مدرک .باهمید هست وقتر

  .داد نشونم

ه اصالن به ناباور و کرد گرد عقب  همان با و شد خی 

  :زد لب اشک از مملو چهره

ی اون حرف-   داره؟ اعتبار من از بیشیر
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 که دردی همه با سوگیل .دهیم نشون مدرک و گهیم اون-

 .کنهیم تایید کشهیم ملعون من رابطه و تو وجود از

ی پای زننیم ُمهر هاهمسایه  باور رو گ من رابطه این صدق 

  کنم؟

  .گننیم دروغ آدم هایچشم .کن باور منو هایچشم-

 شد خم زانوهایش روی و کشید را موهایش .زد جیغ

  :کرد واگویه سپس

ی کن باور رو من- ی همون به .لعنتر  سجده جلوش که خدان 

ی من کی  ییم   .گناهمن 

 از بود نهاده پنبه را هایشگوش اصالن اما کرد باور خدا

ی  .گرفت را سوگیل تایید و شنید را َمرد هایسخن که زمان 

ی از  در را َمرد چندباری گفتند هاهمسایه که زمان 

ی و ساختمان  کور را هایشچشم .دیدند او خانه مقابل 

ی نبیند تا بود کرده  
 درون از که درحایل .را تنش از جان رفیر 

 شقاوت و قساوت با بود ُمرده عشقش و قلب حس،

ی را خودکار  
ی دو مابی     .کرد موم آذرخش انگشت 

ی این بزن امضا یاال-   .هاروصاحابن 
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ی تمام برای ی کردن   توجه بدون و شد القبقیس خود، حجت 

ی به
 
  :گفت آذرخش درماندگ

ی تونمنیم من-  دیگه َمرد یه من جز که رو هوان 

ی روی تونمنیم .بکشم نفس کرده امشاستشم  یگ که تختر

  .بخوابم خوابید زنم کنار ی من جز

 معصیت او به و بود نداده انجام که اوامری از سوخت

ی و ناکرده ین   با  و سوخت .دادند نسبت جا همه از خی 

ی  
ی از سمت یک خود سوخیر    .سوزاند هم را اصالن صورت 

 .داشت دیگه زن هی که خوابیدم َمردی با بودم احمق من-

ی این
 
  .بود معلوم آخرش اول از نکبت زندگ

ی  ی از شده چروک اوراق   و درد غم، با را هایشچشم آب 

 وارد .انداخت دور را خودکار بغض با  .کرد امضا خشم

ی به .شد اتاق  سایک .شود سست که نکرد نگاه آبان وسایل 

ی بالشت، لباس، دست چند .گرفت دست در اهن  ی پی   آن 

ی ی تنها اصالن و خود عکس قاب و دار رسخ رنگ   چی  

ی .برداشت که بود  بر را اصالن هدیه همراه تلفن حتر

ی .نگذاشت ساک درون را آن و نهاد عسیل ی وقتر  از عشفر
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ی نداشت، دلصاحب  جا همی  ی هم را وسایلش بود بهیر

 از را فرصت هم اصالن .عشقش هایریشه همانند بگذارد

این برای دید، دست به ساک را او که همی  ی .نداد دست

 نکند، فراموش را اششکسته غرور ی و نشود پشیمان که

 .گرفت را بازویش زیر و برداشت را هابرگه از عدد چند

 به بود کرده باز خانه به را پایش اجبار به که طورهمان

ر ُپشت را او نی  ی اجبار
َ
  .گذاشت د

  .نکن نگاه رستم ُپشت دیگه و برو-

  :غرید و  ردبُی باال را ها برگه

ی هابرگه این- ی انجام برای منه وکیل به تام وکالت  ی دادن   تمام 

ی پزشک بابت از خیالت .طالق کارهای ی و قانون   بافر

 دسته تا نبینمت دیگه کهاین برای .باشه راحت مسائل

ی رو کارها همه تا اون و این حلق توی چپوندم پول  بدون 

 .برو فقط حاال ...بدن انجام تو حضور
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ر سوی این در آذرخش
َ
 سست دگر، سوی در اصالن و د

ر به را رسشان .افتادند زمی  ی بر شده
َ
 هردو، و چسباندند د

ی از ریختند اشک توانستند تا  عاشق که اصالن .فراغ غم 

 در را او اکنون برسد، آذرخش به تا شکاندیم را شب و بود

ی ر ُپشت تار و رسد شت 
َ
یاشک و کرد رها د  تمام در که هان 

 بقیه و آذرخش مقابل در غرورش نشکاندن برای مدت این

ی دنیا این .کرد رها را بود کرده له پا زیر ین   بیش انصاف 

  .نیست

  .نبودی که خدا به ...نبودی ...اصالن نبودی عاشق-

ی هایمشت ین  ر به درن 
َ
 بریده بریده صدای باهمان و زد د

ی از شده   :داد ادامه گریه شدت 
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 ...نکردی باور .خوردم قسم .زدم ضجه .کردم گریه-

ی که باورنکردی   .گناهمن 

 او شده دریده یقه که نرفت یادش اما .آورد یاد به را همه

ی کبودی که نرفت یادش .دید را  یادش .دید را او گردن 

ی در را او که نرفت  مدرک که نرفت یادش .دید خیانت حال 

ی .او علیهبری دادند شهادت که نرفت یادش و دید  شهادنر

 ناحق خدایش و آذرخش نظر از و حق هاآن نظر از که

  .بود

 داره دوستش که کیس به آدم بدون ویل رمیم !اصالن-

ی  تو مثل بدون ویل .کنهنیم خیانت  .نبودم خیانت اهل 

ی ی زن که تون  ی رو احمق منه و داشتر    .کردی خودت اسی 

ی ی مشت  ر به دگری جان ین 
َ
 در را اصالن هم همی  ی اما زد د

ی اشمردانه هایگریه شدت شد باعث و پراند جایش  بیشیر

  .شود

ی یه آره- ی منو همه دوران   من ویل دونسیر ییم رسکش و یاغ 

ی همه اون با ی .شدم تو راه به رس و رام هامگرییاغ   که تون 

 دل بازم و غلطه زندگیم توی بونت و بودنم دونستمیم
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 خیانت تو مثل کنهیم اهلیش که کیس به آدم .بستم بهت

ف اصالن کنهنیم   .رسر

ی با  ته و پوشاند را خود آلوده اشک چهره دست کف 

 شاناضافه که بود رفته خوردش به اشک قدری به ریشش

اهنش بر چانه زیر از چروکیده هایبرگه همانند .چکید پی 

 بودند، انداخته مقابلش و داشتند برخود اشک رد ی که ای

اهنش   .دیدگان آب با شد دارطرح پی 

 گم رو گورم رمیم دارم که دارم دوست قدریاون بدون-

 من اسم به اما نشکوندمش من که غروری تا رمیم .کنم

ی بدون اینم ویل بخوره جوش شد تموم  حق که بفهیم وقتر

ی بود، بامن ی وقتر  دیر دیگه که شد ثابت بهت گناهیمن 

   .شده

 گوش هب هایشگریه صدای تا کوباند بردهان دست

 مابی  ی را رسش و گرفت َبر در را زانوهایش .نرسد آذرخش

ک مبادا تا کرد پنهان هاآن  .بشنود را هایشضجه دخیر

ی تا داد ترجیح را سکوت  و نشنود آذرخش را صدایش بغض 
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 اصالن  که نفهماند او به و کند ترراحت برایش را رفیر ی

  .کندیم خایل قالب اشدوری از هم

 که غروری خاطر به رسبریدی عشق .اصالن کردی بد-

یدم رو رسش من ی از منو و بریدی رس عشق .نی   که جان 

ون خونمه کردمیم حس ی بی     .انداختر

 به که دستش .کرد جمع شکم در را زانوهایش .کشید جیغ

ی و افتاد پایی  ی و خورد رُسی بود داده تکیه چهارچوب  توجهن 

ر یالالبه از رس به چادر که ایهمسایه چند به
َ
 او زل د

  :نالید کردندیم پچ پچ و شدند

؟ دوستم اصال-    داشتر

د هم بر محکم را هایشپلک  چندین را دهانش آب .فرسر

ی با و داد قورت بار ل بر سیع که صدان   ارتعاشش کنیر

  :زد لب داشت

ی نه دیگه .نکن نگاه رو رست پشت هم دیگه .برو-  اصالن 

ی نه داره وجود  نذار .شه خوشبخت نآبا بذار و برو .آبان 

ی آتیش توی که تو مثل یگ بشه اونم  تن و بسوزه مهرین 

  .محبت برای بده هرکاری به
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 کوتاه اما شد گرفته توانش و تاب .زد دلدل .کند جان

  .شد ترسنگ  و نیامد

ی بعد هاسال شاید- ی وقتر ی نباشم مت  ی رو آبان بتون    ببیت 

 اگر زندگیم، روی مببین تمسایه اگر برگردی، اگر االن ویل

 محاکمه می  ی پشت بدی نشون آبان به رو خودت بخوای

ی اولی  ی و برمتیم یم قلبت به خودم رو سنگسارت سنگ 

 کردن حمل ماه نه حرمت به گذرمیم ازت االن اگر .زنم

ی که طورهمون .آبان  نکردم پیدا رو اولم بچه و گشتم وقتر

تون از  .گذشتم خی 
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م
َ
 اصالن و دگر سوی در او .نداشت بازدم اما گرفتیم د

ی .دگر سوی در ر یک واصلشان خط 
َ
 گشوده اگر که بود د

ی شدیم  توانستیم و نداشت همراه به فراغ و جدان 

 و شد سفت اصالن اما .بیاورد ارمغان به را بخشش

 چاره رفیر ی تنها و شد خرد و شکست آذرخش .سخت

ی این .بود کارش  مرجان  .شدنیم نرم دگر شده سنگ قلب 

ی  .روز یک و ماه ده بشود ماندنش ماه ده نگذاشت  گناهن 

 اما آخر نگاه .برخاست جا از شکسته کمری با اما است

ر به را امید برق از شده خاموش
َ
 جلو به قدیم .دوخت د

 به را هایشلب .بازگشت عقب به و ایستاد اما برداشت

ر
َ
 سپس کرد اصالن نثار ی دور راه از ایبوسه و کوباند د

 به را بودند بسته گردنش دور به که داری طناب  رس ی

  .افتاد راه به ملول و گرفت دست

 فهمیدم بعدش اما گرفت رو دامنم سوگیل آه گفتم اول-

 زدم زنگ .کرد بد  اونم بهش کردم بد من که جورهمون

ی اثبات توی کنم التماسش تا بهش  اما کنه کمکم گناهیمن 
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 موقع اون بفهیم رو حقیقت که روزی ویل دندا رو جوابم

  .نیست بخشنده آذرخش دیگه

ی دور صدای اصالن، ی و شنید را آذرخش هایقدم شدن   تن 

 شدن کم .کرد کش دراز پارکت روی را خود کاهل و راجل

 .شد متوقف بازدمش و دم و کرد حس را او عطر بوی

 و صداقت بر که دیلصاحب .داد دست از دلصاحب

ی و خوردیم قسم نجابتش ، قوانی  ی تمام خالف 
 

ل مردانگ
ُ
 گ

 که بود واقف .بود داده جوانه اشسینه در را عشقش

ی آذرخش  خواستیم اگر که بود متوجه .اهل است دخیر

 رفتیم خطا شغال همه آن میان پدری خانه در رود خطا

ی دانستیم هم را این اما  .دارد نام خیانت دید که را چی  

ی همه این جمح از همی  ی برای
 
 جامعه رسدرگیم و درماندگ

 دیوار آن و دیوار این به .زد چنگ را موهایش .درید تن از

 اما داد رس فریاد .شکاند آمد دستش به هرچه .زد مشت

ی و نبود داغ کدامهیچ  
ی .نکرد رسد  را آذرخش رفیر   آذرخیسر

 و گرفت اصالن از را توان هایشقدم شدن دور صدای که

ی چو اورا ی است  ی .انداخت رسن   نگاه بار ی زیر که آذرخیسر

ی هایپچپچ و سنگی  ی یهمسایه امان ین   اشعلیه بر که هان 
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ون خانه از خمیده کمری با بودند، داده دروغ شهادت  بی 

ی به را خود و رفت د رسنوشت جاده دست    .سی 

، آی-   .نشوندی و آوردی رو من بدی جای چه پیشون 

 صورتش و افتادند ارهشم به هایشنفس روزها آن یاد با

 فورا آوان، ترسیده و زده ماتم قیافه دیدن با .شد خیس

ی .رساند رسویس به را خود کاهل و رخام کالبد ی  آب مشتر

 فشار ی از گواه رسخش هایچشم و پاشاند صورتش به

ی و اشک  خود به دگری نگاه .دادند را تنش به وارده غم 

ی آثار ی .انداخت ی و پی 
 

 صورتش در رج به رج  شکستگ

  .بودند نمایان

ی- ی خییل چهارسال این توی .معشور آذرخش شدی پی   پی 

 .شدی
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 پیدا  آرامش اصالن بدون توانست تا جنگید چهارسال

ی را جان .کند  و کوباند را خود .کرد هایشخواسته تسلیم 

ی خوی .ساخت نو از  هایشچشم اما نداشت دگر گرییاغ 

ی چون و بودند رسکش هنوز  پوستش در شده رام شی 

ی تا آرامید ی در چهارسال اگر .نزند برهم را آوان آرامش   تنهان 

 به آبان دیدن از را خود و سوخت ناکرده بزه آتش و

ی خاطر ی  را آوان باید عوض در کرد محروم اشخوشبختر

ی در کمبودی نی  ی او تا دادیم پرورش
 
 وقت .نکند حس زندگ

ی  که نبود آن ی آذرخش  ستا مکانیگ مکانیک 
ُ
 باید .باشد رضا ا

 اجازه و آموختیم را بودن خانوم آوان، تا بودیم خانوم

 ماده آوان .شود دچار اشخاله و مادر رسنوشت به ندهد

ی  اشتباهات که داشت خود پشتوانه را آذرخش چون بی 

 تا گذاشتنیم هرگز و بودند شده اشتجربه گذشته
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ی  .شود دچار خود رسگذشت به اششده یادگاری امانت 

  !زهرش چونهم تلخ رسگذشت

ی تو اگه- ی و آوان مادر ی اگه !آذرخیسر  خاطره چهارتا با .آبان 

ی قوی دوباره باید .بیاری کم نباید گذشته از یم طول .بیسر

 ویل شو خسته .بزن زار .کن گریه .شهیم باالخره اما کشه

  .نزن جا توروخدا

ی بود، شهایکفش کردن پا درحال که آوان دیدن با  مشت 

 را هایشلباس کهآن بعداز و پاشاند صورتش به آب دگری

 با رنجور و خسته  .گذاشت مهدکودک در را آوان زد، تن

 محل سوی به بود آویزان هایششانه روی  که چادری

ون هایلباس .رفت کارش  کرد تعویض کار روپوش با را بی 

  .شد کارش دادن انجام به مشغول و

ی !آذرخش-   پس؟ تو کجان 

ی به را خود رسدرگم نگاه ی ی که مصدق دست   اشچهره مقابل 

ی با .دوخت خورد،یم تکان ان   برخورد از که را بازویش حی 

یکف   :زد لب و داد ماساژ بود آمده درد به گی 

   .جام همی  ی ...جاهیچ-
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 را پیشبند گره خروش، و جوش از رسشار و حرص از ُپر

یکف .کرد ترسفت ی روی را گی   به حق و گذاشت کانیر

 آذرخش سوی به کشیده، درهم ابروهای با جانب

ی .بازگشت  بعداز و کشید معوجش و کج مقنعه به دستر

ب پا با کمر به دست آن، کردن مرتب   .گرفت ض 

ی همی  ی- ی همی  ی کردم؟ صدات بار ده من و جان   من و جان 

یکف با باید   شه؟ جمع حواست تا بزنمت گی 

 هم را یجمله چند همی  ی که دبوی افکارش در غرق قدرآن

ی و داد تکان را رسش تنها .نشد متوجه مصدق  که را بشقان 

  .گرفت آب زیر شی  ی بود زده کف

   زنم؟یم حرف گ با باش منو-

  :افزود و داد تکان هوا در  دست

  .مجسمه با  !معلومه خب آخه؟ داره گفیر ی اینم-

 .رداندگ خود سوی به را او و نهاد آذرخش شانه بر دست

ل او رسد و خاموش نگاه در
ُ
  :گفت و شد ز
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ی شناسمتیم ساله دو-  که قدرهمون ویل !نه زیاد .دخیر

 چه فهممیم و دونمیم زندگیت از کردی تعریف برام

ی ییم عذان   .شه غمباد جوراین که خودت توی نریز .کیسر

 .کن خایل رو خودت
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ه کیم  در را خود که کشیدن طویل اما نگریست زن به خی 

ی به رس و انداخت او آغوش  گریه چنان .چسباند او کتف 

ی از کارکنان تمایم بلندش صدای از که کرد ون  ی بی  پن 
ُ
ظرف ا

ی چه ببینند تا کشیدن رسک شورخانه  .است افتاده اتفافر

ی این از بود خسته آذرخش
 
ی و زندگ    .پنایهن 
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ی اونم .شد پیدا شکله رسو چهارسال بعداز-  گفت که وقتر

  .شه خوشبخت پرسم تا برم

د  پنجه با را زن هایبازوی   :داد ادامه درد با و فرسر

ی خاطر به-  نشه، من مثل کهاین واسه پرسم، خوشبختر

 .رساغم اومده حاال ویل کردم محروم دیدنش از رو خودم

ی اولی  ی تا رساغم اومد  نه بزنه روحم به رو سنگسارم سنگ 

  .قلبم

ی کالبدش  
 را او اما شد سست زن فرتوت هایتدس مابی  

 لب غصه ُپر گلویش راه بر شده غمباد غیم با و نکرد رها

  :زد

ی اونم بده مشکنجه تا اومد-  .نخواست منو خودش وقتر

ی  مازخونه ش،خونه از و روند خودش از منو که وقتر

ونم ی تا اومد .کرد بی   بزنه قلبم به رو سنگسار دوم سنگ 

 دید زندگیش رو رو مسایه اگه تخواسیم که کاری همون

  .سنگ اولی  ی با اونم بده انجام
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ی به .گرفت را مصدق لرزان هایکتف  شده خیس صورت 

ل زن
ُ
ی .زد ز  و بود شده همدمش دوسال این تمام که زن 

ی او جز   .نداشت صبوری سنگ 

یم درجا بود راحت خیالم زدیم قلبم به رو سنگ اولی  ی اگه-

م  رو جسمم بعد ُبکشه رو روحم اول تا اومده االن ویل می 

 زنده آوان خاطر به ویل بود ُمرده که روچ .دربیاره پا از

ه دوباره روحم اگه .شد ی رو آوان بمی   همه کنم؟ کارچ 

ی اون من امید ی اون امید همه و است بچه دخیر  .منم دخیر

   .بشه من مثل آوان نذارم دادم قول من

 تو اگه .بمون قوی بعدم به االن از بودی قوی االن تا-

  .خورهیم زمی  ی هم آوان بخوری زمی  ی

ی .آوردم کم بخدا .آوردم کم- میم هرشب چهارسال   هر و می 

 اونم .آوان وجود خاطر به فقط اونم شمیم زنده صبح

ی امید به فقط  نزنم جا دادم قول صبح امروز .آبان دیدن 

  .کشمنیم دیگه انگار اما

 هدایت مقعنه زیر را ذرخشآ موهای .درآورد را هادستکش

ی با سپس زدود را هایشاشک و کرد   :گفت مادرانه لحت 
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ی هیچ- ی شب   تاریک هوا که قدرهرچه .نداره وجود طوالن 

 و شهیم صبح آخر باشه دراز شب که قدرهرچه باشه

  .کنهیم طلوع خورشید

ی   :افزود و گرفت قاب را آذرخش صورت 

ی»- اصی  
َ
ا ف ییم «َجمیال َصی  ؟ نوع چه این دون  ی    صی 

ی نشانه به که را رسش   :گفت مصدق داد، تکان نف 

ی طلب کهاین با- ی کردن صی  ی پذیرش یعت   این ویل هاسختر

ی یم صورت درش خدا برای استقامت اون در که صی 

ه ی همون .گی  ی و  دوره ازش ناامیدی و یاس که صی   بدون 

کوه
َ
ی و ش ییم ویل تابیهن  ی این ته دون  یم شته چیه؟ صی 

ی به رسه ین به رسیدن تهش .برین بهشت   هاینعمت بهیر

ی خداست ی تمام به رسیدن یعت   .دنیا هایزیبان 
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ی از ی به را خودش بازهم و زد تبسم غصه و غم اعماق   قوش 

 و شنوا هایگوش گاه،تکیه .کرد دعوت مصدق مادرانه

  .اشساله چند دردهای مرهم

 خدا که کن فکر این به شدی هخست و آوردی کم هرجا-

ی یه تو .باتوعه  براشون باید که پرس یه و داری دخیر

ی
 

ی بار یه تو  .بجنگ
 
ییم زندگ  .بسازی رو زندگیت باید و کت 

ی خسته شاید راه تواین ی پا از شاید بیسر  که بدون ویل بیفتر

ی بعداز ی بلند یه هرافتادن  ی اگر و هست شدن   به بلندشر

های ی چی     .اوناست از یگ امشآری که رشیم خون 

ی   :گفت و گرفت را آذرخش صورت 

ییم قانع رو خودت .آرویم تواالن-  رسیدی آرامش به کت 

ی قرار ی و آرامش که دونمیم من ویل  جای یه هاتقرارین 

   .است دیگه
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ی  فاصله او از سپس کشید آذرخش کمر ی به وارنوازش دستر

ی خوش با و گرفت   :گفت رون 

م امشب-  بردار رو آوان .آنیم شهرستون از منوه با دخیر

ی تو که بگذرونیم خوش دورهم بیار ی بیشیر ی نباشر  کمیر

ی م از نیستر   .بودن دخیر

خانه هایدستکش که درحایل    :زد لب پوشیدیم را آشی  

  .شمنیم مزاحم .ممنون-

  کدومه؟ مزاحم آخه؟ حرفیه چه این-

ت !خب-  از عمان بیام من آدیم ماه چند بعداز داره دخیر

ی رفع
 

  .شهیم دلتنگ

 به را بودند گذاشته پیشخوان بر که جدیدی ظروف

ی د آذرخش دست  ی با و سی  ی  تصنیع اخم    :زد ترسر

  .نباشه هم حرف آییم-

  ...اما-

   .منتظرتیم شب-

 



  روبِن                                                 

 

 خود و رسید خانه به .داد انجام داشت کار هرچه شب تا

ی به را آوان و لباس کمد رساغ ی .کرد دعوت مختض دوشر

 سیع و گذراند نظر از را هاآن تک به تک .رفت هایش

ی برای برسد خود به شده که هم کیم کرد ی و خود دل   دل 

 و کرد انتخاب آن همراه ل گ با همراه حریر شومی  ی .آوان

ی زدنشان، تن بعداز ی و انداخت شانه روی باالپوشر  آراییسر

 نگاهش هیجان با که آوان سوی به .نشاند چهره بر ملیح

ک .بازگشت کردیم ی در را آذرخش قدرآن بیچاره دخیر
 
گ تی 

ی با حال که بود دیده ها ی این دیدن   نشناخت پا از رس تغیی 

  .دوید آذرخش سوی به زده ذوق و

  !کوچولو خانوم شما شدین خوشگل قدرچه-

به ی نوک آرایم ض   آوان .بوسید را او گونه و زد آوان بیت 

 آذرخش سپس .ادنه مادر گونه بر ایبوسه متقابال هم

 به باهم گامهم هردو و کرد رس را چادر و پوشید را شال

  .افتادند راه

 !معشور خانوم-
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ی چند گرفیر ی با   کرد خود کردن آرام برای تالش عمیق دم 

ی چنی  ی اما  او قدیم یک در کاردان .نبود پذیر امکان چی  

ی رسعت با آذرخش و ایستاد  خم به .افتاد راه به بیشیر

ی در چادرش رسید که  کوچه ی کاردان دست   و شد اسی 

  .کردند صادر ایستادن بر حکم پاهایش

  .لطفا بمونید لحظه چند-

ون ُپرشتاب را بازدمش  خم زانوهایش بر کاردان .داد بی 

 آذرخش .بیاید جا دویدن همه آن از بعد نفسش تا  شد

 دکشی او دست از را چادر و کرد استفاده فرصت از هم

  :غرید غضب با سپس
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ی-   جونم؟ از خوایدیم چ 

   .رو وقتتون از دقیقه چند-

  .نهاد زمی  ی  را آوان و کرد جمع بغل زیر را چادر

  !بفرمایید-

 خانوم .بودم تنها خونه منم .مسافرت رفیر ی مخانواده-

ی مصدق  برم شام خواست ازم فهمید رو قضیه این وقتر

 دیدم منم دعوتی  ی شماهم گفت بعدش .شونخونه

مون   .بریم باهم گفتم یکیه مسی 

ی هایدرچشم ه َمرد صادق    :زد لب جدیت با و شد خی 

  .بیاد دیگه که االن رمیم آژانس با من-

 رستوران خواستنیم دلم منم .بره کنیمیم رد رو آژانس-

یم که درحایل کنم ولش شلوغیش اوج توی اونم رو

 شما خاطر به راستش ویل بخورم شام جا همون تونستم

  .فقط اومدم

ی با و شد سفاک   :گفت گزنده لحت 

 



  روبِن                                                 

 

 کار در اجباری .نکنید ول رو رستورانتون تونستیدیم-

  .نبود

ی  کردم رو کار این شما خاطر به من که گفتم-  گفیر ی وقتر

  .زدم رو چی  ی همه قید هستید شماهم

 راننده و آذرخش به را خود مستاصل نگاه آژانس آمدن با

ی خشآذری .دوخت  و اضار که است ادب از دور دید وقتر

د، نادیده را َمرد تمناهای  با و رفت راننده سوی به بگی 

ی
 
مندگ ی در .خواست را او عذر رسر ی سکوت، کمال   دست 

 و کرد عبور کاردان درخشان و شاد نگاه از .گرفت را آوان

  .ایستاد ماشی  ی کنار

  .شدید قائل ارزش برام که ممنون-

ی به  .چسبید سفت را آوان و داد ادامه ودخ ممتد سکوت 

این بیندیم را کاردان وقت هر چرا دانستنیم هم خودش

دیم جبهه مقابلش در چنی  ی یم خود به تنگ را آوان و گی 

ی چسباند د را آوان فقط تا است آمده کاردان گون    .بی 

  !گرفت درد بچه پهلوی-

  :افزود زبرش صدای با و نشاند کجش ابروهای بر خم
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یم که مهرمه فقط زندگیت و تو از .نیست دزد بچه من-

   .بشینه دلت به خوام

  :زد لب بار شماتت و کرد تعویض باغیظ را دنده

 خوامیم فقط .بشم صاحب رو زندگیت خوامنیم من-

منده روزی فردا تا کنم تالش بهت رسیدن برای  دلم رسر

 االنم .نکردم تالش آوردنت دست به برای چرا که نباشم

ی اگه تو با تصمیم
 

 هاممجنگیدن اگه .جنگمیم برات نه، بگ

ی بازم و دیدی  دیگه نشد، رنگ یه باهام دلت اگه نه، گفتر

ینیم ممسایه   .بیت 

  .بشید وابسته و ببندید دل الگ خوامنیم فقط من-

  :گفت و زد کنار را بغض .کرد مکث

  .پوچیه تهش من به بسیر ی دل-

ی قبولم دلت با تو اگه- ی ،کت  ی تهش اگر حتر یم باشه پوچ 

 .برسم هیچ به باتو خوام
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ی  اصالن از را هاحرف این قبال .بگوید که نداشت حرف 

 و کند تکیه او به .کندنیم ترک را او کهاین .بود شنیده

حرف از کدامهیچ اما .ماندیم او با باشد هرچه آخرش

ی .نرسیدند عمل مرحله به هایش  برسد که شتندنگذا یعت 

ی عمال دگر او و یحرف تمام برابر در بود شده رس   که هان 

ی برای مردان  کاردان امثال نبودند کم .زدندیم او با همپان 

ی و قصد با که َرض 
َ
 عاشقانه دخمه آن در ترمتفاوت غ

دند تاراج به را تنش تا کردندیم خرجش ی اما بی   وقتر

 به نجواهایشان ددیدنیم را او هایکردن امتناع و مخالفت

ا  همی  ی مردان از نییم آذرخش، نظر ی از .شدیم تبدیل نارس 

وی شهوت و امیال از .هستند ی و کنندیم پی   و عقل حرف 

ندیم نادیده را قلب  و ندارد جا هاآن در منطق .گی 

 



  روبِن                                                 

 

 .شودیم ابراز چرکی  ی ایملحفه الیالبه فقط احساسشان

ی نبود خودش دست   .بود شده اعتمادن 

   .لطفا شید پیاده .یدیمرس-

 خاطر ی به اما کرد جاجابه کیم را رفته خواب به آوان

ی و لمس پاهای  بلند جا از دیدنیم خود در اششده حسن 

منده نگایه .شود  را آذرخش درد او و دوخت کاردان به رسر

ین خندلب .فهمید  و کرد باز را کمربند .زد او روی به شی 

ر ذرخشآ سوی از شدن، پیاده محض به
َ
 و گشود را د

 و کرد جدا آغوشش از او اضارهای خالف بر را آوان

  .شود پیاده آذرخش تا ایستاد انتظار به نهاده عقب قدم

منده-   .توروخدا رسر

ی با را چادر ر .کرد مرتب تکان 
َ
 برای و بست را ماشی  ی د

ی  
 از مانع افتادنش راه به با کاردان اما کرد اقدام آوان گرفیر 

 عقب به دوباره .شد دور او از قدم چند .شد کار این

ی با و بازگشت   :گفت کالمش و نگاه در مشهود رضایتر

  .رمنیم منم نیاید شما تا .دیگه بیاید-
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 .افتاد راه به کاردان پای به پای سالنهسالنه و زد خندینیم

 زمی  ی میخ پاهایش ذهنش به غریب افکاری هجوم با اما

 به نگایه .«خیانت» شد کپوت مغزش بر کلمه یه و شدند

ی و کاردان  ذهن در و انداخت آغوشش به چسبیده آوان 

 و اصالن به کار خیانت .پنداشت کار خیانت را خود

 .خاطراتش و اصالن به .عشقش و اصالن به .یادش

ی  .کردیم حس همیشه را وجودش اما نبود که اصالن 

ی  .ندرا خود از را او کهاین با بود فرزندانش پدر که اصالن 

 و یاد و اصالن به بود وفادار اصالن به همیشه او

ی به َمردی با بودن گامهم اکنون و خاطرش  َمرد از غی 

ی خائن را خود و خیانت را خودش  اگرچه .کردیم تلفر

 این او اما شودنیم محسوب او به خیانت و نیست اصالن

ی .دانستیم احساسش و قلب به خیانت را امر  که قلت 

ف اصالن اشخانه صاحب ی اصالن همان .است رسر   !وفان 

  .باشید مراقب تاریک کوچه معشور خانوم-

 خودش .نبود اصالن که بود نهاده َمردی شانه بر رَسی آوان

 بودند ایخانه مهمان .نبود اصالن که بود َمردی پای هم

بانش که ی به َمردی با را او می    دعوت به اصالن از غی 

 



  روبِن                                                 

 

 وسعت به غیم شد باعث هااین تمایم و بود پذیرفته

ی قلبش بر چهارسال   .کند سنگیت 

  .رفته خواب دستم روی بچه من .بزنید رو زنگ شهیم-

 طویل و انداخت َمرد منتظر ی نگاه به را خود مکدر نگاه

دن از بعد که نکشید  گوششان  مصدق صدای زنگ فرسر

  .پیچید

 .شمیم وارد شما بعداز .بفرمایید-
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 ی القمه
 را آذرخش .آمد پیشوازشان به مصدق خانوم دخیر

 با  مصدق .کرد پرش احوال کاردان با و کشید آغوش به

 بساط آوردن بعداز و کرد استقبال هاآن از خوش روی

ی ی چند پذیران   .پرداختند باهم مصاحبت به را ساعتر

ه ثانیه چند برای آذرخش نگاه بحبوحه درهمان  به خی 

یگوشه آوان .شد آوان وی و گی   به حرست با که می  

ی  .کردیم نگاه پدرشان با بودنشان بازی هم و لقامه کودکان 

 امشب یک کنند؟ بازی صدا داشت لزویم چه اصال

ی  بازی .شدندیم بازیهم او با و کردندیم را آوان مراعات 

 و پدر توسط درآوردن صدا تقلید به نیازی آن در که

  .نبود فرزندان

ی یه که حالت به خوش .کتهسای خییل تبچه-  آروم دخیر

ی من هایبچه .داری اد چشم   ذارنیم آرنیم در رو آدمی  

  .دستش کف

ل  دوباره و زد تبسم زن به 
ُ
ی کیم .شد آوان ز  کیم از بیشیر

داشت، .بود ساکت  به گذردیم که َمردی هر در آوان خی 

ی ی به محکیم گاهتکیه دنبال  ک بود آگاه .است پدر نام   دخیر

ی با ارهرب ی در دست که کودگ دیدن   نم دارد َمردی دست 
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 ایگوشه در هاساعت تا و نشیندیم هایشچشم در اشک

ی او از اگر  دانستیم راهم این اما کندیم کز  به چی  

ی خودش بگوید اصالن  .شودیم آوان ن 

ی-    !آذرخش فکری غرق 

ی-   .آوانم نگران یکم .نیست چی  

ی مصدق  به را شکالت .کشید آوان موهای بر مادرانه دستر

د او دست   :گفت آذرخش به خطاب و سی 

  .آذرخش خوادیم پدر بچه این-

ی .شد براق زن سوی به  زن به تا بست رو از را شمشی 

ی تاکید با و شد مانع او که پتوبد   :افزود بیشیر

ی دونمیم-  ُجور داری تنه یه و ذارینیم کم براش چی  

ی
 
ییم رو زندگ  از دونمیم .نیست کس هر کار که کیسر

ی تامی  ی رو آوان تا گذرییم خودت  هم پدر جای و کت 

ی براش ی !کن نگاهش ویل باشر  با .بود خوشحال اومد وقتر

ی از !االن ویل خندید و کرد بازی هابچه  با هابچه وقتر

 الک توی کرده رو رسش اونم شدن رسگرم باباشون

  .خودش
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ه یاد باید- ی که بگی  ی باشه داشته تونهنیم رو هرچی    حتر

ه یاد باید .باشه ریخته جلوش وفوروفور اگر نداشته با بگی 

ی من .بیاد کنار هاش  پس از .ذارمنیم کم براش چی  

ی این که کنه قبول باید اونم .آمبریم زندگیمون
 
 نفر زندگ

  .فعال نداره سویم

ی پدر کمبود- ه یاد اونو بچه که نیست چی    تو .بگی 

ی یاد خودت ه؟ یاد ناوی که گرفتر  هنوزم خودت تو بگی 

ییم حس رو پدرت کمبود  حس اون خواییم طورچه کت 

  نکنه؟

  :غرید دردمند

  .نداشتم آذرخش مثل مادری من-

 تا کن نگاهش .خوادیم هم پدر مادر، این کنار در آوان-

ی متوجه خوب   .بیسر

ی از بود قاض زبانش ی هر راندن   از گریزان  نگاهش .سخت 

ی هر مصدق ی تا .را آوان اال پاییدیم اری جان 
 
ک درماندگ  دخیر

  .نبیند را
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 .کنار به آوان اصال .بده فرصت یه زندگیت و خودت به-

ی یه خواینیم خودت ی زندگیت به دستر  شده یکمم و بکیسر

؟ تزریق زندگیت و خودت به امید   کت 

ی .تونمنیم-  احتیاج َمرد به دیگه من چون سختیه تصمیم 

 یه به رو زندگیم امید گرفتم میمتص .زندگیم توی ندارم

    .نبندم َمرد

ی اگر-  فکر آوان به بدی ادامه بودنت خودخواه به خواستر

 .کن
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 رسیده پایان به مصدق همرس ی با هایشصحبت که کاردان

 نیم داشت، لقامه همرس ی با هم کوتایه گفت و گپ و بود

ی نگایه  بودند تهنشس آذرخش و آوان که جایگایه خرج 

ی با .کرد ی نگاهش که برده گریبان در رس آوان دیدن   زوم 

 ی
هم دلش بود، پدرش آغوش در لقامه رفته خواب به دخیر

ی چون اهن   به .شد ریشریش و نمانخ درویشان ژنده پی 

 توجه تنها نه که زد صدا ایگونهبه را آوان منظور همی  ی

ک  جلب خود به را خانه ساکنی  ی تمایم توجه بلکه دخیر

ی .کرد ه نگاه به اعتنان  ی ها،آن خی  ک تردید وقتر  دید، را دخیر

ی .برخاست جا از و کرد عذرخوایه مصدق همرس ی از  مقابل 

 او بغل زیر ی دست حرکت یک در و نشست زانو بر آوان

   .کشید درآغوشش و ُبرد فرو

مون-   رفته؟ خودش تو قدراین چرا دخیر

ی نوک ی به را اشبیت   قلقلک را او کیم .ندچسبا آوان بیت 

 به همیشه که هاهمان از شکالت،  یک آخر در و داد

ی به گذاشتیم جیبش در آوان خاطر ی ک دست   و داد دخیر

  :زد پچ گوشش در
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  .تیمیم یه خودمون تو و من هارولوس بچه این کن ول-

 از نگاه شد باعث که نهاد آذرخش شانه بر دست مصدق

ی هم د دو آن آغوشر ه غمگی  ی و ملول و بگی   مصدق خی 

  .شود

ی چقدر ببی  ی-  آقای دونهیم کهاین با .شد خوب آوان حال 

 و داره رو هواش بینهیم که همی  ی ویل نیست پدرش کاردان

 شادیش باعث و کنهیم کفایت رو اون کنهیم بازی باهاش

  .شهیم جمعیش وخیال

 پذیرفتیم را آرش اگر .شک و تردید دورایه بر بود مانده

ی گرو در که یلد با  نبود غدر کرد؟یم چه بود اصالن دل 

ی گرمای فکر ی به دگر َمردی آغوش در اگر  دگری َمرد محبت 

ی دگر جای روحش و قلب اگر نبود خیانت باشد؟ یم سی 

ی جسمش و کردند  عشق با که باشد َمردی حوایل در جان 

 پذیرفت؟ اورا اجبار روی از آذرخش و گذاشت جلو قدم

 دیدیم را آوان که هربار اگر کردندنیم محسوبش خائن

ی با هربار و  مجسم را اصالن  اصالن او جای به آرش دیدن 

ی ماه ده آن کرد؟یم تصور را  که بود آورده رسش به بالن 
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 به را فردی بخواهد رسد چه بود کرده فراموش هم را خود

ی .بقبوالند خود به اصالن جای  نامید خائن را او که اصالن 

یچ برای از و  به شد مجبور شکسته غرور و آبرو نام به ی  

ی ی و ماند آذرخش و دهد تن شانجدان   که مردی  شهادت 

 از کرد جستجو او دنبال به هرچه و بود ندیده حال به تا

  .ماند ناکام کردنش پیدا

ی کاردان آقای-    .ندیدم بدی ازش که واال .نیست بدی آدم 

ی بود دیده او از هرچه آذرخش بدی اما .ردیمَی و بود خون 

ی از ها  در آرش بودن .گرفتیم نشات خودش احواالت 

ی آذرخش کنار ی  آن عشق با قدرهرچه که است اساَرنر

ی  .رهاندیم بند از را خود ی و شودیم خسته آخر کند  سی 

ی خود او  در آوردیم کم گایه هم عاشق و بود عشق اسی 

ی برابر   .روزگار جفای و مهرین 

ی !معشور خانوم-   .شد کج آوان گردن 

ی را آوان د خود به بیشیر  .کرد درست را او جای و فرسر

 را او مصدق هایحرف و گذراند فکرش از را امشب تمایم

ی .کردنیم رها ی شب   دلش کیم چهارسال بعداز و بود خون 
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ی اما گشت فراخ  گره بازهم زده ماتم نگاه آن با آوان دیدن 

ی
 
ی همان شد و کرد کور را هایششادی و زندگ  که آذرخیسر

یدل برای تنها هایشخنده  داشیر ینگه رسپا و آوان خوشر

ی نه .بود خودش ی نه و بیشیر   .کمیر

 خواید؟یم کمک-
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 تشکر امشب خاطر به کاردان از و کرد تنظیم  را آوان

 و داد تکان دست ایستاده انتظار به و َمردجوان برای .کرد

 ثمر به بعداز و نهاد وابخرخت بر را آوان .شد خانه وارد
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ک کنار اش،نیمه و نصف کارهای رساندن  .نشست دخیر

ون پایش از را هایشکفش  را موهایش کش و کشید بی 

ک روی را پتو .گشود ی .کشید دخیر  کنار را خود کرخت تن 

 چهارسال همان کاش .زد زل سقف به و ساخت رها او

  .افسوس اما نیست خائن که کردیم اثبات پیش

  .مامان باش زود !انمآوی-

ی همانند ی تمام   و کرد جمع را گوشش الله کودگ دوران 

ی خواب با .داد قرار گوش سوراخ درون
 
 به را خود آلودگ

 هم آذرخش .نگریست اورا مظلومانه و رساند آذرخش

ک گونه و نیاورد طاقت   .کشید دندان به را دخیر

م من !آخ-   .نازه قدراین که تقیافه این برای بمی 

ک آشفته موهای  را او صورت  داد سامان و رس را دخیر

 مهد رایه .گذاشت کیفش درون را اشصبحانه و شست

ک از که همی  ی و شد  خانوم رساغ کند دل بندشدل دخیر

ی آبان درباره و رفت پاینده ی و پرسید آوان دوست   که وقتر

 را دوم لقمه نیاید، امروز احتماال و رفتند مسافرت گفت

 



  روبِن                                                 

 

د آوان دست به هم  کارش محل به را خود سپس سی 

  .رساند

  ...مادرت کهاین مثل گرفیر ی تماس مرکز از !آذرخش-

 را هادستکش .رساند مصدق به را خود ترس با و هراسان

ی و کرد خارج دست از  با .رفت کش او  از را موبایل گوشر

ی  به و کرد رها آسوده را نفسش مددکار هایحرف شنیدن 

  .زد تکیه دیوار

ی-   بزنم؟ کامل رو حرفم ذارینیم چرا خوب دخیر

ی چونهم .داد ماساژ را ترسیده آذرخش هایشانه  واعیط 

ی بر ی که فردی برای خواند موعظه و رفت منی   کشتر

  .بود اعجاز درانتظار و نشسته عجز به دعایش

ی شده رنگت صورتت به بزن آب یه برو بیا-   .میت مثل 

ی که گفت کیس میت چون رنگ از مصدق
 
هم او زندگ

ی که هاستسال .هاستمیت چون
 

ی بر رنگ  اشخانه بام 

  .مرگ و ترس جز است نیفکنده سایه

  .برم باید-

 



  روبِن                                                 

 

 را خود و داد مصدق  به را هادستکش .آورد در را پیشبند

ی به ی .رساند کاردان اتاق   از کاردان و شد وارد البابدق بدون 

ی ورود این ی و خورد تکان منتظره غی   بر ستشد از گوشر

  .افتاد پارکت

ی مرخض-   .برم باید ...خوامیم ساعتر

ی و شد خم   :زد لب اثنا همان در .برداشت را گوشر

  اومده؟ پیش مشکیل-

  !اجازه با .برام بزنید حقوق کرس و مرخض-

ی را کاردان صدای  خارج رستوران از و انداخت گوش پشت 

 .شتدا الزم را آرامشش منبع و بود گرفته شورهدل .شد

ی ی با و رساند مهد به را خود تعلل بدون  ی دیدن   از که آوان 

ی به قبل  پایش جلوی کند اشآماده بود گفته مرن 

  .نشست

ی-   مامان؟ جان خون 

ک رس ی و گرفت قوش در تنگ را آوان  به را متعجب دخیر

د  سینه ی شدنش آرام برای همی  ی .فرسر   .بود کاف 

 



  روبِن                                                 

 

  پارک؟ بریم خواییم-

ی ک هایچشم در که را شوق برق  ی از دید، دخیر  تشکر مرن 

ر سوی به و کرد
َ
 فریاد ی شنیدن با اما .برداشت قدم د

ی آوان»  در قلبش .بازگشت عقب به کوچک پرسک «آوان 

وع دوباره و ایستاد حرکت از ثانیه از کرسی  تپش به رسر

یتپش .کرد    .داشتند را اشسینه دریدن قصد که هان 

 .آوان سالم ...خاله سالم-
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 با .نشست پرسک کنار ی نی  ی خود و رساند آبان به را آوان

  :پرسید و گفت علیک را او سالم عشق

 



  روبِن                                                 

 

ی-   خاله؟ شده چی  

 ایجعبه داشت، قد خودش برابر چند که کیفش درون از

ون   .کرد کشپیش آوان به را آن خجالت با و کشید بی 

ی بودیم رفته-   .تمگرف آوان برای اینو .هادلفی  ی پیش 

  جان؟ خاله چیه این-

ی به را جعبه ی دست  د مشتاق آوان    :گفت صداقت با و سی 

ی-   .خوب دوست یه برای سوغانر

  :افزود مابانه بزرگ و گذاشت دوش روی بنده دو را کیف

 .هسیر ی خوب کادوهای الیق خوب دوستای گهیم بابام-

  .کردیم انتخاب دوتامون اینو

ی ی موهای به دستر  او دریای در .کشید پرسک رنگ طالن 

ه  آن در که پرسگ .شکارکرد را اشبرجسته گونه و شد خی 

ی که پرسگ .کردیم جستجو را آبان   .است خودش آبان 

  .پرسم ممنونم بابات و تو از-

 



  روبِن                                                 

 

مگی  ی و خجل سپس نگریست را او اندگ آبان  را رسش رسر

ی خودش قول به که بود او باراین و ُبرد جلو  دارآب ماچ 

یآذ نثار   .کرد فرورفته شوک در رخش 

ی درست خاله خوشگیل خییل شما-   .آوان مثل 

  .پرسم بینهیم خوشگل رو چی  ی همه تو هایچشم-

ی از  زد پرسک روی به شکرخندی .شد بلند آبان پای مقابل 

ی او و ی با .کرد خداحافیط   رسید آرامش به آبان و آوان دیدن 

ی همان انگار نه انگار  با .تاس قبل ساعت چند آذرخش 

یخوش به و رفت پارک به آوان ی-مادر گذران    دخیر

ی سپس پرداخت  محض به و گرفت پیش  را رستوران مسی 

  .پرداخت کارهایش ادامه به دوباره رسیدن،

  .کردم لغو رو مرخصیتون-

ی-    .کاردان آقای نبود کار این به احتیاچ 

ید نظر در من طرف از ارفاق یه-   .بگی 

ی و داد دیوار به تکیه  .نگریست را بازی در غرق آوان 

ک کنار زیلو، روی .نیاورد طاقت   :گفت و نشست دخیر

 



  روبِن                                                 

 

ی عروسک چه-
 

  .پرنسس داری قشنگ

 پاسخ او جای به آذرخش و انداخت مادرش به نگایه آوان

  :داد

  .لطفتون از مرش-

ک به را خود مغموم نگاه کاردان ی و دوخت  دخیر  تغیی 

  .زد لبخند دوباره داده موضع

  .نازه خییل عمو؟ خریدی کجا از-

ی دوستش-   .براش آورده سوغانر

  .شد ورغوطه افکارش در دوباره و داد را کاردان جواب

ی .باشد پنج حدود سایل و سن در باید آبان  او از که آبان 

ی .داد قرار نزدیکش اما است دور چهره تواندنیم که آبان 

 و است دیده غریبه یک همانند را او اما کند ترسیم را اش

ی   .است زخم بدترین جدان 

                                                  ***  

 را آن و زد را ماشی  ی استارت .کرد مهدکودک رایه را آبان

ی چهارراه رس ی بر رسیدن با .آورد در حرکت به  یک طبق 

 



  روبِن                                                 

 

ی تصمیم ش آن  ی را مسی  ی طویل و داد تغیی   خانه راه بودن 

 کرده پیدا اورا چهارسال بعداز .خرید انج به را آذرخش

 قدرهرچه بود بس .نشستیم هایشحرف پای باید و بود

 از سوگیل .کند پیدا را او نتواند تا بستند را بالش و دست

ی ک حق در که جفان   اصالن و کرد صحبت بود کرده دخیر

ی به باید  خواندند گوشش در االن به تا .برسد او گنایهن 

 حقش در کردن جفا از حال و است قضم و گناهکار او

 تطاول این بفهماند او به تا باشد نفر یک اگر .گفتند

 زند،یم حرف آن از سوگیل است سالیک که چیست

ی را ماشی  ی .است آذرخش ر مقابل 
َ
 کرد پارک آذرخش خانه د

 کله و رس باالخره تا بماند قدرآن نبود اگر خورد سوگند و

 نکشید طویل .کرد البابدق و شد پیاده  .شود پیدا او

 از نشان که آذرخش دار ی خش و گرفته صدای

ی
 
  .داد هدیه اصالن به را خنده دادیم رسماخوردگ

 بفرمایید؟-
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ی با  درشت گردو یک قد ی به هایشمردمک اصالن دیدن 

ه روی از  دستش  .شدند  بدنش کنار ی و خورد لی  ی دستگی 

 دست کرد، استفاده آذرخش دنش شوکه از اصالن .افتاد

ی  را خود بالفاصله و داد هلش عقب به و نهاد او برجناق 

  .انداخت حیاط درون

ی جااین- ؟یم کارچ    کت 

 ورودی اول پله روی .انداخت خانه به رستارسی نگایه

  :گفت و نشست خانه

   .زنم عیادت اومدم-

  :افزود غمی  ی و شده متحرس

 



  روبِن                                                 

 

ی-   .سابقم زن 

ر
َ
 با و کرد کج شانه بر را رسش .گشود طاق هب طاق را د

  .داد قرار هدف را خیابان نگاهش

  .بفرمایید کردید عیادت-

ر .پیمود را آذرخش و خود مابی  ی فاصله بلند خی  ی یک با
َ
 د

  :گفت آلودعتاب و بست شدت با را

  !بزنم حرف باهات خوامیم-

 اصالن هایچشم از حرکت این .چسبید سفت را چادر

  .بزند خندنیش شد باعث و اندنم دور

ی رو هامحرف-  بهت خونه بسته در ی پشت پیش چهارسال 

  .برو حاال .زدم

 هایشپنجه مابی  ی را آن کیم .گرفت دست در را چادر َپر

  :زد لب لهف و تحرس با .داد بازی

ییم ازم رو- ییم سفت چادر ...گی   .دزدییم چشم و کت 

  المذهب؟ نامحرم یا مغریبه

 



  روبِن                                                 

 

د برهم محکم را هایشپلک مژه اندرون را اشکش قطره فرسر

 هر که کند فراموش کرد سیع و کشاند صالبه به هایش

  .دهدیم و داد جان مرد این دیدار برای لحظه

  .نامحرم هم غریبه هم .هردو-

ی من تو خاطر ی به- ی لعنتر ی از اتاقم چهارسال   بینوا سوگیل اتاق 

؟یم جوراین تو بعد جداست
 
  گ

ی از پر اما تمبهوی   :گفت تغی 

ی و نامردی- ین  ی .خونته توی ذانر ف نیست خودت دست  رسر

ف کال ها ی با .ندارن رسر ین   کی  ییم فراش تجدید دوگانه حیان 

ی و دراز زبون با و ی و چشمن  ی رون   توی ریزنیم رو آدم خون 

  .شیشه

ی با زمانهم و شد رها دستش از چادر  زمی  ی بر دلش چیت 

 رُسی آذرخش شانه از خوردن خم و پیچ با چادر .افتاد

ی اما کرد نمایان را گیسوانش و خورد ی چیت   هزار اصالن دل 

   .شد تکه

غیب از سوگیل- ی درد ی یه تی     .جونش تو اومد درمون ن 

 



  روبِن                                                 

 

ی کالمش نیش که طورهمان نبود عمد از زهرخندش ن 

  .اختیار

ی- ی  مظلوم جگرسوز آه مطمئت   و نگرفته رو ظالم اون دامن 

  بوده؟ غیب از

 زن گفت همی  ی واسه اصال .شد مریض پیش چهارسال-

م  درجه باالترین به بیماریش االن .بشیم داربچه تا بگی 

 شده روزش هر زمزمه سالیک این توی .رسید خودش

ی و ستم  نکرد باز زبون بار یه ویل کرده تو حق در که جفان 

ی معصیت این بگه  روز و حال این به اونو که بوده چ 

ی منم .انداخته  گنایه .گشتم دنبالت شنیدم گناه از وقتر

  .کنم پیدا رو تو تا شد بهونه من برای و گفتیم اون که

 به را رسش و زد چندک پله روی دوباره .گرفت عمیق دیم

  .داد تکیه دیوار

  سوزوند؟ رو زندگیمون آتیشش که چیه خبط این-

ی .نهاد رسش بر و زد چنگ زمی  ی از را چادر  نگاه تسلیم 

 بود رسیده وقتش و شد اصالن دار زخم صدای و خسته

 



  روبِن                                                 

 

ی به  عطرش با و نشست پله روی .بزند حرف که  خرمن 

  .زد آتش اصالن وجود ی

 نکردی بازش روم که دری همون پشت .پیش چهارسال-

ی داد ی حرف رو تو گوش و کرد کر رو فلک گوش گناهیمن 

   .بشنوی رو فریاد همه اون نذاشت که طوری .اونا های

ی با مماس را صورتش .گرفت دیوار از تکیه  آذرخش صورت 

  :گفت ملول و داد قرار

 حاال شدم داده بازی فهمیدم که حاال .المسب بگو-

 بشنوم خودت زبون از خوامیم .بگو شده باز گوشام

 ساز ی و خوندن گوشم توی بسکه شدم خسته .رو ماجرا

  .کن خالصم و بگو .کردن کوک رو رسواییت

ی من که بدون درقهمی  ی-    .گناهمن 

 سد باالخره و افتاد راه به اشگونه بر شور جوی 

  .شکاند اصالن برابر در را مقاومتش

ی به گمیم هنوزم- ییم که خدان   اگر .نکردم کاری پرستر

ی خدا به ایمانت ی کن باور حقیفر  .گناهمن 
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ی اندازه به
 

ی و خستگ
 
 بد شآذرخ از که سایلسه درماندگ

ی ادامه به مجبور را او و خواندند
 
 به و کردند او بدون زندگ

 شد او حق در که جوری و تطاول از که سایلیک اندازه

 به کردند وادار را او سخنانشان با و راندند برلب سخن

  :گفت ملویل با بگردد او دنبال

ی قضیه اصل بگو کن باز زبون الکردار د ی-   بوده؟ چ 

ی زبانه   هایچشم افتاد، جانش به هنگام به نا که آتیسر

  :بغرد شد باعث و کرد تررسخ را رسخش

 



  روبِن                                                 

 

 نیومدی موقع همون چرا بودی؟ کجا چهارسال این-

ی  من اال شنیدی رو همه حرف چرا سوالت؟ جواب دنبال 

 جمع هم حاال نکردی؟ باورم نیستم خائن گفتم چرا رو؟

   .برو کن

  :افزود و زد هق

نیم من بگه و بیاد تا گشتم یارو او دنبال در به در من-

 بگه و بیاد .بوده اشتباه چی  ی همه بگه و بیاد .شناسمش

ی ر ی که اون 
َ
 توی ببیننش هاهمسایه تا کردهیم باز براش رو د

 پای به کردم التماس سوگیل به .نبودم من ساختمون

 من کندم، جون من .نداشت ایفایده اما افتادم مادرت

   کردی؟ چه تو ویل ُمردم

نیم رو دروغ و راست .بودم برزخ توی تمام سالیک-

 خودمم از که خوندن و خوندن قدراین چیه؟ دونستم

 رو یگ هم دوران همون توی ویل .تو از برسه چه بریدم

ی گفت نضت .خونتون در فرستادم  اوستا .نداره ازت خی 

ی یارو همون با کردم فکر .نبود جااین که رضاهم  از و رفتر

 نبودم شاد قدریاون وقتهیچ .موند باهام یادت فقط تو

 



  روبِن                                                 

 

یم حس خالیت جای همیشه .بودم باتو ماه ده اون تو که

  .شد

 اوهام با و گرفت را رساغش .کرد مچاله را اصالن یقه

تهمت و افکار از بود ُپر دلش بود؟ زده را قیدش فاسدش

ی های    .دادند جلوه آلوده را پاکش دامن که ناروان 

 حرف از بقیه حرف که بود؟ قدرهمی  ی تنتداش دوست-

ی من   باشه؟ مهمیر

ی ...باش من جای تو- هان 
 ...دیدییم رو دیدم که چی  

ی هان 
ی شنیدییم رو گفیر ی که چی     کردی؟یم کارچ 

ی به ...کردمیم نگاه معشوقم هایچشم به-
 
 باهاش که زندگ

ی باشه واقیع عشق اگر .داشتم نیم دروغ بهم عشاق چشم 

  .گفتم بهت هم موقع همون وری این گه

 خشم از بود آلبلب .کشید عقب و کرد سالحش خلع

ی اما   .شدنیم کم بودنش عاشق از چی  

ی بگو-  گنجایشم .قفله ذهنم .نفهمیدم االن تا من شد؟ چ 

  .بده نجاتم و بگو .پره

 



  روبِن                                                 

 

 در را چادر .داد تکیه دیوار به را رسش اصالن همانند

  :فتگ اندوه از پر و کرد مشت دست

 .خوابیدیم گرفتیم و میومد هاشب و نبود روزها سوگیل-

ی ی من شکم  ی و بود سالچ   هیچ دادن انجام و شدن بلند توان 

 ببینم رو آبان خواستمیم هم قدرهرچه .نداشتم رو کاری

 ...روزاون کهاین تا .کردیم دکم بهونه یه با و ذاشتنیم

ی من   .بیای قرار ی تو نداشتم خی 

ی هایمردمک به ل اصالن قرار ین 
ُ
 تا او از گرفت روی و زد ز

ی قرار ی دوباره مبادا   .َمرد این شود هایشقرارین 

ر صدای .نبود روزها بقیه مثل سوگیل-
َ
ی اون با .اومد د  حال 

 یهو اما اومده سوگیل کردم فکر کنم باز رو در ی رفتم بدم

 به چسبوندم و گرفت رو دهنم جلوی .اومد آدم اون

ییم رو چی  ی همه خودت دیگه که شبعد ستون   .دون 

ی و حرص با آمد خود به  جلو به را اشتنه نیم وافر جوشر

ی و کشاند ر و غیظ با و کوباند اصالن به مشتر   :گفت رسر

 رو؟ صداقتم نشنیدی چرا رو؟ هاهمضجه ندیدی چرا-

ی چرا ی توی که بفهیم نخواستر  شماره فقط من گوشر

 



  روبِن                                                 

 

ی چرا سوگیل؟ و بود خودت ی مرفت وقتر  چک رو گوشر

 چرا کردی؟ شک من به چرا دنبالم؟ نیومدی و نکردی

 اومدی؟ چهارسال از بعد
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به او یپلک با  اصالن و کوبیدیم ض   تجمع از شده داغ هان 

ی .فکرکرد هایشخبط به و نگریست او به اشک  خطاهان 

 در پرواز به را روحش و داشتندنگه پرتگاه لبه را او که

 در رسگردان و خسته ماند کالبدی تنها اصالن از .دآوردن

  .اطرافیانش بازی و  باالن میان

 



  روبِن                                                 

 

ی از- ی وقتر  پیش شب چند جز به .نرفتم خونه اون توی رفتر

 .کردم فرار و کنم تحمل رو خاطراتت هجوم نتونستم که

ی از همیشه مثل   .کردم فرار داشت تورو بوی و یاد که جان 

ی االنم- ی رو خودت دست   گفتم بهت .برو  کن فرار و بگی 

دییم بر روز یه   .دیره خییل دیگه که گی 

 از را دستش .نشست زانو دو او جلوی غمی  ی و شکسته

ی و داد عبور سپیدش و ظریف رسشانه  پشت دیوار به اففر

  .کرد بند رسش

ی فکر قدرهرچه- ی رو هرجا .زدم حرف باهاش کت 
 

 بگ

 خرید .گرفتم باهاش عکس .بردم و گرفتم رو دستش

یم .بود رسد هاشخنده اما خندوندمش .گشتم .کردم

  .ریختیم اشک و خندید

  :افزود خیس نگایه با و زد سینه قفسه به

ی هرکاری-
 

ی این ویل کردم حالش شدن خوب برای بگ ی قلب  ن 

  .نشد خوب حالش صاحاب

  .داشت رو سوگیل قلب این-

 



  روبِن                                                 

 

 .کرد خون هم رو سوگیل جیگر که لعنت پدرش بر ای-

ی که احمقیه شوهر کدوم  همه از دیرتر رو زنش مریض 

 بفهمه؟

   :گفت و کرد اصالن نثار دگری مشت

ییم الگ-
 
  .بود خوب حالت تو .گ

ی  جلوتر را خود کیم و کرد دیوار حائل را دگرش دست 

ی دو را دوزانویش .کشاند  در را او و چفت آذرخش طرف 

ی  حصار ی ی خود تن  ی را رسش .کرد اسی   او ردنگ گودی درون 

ی و گذاشت او شاهرگ روی ایبوسه .ُبرد فرو  را خود نفس 

ی از شده ماالمال یسینه در ی عطش   حبس آذرخش عشق 

 هنوز دیوانه او و بود کرده بد حقش در اصالن .کرد

   .پرستیدشیم واردیوانه

ی تالشم-  .ناخوشم حال کردن خوشحال برای بود فایدهن 

یم رستوران .خواستیم تورو تایید و سلیقه رفتمیم خرید

یم عکس .شدیم خیایل توی دادن سفارش منتظر رفتم

 خودم بیچاره .بود تو خایل جای به نگاهم ویل گرفتم

 



  روبِن                                                 

 

ی منه بشم که نشد اما کردم براش هرکاری  .ازتو قبل سابق 

  .سوگیل بیچاره

ی   :داد ادامه محزون و گرفت قاب را آذرخش بار یغم صورت 

 .خوادیم تورو فقط من این .ستنی بشو من دیگه من این-

ی بازم خودم و ازتو کنم فرار که قدرهمهرچه حاال  فایدهن 

ی اما کردم فرار چهارسال .است   .نداشت تاثی 

ی بر چکیده هایاشک تا جلوکشید را ساعدش  صورت 

ی درونش ندای اما بزاید را اصالن  نیمه در دستش و زد ترسر

 را صورتش خود و نیامد کوتاه ویل اصالن .شد متوقف راه

  .ماالند او هایپنجه رس به

 این دردهای تسکی  ی .کرد ُپر تورو خایل جای آبان-

   .گرفتم شهدیه تو از که بود ایبچه اون فقط چهارسالم

 و کشیدیم آذرخش هایپنجه به را خود صورت چنانهم

 عاشق .شد ساطع تنش به زن این وجود از که بود عشق

ی شقعا .نیست آشنا عقل با
 

یم را بودن مجنون و دیوانگ

ی شناسد  در کرده بد و کار جفا گناهکار، هردو اگر حتر

  .باشند هم حق

 



  روبِن                                                 

 

ی از فراریم گفتم-  !آبان ویل باشه تو یاد و عطر که جان 

 .توعه خود اون
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ی آوان هم او برای بگوید خواست  خایل جای جایگزین 

  .کشید عقب رافوی را دستش و گزید لب اما است اصالن

 ی هر-
   کرد؟ درست شهیم رو ایشکسته و خراب چی  

 و انداخت پایی  ی را رسش .کرد جور و جمع را خود کیم

 قیس و سفاک سپس کرد خشک چادر با را صورتش

  :گفت

 



  روبِن                                                 

 

ی-   .رو شکسته قلب و خراب مغز جز به هرچی  

ل او به مغموم و مظلوم
ُ
  .زد ز

  شکسته؟ َمرد ی این به داد شهنیم فرصت یه-

ی هیچ-  کار همی  ی توام انداختم دور رو گذشته من .فرصتر

  .کن رو

 که بود ماری اصالن .داد او به را جواب این تا سوخت

 ریسمون از حال و شد گزیده باریک سوراخش از آذرخش

 از تبعیت به اصالن و شد بلند .ترسیدیم هم سپید و سیاه

 آذرخش به پشیمان نگاه آخر بار برای  .کرد علم قد او

ی و انداخت   :گفت دید را او رسد هایچشم وقتر

ی- ی رو هرچی  
 

 رسد هایچشم اال کرد گرمش شهیم بگ

  .رو عاشق یه شده

ی و برداشت قدیم   :افزود متغی 

  .ُمردی دیگه تو اصالن گنیم رسد هایچشم این-

ی همه آن با»:بگوید خواست دلش  پل شده، متحمل سختر

 زیر با ترقوی بلکه نشدند ابخری تنها نه رس پشت های
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ی  دوست که بازگرد فقط تو شدند ساخته ترمستحکم بنان 

ی طعم همانند داشتنت ین گون عسل   .است ناب و شی 

 نگه زنده را من که داشتنت دوست از !آخ بگوید خواست

یم هنوز زیرا  راند برخود دگری چی  ی زبانش اما .«داردیم

ی از سوخت   .نکرده خطای و خبط آتش 

ی من دیدن از سوگیل به- ی حاال تا اگه نگو چی    بذار .نگفتر

  .باشه قبل مثل براتون چی  ی همه

یم مخروبه گذشته طوفان در باید اصالن .شد ذات بد 

  .بود زود َمرد خیال آسایش برای هنوز .شد

ی از گمیم بازم !باشه کنم؟ تکرار خوادیم دلت-  تو وقتر

ی تو و اومدی    .نشد قبل مثل ناصال برای چی  ی هیچ رفتر

ی ه بر که اصالن دست  ی نشست، دستگی  ی طاق   طاقت 

ه پله بر .شکست آذرخش  پر قوی آذرخش آن و زد چنی 

ی با .رفت و زد   :پرسید گلو قعر در مانده صدان 

  خوبه؟ آبان-

ی .باشه بد نباید وقتهیچ آذرخش یادگار ی-  که ذارمنیم یعت 

  .باشه

 



  روبِن                                                 

 

  ببینمش؟ تونمیم-

 مادر و واقیع مادر بی  ی فرق که کنه درک ونهتنیم بچه یه-

ی   .چیه ناتت 

ی   :گفت بغض از رسشار و زد دیوار به پیشان 

   .مادرشم گمنیم-

 تواندیم آن وسیله به که است ایبرنده برگ تنها آبان

 با باید .کند خود برای اجبار روی از و دوباره را آذرخش

ی برگ این  شده سخت .دبگردان را بازی ایحرفه مانده بافر

  :زد لب

ی خودت-  همون جز هم آبان .بریز دور رو گذشته گفتر

ی دور خودت که بدون ایگذشته   .ریختر

ی .بود ُپر توپش آمد رساغش به که اول روز  پیدا را او وقتر

 بر را چهارسال این هایعقده تمایم گفت خود با کرد

ی دید که را اشخانه .رودیم و کندیم خایل رسش  از بیشیر

 اما .کند خایل را دلش کیم و بچزاند را او شد ترغیب لقب

ر که همی  ی
َ
 دید را او هایچشم دریای و شد گشوده د

ی  را او زبان با و رفت تند .کرد پرواز کالبدش از را روح گون 

 



  روبِن                                                 

 

ی بمب این از امان !دلش ویل .گزید  طاقت که ساعتر

ی و شد منفجر  .نیاورد
 

 هایحس .زد جار را  دلتنگ

ی چونهم متضادی  صادق و غدار کاری، بزه گنایه،ن 

 این تمایم بر قلبش .داشت آذرخش به نسبت بودن

ی تا و کرد پیدا حاکمیت حواس  اثبات به را آذرخش گنایهن 

ی در هنوز مغزش هرچند .نیامد کوتاه نرساند  بم و زیر ن 

ی برای ماجرا  
 مادرش .گشتیم اصلیتش و صداقت یافیر 

ی قبول و کار یپایه  تیشه سوگیل .بود سخت امر نای کردن 

 انگشت .نکرد درک را علتش  هنوز و بود زده اشریشه به

ی معلول و علت و بود آذرخش سوی به اتهامات  موثفر

 دست تردید و شک در هم هنوز .برگرداند را او تا نداشت

ی در و زدیم پا و  حیس اما بود رسگردان هارسدرگیم منجالب 

ی مقض که شنبا فرار دنبال به»:گفت او به  و هستر

ی حقیقت  قلبت و آوار بررست آذرخش که هست همان 

 .«کرد تایید
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زلف .زد چنگ دیوار به .شد آوار آذرخش و رفت اصالن

 اما .کشید فریاد .داد رس ناله .کشید دست در را هایش

ار اما بود عاشق .نکرد کم درونش سوزش از چی  ی هیچ  بی  

 قدرتش تنفر لحظه این در ماا بود عاشق .معشوق از

ی  شده وارد گزند او به معشوق از اما بود عاشق .بود بیشیر

 اما بود مادر .بود دور اشگوشه جگر از اما بود مادر .بود

ی حرست در حه فرزندش دیدن  حهرسر  همرس و مادر .شد رسر

 تنش در میخ زنده زنده کشاندند، صلیب به اورا اصالن

 به کلفت پوست ماری چون چنانهم او و کردند فرو

ی
 
  .دادیم ادامه آگینش زهر زندگ

  شما؟ بفرمایید؟-
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ی  کم را قلم یک همی  ی بحبحه این در .کرد جاجابه را گوشر

ی و دردها کلکسیون که داشت  .کند تکمیل را هایشبدبختر

ی یبدبختر  آمدن با و گرفت را دامنش زن همی  ی از که هان 

ی  .بودند رسیده خود رسحد به  اصالن دست و فکر بدون 

ی چادر  پاچه
 

 مرکز به .کرد تعویض  مشگ چادر با را  رنگ

ی رسیدن محض به و رفت ی بدون  ی به را خود ورود اذن   اتاق 

ی شتابان و رساند زری  که زری دیدن با .ایستاد درگاه درون 

ی با ل درگاه به پریشان موهان 
ُ
 سستش هایقدم است، زده ز

ی کنار ی و پیمود او تخت تا را   .شد ثابت انگری زن 

 خوامیم رو آذرخش گهیم بند یه شده بیدار که صبح از-

 شد بلند که همی  ی ویل کردیم آرومش بخشآرام با .ببینم

وع دوباره   .کرد رسر

 بارش شماتت نگاه .انداخت نامادرش مادر ی به غمی  ی نگایه

  :گفت پرستار به خطاب و کرد او زوم را

  .دیگه هستم مخود شدید اذیت خییل .شما از ممنونم-

 



  روبِن                                                 

 

ر
َ
 سکوت در چنانهم و کرد رها را چادر شد، بسته که د

 هم خود، هم نضت همراه به که زری .نگریست  زری به

ی به را آرزو هم و او   .نشاند سیاه خاک 

ی-    .مامان زری اومدم منم خواستر

ی و سو کم هایچشم از نگاه ی و چی  ی ُپر صورت   زن چروک 

ی به را نگاه همان و گرفت ی از شده رسخ دست   او خون 

 چسب یک و باند تکه تخت کنار ی درایور ی روی از .دوخت

ی هایخونابه و برداشت یل گاز با را زری دست    .زدود اسیر

  !مامان زری شدینیم زده ویل زدییم-

ی بر را باند وع و نهاد زری دسُتی زخم  ی تاب به کرد رسر  دادن 

ی پانسمان و باند ی کردن    .او شده مجروح دست 

   .لرزهیم حاال ویل لرزیدنیم تاتدس-

ی نسبتا گره  مشت در را زری هایپنجه .زد باند به سفتر

وع و گرفت   .کرد هاآن بر خون رد ی کردن پاک به رسر

ی گفیر ی رکیک و زدن توی- ی نظی  به یه .مامان زری نداشتر ض 

  .رو آدم کردیم کبود ت

 



  روبِن                                                 

 

 تکرار را قبل کار ی باز و ُبرد فرو آب لیوان توی دوباره را گاز

  .کرد

ت و پاره دل بند اخمت-  .کردیم خفه نطفه از رو آدم ترسر

ی بهتر
ُ
ی ا ی و معتادها وسطه داشتر   .خودت برای هاسافر

ی از گرفت بغضش  
 هالهل زهر چون که ایگذشته شکافیر 

ی  شده که هم بهانه این به باید اما .بود  بریزد اشک بیشیر

  .شود سبک کیم !نه که خایل تا

یم حبس .سوزوندییم .کردییم تهدید .یترسوندیم-

ا .کردی ییم نارس  یم زور .بود راه به نفرینت و لعن .گفتر

ی    !رسمون باال ذاشتر

ی در چشم   :کرد زمزمه و شد زری چشم 

؟ مادری بودی بلد اصال- ییم اصال کت   بودن مادر دونستر

ی ؟ یعت   چ 
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 برای کرد مقاومت هنوز آذرخش و ریخت اشک زری

 اگر .بزند که داشت هاحرف هنوز .بغضش شکاندن

  .بود رسیده عجیب پرش دل این .شدیم َمجالش

ی جلومون خواستیم دلمون قدرچه- ی سینه و بمون   سی 

ی  قدرچه .بود خواهمون بد که هرگ و نضت برای کت 

ی دور عذاب و درد از مارو خواستیم دلمون  به ویل کت 

ییم عذاب و درد خودت جاش  قدرچه .جونمون رو ذاشتر

 ویل بودیم ازت مادرانه یه انتظار به چشم آرزو منو

ی  بودی مادر تو ویل رفتنیم انتظاری نضت از .نداشتر

   .مامانه زری

ی که نبود حواسش .ترشدسفت لحظه هر مشتش  مچ 

ی  شد، غرق گذشته در تنها .دارد اسارت به را زری دست 

  .شد غرق و شد غرق

 



  روبِن                                                 

 

ه و نتیتلع سنگ و سیخ-  چی  ی همه از برات موادت جی 

 زنای به هاتجنس فروخیر ی و نوشت و عیش .بود ترمهم

، عیون ی از دور نشی    ترمهم خییلخییل برات نضت چشم 

ی .بود ی حتر نیم بابا نضت برای بخرم مواد رفتمیم وقتر

ی ی !نه جالبه .داری مواد خودم گفتر  خودت جنس به حتر

یم مواد من از و نشه کم سودش تا زدینیم دست

ی ی که نضت مثل .خواستر  کم برای مواد کار تو افتاد وقتر

 با مواد .خواستیم مواد من از بازهم سودش نشدن

  .مکانیگ ناچی  ی حقوق همون

 زری هایهقهق دربرابر ی هایشاشک و پریدیم مدام پلکش

ی هایاشک .شد داده نشان ناچی  ی ی که داغ   داغ ی از شانداغ 

ی دلش   .ودنب بیشیر

ییم- ی بودن مادر دون  ؟ یعت  ی چ  ی یعت  ت موهای بشیت   دخیر

ی شونه رو ی مطمی  ی .بکیسر  رو صبح نخورده صبحونه بیسر

ی راهیش و بدی بهش موقع به رو نهارش  .نگذرونه  کت 

ین ی  .بیاریش مدرسه از بعدش و مدرسه بهیر  نواز دست 

ی ی هایدرس از براش و رسش روی بکیسر
 
ی زندگ

 
 بهش و بگ

ی با .بدی نفس به اعتماد ی تب تبچه تب   خواب موقع .کت 

 



  روبِن                                                 

 

ی براش ی الالن 
 

ی .بگ ی بالش سی   نذاری ترنازک گل از .بیسر

ی بهش و بگن بهش
 

ی مشق براش رو نفس عزت و بگ  .کت 

ی ی خندلب بهش تو کردن پشت بهش دنیا تمام اگه یعت   بزن 

ی داشته رو تبچه هوای همیشه و واییس پشتش و  .باشر

 هاشموفقیت با و بدی یاد بهش درس خطاهاش با

ی خوشحایل   .کت 

 را بارشاناشک هایصورت .انداخت چنگ زری یقه به

  :نالید و داد قرار هم مماس

ی این .کنمیم مبچه برای رو کارها این همه من-  مادری یعت 

ی   .کردن 

ه آذرخش به مبهوت و مات ابتدا  بعد، کیم اما شد خی 

 هوتمب و شکاند را سکوت شیشه .کرد حل را او حرف

  :پرسید

   داری؟ بچه تو بچه؟-

  :گفت و زد پوزخند .کرد رها را اشیقه

ی رساغتون اومدم-  و مونده و رونده جا همه از وقتر

 دهیم پناهم االن کردم فکر دیدم نضت .بودم درمونده

 



  روبِن                                                 

 

ر پشت و رفت و زد خندنیش ویل
َ
ی .گذاشت منتظرم د  حتر

 توی ردک پرت کیف یه اومد که بعدش داخل بیام نذاشت

گورت پرتات و خرت»:گفت و صورتم  ما کن گم رو بگی 

 که ایاضافه خور نون .خوایمنیم اضافه خور نون

 چه نیست معلوم .خوامشنیم منم نخوادش شوهرش

ون انداختت که زدی گندی ی منم بی  ی یه برای جان   آبرون 

 .«ندارم
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  :افزود و گرفت قوس اشهچهر روی زهرخندی
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ی .زدیم حرف آبرو از نضت کن تصور-  رساغت هم وقتر

ی .فضاست زری»:گفت گرفتم نضت از رو  رو توپش حال 

 قبلش البته .رفتم منم .«کنه خراب تو دیدن با خوادنیم

ی اونم گفیر ی اما گرفتم هم رضا اوستا رساغ  مال هرچ 

از رفت کرد جمع داشت  عمل رو زنش هایچشم تا شی 

ی و موندم من و رفتم محله اون از منم کنه ی خیابون  ن 

  .دستم رو بچه یه  بعدها و سقف

  کردی؟ پیدا منو شد طورچه-

ی قدرچه بعداز- ی و بدبختر
 
 اصال که خونه یه رفتم  آوارگ

ه وسط نکشم رو بحثش  یه با  .کردم فرار جااون از .بهیر

ی بغلم توی بچه  رس از همی  ی برای بودم شده مکان و جان 

ی و ناچاری یمکان   اصالن و شده نرم نضت کهاین فکر با ن 

ه رو بچه که آدنیم دنبالم دیگه  گذاشتم کنار رو ترس بگی 

 همسایه از ویل خودمون خونه برگشتم دوباره مخفیانه و

 تورو ریخیر ی مامورا اهایل از یگ شکایت خاطر به شنیدم

 رفتنش از قبل نضت ظاهرا .کرده فرار نضتم و گرفیر ی

ی چه که بماند .بود فروخته رو خونه  تا اومد رسم بالهان 

ی شدم   .هستم االن که ایت 

 



  روبِن                                                 

 

 زجر از پر هایزمان آن یادآوری با .شد بلند تخت روی از

ی .افتاد شماره به نفسش فشار و  آن به کردن فکر حتر

ی روزها  تنگ به رسد چه داشت، را او بردن یغما به توانان 

   .نفس شدن

ی دونستمیم-  از پیش وقت چند .اغترسی نیومدم ویل کجان 

 به دادیم انتقال رو مادرتون گفیر ی و زدن زنگ بهم زندان

 دوباره ویل بود خوب مدت یه گفیر ی .اعتیاد ترک مرکز

ی از وضعش و کرد لغزش  دچار .شده تروخیم اومده وقتر

ی بیماری ل از خارج و شده عصت   سال همه این گفیر ی .کنیر

 به مربوط بعدش به جااین از .نیومدی و بود زندان

ی حبس .خودتون ی بقیه و بهش خورده تعلیفر  حبسش دوران 

ی اعتیادش ترک با رو یم ویل .بیام نخواستم .کنهیم سی 

ی  و بخشش بودن مادر رکن اولی  ی .مادرم من چیه؟ دون 

ی گذشت  
  .داشیر 

 حسابصورت و برگه تعدادی با و شد خارج اتاق از

 و شکسته باراین و گرفت جا تخت روی دوباره .بازگشت

 و نهاد زری شده زانو چهار پاهای بر رس مغموم

  :گفت ملتماسانه

 



  روبِن                                                 

 

 تنگ بامحبت اسمم شنیدن برای دلم .بزن صدام مامان-

م کن صدام .شده  که بزن صدام .مامان بزن صدام .دخیر

  .جنگ همه این از بریدم که .شدم خسته که .شدم تموم

ی از هایششانه  ذرخشآ صدای سوز ی گزاف از و گریه فرط 

 و نهاد آذرخش رس ی بر دست حال این با اما خوردند تکان

  :گفت غریبانه

م-  ی ...دخیر
  .آذرخشم ...مادر دخیر

 مادرانه .زد هق توانست تا و کشید صورت روی چادر

 خسته یک .بود شده خسته .داشت طلب زری از زیادی

  .معنا تمام به

مت خوامیم-  تونمیمن دیگه من .خانواده یه بشیم بریم .بی 

 از دیگه شده خم کمرم کن باور .کشمنیم دیگه .مامان

ی همه این   .درد و تنهان 

  !بد .بدم من .سیاهم رو من-

ی رس ی از ی  روزی که کیس به ادباری بد و تنهان   دشمن لقب 

 با و گرفت را مادرش زانوی .آورد پناه  بود داده او به را

ع   :گفت تض 

 



  روبِن                                                 

 

 خدا خداوندی به .انهمام زری کن مادری .نباش بد دیگه-

ی دیگه .ندارم نا دیگه ی بار .برام نمونده رمفر  روی سنگیت 

  .دوشامه

ی- ان بذاری خواییم یعت   کنم؟ جی 
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ی را رسش و بست فرو پلک  .چسباند زری زانوی به بیشیر

احت  ماندن و بودند گذشته هاگذشته .داشت الزم اسیر

 همراه، یک به االن .داشت همراه به سیایه تنها آن در

ی .بود نیازمند خانه هم یک و همپا یک یم شاد هم آوان دل 

 



  روبِن                                                 

 

 هایشهمکالش و دوستان همانند هم او باالخره .شد

ی .دارد بزرگ مادر  در که شدیم قرص کیم هم خودش دل 

  .باشد آوان مراقب تا هست فردی نبودش

ان-  آوانم برای و کن مادری من برای .مامان کن جی 

 نذار و بمون .باشه قرص دلم یکم بذار .باش زرگمادرب

سم  اضطراب و دلهره نذار و بمون .باشم نگران و بیر

ی یکم بذار و بمون .باشم داشته
 
 بابت از خیالم و کنم زندگ

 خونه کیس باشم خوش دل بذار .باشه راحت آوان

  .اصال گذشته بابای گور ...منتظرمه

 با که بود فتهری فرو زری زبر هایدست نوازش خلسه در

ی حس ه کردن  ی ویی  ی دیدن با .پرید درجا  گوشر  خانوم نام 

 به بود، گرفته تماس او با بار ده به نزدیک که پاینده

ی  آوان نبود ی  .داد را او جواب فورا ترسیده و کوباند پیشان 

کش خدایا و بود کرده فراموش را   !دخیر

                                                 ***  

ی کرد ترک که را آذرخش خانه  از و کرد پرواز شروح گون 

 و داشت تمنا را آذرخش .ماند جا به آمد ناکار کالبدی او
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ی چاه نام به عمیق ایحفره در بود مانده ان   حق در .حی 

 رسش بخشد؟یم را او آذرخش .بود کرده اجحاف آذرخش

 به و آشفت بر .نکند حاللش که داد حق و فرستاد باال را

یاعتساف و خود  .فرستاد لعنت کردند او حق در که هان 

 از بیندیم را او زمان از کرسی در کهاین و آبان یاد ی با

ی را پا و کاست درونش التهاب ی و بیشیر  پدال روی بیشیر

د  در را آذرخش نبود کمبود ی و برسد زودتر چه هر تا فرسر

ان آغوشش  .شد وارد و ایستاد مهد مقابل فورا .کند جی 

 را او  و نشست زانو روی .زد صدا را بازیگوشش پرسک

 افکارش در و آبان ظاهر در .چسباند خود به تنگ

 به را دگری دگر، یگ درهوای .داشت بغل به را آذرخش

   .دارد درد گرفیر ی آغوش

ف آقای-   !رسر

 قفل درهم را هایشدست پاینده خانوم .زد برپا مکث با

  :گفت مستاصل و کرد

 



  روبِن                                                 

 

 پیش کاری برام من .ببندیم رو مهد خوایمیم ما راستش-

 یه تونمیم موندم خییل هم االن تا بمونم تونمنیم اومده

  باشم؟ داشته درخواست

  :پرسید کنجکاو و کشاند درهم ابرو

؟ در چه-   خواستر

ی ی به پاینده خانوم  ی با اصالن و کرد اشاره چپ سمت   
 گرفیر 

گ به او دست رد ی  و رسید هکشید بغل در زانو دخیر

  .نگریست او به موشکافانه

 شما آبان با فقط هم آوان .نیومده هنوز مادرش راستش-

یدش خودتون با بشه اگه خواستم داره صمییم رابطه  .بی 

 .دنبالش بیاد گمیم اومد مادرش اگر
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ن ی مادر چه کرد فکر خود با یُ   زبانش اما مسئولییتر

  .چرخید افکارش برخالف

  گرفتید؟ تماس مادرشون اب-

ی- ی موندم همی  ی برای دهنیم جواب ویل بار ده از بیشیر چ 

  .کنم کار

ی و ترحم با ک سوی به تاءن  ی با آوان .رفت دخیر  سایه دیدن 

ه او به و کرد بلند گردن َمرد، باالی بلند  اصالن  .شد خی 

ی به ی با آن  ی در و منجمد هایشرگ در خون آوان دیدن   شب 

ه او هایچشم ی با .شد خی    :گفت آمده بند زبان 

ییم !عمو-   کجاست؟ مامانت دون 

ی مادرش .داد تکان مثبت نشانه به را رسش  رستوران از غی 

ی و ی کردن پادون    .برود که ندارد را جان 

ییم-   کجاست؟ تونخونه دون 

 



  روبِن                                                 

 

 از او به بارها آذرخش .دهد نشان واکنش ترسیدیم

ی  آدرس اگر داشت کیدتای و بود گفته غریبه افراد خطرات 

 به که گونههمان .نگوید کیس به هرگز گرفت یاد را خانه

ی  به او از آدرش و شماره هیچ بود کرده تاکید پاینده خانوم 

 به رس آوان بنابراین خودش اجازه با مگر ندهد شخض

ی  شود خم آمی  ی ترحم اصالن شد، باعث همی  ی که تکان نف 

  .کند جدا زمی  ی از را او و

  !لطفا بدید رو مادرشون شماره-

ی  با سپس کرد دست آن و دست این کیم پاینده خانوم 

مساری   :گفت رسر

 بدید اجازه شما اگه .ندارم رو کار این اجازه اما متاسفم-

ی  بفرستم رو آدرستون و شما شماره داد جواب وقتر

   !براش

ی ی سوی به که درحایل و گرفت را آبان دست   رفتیم خروچ 

  :گفت جدیت با

   .نیست شکیلم-
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ی با پاینده  جنباند خود به داشتند رفیر ی قصد که هاآن دیدن 

  :گفت آوان به خطاب و کرد سد را اصالن راه فوری و

ی کار خاله- ی خران  ی همیشه مثل باشه؟ نکت  ی دخیر  خون 

  .باش

  :افزود و دوخت اصالن به نگاه

ی رسویس جای لطفا .کنه صحبت تونهنیم آوان-  بهداشتر

  .بیاد و بره راحت خودش که دیدب نشونش رو

 در .داد ادامه راهش به و  تکان فهمیدن نشانه به را رسش

گ چرا که بود تعجب  نتواند نشی  یدل و زیبا چنی  یاین دخیر

 هستند؟ او فکر به اشخانواده اصال کند؟ صحبت

  :کرد نجوا خود با متاثر و متاسفم

  .کردننیم فراموشش که بودن فکرش به اگر-

 جا کنارش را آوان و نشاند کودک صندیل روی را نآبا

ی برای از و بست را کمربند .داد ک، نکردن غریت    را او دخیر

ی   .افتاد راه به و کرد خندلب مهمان 

  آبان؟ آقا بود طورچه امروز-
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ی روز خییل-   .کردیم بازی آوان با کیل بود خون 

ی به نگایه آینه درون از ک 
ی گیسو دخیر  زیر به رس پریشان 

ان .انداخت  موهای مخصوصا .داشت دوست زیاد را دخیر

  .هاراآن

ی برو آروم آبان-   .نیفتر

 خسته پرسک به تا رساند رسوصدا به را خود سوگیل

ی با اما بگوید، نباشید ک دیدن  ی دخیر  در ایستاده موحنان 

، جا کنار ی یچشم با و پرید رخش از رنگ کفیسر  از هان 

ی محو قدرنآ .نگریست اورا آمده در حدقه  بود آوان دیدن 

ی که هم و نخورد تکان  بازهم کشید را دستش آبان وقتر

ی را آوان چنان   .داد قرار نگاهش هدف 

  .گفتم که دوستمه همون این !مامان-

ی نزدیک با  آوان به کردن نگاه از دست اصالن شدن 

  :گفت مبهوت و برداشت

  !اصالن توعه شبیه چقدر-
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ک .داشت را حس همی  ی یدد را آوان  که بار اولی  ی  دخیر

ی  روبه االن بود خودش شبیه دقیقا که آروزهایش موحنان 

  .شباهت همه این از ماند منگ و گیج او و ایستاده رویش

  .شد ما مهمان .دنبالش بیاد رفت یادش مادرش-

ی را خود سوگیل ک بازوی .ساخت روان آوان سمت   را دخیر

  :گفت مهربان و کرد مخلب

 .کوچولو انومخ اومدی خوش-
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ی آوان ی همان  و پاشاند زن روی به نمکی  ی تبسم   که مکان 

 را دستش سوگیل .شد میخ را گذاشت آن به پا بار اول

د را او تا کشید ی با اما بی    .شد روروبه آوان مقاومت 

ی-   شده؟ چی  

ک  هایشکفش به ممکن، حالت ترینمعصومانه با دخیر

 خود هم را اصالن نگاه سوگیل نگاه بر هعالوی که کرد اشاره

   .کشاند

  .بزنه حرف تونهنیم-

 خم اصالن .برداشت عقب به قدیم شده شوکه سوگیل

خانه سوی به را او و باز را هاکفش بند و شد  برای آشی  

 در و ایستاد ثابت  آوان بازهم اما .کرد هدایت نهار ضف

  .کرد مقاومت رفیر ی برابر ی

ی باز-   ؟عموی شده چ 

 شسیر ی ادای حرکاتش با و کرد اشاره هایشدست به آوان

 سوگیل هایلب بر خندیگل شد باعث همی  ی که درآورد را

  .بنشیند اصالن و
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ش اصالن-   .بکشم رو غذا من تا رسویس بی 

 شسیر ی امر در او به و گرفت آغوش در پشت از را آوان

ی و ناخودآگاه .کرد کمک  موهای روی ایبوسه هوان 

ک  پدر .ساخت جدا آغوشش از را او فورا و گذاشت دخیر

ی مهم این از اما دارد آغوش در را فرزند ین    .است خی 

  نداری؟ دوست منو دستپخت جان آوان-

 و داد گریز و جست دیدگانش مقابل از را موهایش آوان

 هایعادت .دوخت چشم آش کاسه به برده گریبان در رس

 همی  ی مثال .بودند رسیده ارث به آوان به تماما اصالن

ی وع ابتدا همی  ی برای .نبودن جور نخود با عادت   به رسر

ی اما کرد نخودها جداسازی ی تمام تعداد به وقتر آن نشدن 

 از زده خجل و راند عقب به را  کاسه اجبارا برخورد ها

 ظرف کرد،نیم جدایش خود از ایلحظه که کیفش درون

ون را غذا ر فورا .گذاشت می  ی روی و کشید بی 
َ
 با را آن د

ی ی با اصالن و گشود بود هویدا  برقش که شعف   دیدن 

 گردو هایشچشم و سست قاشق ظرف، محتویات

 و مرغ خوراک آذرخش با که افتاد روزی آن یاد به  .شدند
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یجات  بود غذا همان درست غذا این .بود کرده درست سی  

ی در را اصالن واگویه و   .داشت ن 

 گذشته با منو .لطفا رو بازی این کن تمومش خدایا-

  .دیگه نکن امتحان

ام آوان، ی دلیل همی  ی به بود َبر از را تربزرگ به احیر  وقتر

ی نخودهای  هم  اصالن  دید  داشت اعتقاد سوگیل که آشر

ی آش آن بدون  خی  ینیم کیم گذاشت، کنار را است مزهن 

 در بود دونفر اندازه به که را خود غذای از مقداری و شد

ی ی کنار خایل بشقاب  لب به را او و ریخت اصالن دست 

  .کرد مهمان مهربان و دلنشی  ی خندی

ی اونم-  اصالن ببخشید .نیست جور باهاش نخود تو مثل 

ی وقت جان  برات دوم غذای نشد فرصت داشتم دکیر

ی آش هوای هواش امروز دیدمم .کنم درست  
 واسه پخیر 

ییم .گذاشتم بار همی  ی  دوست آش خییل آبان که دون 

منده بازم .نداره مزه نخود بدون هم آش  داره   .رسر

 بر بود مانده مات نگاهش .نشنید را سوگیل هایحرف

ی ک محبت  ه و دخیر یدلمه به نگریست خی   همانند که هان 
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 .بودند شده زده برش مورب و اوریب آذرخش هایدلمه

ی خانواده هیچ نظرش در ین   چنی  ی توانستندنیم مسئولیتر

ی ی با بزرگ کودک   این پشت بلکه کنند تربیت را کنی منیسر

ی و رفتار اجتماغ با گرام فردی کودک
 

 نی  ی تریبزرگ فرهنگ

 اما است غریبه کردیم خیال او که ردی .است نشسته

  .بود شناس

  کنیم؟ بازی بریم آوان-

ک  درون را آن .کرد جمع را غذایش ظرف معصومانه دخیر

 که درحایل سپس بازگرداند کیفش به و گذاشت نایلون

ی  صندیل از داد قرار دیگرهم کنار مرتب را مقابلش ظروف 

 روی ایبوسه تشکر نشانه به رفیر ی از قبل و آمد پایی  ی

   .کرد اشاره غذا به و نهاد سوگیل گونه

  .عزیزم جانت نوش-

 در غرق که اصالن سوی به سوگیل رفتند، که آبان و آوان

ی ی غذای خوردن  شن    :گفت و چرخید بود نظی 

ید چه-  خییل .تربیت با و مودب چقدر .اصالن نازیه خیر

 .دوسته آدیم همچی  ی با آبان که خوبه
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ی از  را او از کردن بازپرش قصد و بود شکار سوگیل دست 

 زرد ی رنگ چنی  یهم و کودکان وجود خاطر به اما .داشت

 پیشه سکوت بود، آشفته چنی  ی این درمان  برای از که زن

 با .کرد موکول بعد به را او از کردن پرشماسا و کرد

 کرد جمع را ظروف سوگیل با همراه سکوت، همان حفظ

ی جای به و ی رایه خودش اتاق   جاآن به رسگ  .شد آبان اتاق 

ی با و کشید ی دیدن  یم صورتش در مدام موهایش که آوان 

 جلو به قدیم شدند،یم کردنش بازی از مانع و ریختند
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ی .برداشت اری آبان شانه .نهاد  با و گرفت جا آوان پشت 

ی ک نشاندن  وع پاهایش بر دخیر ی شانه به رسر  موهایش کردن 

   .زد بافت هم به را پودشان و تار بیاید خود به تا و کرد

  !آوان !آبان-

ی ی با اما .شد اتاق رایه بنابراین نشنید دو آن از جوان   دیدن 

ون قصد و ماند مجراهایش در نفس مقابل، صحنه  بی 

ی و نشسته اصالن دید او .نداشت دنآم  در چپیده آوان 

ی و را آغوشش  اصالن هایپنجه الیالبه نریم به که موهان 

ی اصالن .خوردندیم تاب درهم و رقصیدندیم  را دخیر

 همان .داندیم زمی  ی بر نگار و نقش خداوندگار

ی تمایم که خداوندگاری  داد جا خود در را جهان هایزیبان 

ی و ی .است پرستش و ستایش قابل   از حکمش که دخیر

، .است باالتر بودن فرشته   .پاهم و شودیم عاشق دخیر

، ی .دمهم و شودیم همرس دخیر  .خالق و شودیم مادر دخیر

ی ، عشق، آفریندیم که است دخیر ، خون  ی زیبان 
 
 و رقصندگ

  .آدم آفرینش برای است خداوند نماینده آخر در

  .بخورن هابچه آوردم میوه-
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ی تمام و داد تیکه درگاه هب  با شد مصادف اصالن کار ی شدن 

ی  و بغض با همراه راندن لب بر سخن و سکوتش شکاندن 

  .عمیق آه

 :�🌺�روبن  .کنید بازی بعد بخورید میوه اول-
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 خیایل با سپس بیاید جا حالش تا کشید عمیق نفس چند

ی آسوده ی خانه در آوان وجود ی بابت   :پرسید آبان امن 

 جاست؟این آوان .خاله سالم-

 !وایسید لحظه چند-
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 آذرخش .شد نمایان چهارچوب در دست به کیف آوان 

 .گرفت آغوش در را او فورا و نشست  شده سست

ی-  .شهنیم تکرار دیگه .بودم گرفتار .ببخش رو مامان 

ک بازوهای  جوشیده چشمه همان با و گرفت را دخیر

 :پرسید اشک

 بخشیدی؟-

 سپس زد خندلب آذرخش و  داد تکان تایید به رس آوان

 :گفت آبان به خطاب

 بیان بگو تخانواده به شهیم اگه .ازتون ممنونم عزیزم-

 .کنم تشکر ازشون

 و بلند اصالن صدای او جای به اما کرد باز دهان آبان

 هایشمردمک .شد منجمد آذرخش هایرگ در  خون

 ایثانیه برای بشقل .شد خشک تنش تمام و ماندند ساکن

ی شدت با سپس افتاد کار از وع بیشیر  .کرد تپش به رسر

 شنیدن با .زد صدا را او آبان و کشید را او چادر آوان

ر درگاه از را خود دردمند نگاه پرسک، صدای
َ
  و گرفت د

 



  روبِن                                                 

 

ی ی .کرد آبان میخ  ی او با خودش شباهت راز ی به تازه که آبان   ن 

 کرد؟نیم کاری چرا خدا !خدا .برد

 کجاست؟ دوستت در؟ پشت کیه !بابا آبان-

ی-  .آوان مامان 

ی بگو-   .بیام تا کی  ی صی 

ی جمله یک همی  ی  را هایشمادرانه تمام آذرخش تا بود کاف 

ه و کوتاه نگاه همان در  و کند خالصه آبان بر شده خی 

ی و بزند بغل زیر ی فورا را آوان ی نگاه بدون   
 چهره از  گرفیر 

ی قرض با آبان،  
 .بگذارد فرار به پا دگر یدوپا گرفیر 

 از فارغ هم اکنون و بود کرده فرار را عمرش از چهارسال

 .گذشته نامیمون و نحس هایسال .نیست هاسال آن

ین آبان  .بود اصالن و او اشتباه از پر رابطه از نقطه بهیر

ی برهم و آبان ندیدن خاطر ی به ی نخوردن   .دوید او خوشبختر

ی تا دوید .دوید و ددا رس مویه .دوید و ریخت اشک  وقتر

ی قدر ی به  خانه آن از  زمی  ی بر را آوان .شد دور گزاف 

ی پای .گذاشت  هایرسفه .نشست زنان زانو نیمکتر

 رس ی از  هایشگریه و کرد خارج سینه از را سوزانش
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ی
 
ی و درماندگ یگریه .گرفتند اوج بدبختر  خاطر به که هان 

ی  او از هناعادالن دوری و پرسش خاطر ی به ناروا، تهمتر

 گریه هایشزخم ضماد ی تمام چهارسال .بودند شده عایدش

ی و  
ی .بود اشک ریخیر   یادگار چونهم آوان از تمام چهارسال 

ی و  رسد او به گزندی مبادا تا کرد دارینگه ارزشمند شت 

 برای را او تا داد هم دست به دست چی  ی همه حال اما

ی مهد باید چرا .کند ویران بار چندمی  ی  آبان و نآوا کودک 

ین او چون  باشد؟ یگ  باید خواهدیم آوان برای را هابهیر

د پاداش چنی  یاین ی که امروز چرا .بگی   و خود درگی 

 با زمانه برد؟یم خود با اصالن باید را آوان بود مشکالتش

ی که است گرفته اشبازی او ی را پدر و مادر گناه تاوان   دخیر

 خود با را او .نگرفت آغوش در را آبان .دهد پس باید

ی برای این و نیاورد ی تقاص  ی او بودن دوم زن   .است کاف 

م گل خوبه مامان-  !خوبم ...دخیر

ی و عابران نگاه بار زیر آذرخش  مرعوب و هراسان که آوان 

 و زدود را هایشاشک داشت، آوردنش خود به بر سیع

ک خاطر ی به هزارم بار برای  و خود در شده جمع دخیر

 .کرد جمع یک به یک را خود تهشکس هایتکه متوحش
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ی تا گرفت بغل سفت قدری به را آوان  برای باشد چست 

 خوشدل برای خندیلب سپس هایشاستخوان چسباندن

ی کردن ک 
 از را گرفته خاک چادر .زد گریان و ترسانده دخیر

ان و افتان و کشید هایشساق زیر ی ی .زد برپا خی    آوان دست 

 شخض پس زین  که ایخانه .شد خانه رایه و گرفت را

 بس را او وهمی  ی بکشد را انتظارش که دارد حضور آن در

 .بود

 .آذرخش اومدی خوش-
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 را خود نرسیده رسیده مادر به و  رسویس رایه را آوان

ی بازوانش میان  زری  .داد رس گریه هایهای و کرد زندان 

ی با  شد وکهش او انگی  ی رقعت وضع و  پریده رنگ رخ دیدن 

 :پرسید و

ی-  شده؟ چ 

 .دیدم چهارسال بعداز و پرسم .دیدم رو آبانم-

ی ی ماند و کشید آذرخش رس ی بر را ناتوانش و لرزان دست   
 بی  

 .دادن رس گریه و شدن خوشحال

ی مهدکودگ هم-  .مامان زری کوچیکه دنیا ببی  ی .آوان 

م  دوستای دوتاش .خوننیم درس جا یه پرسم و دخیر

 .هسیر ی صمییم

 .خندید اما ریخت اشک .گرفت فاصله زری از کیم

ی با شده دونیم سیب انگار آوان-  سیب آبان و اصالن 

 .منه با شده دونصف

 :نالید استیصال با و زد گره زری رورسی در پنجه
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 باهم که روش گذاشت رو اسیم همون شهیم باورت-

 آخر و اول که طورهمون بود قرار !آبان کردیم؟ انتخاب

  .باشه اشتباهمون عشق آخر و ولا اسمامونه

ی و گرفت طرف دو از را چادر  خود دور به حیاط در چرچ 

 .زد

 خواستم .کنمیم صدات دارم سال همه این بعداز !خدایا-

 که .گرد ی زمینت که شکر ...شکر رو کرمت خدایا بگم

 .کوچیکه دنیات

 پهن و گرفت موج اطرافش چادرش .نشست سیمان روی

ی با زری و شد  زمی  ی بر دیوار کنار ی از رسخورده حالش دیدن 

ی این .خورد لی  ی  .بود نکشیده که هاچه دخیر

ی که شکر-  که شکر .ببینم رو پرسم چندبار گذاشتر

ی  توی و کنم لقمه صبحانه براش مادرها همه مثل گذاشتر

ش بغلم  .قربون رو مرامت خدایا .بگی 

 بریده، رس نخل این آذرخش .نهاد او بغل زیر دست

 اورا کشان کشان .کرد جدا رسد زمی  ی از را شده خشک

 مطمی  ی او شدن آرام و نشسیر ی از کهآن بعداز و ُبرد داخل
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ک .رفت آوان رساغ شد،  برای و کرد خانه وارد  را دخیر

ی ک درآوردن  ی گوشه از دخیر  :پرسید   گی 

؟ خانوم آوان تو-  هستر

 و رس شوق با زری داد، تکان تایید نشانه به که را رسش

 َبر در اورا ترتنگ و کرد بوسه و ماچ در غرق را شصورت

 .گرفت

 ...من-

 واکنش از اما است بزرگش مادر که بگوید خواست

 .دوخت او به را نگاهش آن جای به و ترسید آذرخش

ی  :شورگفت ُپر کرد صادر او برای را اجازه  آذرخش وقتر

 .مادربزرگتم من-

 در مانده آذرخش و داد قوس لب به بزرگ مادر برای آوان

 :زد لب گرفته صدای همان با  ظلمات چاه و غم مخروبه ی

ی نیستیم تنها دیگه .بمونه ما کنار اومده بزرگ مامان-  جان 

 .مامان
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 شده نیم دو کمری با او و شد زری با بازی مشغول آوان

ی روی ماتم، فشار ی از  خود بدن ارتعاش و زد خیمه روشون 

ی با را دن 
ی اما شست را صورتش .کرد کم آن لبه فرسر  از چی  

ی و تورم ی تنها نشد کم هایشچشم رسچ   پوستش التهاب 

 .ساخت آرام کیم را جانش آب رسدی و یافت تسکی  ی کیم

 همی  ی به .دارد یاد به را آبان نگاه و هاچشم هنوز

 آوان ُبردن مهد هوای به که است قانع .است قانع  دیدن

ی چندک  ببیند را او هک است قانع .بگذراند او با هم را زمان 

ی وسیله به که است قانع .کم هرچند  آوان با او دوستر

د مادرانه هایلقمه برایش ی و بگی   .بکشد رسش بر دستر

 آرامش مبادا تا کرد قانع بودن کم این به را خودش

ی و آرامش همان .بخورد برهم کودکش  غرق با  که آساییسر

 با تنها آذرخش و دارد بودنش محبت و نعمت در

ی شودیم ردید وجودش ی پس  پرسک نحیف برجان   بهیر

ی تا کند دوری است ی از تا .نرسد او به آسیت   اشخوشبختر

ی .نشود کاسته ی است بهیر  تا نکند او تصاحب برای ادعان 

 چرک دمبل را اطراف باز .ببخشد او به را آوان نی  ی اصالن

یچرک .برداشت  باراین گذشته در سوگیل همانند که هان 
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ی آوان  خودخواه او بود مصدق با حق .شد او قربان 

 .است دوعالم

 !لرزهیم دستش و دل یه بینهیم اینطور تورو یه بچه این-
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 لباس با را هایشلباس .بست دوباره و کرد باز را موهایش

ی  هایشران بر را او .رساند آوان به را خود و تعویض راحتر

 کند عوض را کودک هایلباس خواست که وهمی  ی نشاند

ی با  ی این .شد خشک موهایش دیدن 
، هی   ی بافیر 

ی هی   به دستر

 اصالن که دریافت او و نیست اصالن هایانگشت جز

ش و  خرج پدرانه  نادانسته  نثار ی تنها دوم بار برای را هی 
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کش ی همان .کرد دخیر  سوگیل به ستم نهایت در که هی 

 .آوان حال و بود برده بهره آن از آذرخش فقط

 بافته؟ آبان بابای رو اتموه-

ک، تایید با  مچاله را  خورده گره درهم گیسوان دخیر

 که هربار .کرد آبیاری اشک با را هاآن کالف به کالف  و

یم صدایش .کشیدیم شانه و شاخ برایش آمدیم اصالن

ی و نبودن از و لریزد  
 مواقع در اما گفتیم او نخواسیر 

ی ی چه و زجرها چه تنهان   عشق .کشیدیم او نبود از دردهان 

ت تا آیدیم اصال .است آدیم تحمل ورای  تو و کند تسخی 

ی از و خود از را
 
د زندگ  گذرا و کوتاه خواهدیم حال بگی 

 .ابد به تا االن از ماندیم آثارش بازهم .غلط به یا باشد

ی عشق با-  بله که آقام و خواستگاری اومد .نشدم پدرت زن 

 که فهممیم ویل عقدش سفره رس نشستم ندیده .داد

ی   .عاشفر

ی تخانواده از وقتهیچ- ی چی    !نگفتر

ی .تنگ قلبش و شد آه بازدمش
 
 ناجوان او با هم زندگ

 .بود کرده گذر مردانه

 



  روبِن                                                 

 

ی داره تاب پدری کدوم-  بغل بچه راه به راه معتادش دخیر

ر ی جلوی بره شوهرش اجبار ی به مواد پول کردن جور برای
َ
 د

ی خونش ین   بار سه داره طاقت پدر کدوم ره؟بیا در آبرون 

ش  منافع برای نامردش شوهر ویل بده ترک رو دخیر

 شه؟ قطع باید زنم با ترابطه بگه بندازه راه جنگ خودش

 و کرد جمع شکم در را غم زانوهای .رسگرفت به را دستش

 .زد یله دیوار به مغموم و محرس

 و بودم محجوب .داشتم رسا توی رسی !که نبود این من-

 همه نضت که سود چه اما خوردیم قسم اسمم به قامآ

ی به منو کرد تالش خییل آقام .داد باد به رو
 
 .برگردونه زندگ

 ویل بخورن همو گوشت شاید آدیم .آخه بودم شبچه

ی ویل .دازننیم دور رو استخون  زری و نضت دید وقتر

ی به کمر و رسباال تف شدن  و چندین آبرو بردن و رسوان 

 رفت و کرد جمع رو شبنه بارو زدن، شساله چند

  .شهرستونمون

ی ی در دیدگانش آب  ی سپیدش هایپازلف   و شدند مخف 

 .صدایش به انداخت خش بغضش

 



  روبِن                                                 

 

ی مبچه» :نگفت رفیر ی دم-  نضت »:گفت .«طردی .نیستر

ی ی .انداختم دامنت تو خودم که بود آتییسر  از دیدم وقتر

م گفتم خوبیه خانواده  آقا نگو اهلش دست سپارمیم دخیر

 که بود خال و خط خوش مار یه و ایحرفه بازیگر

 بسته چشم»:گفت .«بودن فراری ازش خودشم خانواده

نیم و شدمیم الل کاش ای ویل گفتم بله و کردم قبولش

 دستش از هروقت توام ریمیم داریم»:گفت .«گفتم

 .«برگرد شدی خالص

همژی گوشه  رورسی َپر با .انداخت آذرخش به نگایه نیم

 :گفت اندودغم سپس کرد تمی  ی را اش

ه رو طالقم نتونست کرد کاری هر-  طالق نضت .بگی 

ی پول .نداد  هم مهری .کنه معامله که نداشت هم کالن 

 هم حامله موقع اون .کنم آزاد جون و حالل که نداشتم

ی یه از منم .بودم  .زدم رو چی  ی همه قید دیگه بعد به جان 

ر ی به زدم
َ
ی د ی دیگه نضت خود عی  ی یگ شدم .عاری ن   هیج 

ی .نبود مهم برام  .آرزو و تو حتر

 

 



  روبِن                                                 
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 غرق آوان به نگایه .کشید آذرخش سوی به را خود کیم

 :افزود و انداخت خواب در

 باعث .نکردم مادری و نبودم مادر .کردم بدی درحقتون-

 لبتون به جون و دادم آزارتون .بودم ننگتون و عذاب

 .کردم زهرتون رو دنیا و گرفتم ازتون رو تونجوونی .کردم

مندگیش االن  .برام مونده رسر

ان- یم .دارم احتیاج بهت حاال من .کن مادری حاال .کن جی 

ی گاهمتکیه خوام  .مامان باشر

 



  روبِن                                                 

 

ی   به رو آوان و او و حلقه آذرخش دور به را دستش پیچک 

 محتاج آذرخش و بود کرده خرج کم مادرانه .چسباند خود

 .هاآن به بود

 توی مدت تمام .ذارمنیم تنهاتون عمرم از روز آخرین تا-

ی توی مرکز، توی زندان، ی و هاتنهان  ی این به هامکیسن 
 
 زندگ

ی باشم مادر خوامیم دیگه کردم فکر نکبتم  که چی  

  .وظیفمه

 و جست هایشمردمک .داد تکیه زری رس ی به را رسش

 امید هنوز .دکاویدن را خانه گوشهگوشه و کردند گریخت

 .داشت شب بعداز روز سپیدی به امید هنوز .داشت

ی ماه که قدرهرچه ی روشت  ق از خورشید باشد تار شب   مرسر

 .نخواهد خواه بخواهد گردون چرخ خواه .رسدیم رس

 چرخونه؟یم گ رو زمونه این چرخ نظرت به !مامان زری-

ی ییاخته با و بلعید را زری سکوت   و خون از عاری که هان 

ون از اما داد رس فریادی درون از بودند حس  آرام بی 

 :افزود

 



  روبِن                                                 

 

ی خییل که چرخونهیم رحالید اگه- یم خدا اگه رحمهن 

ی که خدا !...چرخونه  هست؟ ...نیست رحمن 

ی از اشچهره  دوباره و رفت فرو هم در تالم و کرب فرط 

 :پرسید

 که خدا خواد؟یم ...خوادنیم بد هاشبنده برای که خدا-

 نویسه؟یم ...نویسهنیم بد

ی
 

 همه آن وارده فشار ی از نی  ی زری .زد زری  ساعد ی به چنگ

ی با رنج،  غمگی  ی هایناله به تنها و گریست خاموش صدان 

د گوش آذرخش  .سی 

ی گردونه-
 
 رحیمان و کریمان ویل !درست چرخهیم بد زندگ

ی .نیسیر ی بد که  بد که رحیمه و کریم گنیم که خدان 

 !نیست

ی به رو نطقش 
 

ی او اما رفتیم خفگ  خاموش تمام چهارسال 

ی عقده کیم  رسید نوبت حال و بود  از و دل از کند گشان 

 .گلو

ی دار ی دنیا- ی و بدبختر
 
 .مرگه عشق و اعدام جوخه زندگ

ی آدیم !هه !...آدم سک  ی از آویزون میر  نصب دار ی طناب 

 



  روبِن                                                 

 

 نرم پنجه و دست مرگ با داره که است جوخه روی شده

 .کنهیم

ی با حالش و شد جمع خود در وارجنی  ی  در شده گم کودک 

ی شهر ی در .نداشت تفاونر  و تنها اما رسگردان خیابان شلوغ 

ی  .کسن 

ی همه اون وسط بخواد نفر یه اگر-  خوشبخت بدبختر

ی اولی  ی ...شه ی رسهیم ذهنش به که چی    عشق ویل .عشق 

ی ه یعت   .دیدن رو مرگ معشوق چشم به خی 
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ی سپس نهاد آذرخش شقیقه بر ایبوسه .شد خم  دست 

ی له به او رس ی بر را خود شده باندپیج   کردن نوازش می  

  .گذاشت

ی با گرفتیم یاد-  با .آورد دست به رو اقتصاد شهیم ریاض 

 کل شهیم پول با و .آورد دستبه رو پول شهیم اقتصاد

ی رو دنیا ی مثل  ی دست به بازی شب خیمه عروسک   و بگی 

ی هاتهپنج روی  خانواده، تورو فهموندن بهم .بگردون 

 جامعه توی درایت و جهالت رو مردم ، مردم رو خانواده

  ...گردونهیم

ی قورت بار چند با را خشکش گلوی .کرد مکث  آب دادن 

ر دهان
َ
 :افزود و کرد ت

ی که بفهمونه بهمون نبود یگ چرا-
 
 رو غم غم، رو زندگ

 چرا گردونه؟یم رگم رو نابودی و نابودی رو عشق عشق،

 عاشق رست، توی عالم خاک که بگه بهمون نبود یگ

ی شدن عاشق .نشو ی یعت  ی زنده ویل بمی    .هنوز باشر

ی ی شست انگشت با و مچاله دست در را زری دست   پشت 

ی  .کرد نوازش را او زخیم دست 

 



  روبِن                                                 

 

 بعد بجوید رو حرف .کنید مشق رو درس گفیر ی بهمون-

ی .کنید فکر رو عقل .بزنید
 

ی رو بچگ
 
ی رو .کنید بزرگ  حرف 

ی ازتون دیگران کنید کاری نکنه .نزنید حرف تربزرگ  راض 

ی رو دلت»:نگفت یگ چرا .نباشن  و دستت یه تو بگی 

ی توی رو عقلت  شاد»:نگفت کیس چرا .«تدیگه دست 

  .«عقلت با نشو عاشق دلت، با شو

هق مبادا تا گرفت دندان به لب و ُبرد فرو گریبان در رس

 .کند بیدار را نآوا هقش

 مردم گنیم کنه خوادیم زندگیش توی کاری هر آدیم هر-

ی ی شهیم منع چی  ی همه از گن؟یم چ  ی از حتر
 
 و کردن زندگ

 براشون اتمرده مردم این بگه نیست یگ .دیدن محبت

ی تو پس عزیزه
 
 .کن رو خودت زندگ

ه زری صورت در صورت  :گفت و کرد خی 

ی هیچ بگن اینو اگه-  ازدواج توی رو نجاتش راه دخیر

ی .بینهنیم دار زن َمرد با زوری  .باشه غم و تاریگ که جان 

ی ی که باشه مردیم حرف از ترس و خفقان که جان   ارزن 

، مهم ی نیسیر   بچه فکر به و سوزدل مادر و پدر که جان 

 



  روبِن                                                 

 

، محبت بهش و نباشن  برای .نیست هم ایمعجزه نکی  

ی از فرار راه و معجزه هاآدم همی  ی
 
یم عشق توی رو زندگ

ی بیی  ی ییم .باشه دیگری به متعلق عشقشون اگر حتر  دون 

 چرا؟

ی نشانه به  را رسش زری  :افزود آذرخش و داد تکان نف 

ییم .شهیم ختم آزادی به عشق ته چون-  عشق آزادی دون 

  چیه؟

ی نشان با  رخنیم و زد خندینیش آذرخش نبودن، آگاه دادن 

 .اندچسب زری پای به دوباره را خود

ی دست به آزادی- ی عشق ُ   .ُمردن یعت 

ی و غریب و عجیب هایحرف از ترسید  ته و رس بدون 

ش نکند ترسید .آذرخش ی به دخیر  رسش در که فکرهان 

 در که نبود مادری زیرا ترسید .بدهد بال و پر هستند

هیچ زیرا کرد پیدا راه دلش به هراس .کند موعظه گوشش

 نجوا گوشش در دممری غاز یه من صد هایحرف از وقت

 برای هرگز زیرا شد ساطع وجودش به رعشه .نکرد

 



  روبِن                                                 

 

ش  او یا دهد یاد او به رفتار و آداب که نبود مادری دخیر

 .بود خود آقای آذرخش .کند منع کاری از را
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ی زیر و بازار و کوچه در خود او وستا دست 
ُ
 تعلیم رضا ا

 او هرچه و ردنک مادری آذرخش برای  .شد تربیت و دید

ش .دارد که است بودنش ساخته خود از دارد ی از دخیر  کف 

 ادب در هرگز او و رسید جااین به بازار و کوچه و خیابان

ی نبود دخیل کشیدنش قد و  روزانه وعده سه اندازه به حتر

 از لکنت و ترس با کرد مجبور را او هاحرف این پس .غذا

سد او  :بی 

 



  روبِن                                                 

 

ی !آذرخش-  داری؟ وایه خیال 

 مامان؟ زری خیایل چه-

ت بخوای نکنه- ی رو دخیر ؟ مادرن   کت 

 این که پنداشت چه هایشحرف از زری .نشست سیخ 

ی با چنی  ی  پرسید؟یم سوال او از گرفته زبان 

ی-  مامان؟ زری گذرهیم فکرت تو چ 

ی و آداب دادن یاد و پند و نصیحت اهل-
 
 بهت زندگ

 کار ی و باشم دلت ور شهمه که نبودم هم آدیم .نبودم

نیم بهت نیه و امر .کنم سوا برات غلط از رو درست

ی کارات تو و کردم حرف این از عمرم تو .نداشتم دخالتر

ی پس .نزدم بهت سلمبه قلمبه های  منظور و هدف یعت 

ییم حرف مرگ از شهمه که داری  !زن 

 زری به جواب در و رفت اتاق سوی به .کرد بلند را آوان

 :گفت

ی پیش، چهارسال من-  ُمردم .ُمردم مخونه بسته در ی پشت 

هنیم دیگه ُمرده بار یه که آدیم .مزنده ویل  .مامان می 

 



  روبِن                                                 

 

ی کردن پهن در .افتاد راه به آذرخش دنبال   به آوان تشک 

ی و کرد کمک او ک روی را پتو که حیت   خطاب کشید دخیر

 :زد لب آذرخش به

 .بچه این بسته بهت امید .نزن ُمردن از حرف دیگه-

 به امیدی االن هم اگه .بودم دوعالم ناامید روز یه منم-

ی
 
  .شمایید که مهخانواده خاطر به فقط دارم زندگ

 باز طاق و کردند پهن دگر هم کنار را هایشانخوابرخت

ی همه این طاقت آذرخش، .افتادند آن روی  را تنهان 

 بالش و کرد ترنزدیک زری به را خود  غریبانه نداشت،

 و چرخید برپ  هلو هم زری .انداخت زن شبال تنگ را خود

ی دراز به دراز  .ماند آذرخش مقابل 

 شادی دوباره .زنهیم رو تخونه در ی عشق دوباره مطمئنم-

 .آدیم تخونه توی

 روحم و رفت موند، اومد، .نداره کاری من با دیگه عشق-

 .ُبرد خودش با رو

 :گفت و زدود  چهره از را آذرخش موهای

 



  روبِن                                                 

 

 .خوند کتاب زری کن تصور .خوندم کتاب زندان تو-

ی یه ازشون هان 
 یاد به هنوز که همی  ی مثال .گرفتم یاد چی  

ی ی اصالن  ی و داری دوستش هنوز یعت  ییم .عاشقیسر
 
 ُمردی گ

 .ایزنده هنوز ویل

ی- ی مامان؟ مزنده االن من نظرت به یعت   رو پرسم که مت 

 االن باید من کردم؟ فرار ازش و نکردم بغلش ویل دیدم

 مبچه و شدم صاحب رو زن یه شوهر که باشم خاک زیر

 .کردم دور خودم از رو

ییم .ایزنده همه این با-  به زندگیش عشق راه توی گ دون 

ی شد؟ ختم مرگ  تو ویل بودن کتابا توی که همونان 

ی ی به دونمیم .آذرخیسر ییم .رشیم بخوای هرچ 
 
 تهمتت گ

 اگه ویل خاکه؟ به منتش چه پاکه که طال .بزنن !خب زدن

ی برای رساغت اومد
 
  .نیار نه زندگ

ی آوار روی رو زندگیم گفتم اول بار-
 
نیم دیگه یگ زندگ

ی .ساختم اما سازم  من وجود به خاطر به سوگیل زجر هرچ 

 جای گفتمیم موقع اون باید رو نه این .کشیدم منم کشید

 .دهنیم بله ُمرده آدم آخه؟ بدم بله هم االن طورچه .بله

 



  روبِن                                                 

 

ی بر سبابه ی با و نهاد آذرخش قلب   :گفت مودت از پر لحن 

ی به .تپهیم اون برای جااین کتابا، همون قول به-  عشق نام 

ی هیچ .ایزنده تو پس تپهیم  جز به نمرد عشق از عاشفر

 .کتاب توی عشاق

 

 

 

  

 106پارت#

  

 

 

ی زری .باشد قدیم زری همان این شدنیم باورش  مامان 

 این و کجا بد رفتار ی و کج هان ید آن با فروش مواد معتاد ی

 آسمان تا زمی  ی پیش چهارسال او با اصال کجا؟ زری

 



  روبِن                                                 

 

ی قابلیت هاانسان .داشت تفاوت  .بخواهند اگر دارند تغیی 

 .بخواهند اگر فقط

 جلوم پیش چهارسال مامان زری همون شهنیم باورم-

 !باشه

ه سقف به و کشید دراز زمی  ی روی بار این  این .شد خی 

 .باریدیم  گایه و بود شده گلویش الینفک جز بغض روزها

ی- ی انواع با زندان توی چهارسال نزدیک   کله و رس مختلف 

ی .زدم ی .بودن من از بدتر که التان   مواد برای که معتادان 

ی .کشیر ییم آدمم ی چک که زن   که قاتیل .داشت برگشتر

 به زندان توی که دیدم رو ایبچه .بود کشته رو شوهرش

 بود کم مواد .زندان توی بود بد وضعم .ودب اومده دنیا

یم کتاب فقط هامبندی هم از یگ وسط اون .بود ویل

یموقع .خوند  و پیچیدمیم خودم به خماری درد از که هان 

یم دادم به اون فقط گرگ همه اون وسط بودم، نسخ

   .رسید

 :داد ادامه اما بارید هایشچشم

 



  روبِن                                                 

 

 برام بازم اون ویل دمکری پاره رو کتابش بار یه کهاین با-

 سوادی باهمون کردیم مجبورم وقتا گایه و خوند کتاب

 تازه .بخونم کتاب داشتم نضت با شدنم عقد از قبل که

؟ طورچه دنیا که دیدمیم داشتم   .جان 

ی دور برای کشید خرتناق تا را پتو ی آذرخش ذهن کردن   بابت 

 .کرد رو داشت مشت در چه هر آبان دیدار

 و کردیم عوض شعور با جاشو داشت هامعوریبیش تازه-

ی قدراین که زری رست توی خاک گفتم  نخوری درد به آدم 

ی و درست زبون و بودی ی حسان   با داشتم تازه .نداشتر

ی
 
یکوتایه و شدمیم آشنا دنیا و زندگ  حقتون در که هان 

ی کردم  وزوز و آورد مواد بند گنده تا بازم ویل بردمیم ن 

 درد و خماری .رساغم اومد هم وسوسه گوشم، توی کرد

ینشئه به جاشو
 
ی بدم بخت از .داد گ  همون آوردن خی 

 بکشم جا یه رو مواد همه اون شدم مجبور .بازرش هفته

ی موادش فهمیدم که بود  جاهمون ویل  آشغال و تقلت 

 .تروخیم وضعم و شد بد حالم .شدم مریض .بود قاطیش

ی  برای  نداشت بهم نزدیگ جرئت کیس و بودم عصت 

 .کردن مرکزم روونه دیه همی  ی

 



  روبِن                                                 

 

 :گفت و انداخت آذرخش به نگایه

 و بود گند زندگیم و بودم دهن بد قدراون کهاین از-

ی
 
 مرکزم توی .شد بد حالم کشوندم کثافت به رو شما زندگ

 پدر ی بسوزه ویل فکر و کردمیم فکر و  خوندمیم کتاب

یم در رو درمپ و کردیم نسخم که پدرش بسوزه .خماری

 .آورد

ی دستت-  شد؟ چ 

 رو دیدنت روی ویل مرکز آییم هرزگایه بودم فهمیده -

 .بودم آورده کم دیگه آخر سیم به زدم امروز  تا نداشتم

ی آدم مثل و بشم آدم خواست دلم
 
م .کنم زندگ یم دکیر

ی حمله گفت  مشت با منم ببینمت ذاشتنیم داری عصت 

ی تا شیشه توی زدم  .یبیا بشن راض 

ی با ی تکان  ی فورا آذرخش خورد، آوان که خفیف   بر دستر

 و کرد نوازش را هایشمهره بار چندین و کشید کمرش

ک که همی  ی  زری به خطاب رفت خواب به دوباره دخیر

 :گفت
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ی که خوبه خییل-  بهم دیگه گذشته مثل که .کردی تغیی 

 رو دیدنم چشم که موقع اون برعکس و دینیم فحش

ی  بد اخالق که افرادی همه کاش .یمکناری حاال نداشتر

 تا قوی رو شون اراده و کردنیم جزم رو عزمشون داشیر ی

ی ی توی پا و بپذیرن رو تغیی   .بذارن درست مسی 

ییم-  بار؟ یه گرفیر ی ازم رو آرزو و تو دون 
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 از هایشمردمک آذرخش و زد بغض با را حرف این زری

ی فرط  گرفته زری از را زوآری و او .شدند بزرگ شگفتر

 .نبود دردی کم این و بودند

 هشت آرزو .بود شده گور و گم نضت بود مدت یه-

 جبارزاده داشتیم همسایه یه .چهارسالت تو و بود سالش

 .بود آقام او عی  ی ایمون و دین اهل و خدا با آدم .بود نایم

 تو  بودن رفته تهران از که شدیم سایلیک تازه اینا آقام

 یک پایه رفیق .نضت خود شبیه بودم شده منم دتم این

 رفیقای از پول و ما از مکان و جا .نوشاش و عیش

یشب همه مثل شب یه تا .عیاشش  دوستای که هان 

، گرم رو بافورشون و تامنقل بودن اومده نضت  کی  

 و رفت کنه آدم رو نضت کهاین هوای به جبارزاده

 و بودم مواد وشفری خط تو تازه موقع اون .کرد شکایت

  .نبودم آلوده زیاد

 و روندیم فرو درگلو .دارند خار هاحرف از رسی یک

ی یان 
یم باران را بغض و بغض را خونشان کرده رسباز رسر

 .کنند
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 خواستم اول .نبودش که نضتم .ُبرد رو من و اومد پلیس-

 تو بکشم رو اون پای معصیته گفتم ویل بگم آقام به

ی کارم و کس گفتم ی  یهم برای خودم باتالق  ویل نضت 

ی نیومد نضت  هفته یک این تو و نیومد هفته یک تا یعت 

ی بردن شمارو  رو جبارزاده نضت، رسم آخر .بهزیستر

ی ما که بده رضایت و بیاد تا کرد مجبور ی برهم عامل   زدن 

  .نداریم فساد خونه و نیستیم کوچه آسایش

 خار اعمال و کارها از رسی یک گذشته، هاحرف از

ی چوب افراد از رسی یک و چشم سوی در هستند ران   خی  

به که هستند  .کاریست بد هایشانض 

 ومکان جا خودشون برای کن، ولشون»:گفت نضت-

ی ی خوایمشونیم .دارن مفت خوراک و خورد و مجان  چ 

ی جاشون جااون و ناضافه بار یه جااین کار؟  ترامن و بهیر

شون شهیم پیدا یگ فرداهم  و ناز تو کنه بزرگشون بی 

 واال و اال گفتم .مکله پس زد خدا ماهیک بعداز .«نعمت

ی شما بدون که دید نضتم .خوامیم رو هابچه ه مایهن   فتی 

 نیسیر ی هابچه چون کی  ییم فکر بقیه جبارزاده جز به و

 برگردونه شمارو شد مجبور داریم فساد خونه جدیجدی
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ر تا
َ
 نداشته کارمون به اریک شما دیدن با همسایه و د

 .باشن

ی ی گلو در مایه تیغ وقتر یم بسته مجراها راه کند،یم گی 

 گایه .شودیم زخم و خراشدیم را گلو .تنگ نفس و شود

شدیم گایه و آیددریم
ُ
ی همی  ی به .ک  زری هایحرف .راحتر

 .بودند گلو هایدیواره در مانده مایه تیغ ی همان همانند

 .بودند گداخته حدید ایشانهزخم جای اما شدند هضم

اتم رس ی از خدا-   .بگذره تقصی 

به پایش بر ی هایض   و بود شده خیس صورتش .زد پیان 

ل مقابلش دیوار ی به شده مسخ تنها آذرخش
ُ
 و نضت .زد ز

ی چه و نکردند هاآن با کارها چه زری  رسشان به بالهان 

 این کندیم تنفس و است زنده چنانهم او اما نیاوردند

ی از آه آرزو؟ اما .را آلوده ایهوی  بدون هایگفیر ی خاک ترک 

 .بازگشت

 گناه وسیله به خدا و بشه گناهکار آدم تا هست گناه-

 خدا کار ی .مامان زری بخشهیم خدا .باشه بخشنده آدیم

 .بخشیدنه
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ی تو- ؟یم تو آذرخش؟ چ   بخیسر

ی- ی پیشم بیای خواستم ازت وقتر  کردم چال رو گذشته یعت 

ی .خوندم فاتحه براش و ی سیب 
 
کردم من .چرخید زندگ  .تغیی 

ی دنیام ی قدیم توی دیگه تو .کرد تغیی   رفته گذشته .نیستر

ی حال توی بیا
 
 .کنیم زندگ
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ی او به و بوسید را زری  گوشش در سپس شد نزدیک بیشیر

 :زد پچ
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ی زری من-  همیشه .دارم دوست دیدم امروز که رو مامان 

 .مامان باش طوراین

 االن از که خوامیم خودمم دیگه .رفت فروختم رو قدیم-

 خاطر به تو خاطر به .بودم امروز که باشم زری ابد تا

ی از امون و آوان  .ببخشم بخوام ازش تا نیست که آروزن 

 .دادنم تاوان پای ذارمیم اینم

 .جانش از عزیزتر خواهر .کشید غلیظ آه آرزو یاد به

 را خود و مادری او برای بودن کوچک همه با که خواهری

ی دار هرگز .بود کرده قربان   رسش بر چه که  نشد خی 

 آرام آرزو است این اشخواسته تنها اکنون و است گذشته

 .باشد

ی به شبت-   .مامان زری خی 

 گرد ی و زد کنار را پتو شتابان آالرم، صدای شنیدن با

 را خود کنان غرولند و انداخت ساعت به نگایه .نشست

ی بابت اشمرخض دوروز .رساند یسرسوی به
 
 رسماخوردگ

 روز ی امروز، و رسید رس به رفت و آمد چگونه نفهمید که

 را صورتش و هادست آب حوله با .است دوباره کار ی
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خانه وارد .کرد خشک ی با و شد آشی    چیده سفره دیدن 

ی زری .ماند ساکن شده،  برای همی  ی و بود کرده تغیی 

ی آذرخش ی مشغول که او به خطاب .بود کاف   
 چای ریخیر 

 :گفت بود

ی صبح سالم-  .مامان بخی 

م سالم- ی برات بشی  ی بیا .دخیر  .بریزم چان 

 چای لیوان او و  نشست آذرخش .کرد اشاره خود کنار ی به

ی .گذاشت مقابلش را  بعداز و کشید خود زانو به دستر

 :زد لب تعلل با پایش، زیر دامن کردن جمع

ی رو آوان خواییم-  امروز؟ مهد بی 

ی دور ی و شدند عشقه هایشدست  در .پیچیدند داغ لیوان 

ی که شد یخ چنان تنش ثانیه از کرسی  چای و لیوان داغ 

 .نکرد حس را شد ریخته دستش روی که

 !دونمنیم-

 به صدایش دانست بعید که کرد نجوا آرام قدری به

 .مادرش به رسد چه باشد رسیده هم خودش گوش
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ی دیگه رو آوان خواییم-  مهد؟ نی 

ه و لرزید خفیف تنش ی کمرش تی  ی تنها !مهد .کشید تی   جان 

 اشمادری تمنای و خود از را این  و دیدیم را آبان که بود

 .کردنیم دری    غ

 راهم رس رو آبان و خواسته برام خدا چهارسال بعداز-

م و بگذرم ازش حاال گذاشته  کج دیگه جاده یه به رو مسی 

  کنم؟

 ...هم حاال .ندیدیش چهارسال-

از ندیدن--  !نکردنشه بغل و دیدن بهیر

 قندی هیچ .کشید رس را چایش البالکاسف و افگار دل

ی نداشت قدرت ین را او زهرآهگی  ی کام   جز به کند شی 

 .سقف یک زیر آوان کنار در آبان و اصالن شکرخندهای

 .وایه بود خیایل که حیف صد و حیف

مش؟ من خواییم-  بی 

ی-  نبینم؟ رو آبان دیگه یعت 
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 او به مادرانه هایحرف .کشید جلوتر را خود کیم مغموم

ی چنی  ی قاموسش در اصال .آمدنیم  اما گنجیدنیم سخنان 

ی حال  .دیر هرچند بود رسیده کردنش مادری وقت 

ی یه دیدنش؟ بری خواییم طوراین-  چروک؟ و شکسته زن 

 عمرم همه من .مادرشه بازنده یه که بفهمه نباید اون

 .دیدی رو هامخماری کشیدن درد تو .آذرخش بودم هبازند

ی و شوخ
 

ی شنگ
 

ب .دیدی رو هامنشئگ  توی رو دستم ض 

ی تو پول یه از .دیدی  نکردنم مادری .چشیدی درد  از جیت 

ی هاینعره .بودی محروم جانبم  تحمل رو موادیمن 

ی موش لونه قد خونه یه توی  کردی
 
 حرست و کردی زندگ

 !وندم دلت به داشیر ی سواد

ی- ی خواییم چ 
 

ی نبش یه رو گذشته که مامان زری بگ  قی 

؟یم  کت 

 اون رساغ نرو نشدین رسپا جیبت و تاخودت بگم خوامیم-

 .بچه
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پنجه زیر را گوشتش کیم و نهاد آذرخش برشانه دست

د هایش  :افزود مادرانه سپس فرسر

 ویق پیش چهارسال توی .آذر شناسمنیم رو االن توی-

 رو همه و بودی ایستاده پاهات روی بودی، شجاع بودی،

ی دونمیم .بودی حریف  این دونمیم .کشیدی زیاد سختر

ی وقتشه ویل زده زمینت غصه چهارسال  وقتشه .بلندشر

ی ی همون بیسر ن .بودی که آذرخیسر
َ
ی این از ب ک  و شکسته زن 

 برو بعدش .وایس مستحکم همیشه مثل پاهات دوتا روی

 .آبان رساغ
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ی ایخانه در .بود مادرش با حق .رفت فرو فکر به
 
یم زندگ

ی با وقت پاره دارد شغیل .است ایاجاره که کند  حقوفر

 مخارج  خرج .بها اجاره پرداخیر ی اندازه به و ُپرکن شکم

ی با که هم آوان  فصل و حل یارانه و حقوقش مانده اندک 

ی .کردیم  برای  .نه االن حداقل .ندارد پرسک برای جان 

 باید .میدان به گرداندیم باز را قدیم آذرخش باید همی  ی

ی سدی چونهم و ایستادیم زانوهایش روی  خود نو از بتت 

 واسطه به تا کند زنده را آذرخش باید .کردیم بازسازی را

 بدون همآن داشیر ینگه .داردنگه خو کنار را فرزندانش او

 .باشد موفق خواهدیم و اصالن

 رو آوان شما بعد به این از .اسهشننیم شمارو اصالن-

ید   .لطفا بیارید و بی 

ی ی خون   را زری هایچشم سوک و شد اشک آذرخش دل 

ر دلش .کرد خونی  ی
ُ
ن برای گرفت گ

ُ
 .رنجورش صدای ت

 فرزند درد دیدن، فرزند غم .اصال دارد درد بودن مادر

 اال نیست انسان هر کار نوشیدن فرزند اشک و کشیدن

 داشت تازه و بود شده متولد نو از هک زری همآن .مادر
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ی بودنش مادر عمق به  در بودن زن و بودن مادر .بردیم ن 

 !درد .دارد درد شغاالن جامعه

ی با زری و نهاد بررس چادر .برخاست آذرخش ی دیدن   قامت 

م اما شد اقاله درهم او، شکسته
َ
 آماده با را خود .برنیاورد د

مگی  ی حی  ی همان در و کرد رسگرم شدن  :پرسید رسر

 داری؟ اضافه سیاه چادر-

ون کمد از را چادر و نگریست را زری متعجب  .کشید بی 

ی به سپس داد زن دست به  لباس آلودخواب آوان  تن 

خورایک و هالقمه او، به صبحانه خوراندن بعداز و پوشاند

 .کرد جاساز کیف در را هایش

  .بده آبانم به هاشلقمه از-

 شه؟ ختتدستپ گی  ینمک خواییم-

 .دارم پرس یه که نره یادم خوامیم-

 .برهنیم یاد از رو شگوشه جگر وقتهیچ مادر یه-

 !ُبرد یاد از اما سوگیل-
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 کنه حسش که بود نکرده بزرگ رحمش توی رو بچه اون-

 .لمس و

 .مادره بازم ویل-

ی  و زد گوشش پشت را موهایش .کشید آوان رس ی به دستر

ی بعداز ی دوگوشر  
ی با هاآن بسیر   با خواست او از مهربان 

ی قرار ی  قول پای و باشد رفتار خوش آبان  او  با دوستر

 حداقل کند، خطاب برادر  را او نبود قادر اگر .بماند

 .است ترمهم این که بداند خودش دوست

 خییل مادرش بگو .کن عذرخوایه ازش دیدی اصالن اگر-

 .بمونه نتونست همی  ی برای داشت عجله

ی کامال روز آن رایماج از که زری  به رسی داشت، خی 

ی .داد تکان تایید نشانه  .شد رایه و گرفت را آوان دست 

ی برایش آوان با همرایه  هرگز که کردیم تداغ را خاطرانر

ی نداشت  از بود لباش اگر .باشد داشته که نخواست یعت 

ستا و بچه خریداران همسایگان، جانب
ُ
 هاآن به رضا ا

 جلویشان آلود محنت بود ایکخوری اگر و  داده منت
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 به حال و نکرد درک را بودن مادر هرگز .شدیم گذاشته

 .خوردیم را رفته روزهای حرست آوان واسطه

؟ آذرخش- ی؟ خون    بهیر

 و مقنعه با را  رورسی .کرد آویزان آویز، رخت به را چادر

 گام مصدق سوی به سپس تعویض روپوش با را مانتویش

 در و کرد پایی  ی و باال زن بازوی روی را دستش .برداشت

 :داد پاسخ دردمند خندیلب با اثنا همان

ی یه .خوبم-
 
ی رسماخوردگ  .بود جزن 

ی گفیر ی کاردان آقا که طوری واال-  یه با حاال گفتم ناخوشر

 !طرفم استخون و پوست الشه
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 به گونه دعا را هایشدست و داد رس خفه ایخنده

 به و گذاشت جیب درون را هاتکشدس .کشید صورتش

ی حجم آمدن انتظار ی از کثی   صندیل روی نهار ظروف 

صحبت به و ثابت مسند لبه روی را اشچانه .نشست

 او با حق .کرد فکر رفتندیم رژه ذهنش در که زری های

 و کرد تالش شدن رسپا برای باخت از بعد آذرخش .بود

ی  پای حال اما .داد حترجی را بودن بازنده بازهم ایستاد وقتر

ی .بود وسط آبان  را شکست باید او خاطر ی به که آبان 

وزی مقدمه  .پنداشتیم پی 

ی بزرگ کاردان شنیدی-  کنه؟ خوادیم کار چ 

 و کشید دست اشمقنعه زیر مصدق .داد تکان رس گنگ 

 :گفت

 تا تو بعد چرخهیم طرفاون-طرفاین ُمردم دهن لقلقه-

 نفهمیدی؟ حاال

ی با را رسش  :افزود او و داد باال نف 
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ی محله که رستوران دوم شعبه-  خوادیم رو هاستعیون 

  !کاربلد آدم یه به کنه واگذار

ی پرسش-  پس؟ چ 

ی تنه نیم  بعداز و کشید می  ی سویآن از را خود گوشتر

 :زد پچ آذرخش گوش در اطراف، پاییدن

ی تا بخشید بهش رو رستوران این-  نداشته اون روی حفر

 .شه نشسته باز خوادیم .باشه

ییم حاال-
 
ی من گ  کنم؟ کارچ 

ی تکتک .برخاست جا از و گفت آذرخش را این  را ظروف 

 کنار آب از ُپر تشت درون .برداشت بودند ترایل روی که

 .شد هادستکش پوشیدن مشغول و گذاشت سینک

ون محض به هم مصدق ی بی   
ی رفیر   پشت گارسن جوانک 

 :گفت و ایستاد آذرخش

یم دهنش به دستش قدراون بزرگ کاردان رخداروشک-

 نداشته رستوران اون پول چندرغاز به نیازی که رسه

  !باشه
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ی  
یجابه حی   ی ظروف جان   :پرسید و کرد مکت 

 !دیگه خالص و بگو رو آخر حرف-

ی از .پیشش برو-  .آییم َبر رستوران مدیریت پس 

ی و ایستادند حرکت از هایشدست  نگاه مصدق به متحی 

 :گفت کارطلب و داد تکان هوا در دست نزی .کرد

؟یم نگاه تهچه- ی وام یه کت   بهش پیش پیش مقدار یه بگی 

 درآمد از هرماه و کن تا باهاش قسیط شمبقیه  بده

 .بده رو قسطش رستوران

ی آن از امروز  بود شلوغ عجیب رستوارن که بود روزهان 

ی خایل حی  ی مصدق همی  ی برای  :افزود دوم ترایل کردن 

ی تو با وامش رخواستد-  .من با دارش چک ضامن 

نیم ضامن یه مطمئنم تازه کار؟ این به داری اضار چرا-

ییم بعدم .خوادیم چندتا خواد
 
ی محله گ ی عیون   قیمتش یعت 

 و قرض بار زیر عمر آخر تا جوراین من و تومنه خدا

ی از .قسطم  نزدیک شام وعده یه قد تونمیم اصال من طرف 
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 صاحابش خوامیم بگم برم حاال که شمب رستوران اون

 .دننیم من به وامم همون خایل جیب با بشم؟

ی  را آستینش و پایی  ی را دستکش .گرفت را آذرخش دست 

ی .زد باال  داد او نشان را بافکش در پیچیده و دردمند مچ 

 :وغرید

تت رس ی از دست این با-  خوامیم .شورییم ظرف داری غی 

 .شنیم جور هاهمضامن بقیه .دین ادامه بودن بازنده به

 .شهیم جور پولم

گ درونش ی با کوچه تنگنای در سالههفت دخیر  سارافون 

، براق هایکفش و کوتاه ی با ورن   در شفته بر موهان 

ی  رویا در .کردیم بازی یلیل رسخوشانه و دویدیم باد دست 

ی ی و باال درآمد با مستقل، بود زن   .کاری موفقیت از دنیان 

 رس نهار موقع، به صبحانه باید که بود مادری انهخ در

 باید که مادری .بودیم آماده و گرم همیشه شامش و وقت

 همیشه سماورش و باشد جارو و آب همیشه اشخانه

 اتو به دست شب و شستیم لباس روز که مادری .روشن

 قد و فرزندش برای کردیم مادری باید که مادری .بردیم
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 در .دردرسهایش تمام با نشستیم رهنظا به را کشیدنش

ی ظاهر، ی و شکسته بود زن  یدست با پی   از بسته پینه  هان 

 این .قلبش بر بسته تارعنکبوت دردی و دهر اجحاف

ی نادیده با همه هم وسط  
 از بودنش قوی و سخت گرفیر 

ی
 
ی را او و گفتندیم بازندگ  .چزاندندیم بیشیر
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، .آذرخش نکن حملت دیگه رو وضع این-  و زرنگ جوون 

ی ی بزم و تی   ی اگه .آیبریم پسش از دونمیم .هستر  بیسر

 دیگه شهر باال اونم درآمد ُپر و نام به رستوران یه صاحب
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 خاطر به و خورینیم رو پرست نکردن خوشبخت غصه

ینیم پس پا آسایشش ین آوان برای .کیسر ا بهیر  رو چی  

ییم فراهم ی بازنده دیگه و کت    .نیستر

 و نزد دم خورد، کتک .کرد تحمل عمرش تمام !تحمل

 گرسنه .کرد تحمل و خورد زخم کشید، درد .کرد تحمل

 شنید تهمت شد، قضاوت .کرد تحمل و شنید توهی  ی بود،

 و شد مطرود خانه از گذاشت، فرار پابه .کرد تحمل و

یک اگر !تحمل فقط .کرد تحمل و شد مادر .کرد تحمل

ی راگ کرد،نیم تحمل بار  کشید،یم فریاد داشت درد وقتر

ی اگر ی اگر زد،یم جیغ داشت غصه وقتر  ناحق را حقش وقتر

م اگر کرد،یم خوایه حق طلب کردند
َ
 هرگز آورد،یم بر د

یم تحمل او که بهانه این به رسیدنیم گزندی زن جنس به

 !تحمل فقط .کند

 !سنگینه وامم این  قسط و خوادیم درشت وام-

 رستوران اون هفته یک درآمد»:گفتیم بزرگ کاردان-

یمیم ماه آخر که ماست نفر 30 درآمد دوبرابر ی یم .«گی 

ی  شه؟یم میلیون چند دون 
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دنگ و کوباندند چکش رسش در گرهامس بازار همانند

ت دنگ
ُ
 برایش را مصدق هایحرف شده ایجاد هاین

ی ی هایچشم و بست فرو پلک .کردند موسیفر  در غرق آبان 

یآ و نعمت ی و نقمت در غرق وان 
 

 نمایان هاآن پس در تنگ

دستکش و گشود را پیشبند .کرد باز چشم بارهیک .شدند

 روی به قدرشناسانه تبسیم .انداخت چکانآب روی را ها

 خود تصمیم .شد کاردان آرش اتاق رایه و پاشاند مصدق

 را باخته چهارسال بازی و کردیم اقدام االن یا بود گرفته را

یتغی با  چنانهم یا کردیم تبدیل برده بازی به هایشکارت ی 

ی در و دادیم ادامه باخیر ی به  خوشبخت و آبان حرست 

 باید  او و بود شده باز راه برایش .شدیم ذوب آوان کردن

ی نگاه بدون بریم قدم جلو به ماجرا، این خوب و بد به کردن 

ر ی شد باعث هاقدم این برداشیر ی نتیجه .داشت
َ
 اتاق د

 تایید ورودش اجازه که همی  ی و کند البابدق را اردانک

 .شود وارد شد

 جویای بیام خواستم تازه اتفاقا .معشور خانوم سالم-

 انشاهلل؟ هستی  ی خوب .بشم حالتون

  .شما مرحمت به-
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ی با .نهاد می  ی روی را هایشانگشت قالب ی از که شوفر  دیدن 

 یلمتما جلو به کیم بود کرده رخنه وجودش در آذرخش

 از قبل فکر، بدون آذرخش .کرد اشاره هامبلمان به و شد

ی  تصیمیم از کهاین  او مقابل شود پشیمان خود ناگهان 

 :گفت رسی    ع و نشست

ی خوامیم-  !باشم داشته پدرتون با مالقانر

 :پرسید خندکج با و پرید باال ابروهایش کاردان

سم شهیم-  چرا؟ بی 

ی را هایشپنجه نگران، دل و مستاصل ی کف  کرده عرق دست 

 :داد پاسخ و کشید اش

 .رستورانشون واگذری با رابطه در-

 و شدند کشیده باال موهایش رستنگاه تا باراین حاجبانش

ی به مبهوت ه آذرخش دهان   :جنباند لب ُبهت با .ماند خی 

 خواید؟یم کیس برای-

 !خودم برای-
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______ 

 �🤧�کاردان شوم هاینقشه و بعد هایپارت
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بیک را نفسش ون ض   شده چلچراغ نگایه با و فرستاد بی 

ل آذرخش رخنیم به
ُ
 رسیدن برای که داد قول خود به .زد ز

ی آذرخش به  آن از نییم اکنون و بگذارد قدم رایه هر درون 

 با باید او که دگر نییم ماند و شد هموار پدرش نام به راه

 تا شدیم حریص ایدب .کردیم نواختیک را آن خودخوایه
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ی هایچشم این بتواند ی موهای این و آن   شده پریشان طالن 

 .کند خود برای بود ُبرده را دینش و دل که را مقعنه زیر

 در دارم تام اختیار .کرده واگذار من به رو فروشش پدر-

 !باره این

ی با آمد بند نفسش و کرد نگاهش چشیم زیر  برق دیدن 

 نفس کم به توجه بدون آرش .َمرد روشن هایمردمک

 :افزود آذرخش بودن

 کنید؟ هزینه باید قدرچه دونیدیم-

 رودرروی و زد دور را می  ی َمردجوان .داد تکان  رس آذرخش

 .نشست آذرخش

 کنید؟ پرداخت خوایدیم طورچه-

 کرد فکر خود کودکان به و دارتر کش را سکوت کیم

 :گفت شده جزم عزم با سپس

  .قسیط هم رو نیمیش دمیم وام با رو نیمیش-

 سفاک و آذرخش نگاه سوخته نیم چراغ ی به زد خندیریش

 :زد لب شده
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 بقایل؟ اومدید مگه-

 .ایستاد سینه در قلبش دید که را آذرخش رسد نگاه

 برای اما  اندازه از بیش که خودخوایه از شد پشیمان

ی از قبل  .بود الزم دلش خواسته بردن پیش  
 آذرخش، رفیر 

ش  امتحان را خود شانس تا زد تاریگ در سیبیل به را تی 

 .کند

طم اگه ویل-  به نیست نیازی اصال کنید قبول رو رسر

ی پرداخت  !کنید فکر دیگه نیم 

ی  ُمرددی کاردان به و نشست  دوباره شده خی  ینیم آذرخش 

ی هایشمردمک که دوخت چشم  او اال کاویدندیم را هرجان 

 .را

، زور خودخوایه،-  آلود، گل آب از فیر یگری مایه گون 

ی اصال سواستفاده  ...ویل بذارید خوایدیم رو اسمش هرچ 

 برداشت می  ی روی از که دستمایل با .دوخت زمی  ی به نگاه

 :داد ادامه دوباره و کرد پاک را اشناصیه روی هایعرق

  .برات جلو اومدم قلبم با من-
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طتون-  کاردان؟ آقای چیه رسر

 گندیده موی تار یه فدای رستوران اون همه .شو زنم-

  .آوان

 آذرخش سوزاننده هاینفس و سییل صدای شدن پخش

ی تنها  جای حال .شد انداز طنی  ی هوا در که بود چی  

ی ک 
ی را درونش سالههفت دخیر زن   بود گرفته هفتادساله پی 

ی بر دریا به رو که  مشغول و نشسته دررفته زوار کریرچی 

ی  
ی بافیر  ی .بود بافتت  زن  ی به که پی   در وجودش قنوسق آن 

 .کرد رخنه کالمش

ی بخوام و باشم زن یه کهاین از قبل-
 

 .مادرم یه کنم، زنونگ

ی و بودن زن حکم، همی  ی به که مادر یه ی و بودن دخیر
 
 زندگ

 هایرنگ همه و کرد دور خودش از رو هارنگ الی کردن

 این من .آرهیم زمی  ی روی هاشبچه برای رو کمونرنگی  ی

ی .خوامیم پرسم گرفیر ی پس برای رو رستوران  دستم درست 

ی زیر  .کنمنیم معامله رو خودم ویل سنگ 

ی را دهانش آب  :گفت نفرت با و کرد تف کاردان پای مقابل 

  .خورد بهم ازتون حالم-
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 .شد گداخته آن در مشعیل آجرپزی کوره چونهم تنش

ی هنوز نفسش ی در ذره ذره اشسینه و بود عصت  م میان  هی  

 روی مستدل تاندون .افتاد خسسخ به گداخته های

ر به را خود و گذاشت زمی  ی
َ
 کاردان اما کرد ترنزدیک د

 برای تقال حال در که او و انداخت بازویش به دست

ی  .داشتنگه  را بود رهان 
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ی معامله رو خودت تو نخواستم من .کردم غلط-  .کت 

  !دیگه شمیم خفه من اصال

ی با و اندکوب چندبار دهانش بر  :گفت رفته تحلیل صدان 
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تون-   .پدر پیش ریمیم باهم شد تموم که کار 

ی از را دستش انزجار با  :زد لب و رهانید کاردان دست 

 .آمنیم جهنمم باتو من-

ع به ملتمس  :گفت و افتاد تض 

 !ببخش .خوردم ه*گ اصال .کردم غلط گفتم که من-

 هم کاردان .کرد جمع هم در چهره و انداخت او به نگایه

 .نهاد ضعفش برنقطه دست ناچارا

ت برای مگه خوای؟نیم رو پرست مگه- ی دخیر  و خوشبختر

 باهات نداره احتیاج پول این به من بابای خوای؟نیم رفاه

 .خودم با ضمانتت اصال .دمیم قول .ادیم راه

 برای اون و گفتم دردم از مصدق به که روزی به لعنت-

ی و سوزیدل ی قوقم،ح کردن بیشیر  گذاشت اومد بود هرچ 

 .تو دست کف

ر
َ
ی نگاه زیر رسخورده و گشود آرام را د  از تن چند زوم 

خانه به را خود همکاران،  مصدق آغوش در .رساند آشی  

 .زد زار و رفت فرو
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م؟ !آذرخش-  دخیر

 بگو چیه؟ من بودن قوی فایده بگو داره؟ فایده چه بگو-

ی چیه؟ من هایکردن صبوری سود ی تو باید وقتر  و هاتنهان 

ی خلوتم  بریزم؟ فرو شده هزارتیکه آینه مثل 

ی  :داد ادامه سوزان او و کشید آذرخش رس ی به دستر

ی-
 
ی و هانداری با من .بود نکبت اول از من زندگ  هابدبختر

 جهنم این توی .شدم بزرگ هازخم و هاغم و دردها و

ی  تبدیل همه که شدم بزرگ و کشیدم قد قدراین لعنتر

 مجبور من و بودن پام زیر که کوچیگ هایارباب به شدن

 و بزنن سییل گوشش توی تا جلوشون کنم رسخم شدم

 .حقارت و رسکوفت رسم توی

ی خواینیم-
 

ی بگ  شده؟ چ 

ی من شهنیم- ی توی دوباره و روُبکیسر  دفنم مامانم شکم 

؟   کت 

 :نالید و کوباند اشگونه بر مانند سییل

ی استغفرهللا-  !دخیر
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 .شم زنده اول از بذار .مامانم رحم توی بذار هدوباری منو-

ی یه .دنیا این توی نه ویل بیام دنیا به اول از بذار  که جان 

ی یه .باشه عدالت ی آوردن دستبه برای که جان   که چی  

  .کنم معامله رو روحم و جسمم و خودم نخواد حقمه

 تهمت جز .دل نشکاندن جز بود چه عدالت !عدالت

ی و نزدن ی و اعدام جوخه پای را گناهن  دن رسوان   .نی 

ی که بود آذرخش عدالت ی بود جوان  ی عدالت .پی   که بود زن 

ی همرس نام با و شدیم فدا مادر نام با  .قربان 

ی بزرگون، قول به آذرخشم- ضاتش که جان 
ُ
ی برای ق

 
 رسیدگ

ی وقتهیچ جااون باشن مذکر زن، درد به  .نیست عدالتر

 بشینم خوامیم .اشنب هم کنار هامبچه خوامیم فقط-

 بینمیم بازی مشغول رو اونا که درحایل و صندیل روی

ی براشون  آدماش و دنیا این از زیادی چی  ی من .ببافم بافتت 

  .خوامنیم

 او هایحرف شنیدن و آذرخش هایاشک دیدن با کاردان

 وارد و گرفت دیوار از تکیه و ربود کف از طاقت

خانه ی همان با .شد آشی   ی اخم   هایگفته از که غلییط 
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ی بر حماقتش کردن عمیل و آذرخش  زده طرح اشپیشان 

 :گفت بود شده

، منتظرتون پدر معشور خانوم- ه هسیر   .بریم بهیر

ت با  او به خشم با و شد جدا مصدق آغوش از حی 

ی پیش کاردان که کند مخالفت خواست .نگریست  دستر

 .کرد

َرضمم و قصد .ببخش رو خطام و خبط-
َ
 بذارپای غ

یجوی ی نیم و ون 
 

ی پای بذار رو نسنجیدم هایحرف .پختگ ن 

ی دیرتر قدرهرچه .بریم شو آماده .قراریم  هاتبچه از بجنت 

ییم دورتر پله یه  .شر
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 سیئه از گذشت موقت و نکرد تعلل .آمد فرزاندنش نام

 را مصدق گونه و بخشید رسعت پاهایش به .کاردان

ی و کرد سفت را چادر .بوسید ین  ی خیال   
 زنگ و آدرس گرفیر 

 ایواسطه کوچک کاردان حداقل تا شد آژانس به زدن

 به او رساندن و رستوران آوردن دستبه برای باشد

 اکراه با که نکشید طویل و افتاد راه به غیظ با .کودکش

ی و نکرد او خرج نگایهنیم .گرفت جا کاردان کنار ی  جواب 

ی ی و گاه سنگیت   تماس زری با جایش به نداد را او نگاه گاهن 

 که خواست او از و  آیدیم دیرتر که گفت او به .گرفت

  .باشد آوان مراقب

 براش؟ گرفتید پرستار-

 آرام حال این با اما سنگی  ی لحنش و بود غلیظ اخمش

 :گفت

 .مادرمه-
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 و زد خندلب آور، خفقان جو این بردن بی  ی از برای َمرد

 :کرد زمزمه

 .خوب خیلیم-

ی به آذرخش  به را رسش .نداد اهمیت َمردجوان حرف 

 طرح آن بر انگشت با و داد تکیه گرفته بخار شیشه

ی دو طرح .کشید  کرده سیاه را شجهان که مشگ چشم 

 :زد لب اختیار بدون عابران، تماشای حی  ی .بودند

 برای فالخن با هابچه پرس بازی موقع کوچمون، توی-

ی  زدن،یم سنگ اونا به بازی رس ی از و کالغا صدای بریدن 

 روی از خورده کز بیچاره  کالغ ی ویل خندیدنیم بعدش

ی هاشاخه  !ُمردیم و افتادیم مایل و خون 

ی  به و بودند زغال چونهم نظرش در که دوچشیم نقاشر

ی دنیایش ه رنگ   هایقطره شکل به حال بودند پاشیده تی 

 :نالید او و کردند سقوط پایی  ی به آب

کالغ جون چون، کنیم کوچ باید پرستوها مثل .بریم باید-

ی های ین  ی جااین شنیم خطاب مادر و زن که نوان   .ارزشهن 
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 زن و کنم اذیت رو تو پیشنهادم اون با خواستمنیم من-

م سوال زیر رو بودنت م کوچیک رو شخصیتت و بی   .برسر

  .برسم دلم خواسته به خواستمیم فقط من

  .رسید بهش شهنیم زوری رو دل خواسته-

ه خیابان عرض و طول به و انداخت جا را دنده  خی 

ون کالفه، را نفسش تنها و نگریست  .کرد فوت بی 

ی دوست-  .نداره عاقبت نباشید دل یه اون توی که داشتت 

 .مونهیم زهر مثل طرفه یه عشق

 من بعدش بده قرض من به رو دلت روز یه اندازه به تو-

 .کشمیم رس رو شوکران جام

ی آخر و اول !مرگ-  .عشق 

 .کرد چانه گاهتکیه را دستش و کشید آیه

 رو خفتم رسیدن تو به بعداز قراره اگه باشه حاللم مرگ-

ه  .بگی 

 .شما برای شد دلم روز یه اندازه به محال فرض بر اگه-

ید همرسی به منو تونیدنیم بازهم  !بگی 
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 کیم را کمربندش .کاست ماشی  ی اندازه از بیش رسعت از

ه آذرخش رخنیم به سپس کرد جاجابه  .شد خی 

 چرا؟-

ی و پدری خانواده و پدر به فقط رو هابچه حضانت-  حتر

 مادری اونم .مادر به نه دنیم بچه مادربزرگ بزرگ، پدر به

ی از و  باشه کرده ازدواج که ی شبچه طرف   سن از بیشیر

ی  .باشه داشته سن قانون 

 دادن؟ بهت رو طورآوانچه-

 را چادر َپر .نبود توانش در پنهانش ازری از گفیر ی سخن 

 :کرد نجوا آهسته و گرفت ترسفت

 .نیست سالشهفت هنوز-

م روبرات حضانتشون تونمیم دارم رو آدمش من-  .بگی 
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ی با ی اما افتاد وسوسه به کاردان صدای شنیدن   نگاه وقتر

ی اجابت از بعد پیشنهادات از دید را او آلود شعف  کردن 

یحواس به را خود .ترسید اشواستهخ  :گفت و زد پرنر

 رو گلیمم خودم عمر یه .آدیم بدم ترحم از که دونیدیم-

ون کشیدم آب از ی اگر .تونمیم بعدم به حاال از بی   حرف 

 و کیه طرفتون بدونید که اینه بابت زنمیم گذشته از هم

ی یه برید .نکنید تلف پاش به رو عمرتون  یه جااون که جان 

ی من از روبکشه انتظارتون باشه نفر  .شهنیم گرم براتون آن 

ی .بشه تلف پات به عمرم خوامیم-  هست؟ حرف 

ی و ساخت آزاد را نفسش .کرد نگاهش موشکافانه  هدف 

 رسش از دست کهاین برای .داد قرار جاده  را نگاهش

 :زد لب کند امید نا را او امید و بردارد
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ی- ی زمان  خونه و زندگیش من، پدر فهمیدیم که هست حرف 

ش و ش  .دادیم اجاره باهم رو دخیر

یدل جیغ با ی اثر بر ماشی  ی هایالستیک که خراشر  
 گرفیر 

ی ترمز  اگر .شد متمایل جلو به آذرخش کشیدند، ناگهان 

ی کردنیم بند داشبورد به را خود دست و نبود کمربند  بالن 

 .گرفتیم را او دامن سوزی خانمان بس

 شدید؟ دیونه- 

اهنش دکمه  که حایل در .کرد باز هوا کمبود خاطر ی به را پی 

 با شد ترسفت و سفت فرمان دور به هایشمشت

 :زد پچ ناباوری

 ...پدرت-

 که نداد یاری نفسش .بچیند هم کنار را کلمات نبود بلد

ی و بگوید سخن درست ی باز حتر ی باد و کمربند کردن   زدن 

ی ساز چاره خودش  و گرفت عمیق مد چند .نشد او بد حال 

ی هایکک کردن رفع برای  کرد سیع جانش به افتاده شک 

ی به  بازهم اما برساند رسانجام به را ناتمامش جمله سختر

 .نبود موفق
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 ...توروهم پدرت-

ر
َ
 را جلو به رو قدم چند .شد پیاده ماشی  ی از .گشود را د

ی و کرد یط ی رس ی از .ایستاد ماشی  ی مقابل   محکیم لگد ی ناتوان 

ی از فریادی جوش و شدد با و کرد ماشی  ی سی  ی نثار ی  ناتوان 

 او به را خود آذرخش شد باعث امر همی  ی که داد رس

 :بگوید و برساند

یم قلبش به رو اون و داره دوست رو نفر یه که آدیم-

  !کنه قبول شمگذشته باید قبولونه

 خانواده که دانستندیم دو هر آرش و آذرخش 

ام بالجبار  او واستهخ به شاید  پرسک  رسشناس  احیر

 گذشته با اما بیاند کنار کودکش و آذرخش با و بگذراند

ی این و هرگز او یم آرش  به باید آذرخش که بود چی  

 .فهماند

ی با هم رو تو پدرت-
 
 داد؟یم اجاره شخونه و زندگ

 جمله باالخره توانست تا داد دست از را روانش و حیات

نیم نگاه آذرخش به هنوز اما برساند اتمام به را ناتمامش

 .کرد
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ی دوتا پدرم-  .داشت دخیر

 و رساند آذرخش رودرروی را خود  .داد کف از طاقت

ه ی در خی   در را سخنانش ادامه تا ماند منتظر او چشم 

 و ببند گلوله به را او .دهد جا دهانش کالنشینکف

 .فرستد مرگ کام به را مرد قلب و عشق ناجوانمرانه

ی- ی و بودن ایاجاره رحمش و دشخوی بزرگش دخیر  دخیر

 شاگرد محل، مکانیگ مکانیک کوچیکش برگشته بخت

ستا
ُ
 .بود رضا ا

ی آذرخش-  بزرگ؟ یا بود کوچیک دخیر

ی او شد باعث امر همی  ی که گرفت کاردان از روی  بیشیر

چشم و چفت آذرخش چانه زیر  را دستش  .شود جری

 سکوت ربراب در و کند خود هایچشم با مماس را او های

ک ی پشت زور قدرآن دخیر  تقالهای که بگذارد خود دست 

ی برای آذرخش  .شود بیهوده و پوچ دستش از رهان 

ی خودم به کافیه شد خراب ماشینت هروقت-
 

 .بگ

ه به راسخ نگایه با و گفت را این  ادامه کردنش نگاه خی 

ی فشار از کاردان .داد  .کرد گرد عقب و کم خود دست 
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 کنار گاردریل او کشیدن پس اپ ازای در هم آذرخش

 کنار در حضورش به دگر .افتاد راه به گرفت را خیابان

ی کاردان  گور بود اگر که نبود عاشق او .نبود احتیاچ 

ی نبش را گذشته  مبادا کهاین از ترسیدنیم و کردنیم قی 

ی آذرخش ی پس .باشد اول دخیر  کردن کمک قید ی که بود بهیر

 .بزند را او

ی-  .کن صی 
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ی ین   .کرد تند قدم دنبالش به دید که را آذرخش اعتنان 

ی با و گرفت را او چادر  قلبش بر .ایستاد برابرش در جستر

به  :گفت عجز با و زد ض 

  .یگ آذرخش .یگ خدا-

 و زد هایشانگشت الیالبه پیچیده چادر ی تکه بر ایبوسه

 :داد ادامه

ی قلبم توی ملکه پس نفره یه برای و یکیه قلبم -   .آذرخش 

ی دو  .گشود هم از کیم را هاآن .گرفت را زن چادر بال 

 :افزود و شد ترنزدیک او به قدیم

ی اگه-  یگ خدا هم، باز بود آذرخش هم بزرگ دخیر

 .یگ آذرخش

 سطح و حد در !کی  ینیم قبول منو وقتهیچ تخانواده-

 .نیستم شما شاءن و

ام من انتخاب به امخانواده- ی به .ذارنیم احیر ی حکم   .من دل 

 کردیم فوران صداقت َمرد هایچشم از .گرفت بغضش

 .بدهد او دل به دل نبود قادر هم لحظه یک  برای او اما
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ی تمایم  نام به خریداری و گذاشت حراج به قبال را خود دل 

 خود ازآن ممکن قیمت ترینرخیص با را آن همه اصالن

 دهد نشان العمیلعکس چنی  ی که داد حق کاردان به .کرد

 هایحرف با کرد مات و کیش را آذرخش او بازهم اما

 .آخرش

ی این .نبند من پای به رو دلت زنجی  ی- ش من دل   به رو زنجی 

 .بسته دیگه یگ پای

ی هر-  دیگه؟ شهیم باز روز یه زنجی 

ی هر- ی اال زنجی   .واقیع عشق زنجی 

ن کیم برای آخر وانفسای در ر  نآسما سوی به روی اکسی 

ی شاید تا کرد تنفس بار چندین را آلوده هوای .گرفت  فرچ 

ی عطر ی به آلوده هوا این !نه اما شود یم .بود معشوق نفس 

 .کردنیم زنده که کشت

؟ من عشق-  نیست؟ واقیع چ 

ی- ی طرفه یه عشق  ی مثل   مونهیم خشتیه دیوار ی توی میخ زدن 

 .نداره دوایم اما
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ی گریبان از آمد ستوه به  تا باال از را ستشد .قلبش گی 

 :گفت و کشید چهره بر پایی  ی

؟ اون- ی و غل پات به رو دلش اون چ   کرده؟ زنجی 

نگ خود در هرگز هاعاشق دانستیم اما نبود مطمی  ی  نی 

ی ده از اصالن .دهندنیم جا  فریاد را داشیر ی دوست فرسج 

 .زدیم

 .پام دور  کرده شسلسله سخت و سفت-

ی- ی دیگه؟ نکنم تالش است طرفه یه عشقم چون یعت   یعت 

 کنم؟ کور رو قلبم امید چراغ

  .رسابه تهش وایه امید-

 نداشت دگری چی  ی واقع در .کرد سکوت و گفت را این

ی سکوت باید گایه و بگوید که ی و آن   را  مدت طوالن 

 .کرد برداشت رضا به  حمل

یم عقدم سفره پای یا برات جنگمیم من ویل !نه بگو تو-

ی  ...یا شیت 
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 در .نرفت پایی  ی خشکش گلوی از اما داد قورت را حرفش

 .پاشیده آذرخش روی به و  شد تهوع آخر

 .شونمتیم عقدش سفره پای-

ی ان و متحی   :افزود او و کرد نگاه کاردان به حی 

ی- ی کام  ی تو از من دل  ی ویل مونهیم نصیبن  ی کام   اون از تو دل 

ی رو کاری باید !دیگه همینه هم عشق .نه  قلب که کت 

ی من کنار .خوادیم معشوق  اون پیش فکرت ویل باشر

  .نیستم ظالم من و ظلمه

ر .افتاد راه  ماشی  ی سوی به راجل و کاهل
َ
 اما گشود را د

 .بازداشت رفیر ی از را خود

 معشوق خوشحایل اون از عشق که عاشقم یه فقط من-

 .خوادیم رو

ی با گایه خود از داشیر ی نفرت
 

یم آغاز عشق نام به جنگ

ی .شود
 

هم او اما داد نشان بازنده ابتدا از را کاردان که جنگ

 قطره آخرین تا ارتش نامه آیی  ی به وفادار ایرسجوخه چون

ی در خود خون د میدان   و رشادت با و پرداخت مبارزه به نی 

ار خود از را آذرخش هایش،مروت ی .کرد بی    که آذرخیسر
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ی در و بود عشق راه بریده رس  
ی دوری عی    لشد گایه گزیت 

ی رس ی و بنشیند که خواستیم ی پیکره به را جانن   روحن 

 دوستش .داشت اما نداشت دوست را اصالن .بزند وصله

 که قدری به داشت دوستش .ابد تا االن قدر به داشت

ی ی تا بماند دور او از شد حاض   سلب پرسکش فراغ و راحتر

 حکم با را خود کرد محکوم و داشت دوستش .نشود

ی  همی  ی و برید او از را خود اما شتدا دوستش .جدان 

 .دیگری به کند وصل را خود تا شدیم مانع داشیر ی دوست

ی دوست ی دادیم نشان آن آخر که داشتت   امتداد تنهان 

ی ی گریبان ابد تا االن از عشق جای به و است تنهان   او گی 

ی .است ی تکرار برای که عشفر  را آن گذشته،  اشتباه نشدن 

 وفادار یادش به خواهدیم حال نای با و راندیم خود از

 .بماند

 

 

 

  

 



  روبِن                                                 

 

 117پارت#

  

 

 

*** 

ی چونهم قفل، شدن باز صدای ی کولی   در شده اسی 

ی بوران،  نشاند دوشانش بر چهارسال اندازه به سنگی  ی برف 

ی با .کرد خمیده را قامتش ثانیه از کرسی در و  این دیدن 

ی خانه یم مسلخ به را او که شدیم تداغ برایش خاطرانر

فراغ با و ورزیدندیم عشق .بودند شاد خانه این در .کشاند

 این از و آمد طوفان اما گرفتندیم کام دگر هم از بایل

 را اصالن که ایویرانه .گذاشت جا به ویرانه یک خانه

 بیماری و کار با که گرفتاری همه آن از بعد کرد مجبور

 بیاید نهخا این به .کند آزاد را خود باالخره  داشت سوگیل

ر
َ
یکتف با .بگشاید را اتاق ود  عسیل سوی به افتاده هان 

 و لهف آن روی مانده جا به همراه تلفن دیدن با و  برود

 را آن روی هایعنکبوت تار  .بجوشاند وجودش در رشک
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 بدون .زدود برشلوارش کشیدن با را هایشخاک و برداشت

 هلب بر نشسیر ی بعداز و گرفت دست به را شارژر تعلل

ی  .شود روشن تا ماند منتظر غبار از ُپر تخت 

ی روشن کاش ای- ی روشن اگه .نیسر  که دوعالمم رسوای بیسر

 .کردم جفا آذرخش حق در

 همراه تلفن به .بلند اصالن نهاد از آه و شد روشن صفحه

ی و هاپیام و هاتماس لیست .افکند نظر  زباله سطل حتر

ی  تنش به قدری به و کرد پایی  ی و باال را آذرخش گوشر

 و کوباند دیوار به را همراه تلفن ناچارا که شد وارد فشار

 آتشش مادرش طبع به و سوگیل .داد رس فریاد توانست تا

 .ریختند آب ایپیاله اشسوخته جسم بر بعد و زدند

ی آذرخش ی بدون   به شده بافته ریسمان او و بود تقصی 

ا آذرخش .انداخت گردنش  .کرد طردش او و بود می 

ی آذرخش ی خود خانواده با حتر  با فقط و نداشت ربیط خط 

 بر را بودن خائن انگ او و بود ارتباط در سوگیل و او

ی   .برید رجم و سنگستان را حکمش و چسباند اشپیشان 

 



  روبِن                                                 

 

 کردییم پیش چهارسال باید که کاری اصالن؟ کردی چه-

ف توی تف کردی؟ االن ی نداشتت رسر فن   دو هر از که رسر

 .کردی ظلم زن دوتا به طرف

ب یک و گرفت را پرده دولبه هوا، کمبود از  هم از ض 

به شدت از .گشود  برخاست هوا به خاک از گردبادی ض 

ی او اما  جز به چی  ی هیچ و نبود اهمیت حائز برایش چی  

 ذهنش در دیدارشان آخرین در آذرخش گریان هایچشم

 و نهاد هایشلب شکاف مابی  ی را سیگار نخ .نشد حکایک

ی از را شهر منظره  .نشست نظاره به گرفته لکه شیشه پشت 

ی- ی این .اصالن خوردی فریب تمام چهارسال   گناه چوب 

 .شد کوبیده رست روی که خودته

ی  و کرد هقهق دل ته از .چسباند شیشه به را اشپیشان 

 آذرخش خواستیم .نهاد شیشه پهنای بر را دستش کف

 بار زیر شد تدفی  ی هربارخود اما کند دفن را خاطراتش و

ی هایتهمت و غم همه آن  و دانست روا که ناروان 

ی کرد نیششان  و نکند فکر او به خواستیم .آذرخش برتن 

ی به
 
ی ماه ده آن اما دهد ادامه زندگ  را او ایلحظه کذان 

 



  روبِن                                                 

 

ی چه این .کردنیم ترک  با را سالهفت که است منجالن 

 عاشق نتوانست ماه ده آن اندازه به اما گذارند سوگیل

 اما کند تداغ سوگیل با را خاطراتش خواستیم .دشوی

ی زورش ماه ده آن .نداشت را کار این قدرت  تا بود بیشیر

ی .سالهفت  شده پاک سوگیل با کمال و تمام خاطرات گون 

 کم همی  ی برای .داشت رس در را ماه ده فقط و بودند

 .ترگریان و سوزتر ُپر بار این .زد زانو طاقت

ی دو و دل یه دونمیم .هکارمگنا دونمیم خدایا-  بودن دلی 

ی ی تاوان بودن   .تنگه دلم ویل داره و داشت سنگیت 
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  روبِن                                                 

 

 

 را رسش .نبود هایشغم یاری صدایش و رفت هایشنفس

ی .فروبست پلک و داد تکیه دیوار به  به سیگار ی از دگری کام 

ی  نیمه آتش تتمه با را بعدی سیگار و گرفت رسانده فیلیر

ی  هنوز .نهاد لبش کنج را آن دوباره و کرد روشن قبیل جان 

یم باران بوی او برای داشتنش دوست و داشت دوستش

ی .داد وع هنگامنابه که باران   از بیش را او و کرد بارش به رسر

 غرق خود در آذرخش هایدست هوای در دگری زمان هر

 .اشنداری وقت برای پایه بود دردیهم او برای باران .کرد

 برای از شدند روانه باز هایشاشک و نهاد هم روی کپل

ی ی دل 
 

 باران صدای اکنون و داشت را صدایش تمنای که تنگ

 جاده به را دل و کشید را سیگار .برایش بود شده تسیل

 در .کرد لمس و حس خیال در را او .کرد رایه او خیال

ی به و گرفت آغوش ی خیاالتش آذرخش .رسید پوچ   بود زن 

ی همان .رسدهاف و غمگی  ی  با ساخت خودش که آذرخیسر

 .حقش به نا ظلم

ی آخر و اول مقض- ی رس ی روی .اصالن خودنر  سوگیل عشق 

چشم .زد رو چوب اون خودت رس روی زمونه زدی چوب

 



  روبِن                                                 

 

 رو هاتچشم نور روزگار کردی خاموش رو دیگه یگ های

 .کرد خاموش

ی تداغ با ی هایچشم کردن   جا از بارهیک آذرخش، خاموش 

ی و تکاند را هایشلباس خاک .استبرخ  له پایش زیر را فیلیر

ر ی به را خود .کرد
َ
 به نگایه رفیر ی از قبل اما رساند خروج د

 گذشته برای عزاداری معنای به را امشب .انداخت خانه

ی ی به .کرد تلفر نیم او مال دگر آذرخش که بود واقف خون 

 هک کند کاری چگونه  بود بلد هم او و بالجبار مگر شود

 هایشگام دوباره شود مجبور و کند فراموش را گذشته او

 آبان را نامش اصالن که اجباری .بردارد اصالن با گامهم را

 است سهل که خانه این در آمدنش آذرخش و بود نهاده

 از اصالن که زمان آن .دهدیم کودک این برای هم جانش

ی آوان جود د، بون   نت جز به رایه دگر که است گاهآن بی 

ی او برای اصالن هایخواسته به دادن  عزم .ماندنیم بافر

 صحبت سوگیل با باید .شد خانه رایه و کرد جزم را خود

ی مراعات .کردیم ی کردن را او حال   کیم که حال .بود کاف 

ی اوضاعش  .بدهد پس جواب تا رسید وقتش بود بهیر

ی و جور و اعتساف این جواب  آذرخش حق در که جفان 

 



  روبِن                                                 

 

 بعداز باشد هم مادرش با کتاب و ابحس .بود کرده

 .سوگیل از کردن رشحساب

ی خسته-  !آقا نباشر

 پادری روی پاهایش کشیدن حی  ی .کرد خارج تن از را کت

له به ی خشک می    این همانند را سوگیل جواب آبشان کردن 

 پایش از را هایشکفش که همی  ی و داد رسد روز چند

ی درآورد ی با .دش آبان اتاق رایه وقت فوت بدون   دیدن 

ی  امتناع المپ کردن روشن از خواب، در غرق پرسک 

ی کنار ی  .کرد  .نهاد موهایش بر ایبوسه و نشست او تخت 

 !دیدم رو آوان مادربزرگ دنبالش مهد رفتم که امروز-

ر ی 
َ
ی د ی ترینکوچک تا بست آرام را آبان اتاق   خواب صدان 

 ابروانش پیوند کردن تنگ با سپس نکند مختل را پرسک

 :پرسید

ی خب؟-  گفت؟ چ 

ی سوگیل  
ی حی    

 در کیسه درون اصالن خیس کت گذاشیر 

 :گفت پاسخ

 



  روبِن                                                 

 

ی- ش کهاین از و کرد تشکر خییل .نگفت خاض چی    دخیر

 .کرد عذرخوایه بمونه نتونست و داشت عجله
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ی تای یک  را هایشدست و فرستاد باال را کمانش حاجب 

 چشم مرتعشش هایانگشت و سوگیل به کرده چلیپا

ی با و داد تکان افسوس نشانه به رسی .دوخت  
 گرفیر 

ه اندگ .کرد نشسیر ی به مجبور را او بازویش  نگریستش خی 

 زبان بر را مغزش درون هایحرف و داد کف از طاقت اما

 .راند

 ...نحس روز ی اون ...پیش چهارسال-

 



  روبِن                                                 

 

 :زد لب دوباره و کرد مکث کیم

 بود؟ مامان و تو نقشه -

ی قبل از  او از را سوال این روز یک اصالن که داشت خی 

د این برای را خود  دلیل همی  ی به .پرسدیم  برمال و نی 

ی دوشانش بر زیادی وزنش که رازی این کردن یم سنگیت 

 بازهم اما .نبازد را قافیه برابرش در تا بود کرده آماده کرد

ی هایشپنجه و صدا ارتعاش ی از و بودند اختیار بدون   لکنیر

ی .خارج ه بر رسد عرفر اف و نشست کمرش تی   با  گونه اعیر

ی  :کرد زمزمه زدهغم و پشیمان لحت 

 اصالت از مامانت .باشه خودم برای تهمه خواستمیم-

 از  .گفت آذرخش نبودن شاءن در و خانوادگیتون

ی ندیدن و زحماتت ی از .هاتجوون   راه توی شدنت پی 

اکت اثم و ارث از .بابام با رسر ی از و  می   قرار دیگه که عشفر

ی اضارهای از بعد خواستم .باشه من برای نیست  جامن 

ی برای  
 و زندگیم برای باشم جنگیده حداقل آذرخش، گرفیر 

  .ندم دست از رو عشقم

 



  روبِن                                                 

 

ی چه به-  یه دادن نشون کار گناه قیمت به سوگیل؟ قیمتر

ی  بود؟ من زن قضا از که دخیر

 کف بر هایشهمژی از دیدگانش آب و افکند زیر به گردن

 :گفت هقهق با .شد رسازیر

ی .شهیم قبل مثل چی  ی همه کردمیم فکر-  همه و هستر

 که مطمئنم ویل نیست عشق هرچند .منه برای وجودت

 .خودیم برای

ی به را خود کیم  که کرد ترنزدیک انفجار به رو اصالن 

 او از روی و گرفت فاصله او از کمرش کشیدن با اصالن

 .برگرداند

 دوست همون و خودم عشق قراره، که دونستمنیم ویل-

 !بدم دست از رو تو وجود همه و تو بندنیم داشیر ی

 خطوط در شد گم او و انداخت چنگ اصالن یقه به

ی هردو .سوگیل چهره در افتاده  ایغصه از بودند شده پی 

 .بود سنگی  ی بارش زیادی که

ی عاشقم نشد- ی رو عشقم چرا ویل درست بیسر  به فروختر

؟ اون ی باز آره دخیر  .بود خودم خریت زندگیم به پاش کردن 

 



  روبِن                                                 

 

ی اوایلش  بعدش، اما گذراست کردمیم فکر .بودم خیالن 

 .کردی حراج منو وجود تو

ی دونمنیم خودمم من- ی این یهو .شد چ  ی دل   احمقم و حیان 

 .کفم از خورد لی  ی و شد مایه مثل

 .کردن توبیخ .نزد پس را او اصالن .نهاد اصالن برسینه رس

ا .نکشید فریاد  هایشغم و حرست از پر ی توپ .نگفت نارس 

ی برای  و خورد فرو را خشمش .نکرد خایل را  که خطان 

 .نکرد بازخواست او از کرد دار لک را آذرخش پاک دامن

ی هر برای  و صبور و بود شده خسته اصالن ی صی  سختر

 زده زانو و شده درمانده اصالن .دارد وجود زیادی های

  .بود شده تمام و بود کشیده ته اصالن .بود

ی چرا- ؟نیم بهم چی  
 
 گ

ی دور ی به را دستش  ی و ناسور تن   کرد پیچک سوگیل ضعیف 

 سوزناک هایشچشم و  داغ هایشپلک که درحایل و

 :زد لب شدند،

 



  روبِن                                                 

 

ی من- ی مگه آخه؟ بگم چ  ی که اینه از غی  ات تمام   تقصی 

ی روی ی خودمه؟ شکسته گردن   بگه یچی  ی یه باید که اون 

ی  .من نه تون 

ی یه تو-  یه دونمیم چه فحش رسزنش، .ویل بگو چی  

ی ی یه .چی   ی خایل که چی    !بیسر
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 در هایشرگ .کرد مشت را هایشدست .بست فرو پلک

 در و سوختیم گلویش .بودند پوستش ترکاندن مرز

ی نداشت سودی اما کشیدیم گدازه شعله اشحنجره  وقتر

ی به  .گذشتنیم باز قبل چهارسال 

 



  روبِن                                                 

 

ی- ی بگم که هرچ   و رفته و گذشته هاگذشته .است فایدهن 

 پاره حنجره من که قدرمهرچه .من برای موند روسیاهیش

ونم هرز رو دستم و کنم  و خودم فقط گردهبرنیم بی 

ف ی رو مردونگیم و رسر  .کردم خراب این از بیشیر

 ایدجله با .نهاد اصالن شانه بر دست متهلف و تائب

ی را خود هایشگونه از شده جاری ی  به بیشیر  اصالن 

د فروریخته  .فرسر

 رو صحنه اون کردیم مجبورت که هم پیش چهارسال-

ی ر شدیم و ببیت  رو   خوندیم قدراون گوشت توی و جادو و 

ی دادی طالقش رو آذرخش تا ی هیج   نگاه فقط .نگفتر

  .کردی

ی  :افزود و کشید اصالن شده پشت کم موهای به دستر

ی قدرنای-  .کردن ریزش موهات که خودت توی ریختر

 و کردی تحمل قدراون .شدن سفید موندن که هموناییم

 روی و چروک شدن شهمه که خوردی غصه یواشگ

 .شدن نمایان صورتت

 



  روبِن                                                 

 

ی .بودن حقم- ی .بودن آذرخش و تو شکسته دل تاوان   بیشیر

 .حقمه اینم از

 بار کی نه .کوباند رس به تحمل از خارج و پرخاشگرانه

مچ شد مجبور اصالن که ایگونه به .بار چندین بلکه

د را هایش ی به  تا بگی   .ندهد ادامه خودزن 

ریخیر ی اشک ت،ریخته موهای هات،چروک و چی  ی مقض-

 منه .منم شهمه صدات درد و نگاهت غم پنهونیت، های

 .دستمون داد کار جهالتم که احمق

ی تو- ی خاطر ی به نزن خودت .نکن .نیستر ی من   .الیق نا احمق 

ی برای دگر تا چسبید مستدل را سوگیل هایمچ  و رهان 

ی ی با سپس نکند تقال خودزن   پژمرده و ضعیف صدان 

 :پرسید

ش گ رو َمرد اون-  کرد؟ عجی 

قابل صدایش و تن لرزش ل غی  ی همان با اما بود کنیر  حال 

 :زد لب موتش به رو

 



  روبِن                                                 

 

ی پرس ی»:گفت .شناختیم رو اون مامانت-  ابقس نگهبان 

ی .«بوده بابات خونهچاپ ی تو که هم وقتر  و پرس ازش رفتر

ش شد مطمی  ی که  مامانت کردی جو  خورد هدف به تی 

 چابهار کرد راهیش و داد بهش درمون و درست باج یه

 .رسکار بذارتش که داییت پیش

 :افزود و کوباند برپاهایش را هایشمشت

 اساشالتم .کرد التماس .رساغمون اومد .زد زنگ آذرخش-

 من .ترسنگ رو ما ویل کردیم خون رو آدیم هر جیگر

 بهونه با مادرت و گرفتم ازت رو زندگیم انتقام که گفتم

ی و آرزو کردن پیدا و شکایت  
 حربه با اون، از بچه گرفیر 

ی اذیت ی و ترسید اونم .کرد تهدید اونو پرسش کردن   وقتر

ی تونهنیم و کوتاه جا همه از دستش دید  رو گناهیشن 

 .رفت و واگذارکرد خدا به مارو کنه اثبات

ی  دست و بست را کمرش مادرش .نداشت گفیر ی برای چی  

 آب مرجان .آمدنیم بر توانش از کاری .زد برقتلش

 .خشگ در زدن پا و دست و ماند او و خشکاند را حوضش

ی من .ببخش منو اصالن-  .کردم نادون 

 



  روبِن                                                 

 

ی به  وهایابری .افکند نظر سوگیل شده خیس و رسخ صورت 

 را او چهره رفته درهم خطوط و مو بدون رس تراشیده،

ی و نحیف جسم بر را نگاهش و کرد نظاره  چند که صورنر

 انداخته خط آن روی هایشناخن واسطه به قبل لحظه

ی خدا را سوگیل کار .داشتنگه ثابت بود،  با بود کرده تالف 

ی عذاب  ترحم و بود انداخته جانش به که وجدان 

ی واپسی  ی در که شدیم آن از مانع  اصالن  اورا  زن، لحظات 

  .بود ُمرده که ایگذشته خاطر به دهد آزار

ی منو باید تو- ی من .سوگیل ببخیسر ی برای چی    تو بخشیدن 

ی .بینمنیم ی توی گذشته بخشیدن  ی دست   .آذرخش 

 ازش هنوز ببینم مردنم از قبل رو آذرخش خوامیم-

 .ببینمش خوامیم بگو کردی پیداش اگه .نطلبیدم حاللیت
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 او رفته عقب گیس کاله و کرد دراز کاناپه روی را سوگیل

ی رس ی روی .برداشت رسش از را ی  زن کچل  ی دست   نوازش 

 :گفت و کشید آمی  ی ترحم

ی که پیش سالیک همون از -  کردی، بدی حقش در گفتر

 با باالخره .بگردم دنبالش گرفتم تصمیم و اومدم خودم به

 چند و کنم پیداش پیش وقت چند تونستم پرسون ونپرس

 ثابت بهم .گهیم غلط عقلم که شد ثابت بهم پیش روز

ی که شد هن   .تقصی 

 هاینفس با و افتاد سوزش به صورتش گریه فرط از

ی راه و سنگی  ی  :زد لب  بود شده بسته که گلون 

 بود؟ طورچه زندگیش وضع بود؟ خوب حالش-

 



  روبِن                                                 

 

 هاهمسایه .نبود بد گیشمزندی وضع .بود خوب حالش-

 ویل کنهیم کار رستوران توی و است بچه یه پرستار گفیر ی

ی خانویم توی گفیر ی فقط رستوران کدوم نگفیر ی  کم چی  

ه محل یه و نداره  باورت  .بخونه نماز رسش پشت حاض 

ی توی دونمیم .زنهیم چادر آذرخش شهیم  بودن عوض 

ییم ویل ندارم لنگه  سیایه بی  ی از ماهش صورت گردی دون 

 .درخشهیم چادر

ی ی از خی   سوگیل رس ی روی .نداشت خود احوال و  حال 

یم نوازش را آذرخش موهای خیالش در و کشیدیم دست

گریه صدای و نهاد دهانش بر را دستش هم سوگیل .کرد

 ازهم را اصالن رویاهای مبادا تا  کرد خفه را خود های

 .بیاورد در شخود هوای و حال از را او و کند گسسته

 مرجان نثار گاها و هاحماقت خود، به که بود لعنت تنها

 .کرد هایشدسیسه و

 شونهمسایه .ُمرده شوهرم گفته محل اهل همه به-

 روح به گفته ویل کردم پیدا خواستگار براش گفت

یم .داره آرامش من بدون گهیم آذرخش .وفاداره شوهرش

 .راضیه زندگیش از گه

 



  روبِن                                                 

 

 چنانهم اصالن و  رسید خفقان به ریهگ فرط از سوگیل

ی موهای بر پنجه  و کشید آذرخش پنبه چونهم فرض 

ی اشک  .ساخت رها سوگیل صورت بر را خود سوزان 

یم که زننیم داد هاشچشم ویل خوادنیم منو گهیم-

 که رفتم اشتباه رو راه کجای سوگیل؟ کنم چه من .خواد

 با دارم حاال که شکوندم تورو دل نکنه این؟ شده زندگیم

 دم؟یم پس تاوان خودم دل شکسیر ی

ی زیر دست چشم در .کشید باال را او و نهاد سوگیل بغل 

ه اشکش از شده متورم و رسخ های  :نالید و نگریست خی 

  کردم؟ بد تو به من آره؟ سوگیل شکوندم رو دلت من-

 و خیال ورطه آن از .شدند سست و راجل  هایشدست

ون را خود توهم  :کرد نجوا آرام و کشید بی 

 بدم گفتم بار هاده .کردم بد حقت در معلومه !خب-

 و بودی هامچشم جلوی سالسه .پرسمیم بازم ویل کردم

 زندگیم تو ماه ده که شدم کیس عاشق تمام وقاحت با من

 عشقت ویل باهایم سقف یه زیر که سالهفت شد .بود

 و سوختم دیگه یگ نافرجام عشق توی و ندیدم رو
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ی درکمال یم ن   بسنده بودنت به داشتنت،دوست به رسر

 بود بزرگ دهنم برای زیادی که بودی ایلقمه تو .کردم

 .سوگیل

ی ی با و گرفت قاب را اصالن صورت   از افتاده خش صدان 

 :گفت اشک و بغض فشار

 که بودم کجا من گم،یم بازم ویل کردیم صحبت هم قبال-

؟ منو تو  من .گذار و گشت یا مبود مسافرت یا من ببیت 

 .زنونه هایدورهیم و دوستام خونه یا بودم بابام خونه یا

خونه توی من گ  من گ کردم؟ خانویم برات خونه آشی  

 گ دادم؟ خرج به زنیت برات و دادم تحویلت مرتب خونه

 گ بودم؟ کنارت عید چندتا کردم؟ خرید باهات پاتپابه

ی برات  و کردم کار هتهمرا گ خونه؟ توی کردم دلی 

ی برات که دیدی منو گ تو مشورت؟ باهات  و کنم عاشفر

؟ عاشق بخوای تو یم فکر و بودم لفظ فقط من بیسر

 .کافیه تو به عشقم همی  ی کردم
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 او مردانه هایاشک سپس ایستاد اصالن مقابل دوپا روی

 :داد ادامه باز و زدود  پنجه با را

 تازه بودم پیشش که چندروزی اون .بود خوب آذرخش-

ی بودن زن که فهمیدم ؟ یعت  ی فهمیدمیم داشتم تازه چ   زن 

 گذار و گشت اگر .اعتداله به چی  ش همه داره شوهر که

 نهایتا یا بار یک ایهفته باید داره  ایدوستانه دورهیم و

ی با بار یه ایهفته داره خریدی اگر .باشه دوبار  و دوستاش 

 ندادم دلت به دل من .باشه وهرشش با دوبار ایهفته

 ی زیر و بریدی دل تو که اصالن
 پناه دیگه یگ عشق چیر

  !آوردی
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ی زیر که ایخورده باران گنجشک چونهم ی برگ   پناه درختر

د،یم  مغموم و گرفت پناه سوگیل سینه قفسه به اصالن گی 

  .ایستاد جاهمان

د آذرخش-
ُ
ی و بود رسکش .تخس و بود غ  به ویل پروان 

ی انزمام
 
 و بجنگه بودن خوشبخت برای بود بلد بدش زندگ

ی تو بودن آروم چون برسه آرامش به تو کنار طورچه  یعت 

 .اون داشیر ی آسایش

ی با  :داد ادامه مخدوش آوان 

 باهم رو آرامش و عشق که هرَمردی .َمردی تو !خب-

ی و باشه داشته  دلش منتظرشه زنش ببینه خونه بیاد وقتر

 رو اشبچه زنش که ایخونه .خونه اون به کنهیم پابند رو

 .نکرده سقط

 که نبود حقت بگم، خوامیم هزارم باز برای اینا همه با-

 .بشکنم رو دلت

 از رو آذرخش که موقیع اون .شکوندم خودم رو من دل-

ی تو .دادم جلوه بد انتقام برای و حسادت روی  برام چی  

ی کم  همیشه .تاذی نه کردی ناراحتم نه وقتهیچ .نذاشتر
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ام تصمیماتم و هامحرف و عقایدم به ی احیر  .گذاشتر

 مثل .دادی رو شاجازه بکنم خواستم هرکاری همیشه

 باز پروازم بال همیشه .نبودی ساالر َمرد دیگه َمردهای

ی برام و کردی
 
ی زندگ ی خون    .ساختر

 که بود او و شد تعویض باهم  اصالن و سوگیل جای

 تسکی  ی را او درد و کردیم شنوازی را اصالن دانهتک موهای

 .دادیم

ی و بودم بد من .سوگیل ببخش رو من-
 
 خراب رو تو زندگ

 .کردم

ین از سال هفت من-  تو کنار رو عمرم لحظات بهیر

 برات دارم سالهیک تازه که ببخش منو تو .گذروندم

ی که اومد یادم و کنمیم خانویم
 
ی زندگ ی  زناشون  ؟ یعت   چ 

 سوگیل سوزناک و دار تب ایهچشم در و کرد بلند رس

 به خود و بود کرده اجحاف سوگیل حق در .انداخت نگاه

ی به نی  ی آن له به .بود واقف خون  ی کم می    و خود گناه کردن 

له به  مخلیه در خوش خاطرات کیم حداقلش که این می  

ی سوگیل ی وجود برای از و  بماند بافر  حقش در او که آبان 
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 با و کرد نزدیک او به کمکم را رسش بود، کرده مادری

ی  
ی بر ایبوسه هایشپلک بسیر   عقب فورا و نهاد زن پیشان 

 .کشید

 .سوگیل برام زیادی خییل مهرت-
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 !االن برای حداقلش .کرد متوقف را آذرخش به کردن فکر

 ایگذشته از پشیمان و بود مرگ کام در سوگیل که االن

 سوخته خودش که ناال .بود رفته هایشانجهالت با که

ی دنبال به دردربه و بود  حال .کردیم کندوکاو آرامش ساعتر

 و بود مهم خشمش کردن فروکش و خود بودن آرام تنها
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ون پاکت درون از سیگاری .بس  نهاد لب کنج و کشید بی 

 آرام آرام و ربود دستش از را سیگار آن یک در سوگیل اما

 با  اصالن سینه قفسه از  را دستش .کشاند جلو را خود

ی پشت را آن و آورد در حرکت به مالیمت  .نهاد َمرد گردن 

 محکم و سفت او آغوش به را خود حرکت یک در

ی حلقه از بعد و چسباند  َمرد کمر ی دور به پاهایش کردن 

 اصالن شده دوخته بهم هایبرلب بوسه پشت بوسه

 زده پا بر و شد تنش هرم و او تسلیم اصالن .گذاشت

 خود و رها تخت روی را او .ُبرد اتاق سوی به را سوگیل

ی  بود شده روشن حقیقت که حال .زد خیمه زن برجسم 

 گذاشت گنجینه درون ذهنش پستوی در را آذرخش فکر

 با را بود شده قدم پیش خود که سوگیل کرد سیع و

 .کند خوشحال اشهمرایه

                                              *** 

 خانه به داشت کاردان با خیابان در که جدال آن زا بعد

ی امروز و رفت  رستوران رایه آرش با اشدوباره قرار طبق 

س از آلبلب و مستاصل .شد او پدر ی اسیر  زیر را خود لب 

 شد پشیمان .نشست بزرگ کاردان مقابل و گرفت دندان
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 درمیان فرزندانش پای  .نداد نشان را این اشچهره در اما

م چند .بود قهار ایجنگنده دو آن برای او و بود
َ
 عمیق د

ی و گرفت نگ از آرش حضور به توجه بدون 
ُ
 می  ی روی ت

ی  .کشید رس را آن نفس یک و ریخت خود برای آب لیوان 

 .رهیم پیش خوب چی  ی همه نباش نگران-

 .امیدوارم-

ر، شدن باز صدای آمدن با
َ
 و برخاستند  آرش و آذرخش د

 روی با متقابال َمرد .کردند علم دق بزرگ کاردان مقابل

 کار ادامه به تا بنشینند که خواست هاآن از خوش

دازند  .بی 

ی پرسم .اومدید خوش خییل-  کنید؟نیم معرف 

ی آرش  :گفت و کرد اشاره آذرخش به سپس صاف گلون 

 .خوبم بسیار کارکنان از هسیر ی معشور خانوم-

 درحایل و کرد پرش احوال و سالم آذرخش با بزرگ کاردان

 او دیدن از شد، متعجب آذرخش منسب شنیدن از که

 :پرسید کنجکاو و کرد حایلخوش ابراز
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 آد؟بریم دستم از کاری چه-

 :گفت پدرش به جواب در سپس خورد تکان کیم آرش

ی با رستوران فروش از ایشون راستش-  برای شدن خی 

 .باشن داشته مالقات شما با خواسیر ی ازم همی  ی

  نکردی؟ ردیف رو ارشک خودت چرا-

ی پیشنهاد آوردن یاد به با مانهن   به العملعکس و خود رسر

 :گفت  رسافکنده آذرخش، حق

ه بدید انجامش خودتون گفتم-  .بهیر

ی اعتماد آرش به ی با او آمدن جااین .داشت کاف   ادعا که زن 

ی است کارکن داشت  نیازمند که فردی به بزرگ کمگ یعت 

 با پرسش سینه به رد تدس نداشت عادت .است کمک

 نگاه این با آرش که فهمید .بزند او تمنای از پر نگاه آن

ی  به روی تعجیل با که شد همی  ی دارد او از درخواستر

 .قرارداد او رویروبه را فریم و گرداند آذرخش سوی

م !خب- ایط ببی  ی بعدش بخون رو فرم این دخیر  خرید رسر

 !نه یا داری رو
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 ملول و درمانده سپس ندخوا وارروزنامه را فرم 

 :کرد زمزمه آرام و زد گره هم در  انگشت

ایط با یکم بگم، طورچه ...من راستش-  خوامیم ویژه رسر

 !بخرم رو رستوران این

 

 

 

  

 124پارت#

  

 

ی .گذاشت آرش و آذرخش مقابل چای لیوان دو  ظرف 

ی کنار ی می  ی بر را شکالت  :پرسید کنکاش با و داد جا سیت 

اییط چه- م؟د رسر  خیر

م از  مهمان را خود کیم .شد گرم دلش مرد هایگفیر ی دخیر

 :گفت کار این رسیدن رسانجام به امید با و کرد آرامش
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ی گرون محله جااین دونمیم من-  شما رستوران و قیمتر

 هست، امکانش اگه خواستم راستش ویل ارزشمنده خییل

 بهتون پرداخت پیش عنوان به رو پول از مقدار یه

 !بدم قسیط صورت به ماه هر رو شبقیه و نمک پرداخت

ی و انداخت آرش به نگایه دوباره بزرگ کاردان  چهره وقتر

 سوق آذرخش به را نگاه همان و زد تبسم دید را او نگران

ی و شناس آدم بود فردی .داد ی  
َ
 نیازمند زن این دریافت و خ

 اثبات به برای و شد متمایل جلو به .است رستورانش به

 :پرسید رضایتشف رساندن

 بشید؟ رستوران این صاحب خوایدیم خاض هدف برای-

ل َمرد مهربان هایچشم به
ُ
 :داد پاسخ راسخانه و زد ز

 .زندگیم نجات برای-

 دانست و انداخت پا روی پا .داد تکیه دار چرخ صندیل به

ی این ی دخیر حرف مابی  ی پرسش گذشته در که است همان 

 وقت فوت بدون  .تاس کرده اشاره او به خود، های

 :گفت

ی چه تا-  بدید؟ خوایدیم پرداخت پیش عنوان به رو مبلیع 
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ی با آخر در و زد گریز و جست اطراف به نگاهش  صدان 

 :زد لب شده زیر

م وام خوامیم-  درخواست تونمیم قدرچه تا کهاین .بگی 

 .دونمنیم رو بدم وام

آن نبود دیگران امید کردن امید نا آدم  .کرد قیام کاردان

ی هم  توانمندش هایدست به آرزومند و مرجو نگاه با وقتر

 داد قرار آذرخش مقابل برگه چند همی  ی برای کردندیم نگاه

 :گفت و

ی .کنید امضا رو قرارداد هایبرگه این فعال-  پیش وقتر

، همی  ی توی رو رستوران دادید رو پرداخت  خودمون دفیر

ی به شاهد همراه به دوتا ی صورت   ویل .کنیمیم امهقولن دستر

ی ی زمان   به سند و دیمیم مجوز و امتیاز صاحب تغیی 

 باید البته .کنید پرداخت رو پول بقیه که شهیم نامتون

ایط چون بگم  دستتونه، توی هم کیم مبلغ و دارید ویژه رسر

ی فقط فروشمنیم رو ساختمون کل من  رو ساختمون زمیت 

ی هیچ شما و کنمیم لحاظ ی روی حفر  مونساخت هوان 

 .ندارید
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 :افزود و زد دریا به دل سپس انداخت وقفه کیم

ی- میم ازتون رو رستوران این زمی  ی پول فقط من یعت    .گی 

ی و مبهوت آرش  :نالید و آمد جلوتر کیم متحی 

ر-  !بابا کنیمیم زیادی ض 

  .رفت غره چشم آرش به و آورد باال دست کاردان

ری- ی .پرس نیست کار در ض   .ماست الم ساختمون هوان 

ی راه، ادامه در نتونسیر ی معشور خانوم اگر  هم رو هوان 

ی روی یم بخوایم وقت هر ما کی  ی خودشون مال زمیت 

 جدیدش صاحب و بفروشیم ایدیگه شخص به تونیم

 خانوم اگر .خودش برای بفروشه یا بسازه رو باالشی بیاد

ی تونست خودش معشور ی چه که بخره هم رو هوان   بهیر

ی در شهیم خودش به لقمتع ساختمون کل  صورتاین غی 

 .هرکس به متعلق دوم طبقه و خودش به متعلق اول طبقه

 ...بابا ویل-

ی دارم دونمیم-  .کنمیم کار چ 
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ی دگر َمردجوان و بود دیده این را کار صالح  اظهار حق 

ی اوقات نظر،  َمرد .نداشت را کردن دخالت یا و تلج 

 :زد لب آذرخش روبه مستحکم و مستدل

میم ازتون رو زمی  ی پول فقط-  کیم پول هم همی  ی .گی 

ایطتون با پرداختش ویل شما برای نیست  قبوله؟ .جوره رسر

 .قبوله-

یم نگه خودم پیش رو واگذاری قراردادهای این من پس-

 .کنیمیم قولنامه شد واریز پرداخت پیش وقت هر .دارم

 .نداریم ایعجله
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ی برای آرش ی تجمالی زدودن  ی پیش خود قبل   به و کرد دستر

 :گفت پدرش جای

 .مبارکه-

ی جوی  کهآن بعداز و گشت روان دلش در شادی از روان 

 را اوراق انداخت، پدرش و آرش به قدرشناسانه نگایه

ی از و خواند  یک به یک .کرد حاصل اطمینان هاآن درستر

 دیده را او خداوند که آورد باور این به و زد امضا را هابرگه

ی اگر .است  داد قرار مضیغه در را او و گرفت او از چی  

ان دارد اکنون اما  .کندیم جی 

ی که انشاهلل-  .باشه داشته زندگیتون برای برکت و خی 

 :داد پاسخ شناش حق با آذرخش

 اعتماد بهم کفتارا بازار آشوب توی که ممنونم واقعا-

 ...کنم تشکر ازتون طورچه دونمنیم .کردید

ی نگاهش با و دهد ادامه تا نداد لشمجا بغض  .کرد قدردان 

ی این به ی در خوشر
 
ی پس برای .داشت احتیاج زندگ  

 گرفیر 

 برای .زری آسایش برای .او درمان و آوان رفاه برای .آبان

ی تعویض و خرید ی و خود برای .عزیزانش قی  ی سنگ   جوان 

 



  روبِن                                                 

 

وع صفر از تا داشت نیاز .بود شده حرام که  .کند رسر

 .دهد هدیه کودکانش به هایشرنگ با را دنیا و بسازد

 .مشگ جز به هارنگ تمایم

م نیست تشکر به نیازی-  مراقبت خوب ازش فقط .دخیر

 .کن

 .بیفته بهش خش نذارم که دمیم قول-

 رو رستوران بریم خواییم .کنمیم باز حساب قولت روی-

 بدم؟ نشونت

 جواب در و کرد تشکر .گرفت آرش از را کاغذی دستمال

ی به  :گفت بزرگ کاردان 

 وابسته بهش بعد بزنم امضا رو اشقولنامه اول خوامیم-

  .بشم

 .خودته به متعلق-

ی را چای از عاری هایلیوان ی درون  ی و گذاشتند سیت   پوست 

ی آرش .آن کنار را هاشکالت  برداشت شکالت دگری مشت 

 :گفت نفر دو آن موشکافانه نگاه برابر در و

 



  روبِن                                                 

 

 .برمیم امهدوست از یگ برای-

ی به را او منظور آذرخش  آخر در .زد تبسم و دریافت خون 

ی از مجددا هم ی راه و کردند تشکر بزرگ کاردان   را خروچ 

 .گرفتند پیش در

ون منجالب از دارم باالخره که شهنیم باورم-  .آمیم بی 
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ی .گفت آذرخش را این  تشکر بار یک و هزار با که زمان 

ی کردن  برداشیر ی بعداز و کرد ترک را بزرگ کاردان دفیر

 رستوران سوی به دوباره آرش با همراه قراردادهایش پاکت

 .کردند حرکت

 



  روبِن                                                 

 

ر-
َ
 .خانوم آذرخش چرخهنیم پاشنه یه روی همیشه د

 .پدرتونم و شما مدیون رو اینا همه-

ی لحیم با  :پرسید بسیر ی جمع هرگونه از عاری خودمان 

 بخشیدی؟-

 دستش در را پاکت چندباره .انداخت آرش به نگایهنیم

 :پرسید سپس کرد سنگی  ی و سبک و بررش

ی-  رو؟ چ 

 .رستوران توی رو نامربوطم هایحرف-

 :گفت و داد تکان مثبت نشانه به را رسش

 که کاری این با تازه .گرفتم یاد رو بخشیدن وقته خییل-

 ناچی  ی گذشته هایحرف کردید، حقم در پدرتون و شما

 .ممچش پیش شدن

 .دریات مثل دل از هم تو از هم .ممنونم-

 :کرد سوال و متوقف قرمز چراغ پشت را ماشی  ی

؟یم اقدام گ وام برای-  داری؟ ضامن کت 

 



  روبِن                                                 

 

 خانوم هم ضامن عنوان به .کنمیم اقدام فردا همی  ی-

 .بیاره رو دامادش قراره مصدق

ی کمک هرجا  خوبه-  احتماال .کن حساب من روی خواستر

ی  .بخوان ضامن یک از بیشیر

 :گفت باالخره اما کرد تعلل کیم

 .کنم استفاده سو دارید من به که حیس از خوامنیم من-

 درست کار این .بذارم معذورات توی رو شما خوامنیم

 .کردید لطف من به خییل جاهمهمی  ی تا نیست

 احساس و خارج بودن معذب از را آذرخش کهآن برای

 :گفت ناناطمی با کند دور او از را گناه

ییم استفاده سو من از تو نه-  برداشت طوراین من نه کت 

یم رو کار همی  ی بود تو جای هم ایدیگه هرکس .کنمیم

ی به هرجا .راحت خیالت پس .کردم ی احتیاج چی    داشتر

ی ی بهم کاف 
 

ی اگه و بگ
 

 .شهیم بد خییل بفهمم خودم و نگ

 نگایه تنها و کردن تشکر از بود قاض زبانش آذرخش

 بعداز جوان مرد .انداخت آرش به ذوق و شوق رستارساز

 هاینگاه از که شوری با کوتاه مسافت کردن یط

 



  روبِن                                                 

 

 ماشی  ی بود، نشسته دلش در آذرخش شادانه و امیدوارانه

 او هزارباره  آذرخش .کرد پارک رستوران پارکینگ درون را

خانه به را خود تند هایقدم با و کرد تشکر  به .رساند آشی 

 به رسیعا کرد پیدا را او که همی  ی و گشت مصدق دنبال

 .چالند آغوشش در محکم و سفت و رفت او سوی

 با دادی جرئت بهم که مرش .جانم مصدق مرش .مرش-

ی  .کاردان جلوی بشینم خایل دست 

 و ترس از .کرد جدا آذرخش از را خود زده هول زن

س  :زد لب و سنجید را اطراف اسیر

ی چرا؟- ی کاردان مگه شده؟ چی    گفت؟ چ 

ی دادم که رو پول گفت .کرد قبول-  طبقه همون که زمیت 

 همه که بعدش .کنیمیم شقولنامه رو هستش اول

 .شهیم نامت به سند شد صاف بدهیت

 را آذرخش سپس .برد آسمان سوی به دعا دست مصدق

ک دست درون پاکت به و گرفت بغل  .زد زل دخیر

 .مشد خوشحال برات خییل .شکرت خدارو-

 



  روبِن                                                 

 

  .هامکاردان و تو مدیون رو اینا همه-

ی و رهیم پیش خوب چی  ی همه که انشاهلل-
 
 و رس توام زندگ

هیم سامون  .گی 

ر هایچشم
َ
ی با را خود ت  :افزود و کرد خشک مقعنه بال 

ر این امروز که طورهمون خوامیم خدا از-
َ
 رو شده باز د

ی اون به طورمهمون گذاشت، راهت رس  که خوشبختر

م برسونت هحقت  برات قدرچه دونهیم خدا فقط .دخیر

 .شدم خوشحال

 به رو شماها مثل کیس کهاین خاطر به ممنونم خدا از-

ر این قفل  و داد من
َ
 .کرد باز رو د
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ی با آذرخش ک از ترتمام هرچه رسخوشر  سالههفت دخیر

وی وجودش میک و کرد پی 
َ
 جدا خود از را تبسم و خنده د

 با .زد رس به چادر فورا و رساند اتمام به را کارش .ساختن

ی ی به .برداشت گام هاخیابان در  فراوان رسخوشر یت   رسا شی 

 و خود برای را باقلوا و کیک انواع از ایجعبه و رسید

ی سپس .شد خانه رایه و خرید  خانواده  کلید قفل درون 

 .زد صدا را آوان شادان، جا همان از و انداخت

 .اومده مامان بیا !آوان-

ک  او پای مقابل هم زن .رساند آذرخش به را خود  دخیر

ی .داد قرار هایشبوسه آماج مورد را او و زد زانو  صورت 

 او گونه نثار ی ترمحکم را بوسه آخرین و گرفت قاب را آوان

 پاسخ در .کشید آغوش در را آوان و شد بلند سپس کرد

ک گرپرسش و کنجکاو نگاه به  دوخته جعبه به که دخیر

 :گفت بود شده

ی- یت  ین تا خریدم شی  ی سه شیم کام شی   .تان 

 



  روبِن                                                 

 

ی ر ی مقابل 
َ
 در پا از را هایشکفش و ایستاد هال ورودی د

ی با و کرد جاجابه کیم را آوان .آورد  و دنگ صدای شنیدن 

ی ظروف، و ظرف دونگ خانه سمت   آوان .کرد کج راه آشی  

پن بر را
ُ
  .کشید رس از چادر و نشاند ا

 .مامان زری سالم-

ی جعبه پن روی را کارتت 
ُ
 کهآن بعداز و نهاد آوان کنار ی ا

 و گرفت حوله با را هاآن آب شست، را خود هایدست

 هم مشغول بودن متعجب عی  ی در که زری به خطاب

ی  :گفت بود قیمه زدن 

ی یه- ی یه .دارم براتون خی    !خوب خی 

 جا او کنار را خود آذرخش و کشید کار از دست  زری

ی .داد ی از را کفگی  ر ی و گرفت زن دست 
َ
 .گشود را قابلمه د

ان زری سوی به و کرد ُپر غذا ناب بوی از را مشامش  حی 

 :افزود و زد چرخنیم

ی خدا- واضح االن .زد کنار رو بودن ما رس ی باالی که ابرهان 

 .مامان زری کنهیم نگاهمون داره تر

 



  روبِن                                                 

 

ر
َ
ی و قابلمه د ی از را کفگی   نگاه با .گرفت آذرخش دست 

ی و غمی  ی و مغموم  :گفت دار بغض صدان 

ی شهیم-
 

 مامان؟ زری نگ

ی پیش آذرخش  چنگال با .برداشت چکانآب از را دستر

خامه هایپنجه دگر دست با و گذاشت آن درون  کیگ

 :پرسید و کرد تمی  ی را آوان ای

 چرا؟-

 بگو اصال  بشه کشیده وسط دیگه گذشته پای خوامنیم-

 .مامان زری گون ویل زری

ی پیش د آوان دست به را دستر  شده آلوده دستمال  سی 

 به را زری هایشانه محبت با و انداخت زباله سطل درون

ی ی از را او .آورد در خود بازوهای حبس  ی سمت   تنش راست 

 .داد تحفه خود شامه به را مادر عطر و گرفت بغل به

 .گمنیم دیگه .مامان چشم-

 



  روبِن                                                 

 

 را کفگی  ی .زد کنار دیدگان از را شهایاشک رورسی َپر ی با

ی در و نهاد کاسه درون  کشیدیم آب را برنج که اثنان 

 :پرسید

ی-  چیه؟ جریان نگفتر

ی این و زدند برق چندم بار برای آذرخش هایمردمک  دخیر

 .بود حایلخوش این الیق

 خوشبخت قرار .شه رو اون به رو این از زندگیمون قراره-

 .بشیم

 !دیگه وبگ شد لبم به جون-
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  روبِن                                                 

 

 

 هردو .کرد تعریف زری برای واو به واو و موموبه را ماجرا

ی از رسشار و ریختند اشک شادی اوج در  خریم و خوشر

 و بود زده کنار را ابرها خدا بود آذرخش با حق .خندیدند

ی به خدا همان .گرداند شاد را شاندل  که بود واقف خون 

ی کوه این یخنده .باشدیم االن یهاخنده الیق سختر  هان 

ی که  باالی قدییم و کوچک ضبط رسخوشانه آذرخش وقتر

ی کرد روشن را طاقچه ی و شدند نی  ی بیشیر  خود اوج به  زمان 

ی که رسیدند  در فولک نوای و شد پخش محیل موسیفر

 .کوباند پای آذرخش و افشاند  دست زری .پیچید خانه

 بازی شادی، رقص، با و برد دل اشگونه چال آوان

، ی در را قند هایشپریدن پایی  ی و باال گوشر  و آذرخش دل 

کر زری  .کرد ش 

 .ببینم جااین بیا-

ه و گرفت را آوان هایدست ی تا ایزنجی   در توان که جان 

 زمی  ی بر شده ومنگگیج دو هر سپس داد تاب بود تنش

 هاینفس همان با ثانیه از کرسی در و نشستند

 



  روبِن                                                 

 

 هم با کردن بازی مشغول و زدند قهقهه بلند  بریده

ه  زری .شدند  حرست کرورکرور  و نگریست دو آن به خی 

ی به کودکانش با هرگز کهاین از بلعید را  و نکرد تا خون 

ی لحظات  به را باشد داشته دو آن با توانستیم که نان 

ی ی همان .داد دست از ناچی  ی و مفت قیمتر  قصد که لحظانر

ان داشت ان اما کند جی  ی .ندشدنیم جی   که طورآن یعت 

ی باید ان قابل  ی تا نبودند جی   یاد با هنوز آذرخش که وقتر

ی ایپرنده چو آبان  از امان ...آرزو و شدیم پر و بال بدون 

ی خود که آنان  .هستند مهاجر پرستون 

ی- ی رو رستوران وقتر ی و ترسخت باید بگی   قبل از بیشیر

ی کار  .داری دسن به رسیدن تا درازی و دور و سخت راه .کت 

 .کنمیم کاری هر آبان و آوان خاطر ی به-

ی با چسبیده تارهای .کرد کم را ضبط صدای  روی عرق 

ی و زد کنار را اششقیقه ی زیر ی از را آوان دامن   جوراب کش 

ون  .آورد در بی 

یم ضامن چندتا بگه اگه موندم فقط .بانک برم باید فردا-

 بکنم؟ چه باید خوام

 



  روبِن                                                 

 

ی زری  کرد فکر کیم و گرداند باز بلمهقا به را قیمه مابفر

ی با سپس  :گفت رسزنده لحت 

 ی-
ستا دخیر

ُ
 .بشه ضامنت تونهیم رضا ا

 .زد زل زری به بی  ینازک و زد پیوند ابرو به ابرو

ف با که موقع اون- ، رسر -یگ ویل نیس یادم خوب رفتر

ی با بعدش دوماه یت  ام از یگ که در دم اومد شی   دخیر

  .کرده شوهرم االن تا حتماالا .شده پرورش آموزش رسیم

ت به بگم برم چهارسال از بعد-  بشه؟ ضامنم بگو دخیر

 بگو؟ شوهرشم به کرده شوهرم اگر تازه
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ی ی را برنج ظرف   روی را قیمه برای و گذاشت یخچال درون 

 و آوان جلوی شده خرد میوه مقداری .کرد جاساز آن

 :گفت و گرفت آذرخش

ستا ه؟داری اشکایل چه-
ُ
ی تو به دیدی گ رضا ا  بگه؟ چی  

 ی دوتا تازه
یم دانشجون هردوتاشونم .هسیر ی شمدیگه دخیر

ی ی اونام تون  ی کنار بی   اعتماد مورد ی آدم دوتا .خودت دست 

ی داشته  به بود نکرده شوهرم اگر .خورهیم دردت به باشر

 کنه؟یم کمکت نگفت مگه بگو کاردان

ی با  نجات برای حال این با اام شد خایل دلش کاردان نام 

ی
 
 :گفت اشخانواده و خود زندگ

 برای رساغشون رمیم دهنیم کفاف یگ گفیر ی اگر حاال-

 مورد آدم به .باتوعه حق هم دوتا اون درباره .ضمانت

 .نخورد دردم به کم رضا اوستا هرحال به .دارم نیاز اعتماد

  

                                                   *** 

ر
َ
 را خود و شد خارج اتاق از پنجه نوک بر .بست آرام را  د

م سوگیل دیدن از .کرد آوار کاناپه روی  و بود زده رسر

 



  روبِن                                                 

 

 سوگیل .کند نگاه او هایچشم به که کشیدیم خجالت

 شب، طول در که دیدنیم حق اصالن  اما بود کرده خطا

ی تمام در  نام اشزمزمه بود زده خیمه تنش روی که مدنر

ی که یادی با بچزاند را او و باشد آذرخش  نبود ُپر او از حتر

ی رابطه میان در  که دیدیم حق را این اصالن .شانزناشون 

ی زن از خود برای باشد هرچه سوگیل خطای  و است بیشیر

 خود اتاق چهارسال .است شده نی  ی ترفزون دیشب کار ی با

ی هیچ سالسه .کرد جدا او از را  او با مگاهم را بیمارستان 

ی .نکرد یط ی و مسافرت از خی   و نبود گذشته هایمهمان 

ی سوگیل و قاتل شد او بازهم حال؟ حرف و کارها مقتول 

 و است کشته که است سال خییل را سوگیل روح .او های

ی  .ندارد خود برای شماتت و عتاب جز چی  

ی- ف اصالن بمی   یگ آدیم عارش هم خاک هرچند .رسر

 .هکن تجزیه رو تو مثل

ی و شد کالفه اصالن ی دسته نثار ی مشتر یک .کرد کاناپه چون 

م
َ
ی از دیشب د  .رفتنیم کنار دیدگانش نمایش پرده مقابل 

ی ی همانند و نبود خودش درحال که دیشت   هایظلم تمام 

 گریزان  .کرد محسوب ستم سوگیل حق در را آن گذشته

 



  روبِن                                                 

 

 .رفت آبان اتاق سوی به خودش از زده خجل و او از

ی .نکرد روشن را المپ ی وسایل   از تاریگ در را آبان کیف 

 ی روی
 خواب از بالجبار را پرسک و جمع او مطالعه می  

 را خانه شود رودررو سوگیل با کهآن از قبل تا کرد بیدار

 .کند ترک

 .زوده هنوز !بابا-

ی بر پنجه  اما کرد دعوت سکوت به را آبان و نهاد  بیت 

 را وسایلش و جدا تنش از را هایشلباس کناننقنق پرسک

ی از  .کردیم خایل کیف درون 

 .نکن خایل وسایلم این .صاعقه دیگه باش زود-
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  روبِن                                                 

 

 

 

اهنش آبان دکمه بخواهد کهآن از قبل اما پوشید را پی 

 هایشپلک و گذاشت کیف روی را رسش ببندد را هایش

 دهان بر دست دید را او حالت این که اصالن .بست را

 نیامد کوتاه حال این با ویل نسازد رها را خود خنده تا نهاد

 .زد صدا را او دوباره و

ی دمیم قول  بخوابم بذار بابا-  .بمونم مهد توی بیشیر

 .بزن حرف ترآروم سوخته پدر !هیس-

لباس و خرید جان به را پرسک هایزدن نق حوصله با

 نشسته که را او سپس .کرد مرتب تنش در را هایش

 یک در را آبان کیف .نهاد اششانه بر بود برده خوابش

 سوی به و گرفت دگرش دست در را هایشکفش و دست

ی ر بخواهد کهآن از قبل اما کرد حرکت خروچ 
َ
 بگشاید را د

ی  دیدن با اصالن .شد کشیده دستش از آبان کیف 

 مشت پرسک کمر ی بر دستش و بست فرو پلک  سوگیل

ی .شد  هایچشم در کردن گاهن و گرفیر ی باال رس فکر ی حتر

 



  روبِن                                                 

 

ه بر را عرق سوگیل شده پف  چه دادیم بارش کمرش تی 

 .کند عمیل را امر این  بخواهد کهاین به رسد

 بخوره صبحانه بشوره، رو صورتش کهاین بدون رو بچه-

 بری؟یم کجا بره رسویس و

ی ی کنار ی را آبان هایکفش .نداد سوگیل به پاسج   جاکفیسر

یمس که کرد قصد و انداخت  سوگیل اما برگردد را آمده ی 

ی پیش  .ساخت جدا او آغوش از را آبان و کرد دستر

نیم .برو خودت داری عجله .بخوابه بذار زوده هنوز-

مش امروز خوام مش خوامیم .مهد بی   .خرید بی 

ی .کرد صاف را گلویش  رس هایدکمه با کردن بازی مشغول 

ی صدای با و شد آستینش  :گفت ضعیف 

ییم اذیت-  !شر

ی  با و کشید آبان نشده شانه و آشفته موهای به دستر

 :داد را اصالن پاسخ بغض

 .بگذرونم خوش کیل باهاش آخری دم خوامیم-

 



  روبِن                                                 

 

ی فگار و عاجز .گرفت سقف سوی به را رسش  دستش کف 

ی به بگوید چه ماند و داد امتداد صورتش بر را  در که زن 

ی با را بدی این غرامت و کرد بد او حق
 
مندگ  .دادیم رسر

ی تنها هم سوگیل  و خودخوری داشت، چنته در که چی  

ی .بود وجدان غذاب ان اصالن به سوگیل قرض   گذشته جی 

 جان به جان آخر در و ُمردن روز هر با را آن زن که بود

ی و کردیم پرداخت کردن تسلیم آفرین ین   خم اصالن د 

ی  میان این در .بود خود خطاهای و غم غصه، بار ی زیر ی شدن 

 سوگیل دگر بگوید آبان به چگونه که داشت جدال خود با

ی همان سوگیل ندارند؟ را ی ُمرد روحش که زن   اصالن، وقتر

ی ی همان .کرد خطاب آذرخش را او نام   از را آذرخش که زن 

ی مادر ی .بود آبان مادر ی خود اما کردن محروم بودن   که آبان 

ی زن از بعد مسلما ی وضعیت  ی .داشت نخواهد خون   که آبان 

 از بعد او گردن بر سوگیل مادری حق برای از اصالن

ی به را گذشته انتقام حقیقت، فهمیدن د فراموشر  به و سی 

 به برایش خوش خاطرات کیم تا شد او خوابهم جایش

 .نبود موفق بازهم اما بگذارد جا

ی رو خودت دیشب، بابت-  .نکن درگی 

 



  روبِن                                                 
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 رس ی بر بوسه که درحایل زن و دوخت سوگیل به را نگاهش

 :افزود نهاد آبان

ی ایدیگه طور باید دیشب درواقع-  اصال .کردییم تالف 

ی اسمم جای به که کنم فکر این به خوامنیم  آذرخش گفتر

ی کارم به کاری که بوده آبان یا مریضیم خاطر ی به و  .نداشتر

 .بیاری رو اسم اون که بود حقم شاید

ی حقت تو- ی فقط حقت تو .نیست هیج   وستد و خون 

 .خالصم کثافت یه من ویل داشتنه

 



  روبِن                                                 

 

ی به  :گفت و زد زل اصالن هایچشم زالل 

ی حقم من-  بهت خییل من .اصالن بود اینا از بدتر و بیشیر

ا خییل .پروندم تیکه آذرخش بابت  به راه خییل .گفتم نارس 

ی تو ویل کردم اذیتت و زدم رسکوفت بهت راه ی هیج   .نگفتر

 با ویل دادیم آزارم نوم همی  ی و بودی شنونده فقط همیشه

  .گرفت آروم دلم دیشبت هایحرف

 :گفت و نهاد اصالن قلب بر دست .برداشت جلو به قدیم

 باید که گفتم بهت بودیم هم پدریت خونه که شباون-

 رو قلبت رسیده وقتش .خودت پیش بیاری رو آذرخش

ی زنده دوباره  دیگه .بیار دستبه دوباره رو آذرخش .کت 

ه ازت اونو کیس رنذا وقتهیچ  طوراون نتوستم من .بگی 

 جای یه رو پات همی  ی برای کنیم زندگیت پابند باید که

 .کردی سفت دیگه

 !سوگیل-

ی-  بگو آبان به .رسجاشه هنور کردم شباون که وصیتر

فداکاری از .باشه داشته دوست اونو که بگو .کیه مادرش

  .بگو هاشم

 



  روبِن                                                 

 

ی دیوار ی به را رسش  :داد ادامه و کیهت اصالن سینه امن 

 رو آرزو آذرخش، که بفهمه مادرت نذاشتم وقتهیچ من-

ه اون گفتم .داد فراری  وقتمهیچ و فرارکرد خودش دخیر

ی بهش توام .نیستم پشیمون حرفم این بابت  نگو هیج 

ه اون کنه اذیتش نذار ی اندازه به دخیر ی کاف   .کشیده سختر

ی آرامش توی و کن دور ازش رو آذرخش اصال
 
  .کنید زندگ

ی به محکم را تنش .چسبید سفت را آبان د اصالن تن   و فرسر

 .جسمش و او عطر از کرد ُپر را اششامه

یم رو آبان عاشقانه اون .است تشنه مادر ی یه آذرخش-

  .بدید تشکیل خوشبخت خانواده یه دیگه باهم .پرسته

 :گفت ندامت رس ی از بغض با اصالن

ییم رو هافحری این وایسادی االن کهاین مقض-  .منم زن 

ی یه تو مثل قوی زن یه از که منم  فداکار .ساختم خایل توپ 

ی اصیل ی که تون  یمن   و بیاری زبون به خواینیم منو هایرسر

ی برای بازم ییم وصیت من خوشبختر  .کت 

 .مقضیم ماها همه .نیست کسهیچ قصه این مقض-

 قدع اونو برای اضارم با من .آرزو دادن فراری با آذرخش

 



  روبِن                                                 

 

 و مادرت و دادنت دل با تو .باشیم داشته بچه تا کردن

برش که بده قول پس .کردن سازیصحنه با من بازم

ی ی خوشبختش و گردون   .کت 

 

 

 

  

 132پارت#

  

 

ی ی خوشبختر ی و بهادار الماس  ی در که بود کمیان 
 
 هاآن زندگ

ی  اصالن تا کاستیم خود از سوگیل .نداشت جان 

نیک آبان تا انداخت دور را خود آذرخش .شود خوشبخت

 شود شادبخت اصالن تا چید نقشه مرجان .شود بخت

ی مدار ی بر همه اما  .ایستادند پوچ 

 



  روبِن                                                 

 

 آذرخش  داری اضار همه این چرا که کنم درک تونمنیم-

 برگردونم؟ رو

ان رو گذشته خوامیم چون-  .کنم جی 

 بحث انحراف با و زد سور شبآن به سوگیل همانند

 :گفت

 .برگرده کنهنیم قبول آذرخش که گفتم بهت قبال-

 :افزود و کرد پیچک سوگیل تنهنیم دور ی به را ساعدش

یم محق رو خودم و گناهکار کردمیم فکر قبال منم آره-

 االن ویل بدم عذابش تا گردونم برش تونمیم که دونستم

 تو کنار به اینا اصال .کنم نگاه هاشچشم توی نیست روم

 و سازی صحنه دروغ، تهمت، همه ناوی بعداز بودی جاش

ی
 
ی و آوارگ ی بدبختر    بیای؟ بودی حاض 

 بخشیدن شبچه خاطر ی به شکافهیم قافم قله مادر یه-

 .براش آسونیه کار گذشته

 .نه من برای ویل کنهیم کار همه آره آبان برای-

 



  روبِن                                                 

 

 رفت آبان اتاق سمت به .گرفت فاصله اصالن از اکراه با

 از سپس کشید برتنش را پتو .گذاشت تختش روی را او و

ی  اصالن به .بازگشت نشیمن به و کند دل پرسک صورت 

 :گفت

  .ببخشتمون که کن کاری-

  .بخشهنیم-

ی تا هاعاشق-  هاشونچشم و بیی  ییم رو معشوق که وقتر

 .دوننیم وظیفه رو  بخشش لرزهیم دلشون و زنهیم برق

ی به آمده ستوه به و درمانده  :زد لب و داد تکیه جاکفیسر

 زدم خیانت تهمت بهش .کردم طردش .نکردم باورش من-

یحرف .خوندمش خائن و نیم یادش وقتهیچ که زدم هان 

  .بخشهنیم اون .ره

ی به- ی دست از قیمت  ی رو رفتارم جونم دادن   .دادم تغیی 

خودخوایه و لجبازی .کردم تفکیک رو درست و غلط

 .نزدم ترسکوف و کنایه .گذاشتم کنار رو نادرستم های

ی مادر .کردم کمک بقیه به ترراحت  چوب .شدم خون 

ی و آذرخش ی آبان رس رو تو دل توی اون نشسته عشق   تالف 

 



  روبِن                                                 

 

ی .نکردم  هفته از روز سه گفتم خودم .خواستم اونو بودن 

ی اون پیش رو یم رو تو اون گمیم هم قیمت همی  ی با .باشر

 .بخشه

 بخشیدی؟ منو تو-

ی آدم !آره- ی دیگه مرگ دم   نداره دادن دست از واسه چی  

 گفتم بارها که هم رو وصیتم .وصیت و بخش و فضل اال

 .بهت

 :افزود تاکید با

یه !حق - ییم فکر اگر .گرفتنیه که چی    حق آذرخش کت 

ش پس زندگیه تواز  .بگی 

، من حق اگه-  ی اونم حق آذرخش   دستبه برای .آبان 

 من برای ویل زنهیم آتیش و آب به رو خودش آبان آوردن

 .کنهنیم خرد هم تره

ی و نان لقمه ی و پنی  د اصالن به را سی   ی و سی   که حیت 

 :گفت ببندد را َمرد کت دکمه تا کرد دراز دست

 



  روبِن                                                 

 

ی با اون ویل  دریاست هاشچشم مثل دلش آذرخش-  دل 

ی ی با !نه شدریان   .بخشهیم تورو عاشقش دل 

 بخشیدی؟ رو من که تو مثل-

 .من مثل-
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 کردن صاف جهت را دستش و کرد مرتب را اصالن قهی

 نگایه ابتدا اصالن .کشید َمرد سینه بر کتش هایچروک

 در را هایشپنجه سپس انداخت زن تکیده درهم چهره به

 .گذاشت هاآن روی ایبوسه و گرفت دست

ی-  نباشه؟ قراره سوگیل دیگه یعت 

 



  روبِن                                                 

 

ه من نبود دید صالح خداهم خود-  .بهیر

ی روی بوسه .کشید را گردنش و ایستاد پا هایشتانگ نوک 

یحرف و زد اصالن گلوی سیبک بر عمیق ای یک که هان 

 .کرد مرور دوباره را بود زده گذشته در بار

 و من دوباره، گمیم االنم گفتم بهت هم پیش وقت چند-

ی .نبودیم هم قسمت اولش از تو  و کجا طلبتنوع من 

 کجا؟ انحصارطلب اصالن

 :افزود و زد قبیل جای بر دگری بوسه

ی-  کجا؟ دوست خونه اصالن و کجا گریزون ازخونه من 

 َمرد کتف بر چانه و زد تکیه اصالن به نیفتادن برای از

 استوار هنوز اما برداشت ترک که محکیم دیوار ی .نهاد

 .بود مانده

ی-  کجا؟ پرست خانواده اصالن و کجا باز رفیق من 

ی در ین   غمگی  ی و نگریست اصالن عزادار هایمردمک ن 

 :داد ادامه

 



  روبِن                                                 

 

ی حق- ی و ضعیف من  ی بدون  ی نفس عزت   بهش دارم که مرگ 

ی توام حق .رسمیم   .برس بهش پس آذرخش 

وب اصالن قلب بر را هایشرسپنجه  َمرد این و  مض 

ی و بردباری  .بود اشپیشه شکیبان 

ی- هان 
 پس رسیدم بهشون زیاد فکر با خودم گمیم که چی  

 مونخونه و من تو، اولویت گم،یم بهت چندم بار برای

 کن کاری و دنبالش برو پس متفرقه کارای من الویت و بود

ی شاد و آروم که تو .ببخشت  .شادم و آروم منم باشر

 همانند سوگیل روحیه تعویض برای و گرفت دلش

ی برای  پدری خانه در شب همان همانند گذشته،  بد ی حال 

ام، روی از زن، ی احیر  .داد خرج به مهربان 

 .کنهیم اذیت رو آدم خالیت جای-

ام برام چون هارواین همه دونمیم- ییم بهم قائیل احیر
 
 .گ

 .همیشه مثل

ی  :غرید مرتعش صدای با و کوباند اصالن سینه به مشتر

 



  روبِن                                                 

 

 از .ُبردی باال رو من ارزش همیشه .بودی خوب همیشه-

ی یم جرئت خودم به من اگه .اومدنیم خوشت ضعیف زن 

 وقتهیچ تو چون بزنم حرف شوهرم عشق از که دم

ی  بد وقتهیچ .باشم ضعف از پر و سست من نخواستر

 .باهام نکردی رفتاری

ی ی قسمت   :گفت و گرفت نادیده را سوگیل اول 

یکیم سال هفت .زنیم سال هفت-  با آدم مگه رسر

یکش،  اونم کنه؟یم رفتاری بد دردشهم با همرسش، با رسر

 که درحایل است شتهگذ خود از قدراین تو مثل که کیس

 .باشه طوراین نباید

ی و شدند خم زانوهایش  زمی  ی به اصالن پای مقابل 

 :گفت و گرفت دست در را شلوارش پاچه .خوردند

 .جونت به گذاشت درد درد،هم همی  ی-

 خاطر به دلش اما داشت تورو که بود اصالن اصیل، درد-

ی خمار  .دستش از برد لی  ی دیگه یگ چشم 
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 :افزود و چسباند رسش به رس .نشست سوگیل کنار اصالن

ی و بیاد بود قرار .بشه طوراین نبود قرار-  رو کارش تالف 

ی به مارو و بده بچه یه بود قرار .بده پس  به اونو و خی 

ی دونمنیم ویل .سالمت ی دلش میخ به دلم پلیور ی شد چ   گی 

ییم تو .دنبالش شد کش نخ و کرد
 
 ؟نشدی رسخورده گ

  .کشتم رو تو که فطرتمپست قاتل یه گمیم من

 با .موند باز دهنم خوشگلیش از دیدمش که اویل روز-

ی گفتم خودم ی دخیر  خودم به که بعدش قیافه؟ این و فقی 

 



  روبِن                                                 

 

 رو تو موهاش خم و هاشچشم غمزه همون دیدم اومدم

  .گرفته ازم

  :داد ادامه متحرس و زد خندیغم

ینیم- ی یه ویل دون   یه و ایستادم آینه جلوی که بود روزهان 

ی ویل کردم نگاه رو خودم ی هرچ  ی کردمیم نگاه بیشیر یم بیشیر

ی همون دیدم ی از پایی  ی دخیر  برندها و هامارک بی  ی که مت 

 .رستره شدم گم

 هایاشک شست رسپنجه با .گرفت قاب را سوگیل صورت

 :گفت و زد کنار  گونه از را او

ی تو سوگیل- ینداش کم اون از هیج  ی من تر   .بودم ظرفیتن 

 ویل .ندم گوش مادرت حرف به و نکنم کاری تونستمیم-

 بدون و عمدی خبط از گذشته چهارسال که حاال

 روحم من خواییم اگر .باهاش شو خوشبخت پس  فکرم

ین شو خوشبخت باهاش فقط باشه آرامش در  کمیر

ی از حقتون
 
 .همینه زندگ

 به خطاب هزل و مطایبه با حال این از شدن خارج برای

 :گفت سوگیل

 



  روبِن                                                 

 

ون؟ بریم باهم امروز-  بی 

 آی؟یم توام-

 سپس کرد خارج تنش از را  آن و گشود را کتش دکمه

ی همان و نهاد کناری به را کیفش  در  سوگیل به که حیت 

 :داد پاسخ کرد کمک شدن بلند

 .ریمیم باهم شم آماده-

 و نیاورد طاقت اما کرد تند قدم اتاق سوی به سوگیل

 :گفت و برگشت اصالن سوی به برپاشنه .ایستاد

ی- هان 
  .کن عمیل گفتم که چی  

 حالت در را کودک و رفت آبان رساغ سوگیل رفیر ی با

 فردای به گرفت تصمیم را امروز یک و کند جا از خواب

 و سوگیل باشد، خود را امروز .نکند فکر رویشان پیش

 شآرام از خلسه یک خوب، حال یک خالء، یک در آبان

ی و ی .خوشر  دنبال به لحظه هر و نداشت را آن که چی  

  .دویدیم آن از ایقطره

                                                   *** 

 



  روبِن                                                 

 

ی و کرد جمع را چادر ی امور متصدی مقابل   بانک وام 

ی را سواالتش که ایبرگه .نشست  بود نوشته آن درون 

وع و برداشت   .کرد خود سواالتی پرسیدن به رسر

ی-  نداره؟ رایه هیچ یعت 
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ی عینک .کرد خشک دستمال با را اشنشسته عرق به پیشان 

ی و کشید باالتر کیم را هایش  
ی که آن حی   ی پول مبلیع   درون 

 :گفت گذاشت، شمارنده دستگاه

م خانوم که گفتم-  هرکس به .سنگینه خییل وام این محیر

هنیم تعلق  یه و دار چک ضامن ات سه براینعالوه .گی 

 



  روبِن                                                 

 

 بیاید اول باید شما .هست نیاز هم وثیقه عنوان به سند

 روی بذارید و بیارید مدارکتون بعدش کنید باز حساب

ه تعلق آیا نوبت  .نه آیا بهتون بگی 

ی به  ی شیک خانوم  ی که پوشر  با بش و خوش مشغول 

ه بود، متصدی  :پرسید ماللت با و شد خی 

 باشه؟ باید خاض سند-

ی َمرد ی از را کاپوچینو فنجان   کرد تشکر و گرفت زن دست 

 :داد پاسخ حوصله با سپس

 .نیست مشکیل باشه هم ایسوزو .سنگی  ی ماشی  ی سند ی-

، خونه، سند ی  باشه داشته ارزش که سندی یه مغازه زمی  

ی اگر .وثیقه عنوان به ی چه که باشه هم تجاری ملک   .بهیر

 را ایشهانگشت کیم و زد بند پیشخوان به را دستش

د ی این و بود رسیده بستبن به .فرسر  .کار پایان یعت 

 این سیستم توی چون .بگم نرفته یادم تا امدیگه چی  ی یه-

 تونیارانه که ممکنه شهیم ثبت نامتون به هاوثیقه و اسناد

 وام نام به که سندها .احتماله یه این البته .کی  ی قطع رو

نده  نیستند؟ گی 

 



  روبِن                                                 

 

 .نبودم وام در یدربه که بودن اگر .نیستند !نه-

ی صدا با  دار ی چرخ صندیل متصدی َمرد ی کناری، فرد ی زدن 

ی و راند عقب پا فشار ی با را خود  آذرخش .رفت چپ سمت 

ه  افگاردل و ناامید شیشه، به شده متصل جمله به خی 

  .ماند

 جورهمی  ی !ها ماست نوبت .شو بلند !خانوم !خانوم-

ی فکر توی نشسته  .گذاشته خودش نگل رو ملت یه غرق 

ی  هایکتف با .آورد جلوتر را آن و کشید چادر به دستر

 :گفت َمرد به خطاب و کرد علم قد افتاده

 .بفرمایید !متاسفم-

ی و داد َمرد به را خود جای  و او به اهمیت بدون 

ی غرولندهایش،  ی اگر .گرفت پیش در را خروج مسی 
 دخیر

 منضا غصه بازهم باشد داشته چک دسته رضا اوستا

دوش روی بر باری هم همان .سند یک با همراه دارد

ی .است هایش ی کند؟ پیدا کجا از را سوم ضامن   از یعت 

ی برای کاردان خود ی  کند؟ ضامن تقاضای رستورانش خریدن 

د؟ قرض سند کیس چه از !هیچ ضامن  سند ی همآن بگی 

 



  روبِن                                                 

 

 خانه یا و دار ارزش زمی  ی .تجاری ملک یا و سنگی  ی ماشی  ی

ی با و کرد بلند دست تاکیس برای !بها سنگی  ی  او ایستادن 

 .شد سوار

ی-  که؟ نداری مشکیل بزنم مسافر دیگه دوتای باید آبج 

 :گفت و نشست ترراحت کیم

 .کنمیم حساب خودم هم رو دوتا اون پول-

 :افزود و داد َمرد به را آدرس

 .آدرس این به برو دربست-
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  روبِن                                                 

 

 

ید برایش صبح در شهر منظره  و مردم ازدحام .بود یدن 

ی به رسیدن برای هاآن عجله
 
 دوست را هایشانروزمرگ

 امروز .هم را هایشانچشم در کرده خانه امید ی .داشت

 برود خایل دست و امید با .باشد امیدوار گرفت تصمیم

ی اما  .شودیم ردیف وام که داشت امید .برگردد ُپر دست 

ی به و کندیم مدیریت را رستوران یم باز گذشته قدرت 

ی همانند باید .گردد ی ستون   .درون از اما شود خم .بماند بتت 

ی رسیدیم-  .آبج 

ی ورودی ابتدای .شد پیاده و داد َمرد به را کرایه  قدیم محل 

 بوی .مرگ بوی .دادیم تعفن بوی .کرد بغض و ایستاد

 یک همی  ی از بود شهر در کثافت و گند چه هر و مواد

ی نه شمردمان .آمدیم جا وجب یآن لباس   نه داشتند چنان 

ر ی سواد .درست زبان
ُ
ی گران و کمیاب د  که بود قیمتر

 و کردندیم آوردن دست به راه وارد ی را خود شمار انگشت

ی روچ و جسیم سالمت ی یاقوت  ی در رسخ   پرس .کوه یک دل 

 را او و زد آذرخش زیر ی چرک هایلباس و شتاب با ایبچه

 



  روبِن                                                 

 

ون اوهام دنیای از  چنانهم و زد تکیه دیوار به .کشاند بی 

 دادند بانگ رسش در زری و بابا نضت صدای .کرد نگاه

ی آرزو تصویر و ی دیدگانش مقابل   .کرد خودنمان 

ی آدنیم بهت- ی پوشانلیان کوچه مال   !باشر

 تکاند را اشرسشانه روی هایخاک .گرفت فاصله دیوار از

 :گفت و

ی یه-   .بودم پوشان لیان خود زمان 

ی پرسک  که دوستانش جمع از .داد تاب دست در را زنجی 

 :زد لب استهزا با و شد جدا بودند منتظرش

؟ محیل این از-  یعت 

ی کنان روقدم  کوچه به را خود و کرد یط را اندگ مسافت 

ی با .بود خودشان خانه .رساند بستبن ی به دیوارهان   رنگ 

ی و زرد ی و آن  ر ی جلوی که کودکان 
َ
ی آن د ییل   .کردندیم بازی یل 

ی مرز در را او بغض
 

ی بود رسانده خفگ ی وقتر  را پرسک پاسخ 

 .داد

 .بود مونخونه اونم .بودم محل این از-

 



  روبِن                                                 

 

ی گام چند پرسک  :گفت و کشید رسک .آمد جلو بیشیر

ی پس !ا ی- ی دخیر  .نضنر

 فراخوانده با اما دهد ادامه خواست پرسک .زد خندتلخ

ی  نشدوستا به خطاب و بازگشت عقب به نامش شدن 

 :کشید فریاد

کنید- ی هاینفله صی   .پدر ن 

ی با  را آذرخش دوباره دادیم نجاست گند ی بوی که دهان 

 :گفت و  داد قرار مخاطب

 خب و داشتیم برخورد کوچه توی باهاش ماهیک درحد-

ی ویل .رو سعادتمون بزنن گند ی خدان   کنمیم فکر هرچ 

ی آدنیم بهت ی نضت دخیر  !باشر

 .هستم که فعال-

ی .شد خم و گذاشت سینه ویری دست  کرد ُپر را کالم النر

ی با و  :زد پچ گریمشتر

 ی چون حال هر به-
 ما خورهنیم بهت بودن نضت دخیر

ای با .بگو خودم به بود کاری خدمتیم در دربست  دخیر

 



  روبِن                                                 

 

ستا
ُ
ی هم رضا ا  جااین از سوان اونا چند هر برامون ردیف 

امشون ویل باالترن خیابون تاپنج چون  با ردیف هم احیر

 .مادرمونه

ام و رفت عقبعقب  فریاد آذرخش .گذاشت نظایم احیر

 :زد

 .حداقل بگو رو اسمت-

 .پوشانلیان کی  ییم صدام-

 

 

 

  

 137پارت#

  

 

 به را خود غم و حرست به آکنده نگاه .زد تبسم باراین

ی خانه  را آمده راه افسوس با و دوخت بستبن درون 

 



  روبِن                                                 

 

ستا باید .بازگشت
ُ
 آمده همی  ی برای اصال .دیدیم را رضا ا

ی نبش نه بود ی قی  رم که ایگذشته کردن  ی از ک   باال آن سیب 

 مکانیگ رویروبه قوی اما خسته ایالشه با .رفتیم

ستا .امروز گاراژ و سابق مکانیگ .ایستاد
ُ
فت رضا ا  پیرسر

ی آن از .بود کرده چشم تا فروخت داشت هرچه که زمان 

 چی  ی همه دوباره که امروز به تا کند عمل را همرسش های

فت بود آورده دستبه را   .داشت زیادی پیرسر

ستا؟ خواینیم کمک-
ُ
 نه که ببندم طوری رو هاپیچ بلدم ا

ل نه .کم نه بیاد اضاف
ُ
 .هرز نه باشن ش

ی از عینک  را آذرخش و کرد راست گردن .افتاد رضا دست 

 را او هایچروک و سپید تماما محاسن هم آذرخش .دید

ی هردو .کرد هنظاری  و درون از نفر یک .بودند شده پی 

ون از دیگری  .بی 

 !آذرخش-

 تک به تک حقد و بغض با .رفت جلو ناباور .زد برپا فورا

ی اجزای رستنگاه تا او پای نوک از و بلعید را آذرخش صورت 

 



  روبِن                                                 

 

 آمد .چهارسال از بعد بود آمده آذرخش .کرد اسکن را اش

 .گاراژش چراغ ی ماننده کرد روشن را هایشچشم چراغ ی و

ستارضا آذرخش !آره-
ُ
 .ا

 آذرخش از .کشید عقب را صندیل وافری، شوق و شور با

 چنانهم .گرفت جا او کنار خودش و بنشیند که خواست

ی ل 
ُ
ی با .کردیم نظاره را او قامت و قد و بود او ز  آذرخش 

 .داشت فرق زیادی گذشته

 !دزیا خییل خییل !داری فرق خییل قبل آذرخش با-

ی هاآدم- ستا کی  ییم تغیی 
ُ
 .ا

ی ی نوک  ک بیت   :گفت تبسم با .زد دخیر

 .دارن جرقه هاتچشم هنوز ویل-

ی .کشاند ترنزدیک را خود  می  ی روی را اششده گره مشت 

 :پرسید ذوق با و گذاشت

؟ چه زندگیت از- ؟ خی   خوبه؟ چی  ی همه خون 

ستا-
ُ
ی چی  ی گذشته ا  .ندیم بها بهش بیا نداره خون 

 



  روبِن                                                 

 

 کردن فکر کیم از بعد و کرد تایید سپس مکث ابتدا

 :گفت

ف اصالن- ؟ رسر ی اون چ   باهاش»:گفت نضت شد؟ چ 

 !گفت؟ راست «خوبه خییل زندگیت و کردی ازدواج

مگی  ی .گزید لب یُبهتان و گذشته از بود رسر  حواله که هان 

یمکان از .بودند کرده او پایک  آورده در رس هاآن از که هان 

ی از و بود
 
ی .بود گرفته را او رستاپای فاضالب که زندگ  حتر

ی از   .بود خجل هم کردن عاشفر

ف اصالن-  بها بهش نباید که ایگذشته همون جز هم رسر

 .داد

 سپس کرد نظر ضف بحث ادامه از و شد تسلیم َمرد

وع ی به رسر  
 .کرد خود گذشته رس از گفیر 

 عمل برای .بودم فروخته رو خونه و مکانیگ این منم-

ی از دوره یه رفتیم .مخانوم چشم  ی اما شی   که بزرگم دخیر

 اون گمیم رو روشنا شد، محکم پاش جا خداروشکر

ه خوب وام یه تونست  مکانیگ دوباره ماهم .برامون بگی 

 و گاراژ شد مکانیگ و کردیم جمع پول کمکم .خریدیم رو

 



  روبِن                                                 

 

 اجاره غرفه یه هرکدوم .محل هایمکانیک کل جایگاه

 .موند خایل تو جای فقط .دنش کار به مشغول و کردن

ی دوباره چرا- ستا؟ جااین برگشتر
ُ
 درد به جای جااین ا

 .نیست و نبود بخوری

 ترینارزون جااین و کردمیم صفر از باید چون برگشتم-

 نذاشتم ویل بهش شدیم پابند .بود خایک کره این جای

 .برسه هامبچه به گزندی
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ی روی دست ی .اشتگذ َمرد دست  َرک پوست 
َ
 با را او ُبرده ت

ی د خود زبر ی پوست  یمردمک با و فرسر  :گفت شده روشن هان 

 



  روبِن                                                 

 

ستا خوشحالم برات خییل-
ُ
ین الیق ا  .همیشه بودی هابهیر

؟ قدیم مثل ته؟چه آذرخش-  نیستر

 هایچشم به و چفت هم جفت را سبابه و وسط انگشت

 .کرد نزدیک آذرخش

 بلند صدای .ندارن لجاجت .نیسیر ی رسکش دیگه-

رش .نیست داخلشون
ُ
ی جا کجا رو برق و رعد غ  گذاشتر

 فقط؟ مونده زوزه یه ازش که

ستا بود عمیق من به نگاهت همیشه-
ُ
 نگاه عمیق بارماین .ا

ی یه کن هان 
ییم قدیم از چی    .بیت 

ی گمیم که دیدم عمیق-  وگرنه نمونده زوزه یه جز چی  

 .جلوشه وزپلنگی یه کنهیم فکر ببینه اول نگاه توی هرکس

ی را ساعدش  بهم فشار با را آذرخش هایپلک .کشید بیشیر

 :افزود و آورد

ی چه-   آوردن؟ من مکانیگ شاگرد ی رس ی بالن 

 



  روبِن                                                 

 

 با غم، با فرار، با ترس، با .ساختنش نو از کوبوندنش-

ی با تهمت، ،ن  ی با وفان  ین  ی با اصال .معرفتر  فکرش که هرچ 

ی رو  .بکت 

 .برداشت آذرخش هایپلک روی از را هایشانگشت

 ی روی از را فالسک
 بود پنجره دهنده زینت که کوچگ می  

ی .نشست دوباره و کرد بلند لیوان دو با همراه دسته لیوان 

 را زنجبییل پولگ و کرد دارهل چای از ُپر را باریک قد دار ی

 .گذاشت آن پهلوی

 کنه؟یم ترمیم رو قدیمش خود ی دوباره آذرخش-

 .کنمیم سیع-

 روشن رو هاتچشم دوباره تا دادم فشار رو هاتکپل-

ی  .کت 

ی .کرد دونیم میان از را پولگ ی را آن عادت برحسب   درون 

ی ی شدن، نرم محض به و ُبرد فرو چای لیوان   دهان کنج 

 .مکید و گذاشت

ت چادر، به .خالیه هاغرفه از یگ هنوز-  ندارم کار چاقچی 

ی آذرخش کار هیچ چون  ...اما نیست دلیلن 

 



  روبِن                                                 

 

ی را لیوان .نداد ادامه ی درون   آن زیر ی از چای تا نهاد سیت 

ی روی ه می  
ُ  اتاق گوشه درایور سوی به سپس .نکند رسر

 انبوه میان از و درآورد جیب از را کلید دسته .رفت

 انتخاب بود ترکوچک همه از که عدد یک آن کلیدهای

 برداشت رنگ مشگ ایکیسه .گشود را قفل آن با و کرد

 .گذاشت آذرخش یرویروبه و

 .جاستاین هنوز بیلرسوتت اما-

یپنجه با  و بیلرسوت .کرد لمس را کیسه مرتعش هان 

ی آن و بیلرسوت .درد از پر گذشته  خانه در رسد شب 

ره اگر .اصالن
َ
 ُبریدیم را خود رس ی کاسه حتما بود ساز کار ا

 .کردیم پرتاب سگ جلوی را اشحافظه و

ستا-
ُ
 به اصال .نیومدم مکانیگ غرفه و بیلرسوت برای ا

ی  .نیومدم قبل آذرخش عنوان 

ی-  باشم؟ بابات من نشد قرار مگه آذرخش؟ خواییم چ 

ی زدی  .غریبه پشت هفت شدم و رفتر

 

 

 



  روبِن                                                 
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ی آذرخش کهآن از قبل  و کرد خفه را او نطق بگوید چی  

ی با خود  :افزود ترسر

 !که بودم نمرده .میومدی بازم نیستم دیدی اومدی-

 را آرایم «نکنه خدا» و کرد رها رسشانه روی را چادر

 از باریکوله با و ریخت پیاله درون را خود عزم .زمزمه

 :گفت خجالت

 رو رستوران یه .گذشته قوی آدم همون بشم خوامیم-

 پول فقط کرد لطف صاحبش .خوبیه جای .خرمیم دارم

ی هیم ازم رو شزمیت   وام با رو پولش نصف شد قرار .گی 

 ...اما رستوران خود ی سود ی با رو دیگه نصف و بدم
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ی آه  .دوخت پنجره به و دزدید َمرد از نگاه .کشید غلییط 

؟ اما-  چ 

ی بود دورگه صدایش .لرزاند چانه  :گفت وقتر

یم دار چک ضامن تا سه و وثیقه عنوان به سند وام برای-

 .ناقصه مدارکم بقیه ویل جوره هامضامن از یگ .خوان

ییم ب دن، اینم دن؟یم تو به رو وام اصال کالن؟ وام-  تا دون 

 درآمد رستوران روز یه اگر بدی؟ قسط باید عمرت آخر

 قدراون رستوران .خورهیم بهم تمعامله باشه نداشته

 کنه؟ هندل رو سنگی  ی قسط دوتا بتونه که داره درآمد

؟ رستوران خود مخارج  خرج  رو کارکنانش حقوق چ 

ی کردی؟ حساب یزیان و رض  ؟ رو شهیم وارد که هان   چ 

 تا کرد ساکت را آذرخش هایتوجیه و ُبرد باال دست

 :دهد ادامه خودش

ییم - ؟ کار باید قدرچه دون  ییم کت   خییل قرض چاه دون 

 بردنت و آوردی باال بدهکاری اگه نداره؟ فرار راه و عمیق

؟ زندان ی تو چ   خییل .وقتهیچ کردینیم عمل فکرن 

 .کردی عجله

 



  روبِن                                                 

 

ی همه به- ستا خوامشیم ویل کردم فکر هاشبدبختر
ُ
 باید .ا

 .بتونم

 .کن کار رستوران یه توی برو !آخه هست کار همه این-

ی لباس مغازه برو ی ور ی اصال بیا .بزن فروشر یم چه .خودم دل 

 نه داری رو پرداختش توان نه که کار این اال هرکاری دونم

ییم  بهت وام هست علومم هم نه بیاری، دوام زیرش تون 

ه تعلق  .بگی 

ستا بتونم دمیم قول-
ُ
 بتونم باید ویل کردم فکر خییل .ا

 .زندگیشون پای .وسطه هامبچه پای

بچه» واژه .کرد نگاه آذرخش به زده شگفت و مبهوت رضا

 .ثابت را او و کردند نظام جلو از دیدگانش برابر ی در «هام

ی و خشک هایزمی  ی  و بود دهزی صاعقه را آذرخش بیات 

ی این رسنوشت .سیاه و بود کرده سیلو را هایشگندم  دخیر

 .بود بداخم زیادی

ستا-
ُ
 با بار یه رو یکیش پیشمه یکیش .دارم بچه دوتا ا

 به دست و قوی مادر یه ازم خوامیم .دیدم مادرانه چشم

  .رستوران شور ظرف و فروشنده یه نه ببیی  ی رسیده دهن

 



  روبِن                                                 

 

سم و کنم باز رو گذشته خوامنیم- ی بی   خوت چون شد چ 

ی  داره؟ رو ارزشش دارم، سوال یه ویل نده بها گفتر
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ع ی بود متض   :گفت وقتر

ستا داره-
ُ
 کار این پرده پشت دونننیم که هابچه اون .ا

 مادرها همه .بیی  ییم رو قوی و خوب مادر یه ویل چیه

ستا نقوی
ُ
 ویل رسسخیر ی و قدرتمند شونهمه .ا

ایط شونچندتا  هاشونبچه جلوی و دارن رو من رسر

 



  روبِن                                                 

 

ی رسشون  گردنم من گذروندن؟ که روزگاری بابت خم 

ستا شکسته
ُ
 دیگه راه یه از بتونم باید .هامبچه جلوی ا

 زده خجالت ازم تا کنم اثبات بهشون رو خودم بودن مادر

  .نباشن

 تنش روی هایزخمه با تگرگ بارش زیر ی شبدری چونهم

 :افزود

منده هامبچه جلوی خوامیم فقط-  زده خجالت و رسر

 .همی  ی نباشم

 :گفت و زد هایشران روی دست دو با

ییم بعد کردییم ردیف رو وام اول حداقلش-  رساغ رفتر

 .یارو

سیدم هم پرسش از دونستمنیم رو قیمتش من-  چون نی 

ی .رفیر ی قبل بودیم کرده دعوا  باهام خییل رفتم هم وقتر

ی سوم یک و گرفتمیم باید که وایم عمال اومد کنار  کمیر

ستا .کرد
ُ
 .بربیام پسش از دمیم قول خوامشیم خدا به ا

ی و هااشک رضا
 
ک هایدرماندگ  هر .بود دیده زیاد را دخیر

ی به و شدیم مغازه وارد مواد ایبسته با که زمان  آغوش 

 



  روبِن                                                 

 

 او جای به رضا ترس، از که هرگاه .آوردیم پناه او پدرانه

وی خرید ی برای یمرسر ی رساغ ی مواد و الگ بات   .رفتیم هاسافر

ی درد از او و ُبردندیم را آرزو که هربار یم تنگ به ناتوان 

ی از که دفعه هر .آمد  را صبح بدنش هایکبودی و پویلن 

ی .رساندیم شب به مکانیگ در  از را آذرخش هایگریه دلیل 

رهای این که فهمید هم امروز .بود َبر
ُ
 برای از گران د

 .ایستاد .است منجالب از کودکانش و خود دادن نجات

 شماره فورا و برداشت را گاراژ سند .رفت گاوصندوق رساغ ی

 .گرفت را روشنا

بابا سالم-   .دخیر

ی را سند َمرد و کرد بلند گردن کنانفی  یفی  ی آذرخش  مقابل 

 .داد سوق او

 ضامن خوامیم کن آماده الزمه ضمانت برای که مدارگ-

ی یب بزرگه دخیر  .یسر

 ی که بودند آگاه همه
ی دخیر  و است نفر یک تنها رضا بزرگ 

ی خوشحایل با روشنا .آذرخش جز نیست کیس آن  قبول 

 هرگز او درخواست و بود خواسته پدرش .کرد زحمت

 



  روبِن                                                 

 

 را خود بازهم و قطع را تلفن تبسم با رضا .ماندنیم زمی  ی

ی و نشاند آذرخش پهلوی به پهلو یک موهای به دستر

 .کشید او طرفه

 .کنیمیم جور رو سوم ضامن-

ستا-
ُ
 ...سند این اما ا

 حله؟ .امتناع نه تشکر نه !هیس-

 با و کرد نگاه کیم را آن .چسباند سینه قفسه به را سند

 :گفت حالوت

 .حله-

ی را شده رسد چای  را آن مجدد و  خایل مالمی  ی کاسه درون 

ی به را لیوان .کرد ُپر تازه چای از د آذرخش دست   و سی 

 :دپرسی

 داری؟ نظر َمد کیس سوم ضامن برای-

ی میان از کهاین با ی  کاردان پای کشیدن   هنوز و نبود راض 

 کردن سواستفاده او از خواسیر ی کمک که پنداشتیم هم

 



  روبِن                                                 

 

 هایحرف روی و زد دریا به را دل  اما آیدیم حساب به

 .کرد باز حساب َمردجوان
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ی بهش شتمدا نیاز اگه گفت کارمصاحب-  .بدم خی 

 فردا رساغش برو امروز .بیامرزه رو پدرش و پدرت خدا-

 .غلتک روی بندازیم رو کارها

ی خودمه کارصاحب هم !آخه-  همی  ی صاحب یعت 

ی  که مردی همی  ی پرس ی هم شورمیم ظرف توش که رستوران 

 .بخرم رو رستوران ازش خوامیم

 



  روبِن                                                 

 

ی چند پاچهدست آذرخش و پرید رضا گلوی در چای  بهض 

ی با و کرد تازه نفیس َمرد .زد او کمر به  :گفت شگفتر

ییم چه داری تو- ؟ کت   دخیر

ستا دونمنیم-
ُ
 گفت خودش ویل بده خییل کارم دونمیم .ا

 رو رستوران این خوامیم فقط منم که گفتم .من با ضامن

 .نجاتمه راه تنها .باشم داشته

ی و زد ایرسفه تک .نوشید چای از دگری جرعه  لب قیدن 

 :زد

 .رساغش برو گفت خودش اگر نیست ایچاره دیه !خب-

 از قبل آخه داری؟ حساب به ریخیر ی برای پول بگو حاال

ی باز حساب باید وام  !کت 

 .دارم مقدار یه-

 .مونده آخرت دوماه حقوق کمه مقدار یه-

ییم-
 
 خواییم که پویل نکنم رد که آخرم دوماه حقوق گ

 بدی؟

 



  روبِن                                                 

 

ر ی .برداشت اسکناس دسته چند صندوق گاو از
َ
 را آن د

ی را هاپول و بست ی درون   .رساند آذرخش کیف 

 .کن حسابشون خوادیم دلت هرجور-

 آن یک در و ایستاد َمرد جناق به جناق .کرد راست قامت

 باز و نشاند او زبر ی گونه روی ایبوسه .گرفت بغل را او

 .داد رس گریه هم

 .ممنونم-

ک رضا  و  پاک را او هایاشک .داد فاصله خود از را دخیر

ی به ی سمت  ی خروچ   .کرد راهنمان 

 بخوریم شام و نهار خونه بریم بیا بگم خوادیم دلم خییل-

ی چون .وامت کارای دنبال بری زود باید اما
 
 هاشدوندگ

ی .زیاده ی ردیفش زودتر هرچ   .حسابت توی آدیم زودتر کت 

ی خونه برمیم رو تبچه و خودت دیگه روز یه  دستپخت 

ی حظ بخوری دمیم رو نهمدی  .کت 

ستا رسیده بهم خییل شما از-
ُ
 همه بابت ممنونم بازم .ا

 .چی  ی
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ه  :گفت و بازگشت بازهم اما داد پایی  ی را دستگی 

م خوامیم رو روسانا و رویا- ، کار خودم پیش بی   اجازه کی  

 دارم؟

ی اونا اجازه-  آدنیم بدشون دونمیم ویل .خودشونه دست 

 .ی  یک کار درس کنار در

ها شماره  رساغ ی باید عض .شد خانه رایه و گرفت  را دخیر

  روزی یک .کردیم کمک درخواست او از و رفتیم کاردان

 آماده را خود باید .پرداختیم رو در رو جنگ به اصالن با

ی از که کند اثبات تا کردیم ی خوشبخت پس  ی کردن   کودکان 

 خورده شکست فرد ی که دادیم نشان باید .آیدبریم خود

ی مبارزه این در و گشت خواهد باز قبل از ترقوی  طال جام 

ی با و شد خانه وارد شادمان .کندیم خود آن از را  دیدن 

ی که آوان و زری  به هستند کودک برنامه تماشای مشغول 

ه هاآن ی زری .شد خی 
 

 پیدا آوان در را خود هایمادرانگ

  .بود کرده

ی از موش االن مطمئنم من-  !کنهیم فرار گربه دست 
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ی ی از موش زری گفته طبق   و زری جیغ ی .گریخت گربه دست 

 دو آن پایپابه هم آذرخش و خواست هوا به آوان خنده

 .زد تبسم نفر

  نداره؟ رو من از استقبال قصد ی کیس-

ی را خود آوان  او از زری و کرد حل مادر بازوان درون 

ی و گرفت آذرخش زا را چادر .آورد جا به استقبال  کیف 

پن روی را شده سنگی  ی
ُ
 .نهاد ا

ی امروز-  شد؟ چ 

ی همه- ی به چ   .رفت پیش خون 

 



  روبِن                                                 

 

 نگاهش زن و داد نشان زری به .آورد در را هاپول و سند

 .بست حجله

 .رهیم پیش خوب داره چی  ی همه باالخره .خداروشکر-

ی عجله با ی و نشاند کنار سفره را او .کشاند را آوان دست  ف 

وع الفور ی به رسر  :پرسید حال همان در .کرد غذا کشیدن 

 کاردان؟ پیش بری خواییم-

 حرف باهاش رمیم عض !آره اما خوادنیم دلم کهاین با-

 .بزنم

ی  :گفت مضطر و گذاشت سفره روی را پلو لوبیا دیس 

ی یه ازش شهیم- ؟ درخواستر  کت 

 :افزود زری و زد پیوند بهم ابرو نازکبی  ی

 .کنم کار رستوران اون ویت برم تو جای من-

ی ی را مالقه تندتند و عصت  ی درون   لب و گرداند دوغ پارچ 

 :جنباند

ت درباره کنم؟ کار مُمرده خودم مگه- ی من غی   فکر چ 

ی بری دهیم اجازه که کردی؟ ؟ پادون   کت 
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 سنگی  ی قسط دوتا االن تو !آذر ببی  ی ویل .جونت از دور-

ی دیگه نمک کار من اگه .سخت کار یه و دوشته روی  نگران 

ی خونه، اجاره بابت از  نیازهای و مهد هزینه ها،قبض پول 

ی پول طوراین .نداری خونه مایحتاج و آوان یم رو بیشیر

ی ی پرداخت کاردان به تون    .کت 

 :غرید و کرد تنگ چشم آذرخش

 توی برید نه کنید ریییس من رستوران توی بیاید باید شما-

 .بشورید ظرف بقیه رستوران

 نگو اصال .بده گوش حرفم به لطفا !جانم رخشآذ-

  .خواییم داره نیاز که نفر یه برای بگو مادرتم

ی بقیه به نسبتت گفیر ی و دادنت نشون از من-  خجالتر

 دارم تعصب تو رس من .کنمنیم جور کارهم این .ندارم

ی کاری چنی  ی که دمنیم اجازه  .کت 

ی آرام برای مودت و آرامش با زری  :فتگ آذرخش کردن 

ی دادن نشون از تو آذرخش-  از اما نداری خجالت االن من 

ی  
ی گفیر  ییم خجالت قدییم من   بیاد هرکس مطمئنم .کیسر

ی خواستگاری ازت بخواد ی اولی  ی کت  ییم که چی  
 
گذشته گ

 



  روبِن                                                 

 

ی که نفر یه برای بگو .بزن حرف کاردان با پس ته یم محتاج 

  .شناسهنیم من که کاردان .خوای

 !همن خواستگار کاردان-
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ی زری  .افتاد سفره روی و رها دستش از ساالد ظرف 

 .تازاند صاعقه چونهم رعدآسا و بداخیم با آذرخش

ش و خونه بابام گفتم بهش-  دست تا دادیم اجاره رو دخیر

 یه فقط درصد یه اگر .خوامتیم بازم گفت .برداره رسم از

 تورو وقتاون بشه باز خونمون به پاش کنم قبول درصد

 .شناسهیم
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؟یم رسافکنده توعه مادر ی کارکنش بفهمه اگه-  شر

 قاطعیت با و کرد جور و جمع را افکارش .ماند ساکن

 :گفت

ی از دیگه که گفتم بهت-  
 از .شمنیم رسافکنده تو داشیر 

یم کار رهیم مادرم که ناتوانم قدراون شمیم افکنده رس این

 .کنه

ی منضف برای  را بهانه ریسمان و نداختا چنگ زری کردن 

 .چسبید

ی کاردان اگر اصال-  چرا بگه فهمید رو چی  ی همه وقتر

یم ظرف من پیش مادرت ویل شدی دار رستوران خودت

ی شوره   بگم؟ چ 

 گه؟یم کاردان نظرت به-

ی و عصبانیت توی هاآدم-  .گنیم چی  ی همه ناراحتر

 خودم اصال .خواست خودش مادرم بگو گفت اگر-

ی نداره حق هیچکس دمیم رو جوابش  رس ی از حتر
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ی به عصبانیت ی من دخیر  خودش آذرخش .بگه چی  

 نرفته؟ یادت است صاعقه

ی با .کرد سبک را زبان  :گفت اقتدار و رسسختر

 .نرفته یادم-

 کن فکر این به فقط و برام کن ردیف رو کار پس خوبه-

 .کنهیم باز کارمون از گره کیل پولش که

ی با  :کرد نجوا فرومانده لحت 

 .نه لطفا !مامان-

 .گفتمیم تو به نباید اولشم از .رمیم فردا خودم-

 چی  ی همه از شنیم که سالمیان دنیا مامانای همه-

؟ کار خواییم تو رو خودشون کی  ییم بازنشست  کت 

ی .زد هم را آن و ریخت ماست پلو روی  در را غذا از قاشفر

ی و چپاند آوان دهان ی را دوغ لیوان   .کرد تنظیم دستش درون 

ده قد هنوز .سیاه دندونام و شدن سفید موهام فقط من-

 .دارم زور َمرد تا

 .سفید و دست یه .کنمیم درست برمیم رو دندونات-

 



  روبِن                                                 

 

 .برمیم خودم حقوق با-

 نداری؟ اومدن کوتاه قصد-

 !نه-

ی با  :پرسید ترسر

 نداری؟ کردنم کار برای رفیر ی دیگه جای قصد-

ی تو جااین آخه !نه- ی پارنر  .مت 

 با .ُبرد فرو محکم را آن و کرد ساالد از ُپر را قاشق کالفه

ی همان  :جنباند فک شده پر دهان 

ی .باشه باشه،- ی تو هرچ 
 

 .بگ

ی و کرد آب از رسشار را لیوان ی سمت   .برد آذرخش صورت 

ی خفه بخور حاال آفرین-  .نیسر

                                                   *** 

ی را یشهاپنجه  می  ی روی را مشتش و قفل هم درون 

ی .نیاورد طاقت .گذاشت  خود حریر ی رورسی به دست 

 با نگریست را اطراف .کرد مرتب را آن لبه هم باز و کشید

ی  ورودی به و زد خندلب آرش کننده گرم دل نگاه دیدن 

 



  روبِن                                                 

 

ه  رد ی و َمردجوان با رفیر ی کلنجار کیل از پس .شد خی 

 کننده وسوسه هایحرف به کردن فکر با او، درخواست

د گوش او به .شد تسلیم باالخره حقش اما  اکنون و سی 

ی کردن فکر روز سه بعداز  ی پشت 
ی می    به َمردجوان رستوران 

ی انتظار ی  .نشست او خواهر آمدن 

 خانوم؟ آذرخش-
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  روبِن                                                 

 

ی با آورد باال گردن  او سوی به ساعد .زد برپا زن دیدن 

ی دست و کشید یدس درون   پرش احوال و سالم .نهاد او ت 

 .نشستند هم رویروبه هردو و کردند

 .آرشم خواهر ی شباهنگ من-

 :زد پچ آرایم به و کرد ترجمع را خود

  .وقتمخوش-

ی روی از را ماسک ی کنار ی و برداشت خود صورت   لیوان 

ی ی تار ی .گذاشت اسمونر  زل و زد کنار را موهایش آویزان 

 .شد آذرخش

ی آرش-  که حالمخوش .گفت بهم رو بودنم جااین دلیل 

ی ی دوست   .داره تو مثل خون 

ی گوشه با ریزبی  ی آذرخش  را شباهنگ افتاده چروک چشم 

 :افزود زن و نگریست

 بینمیم االن اما نیست خوب دوست انتخاب توی معموال-

 .کرده انقالب که

 !شمنیم منظورتون متوجه من-

 



  روبِن                                                 

 

ی یه که گفته من به آرش- ی .ردهک پیدا خوب دوست   یه یعت 

 هم ببینمش هم بیام که خواست ازم و عایل دوست

 .بشم وامش ضامن تا بدم بهش رو مدارکم

ی .بود قدرشناسانه آرش به نگاهش ی از وقتر  
 پذیرفیر 

 بابت از را خیالش او و کرد ممانعت َمردجوان درخواست

 که خوردنیم چرخ فکرش در هرگز کرد آسوده قضیه این

ی را او است قرار ی خود دوست   .معشوق نه کند معرف 

ی یه-  .بگم بهت خواستم چی  

 .شنومیم .جانم-

ی کهاین بابت ممنونم-  برام نگاهت با بقیه مثل دیدیم وقتر

 .نکردی خرج سوزیدل و ترحم

 :افزود و داد آذرخش به را مدارک پوشه

ی یه از مونده جا به-   .تصادف 

ی ی از ایجرعه و نزدیک دهان به را ن   .نوشید را اشنوشیدن 

 :گفت و پاشاند آذرخش روی به گرم تبسیم

 



  روبِن                                                 

 

ی گوش دوتا تا کردم عادت انگار-  درددل فورا آرمیم گی 

ی .کنم  قدراون .کرد عادتم بد آرش نیست خودم تقصی 

ی که کرد تعریف ازت  عادت کهاین البته .شدی منم دوست 

ی کردن سالم از قبل همیشه کردم  رو خودم نقص علت 

ی مردم به بدم توضیح ی دیدم چون .نیست علتن   واکنیسر

البه از و گشود را پوشه .کردم اقدام خودم ندادی نشون

ون ورق چند آن الی ی بر .کشید بی  ی همان حسب   که عادنر

 .داد توضیح نفس یک داشت

 .شد فلج چپم گونه عصب .کردم تصادف زایمانم از بعد-

 جراچ یه آخه است بخیه رد ی ممچونه زیر تا لب گوشه از

 توی .زنمیم ماسک همی  ی واسه داشتم قسمت اون هم

 تحمل نتونست شوهرمم .پالتینه مهره و پیچ راستمم پای

 که هامونمبچه .ازم گرفت طالق رو مقیافه و وضع کنه

  .اون یگ من یگ .کرد تقسیم بودن دوقولو

 :افزود و داد تاب ورق روی را خودکار

 



  روبِن                                                 

 

 کرس یشف زدم هم رو الزم امضاهای .تکمیله مدارک-

 داشته حضور بود الزم بازم اگر ویل هست هم حقوق

ی زنگ بهم کافیه باشم  .بزن 

ی .برداشت را پوشه آذرخش  و کرد تشکر .رساند کیف درون 

ی هایشلب پشت .زد زل شباهنگ به  سواالتی از فوچ 

ی اما بود متفاوت  واقع در .دیدنیم جایز را هاآن پرسیدن 

ی
 
ی ناراحت قح و شدنیم مربوط او به زن زندگ  با را او کردن 

ی سواالتی  را خود داستان هم زن اگر .نداشت خود جان 

ح او برای ی بد از داد رسر  را او اطرافیان و َمردم که بود عادنر

 .شاندهنده آزار هاینگاه و سواالتی با بودند کرده دچارش
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س- ی بی   .داری دوست که هرچ 

ی .کرد جمع را چادر کرده هول و رسیعا بازی را موهیتو ماگ 

 :گفت و داد بازی

 .کنم تشکر بازم خواستم فقط-

 آسمون این از کنم خالص رو خودم هم .بگم خودم بذار-

ی آشنا ما خانواده با هم بافیر ی ریسمون  ما راستش .بیسر

 هم شبدیس .اینه وضعم که من .هستیم ماسگ یخانواده

ی پیش چندسال کوچیکم خواهر ی دوران  یق دانشجون   ربان 

ی اسید ها خییل .کرد ترکش نامزدش بعدم و شد پاشر  چی  

 امید نا امیدمون .گذشت شهمه ویل .اومد رسمون به

یآدم .شده پالستیک جراح االن شبدیس .نشد  مثل که هان 

 .کنهیم جراچ رایگان رو هسیر ی خودش

ی یاندوه هایواژه میان   آذرخش .انداخت وقفه خود ناک 

ی او انرژی و حیهروی .تبسم زن و داشت بغض  ستایش قابل 

 .بود

 



  روبِن                                                 

 

ی اوقات که بگم رو اینا نخواستم-  خواهر پز یا کنم تلج 

 خواستمیم اول از .بدم رو خودم بودن پرستار پز و پزشک

ی یه بهت  عادتم از همی  ی واسه شدنیم روم که بگم چی  

وی  خواستم .وسط کشوندم خودمون بحث و کردم پی 

ی شدم حالخوش خییل بگم  هم آرش دوست بینمیم وقتر

ی به داره امید که نفره یه  قدرتمند و چی  ی همه شدن بهیر

ی نفر یه .رسپاهاش ایستاده  داره حاال که کشیده سختر

ی هر به رو اوضاع  .کنهیم راست و صاف قیمتر

د دوستانه را آذرخش مچ ی چهره از .فرسر  و مودت زن 

 وجود از کردیم شاد دل را آذرخش و بود جاری شفقت

یسانان چنی  ی  .هان 

ی این شیفته من مثل هم آرش مطمئنم-  هاتچشم قدرت 

 .شده

ی کرد قصد شباهنگ  اما بکشد عقب را خود دست 

 :نالید و زد چنگ آن به آذرخش

ی از بعد-  نکردی؟ بغل دیگه رو تبچه جدان 

ی زن  :افزود فرومانده او و زد زل آذرخش به متحی 

 



  روبِن                                                 

 

؟ بوش-  نکردی؟ بوش دیگ چ 

ی  صندیل از اشتنهنیم و چسبید اعدس تا را شباهنگ دست 

ی شد جدا  :پرسید بغض با وقتر

؟ بوسش-  نکردی؟ بوسش دیگه چ 

ی از بعد ماکان-  اون جای به و منه کنار هفته یک جدان 

ی در البته .باباش پیش رهیم ماهان ی و ظلم کمال   ویل ناحفر

ی که رو ماه جمعه و پنجشنبه آخرین همیشه جابه وقت 

ی  کی  ی حس هابچه تا مونیمیم هم کنار هاست،بچه جان 

 .باشن کنارهم و دارن خانواده

ر ی جلوی رو مبچه من-
َ
 .نکردم بغلش اما دیدم خونه د

ی به شباهنگ  
 دلآزرده او و کرد کمک آذرخش نشسیر 

 :گفت

 .نکردم بوش مادرانه من-

ی .خورد پیچ زانوهایش دور ی به زمی  ی روی چادر  لیوان 

ی از موهیتو ی و افتاد داد می  ی به که تکان   ریخیر ی حتر

 .نداشت اهمیت لباسش روی محتویاتش

 



  روبِن                                                 

 

ی و نون لقمه بهش بار یه .بوسیدمش بار یه فقط من-  پنی 

 .رسش روی کشیدم دست بار یه .دادم

 .باش آروم لطفا آذرخش-

  .برم شصدقه قربون نگرفتم سفت مادرانه رو مبچه من-

ی با  .زد هق و پوشاند را خود صورت هایشدست کف 

ی من .نداشتم کنارم وقتهیچ رو مچهب من-  رو مبچه حتر

 .ندیدم درست
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 آرش که کردیم نگاه آذرخش به ترحم نهایت در شباهنگ 

 زن  و برود خواست او از چشم اشاره با .گرفت را او شانه

ی با یچشم با باالخره ممانعت و مخالفت تمام   شده پر هان 

ی اشک از  چادر ی و شد خم دجوانَمری .کرد ترک را می  

 و نشست صندیل روی .کرد جمع زمی  ی روی از را آذرخش

 روی شده ریخته موهیتو کاغذی دستمال برگ چند با

ی  .زدود را او لباس 

 .چسبنده و شده نوچ لباست نداره فایده-

ی پیش درون را هادستمال  :گفت و انداخت دستر

ی من-  .برادرت اصال .آذرخش توام دوست 

 داد فاصله صورتش از را هاآن .گرفت را آذرخش هایمچ

ی و ی صورت   .کرد خشک را او خیس 

 .باشم کنارت بدی اجازه دارم دوس-

ییم مامان نکرد صدام مبچه من-  سخته؟ قدرچه دون 

ی از رستوران این در .انداخت اطراف به نگایه ه ساعت 
ُ
 به ن

 در که بود این ُحسنش و کردندنیم رسو صبحانه بعد

 



  روبِن                                                 

 

یح ترینخلوت آسان را مصاحبت و بردیم رس به ممکن الت 

 .کردیم تر

چشم بذاری که  خوامیم ازت ویل سخته خییل دونمیم-

 .بخنده همیشه هات

ی با  :زد پچ پژمرده و شکسته آوان 

ی- ی مشکالت 
 
 .بخندونمشون طورچه ُبرد یادم از زندگ

ی ی و ناگهان   :پرسید فکر بدون 

 خندید؟یم هاشچشم چرا شباهنگ-

 !خب و نداره خوردن غصه ارزش دنیا که فهمیده  چون-

ی  شاد ی آدم یه .شهنیم درست بودن غمگی  ی با هم هیج 

ی امیدوار  همیشه آدم یه تا بجنگه اتفاقات با تونهیم بهیر

 .ناراحت

 را چادر َپر ی .کرد ترنزدیک آذرخش به کیم را صندیل

ی .کشید رسش روی را آن و گرفت  اششانه روی را او کیف 

ی دو و ادد جا ی را خود ی انگشت  ی سوک  ک لب   .نهاد دخیر

 



  روبِن                                                 

 

 هایقدم با و جلو بده رو تسینه .بزن خندلب-

ی برو  محکم  الیق ُمدیر ی یه به رستوران اون .بانک سمت 

ی یه نه داره نیاز  .خورده شکسته آدم 

 :افزود و کرد بلند را آذرخش

ران آذرخش یه آبان و آوان دمیم ترجیح من-
ُ
 تا ببی  ی رو غ

 .نور کم باریکه یه

 .ندارم رو لیاقتت که ببخش رو من-

ری برای-   .نکن بخشش طلب نرسوندی کیس به که ض 

ی  َمردجوان به خطاب و کرد کج شانه روی را خود گردن 

 :گفت

یدل برای- ؟ شکوندم که هان   دلت؟ برای چ 

ی من-  کردییم وابسته منو اگر .بینمنیم رومروبه مقروض 

 تو اما شکوندییم رو دلم موقعاون آره، کردییم ولم بعد

 رو خودم که بودم من .کردی دوری من از همیشه

ی تو .بهت چسبوندم  وابسته اشتباه من نداری تقصی 

 .شدم
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ر ی .شد گامهم آذرخش با
َ
 و کرد باز او برای را ماشی  ی د

 :داد ادامه

ی آدم نه من .باشه خودش وصله با باید آدم-
 
 نه م،توا زندگ

 ویل وجودت و روح کننده کامل هم نه تنت، وصله

؟ برادرت باشم؟ تونمیم که دوستت  تونمیم اونم چ 

 باشم؟

 :گفت ناالن و مغموم

 



  روبِن                                                 

 

ت این از خوامنیم- س   خودم نفع به ازت و کنم استفاده ح 

م بهره  .بی 

 بگو حاال .ندارن هاحرف این از برادرا خواهر و دوستا-

  .برم بانک کدوم

ی رسنوشتم و من پای به-  خواهرم و سوگیل قبال .نشو قربان 

ی تو خوامنیم االن شدن مبچه و  .بیسر

  .کنم پیدا پارک جای بتونم تا بده بهم دقیق آدرس-

ی ترمز اجبار روی از  بدی صدای با ماشی  ی .کشید را دستر

ی و خورد چرخ نیم  زدهشگفت کاردان و ایستاد اتوبان وسط 

ی از شده متحمل فشار تا گذاشت سینه روی دست  جانب 

ی کمربند  شد ایجاد شدن پرتاب جلو به خاطر به که ایمت 

  .کند کم را

ی دردرس توی من خاطر به که خوامنیم گفتم-  و بیفتر

ی عذاب  .بکیسر

ی بس شهیم- ی و عشق قضیه اصال آذرخش؟ کت   رو عاشفر

 و باشم تو کنار که خوادیم دلم خودم من .کن فراموش

ی به رو وت پس .کنم کمک بهت  .بیا کوتاه آبان و آوان جون 

 



  روبِن                                                 

 

ی از اشچانه ی صدا باعث لرزش فرط   شد هایشدندان دادن 

ی  :زد لب وقتر

ی-  .نخور قسم رو هامبچه جون 

ی ان 
ی با .کرد کم را خود صدای می    :گفت متی  ی و آرام لحن 

 .ببخشید بودم مجبور .خورمنیم چشم-

ی سد خاطر ی به .زدند بوق رس ی پشت هایماشی  ی  کردن، معی 

ا  .کردند عبور هاآن کنار ی از رسعت با گایه و گفتند نارس 

 اشاره خیابان به و بزند تبسم کاردان شد باعث هم همی  ی

 .کند

 بانک؟ بریم حاال-

میم وجدان عذاب- ی گی  یم ناراحت من کنار بینمیم وقتر

ی  .شر

ی ترمز د گاز پدال روی را پا .خواباند را دستر  :گفت و فرسر

 که مونده کار کیل هنوز .باشه آسوده بگو وجدانت به-

 .بدیم انجام باید

 :داد ادامه و پیچید فرغ به

 



  روبِن                                                 

 

نیم جمع منو و نیستم شما برات دیگه که خوبه خییل-

 .مثبته قدم یه خودش این .بندی

ی بانک به رسیدن تا ی .نزدند دگری حرف   متصدی مقابل 

 وام مدارک روی را الزم هایفیش و هاسفته .نشستند

ی  برای .دادند تحویل او به را پرونده و گذاشتند پوشه درون 

ی تایید  با آذرخش و داشتند الزم زمان آذرخش درخواست 

ی امیدواری ی زده امضا اوراق  ی به هم را بانک مختص   دست 

 .داد َمرد

ی تعلق سخته کمیه که دونیدیم معشور خانوم-  
 گرفیر 

ی چنی  ی ی وام  ی شما به کالن  ی ممکن   پول ویلتح و وام تایید ی زمان 

ی مقدار یه  بگم باید ویل .بکشه طول مجاز حد از بیشیر

 شده تعیی  ی موارد طبق پرداخت پیش مبلغ و وثیقه چون

 کی  ی نظر ضف شما شغل و کم درآمد از کنم فکر هسیر ی

 .تایید برای

ی-  بشه؟ تایید واقعا ممکنه یعت 

ی-  احتمالش اما بگم تونمنیم دقیق رو شدنش تایید زمان 

 به که وقت هر .کی  ی واگذار بهتون رو وام هک زیاده خییل

 



  روبِن                                                 

 

ی مراحل برای شد ابالغ ما  باهاتون پول تحویل و نهان 

یمیم تماس  .گی 

 .شما از ممنونم-

 تا عمال .شدند خارج بانک از نفر دو آن و داد رستکان َمرد

ی ی آمدن   پاسخ که دانستنیم و بود بالتکلیف بانک جواب 

ی این  .ناالن یا کندیم خندان را اشچهره هاسختر
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ی این با شدی خسته خییل مدت چند این !گمیم-
 
 هادوندگ

 دی؟یم رو شام یه افتخار

 



  روبِن                                                 

 

 .هسیر ی منتظرم خونه آوان و مامانم ویل ازت ممنونم-

 .بریمیم اوناهم-

ی را همراهش تلفن .داشت باز حرکت از را آرش  جیب درون 

 :گفت و رساند

 نفره سه قراره اما خوامیم معذرت .تنیس کار این به نیاز-

 .بشیم جمع دورهم

 .خونه رسونمتیم بیا-

 که؟ نشدی ناراحت-

 :زد پچ و داد قوس هایشلب به ملیح

 .راحت خیالت نشدم نه-

 به را کلید او، رفیر ی محض به و  برد باال دست کاردان برای

 که نشد خانه وارد هنوز ویل داد تاب را آن .انداخت قفل

ی حرکت یک با  
ر بی  

َ
 قفسه .شد حبس تنومند ایجثه و د

ی اشسینه  زانوهایش .شد رنگ به رنگ پوستش و کشید تی 

ی اما زدندیم لنگر زمی  ی سوی به و دادندیم خایل جا  دست 

 .نخورد تکان تا داشتنگه سفت را او َمرد

 



  روبِن                                                 

 

ییم آمد و رفت هاغریبه با-  .کت 

ی ی اصالن هایبازدم حرارت   و کردند داغ را صورتش پوست 

ی را هایشمردمک ی از سارق   .گریخته جرم محل 

  .دارم آبرو محل توی .کنم ولم-

یل یه با ظهر رس رهنیم آبروت-
ُ
ک
ُ
 با رهیم آبروت ویل بیای ف

ی حرف شوهرت  .بزن 

ی ی از و داد خود به محکیم تکان   هایدست فشار ی حجم 

اره با و برداشت جلو به قدم نیم .کرد کم اصالن  رسر

 :غرید هایشچشم در گداخته

ی-
 
 من شوهر تو ضمن در .نداره ربیط تو به من زندگ

ی  .نیستر

 کهاین به فکر و کرد نگاه را کوچه پیش و پس اضطراب با

ی چهار برسند راه از آوان و مادرش  .لرزاند را بدنش ستون 

 همسایگان توسط وضعیت این در شدنش دیده از ترس

ی یک ی از ترس و ذهنش بال   .دگر بال یک نفر دو آن آمدن 

 



  روبِن                                                 

 

س-  بهش .ببینه رو تو برسه نیست قرار خوشگله آقا نیر

ی  داری؟ شوهر گفتر

 .ببی  ی هاهمسایه خوامنیم .اصالن برو-

ی تا-
 

 .کنمنیم ولت کیه یارو اون نگ

 .نداره ربیط تو به-

ر ی از را او و گرفت را آذرخش بازوی
َ
 به خانه باز ی نیمه د

 زمی  ی روی و کشید او رس ی از را چادر .کشاند داخل

ی .هم را او رورسی .انداخت ک موهای کش   درآورد را دخیر

  .کوباند دیوار به را کمرش و

 .من به لعنت محتاجم بهت-
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  روبِن                                                 

 

 

 

َوران آذرخش کمر ی روی را دستش
َ
 او به سفت و داد د

ی چهارسال اندازه به .چسبید  
ی او نداشیر  ی را اشبیت   درون 

ی سوی به کممک و بست پلک .رساند موهایش  و گردن 

 .کرد روی پیش او سینه قفسه

 .آذر ببخش منو-

ی انبساط ی لرزش و آذرخش بدن   شد باعث تنش امانن 

د فاصله اصالن ک نگاه .بگی  دست .بود خاموش دخیر

ی و خشک .بهم دوخته هایشلب و رسد هایش  احساسن 

 َمرد و نشد منتقل اصالن به او از حیس هیچ .بود شده

ی  .کند نگاه وانستت فقط متحی 

 .اصالن برو-

ی با ی کف  ی به دست   :غرید و کوباند او فک 

 .زندگیم از گمشو-

به  :کشید فریاد و دگر ض 

 



  روبِن                                                 

 

 خواییم فقط اجبار و زور با و اشتباهه پات رستا تو-

ی مایل ماست  .رو چی  ی همه کت 

 .زد سییل او گونه به باراین

ی !ببخشم-   رو؟ چ 

رش و  دوم سییل
ُ
 :کرد غ

ی خییل روزگارم و من به- ی فکر که چه اون از بیشیر  کت 

  .گذشت سخت

ل عقب به را او
ُ
 .داد فاصله خود از و ه

ت رگ که موقع ی اون بیچاره-  رو من و ترکوندی غی 

ی ون، انداختر ی از من بی  ین   این یخونه فاحشه توی جان 

ی شهر  عیش برای و کردم جمع رو ُمردم هایکثافت کوفتر

 یه با تو اومدن از قبل اگه .چیدم ضیافت نوششون و

ی رفتنت از بعد خوابیدمیم باز چشم  تمام دوسال 

 باد رگ نه خوامیم رو خودت نه که برو حاال .نخوابیدم

 .رو تکرده

 



  روبِن                                                 

 

ی  سوی به را او و کرد اثبات اصالن کمر ی به محکمش مشت 

ی  روزهای آن از نداشت قصد وقتهیچ .راند خروچ 

ی آوان و خود که باری فضاحت  سخن ذاشتندگ رس پشت 

ی همانند ی را او هربار اما بگوید یم رسریز شده آلبلب لیوان 

  .کردند

ف اصالن برو- ی برو .رسر ف  ی رسر فن   رو تحوصله نه که رسر

ی نه دارم ی برای توان  ی هایحرف شنیدن   .اساستن 

ی .زده تشنج .بود عصیان .گرفت را او بازوی ل 
 رفتار ی کنیر

 فقط .نبود ی  یچ هیچ تشخیص به قادر .نداشت را خودش

 .کند خایل را خود هایعقده باید دانستیم

ون برو- ی دیگه وقتهیچ و بی   اگه .نکن نگاه رو رست پشت 

ی برگردی  .زنمتیم سارسنگ سنگ 

 واو  را َمرد خود ی هایحرف آذرخش .خوردنیم تکان اصالن

ی اصالن و راندیم زبان بر واو به  را هایشاشک صدا بدون 

ی .غلتاند گونه روی  و گرفتنیم آرام آذرخش .بود فایدهن 

ی این .نداشت رفیر ی قصد ی َمرد ک 
 به او را تننازک دخیر

 



  روبِن                                                 

 

 و بود داده غسلش مغسله روی و بود کشانده مقتلگاه

  .کند اشزنده خواستیم حال

 رو هاتگوش کری؟ مگه .شو دور من از گمیم بهت-

ی جا کجا  شنوی؟نیم که گذاشتر

 خود یغور ی سینه به را او .تگرف را آذرخش هایرسشانه

ی .بوسید را هاآن و کرد نوازش را موهایش .چسباند  نفس 

ون ریه از آه و کشید عمیق ی .داد بی  ی لرزش  رفته آذرخش تن 

 این اما شدند حلقه او کمر ی دور ی به ساعدهایش و کم رفته

ک .نداشت دوام زیاد خلسه ی خواسته برخالف دخیر قلت 

ی ون یبد و کرد گرد عقب فورا اش  پهلوی وقت، فوت 

د را اصالن ر ی از را او و فرسر
َ
ون خانه د ی .کرد بی   طاقت 

ی ی از بیش َمرد ماندن  ش طاق  ی .بود صی   .داشت نیاز فراموشر

ی  مقدار همان به بود لق که اندازه همان به اصالن دندان 

 فغان به را آذرخش دردش و  کرده خوش جا ریشه در هم

 .بود نشانده
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 .گردمیم بر بازم من-

ی .رفت و گفت را این ی را آذرخش هایمشت تاوان   فرمان 

ی و داد پس ماشی  ی  سوی به .کشیدیم عربده که گلون 

ی با را خود تا رفت کشتارگاه ی سالچ   دام و احشام کردن 

ی .کند رسگرم  ادای همه و برداشت قدم راهروها درون 

ام یبری تنها اصالن هایچشم اما او به کردند احیر ی ق   و تی  

ی .دید را شده کشیده قناره به تازه گوساله  که قصان 

 عقب به حرکت و فریاد یک با داشت، دست به ساطور

ء  و راند ی .گرفت او از را فلزی شر ی را تی  ش نوک  ی درون   شکم 

 



  روبِن                                                 

 

ی ی حیوان  ی و ُبرد فرو نوان  ی روی خون  اهنش به آن پوست   پی 

  .شد پاشیده

 .طوراین هیمفیم .کی  ییم تیکهتیکه طوراین-

ی ی سخط و غیظ با گوشت قطعات  ی درون   الشه زیر ی مخزن 

ی و ریختندیم فرو
 

 .کردندیم نگاه اصالن به تعجب با همگ

ی ی که اصالن 
 
ی بریدگ یم حس نه دیدیم نه را اشسبابه عمیق 

 ذهنش در او سخنان و دیدیم را آذرخش چهره تنها .کرد

ی اتمام از بعد .رفتیم رژه ی تخته ی روی را ساطور کارش   چون 

رد ی و عمودی تنه از شده ساخته  با و انداخت درخت گ 

ی همان  جوانک سوی به خون و آب زیر ی فرورفته هیکل 

 .چرخید کارگر

ی کن جمع اینارو- رد خودتون اشمبقیه .شستشو برای بی 
ُ
 خ

 .کنید

 !آقا دستتون-

ی-  و حسابداری برو وگرنه بده گوش رو گفتم که چی  

 .خداحافظ بعدش
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ی هایلنگن عجله با انکجوی  و برداشت را بنماری استیل 

ی اصالن .شد خود کار به مشغول  :زد ترسر

ی رس ی عض تا خوایدنیم اگه-  بشید عالف حسابداری صف 

 .خودتون رسکارای برید پس

 مردان از نفر دو به اشاره با اصالن و شدند پراکنده همه

یجابه امر ی در جوانک به خواست هاآن از  اهگوشت جان 

رد درشت هایتکه و کنند کمک
ُ
 ترکوچک هم را شده خ

ی به را گوساله یک زیاد عصبانیت با .کنند  کرد نیمه تنهان 

هم بوی با حال و
ُ
 از و داد تکیه دیوار به گوشت، و خون ز

ون به پنجره ه بی  التماس اتاق همی  ی در روز یک .شد خی 

ک حال و گرفت نادیده را آذرخش های  خود خانه در دخیر

ی را او کار ی  .کردیم تالف 

 .نیست دردت دوای هم سیگار دیگه !اصالن آخ-

یل گاز چند با و زد آتش را چندم سیگار ی اسیر  را خود دست 

ی .کرد پانسمان ی صندیل روی و رسکشید را قهوه لیوان   جسم 

 را آذرخش هایحرف باید ابتدا .ساخت آوار را اشخسته

ی آن سپس  هضم بیماری و سوگیل .ردکیم پیدا را  َمردجوان 

 



  روبِن                                                 

 

 به کمکم ظاهرا که بود ماجرا دگر طرف یک هم اش

 .شدندیم نزدیک او پایان روزهای

                                                  *** 

ی یه !آذرخش-  .داشتم ازت درخواستر

ک ی دخیر  هایلباس روی دوپا .زد باال کیم را دارشگل دامن 

ی  :پرسید کردیم لگد هاآن که نزماهم و رفت تشت درون 

 .شنومیم !جانم-

یم شهیم-  آرزو؟ پیش بی 
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 و گشود را آب شی  ی سپس ماند ساکن ایلحظه برای

وع یآب به رسر  .کرد هالباس کیسر

 .شهنیم-

 :نالید رنجیده زری

؟ کنم خواهش-  چ 

اهن ی ذرات .داد تکان  را پی   و زد کنار را هوا در مانده آب 

 .کرد پهن بند روی را آن

 .نکن خواهش-

ه ی فسفری هایگی   و زد لباس به را خورده آفتاب رنگ 

 :گفت مکدر چنانهم زری .شد خم تشت سوی به دوباره

 .کنمیم التماست-

  .من مادر نکن-

یدل و نژند .نشست زمی  ی روی مچاله  نگاه آذرخش به گی 

 .کرد البه از رسشار را لحنش و افکند

ی منو-  .آرزو پیش بی 
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ی خواییم پیشش؟ بری خواییم واقعا- ین 
 

ی و عرضگ ن 

ی  .برمتیم شو آماده .باشه بدی؟ نشون بهش منو وفان 

ی  .شد خانه وارد ی و زد کنار پا با را لباس و آب از پر تشت 

ی روی  بازوی متشنج و کشید چادر خیس هایلباس همان 

 روی را چادرش و کرد جدا زمی  ی از را او .گرفت را زری

ی از بعد .نداشت تحمل و تاب دگر .انداخت شانه  
 رفیر 

ی با حال و بود شکسته درهم خانه از اصالن  قویل شکاندن 

ی اگر نرود او دیدار به شد قرار .بود داده آرزو به که  دست 

ی عهد به اجبار را او مادرش و بود خایل  .کرد شکت 

ی داری آذرخش- ؟یم کارچ   کت 

ی به الننا زری و کشیدیم را زن آذرخش یم رانده او دنبال 

ک هرچه .شد  به او و نداشت افاقه زدیم صدا را دخیر

ی و کرد بلند دست تاکیس برای .دادیم ادامه راهش  
 حی  

ی تا فرستاد پیامگ پاینده برای شدن سوار  آوان مراقب 

 ویل بود نادم درخواستش از .نشست او کنار ی زری .باشد

 تنها و ماند ساکت .بزند جار را خود ندامت توانستنیم

ی هایتکان ی در شده پوشانده پای عصت   پالستیگ دمپان 
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ک دامن از آب .کرد نظاره را آذرخش  کفپوش روی دخیر

ه ماشی  ی
ُ ی با زری و  رسر ی را غم خود سکوت   خونابه درون 

  .کردیم حل هایشبافت

مت خوامیم .مامان شو پیاده-  .آرزو پیش بی 

ر از
َ
 و بسته هاونگ به آذرخش هایقدم و کردند عبور د

 با و گرفت َبر در را اطرافش رها و آزاد چادر .شدند ثقیل

م
َ
ید ی انتهای به افتاده شماره به هان  ه مسی   را آرزو .شد خی 

ی با .بودند آورده جااین  در را او چهره بار آخرین برای .امی 

 به سفت را کودک .طلبید حاللیت دور از .ندید کفن

هم تنها .کرد شیون و مویه غریبانه و بود چسبانده آغوش

ی و شور قطرات با پا بریده رسبازی چون  روی خشک اسم 

د رسنوشت بادهای دستبه را هاآن سیمان  .سی 

ی به .آرزو پیش برو .جاستاون .اوناهاش-  بگو امی 

ی آذرخش ی یه توی رو دوتاش که عالمه دو عرضهن   قی 

ی که .گذاشیر ی ی سنگ   و خشک ن یسیما یه فقط و ندارن قی 

 که بگو آرزو به برو .دارن رسش فامیل و اسم یه با خایل

ی و شکوند رو قولش آذرخش  .باالرستون اومد خایل دست 
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ی سوی به زری ی با و دوید بید درخت  ی تکه یک دیدن   سیمان 

ی که شکل مرب  ع ی و آرزو نام  ی با امی   آن روی معشور فامیل 

ش .شد سنکوپ دچار بود، شده حک  همیشه .بود دخیر

 و بود داده عذاب را جانش .کشیدیم او رس ی بر نعره

ی را روحش ی چاه درون   خنده کم آرزو .بود کرده دفن عمیفر

ی رسی او از .نخندید هرگز خانه آن در بعدها و بود ن 

ی هر فشار ی که بودند ساخته خیال م و کردیم تحمل را تت 
َ
 د

ی زری .آوردنیم بر  همیشه .بود رانده بانزی به کم را آرزو نام 

ی با  را او بودند شانباعث نضت و خود که رکیگ الفاظ 
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ی از .زدیم صدا ک موهای جنس  ی دخیر ی اال نداشت خی   زمان 

ی که یم داده تاب ُمچش دور ی و کشیده هایشپنجه میان 

ی نبود آگاه او سالیق و ذائقه از .شدند ی قدر ی به حتر  
 دانسیر 

ی ک موردعالقه رنگ   زیر ی پرت، اینقطه در اکنون .دخیر

ی از ایالیه با خاک، از خرواری  ترک و نخورده آب سیمان 

ی !آرزو .دیدیم او از نایم تنها برداشته  ناکام و ارشد دخیر

ی آرزوی .دنیا از مانده ی که آرزو بدون   یک قدر ی به حتر

ی و نکرد طلب کائناتش و دنیا از کوچک خواسته  بدون 

ی  
ی به رویا، بافیر   

ی هبرآورد رسزمی    .رفت امیال و احالم شدن 

 موندن مدت یه .اونور نرفیر ی خودشون اصیل مدارک با-

 جاهیچ که جعیل مدارک با اونم بیارن دوام نتونسیر ی اما

ی خانواده .بودن نشده ثبت ی نکردن تامینشون امی   یعت 

ی  که خودشونم .دیگه نداشیر ی رو کردنشون تامی  ی توانان 

ی و درست هویت و بار و کار  کارهاشون .اشیر یند درمون 

ی .خورد گره بهم   .نرفت پیش شوننقشه طبق هیج 

ی باهمان زده، زانو زری  مزار ی پای لنگه به لنگه هایدمپان 

 جرئت خود به چهارسال بعداز آذرخش و نشست آرزو
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 از را او همیشه .شود خواهرش آرامگاه نزدیک داد

 :داد ادامه رنجور .دارد فرق اکنون اما دید دور خاطرات

ی رخواستد-
 
 نکرد تاییدشون کمیسیون ویل دادن پناهندگ

ی و ی حکم  اض .بهشون دادن خاک، ترک   سودی اما زدن اعیر

ی .نداشت  که طورهمی  ی رو اینا همه .ایران اومدن قاچافر

ی اونم گفتم من نیم چون گفت نفس یه تلفن پشت 

 .کنیم تلف رو وقتمون هاحرف این با دیدار وقت خواست

 :افزود ماللت با و متالم

ی اومدم»:گفتم یادته-  م 
َ
ر د

َ
 از پر کیف یه بابا نضت د

ی کیف اون توی .«داد؟ بهم وسیله  .بود هم آرزو گوشر

ی چادر ی  .نشست زری پهلوی به پهلو آذرخش  از گرفته نم 

ی روی را هایشلباس خییس  و کشید عزیزانش قی  ی سنگ 

 .داد رس فغان

نیم فکر منم .نبود امید نا وقتهیچ .داشت امید خواهرم-

ی اون کردم  ناشناس شماره و بخوره زنگ روز یه گوشر

ی در .شد اما .آرزوام بگه خط پشت  .شد ناباوری کمال 

میم بابا مامان، خودت، شماره»:گفت  کدومهیچ اما گی 

 



  روبِن                                                 

 

س در ی با رو شانسم بذار گفتم نیست دسیر  خودم خط 

 .«کنم امتحان

ی دو زری یمچش با و زد جک زمی  ی روی را خود دست   هان 

ی به خیس، ی با که آرزو نام   بود شده نوشته باریگ چوب 

ه   .شد خی 

ی»:گفتم-  داد تحویلم که هاموسیله بابا .نداشتم گوشر

ی  با .خندید .«مایملکم شد و بود داخلشون تو گوشر

 نشنیده جوراین رو اشخنده صدای تاحاال .بلند صدای

ر صدای .بود
ُ
رغ
ُ
ی غ  .میومد هم بچه یه غرولند و امی 

 شانس خوش عمرمون توی بار یه ماهم باالخره»:گفت

ی .خندیدم .«اومدیم در  صدقه قربون و خندید هم امی 

 .رفت بچه اون
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ی به هایشلب  شده غرق .شدند مبدل معوج و کج منحت 

 هاینفس گرمای هنوز شدیم باعث که ایگذشته در بود

 .کند داغ را او گوش آرزو

یم باید که بود نزده حرف کیل .ببینیم همو مگذاشتی قرار-

 ماجرای و قصه کیل .رفتیمیم باید که بود جاها کیل .زدیم

 .نیومد وقتهیچ اون .ندیدم رو آرزو من ...من اما .دیگه

ی رک 
َ
ی بود گفته او ت ی و دیدار بدون  ی حتر  بوی .خداحافیط 

ی ی ناب  ی همان در تنها خواهر تن   تحفه مشامش به  محض 

ی از را عطر آن هربار االن به تا و  شد داده  آوان گردن 

دیم خلعت ی بوی تنها بیمارستان در .گی  یم آرزو از خون 

 !بس و آمد
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 زده گند نوشت بد رسنوشت این .زیاد خییل .بودم منتظر-

ی .بود َمرد یه صدای .درآورد صدا به رو تلفن  یه !ها نه امی 

ی .داد بیمارستان آدرس .دیگه َمرد  جنازه یه رسیدم وقتر

ی دوتا و دادن تحویلم  .دادیم خون بوی آرزو .جوننیمه تن 

 زنده دونمنیم»:گفت فقط .بود میون در یگ هاشنفس

 ازش امانت یه عنوان به موند زنده اگر ویل یانه است

 اصالن تحویل اونو بعدش بشه خوب خوبه تا کن مراقبت

 .«بطلب حاللیت ازش و بده

 رود ی آب هایشاشک .ختاندا آرزو مزار ی روی را خود

ی و شدند  .دادن گل امید به کردند آبیاری را رسد سنگ 

ی مثل .رفت هم آرزو- ی خانواده نه من .امی  یم رو امی 

 برم که ازشون نداشتم هم آدرش .منو اونا نه شناختم

ی بودم فشار تحت قدراون .رساغشون  توی ازشون هیج 

ی .بود نمونده ذهنم  .مستقره اکج خواهرم دونستمنیم حتر

ی خواستیم آرزو چون  .بگه بهم دیدم وقتر

 :افزود و گرفت نفس
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ی- ی براشون نداشتم پول حتر  بیمارستان طریق از .بخرم قی 

ی شهرداری به  .کردن دفنشون و کفن اونا و دادن خی 

 سیمان بیل یه و جا وجب یه توی گذاشیر ی رو دوتاش

 همی  ی تنه از خشک چوب یه با و رسشون کشوندن

 .نوشیر ی رو شوناسم درخت

ی در زری ده قلبش .پژمرده و شد َپرَپر آرزو سوگ   شده فرسر

 تحت باریک را آرزو .بود آن بر که زیادی فشار ی از بود

 خون تنها دیدیم که چهآن حال و نداشت خود محبت

ی و بود ی قدر ی .فراغ اشک   هایشبدی و ندانست را او بودن 

 .نبخشد را خود شدندیم باعث

ی یه به را رهاپرستا از یگ- ی 
َ
ی هایهزینه .کرد وصلم خ  درمان 

 خوب حالش باالخره ویل .بودن سنگی  ی خییل بچه اون

 ازم رو مبچه خواسیر ی .فساد خونه اونه توی ُبردمش .شد

ن  توی مدت یه .همیشه مثل .کردم فرار .بفروشنش بگی 

 و کنم پیدا کار تونستم بعدش بودیم شهرداری گرمابه

 .جور و جمع و خودم
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ی هایشانه دور ی به  سفت را او و انداخت دست زری لرزان 

ی به .گرفت بغل  :زد ناله و کرد نگاه آرزو سنگ 

 بهم رو اسمش تو آخه .آوان گذاشتم رو اسمش آرزو،-

ی  ساکت دردهامو تا گذاشتم آبان اسم هم اونو منم نگفتر

 .کنه

ی ی و نگران  ی که چهآن .داد بروز را خود ترس   مدت این تمام 

ی کار روی از و دادیم جوالن شذهن در ی آن آمدن   جلوگی 

ی .کردیم  مبادا تا کردیم دور خود از را موضوع این فکر ی حتر

یم آن از مانع آوان فردای اما شود مستغرق آن دریای در

ی که شد  .کند مقاومت این از بیشیر

 به رو آوان خوامنیم .خواهری کردم وعده خلف آرزو،-

ی امید و ادگاریی اون .بدم تحویل اصالن
 
ی برای زندگ  ویل من 

ی مونبچه م،بچه ی پیش بره خوادیم بعد سال   و دبستان 

  .نداره شناسنامه هنوز ویل مدرسه

ی آذرخش- ؟یم داری چ 
 
  گ
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 .بدم تحویل آوان خوامنیم .دیدمنیم امانت رو آوان من-

ی به دست برم خوامنیم  .شناسنامه برای بشم اصالن دامن 

نیم ازم رو مبچه اونا  .گی 
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ی به زری ی .افکند نظر آرزو سنگ   رس گریه پیش از بیشیر

ی مدام و داد ک نام   کنار ی بودن از .کرد تکرار لب زیر ی را دخیر

ی او  و بود فراری صدایش و او از گذشته در .شدنیم سی 

ی تمنای حال  .دارد را او از شنیدن «مامان زری» یک 
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 ترشک و پاستیل برای .دهش تنگ برات دلم آرزو-

 دلم آرزو .کردنت طلب انار و چغاله برای .خواستنت

  .نگاهت برای .شده تنگ صدات برای

ی و مسکوت .نداشت سخن به میل زری  را رسش کالم،ن 

ی  را هایشزدن هق صدای و کرد پنهان آذرخش سینه درون 

ی برای .بود شده تنگ دل هم او .رساند اوج به  و قد دیدن 

ی ی و رزوآ قامت  ی سکوت 
 

 و آرام صدای برای .اشهمیشگ

ی آن همه برای .فریبش دل لحن هان 
 در هرگز که چی  

انش ی اکنون و ندید دخیر یم تاخت پاکوبان دیدگانش مقابل 

 .کنند

 خییل نامشثبت رس .مهدکودک بردم رو آوان آرزو،-

ی حال به دلشون ویل شدم اذیت ی و بودم رسکار که مت  ن 

نیم آوان .بمونه جااون گذاشیر ی و سوخت آوان برای کس،

ی از .بزنه حرف تونه  اومد بهوش  و کردید تصادف که وقتر

 تا دید دستگاه همه اون زیر ی بیمارستان توی رو خودش و

 اما کردم تالش براش خییل کن باور .نزده حرف االن همی  ی

 .بیام بر مخارجش پس از نتونستم دیگه
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ی و گفت اصالن از  خواهدیم که ایمعامله از .اشجدان 

ی تعویض وعده از .بکند ی سنگ  ی خوب و قی  ی کردن   حال 

ی و آبان از .آوان  و زد حرف چهارسال اندازه به .اشزیبان 

ی زری ی کهآنن   خاموش باشد، داشته گفیر ی سخن توانان 

، هایندامت و نجواها با شده،  و لرزاند شانه تنها درون 

به خود پاهای و سینه بر سوگورانه  یک گذشته رد .زد ض 

 خود ی و غسالخانه سید ی گورکن، یک شهرداری، مامور

 حال و کردند عزاداری آرزو برای دور فاصله از آذرخش

ی به آذرخش و زری   .تنهان 

 .آوان دنبال بریم باید .شو بلند .مامان بریم پاشو-

 سنگ روی را گالب بطری بندش پشت و آب بطری

 بلند غبار و کخای از شده سپید چادر ی با را زری و ریخت

 مشگ پارچه از را بید زردرنگ و خشک هایبرگ .کرد

 همان با .نزد دست را خود برای اما .تکاند را آن و جدا

ی .افتادند راه به زده مرگ هایخشکیده ی آفتاب  فر  به رو مرسر

هم فروریخته زن دو .بود طلوع به رو ماه و رفتیم مغرب

ی را هاابانخی .کردند عبور راه از خایل دیواری چون  پشت 

ی با که شایم قرار ی .شدند مهد رایه و گذاشتند رس  آمدن 
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 برای از و دادند ترتیب دوباره را بود مانده نیمه اصالن

 .رفتند خانه به شدن آماده

 بریم؟ فردا شهنیم-

ی آذرخش  سوزناک هایچشم به .کشید باال را رسخش بیت 

ی و پاشاند آب خود  :فتگ زدیم تبسم آوان به که حیت 

 هم امشب بریم نشد شب اون .دادم قول آوان به !نه-

ی آرزو .شهیم ناراحت نریم ی اگر نیست راض  مون دل   دخیر

 .بشکنه

ی ی به را آوان دارچی  ی لباس  ی به .پوشاند او تن   اقیانوس رنگ 

ی .داشت دلفی  ی طرح و بود ی همان   .آبان موردعالقه حیوان 

ی قدرآن بچه پرس این یم سخن وانآ کنار ی مهدکودک، درون 

 شده هم شبیه آنان هردوی سالیق ناخودآگاه که گفت

ی و داشتند دوست دلفی  ی هردو .بود  ایبوسه .را دریا رنگ 

 و زن هایخنده .شدند رایه و گذاشت آوان گونه روی

ک  اعماق از آوان هایقهقهه و بودند اجبار روی از دخیر

ی .وجود ی شب   هعقرب بعد فرداهای برای و گذرانند را خون 

ی  .گذاشتند جا به عقربه پشت 
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 .کردم آماده رو آوان آذرخش،-

ی رورسی  کفش و کیف .زد گره را خود رنگ ایرسمه ساتن 

یهم ی یقه .برداشت را رورسی رنگ  ت 
ُ
 درست را اشمشگ ک

 شوق و شور از رسشار نگایه .چرخید زری سوی به و کرد

 .زد تبسم و انداخت نفر دو آن به

م .مامان یشد هاپرنسس مثل آوان-  هاتتموفقیت و نمی 

ی ببینم رو  .مامان 

ی ی روی چی  ی دامن   
ک چی   ی موهای و مرتب را دخیر  دوگوشر

ی و لباس .کرد آویزان هایششانه روی را او  آوان، کفش 

ی و بودند یارسمه ک سپید ی پوست  ی همانند را دخیر  روشنان 

 .کرد قبل از ترنمک با را او و گذاشت نمایش به روز

ی با و مکید  را او گونه آذرخش ی به انگشت نوک   .زد او بیت 

ی- ی کنارم خوادیم دلم من مامان؟ آینیم که مطمئت   .باشر

ه کنارت نباشم .رسکار آرش رستوران برم باید من-  .بهیر

ی از وااای .من وااای-  ترینمهم از یگ توی .مامان تو دست 

؟ خواینیم زندگیم روزای  باشر
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ی ی سوی به عتاب و غیظ با .گرفت را نآوا دست   خروچ 

ی باز از مانع زری که رفت ر کردن 
َ
 .شد د

 .مادرتم من بفهمه کاردان خوامنیم فقط-

 :گفت و داد زری نگاه به را نگاهش تعلل با .بست پلک

 .مادریم گفتم بهش-
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 قبل حالت به دوباره و کرد سکته ثانیه یک در زری

 هویتش از کالیم  که گذاشتند قرار آذرخش با .بازگشت

 .بود گفته را چی  ی همه او اما نگوید

 .باشه کوری و پنهان نقطه زندگیم توی ندارم دوست-

 آرش به رو چی  ی همه .کشمنیم خجالت وجودت از گفتم

 .خودت پیشنهاد و درخواست تا مالیمون نیاز از .گفتم

ی پس یم من دوشادوش .نیست کردن بحث برای جان 

ی   .مون 

ی د را زری کتف   :گفت دل از و فرسر

ی جای به-  .باش لحظه این توی .باش حاال هاتنبودن تمام 

 .من نخریدم لباس-

ی به را لباس کاور ی .دوید داخل به آذرخش  و داد زری دست 

 و گرفت دوش زری .بماند منتظر خواست آوان از

 مداد را ابروهایش .کرد خشک را او موهای آذرخش

ی و کشید ت .نشاند او پوست روی ملیح آراییسر
ُ
ی و ک  دامن 

ی را مشگ ی و کیف و رورسی .کرد زن تن   همانند که کفیسر

ی از و داد زن به را بود خودش  او به نگایه آینه درون 
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 را چادر و کرد خود هایلب قوس مهمان را زری .انداخت

ت روی
ُ
شانه روی را زری برای و پوشاند خود شلوار و ک

  .انداخت اش

 .بریم حاال-

ی آذرخش یرا سمت  ی زری و آوان ست  ی سمت   او چپ 

ک هایدست .ایستادند  رستوران رایه و گرفتند را دخیر

ی روزی چنی  ی امید به را تمام روز ی چهل .شدند  کرده سی 

ی که هربار .بود  رسید،یم اوج به وام بابت از هایشنگران 

ستا کنار ی
ُ
ی رضا ا  روی از گایه و کشیدیم رس چای داغ ی لیوان 

 با روسانا و رویا مدت این در .گفتیم گذشته از اجبار

ی آذرخش و بودند شده عیاق آوان ی حرست  هم را آبان دیدن 

ی از و  نوش قهوه چون  بالش روی را هایشاشک آن تلج 

 خود جای به را زری که خواست آرش از .کردیم رها

ی َمرجوان و کند استخدام ی و بغض به اهمیت بدون  م 
 رسر

ک، ی با دخیر  .قاپید هوا روی را او پیشنهاد گشاده رون 

ی و آورد یاد به را آرزو چهره
 
 چونهم گذشته زندگ

ی  را خود ناکغم فیلم و چرخید تند دور روی نوارکاستر

ی پله روی و  مرور را روزها آن همه .کرد پخش  اول 
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ی و انداخت تابلو به نگایه .ایستاد رستوران  را «الف» نام 

ی ی ابتدای .کرد هج  ر ی رَسی روی را آرزو و آبان آوان، نام 
َ
 د

ی اگر بداند تا گذاشت رستوران  تنها شودیم متحمل سختر

 .هاستآن خاطر ی به

یک- م گمیم تی   .دخیر

 گوپاسخ نوبت به و گرفت آغوش در را رضا همرس ی مدینه

یک  ی همه .شد دیگران تی 
 نخورده دست را رستوران چی  

ی  مدیریت معارفه و افتتاحیه از قبل تنها و گذاشت بافر

ی جدید ی .کشیدند آن روی و رس به دستر  برای مبلیع 

ی چیدمان همی  ی به و نداشت دکوراسیون تعویض  .بود راض 

ی خودتون از لطفا-  .کنید پذیران 

 مجلس صدر ی را او و داد نشان همه به افتخار با را زری

د روسانا و رویا به را آوان .نشاند ستا و روشنا از .سی 
ُ
 ا

 و گفت آمد خوش اشخانواده و مصدق به .گذشت رضا

ی به را خود  جمع .رساند شباهنگ و آرش بزرگ، کاردان 

ش برای که کوچگ ی گسیر  گردهم آذرخش شادی دادن 

  .بودند آمده

 



  روبِن                                                 

 

 نبودید شما اگه .کاردان آقای ممنونم ازتون بازم من-

 .نداشت وجود هم امروزی
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ی  و گرفت سینه به دست .کرد علم قامت بزرگ کاردان 

یجوی ی از سپس داد را آذرخش اب  ون می  ی پشت   و آمد بی 

 :گفت

 اصیل رسآشی  ی ویل شدی آشنا رستوران کارکنان با قبال-

 .کنم معرفیش بهت خودم خوامیم رسیده تازه امروز نبود

 



  روبِن                                                 

 

ی ت 
ُ
 و زد دست رورسی به .کشید ترپایی  ی کیم را خود ک

ی ی مرتب از وقتر  نگاه کرد، حاصل اطمینان آن بودن 

ی  او به اطمینان با َمردجوان .داد آرش به را خود مستاصل 

ک و زد چشمک ی عزمش به اتکا با دخیر ی دنبال   بزرگ کاردان 

ر ی .کرد حرکت
َ
خانه ورودی د  وارد هنوز اما گشود را آشی  

ی که بود نشده  .داشتنگه را او غرشر

ی به شدن وارد برای-  رو هاتدست اول من حکمران 

ی  .بپوش پاپوش و روپوش بعد کن ضدعفون 

ی آذرخش ی مسخ  ی و بود َمرد هیبت  ه بزرگ کاردان   َمرد ی به خی 

ی به را دهانش بداخم ک گوش    .کرد نزدیک دخیر

ی حاال .کنم معرفیت باید خودم که گفتم-  گهیم هرچ 

 .کن گوش

ی دستگاه زیر ی دست عجله با آذرخش  کننده ضدعفون 

 .برداشت آویز رخت از را روپوش  آن از بعد و گرفت

 اما َمرد .ایستاد رق و شق و زد کفش روی رو هاپاپوش

رناسه .نبود بیا کوتاه
ُ
 بزرگ کاردان به خطاب و کشید خ

 :گفت

 



  روبِن                                                 

 

ییم-  .قانونه !قانون رییس که دون 

 .نیستم رییس دیگه من-

 کارد که طورهمان .آمد نفر دو آن سوی به سالنهسالنه

ی روی را  تی  ی را آن و دادیم سایش تنگسیر ی کاربیدی مصقل 

 :زد لب کردیم

ا-  اسم خاطر ی به که امروز مخصوصا .شنیدم رو خی 

 .بودم کرده گمش رستوران

ی ی او اما گرفت نادیده را َمرد کنایه بزرگ کاردان   انگشت 

ی ی کارد ی پهنای روی را خود شست   از تا کشید زنجان اصل 

ی  ایستاد زن و َمرد رویروبه سپس شود مطمی  ی آن تی  

یکارد و مظطر آذرخش به منتظر  و  .زد زل خونرسد ان 

 ی و مسئول رسپرست، ژوبی  ی ایشون-
بی  ی یک درجه رسآشی  

ی دورگه تازه .هسیر ی جااین الملیل ی-ایران   .هست هم ایتالیان 

ی   :افزود رساند پایان به که را ژوبی  ی معرف 

ی هوای خوامیم- ی داشته رو معشور خانوم   این از اون باشر

 .جاستاین رییس بعد به

 



  روبِن                                                 

 

ی باریک کاله .ندخارا را خود شقیقه  روی که مضف 

 :گفت و کرد ثابت جبی  ی روی را بود شده کشیده موهایش

 .دارم رو هواشون-

ی با و گرفت نظر تحت را آذرخش چشیم زیر  جذبه دیدن 

ک  .انداخت باال ابرو تای دخیر

 عادت اوایل هم رییس .زدم داد اگر خوامیم معذرت-

 .کرد عادت کمکم نداشت

 کنم انتخاب خودم دمیم ترجیح من ویل کنمیم خواهش-

ی به ی به کنم عادت چ   .نکنم چ 

ک زیرگ از ژوبی  ی ی نشان و خط که دخیر  را او کشیدن 

ی ناچاری روی از .آمد وجد به بود فهمیده  به را کارد نوک 

ی سوی  :گفت و گرفت بزرگ کاردان 

ی رییس باشه راحت خیالت-  به متعلق جااین حکمران 

ی .ایشونه یبدوی جدل، بدون   .قال و قیل ن 

 .جوون نیستم رییس دیگه من-

 .ریییس همیشه من برای-

 



  روبِن                                                 
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ی باراین  :داد پاسخ ژوبی  ی همانند بزرگ کاردان 

ییم عادت-  به گفیر ی رییس به و من به گفیر ی کاردان به کت 

ی  .معشور خانوم 

ام ادای آذرخش به اکراه با َمرد ی و کرد احیر  لب بزرگ کاردان 

 :جنباند

ی در چی  ی همه خوامیم-  باشه نظم و آرامش صلح، کمال 

 .همیشه مثل

 



  روبِن                                                 

 

 شده کاردان از رییس فقط است همیشه مثل چی  ی همه-

 .معشور

ی آن از .آمد جلو به قدیم آذرخش ی حال   لحظه چند مشوش 

ی پیش ی داشت صالبت شآوای .نبود خی   :گفت وقتر

ی همکاری دونمیم-  .داریم باهم رو خون 

لب .کشید باالتر کیم را خود سالتک کشدست ژوبی  ی

 عقب به سپس .گفت «هوم» و برگرداند را هایش

 رسدخانه رساغ ی و داد کارکنان به دستور چند .بازگشت

  .رفت

ی سیع باید فقط عجیبه رفتاراش-  بیای کنار باهاش کت 

ی چون ی رو تواناییش و مهارت وقتر ی ببیت   خوادنیم که اون 

ی بدی دستش از  .تون 

ی به .زد برق شهایچشم آذرخش ی سالن  خانه بزرگ   نظر آشی  

 :گفت و افکند

  .حجته برام حرفتون-

ن کیم نم   :داد ادامه و کرد م 

 



  روبِن                                                 

 

ی درباره افتتاحیه از بعد بود قرار-  حرف کارکنان حقوق 

 .بزنیم

ی کارکنان- نیم کاری اداره حقوق  یاون از .گی   درآمد  که جان 

ی و حساب ماه در رو رستوران پایه ی بافر  با رو رستوران پول 

 از کمال و تمام کردیم، بندی قسط مشخص و کم مبلغ ی یه

ی ی پس  ی پرداخت   راحت خیالتون برمیاید نفر ده این حقوق 

ی خییل رستوران کهاین ضمن .باشه  اشپایه درآمد از بیشیر

  .داره سود

ی برای کاردان ی جمع بیشیر  :افزود آذرخش خاطر ی شدن 

م- ییم آرییم کم داری دیدی هرجا دخیر ی تون   رو من قسط 

 نه .تو نه کنمیم فرار من نه .نداره اشکال بشه دیر .ندی

م سود ازت که بانکم من هم ی وقت هر .بگی   پول نتونستر

ی مشکل ماه اون شمیم متوجه منم نکن واریز ی داشتر  حتر

ی همبه نیست نیاز  یا و ندادی رستوران قسط که بدی خی 

ینیم فعال  .بدی تون 

 !شهنیم که طوراین آخه اما-

 



  روبِن                                                 

 

ییم راحت خییل .شهیم خوبم شهیم- و تعدیل تون  ی نی   کت 

ی دونمیم اما بخوای رو نفر چند عذر و ی اهل   نون بریدن 

ی کیس یقسط به اصال پس نیستر  بدی من به باید که هان 

 .نکن توجه

ی به قدرشناسانه ه بزرگ کاردان  ی هنوز .شد خی   محبت پاسخ 

ر که بود نداده را او
َ
 آذرخش سوی به آوان و شد باز د

 از را نگاهش و چسباند او پای به محکم را خود .دوید

 .دوخت َمرد به پایی  ی

؟ جانم- ی مامان   داری؟ الزم چی  

ی را خود رس ی َمرد پدرانه تبسم برابر ی در زده خجل  پای پشت 

ی آذرخش ی .کرد مخف  ی از را آذرخش ساده گوشر  در او جیب 

ی با آورد ی اشاره، حرکات   را آبان با گرفیر ی ستما درخواست 

ی و بغض با آذرخش .کرد یآن   آوان به زده طوفان هان 

 :گفت و نگریست

م شهنیم-  .ندارم اون از ایشماره من .دخیر

 

 

 



  روبِن                                                 
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ی با آوان ی و شد جدا او از قهر حالت   جیب درون را گوشر

ی زیر ی آذرخش .دوید سالن سوی .گذاشت آذرخش  سنگیت 

ی نگاه بار ی ی و گبزری کاردان 
 
گ  به قدیم ژوبی  ی چشیم زیر خی 

ک و برداشت جلو ی به را خود او اما زد صدا را دخیر  آغوش 

ی و رساند زری ی میان   .شد پنهان او بازوان 

 .کاردان آقای خوامیم معذرت من-

ی ک بازوی و شد خم او جلوی .رفت آوان دنبال   را دخیر

 به دست ترمحکم و چسباند زری به را خود آوان .گرفت

ی دور ی  غمباد دچار ی کار این با را آذرخش و حلقه زن گردن 

 .کرد

 



  روبِن                                                 

 

ی .آوانم- دل هم از وقتهیچ بود قرار که ما .قشنگم دخیر

 !نکنیم قهر باهم و نشیم خور

ی به هم او ی از همی  ی برای .بود شده دچار آرش عادت   درون 

ی تش جیب 
ُ
ی با و آورد در شکالت عدد دو ک  کشیدن 

ی به اری آن جلد ی خش یخش صدای انگشت، ک گوش   دخیر

  .نداشت را او قهر ی دیدن طاقت هرگز .رساند

ی بیا- ی شکالت  ی مامان از رو آشتر   .بگی 

ی شانه روی چانه ک 
ی در شده غرق دخیر  گذاشت زن بازوان 

 :زد پچ و

ی بذارم آبان و خودت برای شکالت کیل دمیم قول-  بی 

 .مهد

 .کرد نگاه آذرخش به معصومانه و  خم شانه روی گردن

 :افزود او

 ...بعدش .شکالت از پر و بزرگ جعبه یه-

 



  روبِن                                                 

 

ی داشت قصد .گذاشت آوان پهلوهای روی دست  صی 

ک تا کند ی اجازه دخیر ی بغل   این و بدهد او به را خود کردن 

 .نرساند رسانجام به اجبار با را کار

ی .خریمیم پاستیل ریمیم باهم بعدش-  خودت برای دلفیت 

 .آبان و

ی بار هر با ی ن،آبا نام آمدن  َرک آذرخش قلب 
َ
 داشتیم بر ت

ی انحنای آوان هایلب و  از را خود .کردیم پیدا بیشیر

ی دور ی دست و جدا زری  آذرخش .انداخت مادرش گردن 

 و انداخت جمع به نگایه .برخاست و کرد او نثار ایبوسه

ه ی خی   .بزند زل او به شد باعث آرش بودن 

م آذرخش-  حرف کالم ود یه روسانا و رویا درباره !دخیر

 .داشتم

ستا به و کشاند باالتر کیم را آوان
ُ
 با .شد ترنزدیک رضا ا

 :پرسید اکراه

ی- ستا؟ شده چی  
ُ
 ا

ستا
ُ
، سخن از قبل رضا ا ک اجازه با را آوان گفیر   از دخیر

 :گفت سپس گرفت آذرخش

 



  روبِن                                                 

 

ا به خوامنیم-  فرستادم قصد از رو اونا .بدی حقوق دخیر

ی تا ی مزایای .بخونن فرهنگیان برن روشنا مثل   و داره خون 

ی رشته این ما محل برای  خودشون .وکییل هللا بود بهیر

نیم حقوق ی از گی   توی تو خوامنیم دانشگاهشون طریق 

ی خرج  .داری که بدهکاری همه این با بیفتر

ستا اما-
ُ
 من کنار و کارکی  ی جااین بیان آخه؟ بیگاریه مگه ا

ی بعدش بمونن ن؟ هیج   نگی 

ی ی پشت   :زد لب و بوسید را آوان دست 

نیم یاد رو کاری ومحیط بودن اجتماع توی یتجربه-  گی 

ی   .بخواد دلشون خیلیم اینه؟ از غی 

 :زد پچ او گوش در و داد قرابت آذرخش به را خود

ی- ه باشن دورتر محل اون از هرچ   که دانشگاه .بهیر

 و خوندن قدراین دیگه، جای یه برن نشدم حریفشون

 فرصت یه این حداقل دراومدن رانته همی  ی تا خوندن

 .براشون باشه

ی و خودش برای ان  ی که او چون دخیر محله و محله آن اسی 

ی بودند ترپایی  ی های ریه و بردند فرو خنجر اشسینه درون 

 



  روبِن                                                 

 

ی را هایش ی باز بدون  ون هادنده کردن   برای هوا .کشیدند بی 

 .بس و بود خفقان بود هرچه و آمد بند کشیدنش نفس
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 سینه و بلندت سایه به رو اونا .باش مراقبشون فقط-

ت  .سپارمیم سی 

ستا که اعتمادی
ُ
یم او به که اعتباری و داشت او به رضا ا

 دست به را آن باز حال و داشت کم مدت این در را داد

 همیشه که داد قول و گرفت عمق تبسمش .بود آورده

ی ی هایپاره مراقب   که را اششکسته هایلبا .ماندیم َمرد تن 

سایه قطعا بزند بند همبه خود هایدست بندیشکسته با

 



  روبِن                                                 

 

 زوال به را سایه این  هرکه برای شد خواهد هم بلندتر اش

 .کشاند

ستا هستم مراقبشون-
ُ
 مراقب همیشه تو که طورهمون ا

 .بودی من

ی ستا هایامتناع برخالف 
ُ
ی رضا ا ی پشت   و بوسید را او دست 

 و رساند رسویس به را خود .شد دور مگانه دید ی از فورا

 نریزد اشک را امروز که گذاشت قرار .شکاند را بغضش

 ی هایآینه به .نبود موفق چندان ظاهرا اما
 و زد زل تمی  

ی .کرد برانداز را خود شکسته تصویر ی  روز شادترین در حتر

ی
 
، اشزندگ  .داشتنیم بر رسش از دست غم و ترس نگران 

 کم را اصالن بودن گاهتکیه آبان، خایل جای آرزو، نبود ی

 باید او ویل نداشت اما داشت چی  ی همه امروز .داشت

 .باشد قوی

م بیای شهیم !آذرخش-  .دخیر

 و کرد باز را آب شی  ی .زد باد را خود چهره دست دو با

 کنخشک زیر را هاآن سپس شست را هایشدست تصنیع

 .کرد خشک گرم باد ی با و گرفت

 



  روبِن                                                 

 

ی ن؟ماما جانم-  شده؟ چی  

 .کن شونبدرقه بیا برن خوانیم کاردان خانواده-

 .بریم باشه-

ی به و داشتنگه را آذرخش  .زد اشاره او صورت 

 .نکن گریه دیگه-

 کاردان خانواده به را خود و کرد عبور زری از پاچهدست

ی و قرمز هایچشم تا کرد خم گردن کیم .رساند  پوست 

 تشکر حضورشان ابتب هاآن از .نشود دیده متورمش

ی روی از نفیس .کرد بدرقه را هایشانقدم سپس
 
 آسودگ

ی با و کشید  شود داخل تا کرد بلند رس رفتند کهاین خیال 

 .همانا آرش با برخوردش و همانا بازگشتنش اما

یک بازم-  .گمیم تی 

ی تهخانواده و تو خاطر ی به ممنونم-  ویل هست که هرچ 

 .موندیدیم نهار برای کاش

 کردی؟ ریهگ-

 .کمه کنم تشکر شماها از قدرهرچه-

 



  روبِن                                                 

 

؟ اشک چرا-  ریختر

 .بشه شدنم قول بد باعث مشکالتم دمنیم اجازه-

ی .گرفت را آذرخش بازوی ی تکان   با و داد او به خفیف 

ی ل در سیع که صدان  ی کنیر  :گفت داشت آن کردن 

 تشکر بار هزار .نرو تفره دادن جواب زیر ی از قدراین-

 .قرمزه هاتچشم چرا بگو حاال .دیگه بسه کردی

 .همی  ی .شوق از کردم گریه-

 نبود؟ ایدیگه چی  ی باشه راحت خیالم-

  .نبود نه-

 :کرد تهدید و داد تکان سبابه

 .نرو تفره دیگه-

 اما انداخت خنده به را آذرخش که بود ایگونه به لحنش

ی بلند با .نکرد پیدا دوام زیاد حالت این  صدای شدن 

ی به و برگرداند را هایشلب آرش شباهنگ،  ترسیده حالت 

 :گفت

 



  روبِن                                                 

 

 یه فقط .کنهیم خالصم شباهنگ وگرنه برم باید دیگه-

ی ی چی    .بهم بدی ندا یه کافیه بود نیاز هرچ 

 .افتاد راه به و کرد آذرخش نثار ی دارخدانگه دوم بار برای

ک  تمایم ورودی همان از و شد رستوران وارد ی تعلل با دخیر

ی به هایدیوارپوش .گذراند دیدگان تیغ ی از را سالن  رنگ 

 هایست و بودند کرده ایجاد را گریم فضای آجر و چوب

ی صندیل و می  ی رم و نارنج  ی ک   .کردندیم تزریق را خوش حال 

ی هان 
ی به لوسیر گل از پر هایگلدان با همراه دیوارها رنگ 

یبرگ با بوخوش های  رستوران به را خاض جلوه زیبا هان 

ی و سلیقه با چی  ی همه .دبودن داده  محییط خود خاص نظم 

 آذرخش شدیم باعث که بودند کرده ایجاد را نشی  یدل

 .کند تزریق هایشرگ به را خوش حس

 رستوران باید !نداری کاری اگر بریم دیگه ما آذرخش-

 .شده دیر اساش

 

 

 

 



  روبِن                                                 
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 :گفت او خانواده و مصدق به خطاب

مندم خییل و نتوناومد با کردید لطف خییل-  کنیدیم رسر

ی که  .ریدیم نهار بدون 

 .دیگه برمیم خودم با مادرتم .برم قربونت-

 .مهد برسونه آوان باید آخه شهیم زحمتتون-

د را آذرخش بازوی .خندید نخودی زن  :گفت و فرسر

 .شیمیم خوشحالم تازه آخه؟ بود کجا زحمت بابا برو-

 هاآن بندپشت و رفتند آوان و زری با همراه مصدق

ستارضا،
ُ
ی .گذاشتند تنها را آذرخش مدینه، و روشنا ا  گردن 

 هایشمهره صدای آن کردن راست و چپ با و گرفت باال

 ی به خواست روسانا و رویا از سپس آورد در را
 خودش دفیر

خانه کنار ی که ی .بروند قرارداشت آشی   کم در کوچک اتافر

 



  روبِن                                                 

 

 اما داشت دید جا همه به که رستوران نقطه دیدترین

ی از کیس  .دیدنیم را آن اصیل سالن 

 افتتاحیه؟ شد تموم !معشور خانوم-

 اومده؟ پیش مشکیل .شد تموم بله-

و نشد که صبحانه بگم خواستم فقط .خانوم نه-  کنیم رس 

ی یک زدیم، تعطییل و ی دیگه ساعت   اگر خواستم نهاره وقت 

 .بازکنیم رو رستوران نداره ایرادی

ی ممنونم-  خوامنیم کنید باز حتما .رسانیت العاط بابت 

ی ی کار از هم ساعت یک حتر  .باشیم کارن 

ی وارد ی ی با و شد دفیر ی که روسانا دیدن  ی دید مشغول   زدن 

خانه و رستوران ی و شکل مرب  ع ی پنجره از آشی    تعبیه کوچک 

ی بود، دیوار در شده  حال از را او تا گرفت گاز را خود لب 

 .نکند خارج خود هوای و

 توی .جااین ریخته پروپاچه و هیکل قدرچه ببی  ی رویا-

  دیگه؟ چی  ی لباس توی ایی  ی روپوش

 



  روبِن                                                 

 

ی آذرخش ی را خود دست   او جای به و گرفت رویا مقابل 

 :داد پاسخ

 .هسیر ی روسانا آینده شوهر ی-

ن و گرفت سقف سوی دست گونه دعا  :گفت مزاح بابم 

ی بشنوه دهنت از خدا- ی هم .آبج   نداریم  پرس دانشجون 

 .کنیم تور مدهاسیخال همی  ی از بلکم برامون بشه وهرش

 به دوباره .هم رویا و آذرخش .زد قهقهه خود روسانا

 :داد ادامه و بازگشت پنجره

 و ایستاده کمر به دست و گرفته ژست چنان آقاعه اون-

 .مافیاست رییس انگار زنهیم نعره هابیچاره رس ی

ی لحن با و زد اشاره پنجره به  در گفیر ی سخن ایمبن که النر

 :افزود است محله آن

ون بیا قیافه از بابا - اب مرتیکه بی  ی سی   هیکل سلطون 

ی  .سوزنک سوزن 

ان کنار در ی روز ی کارکنان و دخیر  و بود گذرانده را خوشر

 پر و شاد .باشند امروز همانند روزهایش تمایم کرد دعا

 



  روبِن                                                 

 

ی از .برکت  روزهایش همه که خواست و زد حرف دل عمق 

ی
 

ی رد و کار روی از یشهاخستگ ی کردن   زیاد هایمشیر

منده هرگز تا باشد  .نشود اشخانواده و کارکنان کاردان، رسر
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   *** 

ی بوی از ی تعفن  ار خود عرق   که است تمام روز ی سه .بود بی  

ی روز هر و نخورد تکان تخت این کنار ی از  از دیروز از بیشیر

یک از دری    غ سوگیل .شدیم تنفر دچار رفتارهایش و خود

ی و رس روی که مو دانه ی جسیم با باشد داشته خود تن  ن 

ی و جان  دیوار ی به را خود نگاه رسیده، استخوان به پوستر

 



  روبِن                                                 

 

 الیالبه از نوری که هربار و بود دوخته مقابلش سپید ی

ی به رسیدن روزهای کردیم روشن را آن پرده  
یم را خود رفیر 

ی در و شمرد ی تنها و آبان یاد ی با  شمارش این میان   او ماندن 

ی  با مقابله توان .دادیم رس زنجموره روحش و جسم تمام 

 تاریگ به تا جنگیدیم نور با تنها .دگر نداشت را چی  ی هیچ

 .کند عادت

 .دارم خواهش یه اصالن-

ی  تاتابه هایدکمه .برداشت تخت روی از را خود پیشان 

 :پرسید و کرد مرتب را خود بسته

؟-  چ 

 .بیار رو آذرخش روب-

ی ی به دستر ی پشت  د را هایشپلک و کشید خود گردن   از .فرسر

ی ی و ُمشت چند جای آذرخش با دیدارش آخرین   حرف 

ی سوز خانمان ک از .بود مانده بافر  .کشیدیم خجالت دخیر

ی از ی تمام   سوگیل درخواست و داشت او با که برخوردهان 

ی  .داشت آذرخش برابر در را مرد کردن آب قابلیت 

 



  روبِن                                                 

 

 آدرس نیومد اگر .بیارش برو .اصالن ازت کنمیم خواهش-

 .ببینمش خوامیم و آخرمه روزای بگو .بده بهش

 .نمیاد اون سوگیل-

ی از پر و رسخ نگاه .گرفت دیوار از چشم  به را خود اشک 

 :گفت ملتمس و داد اصالن

 اون کهاین بدون روزهامو این نذار .اصالن رساغش برو-

 .سونمبری آخر به ببینم رو

 را هاآن کیم و رساند َمرد هایانگشت به را هایشانگشت

د  .فرسر

 خوامیم فقط .باشه ازت درخواستم آخرین این دمیم قول-

 .بکنم رو تالشم آخرین

ی با اصالن و رفت تحلیل سوگیل صدای  افول به رو آوان 

 :زد لب رفته

 .نکن فکر بهش دیگه نیومد اگر ویل رمیم-

ی ذارن رو آبان .ممنونم-  .بفهمه موقعیت این از چی  

 



  روبِن                                                 

 

ی نه آبان که بود کرده تکرار بار هزاران  و او از بداند چی  

ی نه یم را آذرخش دیدار فقط حالت این در .ببیند چی  

ی آرام برای او از باید .خواست یم حاللیت حالش شدن 

ی که عذرخوایه با و دیدیم را آذرخش .طلبید ان  هیچ جی 

 .بستیم برهم پلک راحت نبود اعمالش و کارها از کدام

ی شماتت و عتاب با اصالن علت، همی  ی به  به خود کردن 

یم او هایواکنش و آذرخش مجدد دیدار ی از .افتاد راه

 حایل با .برساند آسیب او به باز مبادا کهاین از .ترسید

ر به تقه دو آشوب، و دگرگون
َ
 نگایه .ایستاد منتظر و زد د

ی آذرخش ههمسای .گرداند اطراف به  از را هاسی  

ی از و گرفت فروشنده  او به چشیم زیر وانت جابار ی پشت 

ی چادر ی و انداخت نگاه  تا کشید جلوتر کیم را خود سنتر

ی د نظر زیر ی را مرد بتواند بهیر  گردن ناچارا هم اصالن .بگی 

ی و خم ی را خود حواس  ر روی زنگارهای پرت 
َ
 .کرد د

 دارید؟ کار گ با-

ی ون صدا پر را خود نفس   :گفت زن به خطاب و داد بی 

؟ خونه .معشور خانوم با-  هسیر 

 



  روبِن                                                 

 

 هستید؟ گ شما .داشت هم انگارعجله .اومده تازه آره-

ی یاد به با اصالن ی آوردن   و زد تبسم آذرخش، هاینگران 

 :داد پاسخ

 .کنم دعوتشون مراسم برای اومدم .هستم آشناهاشون از-

 روکج و اصالن شناخیر ی از کردن حاصل اطمینان با زن

ی ی با و کرد عذرخوایه آذرخش، نبودن   
 یکیسه برداشیر 

ی ر به چنانهم اصالن .افتاد راه به هاسی  
َ
 پا با و کوباند د

ب زمی  ی روی ی .گرفت ض   و ابتدا .نشد آذرخش از خی 

ر از را خود حرکت یک در و کرد نگاه را کوچه انتهای
َ
 د

ی و کشاند باال  روی هایخاک و گرد .آمد فرو حیاط درون 

یقدم با و زدود را تنش  حرکت داخیل سوی به پاورچی  ی هان 

ی از .کرد ی شیشه پشت  ه و زد دید را خانه درون   را دستگی 

د آرام  خانه وارد ی و گذاشت گلدان کنار ی را هایشکفش .فرسر

 به سخت جسیم برخورد ی با اما کشید گردن کیم .شد

ان و ماند اشسینه در نفس کمرش،  .بازگشت عقب به حی 

ی با آذرخش  و افتاد زمی  ی به دستش از ماهیتابه او دیدن 

 .کرد ترجمع را اشحوله یقه فورا

 



  روبِن                                                 
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ی من خونه توی جا،این تو- ؟یم کارچ   ایاجازه چه به کت 

 شدی؟ من حریم وارد ی

ی  کیم را آن درد ی شاید تا رساند کمرش به را خود دست 

ی اما دهد تسکی  ی  و شده جمع ایچهره با .دبوی فایدهن 

 :گفت تنگ نفیس

 .بزنم حرف باهات اومدم-

ی  و گرفت باال را آن تهدیدوار .برداشت را ماهیتابه الفورف 

 :غرید

 



  روبِن                                                 

 

ون من خونه از برو- به .بی   .زنمیم رست به رو بعدی ض 

 .کنم تکرار رو شب اون هامحرف با که نیومدم-

ی برای-  .منه نداد عذاب هدفت فقط تو پس؟ اومدی چ 

 عقب اندازه همان به آذرخش و شد نزدیک قدیم اصالن

ی به را خود لرزان نگاه ترس با .رفت ی قاب   و داد آوان عکس 

ی با  
ی یک برداشیر   ساعد ی .کرد آن سی  ی را خود کوتاه گام 

ی ی را چپ دست  ی برعکس با و ُبرد رس پشت   نفس آن، کردن 

 .کشید آسوده

 .آخرشه روزای سوگیل که بگم اومدم فقط-

 م؟دهنده شفا من مگه چه؟ من به-

 .بطلبه حاللیت ازت خوادیم-

ف دیره خییل حاللیت؟-  .رسر

 بود داده قول رویا به .گرفت بازی به را حوله کمربند ی گره

ی با حال و رساندیم را خود زود که ی اصالن آمدن   تمام 

ی به وقتش ین   او خود ی دانستیم کهاین با .شد مبدل وقتر

 



  روبِن                                                 

 

 و اصالن وجود خاطر ی به اما بطلبد حاللیت باید هم

ی غضب با و شد عصیان شب، آن ماجرای  :زد ترسر

ون برو- یم من پاپیچ آییم بهونه یه به هربار .اصالن بی 

ی ی دیگه که بفهیم خواینیم چرا .شر ی توی جان 
 
 من زندگ

 ندارید؟

 خواسته آخرین .شده قبله به رو زن اون ویل فهممیم من-

ی  .توئه دیدن مرگش دم 

پن روی را اهیتابهم
ُ
ی را هایشپنجه .گذاشت ا  هم درون 

 :گفت و کرد قفل

 .نیست مهم برام-

ی آزار اما بود مهم برایش  .داشت ارجعیت اصالن دادن 

ی برای  سوی به  و داد هل عقب به را مرد او، چزاندن بیشیر

 :کشید فریاد جا همان از .رفت اتاق

ی-  .رست پشت ببند هم در رفتر

ی کهآن با آذرخش  .کرد مشت را هایشدست  چهارسال 

 تررسکش .بود کرده پیدا زیادی تفاوت شناختیم پیش

 



  روبِن                                                 

 

 داشت که رفتاری خاطر ی به بار هر را اصالن و بود شده

ه .کردیم پشیمان ی به خی  ر ی و او رفیر ی مسی 
َ
 نگاه اتاق بسته د

 تکه روی را بیمارستان آدرس متاثر، و غمگی  ی سپس، کرد

ی آینه هب را آن و نوشت کاغذی  .کرد متصل راهرو درون 

ی را  پافشاری  را آمده راه و ندید جایز این از بیشیر

 هنوز .کردیم اذیت پیش از بیش را آذرخش نباید .بازگشت

ر ی .داشت کار او با
َ
 صدای با آذرخش و  بست را خانه د

 ی .ساخت رها را هایشاشک آن کوبش
وزه شومی    اشایفی 

پن به را خود و زد تن را
ُ
ی .رساند ا  را آوان عکس قاب 

ی از بعد و گذاشت قبل همانند  
ی شانه، برداشیر   آینه مقابل 

ی با .ایستاد  کرد درشت چشم متعجب آن روی کاغذ ی دیدن 

  .شد رها شانه و

ی داری تو اصالن،- ییم کار چ   من؟ با کت 

ب با را موهایش  جمع رس باالی را هاآن .کشید شانه ض 

ی رورسی و کرد وزه رنگ به .زد هگری را خود ساتن  رگه با فی 

ی های ی با و کشید رس را چادر .طالن   تلفن برداشت 

 کیس با .کند فکر کیم داشت نیاز .افتاد راه به همراهش

ی .کند مشورت و بزند حرف  را آرش شماره حواسن 

 



  روبِن                                                 

 

ی به را خود خواست او از .گرفت ی پارک   رستوران مقابل 

 غرق و شد تاکیس سوار ی سپس .کنند صحبت تا برساند

ی مسی  ی افکار دنیای در  روی .کرد یط را پارک به  رسیدن 

 هفته، یک این .زد زل رستوران نمای به و نشست نیمکت

ی روزهای ی را خون   .نعمت و برکت از پر .بود کرده سی 

 مقدار ی و قسط برای مقدار یک و بندی تقسیم را درآمد

یم مراوده ژوبی  ی با .گذاشت جدا کارکنان حقوق برای دگر

 .دادیم رسوسامان را او و رویا هایکلکل باید هربار و کرد

ی به روسانا  این فرد ی ترینساکت و بود ترآرام رویا نسبت 

ی و رفتیم مهد به زری همراه که بود آوان ماجرا ی نیم   وقت 

ی و جاآن را خود یم رس مادربزرگ یا مادر درکنار ی را دگر نیم 

 .کرد

ی آذرخش؟-  افتاده؟ اتفافر
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 را آن آرش سوی به و گرفت رستوران در ی رس از نگاه

 روی .کرد باز َمرد برای را جا و شد جاجابه .داد امتداد

به چند نمیکت ی با ض  ی کف   ناچارا مردجوان و زد دست 

ی  .نشست او جفت 

 .رسگردونم-

د را هایشانگشت هایمفصل  :افزود و فرسر

ی-  زدن حرف واسه دمکری انتخاب رو تو چرا دونمنیم حتر

ی چون شاید ونم بگم خواستم .دوستیم گفتر ی حی  ی مثل   وقتر

ی صندیل روی نشستم ی تا محض   هزار و کلک و دوز با امی 

 اما بودم نگران خییل .کنه عقدش رو آرزو قسم، و ترفند

ی راه توی رفتیم باالخره .خوشحال  .خوشبختر

 .شد آبیاری اشک با هایشلب پیاله روی و زد تبسم

 



  روبِن                                                 

 

ی رگممرسد- ی مثیل  ی آرزو از که وقتر  مثل .کردم خداحافیط 

ی ی اشتباه به که وقتر  .شدم اصالن عاشق 

 خش صدایش .دهد ادامه آذرخش تا ماند خاموش آرش

 .بود دورگه و داشت

 .«ترکهیم»:گفتم .«کنهیم حبسمون حباب توی»:گفت-

 راست منم .تنها و تک .کرد حبسم .گفت راست ویل

ی و ترکید حباب چون .گفتم  .شدم متالشر

 هایشپلک .باخت رنگ نگاهش .شد خمیده هایششانه

 باال چاه از ماه .رفتند فرو غار در و کشیدند را هاپرده

ی نیامده  آذرخش، به پشت ایسایه و کرد سقوط آن درون 

ی زبر ی دیوار ی روی دست ی رسویس سیمان   تا کشید بهداشتر

ی به ی و برسد درختر ی آن پشت   .شود مخف 

هیم داره زنم گهیم اومده- م خوادیم می 
َ
 ببیننت مرگ د

نیم دلم خب، ویل ها بطلبم باید منم .بطلبه حاللیت

 .بشم روروبه باهاش برم خواد

ی به پنجه با ی جان   از .افتاد درخت تنه خشکیده پوست 

ی به سوزشان و بود شده رسازیر خون هایشرسپنجه  عمق 
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ی از .دادنیم اهمیت اما بود کرده نفوذ استخوان پنج حواس 

ی یک گانه  ترپررنگ  را آذرخش و آرش که بود مانده بینان 

ی دگر جای هر از  .دادیم نشان  هایشمردمک مقابل 

ی توی-  من خاطر ی به نذاری»:گفت کرد بغلم آرزو محض 

ی یت  ین .موند ویل «بمونه گردنمون د  ی د 
 
 سوگیل تباه زندگ

 .گردنم موند

 دیدنش؟ بری خواییم-

 «الف» از نگاه آذرخش و شد خم شزانوهای روی او

  .گرفت تابلو روی شده حکایک

 .کردم مراقبت خوب امانتش از بگم بهش باید-

ین دیدنش رفیر ی با من نظر به- ییم رو کار بهیر  خواییم .کت 

مت؟  بی 

  .برم باید خودم نه-

ی هایدکمه اهنش ابتدان  ی بغض .کرد باز را پی  ی باعث 
 

 خفگ

 بتواند تا کشید گلو روی دست .بود شده او اندازه از بیش

 تا چانه روی از مداوم طور ی به .کند باز را هایشنفس راه
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 لکه .نبود بخش ثمر اما داد ماساژ را خود سینه قفسه

ی و خشکیده ابری تکه و ماند تنش پوست روی خون  بدون 

ی در باران ی سد هوا عبور مسی  ی برای و معی   اندگ رسیدن 

 رسوسامان برای داشت حق آذرخش .کرد التماس هوا

ی ی دادن 
 
د تصمیم خود برای اشزندگ  یک باید باالخره .بگی 

 سخت هایجاده در گاها و باشد داشته خود برای همراه

نظاره را موفقیتش و بشنود را صدایش .کند تکیه او  به

 با را رفاقت فعل و بدهد هدیه او به را خندلب .باشد گر

ی آن همه .کند ضف او  .بود نداده او به ناصال که چی  

 که ممنونم و جااین کشوندمت را همه این که ببخشید-

 مطمی  ی رفیر ی برای خواستم فقط .دادی گوش هامحرف به

 .بشه یگ عقلم و دل که داشتم تایید به نیاز .بشم

 هسیر ی همیشه دوستا .هستم من بخوای وقت هر تو-

ی ی  جمله دوتا اگر حتر ین  ی داشته گفیر ی برای معت   .طفق باشر

 تلفن و کرد استفاده آذرخش ظاهری آرامش از .زد تبسم

 .آورد در را اشهمراه

 .بدم سفارش اینو آوان برای خوامیم کن نگاه-
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ی منحرف برای ی او، حواس و آذرخش کردن  ی را گوشر  سمت 

انه هایعروسک و گرفت زن  .کرد پایی  ی و باال را دخیر

 او دید زاویه از و شد نمردجوا به متمایل کیم آذرخش

ی  با و زد باال را هایشآستی  ی .نهاد آرش شانه بر رس گون 

 .برداشت قدم دو آن سوی به مانده باز هایدکمه همان

ی  را او و گرفت را آرش یقه آذرخش، جیغ ی به اهمیت بدون 

 را مردجوان و برداشت جلو به قدیم .کرد جدا نیمکت از

 .کوباند درخت تنه به را او کمر ی و کشاند عقبعقب
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ی ی چونهم و نشاند آرش چشم پای محکیم ُمشت   خرس 

رناسه خورده خنجر ی
ُ
 .کشید خ

ییم غلط تو- ی به کت  ییم نزدیک من زن   .شر

 با و شد آوار نیمکت روی آمده در پا از نفیس با آذرخش

 روی خندریش آرش .زد زل َمرد دو نزاع به سست جسیم

 :گفت کنایه با و نشاند لب

ی نظورتم زنت؟-  سابقته؟ زن 

 با .زد وصله درخت به محکم دوباره و داد فاصله را او کیم

ی و خشم  :غرید تغی 

 .رو دهنت ببند-

ی به نگایه  ساعدهای روی و انداخت هراسان آذرخش 

به اصالن ی با را او ُمشت .زد ض  ان قدرت پر ُمشتر  کرد جی 

ی از آذرخش .انداخت نیکمت روی را َمرد و  اصالن افتادن 

 او هایشانه روی دست گریان و ناالن .خورد تکان

ی زمی  ی از و گذاشت ی او خوردن   و او  کیم .کرد جلوگی 

ی با حرکت یک در و  کرد نظاره را آرش  به دست پشت 

ی  و حرص .بار چندین بلکه بار یک نه .زد اصالن کتف 
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ی .شدنیم خایل جوشش ی حتر نگه را او تا آمد جلو آرش وقتر

 .تادایس و زد او زیر ی دارد

ینیم ولم چرا-  .برسم زندگیم به بذار بابا آخه؟ کت 

 فریاد و داد تکان تهدیدوار سبابه .برداشت گام عقب به

 :کشید

 .بکشم نفس بذار .کن ولم-

د کفشش پاشنه زیر ی چادر  بجنبد خود به تا و کرد گی 

ی  او سوی به دو هر اصالن و آرش .افتاد آب جوی درون 

وی از مانع ذرخشآ بلند ی جیغ اما شدند روان ی پیرسر  کردن 

ی روی را هایشدست .شد دو آن ی حفاظ   و گذاشت سیمان 

ی ی با دردمندش جان   شدن بلند برای هاآن کردن جک کمک 

ی رد ی با افتادن، دوبار از پس .کرد تقال  مرد، دو درخواست 

ی و گندآب در غرق چادر ی .برخاست باالخره  دور ی به را لجن 

ی باهمان و داد تاب خود ی دواندوان وفته،ک جسم   خالف 

ی ی جهت  ی به آرش .افتاد راه به پارک و رستوران مسی   او دنبال 

ی اما برداشت قدم  .نشست او شانه روی اصالن دست 

 روی را َمردجوان حرکت یک در و کرد وارد آن به فشاری
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 صدای و داد تکان را اشاشاره انگشت .کرد پرتاب زمی  ی

 .کرد غضب از َپر را خود

ی .جات از نخور تکون-  .منم دنبالش رهیم که اون 

ی پا با ده را آرش پای ساق   :افزود عصیانگر .کرد له و فرسر

 بیام روزا همی  ی که باش منتظر .دارم حرف باهات-

 .رسبختت

ی به پا شتاب با  دو .رفت آذرخش که گذاشت مسی 

ی ی و کرد نگاه را کوچه طرف  ی با آخر دست   که سیایه دیدن 

 چونهم آذرخش .پیچید سترا به بود رقصان باد در

 قدم کوچه امتداد ی در شده نیم دو و خمیده گوژپشت،

ی به پنجه که بود او باراین و داشتبریم  الیالبه سیمان 

ی از .کشیدیم پریده رنگ آجرهای  از .بود عاجز خود دست 

ی همه این  صدای کمبود ی از .بکشد باید او فقط که سختر

یقهقهه ی ل ید از .نداشتند وجود که هان  نیم که خوشر

ی را آن دانست  که شادی از .رسانندیم فروش به چند سی 

ی و آوان هایلب روی تنها ی و هاحرف درون   جدید اخالق 

ی .دیدیم را آن زری یتالش از حتر  دستبه برای که هان 
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 داشت گله هم خودش از .بود داده انجام رستوران آوردن

 .شکایت و

 .اصالن نکن دنبالم-
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ی ی بلند ی پرش یک با اصالن .کرد ترکم را خود رسعت   جفت 

ی روی و ایستاد آذرخش  شده زخم هایپنجه .زد او دست 

 دست در را آویزانش چادر ی و کرد جدا دیوار از را زن

 .گرفت

 .آذر خوامیم معذرت-
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 را قدیم آوای همان هنوز هایشگفیر ی آذر .بست چشم

 .زجرآور اما زیبا .داشت

ییم اشتبایه کار خودخوایه روی از دفعه ره قراره-  کت 

ی فقط
 

 خوام؟یم معذرت بگ

ی-  .ندارم خوایه معذرت جز چی  

ی از را چادر .ایستاد ی و گرفت اصالن دست   :زد ترسر

 .نکنه کثیفم گذاشتم آویز .لجنه آب از پر .کن ولش-

ی هرچند  .است فایدهن 

 او اما .بکشد آذرخش رس ی ا را چادر تا کرد دراز دست

 :غرید و کرد مانعتم

ی ولم اگر- ی فقط ناچاری رس از نیست نیاز دیگه کت 
 

 بگ

 توی مگه زنت؟ پیش رینیم چرا اصال .خوامیم عذر

؟ قدراین چرا نیست؟ بیمارستان  نیاز بهت اون احمفر

 رو این خواینیم چرا .داره احتیاج کنارش بودنت به .داره

ی که بفهیم   بده؟ آرامش بهش تونهیم االن تو بودن 
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م رو تو باشه داشته آرامش خوامیم اگر گفت بهم-  بی 

 .ببینه

 کردی؟ تعقیبم سوگیل خاطر ی به کنم باور-

 :گفت و کرد خم زانو .زد تکیه دیوار به را اششانه

اون که َمردی اون رساغ ی رییم ببینم خواستم .نکن باور-

 .بشناسمش خواستم فقط .یانه کرد تپیاده شب

ییم یبمتعق کهاین از- ام خصوصیم حریم برای و کت   احیر

ی قائل ارم نیستر  .بی  

 و غمگی  ی .دوخت را خود دیوار به اصالن همانند آذرخش

ه او به ملول  :کرد زمزمه و شد خی 

 گریزی و تعقیب با خواییم .اصالن زندگیت دنبال برو-

ی راه که ؟ آواره منو دوباره انداختر  محل توی نیا گفتم کت 

ی خوامیم نیا رساغم گفتم .دارم آبرو
 
 گوش ویل .کنم زندگ

  .دینیم

 نظر او به باال از آذرخش و نشست دوپا روی اصالن

د را هایششقیقه .افکند  :افزود و فرسر
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ت قدراین آخر روزای این .بمون سوگیل کنار ی برو- لم 
ُ
 رو ظ

ی زن اون به  .نکن بیشیر

ی پرسه اون با خواییم-
 
؟ زندگ  کت 

 :پرسید باز او و کرد سکوت آذرخش

 داری؟ دوستش-

 :داد پاسخ صادقانه و قاطع

 .نه-

 .بود اششونه روی رست-

 هایششانه به شده زخم هایرسپنجه همان و اشک با

به ی هایض   .کرد دعوت برزخ به را آذرخش و زد پیان 

 اون شونه روی  رست که بودن کم مچهارشونه هایشونه-

؟  گذاشتر

ی از فقط نبود اششونه روی رسم- ی یه گوشیش داخل   چی  

 .دیدی اشتباه تو .داد نشونم

 و داد تکیه دیوار ی به را خود کمر ی .نشست اصالن کنار ی

ی بوی .کرد جمع آغوش در را زانوهایش  باعث چادر ی لجن 
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 را خود فکر اما بود شده حالش در تهوع و انزجار ایجاد ی

 .نزند دامن هایشحس به تا کرد منحرف

 داری دوست هرجور دمیم ضیحتوی برات دارم چرا اصال-

 .کن برداشت

ییم درست تو .نه نه،-
 
 .دیدم اشتباه من گ

ی برو لطفا اصالن-  .سوگیل پیش 

 آی؟یم توام-

 :گفت تعلل با

 .آمنیم من .نه-
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ی را بازویش که داشت شدن بلند قصد آذرخش  .کرد اسی 

 به آن نکشید با و ساباند آجر لبه به را چادر از ایتکه

 خود به آذرخش کهآن از قبل .زد برش را پایینش سو دو

 پیچاند خود شده زخم هایانگشت دور ی به را آن بجنبد

 یاضافه او، هایمخالفت و هاممانعت برخالف سپس

 دو و آورد در باریک نوار صورت به را رنگ مشگ پارچه

 :گفت و زد تبسم .کرد پانسمان را آذرخش آلود خون پنجه

وزه-  .آدیم بهت خییل ایفی 

ی  یاد آذرخش اما دید را گذشت زن هایچشم از که برفر

ل او برابر در را خود احساسات که گرفت  .کند کنیر

ی بنابراین خت چادر ی و رها را خود دست 
َ
ختل

َ
 به را شده ل

 همان با و کرد ثابت بغل زیر را آن .پیچاند کمر دور ی

 جلوتر کیم را رورسی زده، وصله هم به هایانگشت

 .کشید
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 گور به گم خودمو بازهم وگرنه اصالن نکن تعقیبم دیگه-

 .کنمیم

ی با  :داد ادامه تهدید چاشت 

ییم-  مثل دفعهاین .بشم گم طورچه بلدم خوب که دون 

ی پیدام که نیست قبل  .کت 

ی غال، روزگار ی این از گریزان حال کم و رمقن 
ُ
 را اصالن ش

ی همان  رستوران ورودی به را خود و کرد ترک بود که جان 

 خایل جای و انداخت نیمکت به نگایه جاهمان از .رساند

ی از دور .کشید پهلویش بر دشنه آرش ی چشم   ها،مشیر

ی وارد و گذاشت هاستون کنار ی از آرام  و رویا .شد دفیر

ی با روسانا  آذرخش .آمدند جلو او آشفته اوضاع دیدن 

ی  رسویس رایه هاآن سواالتی و هاپرسش به توجه بدون 

ی را چادر .شد ی درون  ی با و انداخت روشون   که حرض تمام 

به آن روی بود جانش در  .گرفت آب فشار ی زیر ی و زد ض 

ی یا و کف که نبود توانش در  خارج را آن هایچرک حتر

ی با علت همی  ی به کند
 

 .کرد رها جاهمان را چادر کالفگ

 خیس را گلویش زیر ی تا رستنگاه از و ُپر را هایشدست پیاله
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ی .کرد  .زدیم زنگ او به نباید هم اول از .بود آرش نگران 

ی این به بدتر هم سوگیل اوضاع  و زدیم دامن وخیمش حال 

ی از را او ر ی روی .ساختیم ترغمگی  ی بود که چی  
َ
 توالت د

ی
 

ی رسدی و خییس .نشست فرنگ  نوازش را کمرش هاکاشر

ی با او و کردند
 

 بود، رسانده مرگ به را جانش که خستگ

ی لبه به را هایشدست ی و زد بند روشون   روی را اشپیشان 

ی داد اجازه .نهاد هایشآرنج ی قطرات   به مانده باز شی  ی از آب 

 در هایشگریه صدای و شود پاشیده صورتش و رس

، صدای
ُ رسر
 ثمر هم چندان روند این .کنند گم را خود رسرُ

 تکاپو هب هم را ژوبی  ی هایشهقهق که زیرا نبود بخش

 .بماند روسانا و رویا بودند انداخته

ر شهیم خوبه؟ حالت جان آذرخش-
َ
؟ باز رو د  کت 

 به تقه چند و کشاند کنار خود راه سد ی از را ژوبی  ی روسانا

ر
َ
ی .زد د ی و خواند را آذرخش نام   تکرار را آن رسهم پشت 

ی .بدهد او به زن که جواب یک  از دری    غ .کرد  صدای حتر

 .دگر رسیدنیم گوش به هم او هاینفس

ه- ی بدیم کشیدن نفس اجازه بهش بهیر
 

 .همگ
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؟ باشه شده چی  ش یه اگه-  چ 

 

 

 

  

 167پارت#

  

 

 

 :گفت و انداخت باال ابرو تای .کرد چلیپا را هایشدست

یشون نکنم فکر-  نیاز خصوض حریم فقط باشه شده چی  

 .باشن داشته ذاریدنیم شما بازهم که دارن

 هجوم ژوبی  ی سوی به تاو و غیظ از دهش طغیان روسانا

 :غرید و برد

ی تو- ییم چ 
 
ون برو دیگه؟ گ  .بی 
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 تا بیام اومدن وقت هر گفیر ی خودشون معشور خانوم-

 .بدم بهشون رو مایحتاج لیست

 خصوض مسائل توی کردن نطق جای به لیست؟ کو-

 .برو و من به بدش

ی دست ی را لیست .برد فرو روپوش هایجیب درون   مقابل 

ی دیدگان  :زد لب خونرسدی با و کرد باالوپایی  ی دخیر

 .معشور ی خانوم فقط من حساب طرف-

ی در و او به حمله قصد ی به روسانا  از هایشچشم آوردن 

ی باز اما برداشت خی  ی جلو به حدقه ر  شدن 
َ
 و رسویس د

 ی
 .بگذارد گام جلوی گام که شد آن از مانع آذرخش ترسر

ی با ژوبی  ی  
وزی، ژست گرفیر   و داد آذرخش به را ستلی پی 

ه را او کیم  روسانا یحواله پوزخندی سپس .نگریست خی 

ی از و کرد ون دفیر  با که خواهرش از هوشیارتر رویا .زد بی 

ی مسی  ی جوش و حرص  
 سوی به کردیم نگاه را مرد رفیر 

ی روی دست .رفت آذرخش سایل صندیل و گذاشت او مچ 

 از و نشاند آن روی را آذرخش .آورد نزدیک پا با را وان
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 او هایلب روی را لیوان .کرد آب درخواست روسانا

 .زد پس را آن آذرخش اما کرد چفت

ی برم باید-  بدید؟ بهم ندارید چادر شما دارم کار جان 

 :پرسید اکراه با رویا .کردند بدل و رد نگایه روسانا و رویا

ی-  خوبه؟ حالت مطمئت 

 .برم تونمیمن که شومی  ی با بدید بهم چادر یه فقط آره-

خونه هایروپوش از یگ من بپوش منو مانتوی بیا- یم آشی  

 .کنمیم رس بشه خشک چادرت تا پوشم

 :کرد تاکید .زد برپا آذرخش

 .دارم نیاز چادر نه-

آب دوباره را خود دیده آسیب چادر .بازگشت رسویس به

ی یسر ی .تکاند هوا در و کرد ک  ی و ریز ذرات  بال با را آب معلق 

  .کشید رس را خیس چادر و زد کنار دست دن یکری بال

 .باشه جااین به حواستون-

ر
َ
 .کرد مکث و رها باز نیمه را د

  .نکن دو به یک ژوبی  ی با روسانا-
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 :گفت ملتمسانه و آمد جلوتر .زد کنار پا با را صندیل رویا

ینیم که تو-
 
ی گ  پانسمان دستت وایس حداقل شده، چ 

 .ورشد کثیفه پارچه تیکه اون کنیم

ی به  جا می  ی روی صبح که را کیفش .نداد گوش او حرف 

ر از .برداشت بود گذاشته
َ
 روی هاینوشه و شد خارج د

 تا دگر ساعت نیم .خواند چندم بار برای را کاغذ تکه

ی .بود مانده مهدکودک تعطییل  آبان مادرش گفته طبق 

 فرصت .رودیم او دنبال اصالن حتم به و بود جاآن امروز

ی  آن باید .برساند رسانجام به را خود کار ی تا داشت اری خون 

ی از کیم فقط کیم تا کردیم یکرسه را  روی هایوزنه حجم 

 با و کرد بلند دست تاکیس برای .شدیم کاسته گردنش

ی .باشد باید هم او .گرفت تماس زری  بر پسش از تنهان 

 کندن جان و کندن دل برای .دارد کمک به نیاز .آیدنیم

ی برای .باشد تنها ندتوانیم  گفیر ی و گذشته با رویارون 

ی با را جاده .دارد پشتوانه به نیاز حقیقت  و سپیدار شمردن 

ی و زد جمع را شمشادها .گذارند هاکاج  به را بلوارها حساب 

 بود گذرانده رس از آنچه تمام .داد کف از تشویش خاطر ی

ی در چه ذهنش در چه کردند اندام عرض واج به واج  پس 

 



  روبِن                                                 

 

یم رسانجام به را کار این باید روز یک .هایشپلک هپرد

ی .نبود اهمیت حائز زمانش یا و ساعت .رساند  فصل حتر

یم انجام باید .نبود مندبهره خاض توجه از هم سالش و

 مذاب جوی که درحایل و نشستیم پنجره به رو باید .شد

 در اندوه برده خصال غول و سوزاندیم را پوستش اشک

ی گلویش  افراد دستبه را چای خیایل استکان زد،یم هچنی 

ی با را، آن زده آفت زراغ زمی  ی و دادیم گذشته  کشاورزان 

 .کردیم کندوکاو معرفت، و ُمروت بدون چی  یدسیسه
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ی رسیدیم-  .آبج 

ی با .کشید گردن و گرفت فاصله ماشی  ی از .شد پیاده  دیدن 

 خود از کیم را چادر و کرد دار قوس را هایشلب زری

 .بوسید را آوان و داد سالم او به .داد فاصله

؟ آذرخش-  مطمئت 

ی که باالخره- ی مگه امانته آوان مامان؟ چ   اینه؟ از غی 

ی گمنیم اونو-  .گمیم رو گذشته دیدن 

 :گفت طمانینه با باشد، آرام کردیم سیع که درحایل

ی یه باالخره-  باز خاطر ی به النا .افتادیم اتفاق این باید جان 

ی  آخرین این .آوانم خاطر ی به نیستم گذشته کردن 

 .فرصتمونه

 کشید دست آوان رس ی روی لرزان، و شده جمع ایچانه با

 :پرسید و

ی-  بدی؟ تحویل رو آوان خواییم یعت 

ی .گرفت آغوش در را آوان ی پشت  غم با و بوسید را او دست 

 :گفت خند
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ی-   .شهیم جدا شازی آوان وقتاون ُمرد آذرخش وقتر

 پیچگ چونهم .کرد حلقه آوان و آذرخش دور ی به دست

د خود به را هاآن .چوب دور ی به  :زد لب و فرسر

 .برگردید زود-

ی کمکم باید توام- م رو آوان تونمنیم تو بدون .مامان کت   .بی 

ی خواییم- ؟ کارچ   کت 

 با و نشست او پای جلوی .گذاشت زمی  ی روی را آوان

 :پرسید مودت

 کنیم؟ بازی آییم-

 را او بازهم آذرخش و کرد باالوپایی  ی رس تایید به آوان

ی مورد ی  .قرارداد خود هایپرسش آماج 

 چادر زیر ی وورجه و ورج و صدا و رس بدون داری دوست-

رگ و مامان ؟ قایم مامانی    بیسر

ک  اضطراب هرچه باراین آذرخش و کرد تایید بازهم دخیر

 :گفت و کرد تلفیق شیطنت با داشت

 .بریم بزن پس-
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ی آوان  نفر دو آن چادر ی زیر ی .ایستاد زری و آذرخش میان 

ی به .شدند بیمارستان وارد ی و شد پنهان  شدن اعالم محض 

ی دست روی از را اتاق شماره مالقات، ساعت  اصالن خط 

ی بدون و خواندند ی کنار ی از توجه جلب   ایستگاه و نگهبان 

آن به را خود و ندک ریسک توانستنیم .گذشتند پرستاری

د را اصالن رساغ ی تا دهد نشان ها  مخفیانه بنابراین بگی 

ین رفیر ی ی .بود گزینه بهیر  هایشدست .ایستادند راهرو درون 

 را طرف آن و طرف این رسگردان و ساباند هم به مدام را

ی .کرد کنکاش نقلوه دل 
َ
 گریزان رفیر ی جلوتر از اششده ک

 .است آخر بار ی این زدیم نهیب عقل و بود

ی رسک رییم مامان- ی بکیسر  یانه؟ هست کیس ببیت 

د خود به چادر زیر ی از را آوان  نبود ی لحظه یک فکر ی .فرسر

ک ی و شود تزلزل دچاز وجودش شدیم باعث دخیر  رنگ 

ه دنیایش  تمام را قاعده این باید .هست که آنچه از ترتی 

ین در سوگیل با دیدار .کردیم ی بهیر  تواندیم خود حالت 

ی  .هاآن آغاز حالت بدترین در و باشد هایشکابوس اتمام 

ی-  مامان؟ شد چ 
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 او اطراف را خود چادر .کرد جدا آذرخش از را آوان

اند ک بازهم و گسیر ی بیمارستان کادر ی دید ی از را دخیر  مخف 

 حساس بخش این در کودک وجود خاطر ی به مبادا تا کرد

  .شوند محیط ترک به مجبور و توبیخ

ی هم نه اتاق اطراف نه .ودنب کیس-   .اتاق داخل 

 بد نبینتون کیس گوشه یه برید .باشید خودتون مراقب-

 .برامون بشه

ی زری ی روی .گرفت را آذرخش شده زخم دست   دستش ُمچ 

 به بغض .رنگ مشگ یپارچه تکه ترپایی  ی و بود بندُمچ

ی با و انداخت گلو  :گفت مانند نوحه نوان 

یهری هست اطراف به حواسم- ت رسی    ع دیدم چی   یم خی 

 .باشه خودت به حواست توام .کنم
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 و کشید را او عقب به کیس .گذاشت راهرو به پا آذرخش

ی به ی شکمش همانند را گردنش .کوباند ستون   و کرد سالچ 

یچشم نعره .گذاشت جا به برایش را غضبناک و رسخ هان 

ی و ها  و ردندک ساطع کالبدش به لرز که فریادهان 

ی ی بر خارا سنگ که پوزخندهان   .شدند ناسورش قلب 

ی و اصالن یبرآمده هایرگ تصویر ی بانر  و رس به که ض 

ی چونهم برایش کوباندیم َمرد صورت  نور تشعشعات 

ه شدند باعث و بودند روشن ی وقت با را دستگی  یسر
ُ
 پایی  ی ک

ی .بکشد ی با سوگیل تهدیدات و ایستاد درگاه میان  ی دیدن   جسم 

 اوهام مقصد ی به خیال دریچه از و زدند پر او شده لهمچا

ر .رفتند مخیله پستوی در انباشته
َ
 نازکنازک و بست را د

 نظر از را اتاق و ایستاد تخت کنار ی .رفت او سوی به

اف خود به .گذراند ی که کرد اعیر  را زن به کردن نگاه توانان 

 یلسوگ و انداخت پایی  ی مردمک .نداشت ایچاره اما ندارد
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ی و مو بدون .شناختنیم را او .کرد نظاره را  غرور حتر

ی تنها .گذشته ون هایاستخوان داشت که چی    زده بی 

ی الیه یک گونه، یچشم خشکیده، پوست   و افتاده گود هان 

ی ی هنوز که زیبان  ی در ستاره بسان   .زدیم چشمک تاریگ دل 

وی ی نی  ی روی دست که شد باعث سوگیل جذب   او دست 

 با و پرید خواب از هراسان زن .بدهد تکانش رامآ و بگذار

ی   .فرورفت شوک در آذرخش دیدن 

 اومدی؟ آذرخش؟ ...آذر-

ی  روی اشگ قطره چشمش بلندای از .نبود خودش دست 

ی اششده پشت کم هایمژه که چکید زن ساعد ی نگه توانان 

 او از کهاین درعی  ی توانستنیم .نداشتند را آن داشیر ی

ار مگی  ی برابرش در و کند خرج ترحم شبرای است، بی    رسر

 و داشت ترحم نه .بود زده خجل تنها لحظه این در .باشد

 .تنفر نه

ی تو .آره-  .اومدم منم خواستر

ییم کمکم-  بشم؟ بلند کت 
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 فروغ .بودند شده ارتعاش دچار هایشدست .داشت تعلل

 :گفت اکراه با و شدند کم دیدگانش

 .کنمیم کمکت .آره-

ی .شد خم زن سوی به ی دست   با  و گذاشت کمرش پشت 

ی  با و کرد مرتب برایش را بالش .کشید باال را او دگر دست 

ه استیصال ی خی 
 
 پشیمان آمدنش از .شد جسمش تکیدگ

ی دلبسته کهاین از .بود گذشته از اما نبود  َمرد ی اولی  ی محبت 

ی ظاهر به ی خوب 
 
ی هر از و شد اشزندگ  خواستیم طریفر

 .بماند او کنار ی

 .خودخواهه خییل ناصال-

ی قویط سوگیل  :داد پاسخ و زد تعارف آذرخش به را ران 

 .دونمیم-

ی-
 
 .ریخت همبه رو دوتا ما زندگ

ی .مقضیم هم خودمون-  .مقضیم ما همه یعت 

ی قویط رسمای  و کرد سوزنسوزن را رسدش پوست 

 جرئت خود به .جان نوش را آن جیوه چونهم اضطراب

 



  روبِن                                                 

 

ی و نشست تخت لبه .داد  هایلکه که سپیدی هایکاشر

ی هاآن روی زرد ی وی درحال   .بلعید نگاهش با را بود پیرسر

؟نیم نگاه هامچشم به-  کت 

 .سوگیل کشمیم خجالت ازت .کشمیم خجالت-

مم تو نگاه از منم-  نشونه اومدنت جااین ویل شهیم رسر

 .کنمیم خواهش .کن نگاهم پس نه؟ مگه .خوبیه

ی د را سوگیل ُمچ   دیوار ی بغض با همراه سپس .کرد مکث .فرسر

ی  زن منتظر ی هایمردمک به را هایشچشم و شکاند را تحمل 

 خود به فشار ی هرچه اما بزند تبسم داشت دوست .دوخت

 سو دو به هایشلب قوس .نبود ساز چاره کرد وارد

 .ندامت و بود اشک داشت هرچه و نشد کشیده

ییم چرا- ؟ منو خواستر ی من ببیت   .زندگیتم قاتل 

ی  لمس را آذرخش هایانگشت .داد چرخش را خود ُمچ 

ی .کرد ی به افتاده مایه مثال   به رسیده و دریا هایموج دام 

ی شنده اما زده طوفان برای امن ساحل 
ُ
لب خودش، برای ک

ی و جنبیدند هایش  :گفت نفسن 
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ی تا که مقتویل از خواستم .قاتلم یه منم چون-  مرگ دم 

 .کنم بخشش طلب بردمش

ی تو- ی هیج   شکایت ازت .داشتم گله ازت آره .سوگیل نیستر

ی مسبب رو تو .داشتم
 
ی و آوارگ  اما دونستمیم هامبدبختر

ی تازه خودت  .ندارم دیگه ی گفتر ی تقصی   ماست همه گردن 

ی و باعث ما همه کهاین به .سوگیل رسیدم این به منم  بان 

 .اشتباهاتمون با بودیم ماجراها این
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 :گفت و کرد زیر را صدایش .خندید نخودی سوگیل
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ین بگم تونمیم-  .مرجانه مامان مقض بزرگیر

ی چی  ی گذشته گرفته لجن چاه کن باور-  باال برای  خون 

  .سوگیل نداره ازش سطل آوردن

ی تا نام مژه هایسنگالخ از که باریگ جوی  رزهای دشت 

ی  هایشلب انحنای سوگیل شد باعث بود گرفته راه صورنر

ی با شد مبتال بغض به هم او .کند جمع را  .آذرخش دیدن 

ی به هردو ی تنها هم حال   .بود گریه داشتند چنته در که چی  

 .قدراین نه اما بود خودخواه توام اومدن از قبل اصالن-

ی االن ی البته .خودخواه تا شده آذرخواه بیشیر  نداره فرفر

 .خوادیم خودش برای رو تو چون

ی  امروز هایآسیب خاطر ی به و داشت بندُمچ که دستر

 :گفت و داد ماساژ کیم را بود رسیده فغان به دردش

  .خوامنیم واصالن دیگه من-

 جای هم مردی هر شاید خب البته کرد اشتباه اصالن-

 نشونش که ایصحنه اون .کردیم رو کار همی  ی بود اون

یحرف اون دادیم،  براش که مدارگ اون زدیم، بهش که هان 

ی اشهمه و همه یم،فرستاد  .بود گرفته ازش رو تفکر قدرت 
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ی دونستمنیم خودشم.بود رسدرگم  که بعدش .کرده کار چ 

 .تو دنبال هم یا بود حقیقت دنبال یا اومد خودش به

ستا و قدیمت محله امیدش آخرین
ُ
 که بود بابات و رضا ا

 .شنید ما از کنایه و تیکه قدرچه که بماند .شد هیچ اونم

  .دادیم کوفتشرسی قدرچه

 که را ایشده خرد هاینان خوان،آوازه هایگنجشک

 و زدندیم نوک میل با بود، ریخته پنجره لبه روی اصالن

ی ی در را منقار آن گون   .بردندیم فرو سوگیل گوشت 

ی-
 
  .مامانش و من .کردیم جهنم اصالن برای رو زندگ

ی تنها ی کرد، رخنه درونش که چی    از .بود محض حیسن 

ی .آمد ستوه به شتهگذ ی این که زمان   آویخته و داغ طوق 

 ابد تا آن جای که دانستیم درآورد، را گردنش از شده

ی یا و پوشاندن .ماند خواهد کبود ی مخف   چاره آن کردن 

ی در بازهم کند هرچه را هاسیایه فهمید .نبود ساز  میان 

ی هارنگ و هاسپیدی  .کنندیم خودنمان 

ی از بعد-  
 شدی؟ مریض من رفیر 
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 دنیا این توی رو گناهم تاوان ازم خدا باشه راحت خیالت-

ی از قبل .نگرفت  .شدم مریض رسم توی لقاح فکر افتادن 

 .اومد پیش قضایا بقیه بعدش

ی حال این به تو که نداشتم دوست وقتهیچ من-   .بیفتر

ی به هم او .زد تبسم سوگیل  «چی  یدسیسه» داغ ی خود پیشان 

ی .بود زده را ی از حجم این ن یدید طاقت   را آذرخش پشیمان 

ی .نداشت ی بخش   و خود وجود ی تاریگ را هاآن داستان اعظم 

ی بابت آذرخش و دادیم تشکیل مرجان  .بود نادم آن تمام 

ی  و کرد هضم را آذرخش جمله .راند کنار را افکار این تمام 

 .زد فرغ جاده به

 براش رو چی  ی همه .زدم اصالن به رو هامحرف همه من-

 و تو پای چرا و کردم رو کار این چرا کهاین .دادم وضیحت

 رو چی  ی همه خودتم .کردم باز زندگیمون به رو خواهرت

ییم  .وصیتم مونده فقط .دون 

ی من از-  سوگیل؟ خواییم چ 

ی دروشیت، روی از  را هایشپنجه و رُساند را دستش کف 

ی فت آذرخش هایپنجه درون   .کرد چ 
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 با اصالن و تو اگر .کردیم آواره رو تو و نابود واصالن-

 صدتا مرجان مامان ومن کردید بد یه شدنتون عاشق

 بده و روون آب بدید رو گذشته که اینه وصیتم .کردیم

 .بدید فرصت یه خودتون به

 :افزود و کرد دعوت سکوت به را آذرخش

 بخشش الیق یاهم .است دوباره فرصت الیق آدیم هر-

من که خوامنیم ازت من .یمداری رو آرامش لیاقت ما چون

ی رو ایدیگه هرکس یا مرجان مامان و یم  فقط .ببخیسر

 وضعیت توی اون .بدی دوباره فرصت اصالن به خوام

 .شد بدتر خییل براش تو از بعد اوضاع و بودت دیده بدی

ی حداقل  .باشه باید فرصت بار یه الیق 

 :گفت و گرفت فاکتور را اصالن بخش

ی تو درباره من-  رو کاری تو .بینمنیم بخشش برای چی  

 تو جای هرکس .بود گفته تغریزه که .بود الزم که کردی

ی حساب، تو و من .دادیم انجام هااین از بدتر بود ن 

 .حسابیم
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 171پارت#

  

 

 افشان نور را هاآن و کشید دنباله هایشچشم در هایل

 .دکشان باالتر را خود و جاجابه بالش روی را رسش .کرد

 کردی؟ حالل منو-

ییم- ی هاحرف این دون  ان رو چی    منو تو اما کنهنیم جی 

 .کن حالل

ی-  دی؟یم فرصت هم اصالن به یعت 

ی اصالن نظرش در .نداد را سوال این پاسخ  برای جان 

ی بخشش  .داشت دوست عاشقانه را او .بود نگذاشته بافر

 .ندیگرا برای یگ تپیدیم اصالن برای یگ قلبش هم هنوز

 که داد ترجیح .دانستنیم هم را خود را اما این ...اما
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ی  اصالن با را دلش تا داشت درازی راه هنوز .نگوید چی  

 .کند صاف

ی مادر ی آبان برای-  و نکردم اذیتش وقتهیچ .بودم خون 

  .نگرفتم رو ازش

ی ی نوک  ی .کشید باال را رسخش بیت  ی آبان نام   را وجودش تمام 

 ندار و دار آوان کنار ی در نآبا .لهف و کردیم عشق

 .بودند آذرخش

 منو خایل جای .باش داشته رو آبان هوای من از بعد-

 .کن ُپر براش

ب یک  سپس زد زل سوگیل به کیم .چرخاند گردن ض 

ی را هایشناخن .کرد راست قامت  و ُبرد فرو گوشت درون 

 و رفت از که کرد جمع را پاهایش هایانگشت قدرآن

ی آمد ی پرزهای ،هایآن حرکت  ی به کفش کف  کرده عرق پوست 

  .چسبیدند اش

ی مادر ی منم-  .بودم امانتت برای خون 

ان و مبهوت .شد خی  ینیم سوگیل ی به حی   نگاه آذرخش دهان 

ی با و کرد  :پرسید گلو هایتنبوشه در مانده جا به صدان 
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 امانت؟ کدوم-

 .دارم رو دادنش نشون توان اما ندارم رو گفتنش توان-

ع و البه اب همراه ی .زد خیمه سوگیل روی  تض   دیدگانش آب 

 :گفت بریدهبریده و چکید زن هایگونه بر

 .بشه بد حالت خوامنیم .فقط باش آروم کنمیم التماست-

ی بگو بهم-  .کنمیم خواهش شده چ 

ی یه .داری امانت یه من پیش تو-  شیش به نزدیک که امانتر

  .سالشه

 :داد ادامه و زد بالبال بسته، پر مرغ ی همانند

ته من پیش امانتت-   .سوگیل دخیر

ی به .کشید عقب ی صورت  ی بدون   و افکند نظر زن رنگ 

ی ر سمت 
َ
ی ُمنُجق صدای تا دوید د  را او بلوری هایتکه شدن 

ی با سوگیل .نشنود ی خیال   
میک او رفیر 

َ
 و زد صدا را نامش د

ی آذرخش ی با زن، فریادهای به اعتنان   را آوان که زری دیدن 

یبازدم با بود، کرده پنهان ستون و خود یان یم  شدید، هان 

ی ناسورش چهره از .رساند نفر دو آن به را خود  نزارش حال 
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 .زد کنار را چادر و نگریست عمیق را او زری .کردیم بیداد

ی ک 
ی مو دخیر ی در زده چنباته حنان   را خود مادربزرگ آغوش 

ی آذرخش و کشاند مادر سوی به ی خاک بدون   ان،زم کردن 

 را آوان که بود شده این گاهجوالن قلبش .کرد بغل را او

ی تنها و بردارد ی را خروچ   عقلش اما بکند، هایشگام هدف 

ی زن آن که زد نهیب ر به انتظارش چشم 
َ
 وجودش و ماند د

ی در  .است فرورفته  هاحرف شوک 

 بدی؟ نشونش رو آوان وقتشه-

 .وقتشه مامان آره-

ی .داد قدرت خود به ی هایشانه یروی دست  ک 
ان دخیر  حی 

ی ردوبدل از مانده  هاآن نامشخص گفتگوهای کردن 

ی و گذاشت  .نبود بلد کردن دعا زری .ایستاد درگاه درون 

ی  آذرخش برای خود خدای از چگونه دانستنیم حتر

ی  آسمان سوی به روی و بست پلک .کند کمک طلب 

ر را آذرخش او با زمانهم و گرفت
َ
هم سوگیل .گشود را د

 جلو به را آوان و خود آذرخش و بود خی  ینیم نانچ
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ی .کرد هدایت ی و ایستاد اتاق میان  ک گوشت   اندگ را دخیر

د پنجه زیر ی   .فرسر

 .سوگیل امانتت-
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ی  و شد سست بود، کرده جک را آن پهلو زیر ی که آرنج 

 تند پا او سوی به آذرخش .انداخت تخت روی را سوگیل

اشک و لرزیدیم هایشلب .برایش شد گاهتکیه خود و کرد

ی .شدند روان پیش از بیش هایش ی حتر ی ادا توانان   کردن 

ی به را کلمات ک آن .نداشت درستر ی دخیر  که موحنان 
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ی ی حال بود اشخانه مهمان   از ایلخته خودش، دخیر

 .بود وجودش

 ...آوان-

ک سوی به دست  به آذرخش اشاره با آوان و کشید دخیر

 و ایستاد تخت پایی  ی فلزی چهارپایه روی .رفت او سوی

ی ی سوگیل .کرد مشت را آن حفاظ   مرتعش هایشاندام تمام 

ی .بودند شده  در معلق طورهمان اششده کشیده دست 

 سنگی  ی شده جمع هوای ازدیاد هایشریه و ماند هوا

 وضع از پرستاران به تا کرد رها را سوگیل آذرخش .شدند

ی او  با زن اما شود حالش نشد بد از مانع و دهد خی 

 و گرفت را او رفیر ی جلوی بودنش، خوب از دادن اطمینان

 نشد قانع آذرخش .کند درست را تخت کرد خواهش ازش

ی با پس .بود تنگ وقت .نداشت ایچاره ویل  شاش کمک 

ی به را او کمر تخت ی بالفاصله و آورد در نشسته حالت   کف 

  .گذاشت آوان هایگوش روی را دستش دو هر
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 خدا به .دونستمنیم من .بود تخونه مهمان روز یه آوان-

 برای منه پرسه آبان که فهمیدم روز همون .نبود قصد از

 .کردم فرار همی  ی

ه نگاه  از سوگیل  یاد به را روز آن و نکند دل آوان خی 

ی از .آورد ک ادب   آداب و محبت از .بود گفته دخیر

ی نر ی و داشت که معارسر ی زبان  ی ترینپررنگ کالمشن   این خط 

 .بود غصه از پر قصه

ین براش من-  سعیم همه .کنمیم فراهم رو هابهیر

ین توی بردمش همی  ی واسه .کردنشه خوشبخت  مهد بهیر

 .شد دوست آبان با جاهم همون .کردم نامشثبت

ی آوان-  اصالنه؟ منو دخیر

ی .نشد اما بمونه که بود اومده آرزو-  برای اما شدها یعت 

 .شُمرده

 زنه؟نیم حرف چرا آوان-

ی دچار-  .شد سانحه بعداز شوک 
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و هرچه  هابافت تک به تک و وجود رسارس از داشت نی 

ی و جمع را آن  گونه .کشید جلوتر را اششده خشک دست 

ی با و کرد لمس را آوان  .داد نوازش را آن شست انگشت 

 زالل ایبرکه بر شناور سپید ی قوی یک پر ی چونهم بود نرم

ی در ک و زد تبسم .بهار دل  لب مهمان را او متقابال دخیر

ی روی دست .کرد خند ی را آن و نهاد سوگیل دست   به بیشیر

ی د خود پوست   سوگیل و بوسید را او حرکت یک در .فرسر

 آویزان پایی  ی به را خود تخت روی از داده کف از عنان

 پهلوهایش ایلحظه برای زن افتادن ترس از آذرخش .کرد

ی و  گرفت را ی او بودن منا از وقتر
 
 دوباره کرد پیدا آسودگ

 آغوش به را آوان سوگیل .نهاد آوان هایگوش بر دست

وه .بلعید را او بوی و زد هق .کشید  وجودش و داد رس رسر

ر .نوشید را
ُ
ی گرمای و گرفت گ  .کرد خود تنپوش را او تن 

ی آوان وجود ی از بده قول سوگیل- ی اصالن به چی  
 

 .نگ

م آوان وجود خلسه در
ُ
اهن بوی .بود شتهگ گ ی پی   یوسف 

 شفا را آن و آورد کنعان به خود با آذرخش را مضی

ی .کرد سوگیل بخش  زدیم پرسه رساب کدام در تنشه اصالن 
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ی حتم به رسد؟یم زمزم به دیر که  چشمه این از بیاید وقتر

ی در عمیق ایحفره تنها گوارا  .است مانده جا به سوگیل دل 

 بهم؟ دییم قول سوگیل-

ی و هاگونه .بوسید را آوان نگرد دست .هم را اشپیشان 

ک های  بازوان و بودند گرفته را زن هایلب رد ی دخیر

ی گهواره کوچکش  .شد اشسینه قفسه گی  ی بهانه طفل 

 بند قصد و بود رسیده رسچشمه به هم هایشچشم آبشار ی

ی تنها اما .نداشت آمدن ی هم این از که چی    آغوشر

ی مادرانه گوش روی آذرخش نهاده هایستد نکرد تغیی 

ک های ده لحظه هر که بود دخیر ی تا شدیم ترفرسر  از چی  

 .نشنود شانمکالمه

ی-  .«تهشبیه خییل »:گفتم اصالن به خونمون اومد وقتر

 .توروخدا .بده قول بهم سوگیل-

ی- ه یعت  ی همون منه؟ دخیر  بود؟ لقاح با که دخیر

ی خواستم فقط .کنمیم التماست سوگیل-  آرزو و تو قرض 

 .نباشه  گردنم به
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برگگل چونهم .بودند لطیف .داد رسایش را آوان موهای

ی های  اشعه چونهم براق و سپید پوستش .رسخ گل 

 تمثیل این از .ماه چونهم بود تابان صورتش و خورشید

ی  .نداشت گرفیر ی نگاه توانان 

ی اصالن به- ی بهش باید خودت .گمنیم چی  
 

 .بگ
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ی اتمام بلندگو از  را آوان آذرخش و شد اعالم مالقات وقت 

 .کرد جدا سوگیل از

 .بمونن هم بدون آوان و آبان نذار-
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ی  :افزود و چسبید سفت را آوان دست 

 .باشه گرم پشتشون هم به بذار-

 از بذار .اومد تنها بگو .دیدنت اومدم بگو اصالن به-

ش زندگیم  .بکن حقم در رو لطف این .بشه کنده رسر

ی  .نکن خرابش رو اعتمادم .نگو آوان از اصالن به چی  

هم زن و کرد دور سوگیل از را او .کشید عقب را آوان

ی برای چنان  جلو تخت روی را خود .کرد تقال او لمس 

 :گفت دل آزرده و کشید

 .دیدنم اومدی که بگو اصالن به خودت-

ی با ی کمک   .ترف جلوتر کیم داد خود به که متداویل حرکات 

 .داشتنگه را او و گرفت را آذرخش چادر

یم .دیگه دقیقه یه فقط دقیقه یه .ببینم رو آوان بذار-

 .کنم بغلش آخر برای بذار پس رساغم آینیم دیگه دونم

ی و بست پلک ک .کرد رها را آوان آرنج  ی دخیر دست میان 

 .بویید بازهم و بوسید .داد جان زن و ایستاد سوگیل های

ی بود تنما و خواهش از پر  :گفت وقتر
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 .بزن زنگش دمیم بهت رو اصالن شماره-

 .براش میفته شمارم-

ی به را آن .کرد آزاد آوان دور ی از را دستش یک  پاتختر

ی و رساند پالستیگ  .برداشت را گوشر

 از دست بگو بهش خودت .اومدی بگو بردار شمارش-

 توی خوامیم چون بهش گمنیم من .برداره زندگیت رس

ی
 
 .باشید هم زندگ

دل و سوگیل اضارهای از شدن رها برای اجبار، و اکراه با

ی از را شماره او، کردن خوش  را آوان ساعد ی .برداشت گوشر

ی و گرفت ر سمت 
َ
 و بازگشت رس پشت به آوان .رفت د

ه سوگیل ی او هایچشم در خی   .رفت فرو تخت درون 

 حقد با .چرخید پاشنه روی لحظه یک برای آذرخش

 :گفت

ی مادر دمیم قول .سوگیل قیامت به داردی-  برای خون 

 .باشم امانتات

ر
َ
د زری به را آوان .افتاد راه به آشفته و بست را د  و سی 

 از حالش، بودن خوب بهراجع او سواالتی به توجه بدون
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ی .شوند خارج بیمارستان از زودتر هرچه خواست او  توانان 

ی برایش چی  ی همه .نداشت را فضا این در ماندن ی غی   قابل 

 آذرخش و کردیم گریه دل ته از سوگیل .بود شده تحمل

ل
ُ
ی .کشیدیم آشیل زمی  ی روی وارفته و ش  کهاین اضطراب 

 که شدیم این از مانع بگوید آوان درباره اصالن به سوگیل

 بود پشیمان هم امروزش کار از .کند فکر دگری چی  ی به

ی هم ی آن به سوگیل با دیدار .راض   کردیم فکر که سختر

ی معنای به اتمام این اما .بود شده تمام باالخره .نبود  پایان 

ی .نبود وجدانش عذاب  به چنگ وضع این در سوگیل دیدن 

ی .کردیم ریش را آن و زدیم دلش  بگوید او به نتوانست حتر

ش که  نخواهد چه بخواهد چه و ندارد شناسنامه دخیر

 وصل فکر ی به او .کند جنگ اصالن با روزی است مجبور

 که چهآن هر کردن فصل فکر به تنها آذرخش و بود

ی  .شدیم وصال باعث 

 ایستگاه .داخل ُبردی زود رو آوان شد خوب !آذرخش-

ی بهم پرستاری  دیگه، گذشت هیچ اینا حاال .بود داده گی 

م خودم با رو آوان من  رسکار؟ بی 

 .کنم جداش خودم از خوامنیم !نه-
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ی از  :دنالی و شد آویزان زری کتف 

ه؟ ازم رو مبچه بیاد اون و بگه اصالن به سوگیل نکنه-  بگی 

 .گهنیم نباش نگران-

 بود؟ اشتباه کارم-

 :گفت و کرد دعوت آرامش به را او زری

س .نبود اشتباه .نه-  باشه؟ نیر

 جدا زمی  ی از را آوان سپس.داد رس تایید نشانه به آذرخش

 خود خواست زری از و داد تکان دست تاکیس برای .کرد

  .برساند کارش به را

ی خودت- ؟یم کار چ   کت 

 .رستوران بعدشم پارک رمیم آوان با منم-
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 174پارت#

  

 

ه هاساعت  به .دیدیم تار تماما را مقابلش اشیاء .بود خی 

 پاک را آن کرد قصد بار چندین .را شماره آن خصوص

ی نه .نشد اما کند  متصل  نه داشت کردن حذف برای توان 

ر جای به اصالن و او بی  ی خط .دنشکری
َ
 فشار قد ی اکنون د

ی هنوز .بود دکمه یک  پیش روز چند وقایع از آوان ترسیدن 

ی زنگ با توانستنیم .بود نکرده فراموش را  اصالن به زدن 

ی هایمزاحمت با باراین را او پای بازهم و کند ریسک تلفت 

ی به اش ی برای هم هنوز .کند باز خود حریم   
 گرفیر 

ک اصالن کهاین از .دارد هراس آوان اسنامهشن  از را دخیر

د او  هرگز ندهند اجازه مادرش و او کهاین از .بگی 

 عشق، حرست، ترس، رایه صد بر .ببیند را کودکانش

ی نفرت، بخشش،  کنار را تعلل .بود مانده فرار و فراموشر

 بود شماره یک .ایستاد و کرد رها را همراه تلفن .گذاشت
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ی یا بودن دگر، ی فرق آن نبودن   حافظه فقط نداشت چندان 

شغال را  رساغش به اصالن نیامدن با که حال .کردیم ا 

ی او به سوگیل شد متوجه  است، نگفته آوان درباره حرف 

س با را خود نداشت دلییل  و مشوش گوناگون افکار و اسیر

 .کند خاطر آزرده

 هست؟ من به حواستون !معشور خانوم-

ی با .چرخاند کوچک رهپنج سوی به گردن  ژوبی  ی دیدن 

ش ی سمت آن به را مسی   :پرسید و داد تغیی 

ی-  افتاده؟ اتفافر

 .بزنید امضا رو رسید بیاید منتظره بار تحویل مسئول-

ی .بست را پنجره و گفت «باشه» ی به دستر  خود روپوش 

خانه به ورود برای و کشید  .پوشید دستکش و کاله آشی  

 تحویل مسئول درباره او از و داد تکان دست ژوبی  ی برای

ی به .پرسید بار  بود ایستاده جاآن َمرد که کریدوری سمت 

ی با و رفت  .زد تبسم گرفته قرار هم روی هایکارتن دیدن 

 و شدند جمع هایشلب رفتهرفته شد ترنزدیک هرچه اما

 بود، او  قدرت نشانه  که را خندیلب ناباوری، و ُبهت
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ی-قرمز هایکارتن این .کردند جمع  نشان این و صورنر

ی  .بود آشنا برایش کند فکر که چهآن از بیشیر

 .نوشتمیم رو جدید درس دستور ی داشتم کردم دیر ببخشید-

 رییس عنوان به .کرد پرش احوال و سالم مرد با ژوبی  ی

ی و زد امضا را رسید جایگزین،  زن .خواند را آذرخش نام 

ی ی با رسگشته، و متحی  ی به رگه،دوی و شده بریده صدان   طرف 

 :پرسید و کشید سبابه هاکارتن

ی همیشه-  خریم؟یم جااین از رو رستوران گوشت 

 ظاهرا اما خریمیم پورعبدی کشتارگاه از همیشه .نه-

ی و کردن پیدا مشکل هاشونیخچال  داشیر ی گوشت هرچ 

یاون از .شدن فاسد ین با همیشه کاردان آقای که جان  بهیر

ین جز هم دامادش و پوردیعب آقای و کی  ییم کار ها بهیر

 چنی  ی که باره اولی  ی و هسیر ی هااعتمادترین مورد و ها

ی  با پورعبدی آقای افتاده، کشتارگاهشون برای اتفافر

ان، برای ماجراها، این شنیدن  دامادش کشتارگاه با جی 

 فرستاد اون کشتارگاه از رو دفعه این خرید و گرفت تماس

  .برامون
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 :افزود و اندخاری را فکش خط کیم

 خودش چون فرستادیم دامادش بازم گفتمنیم هرچند-

ی و نیست آب اینور زیاد  همی  ی دوش روی کاراش بیشیر

 .دامادست

ی این بود چه .کشید صورتش روی را دستش دو هر م 
ُ
 دراز د

 و رسیدنیم اتمام به کردیم کوتاه را آن هرچه که گذشته

ی چونهم ون چاه عمق از ریسمان  یدور تا دآمیم بی   گردن ُ 

 .شود حلقه او

ی- ف آقای یعت  ؟ پورعبدی آقای داماد رسر  هسیر 

د رسکارگر دست،به را هاکارتن از دوعدد  :داد پاسخ و سی 

ف کشتارگاه و بله-  برای هم فرستاد رو هاگوشت که رسر

  .ایشونه

 به را آن و گرفت ایستاده، پا لنگه یک  مرد ی از را خودکار

 بنابراین .نکرد افاقه زد صدا را او ههرچ .زد تعارف آذرخش

 :گفت و کوباند او آرنج به خودکار با

 .منتظرن آقا کنید امضا لطفا-

 



  روبِن                                                 

 

ی  و ناخوانا خطویط بنویسد، رییس از نایم کهآن بدون 

ی و کشید کاغذ روی نامفهوم ی حواس بابت   خود پرنر

 را آن و برداشت را کارتن آخرین ژوبی  ی .کرد عذرخوایه

 دگر هم به هاآن ساییدن با را هایشدست غبار ی .کرد رایه

 :گفت و زدود

 .تکمیله خریدامون روز ده اندازه به-

 و کرد توقف  .نداد ادامه رفیر ی به اما برداشت جلو به گایم

 :افزود

 نامزدی مراسم یه برای و گرفیر ی تماس رستوران با-

یاون از کردن اجاره درخواست ی که جان  ی پول  این توی خون 

 بهشون رد دست هم کاردان آقای و هست اتمراسم جور

سم خواستم زد،نیم  بدم؟ بله جواب بی 

 :گفت و گرفت هاکارتن از نگاه دستپاچه

ی .بدید بله جواب- ی باعث هرچی   ی بیشیر  شهیم درآمد شدن 

 .نکنید رد رو
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ی تا بینشنازک و موشکافانه نگاه  رسوخ هم آذرخش درون 

 ادای و کلمات روی کردن فکر و زن یهاکردن مکث .کرد

ی سد شد باعث هاآن طوالن   :بی 

 زونید؟یم خوبه؟ حالتون-

 .عالیم خوبم خییل من .آره آره،-

ی و باریک جاده به ژوبی  ی  مسی  ی و زد زل او گونه کنار ی خیس 

ی تا را اشک ی روی که زمان   دنبال چکید آذرخش شست 

  .کرد

 مطمئنید؟-

 .اونورتر خوبم از عالیم که گفتم .آره-
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ی برای  .چرخید کفش پاشنه روی نشدن، رسوا بیشیر

 :گفت تاکیدوار

 .دور بندازید فورا رو هاکارتن اون-

ه آذرخش زانوهای به  دادیم را امکان این هرلحظه .شد خی 

 قوی زیادی زن این اما بزنند زمی  ی را او و دهند خایل جا که

ی .بود  .تنومد و ودب باسق نظرش در .کرد اسکن را او تمام 

 و نژند .رسدرگم و شکسته کیم اما بود دوران مونث تهمیر ی

ی حزین ی اما کردیم حس را زن بودن  ی از چی   ی و رسسختر ن 

خانه از .شدنیم کم نظرش در او بایک  کرد، عبور که آشی  

 و گذاشت فلزی چهارپایه روی را هادستکش و روپوش

ی وارد ی .شد دفیر ی و نشست می  ی پشت   را عکس قاب 

 .آوان و مادرش خود، از نفره سه عکس یک .رداشتب

 چیده هایکارتن تصویر ی و کشید دست آوان چهره روی

کاند بغض که شد باعث هم روی شده  قرار اصالن .بیر

 یا کردیم فرار هم که جهان جای هر به .کند رها را او نبود

ی و آمدندیم دنبالش به اشسایه و نام یا و او  وارآپارانر

یآب برایش  .خوانندیم آن 
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ی باغ توی روزه چند آذرخش؟- ی چرا نیستر ر هرچ 
َ
 زنمیم د

 دی؟نیم جواب

، روی و گذاشت کروماتیک صندیل بر را کیف ی می    مقابل 

ی .نشست آذرخش  دستمال و گرفت او از را عکس قاب 

 خشک را صورتش و کشید او هایچشم زیر .برداشت

 :کرد غرولند و زد سینه به دست .کرد

 .دیگه بسه گریه .بسه-

 .همینه آدیم بر دستم از که کاری تنها-

ی از .آدیم بر کارها خییل دست، از- ؟ چ   کیس ناراحتر

اب رسبختش برم خواییم کرده؟ اذیتت دونش سی   شی 

ون بکشم   کنم؟ پاش کله و بی 

ی که زد خنده زیر به پ گ ی را هایشاشک ریزش شدت   بیشیر

ی همان با .کرد چشم زیر شده پرز و چروکیده دستمال 

 :گفت دارخش و کشید هایش

ی رو کیس خوادنیم- ی سالچ   .کت 
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ی اما ماتم داغ ی و آژ  عشق که درد همه این از شده خنت 

رده
ُ
 می  ی روی روسانا همانند .ایستاد بود نهاده اشبرگ

ه بسته پنجره به و نشست  .شد خی 

ی-  !نیست انچوچک ژوبی  ی رسوصدای از خی 

ستا-
ُ
ییم سائیده پاشنه چشمش زا دور دونهیم ا ی و شر  النر

؟یم پر رو کلوم  کت 

 .انداخت آذرخش  شانه دور به دست .خندید بلند روسانا

د را او کتف  :گفت و فرسر

ی-  بود شده تنگ زدنت حرف طور این برای دلم خدان 

مل
َ
ستاتم .کنهیم چپه رو آدم که روزگار پدر بسوزه .باباش

ُ
 ا

ی شاپولیان این که روز یه .بله  بود نشناخته منو که ُجلمی 

یَجیب ازم خواست و  پا به جنجال جارو چنان کنه کت 

 بود جااون دیگه .شدن تارومار رفقاش خودشو که کردم

 .دستم شد رو
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 فورا و افتاد عمیق چروک هایشچشم کنار ی زیاد خنده از

 همانند کرد مجبور هم را آذرخش .نشست چهارزانو

 :افزود سپس ندبنشی خودش

ی-  ازم تونهیم واردم تازه کرده فکر ُچلمن جرتنقوز ی لیان 

ی زمینه زیر ی نصفم .روسانام من دونهنیم .کنه اخاذی  نصف 

 رسم تونهیم نه ب کنه ازم تونهیم کیس نه .زمی  ی رس مدیگه

ه  .بمالونه شی 

ی ازهمون-
 

ی هم بچگ   .بودی شور و رسر

 :باندجن لب و زد آذرخش بازوی به آرنج با
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 و بداخم آذرخش کهاین فرق با .دیه بود آذرخش الگوم-

ی خییل اندازخاکخاله یه من و بود جدی ه  فضول   رس خی 

ی آخرم .بودم  .آذرخش بشم که نشد کردم هرچ 

ی-  .خورهنیم درد به بودن آذرخش .آذرخش نشدی که بهیر

ی ی بسکوییت عدد دو و گشود را کیف زیپ   در آن از شکالنر

یبه اری یگ .آورد  خود برای را دیگری و داد آذرخش دست 

لد بدون  .کرد ج 

 و خودت خاطر ی به اهل نا جلوی که هاموقع اون .نگو-

 یه کشیدی،یم نشون و خط و جلو دادییم سینه آرزو

 تا  داشتمبریم الگو ازت باید که نظرم از بودی قهرمان

  .کنم دفاع حقم از خودم داشیر ینگه سالم عی  ی در بتونم

ی هیچ من-  حقم .روسانا کنم حق نتوستم رو ناحفر

 رو یگ که بودن هامبچه و خواهرم جوونیم، زندگیم،

 که هم عشق .دارم ناقص هم رو یگ و ندارم و نداشتم

 .ازل از نبود سهمم

 دلآزرده وضیع چنی  ی در آذرخش دیدن از کهاین با روسنا

 :گفت و داد کش پهنا به را هایشلب اما شد،
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 خان آرش این ببینم بگو حاال .رهیم گذرهیم ی  یچ همه-

یه؟ باهاش کاردان  خی 

 برخورد ی و آرش یاد ی با زد گره اول از و کرد باز را رورسی

ی پیش، روز چند کج را اشرستنگاه و ابرو بی  ی خطوط 

 .پرید پایی  ی می  ی روی از و کرد ومعوج

 .دوسته یه فقط آرش .نه-

 .هادوست این از باشه تا-

 .کرد نگاه آذرخش به خبیثانه و انداخت باال ابرو تندتند

ی از روسانا و رفت لباشچوب سوی به پییلپییل  محیلن 

 بسکوییت و کرد جور و جمع را خود .شد بور او کردن

 .کشید نیش به را دگری

 آد؟نیم رویا-

 .آدیم دیرتر دانشگاه داشت کار کم یه-

 .اریند ژوبی  ی با کاری که بده قول بهم روسانا-

ی و کرد ریزریز دندان با را بسکوییت  زدن، حرف با که حیت 

 :داد پاسخ کردیم پرتاب هوا به را آن ذرات
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 ری؟یم کجا حاال .راحت خیالت برو-

ی از برم باید-  تا باش جااین مراقب .بیارم در نفر یه دل 

 .برگردم

 از مقداری .افتاد راه به و گذاشت تنها اتاق با را روسانا

ی ی با و کرد یط پیاده را مسی  ی گل دیدن  پله روی از فروشر

ی با را هاگل عطر و ایستاد درگاه درون .رفت باال آن های م 
َ
 د

 ارکیده .مریم و بود لیلیوم .داد خلعت هایشریه به عمیق

 و شدیم مشاهده هاآن الیالبه در هم نرگس .رز و

 به پا هربار که آمد یادش .کاکتوس و بابونه .رسخ میخک

 یدف
 رنگ با اورینتال لیلیوم شاخه چند گذاشتیم او یر

ی هایخایلخال و سپید  لیلیوم شاخه چند و ارغوان 

ش، روی زرد چلچراغ ی خود می    بی  ی فاصله .کردیم نمان 

 شاخه چند و کرد یط بلند گایم با را هالیلیوم سبد ی و خود

 کرد معطر هاآن بوی به را اششامه .برداشت را هاآن از

د َمرد به پیچاندن رایب سپس  .سی 

ی-  باشه؟ رنگ چه دورشون روبان 

ی-  .طالن 
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 :کرد پچپچ

ی مثل-  .محبتش از پر قلب 

 داده قرار مخاطب را او آذرخش کهاین به فکر با فروشنده

 به مشغول دوباره زن عذرخوایه با اما کرد مکث است

 آذرخش به شدن آماده از بعد را  گلدسته  .شد خود کار

ی با او و داد یگل از رسخوشر  پژو برای .شد خارج فروشر

 آدرس ایستادنش محض به و داد تکان دست رنگ سی  ی

ی از دور .داد را مقصد ی از خود، قدییم همکاران چشم   
 مابی  

ها ی و گذشت می   ر ی پشت 
َ
ی د دق را آن .ایستاد مردجوان دفیر

ی با و کرد الباب ر .شد داخل ورود، اذن شنیدن 
َ
 و بست را د

ی را گلدسته  .گرفت اشچهره مقابل 
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 .خدمتتون آمیم االن بشینید بفرمایید-

ی ی آرش .نکرد ایجاد حالتش و خود در تغیی  دست آب 

ی از و کرد خشک را هایش ون دیوار ی پشت   آذرخش .آمد بی 

ی با و راند چپ به را گلدسته کیم  :گفت زار و خوار لحت 

ی از  عذرخوایه برای دوست یه-  .اومده رفیقش ینبهیر

ی آرش  گلدسته که طورهمان .آورد پایی  ی را آذرخش دست 

ی شده رسخ سپیدی، به زد،یم کنار را  هایشمردمک پشت 

ی به را خود و افکند نظر ین   .زد خی 

ی مگه-   اومدی؟ خواهیش عذر برای که افتاده اتفافر

 عقب آذرخش برای را صندیل .گذاشت می  ی روی را هاگل

 :افزود او نشسیر ی از بعد و کشید

ی که من-  .نیست الزم عذرخوایه پس آدنیم یادم چی  

ی محبتتم پاانداز و فرقون-  .یعت 

 



  روبِن                                                 

 

 .بودنتم پایی  ی بچه هالک منم !اوهو-

ی بقیه برای شاید لحنش و پایی  ی بچه-  ازخود اما بشه مخف 

 توی روز اون بابت .نکنیم دور رو بحث .شهنیم جدا آدم

مندم واقعا اصالن و خودن رفتار خاطر به پارک  .رسر

 .رساغت نیومدم بعدش و رفتم کردم ول که ببخشید

ی .زد تبسم آرش  موردعالقه هایشکالت از پرشده ظرف 

ی را آوان ی و گذاشت آذرخش مقابل  آن کنار را نسکافه ماگ 

  .ها

 چش مگه خودت رفتار دوما توچه؟ به اصالن رفتار اوال-

ی من گمیم بازم سوما بود؟ ی این .آدنیم یادم چی    برای یعت 

ی اون ی رو فکرمون رفته و شده که چی    .نکنیم درگی 

ی ی و نرم برگ   به را انگشت دو همان .کرد لمس را گل نازک 

ی آن مانده جا به عطر کشیدن بو حی  ی و  نزدیک اشبیت 

ی برای ها، ی دادن تغیی   :پرسید بحث، مسی 

ی- ی رفتر  سوگیل؟ دیدن 

 .زدیم حرف باهم .رفتم آره-
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ی؟ االن ی؟شد سبک-  بهیر

م خییل آره-  .کرد بخشش طلب ازم .بخشید منو اون .بهیر

 فقط .شد انجام هااین همه .کرد  وصیتشم و دید وآوان

ی با که کاری خاطر به خودم وجدان عذاب موند
 
 زندگ

 .کردم اون و خودم

 خودش اگر .نکند پیچ سوال را آذرخش داد ترجیح

 صورت به مسائل ربارهد او به حتما ببیند الزم و بخواهد

 که خواستنیم هم آذرخش خود ی .دهدیم توضیح کامل

 .اطرافیانش و او برای حداقل .باشد سایه در

ی-  .اومده مامانت با .جاستاین آوان راستر

ونم آوان بهونه به خواییم- ؟ بی   کت 

ییم فکری همچی  ی دونستمیم اگه بابا ای-  .گفتمنیم کت 

 :گفت و داد قورت را اشفهنسکا از ایجرعه لبخند با

 از خیالم که حاال .مونمنیم زیاد .دارم کار رستوران توی-

خونه به رس یه شد راحت تو بابت  رمیم و زنمیم آشی  

ی م همه نباشه هرچ   .دارم جاناو از وچی  
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 خوبه؟ «الف» توی اوضاع-

ی  :داد پاسخ و رساند می  ی روی را خایل ماگ 

 .عالیه پدرت، لطف سایه زیر-

 بدرقه به و کشید باال شانه از را چادرش .برخاست جا از

ی آرش ی او از .داد مثبت جواب   باراین و گرفت خداحافیط 

خانه وارد ی آسوده خیایل با ی با همه .شد آشی    کار از او دیدن 

 هازن آغوش .آمدند استقبالش به و کشیدند دست

 مردها هامحبت گرمای از نگاهش و بود بخشلذت برایش

ی  ب ش و خوش او با و چسبید ترسفت را مصدق .شد زلی 

 چند این درباره و پرسید اشخانواده و زن احواالتی از .کرد

 :گفت و گرفت بغل را او دگر بار .داد توضیح مدت

 جااین از .رستوران یاهم خونه بیا .بزن رس ما به بیا حتما-

 باهام؟ شدی غریبه رفتم

 عمری از بعد هم تورانرس همی  ی ما؟ خونه آییم تو مگه-

  .اومدی

 :داد ادامه و کوباند آذرخش ترقوه به اغماض با
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ه خودت از مامانت-  .بهیر

ی .تسلیم من-  مامان این کجاست حاال .بگید شما هرچ 

 ما؟ خانوم

 یه منم برو تو جاستهمون آوانم .ظرفشورخونه توی-

یسیب مقدار یه .آمیم دیگه ساعت نیم  باید مونده زمیت 

م پوست  .بگی 
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  همان این .شد ظرفشورخانه وارد و گذشت مصدق از

ی  از را زیادی هایدردکشیدن و هااشک که بود مکان 
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 گذاشت بندَمچ روی دست ناخودآگاه .بود دیده آذرخش

یشب و روزها چه .کرد لمس را آن و مقنعه درد از که هان 

 کیس گوش رد دردناکش فریاد صدای تا زدیم گاز را اش

ی هایخوره این از را خود .نشود پژواک  برای .وارهاند ذهت 

ی با و داد تکان دست آوان  
 هایشلب روی انگشت گذاشیر 

 زری .شد نزدیک زری به و کرد دعوت سکوت به را او

یآب را ظروف تندتند ی با که کردیم کیسر  یسایه دیدن 

 شد الکن هایشنفس و افتاد دستش از ماهیتابه شخص،

ب یک حال این با اام  :توپید ض 

پ لک دیه-
َ
ی دورمون ن ی که قارقارک زپرنر ل ازمون آن 

ُ
لق

ُ
نیم ق

 .نسناس توئه برا زنه

 این از زن و گذاشت زری شانه روی دست آذرخش

 او هایجمله و کرد نگاه را زری زدهشگفت .پرید برخورد،

ی که زری .داد رد ذهن از را  طبق کردیم را خود سیع تمام 

یآموزه و آداب ی و مرکز زندان، در را هاآن که هان   توسط 

 لحن آن از و بگوید سخن بود خورانده مغزش به هاکتاب

ی از پر و گزند پر  
د، فاصله گذشته توهی    هم باز ظاهرا بگی 

 .بازگشت قدیم کاسه همان و آش همان به
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ی مامان؟-  شده؟ چی  

 و آورد در را هادستکش پاچهدست .بست را آب شی  ی زری

د خود به را آذرخش .زد لبخند  :گفت وارتوجیه و فرسر

ی بود قرار مگه نه-  تسایه یهو بودم فکر توی بشه؟ چی  

 .ترسیدم دیدم

 :افزود زری که کردیم نگاه مشکوک را او چنانهم آذرخش

 .خوبه چی  ی همه .نباش نگران-

ی- ی هاجمله اون ...تازه آخه مامان؟ مطمئت   پس؟ بودن چ 

 :داد ادامه و نداد او به دنزی حرف اجازه

ی همون داری دوباره نکنه- ؟یم قدیم آدم  یم مامان؟ آره شر

ی لغزش خوای نیم وقته چند اصال مواد؟ رساغ ی بری و کت 

ی رو ترک بعداز گمنام معتادان آرامش دعای بینم  .بخون 

 کردی؟ لغزش جدی نکنه

دل با آذرخش و شد آبشار هایشگونه از جویباری زری

   :نالید افگاری
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ی- مت باید دوباره یعت   اعتیاد؟ ترک و بهبودی مرکز بی 

 .رو کار این نکن من با توروخدا مامان

ی .خدابه خوبم من-  ترسیدم، فقط لحظه یه .نشده چی  

ی  برات؟ بخونم رو دعا االن خواییم اصال .بودم فکر غرق 

 و بست پلک کرد، قفل هم در را دستش دو هایانگشت

 :خواند نفس یک

ی خداوندا-  توانمنیم که را چهآن بپذیرم تا فرما عطا آرامیسر

ی ی .دهم تغیی  ی تا ده شهامتر  ...دهم تغیی 

 متدوالش هایبوسه با و گرفت آغوش به را زری آذرخش

ی و رس بر  .ندهد ادامه و کند سکوت شد باعث او صورت 

 ترسفت را او و کرد پاک زری مقنعه لبه با را هایشاشک

ی زری به نسبت خواستنیم .داد فشار خود به  اعتمادن 

 .بود ترسیده هم او اما دهد بروز را موضوع این و باشد

ی  از دوری خاطر به من-
 
 توی من .کنمیم هرکاری قبل زندگ

 رس چادر چشمشمونه توی عقلشون همه که محل اون

 تنهاییم زن دوتا چون نتونه خرابش فکر با کیس تا کردم
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ی بهم مخوانیم من .بگه چپ بهمون ی اعتمادن   باور .بیسر

  .ترسیدم گذشت نظرم از گذشته یهو چون فقط کن

 از .دید که ایسایه از .ترسید گذشته از .بود او با حق

ی روزهای ی در که بود دلیل همی  ی به .موقع آن شوم   حالت 

 از که چهآن نکند کهاین به فکر با .رفت فرو تدافیع

 را اشخانواده تهدیدی و باشد بوده واقیع گذشت نظرش

ی و آوان آذرخش، خاطر به .کند دنبال  چونهم آبان، حتر

وع سازی، مجسمه ی  و کرد  تراشیدن به رسر  را خود تمام 

 یا و بکشند خجالت وجودش از مبادا تا کشاند سمباده

ی
 

ی از رنگ  هرچه ظاهرا اما بازبگذارد قبل بدکار و دهن بد زن 

ی شبح کردند،یم فرار هاآن
 
 به هم راندهگذ رس از زندگ

 .آمدیم کش دنبالشان

   .ترسید آوان-
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ک به را خود ی .رساند دخیر  ی از که شکالنر
 برداشته آرش می  

ی با همراه بود یپیش که بسکوییتر  او به را بود روسانا کیسر

ی همانند .نشاندش ترایل روی حرکت یک در و داد  تمام 

ی ک و بود جااین که روزهان   .کردیم رسگرم گونهاین را دخیر

 .میفته بچه-

 .مامان داره عادت-

، روی از زری ی نگران   به خطاب و گرفت را آوان دست 

 :پرسید آذرخش

 جا؟این اومدی چرا-

 .بخوام معذرت پارک توی روز اون بابت آرش از اومدم-

 .کنم خوایه معذرت توام از باید االن البته
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ی تنها من-  نسبت رو تمادتاع کهاین خوامیم ازت که چی  

ی فکر وقتهیچ و ندی دست از من به  بشم قراره که نکت 

 .قبل منه

 جایش،نابه قضاوت و تند رفتار از شده پشیمان آذرخش

 انداخت اششانه دور ی به دست .گرفت خود تنگ را زری

  .بوسید را اششقیقه و

 طوراین وقتهیچ دیگه باش مطمی  ی .خوامیم معذرت-

 .کنمنیم قضاوتت

ی .رست دایف-  چی  ی همه بهش آرش دیدن اومدی گفتر

؟  گفتر

 نقاب عالمه یه پشت ندارم دوست دیگه .مامان آره-

ی  حداقل .کنم پنهون دروغگ ر چی  ی همه و بشم مخف 

ستارضا و آرش برای
ُ
 .نه ا

ام ادای با زری  بازی برای را ترایل آذرخش، تصمیم به احیر

 رفتارش و خود از خجل آذرخش و داد حرکت آوان دادن

ی .نگریست نفر دو آن به آبچکان به داده تکیه  را روزهان 

 و بدهد پایی  ی حلق از راحت را خوش آب که کردیم تصور
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 هایششنیده و اتفاقات همه به  ترس، روی از نباشد الزم

 زمی  ی روی پایش با .دهد نشان العملعکس بد اینچی  ی

ب  وجد به فرزندش و مادر رسوصدای  از و گرفت ض 

ی به .آمد  کهاین به .بود کرده عادت ایلحظه هایفراموشر

 سپس بکشد درد بکند، گریه بخورد، غصه بجنگد، بگوید،

ی به تا کند سیع د فراموشر  .بسی 

  خونه؟ بری خواییم-

دمش .رستوران برم باید .نه-  .روسانا به سی 

 :پرسید و گذاشت زمی  ی روی را آوان .داشتنگه را ترایل

ی- ستا مواففر
ُ
یم دعوت رو رضا ا  نهاری شایم برای بگی 

ی  .چی  

 .موافقم-

 عذر رفتارش بابت زری از بازهم و رفت آوان تصدق

ی  بازگردد رستوران به بود رسیده آن وقت .خواست تقصی 

 و ببندند هم قتل به کمر ژوبی  ی و روسانا کهآن از قبل

ی آرامش از پر مکانجنت ی به را هامشیر  تبدیل بایر دوزخ 

ی از .داشت دوست را این همه نای با .کنند  و هاآن دیدن 
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ی چهره و خوردن حرص از .بردیم لذت هایشانحرف شنیدن 

 و نشستیم هایشلب روی خنده شاندرهم های

وزمندانه لبخندهای دل .کردیم آزاد را اشقهقهه هاآن پی 

ی های همی  ی هایشخوشر  به کهاین با بودند کوچک چی  

ل باید مداوم طور  همانند دقیقا .کردیم جمعشان ای و کنیر

ی به که لحظه همی  ی ی که دید را رویا ورودش، محض   میان 

یم نشان و خط ساطور با و بود ایستاده ژوبی  ی و روسانا

 .کشید

وع بازهم-  کردید؟ رسر

 باال را ساطور رویا  اما بزند حرف تا تکرد باز دهان روسانا

  .کرد سکوت به مجبور را او و آورد

 .دیگه باشه راحت خیالت .جون رخشآذ شد تموم-

 .رستوران آدنیم مدت یه روسانا

اض صدای ی با را روسانا اعیر  ساطور و برید خود غلیظ اخم 

 .بازگرداند ژوبی  ی به را

م آقای نداشتم توقع شما از-  .محیر
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 کنار ی از و گفت «ببخشید» .گرفت را روسانا بازوی

ی .گذشت آذرخش  و شتگذا اششانه روی را روسانا کیف 

 :گفت غضب با

 .بیام منم شب تا .خونه برو-

 .خواهری شهنیم که طوراین آخه رویاجون-

 .من جای یا جاستاین تو جای یا خونه برو روسانا-
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ر از اکراه و لرزان ایچانه با روسانا
َ
 مغموم و شد خارج د

ی را اتاق ژوبی  ی .بست را آن شده ی رس پشت   و کرد ترک دخیر

ی با ذرخشآ ی کشیدن  ی .نشاند را او رویا دست   رسد آب لیوان 

 :گفت و گذاشت مقابلش را

ی .کن تعریف !خب-  شده؟ چ 

 با .بزنه رو روسانا تا باال برده ساطور آقا بینمیم اومدم-

 از ساطور و وسطشون انداختم خودمو لرز و ترس هزار

 پا که خواهرته مقض گهیم پرو پرو بعدش گرفتم دستش

 تا خونه فرستادم روسانا همی  ی واسه منم .ذارهیم ممد روی

 .نکنه لگد رو آقا دم

د را رویا هایکتف  گودی در شده جمع هایقطره و فرسر

 باهم کیم .کرد خشک دستمال با را هایشچشم زیر ی

 آرام و قرار محض به سپس کردند درددل و مصاحبت

ی  
ی .پرداختند رستوران امور ی به رویا، گرفیر  یم هامشیر

 ورودشان بابت هربار آذرخش و رفتندیم و آمدند

ی در که بود پروردگار سپاسگذار ی هایدغدغه میان   مردم 

 محکیم پشتوانه و دارد او به هم چشیم گوشه جهان
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ی و رسید آخر به شب .است برایش
 

خانه رایه خسته همگ

ی از آذرخش و رویا .شدند هایشان ون دفیر هم و زدند بی 

ی از چنان وسلوک  ات و روسانا سی   گفتندیم او رفتاری تغیی 

ی با رویا که ی کاله مردجوان .ایستاد ژوبی  ی دیدن   کاسکت 

ی  و بود داده تکیه دیوار به و گرفته بغل زیر را خود خلبان 

ی   .کرد کج را خود مسی  ی او به شدن نزدیک با دخیر

مندم رفتارم بابت من-  .بشه طوراون خواستمنیم .رسر

ل  .دادم تدس از رو خودم کنیر

ی رویا  سد که او به کیم .فرستاد باال را خود ابروی تاک 

 .آمد کوتاه سپس زد زل بود شده راهش

 .نداره موردی-

ی از که ژوبی  ی  از هدفش و رویا هایگذاریگله پنجره پشت 

 :گفت زده خجل بود، شنیده را خانه به روسانا فرستادن

ی در-  یشونا به .بودم من نبودن مقض خانوم روسانا اصل 

 ایشون .آدبرنیم کاری پس از تونهنیم که گرفتم خرده زیاد

ی ی یه من به شد عصبان  هان 
 .بود سنگی  ی برام که گفیر ی چی  

ی نفهمیدم لحظه یه همی  ی برای  .شد چ 
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 :گفت ژوبی  ی به پاسخ در و داد رستکان

 .آدیم پیش هرحال به نداره موردی که گفتم-

 .کردید توبیخشون شما ویل-

 سنگی  ی که نیست دیگه راحت خیالتون .بود الزم براش-

تون یا کنه بارتون م 
َ
 .له رو د

 .بشه اینطور خواستمنیم من-

 .خوش شبتون .شده که فعال-

 و رساند بود منتظرش که آژانیس و خیابان به را خود رویا

ی آذرخش از کهآن بدون  هم ژوبی  ی .شد سوار  خداحافیط 

د  سوی به کشغم و حزین بشنود، نباشید خسته و بگی 

 زردش کاسکت کاله .رفت خود رنگ قرمز وسپای موتور

 .افتاد راه به زدن استارت از بعد و گذاشت رس روی را

ی تاریگ و ماند آذرخش ی و درون همانند که مطلفر  بخش 

ی ی از کثی 
 
ی .بود اشزندگ ینگران   پایان هرگز که هان 

ی دارش،کش هایدغدغه .نداشتند
 

 هایش،حرست و دلتنگ

ی خرج و قسط تنفرش، و عشق هایش،غصه و هاغم
 
زندگ

 و دادندیم هم دست به دست تاریگ در همه و همه اش،
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 را او تا .بدهند آزارش تا ساختندیم او برای ترسناک غویل

ی صنوبری چونهم او که هرچند .بیاورند در پا از
 
 ایستادگ

 .اصالن هم شاید و زری آبان، آوان، خود، برای کردیم

                                                 *** 

ی آبان  .خوردیم تاب او دور ی به مدام پروانه و کردیم قرارین 

ی با تینوش  کرده ُبغ و کز ایگوشه در آبان هایگریه دیدن 

 با تنها گایه و ریختیم اشک او پایپابه گایه .نشست

 که هم سوگیل و نبود هاساعت اصالن .کردیم نگاه بغض

 و کردیم زاری مادر برای آبان .حضورنداشت کل طور به

ی با اصالن ی تمام 
 

ی و هاخستگ ین 
 
 به را او هایشحوصلگ

 از پرسک، .چسباندیم سینه به را رسش و گرفتیم آغوش

ی ی سوگیل که زمان   از .ندید را او االن به تا بود شده بسیر

 صدای با و نگذاشت اششانه روی رس .نخورد دستپختش

ی ی بان یض  پدرانه .داشت مادر کمبود .نرفت خواب به او قلب 

  و تینوش هایبازی افشار، هایصدقه قربان اصالن، های

ی  سوگیل .کردنیم پر را خال این هم پروانه هایدلسوزی حتر

 .بود کرده تنگ آبان برای را زمی  ی نرفته آسمان به
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 نفسشم .افتاده خواب و غذا از .افشار داره گناه بچه این-

 .کرد گریه قدراین اومد بند

ی بچه .نیست مامانش بگم بهش تونمنیم که من-  توانان 

 .نداره رو این درک

ی از را تینوش قهر، و غیظ با پروانه  
 ی و کمد مابی  

 تحریر می  

ون ی را او .کشاند بی  ی درون   میله از شده آویزان تاب 

ی ر ی درگاه به متصل بارفیکس 
َ
 فشاری با و شتگذا اتاق د

ک تا انداخت حرکت به را تاب  سپس شود رسگرم دخیر
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ی و برداشت او روی از را پتو .رفت آبان رساغ ی  بسته ساک 

 ساک گرفیر ی برای آبان .کرد جدا آغوشش از را اششده

 و حلقه تنش دور ی به دست مادرانه، پروانه اما کرد تقال

 .چسباند اششانه به را اشگونه

 .دلم عزیز بخواب .مجان آبان بخواب-

 برم که کردم جمع رو وسایلم .خوامیم رو مامانم من-

 .پیشش

 خودم اومدنش محض به .دلم عزیز سفره هنوز مامانت-

ی آروم که بده قول فقط پیشش برمتیم  .بیسر

ی هایمشت با آبان ی خود کوچک   پروانه هایشانه روی پیان 

ی .کوباند  لب به را «مامان» واژه مدام و کرد گریه تابانهن 

ی .راند  کدامهیچ .پروانه و افشار برای بود قدری حریف 

ی ی ساکت توانان   تکان را پرسک مدام زن .نداشتند را او کردن 

 برایش .کرد نجوا کننده آرام هایحرف گوشش در و داد

ی وعده و گذاشت نمایش به بازی اسباب ی پخت   کیک 

 تنها .نبود ساز چاره اما داد هم کمک با را اشموردعالقه

ی آبان، اضارهای با د دستشبه را کوچکش ساک   با و سی 
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ی ی کف   را او .کرد نوازش را کمرش هایمهره روی آرام دست 

ی  کشیده دستش از ناگهان که داد تکان ساعدش دو میان 

ی با و بازگشت عقب به .شد ی دیدن   شلخته و ژولیده اصالن 

ی اهنش هایدکمه .گرفت گاز را خود لب  ی با آبان که را پی  ن 

ی ی و بست بود، کرده باز خود زیاد هایتکان و هاتان   دامن 

  .کرد مرتب را خود

ی خسته-   .اصالن داداش نباشر

 چونهم زیادی دقایق و دراز خود هایدست روی را آبان

 اششده سنگی  ی هایپلک و او به .آورد و ُبرد را او کریره

ی .کرد نگاه ی پوست   ارفش و زور از پرسک هایچشم اطراف 

 با پروانه .بود شده کم تنش جان و بودند شده رسخ گریه

ی ی دیدن  ی در که آبان  ی حریم   بود، رفته خواب به پدر امن 

 :پرسید و بست چشم آسوده

 داداش؟ بکشم شام-

ی در  ی جواب  ی با پروانه سوال   :گفت گرفته لحت 

 .بخوابونم کامل رو آبان رمیم .داداش زن ممنونم-

 .نداشت قرار و آروم صالا امروز .شده هالک بچه-
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  .خوادیم رو مامانش داره حق-

ی که پروانه
 

ی .نداد کش را بحث دید، را اصالن خستگ  تخت 

 برای که خواست َمرد از و داد رسوسامان را مهمان اتاق

احت  همان با و آورد در را هایشکفش .برود جاآن به اسیر

ی عرق، از شده خیس هایجوراب  روی را خود کرخت تن 

 و گذاشت خود سینه قفسه روی را آبان .کرد رها تخت

ی ی دور ی به را ساعدهایش .نهاد تخت پایی  ی را پرسک ساک   تن 

ی .کرد ترتنگ را حصارشان و حلقه او شده ضعیف  بدون 

ی به .دارد ماجراها آبان با سوگیل  اتاق شده خاموش المپ 

 خورده شکست لشکری چونهم .ترکاند بغض و نگریست

ی و هااشک به را خود تمام .بود شده  به آبان، هایقرارین 

ی تداغ آبان .بود باخته سوگیل نبود ی خاطر ی  که بود روزهان 

 کرد درمان آبان با را او نبود درد .نداشت را آذرخش خود

  کند؟ درمان چگونه آبان برای را سوگیل نبود ی درد حال و

 قوه و خوردندیم را مغزش خون زالو چونهم سواالتش

 زیادی دادن دست از .انداختندیم کار از را تفکرش

 .شناختنیم هم سال و سن و بود دردناک

  .شد داغون خییل اصالن افشار،-
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ییم-
 
ی آبان غصه کنم؟ چه گ یم عذاب منو اصالن از بیشیر

  .ده

ک پروانه،  تاب روی از را خود رفته خواب به دخیر

 کج گردنش جاهمان که کرد آمد و رفت قدرآن .برداشت

ی دنیای به و شد ین   و گذاشت تخت روی را او .رفت خی 

ی  اتاق از ایگوشه را آبان توسط شده ریخته وسایل 

 .گنجاند افشار کنار ی را خود دوباره و گذاشت

 

 

 

  

 182پارت#

  

 

 

 .اذیته واقعا آبان-
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 هربار و خودخواهه زیادی اصالن .اصالنه تقصی  ی شهمه-

 خودش جمله از .کنهیم داغون رو همه موضوع همی  ی رس

ی یه .رو ی یه و داره مرگ به رو زن  نیم دست بازم آواره زن 

  .اخالقش این از کشه

ی ب زمی  ی روی پا با عصت   به که درحایل و گرفت ض 

ی ی و صدایش آوردن ی پایی  ی برای پروانه دعوت   به آن نرساندن 

ی  :کرد غرولند داد،نیم اهمیت اصالن گوش 

یهی  ی چه زن دوتا این دونمنیم-  که فروخیر ی روزگار به تری م 

ی  .شدن آدم این اسی 

ی با  را فضا افشار، هایرگ به شده متحمل فشار ی دیدن 

ی و رفت مهمان  اتاق سوی به .کرد خایل او اطراف  درون 

ی و اصالن به .ایستاد چهارچوب  به او آغوش در که آبان 

 به گلویش در مانده هقهق چنانهم اما بود رفته خواب

 ترحم از رسشار که وجودی با .کرد نگاه رسیدیم گوش

ی روی را لحاف و برداشت گام جلو به بود شده  دو آن تن 

ی و شد زوم آبان به .کشید  ُبرد فرو منقار رسش در دارکون 

ی به که ی همان .برود زن آن دنبال   به او از افشار که زن 
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ی  خانواده که زمان آن .بود کرده یاد آبان واقیع مادر ی عنوان 

 بارداری با زمانهم بردند،یم رس به مسافرت رد سوگیل

 که همی  ی و دادند هاآن به را سوگیل بارداری خی  ی آرزو

ی مستمسک و اعتذار با داد فراری را آرزو آذرخش  کردن 

ی .گفتند جنی  ی سقط از خیایل، حادثه یک  پا آذرخش وقتر

ی مثبت با گذاشت، اصالن خانه به  مجددا آزمایش، شدن 

یخ خوش با سوگیل ی و رفت اشخانواده رساغ ی ی   از وقتر

ی برای ی آمدند، ایران به نوه، دیدن   مادری و آذرخش از خی 

 ُمشک به را آبان و پیدا را او اگر شاید .دگر نبود او کردن

ی عنی  ی و ی سمت   ی در کودک کنند، رهسپار او سینه چپ 
 بسیر

ی از دست و شود آرامیده خود ین   از .بردارد کردن تان 

ی ی او پستان  ه اما نخورد شی   و اوست از وجودش شی 

ی .هم آرامشش بان 
ی ض  ی زیباترین مادر قلب   گوش برای الالن 

ی در .دارد کم را مادر هم آبان و است کودک پرسه میان 

ی های ی و آمده تنگ به دل  لق 
ُ
 جا یک تنها اششده خفه خ

 .بود مادر برای هم آن که داشت

ی به- ؟یم فکر چ   کت 
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 بندازم رو بچه و کنم پیدا رو آبان مادر برم کهاین به-

 .بغلش

 رس زیر را دستش کف .خورد غلت تخت روی افشار

ی .زد جک تشک روی را آرنجش و گذاشت ی به چیت   پیشان 

 :گفت و داد

 ماده و قانون تا ده اگه .دهنیم رو بچه زن اون به اصالن-

ی .کنهنیم واگذارش اصالن بازم بهش بدن رو به اون  حتر

 ببینه اونو یکبار وقت چند هر بتونه تا هکن اقدام اگر

ه اصالن  با مادر مالقات منع بهای و زندون بره حاض 

دازه رو فرزند   .باشه کنارش نذاره ویل بی 

ی زن اون-  .داستانه این بخش ترینگناهن 

ی اصالن رس توی دونمیم-   .گمیم اینو که گذرهیم چ 

ی  رس نهپروا .کرد پهن تخت روی باز طاق را خود هیبت 

ی روی  :پرسید و گذاشت او کتف 

ی-  گذره؟یم چ 

  .بده تشکیل نفری سه خانواده خوادیم-
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ی-  کنه؟ اذیت رو زن اون بازم خوادیم واقعا یعت 

 رها بالش روی و جمع آرنجش زیر ی از را پروانه موهای

ی با .کرد  :گفت خشم از شده قفل فک 

 .بینهیم رو دماغش نوک فقط و خودخواه که بس از-

 برداشت نه گذاشت نه که همون من بابا گهنیم یگهد

ی هرگ ی به و دادم گوش گفت هرچ   به روم جلوی هرچ 

 رو زن اون و کردم نگاه کردن ردیف جرم مدرک عنوان

 .رساغش بره خوادیم بازم حاال .جا همه از بریدم

ییم- ییم هرکاری شبچه برای .من مثل مادره اونم دون   .کت 

 و عاشق رو اون بازم خوادیم شناسمیم رو اصالن من اگه-

ی بچه بینهیم وگرنه .کنه خودش تسلیم  به حداقل قرارهن 

ی پرستاری، عنوان ی مرن  ه رو بچه چی    اصال .پیشش بی 

 که بگه بچه به تونهنیم .بمونه کنارش ما خونه بیاد

هیم داره مامانت  تونهیم ویل واقعیته مامان یکیم این و می 

یم مادر بوی  اون .ایبهانه هر به نشونبرسوی هم کنار که

  .کنهیم آرومش ده،
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ی برابر در پروانه  در اصالن .کرد سکوت افشار پاسخ 

 با .دادیم جوالن خودش به مختص تفکرات ذهنش

ی  :گفت ناراحتر

 دونمیم آره .آبان به بردم رشک و بودم بد هاوقت گایه-

 رامشآ به آبان دارم دوست فقط االن ویل بود بد کارم

ی هاآدم .بکشه زجر نیست حقش بچه این .برسه  وقتر

 االن بچه اون .همراهشونه رنج ناخواه خواه بشن بزرگ

 .براش زوده
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د را عسیل روی آباژور کلید ی افشار،  تاریگ به را اتاق و فرسر

 از .داشت واهمه کیم رو پیش اتفاقات از .کرد دعوت

ی و آبان ترسنوش تا اصالن هایلجاجت  .آذرخش حتر

ی آوان وجود ی از که بماند  نه اصالن دانستیم .نداشت خی 

 هرگز .فرار و طفره قصد نه دارد کشیدن پس پا قصد

 قبل از ترگسیخته لجام هربار و نکرد انکار را احساساتش

 همانند که امروزصبح همانند .کرد حرکت غلیاناتش تابع

 را پرسک .برداشت را آبان ساک و شد بیدار زدگان، جنون

ی  
 پوشش تن رو و زیر را هایشلباس بیداری، و خواب مابی  

 او نداشته دامن به دست پروانه و زد زور افشار .کرد

 کرد پافشاری خود خواسته بر رای یک اصالن اما .گرفت

 .خواهدیم خود که چهآن بشود تا

 .جااین بمونه بچه بذار من برادر آخه-

مش خوامیم- نیم .همی  ی بشه رسگرم خوامیم طفق .مهد بی 

ی ببینه آوان اگه شاید .بزنه نق دیگه خوام  .بشه بهیر

ی و ساک افشار  پروانه .گرفت اصالن از را آبان کیف 

 در را پرسک هایکفش و کرد پر را َمرد و خود میان فاصله
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ی پاهای  خشک چهره به .بست را بندشان و درست او تپل 

 :گفت و زد زل اصالن بداخم و

 برو تو بعد .مهد برمشیم خودم من بذار اصالن اداشد-

 خوبه؟ .بیارش

ی که فشاری با افشار  را اصالن گذاشت، هایشدست پشت 

ی لبه  .کرد جدا او از را آبان و راند عقب به اهن   را َمرد پی 

 .داد هل رسویس سوی به را او و گرفت

ی بچه برس خودت به کم یه برو- یم طوراین ترسهیم بیشیر

 .تبین

  .افشار خوبم من-

ی .مهد بریمشیم خودمون .بده گوش حرفم به-  اگر حتر

 آریمیم داره دوستش خییل که دوستش آوان همی  ی  شد

 نباش نگران .بچه شهیم بدتر بینهیم طوراین تورو .پیشش

 .من بردار

ی هایپارکت روی جاهمان اصالن  به ساعد .نشست چون 

یآبا به و پیچاند هایشزانو دور ی دست روی رفته خواب ن 

 .کرد نگاه افشار های
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ی اگه- ی چه بیاد رسش بالن   یادگار اون بدم؟ مادرش به جوان 

 .آذرخشه

 کنار تخت روی را رفته آب و جسته ریز پرسک افشار

 او کنار .رساند اصالن به مجددا را خود و گذاشت تینوش

 تنهایشان خواست پروانه از چشم اشاره با و نشست

  .بگذارد

 کنارش؟ آرینیم اونو چرا آذرخش؟ پیش بریشنیم راچ-

ییم کنه؟ درک رو این تونهیم آبان-  باید دوره چند دون 

 هنوز بیاد؟ کنار سوگیل نبود با بتونه تا بشه روانکاوی

 مبچه تا واقعیته مامان این بگم برم نگفته رو سوگیل مرگ

 بشه؟ دیونه

 و گذاشت جبی  ی روی را خود شست دو ناخن افشار

 :گفت و خاراند را خود ابروی گوشه .کشید را آن پوست

این آرمشیم من بده رو آدرسش .دونمیم رو هااین همه-

 .هست هم آبان کنار طوراین .تینوشه پرستار ی گمیم .جا

ی این از حقش کنار .شبچه کنار
 
 کنار هم بچه اون .زندگ

 



  روبِن                                                 

 

 این اهری مادرا و هابچه .بیان کنار باهم توننیم .مامانشه

ی بلدن رو کار  .باشن غریبه باهم اگه حتر

 توی توروخدا .شو موضوع این بیخیال .افشار شهنیم-

 وسط نکش وشدم سوخت فکرهای بحث بلبشو این

 .دیگه
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 .خوامنیم بگو شهنیم نگو-

 :گفت کارانهطلب و شد ُبراق افشار نگاه در

 



  روبِن                                                 

 

 حرفیه؟ خوامنیم .آره-

ی با مماس را او صورت و گرفت را اصالن چانه  خود مال 

 :غرید .داد قرار

 توی زدم سییل یدونه مکانیگ توی پیش چهارسال-

 زن شد بعدش .باهامه هنوز وجدانش عذاب و گوشش

ی .کشیدم خجالت روش از و داداشم  بیمارستان اومدم حتر

ی .ببینم رو اون نرفتم ویل دیدم رو آبان  دادی طالقش وقتر

 بی  ی و نکردیم دخالت و کشیدیم عقب رو ونپام پروانه با

 قسم پاکیش رس فقط بودنش بد هایزمزمه همه اون

  یادته؟ .رفتم و خوردم

 را اصالن چانه و ترجمع را اشسبابه و شست انگشت

وب  :برد باال صدا خروش با .کرد مض 

 یادته؟-

ی .یادمه آره- ی خواییم چ 
 

 حاال؟ بگ

له به جلو کشمیم پامو سانت یه االن بگم خوامیم-  می  

 پس ببینه ذارینیم رو شبچه اگر گمیم بهت و دخالت

 .بردار رسش از دست

 



  روبِن                                                 

 

 بره؟ بذارم .افشار کردم پیداش تازه-

 او .داشت زخم برادرش صدای .کرد رها را اصالن چانه

ی و بود جراحت از رسشار  هایدست در ضماد دنبال 

 .کردیم جستجو آذرخش

 .دادی دست از بار یه اونو تو-

 .گردونم برش دوباره تونمیم-

ی ی در شور آب قطرات شدن جمع و  اشک نیشیر  پایی  ی پلک 

 :بگوید و ندهد ادامه بحث به شد باعث اصالن

ییم اگر- ان رو دریشدربه چهارسال تون  ی جی   دل و کت 

 هرچند .هللابسم هم، به بدی جوش دوباره رو ششکسته

ی جای
 

ی همیشه مونهیم هاشکستگ  که من سییل ایج مثل 

 .خودم مثل مونده یادش توی هنوز مطمئنم

ی .شد بلند فشار کنار ی از رساسیمه اصالن ی طاقت   شنیدن 

شل .نداشت را او هایشماتت و هارسزنش ها،کنایه

ی با که پروانه سما به مشل،  
ی پخیر   رسگرم را خود ماکاران 

 :گفت و رفت بود کرده

 



  روبِن                                                 

 

ی رو آبان کن لطف یه داداشزن-  برم من تا مهد بی 

 .بعد دنبالش رمیم خودم .بیمارستان

 آرمشیم خودمم خواییم اگر .برمیم حتما داداش باشه-

 .برس کارات به باشه راحت وراین بابت از خیالت تو

ی ی که مشهدی خربزه قاچ  ی درون  ی و برداشت بود سیت   حیت 

 :زد لب کردیم دونیم میان از را آن که

 .بگذرونم وقت باهاش کم یه دنبالش رمیم خودم نه-

ی اگر خواییم-  بزنم؟ حرف باهاش دیدم رو آوان مامان 

 خودمون مشکالت گرفتار رو بچه اون داداشزن نه-

 اگر مهد بمون ساعت نیم یه دارم خواهش یه فقط .نکنیم

 .بیاریش گرفت رو خونه بهونه و نموند آبان

ی «حتما» تا نماند  
 را خربزه پوست .بشنود را پروانه گفیر 

ی را تینوش اتاق و گذاشت سبد درون  .داد قرار خود هدف 

ی پرسک .بوسید را آبان ی صدای هم خواب در حتر ین   اشتان 

یم اصالن هایزخم روی زخم .شدیم شنیده گلو از

 مبدل انتها بدونه گودایل به را او هایجراحت و گذاشت

 تا بدهد گوش پروانه به که بود خواستار بسیار .کردیم

 



  روبِن                                                 

 

 را اجازه این اما باشند هم کنار ی خانه یک در آوان و آبان

ک آبان، برای که دادنیم خود به  خود خانواده از را دخیر

 هرخانواده .بگذارد معذورات در را هاآن و کند دور

درخواست و داشت را خود هایحساسیت غلط یا درست

ی های  و ادب از دور کودکانشان درباره بالخص موردن 

 این به دنده تعویض با زمانهم الناص .است شعور

 پروازش پرهای آوان دیدن با آبان و کردیم فکر مسائل

ی را او و شدند گشوده  زری کنار ی پروانه .کرد خود چفت 

ی .نگریست پرسک به حقد با و ایستاد  را حالش در تغیی 

 دماغ روی باعث آبان مدت کوتاه شدن خوب و کرد حس

 .شد آمدنش
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  روبِن                                                 

 

 

 هایدندان مبادا تا گذاشت دهانش روی را چادر ریزی

ی یک و خراب ی سیاهش-زرد درمیان   سپس .کنند خودنمان 

 :پرسید تردید با

 اومده؟ پیش براش مشکیل آبان پرسمیم خوامیم معذرت-

 .کرده گریه زیاد معلومه .شده الغرتر خییل

 و داد تکان هوا در استفهام نشانه به را هایشدست پروانه

 :زد لب

 بیمارستان توی وقتیه چند .بیماره آبان مامان متاسفانه-

ی  گفتیم بهش نشه خراب بچه روحیه اینکه برای و بسیر

هیم رو مامانش بهونه آبانم سفر رفته  دیگه چون و گی 

 مهد بیاریمش گفتیم نداشت موندن خونه توی طاقت

ی با شاید ی آوان دیدن   .بشه بهیر

ی با و چرخاند کودک دو سمت به گردن  که آبان دیدن 

 بیمارستان، در روز آن .شد دار غصه دارد لب روی لبخند

ی ی جسم  ی را سوگیل نحیف  ی از که زمان   
یم رسک درگاه مابی  

 شمار روز هشدار سوگیل که بود واقف .دید کشید

 



  روبِن                                                 

 

ی محض به و است گذاشته  دار ی هایشخط چوب ُپرشدن 

ی  بعداز که است آبان میان این در و گویدیم وداع را فان 

ی  
ین او، رفیر  به ترینکاری و بزرگیر  سکو، روی .خوردیم را ض 

ی سایه زیر ی ی نیم پروانه .نشست توت درخت   شدیم ساعتر

ی آرام از که  
 بعداز و کرد حاصل اطمینان آبان گرفیر 

ی دن   تنها را زری و بازگشت خانه به پاینده خانوم به او سی 

یشماره صفحه روی از را دو عدد زن .گذاشت ی گی   موبایل 

د اشساده  شکر جای بازهم .آمد باال آرش شماره و فرسر

ی که داشت یشماره قابلیت   به شدیم باعث رسی    ع گی 

ی خاطر  ایجاد اختالل گرفتنش تماس در اشسوادین 

 آذرخش، و  پاینده مصدق، آرش، جز به  هرچند .نشود

ی  بود یک عدد آذرخش شماره .شدنیم دیده دگری فرد نام 

ش او به تررسی    ع تا  .باشد داشته دسیر

ی شهیم .کاردان آقای سالم-  رد مرخض برام رو عض تایم 

  .کنید

 و کرد اجابت را او خواسته زدن چانه و چک بدون آرش

ی زن ی تمام  ی در که مدنر  آوان و آبان رسگریم، و بازی کالس 

ینقشه .کرد نگاه دو آن به بودند مشغول  ذهنش در هان 

 



  روبِن                                                 

 

ی آذرش به فکر اما دادیم جوالن  دور ی به بود زنجی 

ی آذرخش .شدیم عمل وارد درست راه از باید .پاهایش  الیق 

ی یک ی خواب بغل شب    .بود پرسش بودن 

 تا .رسهیم داره مهر کمکم ویل ببخشید معشور؟ خانوم-

 و بود رسکار که آذرخش خاطر ی به نداشت مشکیل جااین

 کردیم لقبوی کنه دارینگه آوان از تا نداشت هم رو کیس

 مدارک از البته و بگذرونه رو روزش تا بمونه هابچه کنار ی

 پیش بره قراره آوان ویل .کردیم استفاده آذرخش خود

ی   کنید؟ ششناسنامه برای فکری یه خوایدنیم دبستان 

ی .افتاد زری پای و دست به آب  از آذرخش که هرچی  

 دشخوی هایترس .افتادیم اتفاق کمکم ترسیدیم آن بابت

ی قصه که هم  بند ی آن با پنداشتیم که بود ریسمان 

ی جایش به اما سازدیم بندبازی  .شد گردنش دار ی طناب 

ی که ممنونم .اشدرباره کنمیم صحبت آذرخش با-  .گفتر

ی کالس به و کرد نجوا «کنیمیم خواهش» پاینده  آموزش 

ی  او نبودند دوتا یا یک آذرخش هایگره .رفت کاردستر

یت و پیچ خود ی  یک طلوع انتظار ی در .بود غالف زده موم اب 

 



  روبِن                                                 

 

ی زیبا، روز ی ی بدون  ی از شده پر غرون   هایشب دل، خون 

ی زیادی  برسد سحرگاه به تا کشید دوش بر را رنج کشکول 

 شبانگاهانش از را مهتاب ماه و کردند احاطه را او ابرها اما

، هر .ربودند یم رکوع زندان روزن یصلیب به رو طلوعی  

ماش نه ُبریدیم جهان از را او جالدی نه اما .رفت
َ
 را او ش

ی به ی وصال   .رساندیم غم از فارغ هایخنده و خوشبختر

 آوان؟ بزرگهمامان-

 روی را هاآن و کشاند صالبه به را اشکش هایقطره زری،

ی از .داشتنگه صلیب  جدا را خود کالس یپنجره حفاظ 

 را هانآ و نشست سکو روی .رساند کودک دو به و کرد

ی  .نشاند خود دوطرف 

 کوچولو؟ بله-

 من؟ پیش عموم خونه بیاد آوان شهیم-
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 بدهد پاسخ تا گذاشت دهانش روی را چادر دوباره زری

ی او از اصالن یمردانه و زمخت صدای اما  .گرفت پییسر

 شخانواده کنار ی باید کوچولو خانوم این .پرسم شهنیم-

 .باشه

 غر و کرد چلیپا سینه روی را هایشدست .دش تخس آبان

 :زد

 .کنارم باشه خوامیم-

ی اصالن ی و داد قورت را صی  ی شکاف   به را ابروهایش میان 

ی .زد پیوند هم  فورا زری که برداشت آبان سوی به خی  

ی سی  ی را خود و زد برپا ی در رفته فرو پرسک   .کرد آوان آغوش 

ف آقای- ه .رسر  .بزنیم حرف باهم بهیر

 



  روبِن                                                 

 

ی با را هشنگا ی مکث   از دور و گرفت آبان از طوالن 

ی تنه کنار ی زری با همراه کودکان،  به زری .ایستاد درخت 

ه اصالن و بود آذرخش فکر ی  هایمردمک التماس به خی 

 .آبان

ی آبان نداره مشکیل نظرتون از اگر-  .بمونه آوان پیش 

 مردم خونه شونبچه که ینخانواده چه اینا گیدنیم آخه-

ه؟یم آروم  گی 

 :گفت اطمینان با زری

 .گیمنیم نه-

ی .نشنید را او صدای اصالن ی بیشیر  شده نشخوار محتویات 

ی به کهآن جای به راندیم لب به را ذهنش  زن پاسخ درستر

 .بدهد را

 رفتمیم خودمم کهاین با مادریش پدربزرگ خونه بردم-

ی قدراون کنارش، ش بیا گفیر ی مجبوری که کرد قرارین   .بی 

 .داد انجام رو قبل دفعه کار همون خودم پدری خونه بردم

عموش کنار ی عموش خونه رهیم گفتم  آروم شاید دخیر

 



  روبِن                                                 

 

ه  فایده بردم گردش بردم، خرید بردم، پارک .شد بدتر بگی 

ی گرفتارم خودم .نداشت ی بیشیر  .شدم اسی 

ی بذار-  .بمونه کنهنیم طوراین که جان 

ی آذرخش کردن زدهشگفت و اصالن کردن قانع برای  تمام 

 :داد ادامه و گرفت کار به را خود تالش

 ازش تونهنیم اصال بخوابه تونهنیم اون بدون آوان مامان-

ییم شماهم .باشه جدا
 
 االنم .پیشتون مونهنیم آبان گ

 نیست سختت اگه .باشه آوان با خوادیم گهیم خودش

مش بذار  .خدامونه از که ما بی 

ی کرد اذیت بازم اگر- ی من ؟چ   دیگا فامیالی خونه حتر

مش نتونستم یم طوراین خانوادشیم که ما پیش چون .بی 

ی قراره بقیه پیش کنه  !کنه؟ کار چ 

  .باشه خوادیم خودش .کنهنیم اذیت-

 داشت خود با که جدایل از بعد .دید جایز را تفکر کیم

 خم آبان پا جلوی و دور زری از پس .داد زن به را حق

 :پرسید و داد قرابت خود به را او .شد

 



  روبِن                                                 

 

؟ آوان کنار داری دوس-  بمون 

ع  :گفت خواهش با و متض 

 .دارم دوس-

؟نیم اذیت-  کت 

 .کنمنیم-

ی ی کف   :زد لب و کرد باز را خود دست 

 قول؟-

ی روی دست پرسک  .کوباند پلک و گذاشت پدر دست 

 .قول-

ی  .ایستاد زری رویروبه و کشید آبان موهای به دستر

ی رسونمتونیم-  ...خانوم 

ینام زری تا ایستاد منتظر
 
 اما بیاورد زبان به را خود خانوادگ

یآن از  اسم  بود کرده تاکید پاینده و او به آذرخش که جان 

ی را رسمشان و ی به نکنند، معرف   و نکرد اعتنا اصالن حرف 

ی از  اصالن و بدهد را آذرخش خانه آدرس مبادا کهآن ترس 

 :گفت فورا شود همتوج او هویت درباره را حقیقت
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م خوامیم رو هابچه .ریمنیم خونه ممنونم-  .پارک بی 

 بعد را او بود قرار .رسید آوان به و داد پایی  ی را خود نگاه

د رستوران به مهد از  را خطر این توانستنیم بازهم اما بی 

 و تعلل .بدهد اصالن به خود از ردی که بخرد جان به

 و مرد خیال کردن ودهآس برای دید که را اصالن اکراه

 :جنباند لب فورا او، اعتماد جلب

 خودمم و مهد آرمشونیم موقع به .پرسم نباش نگران-

 هرحال به .مونمیم آبان مراقب خییل .گردونمیم برشون

ان برای اینم .دیدی زیاد مارو خونه آوان که روزی اون جی 

 .کن حساب موند ت

ی آدرش یه حداقل-  .بدید من به خودتون از چی  

ی یم قانع را او باید اما بود کرده حس را اصالن اعتمادین 

ی و عجله از .کرد  :گفت و کرد استفاده او نداشته حواس 

 چه هست آبان که حاالهم دادم پارک قول آوان به من-

ی  بد آبان به .نباش نگران .پرسم بدم زحمتت خوامنیم .بهیر

 .گذرهنیم

 



  روبِن                                                 

 

ی ی هگا .خوردیم زنگ مدام اصالن تلفن   روی پورعبدی نام 

 بار چندین هرکدام افشار و مرجان .صولت گاه و بود آن

 :زد لب آمده ستوه به اصالن و بودند گرفته تماس

 .لطفا وایسید لحظه چند-
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ی را همراهتلفن  زری .شد خارج مهد از و رساند جیب درون 

سعک به و نگاه کودک هردو به خوشحایل با و بود کیفور

 با اصالن که نکشید طویل .کردیم فکر آذرخش العمل

 با و بازگشت مهد به دوباره متفاوت اقالم از کیسه چند

 



  روبِن                                                 

 

 را زری نشنود، آبان که ایگونه به آرام خییل صدای

 .قرارداد مخاطب

 خرید ی مقدار یه این .بیمارستانم مدام .مریضه همرسم-

 .نکی  ی اذیت شمارو که آوان و آبان برای ناقابله

 .اینا به نبود نیازی-

 تراول چند ناچارا، اصالن .شد بلند بازهم زنگ صدای

ی به و شمرد ی به .گرفت زری طرف  ی طرف   مادر روزی که زن 

 کند مخالفت زن کهاین از قبل  .شدیم حساب همرسش

 :گفت

 وخیم خییل خانومم اوضاع .نگید نه کنمیم خواهش-

یم زیادی مونهمه .شده ی .درگی   زود خییل ممکنه حتر

 با .ببینه رو وضع اون تونهنیم آبان و بکشه عزا به کارمون

 .شهیم الزمش .تونهدوروزه یگ مهمان آبان اوصاف این

ی خوامنیم  البته .باشه شما دوش روی باری این از بیشیر

ش  .هستم پیگی 

  .بازگشت بازهم اما رفت عقب قدم یک

 .بدید بهم کنید لطف رو تونشماره-
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 مشکیل آبان برای اگر کهاین با .شد تسلیم باراین زری

یبهانه بازهم یا و آمد پیش  پاینده از توانستیم کرد، گی 

د تماس اصالن با بخواهد  این از را او نخواست اما بگی 

ی  کیفش .کند اعتمادتر کم و ترمستاصل هست که چی  

ی را هاتراول .گشود را  تکه جایش به و گذاشت آن درون 

 درآورد بود نوشته را اششماره آن روی صدقم که کاغذی

ش معشوق .اسبقش داماد به .داد اصالن به و  .دخیر

 .منه شماره این-

ی بازهم اصالن کهآن برای ی نشود او از نام طالب   الفورف 

 :افزود

 .منم نره یادتون کنید ثبتش آوان بزرگمامان-

ه را شماره ی با و کرد ذخی    .گرفت تماس زری گوشر

میم تماس باهاتون آبان برای .منه شماره اینم-  هر .گی 

ی هر کرد اذیت وقت  باهام بود که روز شبانه از ساعتر

ید تماس  .بگی 

 .پرسم باشه راحت خیالت-
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، با همراه کنان تشکر اصالن
 
مندگ  با و داد تکان گردن رسر

ی آبان  هاینفس سوگیل .نداشت ایچاره .کرد خداحافیط 

ی با را آخرش ی تنها آبان و کشیدیم دستگاه کمک   که جان 

 قرار پورهاعبدی عماره ی در نه .بود آوان کنار ی بود شده آرام

ف ویالی در نه داشت  آزار برایش افشار یخانه .هارسر

 بیمارستان .ماندیم تنها خودشان واحد ی در و بود دهنده

د را او توانستنیم هم آن .نداشتند جریم اشخانواده .بی 

ی هم ها  بیمارستان مسی  ی در و اصالن پایبهپا است مدنر

ی خانه به یزمان .بودند شده اسی   آبان کنار ی اصالن که هان 

 و کردندیم پر بودن سوگیل همراه با را جایشان بود،

ی آبان به کرد،یم بیمارداری اصالن که مواقیع
 
 و رسیدگ

ی .کردندیم اجابت را دامادشان و پرس هایدرخواست
 

 همگ

ی افراد رسی یک به ادن،افت نفس از عی  ی در
 

 ناپذیر  خستگ

 برای خدا از زیاد، هایتالش کنار ی در که بودند شده تبدیل

عده و ادا نذر ایعده .کردندیم التماس سوگیل داشیر ینگه

ی به عافیت برای را کردن ادا وعده ای  همه .دادند زن خی 

 .مطلق ناامیدی عی  ی در داشتند امید

                                                 *** 
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ی  و آش سطل دو کهآن از بعد و برداشت را ایزوگام ورق 

 .گرفت پیش در را خانه راه کرد خریداری شام برای حلیم

ی با ی کوچه هایزن   
 به کلید و کرد علیکسالم همسایه نشی  

 .انداخت قفل
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ی را آوان ی اما زد صدا عادت برحسب   فکر اب .نشنید جوان 

نگه میلگرد به را ورق است، رفته خواب به کهاین به

ی کاسه دارنده  کیم .کرد باز را آب شی  ی و داد تکیه روشون 

ی تا گرفت فاصله  کاسه زیر ی از آب شده روان قطرات 

 



  روبِن                                                 

 

 برای را گردنش سپس نکند چکه لباسش روی شکسته،

ی رفع
 

ی با .گرفت باال به خستگ  یشکسته هایشیشه دیدن 

ی و ابهنوش جای  روزی آن و داد تکان افسوس به رس دلسیر

 بعد .شد خانه وارد دیوار روی از اصالن که آورد یاد به را

ی به را خود که بود روز آن از  از البه با و رساند محل بقال 

 .آورد حیاط به خود با و خرید خایل شیشه جعبه دو او

 هاآن تا ایستاد نردبان روی شبانه و شکاند را هاآن تمایم

 از و  وصل خانه، دورتادور دیوارهای لبه روی سیمان با را

ی اصالن رسزده ورود ی  قفس خود برای .کند جلوگی 

ی و ساخت ی حتر ی از شده جاری خون 
 
دست هایبریدگ

 .نبود اهمیت حائز هایش

ی هایشیشه تصویر ی از و زد خندریش خود به
 

 .کند دل رنگ

یخاموی و کشید رسگ داخل به کوچک پنجره از  به خانه شر

 یچهارپایه زیر ی از حال، این با .انداخت چنگ دلش

، ون را کوچک پیکنیک کولرآن   آویزان از بعد و کشید بی 

ی  .کرد روشن را آن رخت، بند ی از خود مانتوی کردن 

ی هایدستکش ی  و پوشید را بود خریده که محافیط   ورق 

 روی فورا و کرد گرم را آن .گرفت شعله باالی را ایزوگام

 



  روبِن                                                 

 

 یش
 

ی کستگ ی کهنه و قدییم رسامیک   و گچ که روشون 

 و کرد بلند را پیکنیک .چسباند نبودند حالش افاقه سیمان

ی به تا گرفت ورق زیر هم باز ی و بچسبد خون  محکم از وقتر

 را وساییل .بست را گاز شی  ی کرد، حاصل اطمینان بودنش 

ی با و کرد جمع بود ریخته که  
ی برداشیر   روی از غذا ظروف 

ی را سکوت این باید .شد خانه وارد سکو،  .کردیم پیگی 

 که بود این برای رفت کاری سفت رساغ به بار اول اگر

 او و شدیم خیس رساپا هایشدست شسیر ی  هربار با آوان

ی پول هم جدید اسباب خرید برای .خواستنیم را این  کاف 

ی هم آن نداشت  برای و بود عالم و آدم مقروض وقتر

 .کردیم انداز پس دبای پرداختشان

 آوان؟ مامان؟-

 در ترس .شد مواجه خایل خانه با و زد را المپ کلید

ی زمان ترینرسی    ع در و کرد رخنه خونش  زری شماره ممکن 

 چونهم آذرخش و نداد پاسخ چندم بار برای او .گرفت را

ی و شد ریشریش خورده، لگد فرش ی بدون   
 با چادر برداشیر 

ی اهن همان  ی سوی به کوتاه ستی  یآ اما بلند پی   .دوید خروچ 

ر ی
َ
ی و گشود را هال د  باید .پوشید تاتابه را هایشدمپان 
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 پرسه را خانه تا مهد مهد، تا را آرش و خود رستوران مسی  ی

 شخم را اطراف هایپارک .کردیم جستجو را هاآن و زدیم

ی به باید نبودند اگر .زدیم هافروشگاه به هم رسی و  کالنیر

 دستش هنوز ترس، با آمیخته افکاری در ورغوطه .رفتیم

ی به ر قفل 
َ
ی تاب صدای که بود نرسیده د  آن در کلید خوردن 

 پخش با و شد کشیده نعل به جاهمان .کرد قدمش ثابت

ی ر پشت که فردی کودکانه صدای شدن 
َ
 تماما دیدش بود د

 چنی  ی .نداشت امکان .خورد گره حلقش در زبان و شد تار

ی ی تصور در فقط چی    حقیقت در بود حس و لمس قابل 

 .بود رساب قطعا

 

💔 
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 .شدن خسته هابچه کنار؟ رینیم در پشت از آذرخش-

 .شدیم خسته خاله آره-

ی  از اما آمد سویش به خرامانخرامان آهو که بود گوزن 

ی ی فرو ترس  ی نرمی  ی در هایششاخ کردن   به گریزان او، پوست 

رگ در خون .کرد نگاه آبان به اباورن و برداشت خی  ی عقب

ی و بود شده منجمد تماما هایش فت 
ُ
ی فشار ا  رسدی باعث 

ی و اندازه از بیش  رس تندتند .شد اشچهره از رنگ پریدن 

ی و داد تکان اطراف به  .زد کنار را چسبید پایش به که آوان 

ی با  آن سو این و دوید کوچه سوی به آشفته وضع ی همان 

ی اما کرد جستجو و کشید بو .زد گشت را سو  از خی 

ی .نبود اصالن ی هم او از ایسایه حتر  .کردنیم خودنمان 

  .منه بچه آوان فهمیده .جاستاین اصالن .دروغه-

 و شد خم زانو روی .گذاشت هایشگوش روی دست

 :زد فریاد

 دیونه .نداره وجود .دروغه .رساب یه فقط رسابه آبان-

 .نشنیدی رو صداش تو شدی
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 داشت اعتقاد کماکان و زد گشت را هاکوچه سپ کوچه

ه او به خفا در اصالن که  اشمفلوگ به تا است شده خی 

وهم و است خواب که پنداشتیم .بخندد
َ
ی ت  را آبان دیدن 

بیچاره را او تا فرستاد را پرسک اصالن شایدهم .است زده

 .بخواننش دیوانه کند کاری و ببیند هست که چهآن از تر

ی با گردان،رسی و معلق ی و کرده عرق و افشان موهان   لباش 

 رویروبه کنانچرخ و زد چرخ خود دور به تنها شده، لک

ر ی
َ
 زدند زل او به درگاه در آوان و آبان .افتاد زمی  ی به خانه د

 الیالبه از .گذاشت هایشچشم روی دست آذرخش و

 به هایششانه و کردیم چکه آب هایشانگشت قدح

 او دور ی به را خود چادر ی و کشید آه زری .دلرزیدنیم شدت

کتف زن و بود زده غبار و خورده خاک رساپا .پیچاند

 .ندهد دست از را خود تعادل تا گرفت را هایش

 .نیست که بگو .نیست جااین آبان آره؟ دروغه مامان-

  .ترسهیم داره تو از و جاست همی  ی آبان .هست-

ی با یت گذشته زری همانند کلفت صدان   :زد رسر

  .کن جمع خودته یاال-
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 اما .شود بلند که خواست او از و داد ُسک آذرخش به

 پلک بیاورد خود به را او کهاین برای زری .نکرد توجه

اشک .کوباند آذرخش دوگونه به محکم سییل دو و بست

ی هایش ی به چفت نگاهش و شدند جاری بیشیر  که شد آبان 

  .بود آورده پناه آوان به

ی-  تنها ترشبزرگ خواهر بابا، و مامان بعد یدهفهم یعت 

 پناهشه؟

د حیاط به تا داد تکیه خود به را آذرخش  و کرد امتناع .بی 

 :نالید

ی رو هابچه-  .داخل بی 

م رو تو باید اول-  جن همی  ی مثل کردی؟ خودت نگاه .بی 

 .شدی هازده

شون-   .توروخدا .مامان بی 

ی به زری  خانه رایه را نکودکا و خورد افسوس او بد حال 

ی روی آذرخش .کرد قولوه دیوار ی به داده یله شکسته، بلوک 

ی .گرفت بغل را هایشدست و نشست شده کن  خود درون 

گرم در .داشت لرز .شد خم زانوهایش به متمایل و جمع
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 روزی .کردیم تجربه را لحظات رسدترین سال فصل ترین

یم خانه،رسد در زنده و کردندیم پیچ کاور را او چندبار

 اشخانه مهمان پرسکش .باشد خوشحال باید .گذاشتند

های آبان آمدن پرده پشت .دارد غم اما است شده  خی 

ی د را هایشگوش توانستیم کاش و نیست نهفته خون   بی 

ی دگر تا کند گردخیابان هایگربه خوراک و  از چی  

ی ی رسگذشت  ی را روحش باید .نشنود خود شوم   تا کند مومیان 

 .باشد نداشته امروز از ماقبل از آثاری

ییم حاال- ی بغلش تون   .بخندونیش .بذاری دهنش لقمه .کت 

ی کنارش  .باشر

  .نبود من خونه توی االن کاش-

ی .نشست دگر بلوک روی زری  داد آذرخش به را آب لیوان 

 :پرسید و

؟نیم همینو مگه-  خواستر

ییم .نه رو بودنش کم !نه- ی دون  ی چه بره وقتر یم رسم بالن 

 آد؟
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ی ترمحکم باید آذرخش- م داری درازی و دور راه .بیسر  .دخیر

ی از را خود آشفته هایطره  و کرد جدا پوستش روی عرق 

ی زیاد گرمای ی فاصله باعث  اهن دادن    .شد خودش از پی 

بهلحظه پیش چهارسال تا مامان؟ بودم محکم کم من-

 این آواره .گفتمن آخ و شدم خم .دیدی رو زندگیم لحظه

 هرلونه توی کول روی بچه یه با بودم دشت اندر در شهر ی

ی ی ایزده کثافت موش 
 

ی .خوردم تاب بگ ی وسط   هاتزریفر

ی با شده مالت آلونک یه توی تریاک دود ی با خوابیدم  حلت 

 .شدم بیدار
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ینیم به ی هایدانه .افکند نظر زری رخ  ی عرق درشت   پوست 

 گرما .آذرخش همانند .ودب گرفته بر در را زن چروکیده

م و خشم برایشان، بود پیشکش ی رسر  .کردیم حکمران 

ی لرز و ترس هزار با رو آوان-  به کردمیم فکر که یگ پیش 

 قد ی دلسوزه، و زنهنیم پا و دست گنداب توی خودش میل

 دیدم اومدم .کار دنبال برم تا بمونه گذاشتم ساعت یک

ی کثیف، هایرسنگ با داره من بچه  لخت پاچه و پر وسط 

ی یه عور و ی مردک  های که عوض   پول ازای در جوون دخیر

 .مامان ُمردم من .کنهیم بازی اومدنیم غمزه و قر براش

 .هزارم بار برای

ی .زد زانو زمی  ی روی و شد کشانده پایی  ی بلوک از  به پیشان 

 :نالید و چسباند سوزان آسفالت

م کامل چکاب آزمایش ازش کهاین برای-  به ستد بگی 

 وآوان وکیفش .کردم دزدی َمرد همون از .زدم دزدی

 مبچه مگه؟ بودم محکم کم من .کردم فرار و برداشتم

  .نبود جااین االن کاش ویل اومده خوش مخونه اومده

 .منتظرمونن هابچه داخل بریم بیا-
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ی ثانیه چند برای  را او .چالند را آذرخش بازوی گوشت 

 را چادر و کرد جمع را موهایش .شود بلند که کرد مجبور

ی را آذرخش .مرتب ی به و داد حرکت جلو سمت   وارد محض 

ر حیاط به کردنش
َ
 گردن از را او .کوباند شدت با را د

ی شی  ی پای و گرفت ی حوضچه درون ی که آن  ی کوچک   سیمان 

 رد ی و پاشاند صورتش به آب مشتمشت .کرد خم بود

 خاطر ی به .حزن از بود نال تا نال .ُبرد بی  ی از را هاشورآبه

ی  و خودش قصور ی ی که آذرخیسر کوتاه هایشنفس حتر

ی کوتاه ی یاد ی با شدندیم قیج    .اشگذارنده ایام 

ییم سفره .داخل آییم تمی  ی و مرتب- بچه جلوی کیسر

ییم عوض رو هاشونلباس .هات  قصه براشون و کت 

ییم تعریف   .کت 

ی دو ی را خود سبابه انگشت  ی دو سوک   گذاشت آذرخش لب 

 .کشاند هاآن باال طرف به و

قه و رهیم هرز دهنم قدیم، زری بشم .نره یادت لبخند- َ
َ  رسر

نقاره قدراهماون دونمیم .زنمیم  که نشدی خونشیر

رهامو رز  ی بندازی ز  ت پس    .گوش 
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 خاطر ی به که ندارم دوس رو زری اون .قدیم زری نشو-

 .شدم آواره مادریش روی نکردن حساب

 .هاتبچه جفت برو کن ریس و راس پوزت و َپک په-

؟ قدیم زری شهیم-  نیسر

 که بفهیم تا بدم نشونت ابهت نمه یه خواستم .شمنیم-

ییم گندی چه داری ی به زن   .آبان بودن 

ر ی .رفت خانه سوی به زری با همراه شده، تسلیم
َ
 را هال د

ی با و کرد باز لحظه آوان هایقهقهه و آبان صدای شنیدن 

 .زد تبسم و کشید بو عمیق .ایستاد اجهمان ای

ی- ی چند آبان هامشنیده طبق   و نخندیده که شهیم وقتر

 .کرده گریه فقط

ی-  منه؟ خونه االن که شد چ 

 .هابچه نگرسنه بریم فعال .کنمیم تعریف برات-

 کهآن از قبل و کرد آویزان آویز ریخت از را چادر آذرخش

ی شوند، او حضور ی متوجه کودکان  موهایش هب دستر

ند رنگ کیم تا گرفت نیشگون را هایشگونه .کشید  و بگی 
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ی با را لباسش اهت  ی و رنگ چند پی   چی  ی روی چی  ی دامت 

ی برابر در باید .کرد تعویض  به نوازچشم و زیبا آبان دیدگان 

 .ببیند زاری و ماتم در غرق را او پرسش نباید .بیاید نظر

 تراشیده و ظریف تندییس باید آذرخش از تصویرش آبان

  .باشد مقاومت و استقامت از

 خوبید؟ خاله-

ی خاله از  
ی تنگط گوری در را روحش آبان، گفیر  ی بدون   

 ریخیر 

 با و داد قوس را هایشلب حال این با اما کردند رها خاک

ی  :گفت وافر عشفر

 .خوبم خییل-

ی .شد زنده آذرخش و کرد رها زن آغوش در را خود  تمام 

ی .بلعید را وجودش م 
َ
ی حفرات در را ودخ د  کرد محفوظ بیت 

 .بود رسیده آرزویش به .بماند جاآن یادگار به آبان بوی تا

ی سنجاق آرزوی  .قلبش به آبان کردن 

 .جاماین که خوشحالم خییل من-

ل نتوانست را صدایش ارتعاش و لرزید هایشلب  کند کنیر

ی  :زد لب دارخش وقتر
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ی خییل من-  .خوشحالم بیشیر
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 زری .رساند آوان به را خود و شد جدا آذرخش از آبان

ی هایکاسه ی و چید سفره روی را رسخگل چیت   ظروف 

ه روی را شده گرم غذاهای  .گذاشت  خایلخال دستگی 

ه آبان به و بود نشسته زانو دو روی چنانهم آذرخش  خی 

ی داد قول خود به .کردیم نگاه  و کند مقاومت او مقابل 

  .نشکند

 .کن من کمک بیا خش،آذری-
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توجه او و گفت را این آذرخش کردن هوشیار برای زری

ی و آبان به را اش نچ با شده رسگرم آوان  ی بازهم زن .دا م   نام 

 .نشست سفره پای ناچاری با آذرخش و داد بانگ اورا

ی ی و حلیم ایکاسه درون   به تماییل .ریخت آش دگری درون 

ی در پنداشتیم .نداشت گفیر ی سخن  حادثه از پس شوک 

ی هنوز .است رفته فرو ی مخمل  یم حس پوستش زیر آبان تن 

 کنار ی پرسک .کشیده صورتش روی موهایش حریر و شد

ی اما نشست دستش  آذرخش آغوش در هنوز گون 

ی  .کردیم خودنمان 

م- ی دخیر  .جلوش بذاری رو غذاش منتظره آبان 

ی  را بود مانده معلق هوا در که او شده خشک دست 

 او مقابل را غذا .کرد هدایت آبان سوی هب و گرفت

 برای .بست گردنش دور ی را آوان اضافه پیشبند ی و گذاشت

ک  را شکر .کرد ترنزدیک خود به را او و زد گره هم را دخیر

ی ی مخلوط بعداز و ریخت حلیمش درون  ی آن کردن   قاشق 

ی را اول   .نهاد دهانش درون 

 دی؟یم غذا آوان مثل من به  توام خاله-
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ک .شد زوم آوان به و کرد بلند گردن رخشآذ  خود دخیر

ی  خواستیم کار این با زری اما داشت خوردن غذا توانان 

 او از تا کند ترغیب را آبان و بیاورد خود به را آذرخش

 .بگذارد دهانش در غذا که بخواهد

 .دمیم غذا بهت خودم .جان خاله آره-

ی هنوز اما برد او دهان سوی به را لرزان قاشق لب میان 

 پیشبند روی محتویاتش که بود نگذاشته را آن پرسک های

 پیدا برای چرخاند جا همه را هایشچشم رسگردان .ریخت

 یپارچه تکه زده هول .دیدنیم را آن اما دستمال کردن

 به آن از ایذره دادنیم اجازه و بود گرفته را شده حلییم

 به که اری کاغذی دستمال جعبه زری .کند برخورد آبان

 از برگ چند .برداشت بود سفره روی همیشه آوان خاطر ی

ی از را پیشبند و جدا آن  را آن گره .کشید آذرخش دست 

 جایگزین را هادستمال .انداخت سینک لبه روی و کرد باز

ی و کرد آن  .داد قرار مخاطب را زده هول آذرخش 

احت برو-  .کن اسیر

 .وبهخ خییل حالم کنید باور .خوبم .خوبم .نه-
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ی و عذرخوایه آبان از  دادن غذا .کرد بهانه را پرتش حواس 

 نظاره را کردنش بازی هاساعت و گرفت رس از را او به

ی صبح و بخوابد ترسیدیم .کرد ین صدای این از خی   شی 

پهلوبه تشک یک روی را آوان و آبان .نباشد اشخانه در

 نگاهش .نشست پاهایشان پایی  ی و خواباند هم پهلوی

 نداشت دندان اما خوراندیم خود به را دو آن .داشت لقح

ی تنها .کند هضم و مضغ  اشباع تا کرد حفر را خود درون 

ی از نشود ی آروزی صحنه این .هاآن دیدن   این تمام 

ی رویاها به رسیدن .بود چهارسالش  اما دارد رسخوشر

ی .است ترسناک ی را وصال حالوت  یم هالهل فراغ، اضطراب 

ی لحظه در بردیم او یاد ی زا و برایش کرد
 
 آن از و کند زندگ

د لذت  .بی 

 .رسیده راه آخر دیگه سوگیل-

ی به چسبیده هایمژه از بازهم  نگرداند مردمک کودکان هم 

 .داد قرض مادر به را هایشگوش تنها و
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ی آبان- ی .بود قرارن   گرفت رو آوان بهونه .موندنیم جان 

 قبول منم بیاد من با که کرد اضار .مهد آوردش اونم

  .بهش دادم مشماره بازور .کردم

ی و پول با همیشه نه؟ خودشه کار ی خریداهم اون-  چیدن 

ی بساط ی خوادیم آدم راحتر  .بده نشون رو خودش لطف 

ی خواست فقط .بیچاره نداشت بدی قصد ی-  آبان موندن 

ی رومون  .نکنه سنگیت 

ی پنج  با .کوباند جناقش به و کرد جمع را خود انگشت 

یرنج
 
 :گفت یدگ

ی- ی من روی آبان موندن   کنه؟یم سنگیت 

ی تو دونهنیم که اون- ی و آوان مامان   .آبان 

ی با و کرد غیظ  :غرید تغی 

 شیفته رو محبت گداهای تا کنهیم محبت .عادتشه-

 و قرص دلشون توی جاش عمرش آخر تا که کنه خودش

 .باشه محکم
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ی رس بر .دادیم رسکوفت را خود  تا زدیم چکش خود دل 

 شودنیم .توانستنیم .شدنیم اما کند فراموش را اصالن

ی کهاین مثل اما نداشت وجود  ترجیح را بودن دربند او دل 

یم مبارزه رسسخت ماهیچه این با مدام که را عقیل .دادیم

 .شود منحرف ذهنش تا کرد متمایل دگر جهت به کرد

 :پرسید

یشون خواییم فردا-  د؟مه بی 

 .دادم قول اصالن به آره-

 من؟ پیش رستوران آریشونیم بعدش-
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 خوش بهشون کیل پارک بردمشون امروز .آرمیم آره-

 .گذشت

ی آذرخش  را شده پخش تارهای و کشید موهایش به دستر

 :داد  پیشنهاد .انداخت گوش پشت

ستا-
ُ
 آوان و آبان به .شام برای  کنیم دعوت رو آرش و ا

ی هم بانآ تازه .بگذره خوش  .بهشون کنیمیم معرف 

یگونه با آذرخش و کوباند پلک رضایت با زری  گلگلون هان 

ی از شده  :گفت شادمان 

ی یه قراره رستوران توی-  هم رو هابچه .باشه نامزدی مراسم 

 .بگذرونن خوش برمیم

 زری به را خود و کشید کودکان هایاستخوان روی را پتو

 .داد قرابت

ی بینیم،یم کارتون .یمکنیم بازی باهاشون-  .کنیمیم آشی  

 کتاب خرید، بازی، خانه سینما، پارک، بریمشونیم

ی  مامان؟ باشه .بریمشونیم خوب جاهای کیل .فروشر
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 صبح بخواب حاال .ریمیم جا همه .باهم کنیمیم کار همه-

ی رسحال  .باشر

؟ رفت آبان و خوابیدم اگه-  و کردم باز وهامچشم اگه چ 

ی نبود دیگه  ؟چ 

ی به را او ساعد .گرفت را آذرخش ُمچ  و کشاند آبان سمت 

ی .گذاشت موهایش روی انگشت و کرد اهرم را خود دست 

 .داد حرکت پرسک موهای بر را او های

 برهنیم اصالن .بمونه روز چند .بمونه قراره .واقعیه ببی  ی-

 بیا کنهیم اذیت بچه بگم بزنم زنگ بهش نیست قرار .اونو

ش، ی و کم بگم یا بی   وقت هر تا قراره .رساغش بیا داره کی 

 بیاد داره بچه اومد یادش بلبشو همه اون وسط خودش

سه رو حالش زنهیم زنگ .دنبالش  چه در ببینه آدیم .بی 

 .نباش نگران پس .برشنیم ویل وضع

ی روی رس ی به را خود رخنیم .گذاشت زری پای ران   او شکم 

 زری کار ی یک همی  ی .بوسید را نافش باالی و چسباند

ی ان  ی جی    .برایش شد گذشته تمام 

 



  روبِن                                                 

 

ی که ممنونم .مامان ازت ممنونم-  که ممنونم .کردی تغیی 

ی تا کردی نگاه مستقیم به ی مسی 
 
 مونهمه برای رو زندگ

ی قشنگ  .خودت برای همه از اول .کت 

 :گفت و کرد منحرف را حرف مسی  ی

ت- ک 
َ
ش
ُ
ی خودم .کردم پهن آبان پیش ود یم آوان جفت 

 .خوابم

 .مامان خوشحالم ترینغمگی  ی امشب من-

 بازطاق .گذاشت او رس ی زیر ی را بالش و آذرخش روی را پتو

 :گفت و رهاند را خود

  .برات زیادیه بودن غمگی  ی ویل آخه حقته خوشحایل-

                                                   *** 

ی صندیل روی افشار  روی ستد و نشست آالچیق چون 

ی ی .نهاد اصالن کتف  کلوچه و رساند می  ی روی را نکتار پاکت 

ی را ها نگ 
َ
ی خاطر ی به .آن ت دن  ی به آبان سی   از هاغربیه دست 

ی عصیان اما بود شکار اصالن  .دادنیم بروز را خود بودن 

 را کار تریندرست نظرش در همیشه .شناختیم را برادرش
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ل را هاهرهمُی و پیچ اساش گاها اما دادیم انجام
ُ
یم تاب ش

ی را چی  ی همه و داد   .کردیم متالشر

  .اصالن بخور-

ی بردار .ندارم اشتها-   .بی 

ی ی را ن  ی درون  رَورق 
َ
 :پرسید و ُبرد فرو پاکت روی ز

ی زدی زنگ- ش؟ رو آبان احوال    بی 

ی از خییل حالش- ه بود ما کنار ی که زمان   نبودم بیکار .بهیر

 باهاش گرفتم تماس هاربارچ_سه اما ببینمش مهد دم برم

یغریبه همون کنار ی .مبچه عالیه .زدم حرف  که هان 

 .عالیه بهم دادی رو رسکوفتشون

ر جلوی رینیم چرا-
َ
 رساغش؟ آوان خونه د

ی با خوامنیم فعال- سه وضعم دیدن   از خودم .کن نگام .بیر

 .برم نبودم بیکار شد خوب اصال .ترسمیم خودم دیدن
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ی َرک هایلب روی را ن 
َ
ی با و گذاشت اصالن ُبرده ت دن   فرسر

ی پاکت ر را او دهان 
َ
ی و ت ی با را گلویش تلج  یت   تعویض شی 

ی زور با را کلوچه ایتکه .کرد  وارد ی گذاشیر ی دستش پشت 

ی بازهم و کرد اصالن معده  .داد خوردش به را نوشیدن 

ی روی هنوز- ی نشون تصمیم   مصمیم؟ آذرخش ندادن 

 .برسه موقعش تا-

 طعمه؟ بشه آذرخش و دام بشه آبان-

له اون شکار ی ذارمنیم- غ   .بشه قبا ال یه یج 

ی اصالن هایخودخوایه .نداشت فایده  .بودند پایانن 

ی را رسیده نیمه هایخورایک پس،  .انداخت کیسه درون 

ی را بحث روند ی موقتا و تکاند را کلوچه هایخرده   .داد تغیی 

 ؟طورهچه امروز سوگیل-
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 .دیروز از بدتر-

ی آبان برای باید-  بتونه تا باشیم خوب روانشناس یه دنبال 

 اندازه کسهیچ هرچند .بیاره کنار حقیقت این با اونو

 .نیست دلسوزش بچه مادر ی

ی .کرد راست قامت غضب با اصالن  :زد ترسر

 .کن تمام رو آذرخش بحث-

ی من-   .من برادر ندارم حرف 

ی روی شست دو با .نشست مجدد اصالن  ناصیه خطوط 

 :کرد سوال و کشید

 آد؟نیم الیان-

 .نداره اومدن برای قصدی .نه-

 .کرده فراموش مارو-

 .فقط شده کم احساسش-

ی با افشار ی دیدن  ، صفحه روی پروانه نام   اصالن از گوشر

 :گفت شود دور او از کهآن از قبل .گرفت فاصله
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ی رو آبان رساغ ی بازهم-  اگرهم .نباش بچه بیخیال .بگی 

ینیم خودت  .برم خودم تون 

 .کنم ایجاد مزاحمت براشون خوامنیم .داداش گرم دمت-

 .خدا هایبنده کی  ییم مراقبت ازش دارن که نکردن گناه

ه نکنیم اذیتشون ی که اینه مهم .بهیر یم .خوبه آبان حال 

 .بسه همی  ی .خنده

ی .گفتیم درست اصالن ی و خراب اوضاع برخالف   آشوب 

ی خودش،  ی روی آوان با همراه .بود خوب آبان حال 
 می  

ی از و بودند نشسته آذرخش ی خوردن   که ایگالسه شکالت 

 داد قول هاآن به .بردندیم لذت بود کرده درست ژوبی  ی

ی به شب، آخر که ی خایل محض   پاستا  رستوران، شدن 

ا و آلفردو ی در را کودکان و درست بیفرست پییر   مراحل 

یم خوشش هابچه با بازی از .کند همراه خود با پختشان

ی .انداختندیم پدرش و خود یاد ی به را او .آمد  آوان که وقتر

ی نگاهش در دید، را هاآن و شدند وارد آبان و
 

 فریاد دلتنگ

ی خالء و کشید  رویا و آذرخش .کرد نمایان رخ اشدرون 

 ترجیح قرار به را فرار ژوبی  ی و شدند او بیدادهای متوجه

 ی پنجره، از انچنهم اما .داد
 و زدیم دید را آذرخش دفیر
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 را آوان باراین .آمدیم رساغشان به خورایک یک با هربار

 :گفت و زد صدا

ی براتون عمو بیا- ی کیک   .زیاد شکریسیب با آوردم دارچیت 

 با ژوبی  ی و کرد برعکس را هایشلب مظلومیت، با آوان

ی ی فهمیدن   کمر تا .دکشی خود پای زیر ی را چهارپایه او، مشکل 

ی از ی باز با شد خم پنجره درون   ظروف ساعدهایش، کردن 

ر ی آذرخش .داد آوان به را
َ
ی با و بست را رسویس د  مرد ی دیدن 

ی پنجره از شده آویزان  با و داد انحنا را خود هایلب سوک 

ی ی که لحت   :گفت داشت خنده امواج 

 .نندازید زحمت به رو خودتون قدراین-

 .رمعشوی خانوم نیست زحمت-

ی از پر چانه ی و کرد کمک نشسیر ی در آوان به آذرخش  بستت 

ی را آبان شده زل هایمردمک و ژوبی  ی به نگایهنیم .کرد تمی  

ی امروز .داد باال ابروی تای و انداخت اش
 

 رفتار ی از همگ

ی .بودند شد مبهوت َمرد ی از هم خودش حتر توجه دست 

ی اما بود شده خسته زیادش های ل قابلیت  ی کنیر  هاآن کردن 

 و دیدیم را هابچه بازی هوا به گرگم که هربار .نداشت را
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ی یا ی خود از شنیدیم را آبان اصوات   فورا و شدیم خودن 

نو، به دست ی دستور ی م   گل تا کردیم اعمال را جدیدی پخت 

ی از فد کودکان گل 
ُ
ک  .ب ش 

 عقب؟ برید شهیم ببندم رو پنجره خوامیم-

ی مسی  ی  اساش شب آن از بعد که وساناری به را خود دیدگان 

ی با و داد بود، شده سنگی  ی و رس
 

 :زد لب دستپاچگ

 .باشید راحت .ببندید-

ی و داد گردش حدقه در را هایشزمرد  :گفت اختیارن 

 !نبودید دنیا این توی زیادی امروز-

 .موقته .شهیم درست-
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ی رو هایشانگشت با ب کاشر ی صدای و گرفت ض   موسیفر

 و معطل ژوبی  ی .کرد بلند را هایشناخن با شده ساخته

ب عاطل ی را او آهنگض   روسانا و کرد هایشگوش پژواک 

ی هسته باالخره، ون را گلویش در کرده گی   .داد بی 

ی و عبوس .بودید مهربون همه این بود بار اولی  ی امروز- ن 

ی  و جدی .هستید خشن و بداخالق هم خییل .نبودید معت 

 همیشه .بودنتون یُبس عالوه به کنید فهاضا هم خشک

ی .باشید آدم مثل جورهمی  ی َبرسر
َ
 .ن

ی تاب با فورا و کوباند محکم را پنجره ه دادن   را آن دستگی 

 می  ی روی رویا، و آذرخش نگاه سنگی  ی بار ی زیر .کرد قفل

ی را آوان کیک از بزرگ ایتکه و نشست  دهانش درون 

 .چپاند

ی-  .نخور رو بچه کیک 

ی تندیس به برم داری ظارانت چیه؟- ه اسفینکس   بگم جی  

 بیار؟ کیک برام
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 :گفت و کرد مداخله آذرخش

 .خوردن کیک زیادی آبان و آوان .رویا باشه راحت بذار-

 بخورن غذا زیاد همه این هاشب نیست درست کهاین با

ی اگر پس .نداره اشکال شب یه همی  ی ویل  رو کیک بافر

اپ و پاستا تونننیم دیگه بخورن   .بخورن ییر 

ی دنباله آبان ی و گرفت را آذرخش حرف   را کیک بشقاب 

 :کرد زمزمه و گذاشت روسانا پای روی را آن .برداشت

 .شما برای شهمه .خاله بخور-

ی برای آذرخش ان  ی جی   برای و بوسید را او کودک محبت 

ی ک از را خود بوسه آوان از قدردان   .نکرد دری    غ دخیر

ی را چنگال وشج و حرص از پر اما روسانا  هایسیب درون 

کر ی از پر  زبانش با را هاآن یهمه و برد فرو کیک روی ش 

 .کشید داخل

 تولد، یه برای نامزدی مراسم اون جز به جان آذرخش-

ی بعداز روز پنج دقیقا .کردن رزرو رو رستوران  .اول مراسم 

ی ی و فینگرفودها درسها، غذاها، تمام   با گفیر ی هم هانوشیدن 

 مراحل از هرکدوم برا خوب قیمت یه منم .خودمون
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ی اگر گفیر ی تازه .پذیرفیر ی هاماون و دادم پیشنهاد  راض 

 .انعام هم دیمیم کامل رو ستاره پنج هم بودیم

ی و هادست آذرخش  روی .کرد تمی  ی را کودکان صورت 

ی ی که پتون  نج 
ُ
 از بعد و نشاند را هاآن بود، کرده پهن اتاق ک

ی ی دادن  ی دفیر یمدا و نقاشر
 

 رویا رویروبه هایشان،درنگ

 .نشست

 چیه؟ ستاره پنج قضیه .عالیه خییل-

 .برداشت کلربوک یک و رساند جمع به را خود روسانا

ی و نامزدی مراسم به متعلق آن اول صفحه  که خدمانر

 امضا، محل آن انتهای در و بود شود ارائه آن در بود قرار

ی ان 
ی تعداد و رضایت می   ی هب گرفته تعلق ستارگان   رستوران 

 پر کامل هنوز که بود تولد به متعلق هم دوم صفحه .الف

  .بود نشده

یسفارش لیست و بیعانه .کردم تنظیم اینو ببی  ی-  که هان 

ی کارکن، تعداد .دادن  به رو چی  ی همه و دادن که دیزایت 

ی ی با مرب  ع چهارتا جلوشون و نوشتم هم زیر صورت   عناوین 

 که مراسم آخر .زدم بد و متوسط خوب، خوب، خییل
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 و زننیم تیک رو هامرب  ع این کتاب، و حساب برای اومدن

یم وستاره تعداد امتیاز عنوان به  بعدشم .امضا رو ورقه

 برای رستوران کار ی نمونه از کاتالوگ یه شهیم این و نویسن

ی  .بعدی هایمشیر

ی از را شده چاپ یبرگه آذرخش  و خواند کلربوک درون 

ی لبخند ی ی که جایگایه به نگاه .زد عمیفر  امضا مختص 

ی و انداخت بود، خودش ی را هایشلب وسعت   .کرد بیشیر

ی دادن بد اگر-  کنیم؟ کارچ 

ی به کار نمونه-  باید خییل ویل .دیمنیم نشون مشیر

 .بدن بد که باشن اطفاری و اسقایط

 :گفت و بست را کلربوک .کرد مداخله رویا

ی جان آذرخش-  فقط .شد انجام  مراسم این کارهای تمام 

 تولد مراسم کردن لیست مونده  .برن کی  ی برگزار و بیان

هم .روز اون نخوریم مشکل به که ین داد قول رسآشی    بهیر

 .کنهیم ردیف کاراشو

 .خو ژوبی  ی بگو .رسآشی  ی گهیم چنان-
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 .کن بس لطفا روسانا-

 کودکان سوی و شد بلند وانسایل صندیل روی از روسانا

 :گفت و انداخت ساعت به نگایه .رفت

خونه ریمیم هابچه ومن-  رسآشی  ی این رویا قول به .آشی  

 .باهاشون کنه درست غذا داد قول

ی آبان  :زد لب و گرفت را روسانا دست 

 خوری؟یم توام خاله-

ی .خاله خورمیم که معلومه- ید هرچی    برای نصفش بی  

ی  .منه خیک 

ی رویا  :زد ترسر

 .لطفا کن تصحب درست هابچه جلوی روسانا-

ی به روسانا  :کرد اصالح .بازگشت آبان و آوان سمت 

 از قبل حاال .گلم هایبچه بود اممعده خیک، از منظورم-

 .بریم بدویید بکشه مارو معلم خانوم کهاین

 :گفت تاسف با رویا

یبچه اون بیچاره- ی معلمشون تو قراره که هان   .بیسر
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ی شنیدم- ی چ   .بخواد دلشون هم خییل .گفتر
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خانه رایه و گذاشتند تنها را آذرخش و رویا  .شدند آشی  

ی بودند، جاآن که افرادی آخرین ی ظروف   آخر ی که غذاهان 

ی مانده غذاهای از شب هر  بندیبسته خود برای رستوران 

دستکش .کردند آویزان را هاروپوش  و برداشتند کردندیم

ی را ها ی درون  ی زبعدا و انداختند زباله سطل   خداحافیط 

، ر ی از گرفیر 
َ
ی د خانه پشتر  نفر آخرین .شدند خارج آشی  

ی ی مسئول   
ی شسیر  ی ظروف  ی که بود شب شیفت   

 را کیسه ژوبی  

 .کرد رایه را او و داد دستشبه
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 باالخره؟ اومدید-

ی دور ی به دست آبان  را او موهای .کرد حلقه آوان گردن 

 :گفت و بوسید

ی با .عمو آره-  .مدیماوی پخیر ی برای آوان آبج 

 و بست برایشان را نایلون از شده ساخته پیشبند ژوبی  ی

 را هاآن انتهای و پوشاند هایشاندست به را هادستکش

 همان سپس نشاند می  ی روی را کودکان .نزنند لق تا زد گره

 .داد روسانا به هم را وسایل

 .کنید کمکمون شماهم-

یم خیکت به رو نصفش تررسی    ع طوراین .خاله آره-

یفرس  .تر

ی حی  ی روسانا  
 زده خجل و مبهوت روپوش هایدکمه بسیر 

یدندان لبخند ی و راست گردن  در سیع که ژوبی  ی نثار ی نمان 

 برگرداندن روی محض به .کرد داشت خود خنده مهار

 این دگر خواست او از و آمد ابرو و چشم آبان برای َمرد،

 و کوباندندیم هم به را هاقابلمه هاآن .نگوید را کلمه

ی آذرخش خانه و رساندیم پنجره به را پا یک که حیت   آشی  
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پیش تولد ی هایبرنامه و رساندیم می  ی به را پا یک زد،یم دید

 کنار ی داشت دوست .کردیم چک رویا با همراه را رو

ی امر ی در بار این داد ترجیح اما باشد کودکان  شانآشی  

ی خانه در .نکند دخالت یم وقت کارها این با نهایتن 

ی این و گذراندند  که قبل دفعه .دیدیم الزم را تنهان 

ستارضا
ُ
ی شام برای خانواده و ا  بودند اشخانه مهمان 

 .خندیدند و کردند پاش و ریخت زری و کودکان با اساش

ی دعوت ماند  
ی به شب آن که آرش گرفیر   مسافرت علت 

 .باشد شانهمراه نتوانست ماهان و ماکان با اشدوروزه

 .باشم آدیم طوراین نکردم انتخاب من خانوم روسانا-

ی ی به آغشته دهان   :پرسید و کرد تمی  ی را خود ُسس 

 چیه؟ منظورتون-

ی و افکند نظر بسته پنجره به   .نشست روسانا جفت 

 ترینشمهم اما داشتم آروزها خییل که بودم کیس منم-

ی ی .بود آشی   نیم جدی وبابام و من کیس بودم که جان 

ی یه .رو من امخصوص .گرفت  که شنگ و شوخ نوجوون 

 .بود بابام فقط حامیم تنها .داشت شدن رسآشی  ی رویای
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ی که کالش هر ی به اهمیتبودن   .فرستادیم منو بقیه، حرف 

ی ام رویام به .اومدیم باهام رو مسابقات تمام   ذاشتیم احیر

 .نداشتم مادر !خب و

ی ا قاچ  ی را پییر   دو ته،نشس چهارزانو و گذاشت بشقاب درون 

 .قرارداد ژوبی  ی اختیار در گوش

 .جنگیدمیم اطرافیانم با باید .موندم تنها رفت که بابام-

 مثل شدم باشن قائل ارزش برام و کی  ی قبولم کهاین برای

 بود رفتاری از انتقام بحث اما بود اشتباه کارم .خودشون

ه ازشون نخواست وقتهیچ بابام که  .بگی 

 :داد ادامه سپس دانست جایز را سکوت کیم

 که رو ساطور .اخم کیلو صد با خشک، شدم، جدی-

 به زدن حرف جرئت دیگه هیچکس کشیدمیم کاربید روی

ی شدن هاآدم اون همه .دادنیم خودش ی مهمون   کانکس 

ی بعد به اون از و سیارم رستوران هم من اما .ثابتم مشیر

ی همی  ی چنان ییم که ژوبیت   رستوران اون از .موندم بیت 

 بیارم دستشبه تونستم اندازم پس تنها با که کوچیگ یار یس

 .بداخالق و اخمو .همونم االن تا
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 .بده خییل کهاین-

یم بابام و خودم یاد ی منو .دارم دوست خییل رو هابچه من-

ی یاد ی .ندازن
 
ی .خودم به بابام رسیدگ  بهش .هاشمهربون 

 ویت بابام .کنم رفتار خوب هابچه با همیشه دادم قول

ی رفتار ی هاآدم همون توسط بچگیش  .بود ندیده خون 

 :گفت بغض با و لرزاند چانه روسانا

ی خوامیم معذرت-  .هامحرف و رفتارم بابت 

ی خوایه معذرت خوامنیم- ی خواستم فقط کت   خییل بدون 

ی اتفاقات و رفتارها از  طوراین .نیست آدم خود ی دست 

  .مباشی طوراین که بودیم مجبور .شدیم بزرگ

 در روسانا و کشید تنگسیر ی کاربید مصقل روی را ساطور

 :گفت و خندید ژوبی  ی .پرید خود جای

ی االن-  درسته؟ دیگه کردیم آشتر

ی-  .کردیم آشتر

 .بشوریم هاوظرف باید که پاشو پس-
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 همانند و شستند را هاظرف .دانستند غنیمت را فرصت

ی از دوست دو  انآوی و آبان .گفتند سخن اطرافشان مسائل 

ی لذید از ی غذا بودن  ی رنگ به و شدن التذاذ غرق   آمی  

 بدنشان به قوش و کش رویاهم و آذرخش .پرداختند

ی و دادند  شد خود خانه نخود نخود، هرکس آخر دست 

ی برای  .الیه به الیه و بودند مبهم که فرداهان 
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ی د فاصله روپیاده از شد باعث جمعیت ازدحام   از و  بگی 

ی  عجله .گذشت خیابان کنار ی شده پارک هایماشی  ی میان 

ی هرچه و داشت ی رسعت   دیرتر دادیم هایشگام به بیشیر

ی .رسیدیم سایه .کشیدیم عقب به را او ایچالهسیاه گون 

ی ترس با شد باعث بود دیده که ای ی تمام   و آوان که زمان 

ی هستند مهدکودک در آبان ر ی مقابل 
َ
 سسپ ، کشیک آن د

ی به را هاآن  و التماس با و دهد تحویل آذرخش رستوران 

 الف از .شوند خارج تنها ندهد اجازه بخواهد او از بهانه

ی تا  چنانهم را سایه آن وجود ی و دوید پیاده را آرش رستوران 

 .شود روروبه او با گرفت تصمیم و بست پلک .کرد حس

 آهسته اری هایشقدم .رساندیم مایان به را وهم این باید

ی با و برداشت یبن دیدن  ی به تبدیل که بستر ی پارکینگ   خیابان 

ی و رساند جاآن به را خود بود، شده  آن آجری دیوار ی پشت 

ی نفسنفس صدای که نکشید طویل .گرفت پناه  َمرد ی زدن 

 جناق شد باعث و کرد درهم را هایشسگرمه افتاده پا از

 .بایستد او جناق به

ی-  خوای؟یم چ 
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ه دورنگش و بلند هایریش ه شفی   در .داشتند حرسر

ی تابستان، تر
ُ
رک و 
ُ
ی از ضخیم ا  که داشت تن به برزنت جنس 

 بودند کرده رد هایشانگشت از سانت چند هایشآستی  ی

حه شلوار ی و حهرسر ی .بود گشاد بسیار که ایرسر  موهای درون 

 کردندیم ویزویز شپش و مگس هایش،شانه روی شده رها

ی و  
ی با را سیگار .بود زده قارچ را شهایپنجه مابی    دستر

 :گفت توان کم و گرفت آن از کایم .آورد باال لرزان

ی-
 
 .قشنگه زری دادی باد به که وپوالمی .وقبلم زندگ

 با نبود، انتظارش از دور نضت انگی  یرقعت وضع کهاین با

، حال این ی به رس مشمی    مخالف جناح و شانه سمت 

 :زد لب محکم و مردچرخاند

؟یم حرف داری پول کدوم از- ی پول تو زن    اصال؟ داشتر

ی ی و گرفت سیگار از دگری کام   آن با را خود سیاه دست 

ی تا کثیف شدت به هایناخن  .آورد باال زری نگاه حدواسط 

 :گفت تهدیدوار خمار، صدای ی با و زد خنده از پوزخند

ی- ند وجوده تمام 
َ
َسمو .کثافته زدم گ

َ
ی بهت بکشونم د  کهی 

ییم  .بیا راه بام .شر
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ی نضت .رفت ترپشت پا یک  هراسان زری ی حال   خون 

ی .نداشت ی به او وضعیت   .بود ترسناک و آور تهوع شدت 

 خود هایبیماری کهاین از قبل گرفتیم فاصله او از باید

 .کند منتقل او به را

ی- یم لفظ .دورورت نیس وافور .خوشگله زری کردی تغیی 

ی .برام آی ی مال کن جمع دستک دفیر  .شو هم مکتت 

ون زبان  .کرد ایجاد را بدی صدای دهانش با و آورد بی 

ی روی را چادر زری  دهان آب مبادا تا کشید خود صورت 

ی مرد  .باشد داشته او با اصابتر

ی-  تو شستت پات، تو تکله دیه .رست بینمیم چادرچقی 

ت ش   .خماری و نشئه از رهنیم چ 

 .نضت کنار برو-

یپ سگ ماهه یه- رت تا دمیم اسبون  نه و بچسبم خ 
َ
 ک

 .نگرفتم ازتون پولم تا رمنیم بگن بهشت .بشم جونت

 .کردی هاپویل فرارم بعد که پویل همو

 :گفت جدیت با و داد جرئت خود به
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ی گور تو- ؟ داشته کفن که داشتر ی باشر ی هرچ   کردب داشتر

 آخرین .شدی نشئه و خودکار لوله تک زدی تریاک،

 .رگ تو زدی رسنگ تو کردی که بود نهخوی پول قرونشونم

 با نداشیر ی برخورد برای او و برداشت جلو به گام نضت

ی ی تا مرد جسم  معده او بد بوی از .شد دور شدیم که جان 

ی به تصمیم اگر کهاین فکر با و خورد پیچ اش نیم تغیی 

 سیخ به دلش بود، نضت همانند هم او حال گرفت

 درد بدن که هم تنضی و کرد بغض زری .شد کشیده

ی برای را توانش  .بود کشانده زوال به کردن بحث بیشیر

ی عقب  :زد لب و کرد نشیت 

ینه تو جام رس ی باس ساعت ای- یم وکارتنم .باشم فضا سی  

ی .رساغتون آمیم باز .پدرا سگ دزدن  اون و آذرخش تو، ن 

 .سگ توله دوتا

ی  دهاستفا خود سالح از رفیر ی از قبل و دراز را خود دست 

 :گفت و کرد

ه پول .دستت نزدم دسمو تا یاهلل .بدم پول-  موادم جی 

 رساغتون اوموم .کنیدیم کار رستوران توی دیدم .بده
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م، ی .کنم نطق کلکم دو نذاشیر ی بگی 
 

ی زدن اوردنگ  ماتحتم دم 

س .دیدمتون ویل
َ
س ریدیم خایل د

َ
 .آیدیم ُپر د

ش خواینیم- ات بی  ی دخیر  شدن؟چ 

 .بده پولم .هاپتیاره جاشون به سگ-

ی .لرزیدیم هم گذشته زری  تنها .نداشت گفیر ی سخن توانان 

ی ده چند  قبل دفعه .دوید و انداخت او پا جلوی هزارتومان 

ی را او که  دوم بار .افتاد شک به دید مهدکودک مقابل 

ی جلوی ی با و کرد برخورد او به کاردان رستوران   آمدن 

هم او با که حال و رفت فرو قبل زری کالبد در آذرخش

 آوان  به نضت اگر .بود رسیده فاجعه عمق به شد کالم

ی زدیم دست آبان یا و ی .دیدیم چشم به را خود مرگ   حتر

 احوایل ناخوش سوزن رس ی یک قد ی به نداشت دوست

ی مبتال رسد چه ببیند را کودکان  هپاتیت، به هاآن شدن 

رم، قارچ، ی یا و شپش ک   زری داد قول آذرخش به .ایدز حتر

 در تا کند بازسازی را او باید کهاین مثل اما نشود قبل

   .شود ترقوی باید .بایستد نضت برابر
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ی هم چنانآن نضت سد ی  .شد رد آن از نشود که نبود بتت 

 جواب اگر .کردیم دور را او و بستیم را دهانش پول با

 نبود ساز چاره مبازه اگر و دادیم تحویلش پلیس به نداد

ی نقشه  دهد اجازه توانستنیم .ریختیم را مرد قتل 

ی در  و برگردد عقب به آذرخش  .شود کشیده نضت باتالق 

 خانوم؟ زری-

 خود سینه قفسه روی دست ترس از و پراند شانه

ی با زن و کرد نگاه او به مشکوک آرش .گذاشت  رچ 

ه مشوش فکری و زردرنگ  واژه .شد مردجوان خی 

ی «مسالی» ی واج زبانش نوک  ی اما شدیم آران   .نداشت صدان 
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 .بود شوک در هنوز .شدنیم باز کلمات ادای برای دهانش

 کند گریز او از و ببیند نضت با تراز هم را آرش بود قادر

ی آرامش عطر ی بوی اما ی نوع و مردجوان بخش   که بیان 

ی باالخره و آورد خود به را زن داشت
 

 .کاست اشازدستپاچگ

 آدیم بر من از کاری اگر نیستید؟ راهروبه خانوم یزری-

 .بگید

 .ترسیدم فقط بود کوچیک تصادف یه .خوبم پرسم نه-

 را او هایشچشم با .داد قرابت زن به را خود نگران آرش

 :پرسید و کرد چکاب

به خوبید؟ االن-  نخوردید؟ که جدی ض 

 گذشتم موقع به .نداشتیم برخوردی اصال .نبود جدی نه-

 .ازش

 با زن گمانش به آرش و داشت اشاره نضت به زری

ی هنوز .بود کرده برخورد ماشی  ی یم موج نگاهش در نگران 

 را مردجوان تا کرد مجبور توجیه، و ادامه به را زری که زد

 .کند مطمی  ی خود بودن خوب از

 



  روبِن                                                 

 

ی و خوبید که خداروشکر- یم دارم من .نیفتاده بدی اتفاق 

ی رم یم اگر .خونتون بیام نبود قسمت لقب دفعه .آبان دیدن 

 .بریم باهم بیاید خواید

ی در ، حال  ی حاض  ی توانان   به .نداشت را آذرخش با رویارون 

ر ی سوی ی
َ
ی د  حی  ی همان در و کرد حرکت رستوران پشتر

 :گفت

 رو هابچه .بودم آذرخش پیش جااین اومدن از قبل من-

ی از .دادم تحویلش ُبردم  به هنداری دوست اومده آبان وقتر

 .بشه جدا ازش مهد هایساعت جز

ی به تا پرداخت رویپیاده به زری با آرش  
 شده پارک ماشی  

ی ر ی مقابل 
َ
ی د  :گفت شناسانهحق .برسد پشتر

 .شدمنیم جدا ازش لحظه یه بودم جاش به منم .داره حق-

ی کنمیم فکر این به دارم- ی چه قرار ی بره وقتر م رس بالن   دخیر

 .بیاد

  .گذاشت رس پشت رو بدترش آذرخش-
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 فکر بینشیم هرگ .برداره آذرخش رس ی از دست دنیا کاش-

ی اون کنهیم ی توی غرق   از لطفا .کشهیم درد فقط اما خوشر

ی اینا و تصادف جریان  .بشه نگران خوامنیم نگو بهش چی  

ی به نماند  و رفت او .دهد نشان توجه آرش واکنش 

ی خوب به که درحایل متالم، و متاثر مردجوان  حال نبودن 

ی سوی به داشت، ایمان زری روچ  .رفت آذرخش رستوران 

ر به تقه دو
َ
ی با شد مصادف ورودش و کوباند د  رویا خروج 

ی از  با .کرد عبور او از پرش احوال از بعد و زد تبسم .دفیر

ی  رفته خواب به شده پهن پتوی روی که کودکان دیدن 

ی بودند  را هاآن دیدگانش با و داد وسعت را هایشلب قوس 

 .بلعاند

 باالخره؟ اومدی-

 .حجله به اومد عروس باالخره-

ی را آن فورا و زد قهقهه آذرخش  پنجره از .کرد صدان 

 و برداشت بود، گذاشته هابچه برای ژوبی  ی که کیگ ظرف

ی با همراه ی عسیل روی که چای فالسک  نج 
ُ
ی ک  خود دفیر

ی آرش از داشت  هایصندیل روی دو هر .کرد پذیران 
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هیچ .کردند نگاه آبان و آوان به و نشستند وماتیککری

ی به و نداشت خود رس ی برگردان به میل کدام
 
گ  ادامه خی 

 :پرسید آرش از و شکاند را سکوت باالخره آذرخش .دادند

 هم دیگه کار یه ها،بچه دیدن جز به که بودی گفته-

 !داری باهام

 برات رفتم جا چند یه هابچه با سفر رفتنم از قبل .آره-

 .کنم جو و پرس

 کنکاش .شد خم کیم و چسباند هم به را زانوهایش

 :پرسید گرایانه

 من؟ برای جو؟ و پرس-
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ی .گذارند نظر از را آبان و آوان چندم بار ی برای  را جمالت 

 :گفت و داد قرار هم کنار

 کنمیم سیع»:گفتم .چیه جریان دونستمنیم قبال من ببی  ی-

م وری حضانتش ی تو ویل «بگی   ی قضیه»:گفتر
 است دیگه چی  

 پیدا رو در راه بگم خواستم .«نداره شناسنامه آوان و

 .کردم

ی- ی خواییم یعت 
 

ی شهیم دار شناسنامه آوان بگ  کهاین بدون 

 باشه؟ اصالن وجود ی به نیاز

ی آرش ی تمام  ل را آذرخش  که کرد جمع را خود حواس   کنیر

 از را کودکان خود دهزی هیجان صدای با مبادا تا کند

ی با .کند بیدار خواب ین 
 :زد لب ممکن آوای کمیر

ی قبال دونمیم ببی  ی-  بهت مستقیم و راست یه رفتر

ی باید نداری شوهر چون»:گفیر ی یم 
َ
 رسپرست یا بچه ق

 صحبت دادگاه مشاور تا چند با .کردم تحقیق ویل «باشه

 گذاشیر ی فرار راه .دادم می  ی زیر ی از و چرب سیبیل .کردم

  .جلوم
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 عمق را خود هایلب انحنای شوق، از پر رس ی با آذرخش

ان اما بود ناباور .داد  .حی 

ی آوان مادر اصال تو آذرخش-  به بیمارستان توی .نیستر

 بریم تونیمنیم و نداری والدتم گوایه .نیاوردی دنیاش

یم براش  تام وکالت شوهرت به بگیم، تونیمیم ویل .بگی 

ون نداختتا خونه از اونم و دادی ی توام بعدش .بی   جان 

ی ی و نداشتر ی کوچ رفتر  بیابون و دشت و کوه توی و نشیت 

ی .موندی  به جاهمون رو بچه ایحامله فهمیدی هم وقتر

 برای و بچه مدرسه برای شهر اومدی االن .آوردی دنیا

ی شناسنامه خواییم همی  ی  .بگی 

  .آرش شدم گیج من-

یبیش کیم و بسته و باز را هایشپنجه  بار این .کرد فکر یر

 :آورد زبان به ترآسان را جمالت

یم شاهد دوتا اگر»:گفیر ی من به-  شهادت تا احوال ثبت بی 

 به بیابون و دشت توی توام و توئه بچه این که بدن

ی بچه پدر از ساله چندین و آوردی دنیاش یم نداری، خی 

 این کردن تاکید بگم باید اینم .«بدن شناسنامه بهت تونن
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ایط این احوال ثبت ببینید باید اول احتماله، یه فقط  رسر

 شناسنامه یا پدر وجود ی قانون روی چنانهم یا پذیرهیم رو

 .داره اضار اون

 :افزود دگری مسئله آوردن یاد به با

ی تو تازه-  طالق ُمهر .تهشناسنامه توی هنوز اصالن اسم 

 کنهیم تایید رو طالقتون سیستم توی کی  ی رسچ .نخوردی

 حرفا و شهادت این کی  ی قبول اگر  .یکیه حرفامون با که

ی رو، ی ممکنه حتر ی .باشه پدر حضور مثل مراحلش بافر  یعت 

 پرداخت جریمه دادگاه، بدن رجوع کردی اقدام دیر چون

ن بعدش .کنیم ی پزشک بی   و سن تخمی  ی برای قانون 

 روزی همون تاری    خ به رو تولدش تاری    خ و شناسنامه  بعدم

 .کی  ی آماده و ثبت اومد دنیا به که

؟ باشم امیدوار-   یعت 

 امیدوار بیا ویل .احتماله همه اینا .دونمنیم آذرخش-

 .باشیم

 :گفت ندامت و حرست با
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ی .خوبه خییل بشه اگر-  الگ .ترسیدم الگ چهارسال یعت 

 ...الگ .بودم نگران

ی آرش ی تا گرفت او سوی به را دستمال   تمی  ی را خود صورت 

ی با .کند  :پرسید ترحم چاشت 

ی و درست چرا چهارسال این- ی حسان   آخه؟ نبودی پیگی 

 جمع وخودم دوساله .همش بودم فراری من؟ بودم کجا-

ی .کردم کار فقط مدت این توی و کردم جور و  هم پیگی 

ی ویل کردم  .بود فایدهن 

د را آذرخش هایانگشت  :زد لب اطمینان با و فرسر

  .کنیمیم درستش-

 .آرش تمممنون .ممنونم-

 کم خوردیم بستبن به اگر نشد، اگر بده قول بهم فقط-

 ترجیح ویل کنم امیدوارت الگ خواستمنیم اول .نیاری

ی دادم  یه فقط اینا گفتم بهت .بزنیم تاریگ توی رو تی 

ی همه .احتماله ی چ 
 

ایط و قوانی  ی به بستگ  احوال ثبت رسر
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این از بشم پشیمون و بشه بد حالت نذاری بده قول .داره

 .گفتم بهت که
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 ترس ناامیدی از و بود امیدوار .کشید باال گردن آذرخش

 او فرزندش که نبود این از بدتر برایش چی  ی هیچ .نداشت

ی و بستبن  هیچ از دگر پس نکند خطاب مادر را  تنگنان 

ی در .هراسیدنیم
 
 این بود رفته احتضار روبه بارها زندگ

 پس پاهایش نه دگر شدیم تسلیم نه .قبل روی هم دفعه

ی کشیدیم ی در اگر حتر
 

 کپسول یک با گرفته آتش جنگ

ی  .باشد ایستاده کوچک آتشنشان 
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 قدرهمی  ی .ناامید نه بشم ناراحت نه دمیم قول .شمنیم-

ی کمک بهم تا کردی تالش که  دنیای یه برام خودش کت 

 روی ماین .آبان و آوان موی تار ی یه فدای نشد اگر .بزرگه

 .تالشمونه مهم ُبرده آب هایمال

ی عالقه با .شوند خارج فضا این از تا کرد منحرف را مسی 

ی در که ای ین   :گفت داشت فواره هایشزجاجیه ن 

 .توئه شبیه خییل آبان-

ی .آره-  .مهآینه .خودمه مثل 

 .گرفتید شناسنامه اون برای بازهم که خداروشکر-

ی حداقل  .جلدت سه توی ثبته هاتبچه از یگ اسم 

ی ی هرگز را مسئله یک این .شد درهم اشچهره خطوط   جان 

 گوشش در دیگران فشار تحت اصالن قدرآن .بود نگفته

 یاد از که بود کرده تهدید مرجان و تاکید سوگیل خواند،

ی .کند بیان را آن بود ُبرده  برای ایکلمه تمام چهارسال 

ی  
ی ساخیر   را قلم یک این نبود بلد .نداشت آن جمالت 

ل اما .بگوید
ُ
ی و خود شناسنامه به زدن ز  

 روی گریسیر 

ی فاقد ی که ایصفحه  .بود بلد خوب را بود فرزند نام 
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ی چرا آذرخش؟- وت؟ توی رفتر  هی 

ی با من-  .کردم زایمان سوگیل مدارک 

 .انداخت رسفه به را او و پرید آرش گلوی در کیک

 خشآذری و شدند رسخ زیاد ی فشار از هایشپلک گرداگرد ی

ی ی که وقتر د او به را آب لیوان  ی در سی  ی عوالم   ادامه پریشان 

 :داد

ی نتوستم تاحاال واین-  .بگم خلوتم یا فکرم ذهنم، توی حتر

ی  باید .کردن وادارم اما .کنمیم مرورش که بار ی اولی  ی حتر

ی .بودیم قرص دهنم ی پرسیدنیم هرچ   باید .ندم سونر

ی پور،عبدی سوگیل من کردمیم تاکید سخت و سفت  زن 

ی فم اصالن   و کردن شک محال، فرض بر هم اگر .رسر

ی   .آذرخشه اون بگه سوگیل کجاست؟ دوم زن پرسیدن 

ی بر خیالش کبوتر ی ی بام 
 
ی خود به آوارگ  مبادا تا زد مشگ رنگ 

ی به را او هاکرکس ی جرم  ی سپیدی عاشق  ند چنگ بودن   و بگی 

 قطره رد ی و بود شده رسدش نزار و زار .بکشند نیش به

رم اشک، ی دچار را پودرش ک 
 
 .کرد ماسیدگ
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 .بیمارستان رفتیم من جای به سوگیل شدم، که مرخص-

 و هامبخیه من نبود ی برای شونبهونه .مرجان هم گایه

ی ی .بود پاره شکم  مو بار یه خدا رضای محض  دن شی   بدن نی 

ی .مبچه به  من کردنیم فکر دور ریخیر ییم دوشیدمیم هرچ 

م .فهممنیم ی شی   مهرم تا شد سینک آبراه و هاملباس حروم 

 .نره مبچه جون به

ی ی گذشته در و کرد پرزپرز را کاغذی دستمال  ی    .س 

ی آبان-  و بزرگ پورعبدی خاطر ی به اصالن، میل برخالف 

ف، خانواده آبروی ی اسمش رسر  سوگیل شناسنامه داخل 

ی .رفت ی از من نصیب   که هامهاشک قطره رد ی هامبچه اسم 

  .مونده اسمشون خایل جای روی

ی به دل آرش  شنیدن او گریه صدای .داد آذرخش دل 

ی .بود خونی  ی اساش اشحدقه اما نداشت ی دگر نام 
 
 زندگ

ی آذرخش، ی ظلم   بود مانده باز آخرش که فیلیم .بود پایانن 

 .شودیم اضافه آن به چنانهم است جهان در بال هرچه و

 .دارد بخیه جای تنها بودن، مادر از که مادری

ی خاله؟-  شده؟ شام وقت 
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ی در چشم ی آرش چشم  ی تبسم  فی  ی با داشت تضاد .زد فراچ 

 ی
ی فی    .کودکان برابر ی در شده بخیه .باشد باید اما اشبیت 

ی- ی اما .نه شام وقت   کیل .شده پز ژوبی  ی عضانه وقت 

 .بود منتظرتون

ی پای روی آوان و آذرخش راست پای روی آبان  آرش چپ 

یشکالت و بود گرفته گرم رشآ با آبان .نشست  او که هان 

ی  رسمش و اسم او، از .خوردیم ولع با کرد،یم پوست بدون 

ی پیدا از شد خوشحال و پرسید را ی کردن    .جدید دوست 

ی- ؟ بابای شما راستر  آوان 

ی از آوان- ه من دخیر  .بیشیر

ی به
 
 و خندید بایل فراغ با .افکند نظر آذرخش فروماندگ

 :گفت

ی من-  .آوانم دان 

 خطاب .دریافت را منظورش او و کرد اشاره آبان به آوان

  :گفت سوگیل و اصالن به

  .کنیم بازی باهم بیاید-
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ی سوگیل ین  ی از خی   کریستال ایمیوه جا اصالن، داغان حال 

  :پرسید زده کمر به دست و گذاشت کنسول روی را

  بازی؟ چه-

ی هوهو- ی چ    !چ 

  .قبوله-

ی .ایستاد جلو کودکان اضار به اصالن  به و  آوان او پشت 

  و  رفت زنان درجا اصالن .قرارگرفتند سوگیل و آبان نوبت

  :خواند

   .هوهو قطار قطار-

  :گفتند او جواب در صدایک بقیه

ی- ی چ    !چ 

ی جز به گفتند همه  نماندن عقب برای و خندید که آوان 

شادی و چسبید سفت را اصالن شلوار ی دوسوی قافله از

ی .دوید کنان ی از که اصالن  ی برایش دید را او زمان   ستودن 

 پایی  ی گلویش آب با را هایشحرست گولهگوله و شد

ی تنها   و بود نهاده قدم  بزرگ ایخانه در .فرستاد  چی  
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 و استوار َمردی حضور خورد، غبطه آن به و دید که

 که افسوس .کند خطاب پدر اورا که َمردی .بود مستحکم

ی نعمت این از  چنی  ی خود رویاهای در تنها و بود بهرهن 

ی .شدیم متصور را تکمییل خانواده  و بازی به را ساعتر

ی شادی ی از رسشار روزی و کردند سی   خود برای را خوشر

 دو که همی  ی و بود قضیه ظاهر تنها این اما زدند رقم

ی به سوگیل شدند، باکسایکس رسگرم کودک  اصالن کت 

ی با و انداخت چنگ ل اشچهره به شده سندروس رچ 
ُ
 ز

ی اصالن .زد ی وقتر  خود جدل و بحث دید، را او وخیم حال 

ی به را آذرخش و د فراموشر  .ُبرد زن پاهای زیر دست و سی 

ی از دور ر بسیر ی بعداز و کرد اتاق رایه را او هابچه چشم 
َ
 د

ی و ان حالش تا گرفت جا کنارش داورهایش دادن    .شود می  

                                                 ***   

ی و ترس با  و ساختمان به نگایه شده رنگ به رنگ پوستر

 تنها و فرستاد برایش عجله با پاینده که آدرش به نگایه

ی  .انداخت بود شده ذکر آن در واحد شماره و خانه نشان 

 پرت آسانسور درون را خود نگهبان چشم از دور سپس

یبدون و کرد  به .زد را نظر ردموی طبقه دکمه وقت، فوت ُ 
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 طویل و درآورد صدا به بار چندین را زنگ رسیدن، محض

ی درگاه در آبان که نکشید   .شد حاض 

 :�🌺�روبنی.خاله سالم-
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یندارم.یخالهیهمیندارم.یعمهیهمیندارم.یدوتایعموی- منیدان 

 دارمیفقط.ی

یدگرییبهیآبانیدادیویگفت:ی  آرش،یشکالت 

یتوامیم-  باشم؟یخواییدان 
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یغمزهی یکهیچاشت  یاویشدیویبایلحت  یآوانیرایگرفت.یزل  دست 

 ویالبهیداشتیپرسید:ی

یمنمیباشه؟اجازهییم-  دییدان 

ی«یبله»آوانیبهینشانه پلکیکوباندیویآبانیبایرسخوشر

یپرید.یآرشیاویرایهمیروییپاییخودینشاندیوی باالوپایی  

موهایشیرایبوسهیزد.یدریچنتهیآذرخشیحقدیویعقدهیپرسهی

یدنیایقدحییم یاقیانوس  .یدرون   
زد.یبرایییکیخانوادهیداشیر

یکودکانشیشادیویفرویُبردیویآن چهیکهیباالیآورد،یبودن 

ینوری یبودیامایدریمیانیتاللویشکست  سالمتیویآرامشیداشیر 

هاییآذرخشیگمیشدندیدریافتادیویخواستهییدریآب،یپیاله

یلهف  ها.یهایویمرارتشلوغ 

م؟هایرویباخودمیبذارییبچهیم-  ی 

کنه.یاونمیشهیدورم.یآفتابمیکهیدارهیغروبییمسکوتییم-

یجمعه.ی  غروب 

یجمعه- ییمغروب  ؟هایرویدلگی   دون 

ه.ی-  همیشهیدلگی 
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یکیف یزیپ  یکمربند  یآبانیرایازیزیر  اهن  هاییکودکانیرایبست.یپی 

یموییآوانیرایسفت یپرسکیدریآوردیویکش   
یجی   تریشلوارک 

یدل ییآذرخکرد.یبراییزدودن  یصداییاویگفت:یگی   شیویغم 

یکردنیدل.ی-  پسیتوامیباهامونیبیایتاینهیسکوتیباشهینهیگی 

یبرداشتیویافزود:ی یآذرخشیرایازیچوبیرختر  چادر 

 رستیکنمیبریم؟-

هایرویتنهایبذارم.یفردایمراسمیداریم.ینیم-  تونمیدخیر

ی یکرد.یچادریرایبهیجاییقبل  یراهنمان  آوانیویآبانیرایبهیخروچ 

 گفت:یخودیبازگرداندیویی

.یمنیویبچه- ریمیهاییمازیاالنیخستهینباشیدیسهیتان 

یاینخوش خوادیحواستیپیششونیباشهیطورینهییمگذرون 

 ره.یشونیرسییمنهیهمیاونایحوصله

تونیحواسمیرویجمعیکاریکنمیدلمیرویچهیکنمیکهیبدرقه-

یکنه،یبهیجاشیدنبالتونینخیکشییمنیم شه.یتازه،یبودن 

ین یهرروزمه.یتریحواسمیپیشیاونایشی   نیبخش 
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ابرویباالیفرستادیویبراییرفعیکردنیاینیحاالتیازیهردوی

 نفرشانیگفت:ی

یمیلییم- یمیدستمون،یازیلحظهیحرکت،ینخبرگشتت  هاییگی 

 بافیمیتایبرسیمیپیشیپات.یدلتیروییم

یبچه-  هامیباش.یمراقب 

یراستیگذاشتیویلبی یراستیخودیرایروییچشم  یدست  کف 

 زد:ی

 بهیامیددیدار.یسمعایویطاعتایبانو.ی-

یرستورانیهرباریکهیصداییزنگوله ر 
َ
ییآویزانیازیباالیید

یسوییآنیییاییبهچونیبیابانیزدهآمد،یهمیم یجرعهیآن  امید 

یکودکان،یخستهیازیرسابیبهیجاییقبلییم دویدیویبایندیدن 

یازیخودیبازییم گشت.یچندینیباریبایارشیتماسیگرفتیویوقتر

یآن کرد.یبهیارایتلفنیرایقطعییمشنید،یناچهاییمرسگرمیبودن 

ی یحالیاویحدیین  قراریبودیکهیکارکنانیهمیمتوجهینزاریبودن 

یتلوزیونیخاموشیشدیوی یبهیخانهیرفت،یزل  یوقتر شدند.یحتر

ی .یزرییکهیبهیخاطر  ریکردینهیمعدهیازیغذایسی 
َ
نهیلبیازیآبیت

یرستوران،یتایدیروقتیمشغولیبهی حادثهیامروزیویشلوغیبودن 
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یکهیدریکاریبود،یکلیدیب یآذرخیسر هیقفلیانداختیویبایدیدن 

ی تاریگینشستهیبود،یروحیدریکالبدشیبهیکمایرفت.یاولی  

یآن یآوانیویآبانیبودیویوقتر هایرایاقدامش،یجستجویکردن 

 ندید،یزانویخایلیکرد.ی

 هایکجان؟آذرخش؟یبچه-

ون.ی- یبی   بایآرشیرفیر 

یافتاد.یا یخودیرایبهیدیواریبندیزدیویدیوارکوبیبهیزمی   زیدست 

کهینکندینضتیکودکانیرایبایخودیبردهیباشدیوییایفکریبهیآن

هایرساندهیباشد،یدریمرزیسکتهیبودیویحالیبایآزارییبهیآن

یحقیقتیآسودهیشد.یپنجه هایشیلرزیدیویلیوانیرایفهمیدن 

یگرمیرایرایهیگلویکردیویدکمهیالمپیرایزد.ی یگرفت.یآب  یشی   زیر 

 آذرخشیامروز...ی-

ینضییم تیویبرخوردشیبایاویبگویدیامایخواستیازیحضور 

یتلفنیهمراهیازیادامه دادنیجملهیاویرایبازداشت.یصداییزنگ 

یلب یآبیازیسوک  یاصالنیباعثیشد  اشیهایشیروییچانهنام 

جارییشودیویکالمیدریدهانشیماسیده.یبایصداییآذرخش،ی
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دیویبایآن یرایفرسر چهیکهیشنید،یلیوانیازیدستشیرهایدکمهیسی  

یزنیرایخیسیکرد.یبریفرش،یشدیویعالوه یگاواردین   شلوار 

ه؟- یشده؟یچهیخی   مامانیچ 

هاییمرتعشیخودیرایروییآذرخشیگرداندیویزرییمردمک

دستیروییدهانیاویگذاشتیتایاصالنیصدایشیراینشنود.ی

یَمردیمدامیتکرارییم یبابت  یآبانیباشندیویهربار  کردیکهیمراقب 

یخودیریایجادیمزاحمتیکردنیبراییآن
 
مندگ ایبهیهایابرازیرسر

آورد.یصدایشیگرفتهیبودیویزرییبدتریازیاویبزاقشیزبانییم

 خشکیشدهیبود.ی

 گم.یخیالتونیازیبابتیآبانیراحتیباشه.یتسلیتییم-
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یبریرسخودیکوباندیوی گویانی«یوای»آذرخشیدودستر

یناییگریهیکردنیرای یخانهیرایچرخید.یبهیرسیزدیویحتر دورتادور 

دریآخرینیدیداریازییادشیهمینداشت.یچهرهیسوگیلی

یآوانیویفراموشینیم یبهیآغوشیکشیدن  شد.یطرز 

ع ینگهتض  یزنیویهایشیبراییبیشیر یاو.ینگاهیپشیمان   
داشیر

یبری حاللیتیطلبیدنیاو.یهمهیویهمهیرژهیکنان،یشاتگان 

جمجمهیآذرخشیگذاشتندیویخونشیرایبهیدیواریپاشاندند.ی

یرایکهیهیچ یآنینشدهیکدامیمتوجهیافتادزرییدیوارکون  ن 

یاویهمیهمانندی بودندیبرداشتیویبهیمیخیآویخت.یحال 

ینداشت.یسوگیلیرایندیدهیبودیامایزیادیازی آذرخشیتعریف 

ی یمرگیرایعمیقیچشیدهیبود.یآرزویبهیتنهان  دستیدادیویحس 

خودییکیلشکریبودیکهیزرییرایبهیورطهیسوگواریی

 العمرییکشاند.یمادام

سیراستییم-  گه؟مامان،یتوروخدایبی 

 هاییخودیسییلیزدیویواگویهیکرد:یبهیگونه
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ییم- میبراییبچهواییآبانم.یواییپرسمیچ  م،یخوادیبکشه.یبمی 

 وینبینم.یغمش

 تلفنیهمراهیزرییرایجلوییزنیگذاشتیویمستاصلیگفت:ی

سیمراسمشیکجاست؟یکدومیقطعهی- مامانیتوروخدایبی 

 برنش؟یم

 پرسم.یشهیآذرخشینیمنیم-

 مامانیلطفا.ی-

 هاییاویرایماساژیدادیویگفت:ینشاند.یدستزرییآذرخشیرای

یشدی.ینیم- یاالنیاحساسانر خوامیبری.یکجایبری؟یچ 

یبهشون؟یم
 

 خواییبگ

 دم.یکنم.یقولییمازیدورینگاهییم-

یدیداریبهیقیامت؟یبذاریقیامتیکهیشدی- مگهیبهشینگفتر

 ببینش.ی

یکوباندیویبایماللتیگفت:یرانی  هایشیرایبهیزمی  

 میبگمیمنیمرگشیروینخواستم.یخوااالنمیقیامته.ییم-
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یآذرخش.یولیکنیاونایرویخواهشییم- کنمیاینارویبهشیگفتر

 اینیهمهیخودتیعذابینده.ی

 کنم.یتورویجونیمن.یتورویروحیآرزو.یمامانیالتماستییم-

هاییآذرخش،یتلفنیهمراهیرایبرداشتیویزرییبایشنیدنیقسم

یدومیگفت یاولیپاسخیندادیویبار   :یشمارهیاصالنیرایگرفت.یبار 

 کنم.یبراتونیپیامکییم-

یاصالنیرایبهیآذرخشیانتقالیدادیویزن،یرسیبهی زرییسخنان 

یبراییدیواریوصلهیزد.یپلک یتوان  هایشیرایبستیویحتر

یازیکودکانینداشت.یآرشیاوضاعیآذرخشیرای استقبالیکردن 

یاوی یآنچهیکهیزرییبرایشیتعریفیکرد،یکنار  دیدیویبایشنیدن 

یم هیزد.یزرییآوانیویآبان  تعجبیازیکمیمهرییآذرخشیرایچنی 

یبهیرسویسیُبردیویآرشیگفت:ی  براییمسواکیزدن 

جدیی«.یخواییبرییمراسمیتدفینشیم»مامانتیگفت:ی-

؟  هستر

 یآره.یبایدیبرم.ی-
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یچاییبراییخودیویآذرخشیریختیویخریدهایی دویلیوان 

ی یسیت  کودکانیرایروییکابینتیگذاشت.یقندانیرایدرون 

یآذرخ  شیکوچیکرد.یگذاشتیویدوبارهیبهیعزلت 

.یعضییم-  آمیدنبالتیتنهاینباشر

یخاکشیخایلیبشهیبرمیبشینمینیم- خواد.یبایدیوایسمیدور 

ش.ی  باالییقی 

یپنجشنبهیبری؟یاالنییمیم- .یخواییبذارییروز  زونینیستر

 تازهیفردایهمیمراسمیهستیتوییرستوران.ی

یپنجه یلیوانیسقوطیکردیویدریقندیازیمیان  هایشیبهیکف 

 غرقیشد.یدریاییفکریمست

یفرداینرم؟یم-
 
 گ

.یمطمئنمیدوریایستادنیهم- دواییییشلوغه.یهمهیهسیر 

یدردتینیم شه.یتدفینمیکهیعضه.یمسلمایتایخاکشیکی  

یبهیغروبییم یکی   یشامیوینوحهیخون  شه.یتایتشکریویاعالم 

یبرییروییخاکش.یمهمیاینهیخوری.یآخرمینیمشبییم تون 

 ورینیست.یآدرسیخاکیویقطعهیرویداری.یپنجشنبهیهمید
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زرییقدرشناسانهیبهیآرشینگاهیویازیاویتشکریکرد.یآرشیرفتی

یدویکودکیدرازیکشیدیویآن هایرایبهیخودیویآذرخشیمیان 

د.یبوسه هاییمتداولیبریموهاییآبانینشاندیویآوانیرایازیفرسر

انیکند.یهرچندی یخودیرسشاریکردیتایساعتیقبلیرایجی  مهر 

یآذرخشیرایبهانهیسکوتیاویقرارد
 

ادیویبایرسگرمیزرییخستگ

هایدریحیاطیرفتاریاویرایگچیگرفت.یآذرخشیکردنیبچه

یآبانییمیم آیدیویدانستیخاکیکهیرسدیشودیاصالنیبهیرساغ 

ونییم ماندیویکشاند.یبازیآذرخشییمقلبیرایازیسینهیاویبی 

یآبان.ی  آوانیویبوییتن 

 ترسمیوقتیبرهیویدیریبشهیمامان.ییم-

یدیریبشه؟-  براییچ 

یآ-  
یچهبراییداشیر  یبان.یببی   قدریعمریآدیمیکوتاهه.ییعت 

رسهیروزییکهییهیخانوادهیآرومیباشیمیبدونیکمیویکرسیییم

 هاییتنمون.یپاره

مهیخودیرایبازییدادیویمتحرسیلبیزد:ی
َ
یل  دامن 

 کنه.یمایدیگهیآرزویروینداریم.یرسهیویلیمارویکاملینیمیم-

یخمیازهیکشیدنیبایصداییخواب  آلودیگفت:یمیان 
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میبرا-  ییخودمون.یبراییزندگیمون.یبمی 
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*** 

یبرجستهیشدهیروییسنگ.ی یُرز  هیشد.یبهیگل  یسوگیلیخی  بهینام 

ی یاو.یکفیدستیروییسنگ  یطلوعیویغروب  بهیتاری    خ 

ییمرمری گذاشتیویرسدییآنیپوستشیرایگزگزیکرد.یعکس 

یزنینگریست.یششیروزیتمامی سوگیلیرایبرداشتیویبهیتبسم 

یبالی یاقدامیکردنیهمانندیمرغ  انیبود.یحتر ویپریبستهیحی 

دیدیویبغضیبراییشناسنامهیآوانیرایفراموشیکرد.یآبانیراییم

ییم  
ترکاند.یازیدوریخانهیاصالنیرایدیدیویآنیحجمیازیبی 
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هیویتاریکرد.یآبانی یمشگیدنیایرایبرایشیتی  تسلیتیویپالکارد 

بهییمآن یهضمیاینیهایرایببیندیض  خورد.یروحیهیاویتوانان 

یعبدیا
 
پوریتفاقیرایندارد.یرنجیده،ینگایهیبهیآرامگاهیخانوادگ

یآنیبازیبود.یهرچندینگهبانی ر 
َ
انداخت.یخوشبختانهیامروزید

ی یرایدادهیبود،یهمچنی  
یمتوف  یبستگان  بهیاویاطالعیآمدن 

یکردیکهیعبدی
 

یمیتیدریاینپرچانگ جایاضاریپوریبراییدفن 

تفرقیباشند.یاشیمکردیزیرایدوستینداشتیاعضاییخانواده

افیکردیکهیسوگیلیبرایی یزنینظریافکندیویاعیر دوبارهیبهیمزار 

 رفتنشیزودیبود.یبسیاریزود.ی

یگل.یخاکیحرومشیباشه.ی- یسوگیلیباغ 
 زودیرفتر

هاییگالیلیرایپرپریکرد.یبایگالبیرایروییسنگیپاشاندیویگل

 نازشیگفت:ی

مریزاد.یآبانیرویعایلیتربیتیکردی.یمثلیمامانشیدست-

ی  ویخوبیباریآوردم.یپاینیست.یباوریکنیمنمیآوانیرسیوین 

یخودیرایبهیبطرییرایدریدستیچالندیویاین یدویدست  باریکف 

یزنیوصلهیزد.ینالید:ی  نام 
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طوریباینبودتیکناریبیاد؟یروزیبایآبانیچهیکنمیسوگیل؟چه-

بیستیویچهاریساعتهیویاونیبیستیویپنچیباریرساغتیروی

ه.ییمیم یبراشیبیاری.یگهیبهیباباشیقولیدادییکگی   یلیسوغانر

 خندییزدیویافزود:یغم

پرستت.یممنونمیازتیخییلیدوستیداره.یمثلیُبتییم-

یازی سوگیل.یفرصتینشدیدرستیازتیتشکریکنم.یماهایوقتر

فهمیمیچهیخایکیبهیرسمونیشده.یکاشیدیمیتازهییمدستییم

 شدیم.ییهیطوریدیگهیباهمیآشناییم

یآویزانیگرفتی  ویگفت:یبرپایزد.یچادریرایبهیحالت 

یآرامشیابدییباشه.ی- .یروحتیقرین  امیدوارمیمنویببخیسر

 هامونیباشم.یدمیمراقبیبچهقولییم

یماندنینداشت.یقامتیراستیکردیویبهی یازیاینیطاقت  بیشیر

ونینرفتهیبودیکهی یآرامگاهیبی  ر 
َ
چپیپیچیدیتایبرودیامایازید

یبهیآرنجشیدردشیرایبهیفغانیُبردیوی یسختر یجسم  برخورد 

یکهیخوا ستیواکنشینشانیدهدیصداییزنیاویرایهمی  

 ساکتیکرد:ی

یتویاین- یزنیکه؟کارییمجایچ   کت 
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صداییمرجانیباعثیشدیکهیصامتیویُبهتیزدهیبهیاوی

ی بنگرد.یزنیبایقصاوتیویبدرحیمیبازهمیبایعصایاویرایمورد 

یبدییبهیاویرساند.ی  اصابتیقراردادیویآسیب 

تیازیکجایجایهرزه.یاصالیرسویکلهتویغلطیکردییاومدییاین-

پیدایشد؟یاونمیبایاینیرسیویوضعیجدیدییکهیبرایخودتی

یمن یوینیمدرستیکردی.یهرکیسیرویهمیگولیبزن  تون 

ی یکردهین  .ییمعلومینیستیاینیهمهیسالیکجایکمی   همهیچی  

بودییکهیتایصدایینوحهیسوگیلیرویشنیدییاومدییرسی

 زندگیش.ی

 من...یمن...ی-

یآذرخشیکوی بهیمهلگیکهیمرجانیبهیدهان 
باندیباعثیشد،یض 

یادامهیندهد.یانگشت هاییزنیپریازیخونیشدندیویمزهیتلخ 

یاویصولتیوی یرس  آنیتایگلویشیرفت.یافشاریرسیدیویپشت 

یکهیتایرویی یرسچ  یآذرخشیچشمیدرشتیویرد  پروانه.یبایدیدن 

هایدریچادرشیامتدادیپیدایکردهیبودیرایرصدیکردند.یآن

یفرویرفتندیویمرجانیاویرایبه ییتعجبیویشگفتر توپیویترسر

 بست.ی
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.یاین- یندارهیکهبرویگمشویعوض  براییتویگرمیکنه.یماییجایآن 

خاکیویخونیتوییدهنمونهیزنیکهیتویاومدییبازهمیپرسموی

یکشوندییبسیبود.ی
 
؟ییهیباریاونویتایمرزیبیچارگ بدبختیکت 

یوی یجلوییچشمشیباشر مگریُمردهیباشمیبازهمیتوییهرجان 

ی  .یبایاینیشکلیویشمایلیجدیدتیگولشیبزن 

عصایرایباالیُبردیویافشاریآنیرایازیدستشیگرفت.یخودشی

یجسیم یدرد  اشیزودتریرایهیپیشنهادیدادیکهیمرجانیبهیخاطر 

 آرامگاهیشودیامایحالیپشیمانیبود.ی

 کافیهیمامان.یجاییخجالتیداره.ی-

؟یازگیتاحاالیازیاینیخونهیخرابیکنیدفاعییم-  کت 

یدری یخودیرایشکاندیویازیروییغیظ  یخودیآذرخشیسد  ون 

 گفت:ی

 خونهیخرابیکنیشمایید.ی-

یصولتیعبوریکردیویبایمشتیبهیترقوهی مرجانیازیحصار 

بهیزد.یغرید:ی  آذرخشیض 
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ی- یمنم؟یمنم؟ین  جا.یروحیگمشویازیاینییحیا.یحیا.یزنیکهین 

یسوگیلیرویعذابیندهیبایوجودیمنحوستیاین جایکیسیخام 

 شه.یادایاطوارتیویاینیچادرتینیم

هیافشاریخودیرایآویختیویادامهیدستیروییقلبشینهاد.یب

 داد:ی

ون.ینیم- یپرسمیبهیتایاصالنینیومدیبندازشیبی  خوامیچشم 

ی ُبتهیبیفتهیویدوبارهیمثلیقدیمیاذیتیبشه.یاینیزنیمثلیاینین 

یافعیه.یفقطیآدمیروییم  خانواده.یگزه.یخیانتکارین 

یخودیرایقورتیدادیویبراییدفاعیازیخودیوی یدهان  یدرون  خون 

 حقشیگفت:ی

یخداهمیمنیخیانتینکردم.یم-  نیخیانتینکردم.یبرییتایپیش 

،یخواهشیکرد:ی  افشاریبایپایدریمیان 

یکن.یزن-
 
 داداشیلطفا.یشمایبزرگ

یلیاقتیهرزهینگویزنبهیاینینگویزن-  داداش.یداداش.یبهیاینین 

 خبیثانهیویمغرضانهیافزود:ی

 ای.یقدرمیخودتویزیریچادریقایمیکنسیبازمیهرزههریچه-
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یرسی  شاریازیتودهیلبیزد:یبایغبغت 

 منیهرزهینیستم.ی-
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ویواردیکردیویدوید.یافشاریقدیمیبهیجلوی گریزانیبهیپاهایشینی 

یخودیگذاشتیویَمردیرای برداشتیامایمرجانیدستیروییقلب 

یمرجان،ی یبد  یحال  بهیایستادنیمجبوریکرد.یصولتیکهیدربرابر 

اخلهیهاییختمیشدهیبهیآذرخشیاظهارینظریویمددریبحث

ینیفتد.ینیم  کرد،یمرجانیرایگرفتیتایزمی  

یشده؟- ه؟یمامانیچ   چهیخی 

ی یحرفیزدنیبهیکیسینداد.یف  یزد:یافشاریامان   الفوریترسر
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یآذرخش.یتوروخدایاصالنیبرو.ی-  برویدنبال 

یآذرخشیزبانشیبندیآمدیویمرجانی ینام  اصالنیبایشنیدن 

 گفت:ی

 زنیکه.یآن.ینرویدنبالیاونینرو.یاالنیخانوادهیسوگیلییم-

 افشاریزنیرایداخلیبردیویفریادیکشید:ی

 گمیبرویدنبالش.یبرویتایگمیویگورینشده.ییم-

یکهی دیویبهیسمتر یخرمایرایبهیپروانهیسی  اصالنیقرآنیویسیت 

جایرایکنکاشیکردیویهراسانیاطرافیزنیاشارهیکردیرفت.یهمه

هایشییگیدریمیانیشدندیامایدستیازیرایکاوید.یبازدم

یجستجویبرنداشت.یخری یرایدریپیشیگرفتیویبایدیدن  وچ 

یخمیدهیآذرخشیبهیگام یتعادلیخودیرسعتیقامت  هاییبدون 

ییبرایینزدیکیشدنی یبیشیر داد.یاویرایصداینزدیتایفرصت 

ی داشتهیباشدیویآذرخشیرایدچاریگریزینکند.یپاشنهیروییزمی  

یزنیرایگرفت.یاویرایازیحرکتی گذاشتیویآهستهیچادر 

 ایستاد.ییداشتیویزانویبهیزانوییاوینگه

 ولمیکنیاصالنیبذاریبرم.ی-
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یتپندهی یشدهیآذرخشینگریستیویرگ  بهیلبیویچانهیخونی  

ی یعتیقهیمادرشیرایپیشان   
اشیدیوارهیرایتکانیداد.یجاییانگشیر

یهمیشناخت.ییم یبالیرایبهیرس  کالشیدریگذشتهیهمیهمی  

یانداختیآوردهی یاصالن،یکهیپرسکیرایبهیزمی    
تخسیویرسر

یرسخیرایزدود.یآذرخشیبود.یدستیپیشیُبردی ویرد 

یبراییممانعتیویمبارزهیبایاویعکس العمیلینشانینداد.یرمفر

 نداشت.ی

منده-ی یدویدنیایرسر  تمیآذر.یقد 

ی یبیت  یخونیشد.یاصالنیدستمایلیآب  یپخشیشدن  اشیباعث 

ی یکرد.یآن 
یاویرایتمی   هاییغلتانیازیجیبیخارجیویتمایمیصورت 

یاغماییم یآزرمیویکردندیویهریآذرخشیاویرایدچار  یحس  بار 

مسارییاویراییم  افزایدند.یرسر

 رسونمت.یبیایبریمییم-

ینیم- یهرجان  خوام.یبرویپیشیمادرت.ینمونیپیشیمن 

ی  خانواده.ین 

یآخری یپایپیشیکشیدیویآذرخشیپایپس.یبهیسیم  اصالنیمتحی 

یدریجانشیرخنهیداشت.ی
 

 زدهیبود.یخستگ
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یکهیخودم- یچادریقایمیکریبهیمنینزدیکینشو.یمت  دمیتایویزیر 

یکردمیتایصدایینوحهتویویبقیه یکهیکمی   ییویگولیبزنم.یمت 

یسوگیل ین  .یُبتهویبشنوم.یازیمن  یفاصلهیبگی   ییعوض 

و.یتویحقیندارییبهیساکتیشویآذرخش.یببندیدهنت-

 هایرویبدی.یخودتیاینینسبت

یگفت:ی  فریادشیگلویخراشیبودیوقتر

 .یهارویمادرتیبهیمنیگفته.یحاالیولمیکنیبذاریبرماین-

 تری؟مادرمیگفته؟یبهیتو؟یبهیتویکهیازیگلیپاک-

 منیپاکینیستم.ی-

 اصالنیعصیانینعرهیکشید:ی

ینگو.یساکتیباش.یوگرنهیبغلتییم- ندازمتیکنم،ییمهیج 

یکهیفکرشمینیمرسیکولمیوییم .یبرمتیجان   کت 

یجدلیکردنیراینداشت.یروییپاشنهی خاموشیشد.یتوانان 

یاصالنیرایبرگزی یمخالف  هایشیکوتاهیید.یگامچرخیدیویمسی  

رساندیقطعایواژگونیبودندیویاگریاصالنیخودیرایبهیاوینیم

یاویرایگرفتیویروییلبهیجوییآبینشاند.یازییم یبغل  شد.یزیر 
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یتهیهیکردیویدوبارهیدکه ،یبطرییآبیمعدن  یآهت  ر 
َ
ید ییکنار 

چونیآذرخشینشستیویبطرییرایروییبازگشت.یاویهمیهم

یاشیکهیهاییزنیگذاشت.یچهرهلب ازیدردیجمعیشد،یفشار 

یپوزشیکرد.یازیمادرشیدل یویمدامیطلب  خوریبطرییرایکمیر

یآن  
یبی   هاینشدیویازیپدرشیکهیبود.یازیافشاریکهیمانعیازیبحث 

یمادرشیسکوتیرایانتخابییم  کرد.یهمیشهیدربرابر 

یرویتمامیکنیم.ینهیتویرساغیمنیاصالنیبیایهمی  ی- جایهمهیچی  

ییمبیاینهیمنیدیگهیدوریویورتیآف شم.یاصالیامروزیاشتباهیتان 

 کردمیاومدم.ی

یسوگیل؟یآخهیاینیآخرهایحالشی- یبیمارستانیپیش  تویرفتر

 خوبیبود.یبهیجز...ی

یخودیرایفراموشیکرد.یفورای احوالیمتشنجیویجملهیقبل 

 پرسید:ی

؟-  بهیجزیچ 

کشید،یدستمیرویسفتیگرفتهیهاشیرویکهییمآخرینینفس-

ه.یآبودیالتماسییم بانیرویندیدهیبود.یازیکردینذارمیبمی 

ییکهیبعدیازیچندیسالیدیدهیبودشییم یدخیر گفت.یببی  
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یدنیاینیومدهاون  
مونیرویقدریبهیمرگینزدیکیبودیکهیدخیر

 دید.ییم

یسوگیلیبهیآوانی د.یمنظور 
آذرخشیدردمندیپلکیبهیهمیفرسر

قطیشدهیخودیدریتصادفی یس   
بودیویاصالنیآنیرایدخیر

 ییپنداشت.ی

باهمیحرفیزدیم.یبایدیحاللمیآره.یمنیرفتمیدیدنش.ی-

 کرد.ییم

یامانتشانیبگویدیامایآنیرای یدادن  یزبانشیآمدیکهیازینشان  نوک 

یدربارهی یسوگیلیبودیکهیسخت  گزیدیتایادامهیندهد.یقدردان 

 آوانیبهیگوشیاصالنینرساند.ی

یبهیمنینزدیدربارهیدیدارتون.ی- .یسوگیلیحرف  ممنونمیکهیرفتر

یگفتم:ی یوقتر  .«نتونستمیبیارمش»حتر

ییبهتینگه.ی-  خودمیخواستمیچی  
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یاصالنیماندنشی یرفتنشیبود.یکنار  آذرخشیایستاد.یوقت 

یشود.یامروزیرایبایدیهمانندیسایری نبایدیاینیهمهیطوالن 

یمادرشیرایبهیپستوییم یکهیاصالنیویظلم  فرستاد،یروزهان 

یادامهیدهد.یهمی  ی
 
 جایرهایکندیتایبهیزندگ

 خواییبری؟ییم-

ف.یانشاهللیغمیآخرتونیباشه.یازمیتسلیتییمب-  گمیآقاییرسر

یاصالنیبودیاشارهیزدیویافزود:یبهیمشگیکهیتن  پوش 

 دیگهیمشگینباشهیتنتون.ی-

ینیم- شیآبانیکجاست؟یچ   کنه؟کارییمخواییبی 

یرایدریآغوشیخودیداشت.یدرخانه اشیبود.یدریآبان 

ی یرستورانش.یدریجانش،یروحش،یقلبش.یآبانیهمهیجایحاض 
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سید،یپرسکیرایهریروزیبوییم کشید.یدلییلیبراییبود.یاگرینی 

.ی  پرسشینداشتیاالیردیگمیکت 

ویفراموشینکردمیفقطیببخشیدیتوییشوکیبودم.یپرسم-

 ذهنمیبهمیریخت.یخوبه؟

یعبدی- فپورهاینیمخوبه.یپیش  یرسر هایاذیته.یمونه.یپیش 

یتینوشیرویدادمیجیغی یخونهیمادربزرگ   
یرفیر  بهشیپیشنهاد 

 خوادیفقط.یوییمیدیویگریهیکرد.یمامانشکش

یحقیداره.یهمهیبچه- یخون  .یاونمیمامان 
هایمامانیدوسیر 

 مثلیسوگیل.ی

ییگیازیدوستاشه.یعایل- بچهاالنیپیش  اییکهیترینیدخیر

یمسئولیتیویخانوادهیندارینیستمیفقطیاون جایدیدم.ین 

 حالشیخوبیبود.ی

ارد.یکهیترسیدیاصالنیازینگاهشیبخواندیکهیآبانیرایدیم

ی یپرسکیخودیبایلقب  بان 
یبچه،ی«یخاله»می   است.یکهیآنیدخیر

یخودشیاست.ینگاهیازیاویدزیدیویگفت:ی  فرزند 

شی- یبهشینگویکهیمامانینداره.یروانکاویشیکن.یبی  یهون 

 شه.یمشاوریکودک.یبچهیشوکهییم
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یپرسکیبرایی یزیادییبهیخرجیدادیتایازیانتظار  مقاومت 

ی هیجلویبرداشتیویبراییهایشیسخنینراند.یگایمیبسوغانر

 خاتمهیدادنیبهیاینیوضعیلبیزد:ی

 برگرد.یجلوییخانوادهیزنتیخوبیتینداره.یبذاریمنمیبرم.ی-

 تیرویبهمیبدهیآذر.یشماره-

یهمینباشیم.ی-
 
 اصالنیبذاریتوییزندگ

خوام.یبهیخدایمزاحمتیتیروییمبهیخاطریآبانیشماره-

یامروزیچهنیم یدعوایشم.یببی   حرفییقدریخوبیبودیمیویبدون 

 زدیم.یدرستهیاونیماجرایپیشیاومدیویلیتورویخدایبهمیبده.ی

ی یخون  ینزارشیگوشیداد.یفرصت  حمیبهیاصالنیویلحن 
میر

توانستیآبانیرایبازهمیببنید.یمادرانهیخرجیبرایشیبود.ییم

یدورانشیبود.ی یاتفاق  ین 
یآبانیبهیر د.یدیدن 

 کندیویغذایبی  

 یادداشتیکن.ی-

یاعتنایب یزنگیزدناصالنیکیفوریشد.یبدون  هاییمادریهیتعداد 

یآذرخشیرای ویپدرش،یشمارهیراییادداشتیکردیوینام 
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گذاشت.یدریاینیتاریگیایامیبهیاینیروزنهینورینیازی«یصاعقه»

 داشت.ی

 منیبایدیبرمیدیگه.ی-

 رسونمت.ییم-

 آذرخشیامتناعیکردیویاصالنیگفت:ی

منده- یمامانمیرسر یبابتیرفتار  تم.یمنویببخش.یباعثیویبان 

 .یگردنمیپیشتیخمهیتایآخریعمرم.یشیمنمهمه

 خداحافظ.ی-

یاصالنیوزید.یامای یآذرخشیبهیکمر  یکردن  یمالییمیازیعبور  نسیم 

یشعلهاینیخنک یکمیکردن  یهایهمیتوانان  هاییحارهیویتفتان 

یآذرخشیرایدیدیویبهیآرامگاهی وجودشینبود.یمحویشدن 

یبازگشت.یعبدی یراهیاویسی   یخروجیبودیویناچارایرس  پوریدرحال 

ی ینبودشیعذرشیتقصی  شد.یاحوالیپرشیکردیویبابت 

یاصالنیبودندیویآنیرایپایی یوخیم  خواست.یهمهیمتوجهیحال 

عزاداریبودنشیگذاشتندیامایافشاریکهیدلیلیاینیوضعیرای

یاینیجویویبرایییم  
یفضاییسنگی   دانست،یبراییکمیکردن 
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یکهیهم یاصالن  یحواس  یجمعیکردن  یزل  غضب  چونیمی 

 مادرشیبود،یگفت:ی

یآبانیروییمداداش،یآقاییعبدی- ه.یپوریرساغ   گی 

رمیرساغش.یجایخوبه.یفعالینیمییدوستشه.یاونآبانیخونه-

یم.یپارچهیمشگ هاویازیخونهییهیکمیازیاینیجویفاصلهیبگی 

 رمیبراش.یجمعیکنیمیبعدییم

مه.یبوییاونیروییمبیارشیخونه- یدخیر دهیییمایحتما.ییادگار 

 برام.ی
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هی مردیویزنیهردویبغضیکردندیویاصالنیبازهمیبهیمرجانیخی 

یجارییشدهیازی شد.یحواسشیرسجاییخودینبود.یتنهایخون 

یآذرخشیراییم یلب  یشکاف  یمادر  یدریآغوش  یوقتر دید.یحتر

یخودیدوختهیبود.ی یمادر  سوگیلیفرویرفت،یچشمیبهیچشم 

هایروییسنگیسوگیلیخودیرایرسگرمیپروانهیبایپرپریکردنیگل

ویافشاریویصولتیازیاینینگاهیهراسیپیدایکردند.یمرجانییکردی

یاصالنیرایبخواند.ی  بایدیفاتحهیبودن 

یآبانیباشیپرسم.ی-  مراقب 

یبایارزشیهیبرام.ی-  هستم.ییادگار 

یماییهیسفریپیشیاومدیکهیبایدیبریم.ییم- شهیقبلیازیرفیر 

 ببینیمیآبانیرو؟

یابروهایشیرای یاصالنیازیزنیفاصلهیگرفت.یفاصلهیمیان 

 تریکردیویگفت:یتنگ

تونمیویببینه.یویلییمخوامیآبانییوضعیبدمونگفتمیکهینیم-

متونیجلوییمهدیببینیدش.یالبتهیاگریقولیبدیدیبایدیدنشی بی 

لیکنید.ی  خودتونیرویکنیر
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یخوردیویاصالن،یکالفهیقطره یآبیازیگونهیزنیلی   هاییغلتان 

ونیداد.یعبدی یگرفتیویگفت:یبازدمیخودیرایبی   پوریپییسر

ینیست.یماینیمن- یدرستر تونیمیهیاصالنیجان.یاالنیموقعیت 

لیکردنمونیکاریسختیه.یبچهییمآبان ترسهیویببینیم.یچونیکنیر

هی یمیاونمیسیاهیپوشیویبایاشکیویناله.یبهیر دورشیرویبگی 

یبعدیبایمایروبهاجازهیبدیمیخودیتویاون رویبشه.یویآمادهیکت 

یمیتایبوییسویسختهیاالنیجلوییخودمون گیلیرویاشکیویبگی 

دونمیبیاییخودتمیسختهیویتوییخلوتینکنیم.ییم

،یوگرنهیامروزیازیدیدنیصحنهیم هاییمایفراریییزجهشکت 

 کردی.ینیم

 ممنونمیازیدرکتونیپدرجان.ی-

ی ر 
َ
خانوادهیسوگیلیرایبدرقهیکردیویبازیبهیآرامگاهیبازگشت.ید

ی یبد  آنیرایقفلیکردیویقدیمیبهیجلویبرداشت.یافشاریحال 

یازیکارییکهیاصالنیری ایدیدیویبازوییاویرایگرفت.یمرجانیراض 

کهیاصالنیاویرایکردهیبودیگردنیباالیدادیویقبلیازیآن

 بازخواستیکندیگفت:ی
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یچهارسالی- ازیکارمیپشیمونینیستم.یبعدازیاونیفضاحت 

یکهیسوگیلیفوتیشد.ی پیششیپایشدهیاومدهیاونمیدقیقایزمان 

ی ین   حیا.یحقشیبودیفرصتیطلب 

ی-  گناه.یاونین 

یویجادوتیکردیبازیکهیاین- .یطورییمآها،یرس 
 
 گ

یافشاریخالصیکردیویبهیصندیلیمادرشی خودیرایازیدست 

ی یدستشیروییدهان  یاویرایگرفتیویبایپشت  رساند.یُمچ 

 خودشیکوباند.ی

 طوریزدیشیآره؟یبایغیظیویغضب.یبراییگناهینکرده.یاین-

 نکنیاصالن.ی-

یرایروییدهانیخودیکوباندیویغ  رید:یباریدگریانگشیر

یکشیدنشیبسینبود؟ی-
 
چرایآخهیمادریمن؟یچهارسالیآوارگ

یسقفیخونهیمنیبسینبودیبراش؟ی بیچارهیشدنشیزیر 

جنستیازیچیهیآخهیمادریمنیکهیدلتینسوختیویزدی؟یبدی

یبدییبودمیکهیاین طوریعذابمیدادییویبودمیبرات؟یپرس 

 دی؟یم
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 اصالن.یپرسم.ی-

ییمنیخییلیدوستیداشتمیویدارمیمامان.یویلیدیگه- مثل 

یبرام.یدیگهیبراییبغلیکردنتیشوقیندارم.یدیگهی قدیمینیستر

دمیکهیفقطیبرسمیتویبهمیخستهیویزودیانجامینیمهمهیکارهام

.ی
 

یبگ  نباشر

یاویهمیزخمیشدهیبودیهمانندیقلبش.ی عقبیگردیکرد.یلب 

یاویکشاندیویگفت:ی  مرجانیکیمیخودیرایبهیسمت 

یمن- ردیخویاونیدخیر ندهیدوریویازیچشمتیانداختیآره؟یو 

یزنتیازیاونیدفاعی رستیحتمایکهیبایمعصیتیباالیرسیقی 

یویمادرتیویتوبیخ.یزدمیخوبیکردمیکهیزدم.یبرایییم کت 

 آرامشیپرسمیویروحیعروسمیزدم.ی

یباشیبایاینیکارتی- ییهیکالمیازیتویبدینگفته.یمطمی   اونیدخیر

روحییسوگیلیرویمثلیمنیعذابیدادی.یبهیخودتیبیایمامانی

.یکهیدقبلیازیاین  یگهیپرسییبهیاسمیاصالنینداشتهیباشر

یبهیصولتیگفت:ی  قفلیرایبازیکردیویقبلیازیرفیر 

بابایانتظارینداشتمیساکتیواییسیتایدستشیرویییهیزنی-

امیویحرمتشیهمی بلندیبشه.یتمامیعمرییادمونیدادییزنیاحیر
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ویردیفیبایخداستیبعدیموندیینگاهیکردی؟یحداقلیدستش

یصورتشیرویخطینندازهییاییم شییگرفتر خودتیرویسی 

 کردی.ییم
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یسبابهیخودیرایرویبهیآن یکردیویبایجمعیانگشت  هایباالیویپایی  

یچهره  اشیگفت:یکردن 

یخودتونمییم- یازیهمهیتویمامانیازیدونیدین  گناهه.یبیشیر

یدارییویلیخودت یوییمپاکیشیخی  یبهیاونیراهیتایپشیمون  زن 

ی
 
یازیزندگ

 
پرسمیدفاعیکردمیویتوییخودتیجایندییویبگ

کنمیکهیاونیازینجاتشیدادم.ییهیروزییعلنایبهتونیثابتییم
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فهمه هیویپاکییرسر جوریکهیبهیخودمیتره.یهمونهایبهیر

 ثابتیشد.ی

یافشاریفشاری ونیرفتیویمرجانیبایعصایبهیران  اصالنیبی 

یزد:ی  آوردیویترسر

 برویدنبالش.ی-

ینیم- یگفتهیحقیبوده.یاینویخودتیبهیر یرمیمامان.یهرچ 

.ییم  دون 

یپروانهیرایبرداشتیویگفت:ی  کیف 

 بریمیخانوم.ی-

یحاالیهمه- یازیخداین 
؟تونیشدیدیمدافعیاونیدخیر  خی 

یپاسخیداد:ی یرفیر   
 افشاریمتوقفینشد.یحی  

یازیشماییم-  شناسه.یاونیخدایرویبهیر

ی یدویپرسشینگاهیکردیویدستیروییقلب   
یرفیر  مرجانیبهیمسی  

ندانیشدهیبود.یحسیاشیازیآذرخشیدوچخودیگذاشت.یکینه

ییکردیهریدویفرزندشیم یکردیویازیاویربود.یفشار  رایتسخی 

.یبایدیآذرخشی یعضالتشیبیشیر یشدیویدرد 
خونشیباالیویپایی  
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یراهیکنارییم بهیرایبازهمیازیسد  یض  بهیپشت  یکهیض  زد.یآذرخیسر

ینضتیقالبیتیهیکرد.ی بهیاویخوردهیبودیویحالیبایدیدن 

یسوزییک یبود.یسوز شیلبشیدریبرابر  هیبهیتنشیافتادیناچی  

کیفیازیروییدوششیروییآسفالتیافتادیویآهیازینهادشی

یمعده ینضتیمحتویات  اشیرایبهیگلویبلندیشد.یبوییتعفن 

 آوردیویباعثیشدیازیمردیرویبگرداند.ی

یبابا؟-  آذرخش 

 بایانزجاریابرویدریهمیتنیدیویغرید:ی

یکهیتویکردیین- یکاران  .یهیچیبابان 
 کنه.ییمتویباباییمنینیستر

یروحیشدهیازیاوی نضتیقدمیبرداشتیویآذرخشیقبض 

توانستیاجازهیبدهدینضتیبایاویبرخوردیگریخت.ینیم

 داشتهیباشد.ی

رهیُبزیآدمیشدی؟یاونیازیننهیقرمساقتیکهیلفظییم-
ُ
آدیبرامیک

...یاینمیازیتویکهییم
 
 گ

 دهانیخودیرایکجیویمعوجیکردیویافزود:ی
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یویو ی- رایرویبشنومیتوله.یاومدمیبابامینییس.ینیومدمیاینیرسر 

م.یمالمزندگیم  ویکهیهاپویلیویسگیخوریکردید.یویپسیبگی 

؟یمالتیتوییدماغتیدودیشدینضتیبابا.ی- تویمالیداشتر

،یمثلیقدیمیبشیمیبدی اینیروییزرییویآذرخشیروینبی  

.ییم  بازییاینیبازییکهیراهیانداختر

شنید.یداد.یصداییبلندشیراینیمبهیاطرافشیاهمیتینیم

بودیامایتهوعییدید.یبویینضتیدریمشامشهیعابرانیراینیمنگا

رفتینداشت.یعادتیکردهیبود.یهمیشهیدیریبهیدیریحمامییم

یضیافتیچیدنیبراییرفقاییپایمنقیل اشینبودیویاگریبحث 

یسیگاریویموادیهمیکهیهمیشهیهرگزیبهیخودینیم رسید.یدود 

ی
 
یزندگ  قبلشیبود.ییجزیالینفک 

یگندیباالیآوردییاومدیی- ؟یببی   یماسیمالیشیکت  ازیمایب کیسر

غوزینضت
ُ
یپارهیبراتیل بابایمنیتایخرخرهیُپرمیوگرنهیبایلب 

ییهمیبراییدادنیبهیتویویبازییتویینیم خوندم.یچی  

 هاتیندارم.ینقشه
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یبازیشدهیلبشیجاریی یکهیازیشکاف  آستینشیرایروییخون 

چونیراهیباریگیشدهیبود،یکشیدیویبهیجاییقرمزییکهیهم

یماندهیبودیاعتناینکرد.یروییپوست  شیبافر

یمواداتینهیبهتییم- رم  یمفتیدارمیبریزمیتوییگ  گم.ینهیپول 

.ینابودتییمذارمیبهیبچهیم یهامینزدیکیبیسر کنمینضت 

س.یبدمی معشوریملقبیبهینضتیبار شیشهیفروش.یازمیبیر

سیکهییم یکردییویاومدییبازوریتهدیدیویبیر دونمیتوییگلیگی 

.یکوییدیهزاریحربهیآذرخش  کشیخودتیکت 

یازیحدقهیدریآمدهیبهیآذرخشیویچهرهینضتیبایمردمک هان 

یاویزلیزد.یازیاویترسید.یبایخودیهمیشهیرویراستی دهشتناک 

ی بود.یازیآذرخشیهراسیپیدایکردهیبود.یازیجذبهیویتحکم 

یخودیرایبهیکرشییم نشاند.یصداییاو.یبایاینیهمهیبایدیحرف 

کهیدیریبیاوردیقبلیازیآندستیخواستیبهبایدیآنچهیرایکهییم

 شد.ییم

 برایمنیزرتیویپرتینکن.ی-

حرفامیرویبهتیزدم.یدیگهیرسیراهمینبینمتیکهیبراتیبدی-

 شه.ییم
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 آذرخشیبرگشتیوینضتیتعجیلیکرد:ی

یکهیدنبالمنیآدماین- .یهان   هاییخطرناکی  

 خورم.یگولینیم-

یبود.یجونیبچه-  هاتیدریخطره.یازیمنیگفیر 

یخب،یبگویچهیگندی- یمنویباهاشییخیل 
 
زدییکهیدارییزندگ

؟رنگییم  کت 

مشلیرخیدریرخیآذرخشیایستاد.یسیگاریرایکامینضتیشل

 گرفتیویگفت:ی

.یصافینکنم،یقاتلمییمیاگهیپولشون-  کی  

.یقاتلیزری،یآرزویویمن.یاین- یاالنمیهستر  ویکهیهمی  

وومینیمببندیفکتو.یاگهیپولویندمییم-
َ
آرم.یآبیرمیزندان.ید

خواد.یپولینخوادیکاریخالفیمعتادیپولییمخنکیخوریییهی

رییمیم
َ
مید ش  نیجونمیازیچ  ره،یخالفیخواد.یمنیدماغمیبگی 

 شم.یدن؟یهالکییمبهمییم

ی  رحمیویسفاکیلبیزد:ین 

 هالکیشو.ی-
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 ی
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 ی

 

یخودیرایباالیکشید.یریشموس هایشیرایموسیکنانیبیت 

یآن هیازیدرون  یشفی  دیآذرخشیهایباعثیشخاراندیکهیافتادن 

یمخالفیبچرخاندیویچانهیمرتعشیکند.ی گردنشیرایبهیسمت 

یخودیرایمالیمیکرد.ی یواردیشدیویلحن 
یدوستر ر 

َ
 نضتیازید

ی-
 
ینیزندگ ویبراتونیساختم.یحکمیپدرییدارمیبراتون.یمنیبهیر

ینمکیبهیحروم.ی  دخیر

یخوبیوی-
 
یفضانوردی،یتوییتوهم،یآرهیزندگ  

پاییمنقلیحی  

یبرامون.ی یساختر  نان 

 



  روبِن                                                 

 

ییکهیتوییمیآقای- ویویبده،ینضتنایل.یتویپولباشه.یهیمیچی  

 ُمردهیفرضیکن.ی

یاالنمیُمردییبرامون.ی-  همی  

یآذرخشیرایمحکمیکشید.یزنیخودیرایعقبیراندیامای چادر 

ی فایدهیبود.یتنهایتوانستیمقاومتیبهیخرجیدهدیمباداین 

 نضتیپوستشیرایلمسیکند.ی

یزندگیتییم- هرکارییدم.یبذاریشم.یبهیفناتییمبختک 

.یگفتمیبهشونیکهیپوالمیشماییم خوانیباهاتونیبکی  

میکهیمیکردید.یاگهیتونستمیپولباالکشیدیدیویآواره ویپسیبگی 

یخودمیخدمتتونمینتوستمیرسشونمیبریدیدیبهیجهنم.ی هیج 

ویخوابمیویموادمرم.یتوییپارکییممهمیاینهیمنیزندونینیم

ییم یگی  یهمیشهیبایگدان   آرم.یمث 

یدگرییرایآتشیزد.یتهدیدیکرد:یییچادریرایرها  ویسیگار 

روبمهیخفنیباشیکهیآتیشتونیبزنه.یمنمی-
ُ
منتظرییهیآسمونیق

 بیامیبایزغالتونیسیگارمیروشنیکنم.ی

یآخه؟طوریدلتییمچه-  آدیبایمنیاینیکارایرویبکت 
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 آدیمنیبهیجرمینکردهیبرمیزندون؟یطوریدلتییمتویچه-

یزمزمهیکرد:یناله  اشیپریازیگذاریبودیوقتر

ینیم- یهمی   یدیدن  چهیکمیبالیرسمونیآوردی؟یچرایچشم 

 آرامشونیروینداری؟

یتیرایروییصفحهی زنهیکشیدیتایمشتعلیشود.یییآتشکی 

یلب یلقیشدهیمیان  یسیگار 
یچندمی   هایشیسپسیآنیرایزیر 

ونیحلقهیکردیویپاسخیداد:ی یآنیرایازیگلویبهیبی   گرفت.یدود 

شتیبرایخودت.یپول-  ویردیکنیبیادیآروم 

ی- پولمیمفتینیستیکهیبریزمیتوییحلقیاینیویاونیبایخون 

 آرم.یدستشییمدلیبه

یعواقبمیباش.یبازمییم-  آمیرساغت.یعزتیزیاد.یپسیمنتظر 

راهیخودیرایکشیدیویرفت.یاویدریمیایجمعیتیگمیشدیوی

ی یکهیازین 
یسطحشیرایجلبکیآذرخشیماندیویحوض  یتمام  آن 

ینضتیبری وارهیگرفتهیبود.یآمدنیویدیدن 
َ
یَرزیویک یسم  ایشیحکم 

یواردییم یرایداشت.یبهیآن  شدیویدریکرسییروحیرایازیبدن 

یآنیروزیزرییفراریییم یرفتار  یمتوجهیشدیکهیعلت  داد.یحال 
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یدریرستورانیویصبح هایجلوییمهدکودکیایستادنشیبهیدلیل 

یرایدریمغاکی ترسیدنیازینضتیبود.یسونایمیکهیهمهیچی  

یخودییم گذاشت.یمفزعییمکشاندیویازیآنیمخروبهیبافر

چادرییرایکهینضتیلمسیکردهیبودیدرونیسطلیزبالهی

یانانداختیویجاده هاییاصیلیویفرغ.یازیهایرایپایزد.یرسر

یرایپایکجیگذاشتهیبودیکهیمعابریتایپل
 
هاییعابر.یکجاییزندگ

یتریاقاین هایشینایابیهایبراییزخمهایازیخشخاشچنی  

ی آرزوییخودییاشیدریراهیحفاظتیازیشدهیبودند؟ینوجوان 

ی یدریزندانیگذارندیویجوان 
 
اشیرایدریمکانیگ.یباختهیبهیزندگ

باریعاشقیشدهیبودیکهیهمانیهمیتمامشیکردهیبود.ییک

یدوران ییهایویدشنهآذرخشیرایبهیپایانیرساندهیبودندیغم 

 آدمیان.ی

یشده؟- ،یلبتیچ   خاکیبهیرسمیکی  

یخودیرایکجیکردیویپاسخیداد:ی  گردن 

یساب- یمادرشوهر   قمه.یلطف 

یمنیبلندیکرده.یحسابش- ویغلطیکردهیدستیروییدخیر

 رسم.ییم
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 شاخیویشونهیرویولشیکن.یقرارینیستیدیگهیببینیمش.ی-

یراینجوایکردیویزرییبرنج«یالبتهیفعال»اویزیریلب هارایدرون 

یغرهاییریزیبودیکهیکشیریخت.یهمآب یزدن  چنانیمشغول 

 آذرخشیبهیچهارچوبیتکیهیدادیویپرسید:ی

 بابایرویدیدی؟نضتمامانیتوی-

خانهیرایدانهآب یآشی   یزرییافتادیویموکت  هاییکشیازیدست 

کهیآذرخشیازیرستورانیبایخودیغذایبرنجیفرایگرفت.یبایاین

آوردیامایترجیحشانیاینیبودیکهیروزهاییپنجشنبهیرایبرایییم

ییکنندیویامروزیبدترین  هایاتفاقیافتادهیبود.یکودکانیآشی  

عشمیحالمیبدیشد.یازیتهدیداش.یمامانیمنیدیدمش.یازیوض-

 توامیتهدیدیکرد؟

 

 

 

 ی
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 ی

 

رایبایناخنیبلندیکرد.یدرییهاییبرنجروییزانویخمیشدیویدانه

عوالمیخودیرسگردانیبود.یآذرخشیدستیبریدستشی

هیشدی گذاشتیویاویرایمتوقفیکرد.یدرینگاهیجنگیزدهیزنیخی 

 ویبازیهمیپرسید:ی

یدیکرد؟یازیتوامیپولیهامیتهدمامانیتویرویهمیبایبچه-

 خواست؟

کهیباالخرهیخفتمیکردمیدنبالمهیچندیوقت.یتایاینحسییم-

 کرد.ی

که یزرییرایازیاسماءیمتی  یدوم  ییماتمیبرداشتهیبودند.ینام 

کیزدیویافزود:ی  غمی 

خواستمیبهتیبگمیدیدمشیویلیهمونیلحظهیاصالنیزنگی-

یسوگیل ویدادیویمنینشدیدهنیبازیکنم.یتویییهیزدیویخی  

مویگرفت.یتهدیدیویکوفتیویزهرماریردیفیکرد.یچهیراهکوی

یپریجونشهیویدستیبهمونیبزنهیکارمونی»گفت:ی مریض 
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ترسیدم.یبعدمیازمیپولیگرفتیویرفت.یآرهیبای«.یساختهیاست

 هایتهدیدمیکرد.یبچه

یکهیهمبرنج یپاهایشیلهیشدندیوقتر زدگانیچونیزلزلههایزیر 

یخودیگرفت:ی  نشستیویدستیروییرس 

ی- یبچهاینازیترس  ها،یازیجلوییمهدیتکونیکهیبرهیرساغ 

ییمنیم خوادیخوردمیتایبیارمیبهیتویتحویلیبدم.یآذرخشیهرچ 

 بهشیبدیمیبرهیردیکارش.یباشه؟

بسپارمییخواستمیرستورانمامانیمایپولیداریم؟یمنیتازهییم-

ایتایبرمییهیجاییدیگهیدرخواستیکاریبدمیدوشیفتهی بهیدخیر

.یحاالیبیامیکاریکنم،یبعدشیبتونمیآوان میگفتاریدرمان  ویبی 

بابا؟یازیکجایمعلومهیبهشیپولیبدمیرویبدمینضتهایپول

 دوبارهینیاد؟ی

یرایبایحواس یرویییخچالیگذاشتیویآبکفگی  یپرنر کش 

یروشن.یمتالمیگفت:ی  پالستیگیرایروییگاز 

یداریم.یخرجیخونه- یگیبایدیمایدوتایقسطیسنگی   ویکارینکت 

گیمیازیرستورانیبیاریم.یلباس،ییمبدهیآخه؟یخوراکیباشه،

یآب،یبرق،یگاز،یشارژیتلفن،ی وسایلیمهدیویمدرسه،یقبض 
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ی ؟یاونایروینبایدیاجارهیخونهیویهزاریدردین  درمونیدیگهیرویچ 

 بدیم؟

یسوخته،یچندیسییلیمحکمی بدونیاهمیتیبهیبوییپالستیک 

 هاییخودیزدیویافزود:یبهیگونه

یندارمیتایاینیصورت- ویبایسییل،یرسخیبابایمنیدیگهیجون 

ییگینگه
 
دارم.یغلطیکردمیعاشقیشدمیویهواریشدمیرسیزندگ

 دیگهیکهیاینیتاوانمه.ی

زرییگازیرایخاموشیکردیویآذرخشیساعدیاویرایگرفت.ی

 مستدلیگامیبرداشتیویبایصیحهیویفغانیگفت:ی

بیایبریمیخونهیقبلیمون.یدیگهیدخمهینیست.یرنگشیزدن.ی-

رمیمکانیگیونه.یمنییمقشنگشیکردن.یبیایبریمیتوییهمونیخ

یآرزویهمییم یتوییخونهیمادرییکن.یعکس  زنیمیویتوامیبشی  

یانباریهمیقفلییم ر 
َ
کنیمیدیگهیخاطراتیبدیرویروییدیوار.ید

 تفینکنهیتوییصورتمون.ی

یهالیرایچهاریطاقیبازیویهم ر 
َ
چونیکودگیکهیدریفروشگاهید

یآبنباتیمادریخودیراییم یبراییخریدن  یکشد،یزرییرایدنبال 

 خودیروانیکرد.ی

 



  روبِن                                                 

 

یچادریبیایبریمیاون- جا،یمنیبیلرسوتیبپوشمیکهینگنیزیر 

یوجودشویقایمییمخودش یکنه.یبیایکنهیتایکثافت  ویمخف 

بابایویمرجانیبهمینگنیزنیکه،یبدکاره،یباهمیبریمیدیگهینضت

ی ،یخیانتکار،ین  یمامانیمگهینه؟یحیایویپتیاره.یتوینیمهرجان 
 
گ

؟نیمیطوریصدایتویدیگهیمنویاین  زن 

 هاییزنیرایبهیلرزهیدرآوردیویمویهیکرد:یکتف

.یجوریصداینیمتویخوبیشدییمامان.یدیگهیمنویاین- زن 

مییممن .یبهمییمویدخیر
 
یعزیزم.یاینگ

 
هایمارویجا،یاینگ

خدایخیانتیگنیخائن.یبهجامیبهیمنییمخوان.یایننیم

یزشت ییخودمیوینکردم.یمنیبهیوظیفهنکردم.یمنیاینیکار 

فمع ویوارزشمیملیکردمیویپاییتعهدمیموندم.یمنیرسر

یمنیبیایبریم.ی .یجان 
 نفروختم.یبیایبریمیمامان 

یآذرخشیرسیریزیکردیویبایفریادیگفت:ی یطغیان   زرییدریبرابر 

؟یاوناهمییم- ؟یآبانیچ  ییکجایبریم؟یآوانیچ  خواییبی 

پویاونییگیبیادیوریشانخوایییکیشیبشهیلیانجا؟ییماون

کنه؟یمثلیماییییهایرویشلیویسفتانیگیپیچدستتیتویمک

یدرستهیبدبختیبشن؟ییم ،یثابتیکی   خواییجونیبکی  
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ی
 

ییویدستیتنگ ویچشیدنیویکاریینبودهیکهینکردهیباشنیفقی 

خواییفقطیویبایخیانتیمعاملهینکردن؟ییمویلیخودشون

یخودشونی یخوبیبودن  بجنگنیبرایییهیشبیآرامشیویاثبات 

 لیمایبدبختیبشن؟یخواییمثهاشون؟ییمبهیبچه

 خوامیبدبختیبشن.ینیم-
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 زرییآهستهیگرهیرورسییاویرایگشودیویلبیزد:ی

ی.ییهیمقداریبهیخودتیبرش.ی- هیبریییهیدوشیبگی  پسیبهیر

یصورتت یبچهزخم  یویدست  ییویبایآرایشیبپوشون  هاتیبگی 

ییگردش.ی  بی 
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هایشیآذرخشیاینیسمتیویآنیسمتیخانهیرایکاوید.یسلول

یپرسید:ی  ازیهراسیجنبشیداشتندیوقتر

 هامیکو؟بچه-

ویرسوسامونیبده.یخداروشکریآرشیاومدیبردشون.یخودت-

ییمویبراییبچهیاال.یبرویخودت یهاتیمرتبیکن.ینشستر
 
گ

سی بریمیاونیدخمه؟یکمیکشیدیمیداخلشیکهیبازمیبریم؟ینیر

ینضتیکهیهوایخنکمونه.ی  مایتندبادیگذروندیمیباد 

 زیرسیآذرخشیبرداشتیویافزود:یرورسییرتیکامالیا

کمیبهیخودمونیشادییتزریقیبیایباهامیبریمیاصال.یبریمییه-

 کنیم.ی

                                                    *** 

یمطلقیفرویرفتهیبودی یآبانیرایبست.یخانهیدریسکوت  یاتاق  ر 
َ
د

هاییپرسکشیاویرایقدیهاییماندهیروییمژهویشورآب

کرد.یروییکاناپهینشستیویدستیبهیرسیگرفت.یترییمخمیده

یموهایشیپوستشیرایقلقلکییم داند.یازیتارهاییکوچکیویریز 

یکالهیزجریویرنج،یکم یماندهیبریفرقشیییکمفشار  همانیچندینخ 

یریختیویکچلییمهمییم شد.یگردنیراستیکردیویبایدیدن 
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یمشگ،ی یمزینیشدهیبهیپاپیونیکوچک  یسوگیلیدریقاب  لبخند 

زد.یبلندیشدیویبراییکنجکاوینشدنیآبان،یهمانیخندیغم

یچهیپاپیونیرایجدایویسیگارییرایشعلهنیم وریکرد.یحرارت 

یاشینگهدودییکهیدریریه
 

یخفگ داشتهیبود،یباعثیشدیدچار 

یزنی یاتاق  یخودیرایبازینداشت.یوارد   
شودیامایازیقدمیبرداشیر 

یآویزا نیویماسک  ر یاکسی  نیشدیویکلیدیالمپیرایزد.یبهیکپسول 

یسوگیلیکهیرویی ازیآنینگاهیکرد.یبهیکالهیگیسیویباالپوش 

ی یآراییسر یکهیچندمایهی-عسیلیجایماندهیبود.یلوازم  بهداشتر

یزنیهایاستفادهینیمشدیازیآنیم یمخصوص  کرد.یشیشهیعطر 

ی یبیت  ینیبودیویگرم.یُپکیرایبرداشتیویمقابل  اشیگرفت.یشی 

یماندهیدری دستشیدگرییبهیسیگاریزدیوینبضشیرایبایعطر 

هاییخودیرایبهیدستگاهیپخشیمعطریویخیسیکرد.یمردمک

یسوگیلیبود،یسوقیدادیوی
 

یهمیشگ یکهییار 
کنندهیموسیفر

دیوی«یپ یل»یی شیشهیرایبهیجایگاهیقبلشیبازگرداند.یدکمه رایفرسر

 فضایرایُپریکرد.ی«یافرسیشهیدی»نوایی

یمن،یمنویدوسیداریییانه؟ ینجیب   ییییییییییییی)همرس 

 ذاریییانه؟یمیتنهاییمبازیمنویمثلیقد
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یمنیغصه  ییییییییهاتیواسهیچیه؟راستیبگویهمرس 

یدستگریمیدست  یکیه؟ی هاییتویقسمت 

 یییییییییخوامیکهیبرگردیاگهیخطایکردیییم

 خواییکهیبرگردی(اگهیخطایکردیییمی

یمتصلیشدهیبهی یمربیعیشکل  یچون  یخودیرایبهیجعبه 
پیشان 

ییقه  
هاییدریدهانش،یعربدهاشیدیواریکوباندیویبایگذاشیر 

یخانهییم ر 
َ
ید ایستاد،یصداییدردیآوردیکشید.یهرباریکهیپشت 

رسیدیامایبهیمحضیورودشیدگریازیهایشییمموزیکیبهیگوش

یمدتیاینیقطعهیرای یینبود.یسوگیلیتمام  نواییخوانندهیخی 

یخطاهایشانیوییم یخودیویاصالن.یبهییاد 
 
یزندگ شنویدیبهییاد 

ی یکهینداشتیدگر.یآب  یخودیرایباالیعشفر روانهیشدهیازیبیت 

یسطلی یرایدرون  یسیگار 
یپدال،یفیلیر دن 

کشیدیویبایفرسر

انداخت.یقصدیکردینخیبعدییرایروشنیکندیامایپشیمانیشد.ی

یتراسیقدمیتندیکردیویلباس هاییسوگیلیرایازیروییبهیسمت 

یویکفشرخت یآپارتمان  یبرداشت.یآویز  هایشیرایازیجایکفیسر

حوصلهیاتویزد،یسپسیکمدیرایبازیویهایرایبایتکیبهیتکیآن

یلباس یکاورهایینایلون  هاییزنیرایمرتبیویمنظم،یمیان 
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هایشیرایواکسنیزدیویپارچهیپوشاندیویآویزانیکرد.یکفش

یپاچههایشیرایالبهکشید.یکیف هایاییگذاشتیویآنالییکاور 

یرویی یمختصیبهیخودیجاسازیکرد.یلوازم  رایهمیدریمکان 

کشوهایرایدوبارهینظمیداد.یپتویویییکنسولیرایازیاولیچیدیوی

هایرایپسیازیصافیکردنیروییرایدرستیکردیویبالشییملحفه

نیرایپلمپیزدیویماسکیرای ر یاکسی  یکپسول  تختیگذاشت.یشی  

ییجدیدیییسطلیرایخایلیویکیسهسلفونیگرفت.ییکیسه

جاسازیکرد.یبهیعنوانیآخرینیکاریدریاتاق،یپردهییرایکشیدیوی

یداروهاییزن،یزیریبغلیگلدانیخشکیشدهیرایهمرا هیبایسبد 

یدری زد.یآهستهیعقبیگردیکردیویبهیاتاقینگریست.یهمهیچی  

یبمانند.یبراییآبانی جاییخودیقراریداشتیتایبرایییادگاریبافر

یآن کهیکهیحسینکندیمادرشیرایازیاویگرفتندیوییایاویبدون 

یبگذاردیپرسکیرایترکیکرد.ی یازیخودیبافر  نشان 

؟-  بابان 

ی- یبابان   ،یباباجانم.یجانیدل 

 مامانینیومدیهنوز؟-
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یهاییبرگشتهلب یپدریبودنشیرایازیبی   ییپرسکیدودمان 

اشیازیشورییاشکیهم.یازیهایینمکیبستهیشدهبرد.یمژهیم

یکهیبهیخانهیآوردهیبودشییک دمیآرامینگرفت.ییایمادریوقتر

ترینیخالهیویییمهربانخواستییایآوان.یگایهیهمیبهانهیم

یدنیایراییمم فییمادربزرگ  شناختینهیگرفت.ینهیخانوادهیرسر

پور.یتنهایسوگیلیویافرادیجدیدییکهیخانوادهیخودیعبدی

یازیاصالنیهمیدوریشدهیبود.ییم  پنداشت.یحتر

یبابا.یهنوزینیومده.ی-  نهیجان 

 زنه؟چرایبهمیزنگینیم-
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یگذاشتیویآبانیرایبغلیکرد.یحمیمیویبای گلدانیرایروییکانیر

 مهریگفت:ی

م؟ییم- یتایمنیباهاشیتماسیبگی  یبکیسر خواییتویبریینقاشر

 کنمیبیای.یاگریتونستیجوابیبدهیصداتییم

 تونهیزنگیبزنه؟چرایبدونیمایرفتهیبابا؟یچرایخودشینیم-

ینداره.یمجبوریبودیکهیبره.یاون- یهمیکهیرفتهیزیادیآنیر   جان 

یبلندیاصالنیرایکشیدیویپرسید:ی  آبانیریش 

یزنگطوریتوییمچه- ؟یتون   بزن 

.یحاالییم- ؟بایبدبختر یبکیسر  شهیبریینقاشر

یتحریرشینشاند.یبرگه  
یمی   هاییآبانیرایروییصندیل،یپشت 

یرایمقابلشیردیفیکردیویگفت:ی
 

 کاغذییویمدادرنگ

.یاالنیفقطیبهی- هایسختهیتوضیحشونیبابان 
یهیرسییچی  

یقشنگتیفکریکن.ی  نقاشر

یصندل یرفت.یبایدیدن  هایویازیاتاقیخارجیشدیویسوییخروچ 

ی یسوگیل،یدویجفتیازیآندمپان  یجاکهان  یهایرایدرون  فیسر

ی یدمپان 
یبافر ر.یتلفنیگذاشتیوییکیجفتیرایکنار 

َ
ید هایپشت 
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پلهینشست.یصداییبازوبستهیهمراهیرایبرداشتیویروییراه

یهمسایه،ی یزن  یآسانسورینگاهشیرایباالیکشاندیویبایدیدن  شدن 

یآنیپشی یسیگارییکهیازیکشیدن  مانیشدهیبودیچشمیدزید.ینخ 

یخودیرای  
یوقت،یمخاطبی   نجیلبیگذاشتیویبراییاتالف 

ُ
رایک

یکرد.یکامیگرفتیویروییشمارهیاویمکثیکرد.ی باالوپایی  

یتشخیصیصدایراینداشتهیباشد.یامای امیدواریبودیآبانیتوانان 

یخودیمگرییم یازیسن 
شد.یاویبسیاریباهوشیاست.یبیشیر

یرایدفهمدیویکاشیاینیم ینبودیویهرچی   یخاصیچنی   ریزمان 

چنانیهمیزیباینیستیشد.یبزرگیشدنیآنخودیمتوجهییم

 کهیبتواندیبراییخودیآنیراییزیباکند.یمگریآن

 جوابیبده.یلطفا.ی-

دانستیاگریرسخودیتماسیاینیراینوشتیویارسالیکرد.ییم

یخطوطیدریانتظارییم د،یپشت  دیبنابراینیابتدایپیامیدادیبگی  می 

یحیاط،یسپسیشمارهیرایلمسیکرد.یآذرخش،ید ریتاریگیمطلق 

یبهیجایماندهیازیآبانیرایروییقفسهیسینه اهن  ییخودیپهنیپی 

ی ین  هیبهیشب  رسود.یستاره،یبراییفراغیمرثیهییمکردهیبودیویخی 

یصداییپیامک،یخطوطشیرایخواندیویقبلیازی بایشنیدن 

یصداییزنگیبلندیشد.یهرگونهیعکس یرسیآن  العمیل،یپشت 
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یخودیرایباالتریُبردیویش رقینشست.یهمانندیآنیپیامکیویقکمر 

ینشانیدادهیشدهیبهیاوی یکردیویساعت  یاصالنیخودنمان  نام 

دستوریداد،یپاییآبانیدریمیانیاستیکهیاویدیروقتیتماسی

ییکهیعایدشیشدی دیویچی   گرفت.یدکمهیرایبایاکراهیفرسر

 سکوتیبود.ی

 زونه؟آبان،ییم-

 نه.ینیستیم.ی-

لنگهیکفشیازیبایشتابیتکیهیازیدیواریگرفتیکهیباعثیشد،ی

یمیخیشده،یروییرسشیبیفتدیوی رایبلندی«یآخش»جاکفیسر

یندادیویپرسید:ی ینگران  یابراز   کند.یبهیاصالنیمجال 

یشدهیآبان؟-  چرا؟یچ 

اگهیخودشینیستیچرایزنگی»خواد.یگفته:یوییممامانش-

یآذر؟یبهیجاییاونیباهاشیحرفیمامانشییم«.یزنه؟نیم شر

؟یم  زن 

خواییعذابمیهیفقطییمخییلیبدییاصالن.یخییلیبدیک-

 بدی.ی
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 اصالنیبهینردهیشقیقهیچسباندیوینالهیزد:ی

یچندیدقیقهیسوگیلییم- ؟التماستیکنمیقد   شر

؟یاونیبچهییمفکرییم- یآبانیمنهیکهیگولشیبزن  فهمه.یکت 

یمتوجهینیمچرایفکرییم  شه؟کت 
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یالتهابیاویراینداشت.ی یکمیکردن  یمیلهیرَسدیبودیامایتوانان 

عیشد.ی  التماسیرایدریلحنیخودیریختیویمتض 
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ی- یکهیدوستشیداری.یپرسته.یبراییپرس  یاون  تویرویبهیجان 

 خودت.ی

یماساژییم یرسشیرایمالید.یهرچهیبیشیر دادیدردشیفرق 

یشدیبراییترییمفزون یآبییج  شدیامایجملهیاصالنیپارچ 

ی یاینیحس.ین   حسیکردن 

؟شدییشکنجهیدهندهیمنییم-  دونستر

دونم.یتریازیمنینیستمیاینمییمدونمیآشغالیمیدونم.ییم-

ی بارهاهمیتکراریکردیمیویگفتیمیاینارو.یحاالیخانویمیکن.یتی 

یکهیساختمیمن.ی
 
 ناحقیبخورمیبایاینیزندگ

 خدانکنه.ی-

وییکرد.یُوسعشینیم یپیرسر رسیدیکولریگازییبهیسوییکولریآن 

یآبی یقانعیبود.یبراییرسگریمیخود،یشلینگ  بخردیویبهیهمی  

 هایگرفتیویگفت:یوییپوشالرایری

ی-  ویبدهیبهش.یگوشر
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ی اصالنیپاتندیکرد.یرساسیمهیخودیرایبهیآبانیرساندیویمدام 

یبازی«یقطعینکن،یتایبهشیبرسم»یجمله ر 
َ
رایتکراریکرد.ید

 ماندهیاتاقیرایبهیدیواریکوباندیویبایشعفیگفت:ی

 آبانیبیایمامانتیپشتیخطه.ی-

دیویحنداقیگرفت.یوی یخودیرایدریمشتیفرسر جودشیقلب 

یاستخوانشی اقیشدیویمشعلینهادهیدریُبن 
دچاریاحیر

باییقدریعجلهیکردیکهشد.یآبانیآنترییمهرلحظهیگداخته

ی
 

یمدادرنگ هایرایهمهیجایپخشیهایزدیویآنآرنجیزیر 

همراهیرایازیاصالنیقاپیدیویفورایبهیگوشیچسباند.یتلفنییکرد.ی

یلبیزد:ی  دلتنگیبودیوقتر

؟-  مامان 

هیوصلهیزدیویمنقطعینفسیکشید.یهمراهیرایبهیسینتلفن

شد.یآبانیکردیرشتهینیماییراهیگلویشیبودیکهیهرچهییمپنبه

یهوایدهانشیرایتایآخرینیاویرایصداییم زدیویزنیبراییبلعیدن 

 حدیبازیکرد.یسختیبود.ی

یجوابینیم- یآبانیبراتیتنگه.یمامان   دی؟یدل 
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یخودیرایزدود.یگوش یبیت  زدندیویخونیدریهایشیسوتییمآب 

لییمرگ
ُ
لق
ُ
یکشیدیویملولیگفت:یهایشیق  کرد.یجناقشیتی 

؟یدلیمنمیبراتیتنگه.یخییلیتنگ.ی-  جانمیمامان 

یخش یبغضیباعث  داریشدنیصدایشیشدهیبود.یامایراض 

یصدایشیرایندارد.یبودیازیاین یتشخیص   کهیآبانیتوانان 

؟-  رسماخوردییمامان 

 آرهیپرسیمامان.یرسماخوردم.ی-

یپاییاصالنین یرایروییآبانیروییران  شست.یمردیگوشر

 بلندگویگذاشتیویصداییآذرخشیاویرایبهیصالبهیکشاند.ی

 آییخونهیمامان؟گییم-

 آمیپرسم.ییم-

یپدریانداختیویپرسید:ی یگردن   دستیبهیدور 

؟- یمامان   چرایرفتر

ینداشت.یضجهیزدیویگفت:ی  سکوتیکرد.یپاسج 

.ی-  مجبوریبودمیپرسم.یبابایرویاذیتینکت 
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یدمیاذزودیبیا.یقولییم-  هاهمیبیار.ییتینکنم.یسوغانر

یبراییادامه ییاینیمکالمهینداشت.یقوتیازیبازوهایویتوان 

یبرخوردی زانوهایشیرفتهیبود.یهرلحظهیامکانیداشتیبهیزمی  

یهمیکهیازیکولریجارییشدهیبود،یپاهایشیرایمنجمدی کند.یآن 

یدامنیزد.یکردهیبودیویبهیحس  هاییویرانگرشیبیشیر

 تونمیبرمیآبانیجانم؟منییم-

؟یکجاییم-  خواییبری؟کجایرفتر

یپوستهیشدهیآنیرایبایناخنی بهیشیارهاییکولریچنگیزد.یرنگ 

 جدایکردیویبهیجادهیخایکیحرفیرایکشاند.ی

هاییقشنگییم- یدوستیداری؟براتیچی    آرم.یچ 

ی یصداییمادریویسوغانر یشنیدن  یآبانیازیشوق 
 

هایش،یدلتنگ

یخودیرایفراموشیکردیویفورایگفت:ی  ویسواالت 

یبیار.یبراییمنیبرام- ویآوان.یمنیرفتمیخونهیآوانیدلفی  

.ی  مامان 

 بهتیخوشیگذشت؟-

 آره.یخییل.ی-
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ییم-  دی؟فرستم.یبایدیبرمیآبانیجان.یاجازهییمبراتونیدلفی  

ییآبانیبهیاصالنینظریافکند.یتبسمیزدیویدندان هاییشی 

 خودیرایبهیرخیاویکشاند.ی

.ییم-  دم.یخییلیدوستیدارمیمامان 

ییکهیفکرشوییمنمیخییلیزیادی- یازیاونیچی   دوستیدارم.یبیشیر

.ی  کت 

یخودیرایباالیآوردیویپرسید:یآبانیانگشت  هاییدست 

 چندتا؟یدهیتا؟-

نیرای ر یارواحیدرمانده،یتکهیویپاره،یاکسی  یگورستان  ازیدرون 

 اهرمیکردیتایزبانیبگرداندیویبگوید:ی

 آرهیدهیتا.ی-

 

 

 

 ی
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یآذرخش ینزاریویداغان  رحمیکرد.یآبانیرایرویییاصالنیبهیحال 

همراهیرایازیاویگرفت.یپرسیرایرایهیتختیگذاشتیویتلفن

یکوچگیکهیازینشیمنیکردیویاین باریبهیاتاقیخودیرفت.یعکس 

یخطیزارییم زدیآذرخشیداشتیرایدرآوردیویبهیاویکهیپشت 

 گفت:ی

 تریشدییآذر.ینسبتیبهیقبلیخییلیشکسته-

یکهینیمدیگهیمنویمجبوریبهیاینیکارینکن.یاونمیزم- ذارییان 

سهیمیازیمادرییکردنیبراییپرسمیداشتهیباشم.یداغینذاری

 روییدلمیکهیخودمیداغیخوردهیآدمیویعالمم.ی

فم- فیندارم.یاینیبگویادامهیبدهیکهیرسر قدریاینیجملهیویلیرسر

یآبیوینونم  ویداره.یتکراریشدهیتوییاینیچهارسالیکهیحکم 
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یکولریروییکمرشیچکهییم اماییکردیچهارزانوینشست.یآب 

یجوششیدرونشیالزمی  
مثقایلیاهمیتینداشت.یبراییتسکی  

 بود.ی

یهمیباشیم؟-  تایگیقرارهیمنیویتویگی 

یکهیاینیقلب- بانیدارن.یتایزمان   هایض 

هارویشییهیهفتهیاستیزنتیُمردهیاصالن.یاینیحرفهمه-

 نزن.ی

یخییسیبهیپوستشی اهنشیازیشدت  هیکمرشییخیزد.یپی  تی 

، یحیاطییچسبیدیویاویبهیجاییبرخاسیر  روییسیمان 

 درازکشید.ی

یپیشیکشتم.یقاتل- یی زنمیرویچهارسال  یزنیبودنیازیصفات 

 بارزمه.یاینمیچهارسالهیزیادیشنیدم.ی

یآواییخشیافتاده ییاصالنیباعثیشدیآذرخشیلبیبغض 

 بزند:ی

یجدیدیمنیدیگهیتهیکشیدم.یسیعییم-
 
کنمیقوییباشم.یزندگ

لویویلیتایدمشیجییتویخایلیدارمییهییمبسازم.ییهیسینه
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یجاهمیتکیویتنهایخییلیدوامیآوردم.یاگهیفقطیبرایی همی  

یرویخودمییهینفرییم
 
یچندتایزندگ ی.یمنیبار 

جنگیدمییهیچی  

 کشم.یبهیدوشیکشیدمیوییم

یاصالنیتوینشویباریروییشونه-  هاییمن!یاینییعت 

میقدریسینههاییظریفیوینازکیندارم.یهرچهمنیشونه-

هخالیهیدریعوضیشونه  پر.ییهامیُپر 

اشیرایبهیزانوهایشیپاهایشیرایدریشکمیجمعیکردیویچانه

یهیکلشیرایدریَبریگرفتهیبودیامایاویحسی رساند.یآبیتمام 

 کرد.ینیم

 جایبودییآذر.یکاشیاین-

؟یسایهینحسم- یکیسیویدیگهینیمبودمیکهیچ 
 
خوامیرسیزندگ

 پهنیکنم.ی

.یآذرینگویاین- ،یبرکتر  جور.یتوینعمتر

یرایبایچانه  تعویضیکردیویگفت:ییاشجاییپیشان 

 خستمهیاصالن.یخییلیخسته.ی-

 کمیآوردی؟یمنمیآوردمیدیگه.ی-
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همراهیرایازیگوشیجدایویدستیبهیدوریپاهاییخیسشیتلفن

وریشدهیحلقهیکرد.یاصالنینامشیرایبهیلبیراندیویاویغوطه

ی»دریتب،یپلکیبرهمینهاد.ی هاییآبانیازیاینیگفیر ی«یمامان 

گیرقصانیزدیوینگوشیتایآنیگوششیموجییم گاهیآوان،یدخیر

یخودیرایجنبشییم داد.یدریتئاتریموزیکایلیبودیکهیموزونیاندام 

یدنده اشیمدفونیشدهیبودیویزرییدریهاییسینهآرزویمیان 

ییم ورانیانداختیویپهلوهایشیتی 
َ
کشید.یسوگیلیرسشیرایبهید

یدوینیمیشده یکمر  اشیبود.یاصالن!یاینینضتیقوزییبریقوز 

یکردهیبود.یَمردیقلبشیرایجوالی یریختهیبریصی  نگاهیخون 

یکهیهم یباریگیازیباالییرسشیعبورینورهان  چونینوار 

یتشخیصیآنکردندیراییمیم هایراینداشت.یدیدیامایتوانان 

کردیکهیبریجسیمیمتحرکیدرحالیحرکتیاستیامایحسییم

یآن یدادن 
قدریدریرخوتیویرخامیفرویرفتهیبودیکهیقادریبهیتمی  

ییحفاظیرایسفتیچسبیدیویآرش،یبایلهاوضاعینبود.یزرییمی

یآن یآوانیبهیدنبال   
دوید.یپرستاریفورایرُسمیرایهاییمبغلیگرفیر 

یدستوریدادیکهیلباس هایشیرایبراییاویوصلیکردیویدکیر

یتنشیبهیقدرییزیادیبودیکهیپوستشی تعویضیکنند.یحرارت 

 هایشیگلگون.یتمامایرسخیشدهیبودیویگونه
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یشدیکهیاین-  ریشد؟طویزرییخانومیچ 
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ی زرییروییصندیلینزدیکیبهیتخت،یویرانیشدیویباییاد 

یآذرخشیرایهوارییم هاییزدیویتماسفریادهاییاصالنیکهینام 

ی منجریشد،ییاییکهیبهیخاموشیکردنیتلفنیهمراهوقفهن 

 محزونیزمزمهیکرد:ی

یبراشینبود.ی- یخون  یشب   امشب 

یقضابهیاینیجملهیبهاینداد.ییم یایرایبداند.یخواستیاصل 

یشد:ی  ُمض 

یحیاطیافتادهیبودیبایاینیوضع؟-  چرایکف 
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 دونم.ینیم-

 چرایاینیهمهیدرجهیحرارتیبدنشییهویرفتیباال؟-

 دونم.ینیم-

یرایکهیهقنیم هقیدریگلویشیماندهیبود،یبهیشانهیرخیآوان 

 چونینینویخودیرایتکانیدادیتایدوبارهیبخوابد.یچسباندیویهم

 ؟بهیآبانیویاصالنیمربوطه-

یبهشیرسیدمیاصالنیبایگریهیاسمش- زد.یکیلیویصداییموقتر

 زنگیزد.یمنیفقطیتونستمیتلفنیخاموشیکنم.ی

 کالفهیویبایخروشیلبیجنباند:یی

یخودشیولشیکنه؟نیم-  خوادیبهیحال 

شیبراییاصالنیپاییآبانیویبراییآذرخشیپاییدوتایبچه-

 تونه.یدرمیونه.یبخوادمینیم

یویبگهیدستششیطونهییم- ییهیجایگمیویگورشیویبگی  رداریبی 

 کن.ی

ی ین  هیبهیجسم  یآذرخش،یگفت:یزرییخی   جان 
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یآوانیاومدیویازیخوابیبیدارمیکردیکاشییم- بردی.یوقتر

 ویتوییاینیحالیببینم.یکردمیقرارهیآذرخشفکرشمینیم

یپرده یدویتختیکشیدهیبودیرایکناریزدیویبایدیدن  اییکهیمیان 

یشمارهیسهیکهیخایلیبود،یچادریرای روییآنیپهنیکردیویتخت 

 لبیزد:ی

ایینیستیحداقلشیجا.یفعالیمریضیدیگهآوانیرویبذاریاین-

 اینیبچهیآرامشیداشتهیباشه.ی

تیرایروییاویانداختیتای
ُ
آوانیرایبریچادریگذاشتیویک

یشبدیسیدریرستورانیبودی یرسماینکند.یامشبیتولد  احساس 

یزرییزنگیزدیویآن داد،یامایوقتر یآذرخشیخی  یبد  چنانیازیحال 

ی ناچارایمجبوریبهیترکیمحیطیویخانوادهیشد.یپنجهیمیان 

یژلیزدهیخودیکشیدیویگفت:ی  موهای 

 خوبیکردیدیبهمیزنگیزدید.ی-

یکاریکنم.یاصالنیرویهمیاونیلحظهینیم- دوستمیچ 

 تونستمیبگمیبیاد.ینیم

ه.ی- یدورتریباشهیبهیر  هرچ 
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بهیبهیمهره تریشود.یهاییآوانیزدیتایخوابشیسنگی  یچندیض 

 پچیکرد:یالیپچدریهمانیح

 تریباشه.یکنمیبرعکسه،یبایدینزدیکفکرییم-

یلمه  رایکیمیازیبدنشیفاصلهیدادیویلبیزد:ییبرپایزد.یتونیک 

یحرفیبزنم.ییم-  رمیبایدکیر

 وایسیدیمنیبرم.ی-

 حواستیبهشونیباشه.ی-

،یاویرایخاطری یآذرخشیازیزبانیدکیر یحال  یمساعدیبودن  شنیدن 

تواندینفیسیچاقیکند.یجمعیکرد.یازیاورژانسیخارجیشدیتایب

یَمردیدیدیویوسوسه یآنیبراییسیگاریرایدریدست  ییکشیدن 

یخودیبهییاخته یدادن  خواستیوریشد.ییمهایشیحملهتسکی  

دیامایقول یکهیبهیخودیرایبهیدکهیبرساندیوییکینخیبگی  هان 

یبرایشیبودند.یروییپاشنهیگردشی
 
آذرخشیدادیمانعیبزرگ

یآذرخشیبازگرددیامای ینضتیخشکیشدیکردیکهیکنار  بایدیدن 

یبحبوحه یویبزاقشیرایبایصدایبلیعد.یوهم 
 
اشیکهیدریهاییزندگ

یپایشیبودیوییکیویدویخالصهینیم شد.یاولینشیروییقوزک 

یآخرینشیدرینقطه ین   نهایت.یییکور 

 



  روبِن                                                 

 

آوردی!یجریانیچیه؟یبازیتخمیدوییویرسیدستدیدمیآذرخش-

 زردهیکاشته؟

شیاین-  گه؟طورییمحیایکنیَمرد.یگیدربارهیدخیر

یبراشونیخرجیهه!یاینایازیخودتییادیگرفتم.یاووقتایکهیننه-
 
گ

 کردی.ییم

یلولیشده کرد،یدرونیاییکهیتوسطیآنیموادیمضفییمکاغذ 

ی جیبیسوقیدادیویدویعددیدستکشیالتکسیدرآورد.یدربرابر 

یزری،یآن یزنیرایازیرویینگاهیمتعجب  هایرایپوشیدیویُمچ 

یگرفت.ی  آستی  

 کاریدارم.یبیایبریمیباتیی-

 ویولیکن.یدستم-

ینباش.ی-  دستکشیپوشیدمیدیه.یوحیسر

یدرختترینینقطهتاریک  
هاییصنوبریرایییمحوطه،یمابی  

 برگزیدیویزرییرایرویینیمکتیانداخت.ی

یاینیرسیویردیفیکنه.ینیمبهیآذرخشیبگویپول- تونمیبیشیر

 بدوونمشون.ی
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 بهتیگفتیپولینداریم.ی-

نیدیاونوقتیپولیکشومایتویدوتایرستورانیرسوریییم-

شیصدیمیلیونه.یبدیدیهممونیخالصیندارید؟یبابایهمه

 شیم.ی
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یاویگذاشتیویازی یزانویینضتیزد.یپایروییکمر  بایلگدیبهیزیر 

ینثارشیکرد.ی یخود،یچندینیرکیک  یدرون   حرص 

رییمگم،ینونیویآبیسقییممرتیکهییم- شیآییهمهزنیمیتویز 

یندارییویلیسوادهیپولییصدمیلیونه؟یسوادیخوندن نوشیر 
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ینجستی شمردنتیخداست.یازیکجایبیاریمیبریزیمیتوییحلق 

 آخه؟

یچیهیاصالیزرییقالتاق؟یمنیازیتکتوینجسییم- تکیدون 

میکهیمالمویخوردیدییهیآبمیروش.یشومایالشی  خورایبهیر

ییقبلیفرویآورد.یپایرایباالیبردیویبایشدتیروییهمانینقطه

 غرشیکرد:ی

شهیبرات.یبشمیزرییبینمتینضتیکهیبدییمدوریویَبرمونین-

 شه.یقدیمیخییلیبدییم

یاویکشاندیویبای یبهیدنبال  پاییزرییرایگرفت.یخودیرایروییزمی  

 تملقیگفت:ی

هاتیفکریمونیخالصیبشیم.یبهینوهبیایاینیپولویبدید.یهمه-

 کن.ی

خوریرویازشونیخوامیتوییُمردهکنمیکهییمهامیفکرییمبهینوه-

 دوریکنم.ی
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یچمنیزانوهایش  
یسی   یتمامایرنگ  هایرایگرفتهیبودند.یامایدست 

یحرکتیدادی ازیپاییزریینکشید.یهمچنانیخودیرایروییزمی  

 ویگفت:ی

؟ی- اصالیباش.یتویویآذرخشیگداییسامرا.یباباتیچ 

یتهیپارویبود.یازیاونییمحق یدیه.یپرستایمالشونیدم  ت 
َ
یب ک

 تون 

ینضتیکوباندیباعثیشدیصدایی یسییلیکهیبهیگوش  شدت 

ی یکهیآب 
سوتیدریرسشیآونگیبزند.یرگیترکاندیویحیت 

یمردیپاشیدهییم یکلماتیبهیصورت   شدیگفت:یدهانشیازیتحکم 

یناشوهرمیمثلیبعدازیشیویخورده- اییسالیبرمیبگمیشوهر 

ییم  کنه؟قدیمیمنویواداریبهییپولیگدان 

یچیه؟یحقمونه.ی- توکهیبلدی.یدقیقایمثلیهمونیقدیما.یگدان 

 ارثته.ی

یزد:یسییلیبعدیی  رایزدیویترسر

.یارثیمنیجوونیمیبودیکهیبردیش،یببندیدهنت- ویعوض 

هامیبودنیکهیبدبختشونیکردییمالمیبودیکهیخوردیش،یبچه

.یبراییباریآخرییمویخانواده گم.یاونیمیبودنیکهیازمیگرفتر
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میوینوه یمنیویدخیر هامیخطیبکشیممهیرویلولویُبرد.یدور 

یازیدستمیبریمنضتیکهییم یچهیکاران 
 آد.یدون 

تیوینوه- هاتیازیامشبیحواستیخییلیبهیخودتیویدخیر

 ها...یها،یبهیپارکهاییخیابون.یبهیپرتگاهباشه.یبهیماشی  ی

ارتینجوایکرد:ی  بایرسر

یبهیداروهایویغذاها.ی-  حتر

لیدادیوی
ُ
تهدیدهایینضتیرایجدیینگرفت.یاویرایبهیعقبیه

ستارضا،یروشنا،یروسانا،ی
ُ
بایرسعتیبهیسوییاورژانسیرفت.یا

یایویمدینهیبهیانتظاریبودندیویآرشیدرحایلیکهیسیعیدریآرامیروی

یسندروسی یرخ  یاویآمد.یبایدیدن  یآوانیداشتیبهیسمت  کردن 

 شدهیزن،یتعجیلیکردیویپرسید:ی

یافتاده؟-  اتفافر

ی ین   قراریرایازیآرشیگرفت.ینامربوطیپرسید:یزرییآوان 

 آذرخشیبهیهوشیاومد؟-

یشده؟- ه.ینگفتیدیچ   آره.یبهیر

ستایرض-
ُ
 ایگیاومده؟ا

 



  روبِن                                                 

 

یبهیآذرخشیویزریی»رویایخانومیتماسیگرفتیگفت:ی- هرچ 

ییازشونینداری؟خانومیزنگییم «یزنمیخاموشنیشمایخی 

یرویگفتم.ی  منمیهمهیچ 

آرشیرایرهایویبهیجمعیمنتظرانیپیوست.یخوشیویبشیکردندی

ویعلتیرایجویایشدند.یرزییمختضیتوضیجیدادیویآوانیرای

ست
ُ
د.یآهستهیبهیا هایسی  یکهیبایدیارضایازیصحبتبهیدخیر هان 

داشتهیباشند،یگفتیویتاکیدیکردیکهیحتمایبهیمالقاتیاوی

یگشودهییم یچشم  یآذرخش   
یبریبالی   یدرگی  رود.یَمردیبایذهت 

یبحث یشدیویسیعیکردیبایپیشیکشاندن  هاییمتفرقهیحاض 

یآذرخشییاریی یرایسبکیکندیاماینگاهیماتیویرسد  جویسنگی  

هیخودیدهندهینفسیَمردیبراییادامهی دادنینبود.یآرشینگاهیخی 

ی یپریشان  یعلت  زرییبهیاویوصلهیزدهییرایکهیبراییجویایشدن 

یبهیصخرهی
 

بود،یبهیآذرخشیسوقیدادیویتبسمیزد.یهمگ

ی یشانیزیادییشکستهیبودیکهیاینخوردهیبودندیویکشتر چنی  

 درخودیمستغرقیشدهیبودند.ی
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*** 

یی هایشیرایهایویبهانهالتماسهاییخایلیخودیزلیزدیویبهیدست 

یآن یدرون  یاحوالهایخواند.یامروزیتمایمیثبت  هاییشهریرایزیر 

یآنیَمردی پایگذاشتهیبود.یبهیپاییاینیزنیافتادیویبهیدست 

یویهزارانیمسمسکیبراییچنگیزد.یخودیرایکوچ یمعرف  نشی  

یآوانیردیفیکرد.یضجهیزدیویاشکی  
شناسنامهینداشیر 

اندیویقسم هایویباجهیریخت.یچادریگسیر یمی   هایداد.یمیان 

یکرد.یاصالنیرایبدترینیچرخیدیویتقاضایییکیسه یناچی   جلد 

یدنیاینشانیدادیویآن یپدریویهمرس  یانگشت  هایبایکشیدن 

ی ین  یاشاره،یآذرخشیرایزن  وقارییخواندندیکهیحیایوین 
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یوی شوهرشیحقیداشتیاویرایطالقیدهد.یازیناعدالتر

ی یمَین  یسخنیگفتیویناز شست  یانصاف  ردییگفتندیکهیدندان 

ندیویدوریانداخت.ی
َ
یجنجایلیرایک یُپریرسیویصدایویقالتاق  یزن  لق 

یخودیتقالیکردیویآن یفرزند  یبراییهویت  یردیفیکردن   
هایدرعی  

ی یلب،یمردییکهیاینیزن  انواعیعدلهیویسندیمبنایبرینشدن،یزیر 

یکردند.ی یدهنیرایازیخودیُبرید،یتحسی   یچاک  لکاتهیویبدون 

یخودیراییمزیاینکدامیاهیچ خواست.یهاینبود.یفقطیحق 

ی ین   
ینیسهمیازیاینیجهانیپهناوریویقوانی  

کرانیرایبرگزیدیویکمیر

یخواسته شیتمام  هاییخودیرایدرییکیشناسنامهیبراییدخیر

خالصهیکرد.یدریبرابر،یانواعیتهمتیویلقبیرایبهیاوی

ترینیچسباندندیویبایبدترینینوعینگاهیویکمیحوصله

دادند.یاویرایازیدرگاهیخودیراندندیوییکییپاسخشیرایییلحن

یگذاشتند.یپررنگیروییپرده«ینه» یذهنشیبافر  یینمایش 

 دونم.یخییلیبدیگذشتییم-

ی ین 
یچشم،یبیت  یزیر  ورم 

َ
نهایتیرسخ،یموهاییآشفتهیویازیت

ونیزده،یمژه هایینمکیسودیشدهیازیشورییاشکیمقنعهیبی 

اشیکشیدهیشدهیبودیاییکهیروییشقیقهویجاییپنجه

ترینیماۀیسالیییآرشیرایبهیهمیریخت.یدریگرممعده
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بازوهایشیرایبهیآغوشیگرفتیویلرزید.یامروزیرایهرگزی

 کرد.یفراموشینیم

 چراینموندییباهمیبریم؟-

ییهیمادریبهاییم- دن.یویلیفکریکردمیبهیخودمیبهیعنوان 

 ندادن.ی

ینخ یمشتچادر  یکشیشدهیرایدرون  هایشیجمعیکردیویتایحد 

 رایباالیآورد.ییدیدگانیآرشیآن

یویبایاینیچادریالتماسشونیکردم.ی- یزمی   پهنیشدمیکف 

ی ون.یتقالیکردم،یفشارشونیبیشیر یانداختنمیبی  بازوهامیگرفیر 

هاشونیجونیدادمیآرشیویلیشناسنامهیالییدستشد.یالبه

 ندادن.ی

 اشیبودیزدودیویافزود:یاشگیکهیروییچانه

یشناسنامهیپدریبایدیباشهیویخالص.ی-  یهیکالمیگفیر 

یآذرخشیگذاشتیویداشبوردیرایدستمال کاغذییرایروییزخم 

ییخودیرایبرداشتیویبایلحنیمزاحیاندودیبازیکرد.یشناسنامه

 گفت:ی
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یاالن.ییم- یهمی    خواییبریمیمحض 

یآرشیمعلقیدریهوایماند.یچادریرای گردنیعقبیکشیدیویدست 

ریرایبازیکرد.یییجمع
َ
هید  ویدستگی 

یآوانیفقط.ییم-  خوامیبرمیپیش 

یم.یریمیطالقییمشیاومدیمستقیمییمکهیشناسنامهییآوان-  گی 

 خوامیاالن.یوییممنیفقطیآوان-

یخوبیویپدری-  شمیبراتون.یتریییمیخوبی شوهر 

م- یوییمبریمنکرشیلعنتیویلیاالنیبغلیدخیر خوامینهیچی  

 ای.یدیگه

یی یآرشیاهمیتینداشت،یحتر یپیادهیشد.یبودیوینبود 
ازیماشی  

یرسیگذاشت.یفریادهاییَمردجوانیویحرف هایش.یاویرایپشت 

یرایقدمیزدیویبهیپاهاییآبله ییخودیاعتناینکرد.یزدهتمایمیمسی 

یکفشلباس یکهیامروزیلگدمالشیهایشیازیطرحیکف  هان 

یزخمییکردند،یرسشار هایشیبهیفغانیرسیدهیبودند.یویسوزش 

یپیشینرفتهیبود.یحالیبایدیکدامیازینقشههیچ هایشیبهیخون 

ی یاییآوابراییمعرف  نیبهیاصالنیبرنامهیبریزدییایهمیدست 
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دیویبراییهمیشهیبرود.یدریروستاهایوی یویمادریرایبگی  دخیر

یزیادییبودندیکهیخواندنیوی یچادرهاییعشایریمعلمان  حتر

یشناسنامهیبهیآوانییادیبدهند.یاینیرای یرایبدون   
نوشیر

اییبهیآنیفکریخواستیامایخودیرایمجازیدیدیبراییلحظهنیم

مانیروستایهمیبایدیبایهویتیدرسیآوانیدریهیکند.ی

فتییمیم رسید.یهاییموفقیتییمکردیویبهیقلهخواند.یپیرسر

اییبراییآوانینهیآرزویبودینهیآذرخش.یاگریآذرخشیپشتوانه

ی یباالینداشتیامایآوانیاویرایدارد.یزیر  یبهیاهداف  رسیدن 

ینگاۀیزن یخانهیعبوریکرد.یسنگیت  هاییکوچه،یگذشتیویازیدر 

یماندنیییسوتبودینهیآوان.یخانهیجاینهیزرییآن وکوریارزش 

زدندیویاشیبهیاویتازیانهییمهاییخایلنداشت.یهرچندیدست

میازینگاۀیآوانیرایبراییاویبهیارمغانییم  آوردند.یرسر

 بابا؟ینض...ینضت-

دویدیویدویپایداشتیویدویپاییدگریقرضیگرفت.ینضتییم

.یآوانیخواندیکشان،ینامشیراییمآذرخشیبهیدنبالیاویجیغ

یوقفهیگامیبریمگریهییم یکردیویَمردیبدون  داشت.یبرخورد 

یخواسته ینضتیبهیآوانیآخرین  ییآذرخشیازیدنیایدست 

 بود.ی
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خوامیبهیکشیدارم.یفقطییمکشیدستمه.یدستدست-

 تیندارم.یهامیگوشیبدی.یکارییبایبچهحرف

یخودیبهی یدهان  یآب  ونیفریادیزدیویهمزمانیبایپرتاب  بی 

زدیویجمالتیرایردیفیکرد.یآوانیاساشیترسیدهیبود.یهقییم

یاشکییم یرحمانهییمریخت.ینضتین  رفتیویآذرخشیبایتمام 

یپاییم  گذاشت.یتوانیپایپشت 

یبخواییبهتییمهاتیگوشییمبهیحرف- دمیفقطیدم.یهرچ 

 وایسا.ی
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ی ییآنیرایییکناریخیابانیخودیرایرساندیویلبهزبالهبهیسطل 

هایشیهایشیُپررسعتیبودندیویتاندونویبازدمیگرفت.یدم

ی  جاینشستیویازینضتیخواستینزدیکیشود.یرمق.یهمانن 

م-  ویبهمیبدهیترسیده.یدخیر

یمنقطعیگفت:یآوانیرایعقب  تریُبردیویباینفس 

ی- یندارمیدیگه.یامروزیمنیاومدمیرساغ  اولیگوشیبده.یمهلتر

یبدهیبرمیگمشمآوان،یفردایاوناییم  دیه.ییآن.یدوقرونیپول 

یخودیرایرُساندیوینجوایکرد:ی  روییزمی  

یهمونه.یویبرسونیدستم.یخواهشییمآوان-
 

یبگ کنم.یهرچ 

 میسکتهیزد.یبچه

ی یگذاشت.یآرنج  یخودیجدایکردیویروییزمی   یبغل  آوانیرایازیزیر 

ینیمه یآذرخش  ینزد   
کردیگرفتیجانیتقالییماویرایکهیبراییرفیر 

 ویگفت:ی

یبهم!ی-  دوزیویکلکینزن 

به  هاییخودشیزدیویگفت:یمحکیمیبهیرانییض 
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یکهیسالممیازیپایوینفسیافتادمیدنبالتیبعدیانتظاریداریی- مت 

 کلکیبزنمیبرمیکدومیجهنیمیآخه؟

یلحنی نگاهیلرزانیویجسمیمرتعشیآوانیرایدیدیویفورایتغیی 

یکاذبیخرجیکردیویمرسید:ی  داد.یمهربان 

 دوی؟یقدریرسی    عییمطوریاینبایاینیبسایطیکهیدارییچه-

یآوانیرایبهیآذرخشیرساند.یزنیاویرایمحکمیدریآغوشید ست 

اند.ینقطه جایییامنیهمی  یگرفتیویچادریرایبریجسمشیگسیر

ی  جاینداشت.یبودیویدگرینیازیبهیپرسیدنیسواالتین 

یشومایپپهینیسم.ی- یدیروزم.یمثل   جوون 

یهم.یازیبوسیدنیوی آوانیرایبوسید.یچندینیدفعهیپشت 

یزبالهشد.یبنوازشیکردنیاویخستهینیم هایتهوعیرایویینامطبوع 

یخودیدستی برایشیرقمیزدندیامایباعثینشدندیازیسنگر 

یبکشد.یاین ینضت  ییداشتیتایدریکنار  جایامنیتیبیشیر

 بودن.ی

یهفته- تونمیییدیگهیجوریکن.یدیگهینیمصدمیلیونیتایآخر 

 االفتونیباشم.ی
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یآذرخشیانداختیویادامهیداد:ی  یکیتکهیکاغذ،یکنار 

لیفونمه.یپولیجمعیکردییزنگیبزن.ینزدییییتاینینمره-

یسایهخودمییم یبچهیآم.یمثل  یبچهدنبال  هاتن.یهاتم...یدنبال 

یبایکلهیگنده هاست.یازیپولینرسهیدستم،یحسابتیبایمنین 

شونیباش.ی یخرمایبرایقی   االنیبهیفکر 

ینداره؟ییم- یقی  یآرزویسنگ   دون 

ویخواستیاحساساتیانضتیازیحرکتیایستاد.یآذرخشییم

 رایبرانگیختهیکندیدری    غیازیاینکهیَمردیتیهیویپوچیاست.ی

جهنمش.یهمونییهیوجبیجاهمیغصبیکرده.یباسی-

شییمیم روییدادنیآبیتایتنهیلشیویگندشسوختنشیخاکسیر

ینباشه.ی  زمی  

 گفت؟طوریبهتییمباباییخودتیاین-

خندینزدیکیبهیسطلیشدیویآذرخشیخودیرایجمعیکرد.ینیش

 یکشزدیویدست
 هایانداخت.ییزبالههایرایمابی  
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تیندارم.یبایاینیحرفایرهیدیه.یحوصلهترهیبهیتخمشییم-

نکن.یحاالیکشم،یخودتیاذیتغازمیعقبینیمیهصدمن

 خوامیبرم.یدوقرونیپولیموادمیبدهییم

یکیفیرایگشودیوی یممکنیبود.یزیپ  یاتفاق  ین 
ینضتیبهیر  

رفیر 

تریهایرایچندیسانتیآنیطرفچندیاسکناسیدرآورد.یآن

یآوانیپیچاند.یپرت  ابیکردیویفورایدستشیرایبهیدور 

 ویازیکجایآوردی؟آوان-

یزری.یزرییفکرییم- ،یازیرستوران  یمصدق  کنهیآوانیپیش 

 کنهیآوانیباتوئه.یمصدقیفکرییم

طوریفکریشناش؟یعجب!یمصدقیچهمصدقیهمییم-

 کنهیآوانیبایمنه؟یم

یخودیرایخاراندیویگفت:ی یازیبدن 
یمختلف   نقاط 

یتویاومده.یازیرانند- هیتاکیسیخواستمیبگهیازیطرف 

ی یبرایراحتر یدقیقتمیدادمیکهیشکینکنه.یحتر مشخصات 

خواییبایآوانیخیالشیگفتمیبگهیکهیتلفنتیشارژیندارهیوییم

یوفقی ،یدیهیهمهیچ  برییپارک.یاونمیزنگیزدیدیدیخاموشر

 مرادیشد.ی
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یثبت ییهمراهاحوالیتلفنبهییادآوردیکهیلحظهیورودیبهیاولی  

یکهیخواستیییخاموشیخودیرای ویبعدازیچندینیساعت،یزمان 

یدیری یکهیهمهیچی  
آرشیرایفرابخواندیآنیرایروشنیکرد.یزمان 

شدهیبود.ینضتیهمانندیهمیشهیحسابیشدهیعملیکردهی

 بود.ی

یبایچرتیویپرتات.یبرویخونهیپولیجوریکن.ی-  دیهیوقتمینگی 
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هایشانیرایویاستنهیخستهیخودیویآوانیرایبهیخانهیکشاند.یلب

دونفرییبهیحمامیرفتند.یچندینیباریشامپویرایرسازیریکردیوی

آوانیرایبهیقدرییساباندیکهیناچارایبایگریهیاویدستیازیلیفی
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یمدتیاویرایازی کیرایخشکیکردیویتمام  برداشت.یموهاییدخیر

ینیاورد.یالمپ یخودیپایی   هایرایهایرایخاموشیکردیویپردهآغوش 

یکشید.یغروبیرایدریتاریگ یجدید  یمطلقیگذراندیویبهیبدبختر

یوقتیبایدیآوانیرایچکابییم برد.یخودیفکریکرد.یفردایاول 

گرفتیتایازیسالمتشیتمایمیآزمایشاتیالزمیرایازیاوییم

شیباشدیسپسی اطمینانیحاصلیکند.یاولویتیبایدیدخیر

 بابا.ینضت

؟-  الویمامان؟یکجان 

یهمراهیرایازیاینیدستیبهیآنییگیداد.یقنزرییتلفن یرایدرون  د 

 نعلبگیرهایکردیویگفت:ی

یشده؟یچرایصداتیگرفتهی- ونیکاریداشتم.یچ  اومدمیبی 

 است؟

د.یلبیزد:یبهیتیک  تاکیساعتیگوشیسی 

.یبیایکنارم.ی-  بیایخونهیمامان 

ستارضایرایرصدیکردیویگفت:یازیگوشه
ُ
 ییچشم،یا

یافتاده؟-  اتفافر

 



  روبِن                                                 

 

 همیمهمهیهمینیسیولیخییلیمهمه.ی-

 ند:یزرییهراسیدهیلبیجنبا

یمصدقیآوردیش؟-  آوانیخوبه؟یاصالیازیپیش 

وییم- یبیاییهمهیچی    م.یگمیاالنیخستهآوردمش.یوقتر

ستارضاینزدیکیآمدیویزرییتلفنیرایبایهزاریوییکیدل
ُ
شورهیا

نگیقطعیکرد.یَمردیدست
ُ
هاییآغشتهیبهیروغنیگرایلیرایبایل

 زدودیویگفت:ی

ببخشیدیزرییخانوم.ییگیدوساعتیاالفیمنیشدی.یاینی-

یخودمیبودیفقط.ی یقلقشیدست   ماشن 

یسیبیلیخودیکشیدیویعرقی یبهیخط  یآنیرایدستر هاییپشت 

ستارضایگرفتیویگفت:ی
ُ
یکرد.یاستکانیچاییرایازیا  تمی  

 شیپیدایشده.ینضتیرسیویکله-

ی ستارضایپریدیویزرییبراییرفعیشدن 
ُ
قندیآبیشدهیدریگلوییا

یزیکردیویبهرسفه د.یدستیمریهاییمردیلیوانیرایازیآبیلی   دیسی 

 کنه.یهایتهدیدمونییماومدهیداغونیویافتضاح.یبایبچه-

ییم- یحسابشیچیه؟چ   خواد؟یحرف 
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 خواد.یپولییم-

ستارضایمحاسنیخودیرایدستیکشیدیویپرسید:ی
ُ
 ا

 خواد؟قدرییمچه-

فکرییکنیمیخوامییهیهمبراییپولینیومدمیآقارضا.ییم-

 تره.یآذرخشیبرهیرساغیاصالن.یاونجایجاشونیامن

ستا
ُ
یگازاییلیویگریسییرضایکمکا یمخلوط  ییرایکهیدرون 

فی 

یفلزییرایدریدستیگرفتیوی راش  گذاشتهیبودیرایبرداشت.یب 

یآنیگفت:ی یساییدن   
 حی  

 ویچهیکنیم؟بریمیبایاصالنیحرفیبزنیم؟یآوان-

نهیماینبایدیبریمیبایاصالنیحرفیبزنیم.یاونینبایدیازیزبونیمای-

 دربارهیآوانیبشنوه.ی

ی یصفحهیویگی  یهمسایهیرایبهینوبتیدیسک   
یماشی   بکس 

ییسهیویییشمارههاییغرفههایرایبهیمکانیکبرداشت.یآن

 چهاریدادیویپرسید:ی

یکاریکنیم؟-  امر،یامریتوئهیزرییخانوم.یچ 
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یتویبراشییم- .یازیاولشیحرف  خوامیبایآذرخشیحرفیبزن 

یبرهیخونهحجتیبود.ییم ییاصالن.یتوییخوامیقانعشیکت 

ییمایمقضشیم.یافتادیکهیهمهیگذشتهییهیرسییاتفاقات

یپشیمونهیبراییآذرخشیهرکاریی یفوق  اصالنییهیعاشق 

 کنه.ییم

 اجازهیدهانیگشودنیبهیمردیندادیویخودیافزود:ی

دونمیآذرخشیخییلیقویهیویلیاالنیالزمه.یچونیفقطیییم-ی

ینضتینیستیآدم  اییدنبالشن.یگندههاییکلهبحث 

ویبکنم.یاگهیکتونمیاینیریسییاینایدرستیویلینیمهمه-

؟یدوبارهیپسیزدهیشد.یدوبارهیآوارهی دوبارهیاذیتیشدیچ 

 شد؟

هایرایهایگذاشتیویآنکالفهیویداغان،یدویانگشتیروییپلک

انیلبیزد:ی د.یحی   فرسر

یکاریکنمیآخه؟ییم- ترسمینضتیبایاونیوضعشیویباندیچ 

یرسیبچه هایویآذریبیاره.یاونیبرهیپیشیاصالنیخالفش،یبالن 

ی ینضتیرویرسیدم،یخواستییجاشیامنه.یوقتر حساب 

 دیم.یبمونه،ینخواستیهمیبهیزندگیمونیادامهییم
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 بایتاملیلبیجنباند:ی

یاگریموقتیباشه،یبلندی- اگهیآذرخشیبرهیپیشیاصالن،یحتر

ییمشدنشیسخته.یاینمییم شهیبایاینیپیشنهادیدونمیعصبان 

 ضعیفیبدونیمش.ی

دارهیدونمیامایتنهایراهینجاتمونیهمینهیانگار.یرسنوشتییم-

دونمیممکنهیهمهیکنیم.ییمدهیماهمییهیبازیییمبازیمونییم

ی یبدتریبشهیویلیچ  نیخوبن؟کاریکنم؟یبچهیوینوهچ   هامیبمی 

 خواییباینضتیحرفیبزنم؟یم-

یراهیافتاده یآب   
یزیریآنیکشیدیویدستمالیرایبراییگرفیر  ییبیت 

 گفت:ی

 خوادیقطعا.یحرفشیپولهیفقط.یچندینیمیلیونییم-

 

 

 

 ی
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 ی

 

یلب هایشیبازییدادیویچاییرایهورتیکشید.یبایقندیرایمیان 

 استفهامیپرسید:ی

 ویبدیمیبهش؟پول-

یهمیبخوادیبهشی- نه.یگفتمیکهیبراییپولینیومدمیچونیهرچ 

 گرده.یبدییبازمیبریم

باشهیپسیهروقتیموقعیتشیفراهمیبودیبگویبرمیبایآذرخشی-

یآذری خشیخییلیصحبتیکنم.یاینییهیراهیطوالنیهیقانعیکردن 

 سخته.ی

 زرییبرپایزد.یچادریرایرسیکشیدیویگفت:ی

تییم- یکمتینکنهیآقارضا.یخی 
 
 کنم.یخدایازیبزرگ

یمجددیتلفن همراه،یگاراژیرایترکیکردیویبایعجلهیبهیبایلرزیدن 

یرایگرفتهیبود.یآذرخشیراییم یسختر خواستیراهیافتاد.یتصمیم 

ندنیبایپاییخودیبهیگذشتهیبازگرداند.یتنهایامیدشیعاشقیما

ینیم یاصالنیبود.یبهیهیچیچی   خواستیفکریویپشیمانیبودن 
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یرایکهیآذرخشیپایبهیآنیخانهییم گذاشتیویجایدریکند.یزمان 

کردیرایدریذهنیپردهیکشیدیتایمبادایبایجایجانیتسلیمییم

دیویازیمنضفیشدنیبگوید.یآذرخشی ستارضایتماسیبگی 
ُ
ا

یچندبارهینضتیب بات  یض   
هیعنوانیبراییموردیآماجیقرارگرفیر 

یکیزنیقوییبودیامایبهیعنوانییکیمادریضعفیداشت.یخاری

یاوست.ینضتی یمصادفیبایکمیآوردن  بهیپاییطفالنشیرفیر 

یآن هایشانیرایبایمشعیلیدریدستیبهیرساغ  هایآمدیتایخاکسیر

یزرییاویرایبهی دریهوایمعلقیکند.یتنهاینبودیکهیاگریبودیخود 

یعزرائیلیدعوتییم یهایکرد.یطبقیگفتهمهمان  یاهل  شیافراد 

یرایپشتیخودیداشتیکهیمایه ییدردرسیویمرگیبودند.یخالف 

یجدال
 
یتصمیمیخودیرایبهیجانیها،یرنجیدگ هایویخطرات 

یکردیوی یخانهیبهیاویدهانیکج  ریرایگشود.یظلمات 
َ
خریدیوید

یآذرخشیرایبهیلبیراند.ی  متالمینام 

 اینجامیمامان.ی-

بتیویپما یانواعیقرص،یرسر دییافتیویآذرخشیراینشستهیمیان 

 گویانیجلویرفتیویزانویزد.ی«وای»بایدویدستیبهیرسیکوباند.ی

 اینیچهیبساطیه؟-
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ی- یثبت  ر 
َ
ویازید احوالیکهیناامیدمیکردنیاومدمیخونهیویلیمسی 

یویخلوتیکنم.یدیدمیییمستقیمیگرفتم تایبرسمیفضاییسی  

یاومدنمیبود،یآواننضت ویبایویزدهیزیریبغلبابایکهیمنتظر 

وعیکری یمنیرسر  دیدویدن.یدیدن 

 آوانیرایبهیخودیچسباندیویبایصداییگرفتهیافزود:ی

؟یبهیبچه- میدستیزد.یمامانیاگهیمریضیشدهیباشهیچ 

هزارتایقارچیویکپکیویکزازیویهپاتیتیویکوفتیویزهرماریازشی

 باره.ییم

یبهیزردیویازیزردیبهی رنگیازیرخسارهیزرییپرید.یازیگندمی  

یفرورفتهیبهیخوابیرای نوازشیکرد.یسپید.یسستیشدیویآوان 

ییافتیبایدیهرچهیزودتریافگاریخودیرایعمیلیکند.ی  یقی  

یهم- یدستکشیدستشیبود.یوقتر اومدیمیخونه،یتمی  

شستمش.یچندینیباریها.یکیلیدارویدادمیبهش.یضدعفونیشی

 ترسمیمامان.یمیکندمیویلییمکرد.یپوستیازیتنیبچه

س.ییم- .ینیر  بریمشیدکیر

ی- ؟یحتر یچ  یآزمایشیایدزیبگی   اسمشمیترسناکه.یاگهیگفیر 
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یزنیازهمیگسستهیویدرونشیخایلیشد.یآوانیبراییاینی دل  بند 

یگرانیبودیچهی صدماتیزیادیازیحدیکوچکیبود.یلفظیایذریبار 

یاینیبیماری.ی  رسدیبهیخود 

یمیویبایجوابیمنفیشیخوشحالیازشیآزمایشییم- گی 

 شیم.ییم

یپاییاوانیرایبوسهیزدیویگفت:ی  ساق 

ینگاهاییم- ردمیلگدیشدمیویبهیصورتمیمنیامروزیزیریبار 

خوامیخنجولیکشیدهیشد،یباریایدزیهمیروش.یفقطینیم

ی  ویبکشه.یآوانیعذابیچی  

 بایحقدیلبیزد:ی

یعذابینیم- یتویمادرشر دمیکهیمنفیه.یکشه.یقولییمتایوقتر

ییکهینشدهیفکرینکنیم.ی  بیایبهیچی  

 

 

 

 ی
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یآوانیرایروییبازوییخودی روییتشکیدرازیکشیدیویرس 

 اشت.یگذ

یفکریکنیم؟-  اگهیاونینهیپسیدربارهیچ 

یشد؟امروزیثبت-  احوالیچ 

یبرویبایَمردتیبیایکهیتوئهیزنی- ونیگفیر  .یانداختنمیبی  هیج 

یینیم  ارزی.یپشی  

یپوششیکهیبود،ینزدیکیآذرخشیخوابید.یچادری زرییبایهمان 

 رایروییپاهاییخودیکشیدیویگفت:ی

؟-  چرایبایآرشینرفتر

جورییصدتایربیطینداشت.یهمی  یچونیاینیمسئلهیبهیاونی-

یکهیطالقمیداد،یتهمتیزدنیویدست مریزادیبهیاصالنیگفیر 
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یبایدوستیپرسشییمآرشمیبودییم گردهیبراییگفیر 

ش هیبدترییمییدخیر  شد.یشناسنامهیبگی 

:ی-  «.طالیکهیپاکهیچهیمنتشیبهیخاکه؟»ازیقدیمیگفیر 

یاصالنیکمیبایدیخودمدیگهیکم- یمنت  یبار   برم.یویآمادهیکنمیزیر 

یپرسید:ینفسیدریسینه  اشیحبسیشدیوقتر

یآوان- ه؟ویازمییمیعت   گی 

یدست هایشیتاریبهیتاریشدند.یهریآنچهیگیسوهاییآوانیزیر 

یآذرخشیعیانییم ییشد،یرنجیبود.یآینهکهیازیوجود 

.یجهان
 
 نماییدلیآزردگ

ی-  سوادیبمونه؟مامانیاشکالیدارهیآوانین 

ی- یباریآوانآرهیاشکالیداره.یپرشیایراده.یوقتر ویبراییاولی  

:ی یمنی»کیفیبهیکولیدیدم،یگفتر ییونیفرمیویاومدن  پوشیدن 

یروییدلت یمدرسهیدنبالتیشدهیحرست  خواییحاالییم«.یدم 

ت؟همی  ی یدخیر  ویبذارییروییدل 

یاصالنشیکنم؟- یتقدیم 
میدویدستر یبی   یعت 
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یاجرایینقشه یبراییمقدمات  یخون  اشیفراهمیشد.یفرصت 

 مصممیگفت:ی

یکهیآوانیاصالنیدوی- هیهیچ،یخودتمیدیگهیولیوییمدستر گی 

هاییشهرییهمیکنه.یبفهمیکهیپشیمونه.یدرازترینیجادهنیم

 ییزندگیه.یدوربرگردونیدارنیاینکهیجاده

یباشدیکهیتمایمی یخرابانر دوستیداشتییکیَمست 

یآبیشدهیخالصهییماشیدریخمرهدغدغه شد،ییایاییانگور 

نیبرایشیارجعیتیییفرمیدادهیکهیصیقلیشدیکیتکهیشیشه

یبوددارد.یگایهییکینجاریکهیهمه هییفکرشیتی   یار  اشین 

یکه پیالهیبگرداندییاییکیمطربیکهیفقطیییاست.ییکیسافر

ی یبودن 
یسازشیمهمیباشد.یشایدییکینقاشیکهیتی   کوکیبودن 

یدوربینش.ی یلی   یبودن 
یمدادشیوییایعکاسیکهیتمی   نوک 

کردیوینویسندهیبودنییهمیخوبیبود،یدردهایرایتحریرییم

یاوراقیرایبهیآبییم یتنیدن  یشدیکهیدریمیان 
د.یامایانسان  سی 

یپروانهیشدن،یپرپریشد.یپیله یروزگاریدریانتظار 
 هاییزهرآهگی  

                                                   *** 
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سیوییکیهفته ییتمامیانتظاریکشید.یهریروزیرایدریاسیر

یاضطرابیگذارندیویآوانیرایازیهمه  
جایمنعیکرد.یمانعیازیرفیر 

یخودی کیبهیمهدکودکیشدیویاویرایدریرستورانیکنار 
دخیر

هاییُبرد.یمراقبتحبسیکردیویبعدیازیاتمامیکاریبهیخانهییم

یرایبهیشدتیانجامییم یخودیرایدارون  ینگران  دادیویهرباریچشم 

یهمراهییمبهیتلفن دادیتاینامیآزمایشگاهیروییآنیخودنمان 

یقدریانکند.یآن ینضتیویتهدید  یوجود 
تظاریکشیدیکهیحتر

یصداییچهاردهیروزه دهیبود.یبایآمدن  یسی 
ییاویرایبهیفراموشر

یتوجهیبهیکشهایویدستزنگ،یپاپوش هایرایرهایکردیویبدون 

،یتماسیرایپاسخیداد.یگره یابروهاییژوبی    ییمیان 

 رسونم.یوییمممنونم.یممنونمیازتونیاالنیخودم-
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یرایآوی یموتوریوسپاییژوبی   انیرایبهیرویایدادیویبایاضاریسوئیچ 

یرایازیروییچادریبستیویبایگرفت.یکاله یخلبان  کاسکت 

سیدی یزیادیبهیسوییآزمایشگاهیراند.یهیچکسیازیاوینی  رسعت 

یسوئیچیبراییچهیوییایکجاییم یپریویبال  یشاهد 
 

رود؟یهمگ

یقفیسیبودندیویراهیرایبراییچیدهیشده رسیدنیاویییاینیمرغ 

خواهدیهایراینیمدانستندیهمرایهیآنبهیمقصدیبازیکردند.ییم

یویتنهایرایه
 
یرانندگ یجرمیبودن  اشیبایموتوریویاشیکردند.یحتر

یموتوری یگواهینامهیبرایشیخائزیاهمیتینبود.یراندن   
نداشیر 

 راهمیازیمکانیگیارثیبرداشتهیبود.ی

یآزمایشاتیاومدم.یتازهیباهامیتماسیگری- .یبراییجواب   فیر 

 فیشیرویلطفایبهمیبدید.ی-

یوزنیبستهیبودندیهاییساعت،یوزنهبهیپاییعقربه ییسنگی  

یآزمایشاتیاین ینتایج  یبهیطولیانجامید.یبایکهیآوردن  چنی  
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یزن،یناخن یآمدن  بیگرفتیویبهیمحض  یض  هایشیروییمی  

 پاکتیرایازیاویقاپید.ی

یشده؟-  چ 

یتمامیآزمایشاتشوی- ینیست.یجواب  یبرایینگران   نیمنفیه.یجان 

یالکنیشده یچرخاندیبهیلکنتیافتاد.یزبان  ییخودیرایبهیسختر

 ویپرسید:ی

یایدز؟- ...یحتر  حتر

یایدز.یالبتهیاینیآزمایشیرویسهیتایششیماهیدیگهیبایدی- حتر

 ده.یتکراریکنیدیچونیاونیموقعیخودشیروینشونییم

ی استخوانیپوچیکردیویروییزانویخمیشد.یازیچهاریپر 

یرنگش،یارخساره دمیتشکریازیشکیجارییشدیوییکییخونی  

ییک یآب  بارمضفیرایبهیآذرخشیخدایرایذکریکرد.یزنیلیوان 

یآذرخشیرای دادیویکمکیکردیاویروییصندیلیبنشیند.یکتف 

 ماساژیدادیویگفت:ی

یدیخداروشکریخطریرفعیشد.یبراییاطمینانیآزمایشات- ویبی 

یمتخصصیکلینیکییهیچکیبکنه.یمنیخودمیبهشونی پزشک 
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یخودتونیگمیکهیچونییم تونیگمیشدهیبایمدارک 
یدخیر مدارک 

 ویگرفتید.یآزمایشات

براییاینیلحظهیهزارانیدروغیرایردیفیکردهیبود.یازیخودیوی

یپزشکیرایبای یبخششیکردیویآدرس  خدایشیطلب 

ی یپوستشییمراهنمان  یوافریزیر 
خزید.یهاییزنییافت.یشوفر

ییاینیذوقیویشور،یازیدیدگانشیجارییبودیویبهینگاه

ینیهمیاهمیتینیماطرافیا داد.یپاکتیرایمحکمیمیان 

ییهایشییمپنجه یبیشیر یشادی،یاشک  دیویازیشدت  فرسر

ییزرییرایگرفتیویازیاویخواستیبراییریخت.یشمارهیم

یشادییبهیرستورانیبیاید.یزرییازیصدایشی ضفیشام 

ییم یخوشر یرایبایهیچیچی  
باریدیویآذرخشیاینیشادمان 

خانهیبهیصاحبیکرد.یاهمیتینداشتیاگریتعویضینیم

یکردهیبودیتایاجاره ییاینیماهیرایبایماهیبعدیبدهدیویالتماس 

یآنیرایبراییآزمایشاتیداد.یمهمیاینیبودیکهیآوانی تمایمیپول 

 حالشیخوبیاست.یهمانندیهمیشه.ی

یآبانیزنگییم-  زنمیجوابیبده.یجان 
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یکیفی اینیپیامکیاویرایثابتیویصامتیکرد.یپاکتیرایدرون 

ی یآبان،یقالبیتیهیکرد.یاصالنییسوقیدادیویبایدیدن  یجان  قسم 

یهرگزیاینیقسمیرایبهیزبانینیم ین  .یآوردیمگریدریعالم 
 
چارگ

همراهیدریدستشیزنگیخوردیوینگاهشیبهیجاییتلفن

 ییآنیروییغروبیساکنیماند.یصفحه

 رش؟الو؟یآذرخش؟یبهیدادمییم-

یشده؟-  چ 

 سوزه.یآبانیدارهیتوییتبییم-

یآذرخشیافتا هایشیرایازیدستیدیوینفسسوئیچیازیدست 

 داد.ی

 ُبردییبیمارستان؟-

یمقدساتهیبرسی- دیروزیمرخصشیکردم.یآذرخشیتورویهرچ 

 جانیمن.ی

یخورشیدیراینظارهیکردیویغروبیرویبهیشبییم رفت.یوداع 

،یبایاینکهیآدرسیراییم ینسبتایطوالن  دانستیپسیازیسکونر

 بازهمیگفت:ی
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 ویبرامیبفرست.یآدرس-
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چیرایبرداشتیویبهیموتوریزلیزد.یصداییپیامکیسوئی

حواسشیرایجمعیکردیویبدونیآنکهینیازیبهیبازکردنیآنی

یآنیداشتهیباشدیتلفن همراهیرایدرونیکیفیانداخت.یمسی 

کاسکتیرایروییرسیخانهیرایچشمیبستهیازیَبریبود.یکاله

ییبرایشیمهم تریبود.یگازیگذاشتیویسوارشد.یآبانیازیهرچی  

دیویبهیم یوسیلهتلکرایفرسر ییهایویتمسخرهاییدیگرانیبابت 

راندیتوجهینکرد.یموتورسوارییرایهمیاییکهیآنیراییمنقلیه

ی یزمان  ین 
یآرزویبایدیدریکمیر ییادگرفتهیبودیکهیبرایینجات 

زمان 

 



  روبِن                                                 

 

یبهیخودییادیممکنیخودیراییم یرایازیروییجی  رساند.یهمهیچی  

یساختمانیپاری کیکردیویدادینهیازیروییعالقه.یموتوریرایمقابل 

هیشد.یدفعه ییقبلیکهیبهیاینجایآمدیبهینماییآنیخی 

یاینیخانهیاستیامایامروزیبرایینیم دانستیکهیآبانیساکن 

ریایستاد.یپرسکییم
َ
ید یعبوریکردیویپشت  رود.یازینگهبان 

فیراییدکییمنوشته یرسر رینام 
َ
کشیدیویاویماتیشدهیییرویید

 نگریست.یتنهاییم

 اومدی؟یبیایداخل.ی-

یپادرییرایزی ریگذشت.یدمپان 
َ
یپایگذاشتیویازید اییهاییزنانهیر 

هایشینشاند.یکهیمتعلقیبهیسوگیلیبودند،یاشکیرایبهیچشم

یآن هاییمردانهیرایبرگزید.یبهیاصالنیهایرایکناریزدیویدمپان 

ینیم یبایآبانیروبهنگاهیکردیویحتر رویشدیچهیدانستیوقتر

 العمیلینشانیدهدیتایمردیبهیاویشکینکند.یعکس

 گه.یازیعضیتاحاالیبیدارینشدهیازیخواب.یهذیونییمآذر،ی-

یزدیویاویتوجهاصالنیحرفییم یاشیرایبهیقاب 
 
یخانوادگ عکس 

یآن یپدریویسوگیلیبود،یداد.یجاییآوانیرایکنار  هایآبانیکهیکنار 

کردیقطعایاویهمیخایلیدید.یاگریآوانیرایزودترینمایانییم
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یداشت.یگایهییسهیمیازیاینیخانواده کردیفکرییمویخوشبختر

حقیبایمصدقیاست.یاویخودخواهیبودیویهنوزیهمیهستی

یخود،یافکارشیبالیدری یآبانیدریکنار  یدگریبایندیدن 
امایاوقانر

 روند.یآورندیوییمیم

یغرقیشدنیتوییخونه- ییآذرخشیبیایاینجایاالنیوقت 

یمنینیست.ی  کوفتر

یآبانیرای ریاتاق 
َ
یخودیکشاند.ید یاویرایگرفتیویبهیدنبال  مچ 

یپارچهگشودی یزیاد  هاییخیسیشدهیویتشتیرایبایپایویحجم 

 جایکرد.یجابه

 خوامیازیاینجایبرم.ییم-

یداریییم- ؟چ 
 
 گ

یآبان،یعکس یتحریر   
هاییزیادییآذرخشیمردمکیگرداند.یمی  

یسبابهیبهیسویی ازیپرسک،یسوگیلیویاصالنیداشت.یانگشت 

 آنیکشیدیویگفت:ی

جاییمنیتوییییسوگلیه.یجاییاینیخونهییادیویخاطرهیهمه-

 ویگمیکنم.یاینیخونهینیست.یبایدیبرمیگورم
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یبهیاویدادیویغرید:یکتف یخفیف   هاییزنیرایگرفت.یتکان 

.یبهیخونهیاهمیتینده.یبهیدیواراشینگاهینکن.یآبان- ویببی  

؟یببینشیبعدیازیچهارسالینیم خواییپرستویدرستیببیت 

 ره.یپرسمونیدارهیازیدستییم

هیشدیکهیآذرخشیدریعوالمیدیدیویاصالنیمتوجآبانیراینیم

 گمیگشتهیاست.ی

یسوگیلیقشنگیبودیویمنیخرابشیچه- قدریزندگیتیکنار 

 کردم.ی

یکتف یلرزش  یدستشین  یویهاییآذرخشیزیر  امانیبود.یمتحی 

انیزنیراینگریستیویاویافزود:ی  حی 

یاونیچه- قدریشادیبودیویمنیازیاینکهیآبانیتوییبغل 

 نداشتمشیبهیسوگیلیحسودییکردم.ی

 سیکن.یآذرخشیب-

 وینابودیکردم.یاصالنیمنیسوگیل-

یآبیرایبه یاصالن،یآذرخشیرایروییصندیلینشاند.یلیوان 

یاویدادیویگفت:ی  دست 
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 نذاریبگمیاشتباهیکردمیکهیبهتیآدرسیدادم.ی-

یبودی- یخییلیخون  تویبهیسوگیلیخیانتیکردی،یسوگیلیزن 

.یمنمیحقی یکاریینداشتر یاگریبدیبودیهمیحقیچنی   حتر

 ینیفضاحتیبرم.ینداشتمیزیرباریا

خیانتینکردیمیلعنتیبهیمن.یسوگیلیخودشیمنویمجبوری-

ی یلعنتر م.یتمومیکنیاینیبحث  گمیویدارمییمکردیتورویبگی 

فهیم؟یپرست.یکیسیکهیچهارسالیپرستیحالشیبده.ییم

 ندیدیش.ی

یمحکیمیبهیاویدادیویرسشانه هاییآذرخشیرایگرفت.یتکان 

 فریادیکشید:ی

یتویحالشیبده.یاینویمتوج- ای؟یهمونیپرسییکهیانتظاریهپرس 

یازیداغیدوریینهیاینکهی ییبغلشیکت  یدیدیشیبی  داشتمیوقتر

.یواییسیخودیویخودتت  ویشماتتیکت 

یازیآنیآویختهیشدیتایآذرخشیرایازی یآسمانیپارهیویدستر گون 

اغمایخارجیکند.یازیشوکیخارجیویگردنیبهیسوییآبانی

یتبیویالتهابیبهیگونه یاییبودیکهیپوسچرخاند.یشدت  ت 

یرسخیبهیخودیگرفتهیبود.ی  پرس،یرنگ 
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 اشیکردی؟پاشویه-

 آره.ی-

یبراشیزدی؟-  شیافتیچ 

 کیمیفکریکردیسپسیآشفتهیلبیزد:ی

 نه.ینزدم.یبلدینبودم.ی-

 ُبریبیاریبراش.یشیافیتب-

یبغلیجمعیکردیویبایفریادیگفت:ی  چادریرایزیر 

 بدویاصالن.ی-

یدرگاهیاستاد.یمرددیپرسید:ی  اصالنیدرون 

؟-  خون 

آره.یفقطییهیلحظهیتوییشوکیرفتهیبودم.یباورکنیمنییاالن-

یآبانیخییلیخوشحالم.یازیاینکهیپرسم بینمیرسیازیوییمازیدیدن 

 شناسم،یفقطیچونیشوکهیشدمینتونستمیابرازشیکنم.یپاینیم
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یتجویزیاصالنیرسیتکانیدادیویکیسه یکهیدکیر ییداروهان 

هایرایبرداشت.یافتشیییکردهیبودیآورد.یآذرخشیبایعجله،

ی یشیاف،یتشت  آبانیرایبرعکسیکردیویبعدیازیاستفادهیکردن 

یپارچهلب یگذاشت.یدستمال  اییآلبیشدهیازیآبیرایروییمی  

ی دیرایخیسیویآنیرایروییپیشان  ییکهیاصالنیبهیاویسی  اییتمی  

 یآبانیثابتیکرد.ی

یبردیش؟- یگفتیوقتر یچ   دکیر

ی»گفت:ی-
 
یامشکیلیندارهیفقطییهیرسماخوردگ امای«.یییجزن 

.یمنییم  گمیازیغمباد 

ی ینگاهیگرفیر  یپرسکیراینوازشیکرد.یدل  یشست،یآرنج  بایانگشت 

یاویماندیویپرسید:ی  ازیاویراینداشت.یشیفتهیویوالهیزل 
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 تیچندیسالشهیکهیغمبادیدارشیکردی؟چرا؟یمگهیبچه-

 توینیست؟ییت؟یبچهبچه-

ی کیاییپرسیپارچهیرایدوبارهیدریآبیفروُبردیویروییپیشان 

 گذاشت.یبایماللتیگفت:ی

ییمامانیباباشه.یمنیکهیسهیمیتوییزندگیشینداشتم.یبچه-

یچرایغمباد؟  حاالینگفتر

هیبهینگاهیحرست  یآذرخشیپاسخیداد:یی آلودیاصالنیخی 

یباهاتیبهیجاییسوگیلیحرفیزدهیرفتهیتویی- ازیوقتر

یجلسهخودش.ییم اشیبایترسهیسوگیلیدیگهینیاد.یدیروزیاولی  

 ویگذروند.یمشاورهیکودکیری

ی یهایشیهمآن   اختیاریتوپید:یچونیاقیانوسیتوفندهیشدند.ین 

یاصالن؟میچهییمدارییبایبچه-  کت 

یزندگیشیآشناشییم- قدریکنم.یمگهیچهدارمیبایحقیقت 

یویبایتونمیشمارهیم میالتماسیکنمیسوگیلیبیسر ییتورویبگی 

؟ییهیروزییم گهیبریمیاینیترفندیگولشیبزنم.یباالخرهیکهیچ 
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ی یمامانمییایبگویمامانیبیادیاونپیش  یکهین 
چارهیوقتیاون 

 شهیمنم.ییم

یبحثیوی سکوتیکردیویدوبارهیبایآبانیرسگرمیشد.یتوانان 

ییکهیدریآنیلحظهییم خواستیجدلیکردنینداشت.یتنهایچی  

یاویرایچندبارهیچکیکردیویپاشویهی یآبانیبود.یتب  یخوب  حال 

یکودکیدادی ویپتویرایرویدادنیرایازیرسیگرفت.یدارویبهیخورد 

 پاهایشیکشید.یمادرانهیخرجیکردنیرایازیحفظیبود.ی

 پرسکیرایبوسیدیویبایتالمیتنهاینگریست.ی

ه؟یتبشیتوییچهیوضعیه؟-  االنیبهیر

یموهاییآبانیکشید.یتب یدستیازینوازشیکردن  سنجیرایازیزیر 

یپرسکیدرآوردیویپاسخیداد:ی  زبان 

 خییلیکمیشده.یشیافتینجاتشیداده.یداروهاشمیدادم.ی-

؟- یمشیدکیر  دیگهیالزمینیستیبی 

یزبالهیرایبرداشتیویتمایمی آذرخشیبرپایزد.یسطل 

یآبانیرایهاییپارچهدستمال یآنیانداختیتایاطراف  اییرایدرون 

هینگه  دارد.یداروهارایروییعسیلیگذاشتیویگفت:یپاکی  
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 نه.یفعالیکهیخییلیخوبه.ی-

یوقتیپرسید:یکنجکاویبود.یآن یفوت   قدریزیادیکهیبدون 

یبیان؟یچرایمن؟چری-  ایبهیمامانتیوییایزنیداداشتینگفتر

یگیازیتوینزدیک-  تر؟تویمادرشر

 حاالییادتیاومدیمنیمادرشم؟-

 داریزنیطفرهیرفتیویگفت:یازیسوالیبغض

ویکهیپرسیدییچرایبهیمامانمیایناینگفتم،یراستشیحقیقت-

یآبانیفهمیدمیرابطه  
میبایمامانمیکمیشد.یدریحدیگذاشیر 

یکهیرویتویپیششیوییایهمیاوی مدنشیبیمارستانیویلیازیوقتر

داداشممیرفتهیویباهاشیتمومیکرد.یزنمدستیبلندیکردیرابطه

.یروستایخونه  ییپدربزرگیمادریشیآبیویهوایعوضیکی  

یزنیشکلی یمتضادیازیرضایتیویخجالتیدرون  دویحس 

یدومیفزون یپاسخیخودیگرفت.یقدرت  یسوالیبدون  تریکهیقید 

 رایزدیویگفت:ی

ی- یدرستر  نکردییبایمادرتیقطعیرابطهیکردی.ییکار 

 ترینیکاریممکنیبود.یدرست-
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 شم.یالبتهیشدم.یبازمیمنیمقضییم-

 قاطعیلبیجنباند:ی

.یرابطه- ییافشاریهمیباهاشیکمیشده.یخودشیمقضینیستر

 بینه.یوییمکردیحاالیهمیدارهیتاوانش

،یسینه یغمگی   ییسینهبهبراییخاتمهیدادنیبهیاینیبحث 

 رسید:یاصالنیایستادیویپ

م؟- خونهیبراشیسوپیبی    اجازهیدارمیبرمیتوییآشی  

 ییخودته.یخونه-

یسطلیرایبرداشتیویبایمکثیگفت:یکیسه  ییدرون 

ییسوگیلیرویمتعلقیخوامیخونهییمنینیست.ینیمنه.یخونه-

 بهیخودمیکنم.ی

 

  

 

 ی
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یمرتبیچیدهیشدهیرایبای خانهیرایدرپیشیگرفت.یوسایل  راهیآشی  

یهاییسوگیلیرایرویویبغضیکرد.یگرماییانگشتنگاهیبلعیدی

ییکردنیاکراهیویتعللیداشتیهایحسییمآن کرد.یبراییآشی  

یواجب یآبان،یحکم 
 االجراءیبهیاویداد.یاما،یسالمتر

یتخم- یقدیمیدریحد  یتیمثل   مرغه؟آشی  

ی- یخون   
یقدیمیآشی    کاریکنم.یویکنارمیداشتم.یبهمییادیدادیچ 

یجاتیویمرغیرایروییکابین یسی   هاییتیگذاشتیویبایراهنمان 

یاصالن،یحبوباتیویرشتهیرایبرداشت.یپیازهایویسیب هایزمیت 

 اییکهیرسیدیَمردیگفت:یدلمهرایخردیکردیوینوبتیبهیفلفل

 ن.یهنوزمیمثلیقدیمیبدقواره-

؟قدریقدیمشهیاینیم-  ویمرورینکت 
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یکهیزنی عصبانیتیآذرخشیباعثیشدیتسلیمیشودیویتایزمان 

یقاب یسوپیکمینکردیگازیرایزیر  یجایافتادن  لمه،یبهیمنظور 

ی یاصالنیویاینیخاموشر سکوتیکند.یآذرخشیازینبود 

یخودیرایبراییاوی استفادهیویبایزرییتماسیگرفت.یوضعیت 

ی یتوضیحیدادیویتلفنیرایرویینگران  هاییزنیقطعیکرد.یزیپ 

یآنی یدرون  کیفیرایمحکمیبستیمبادایاصالنیبراییپاکت 

یآ یکنجکاوییکندیسپسیوضعیت  بانیرایسنجیدیویبایکمیشدن 

یآسودهیکشید.یهرچهیاویراییم یپرسکینفس  یتب  دیدیسی 

یمرثیهیرسود.یشد،یازیاالنیبراییلحظهنیم  ییجدان 

یخستهیشدی.ی-  بیاییهیکمیبشی  

یاومد.ی-  بایدیبرمیدیگه.یخداروشکریتبشیپایی  

 ویبازینکرد.یهاشامایهنوزیچشم-

یموضوعییم بازیکندیویاویرایترسید.یآبانیپلکیآذرخشیازیهمی  

یتکانیخوردنیپرسکیاتاقیرای خالهیصدایبزند.یترسیدیویبایحس 

 ترکیکرد.ی

 دیریوقته.یتوییمحلمونیدرستینیست.ی-

 ییمبلیگذاشتیویگفت:یچادریآذرخشیرایروییدسته
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یبمون.یبذاریخیالمیازیبابتشیراحتی- لطفایچندیدقیقهیبیشیر

 باشه.ی

یازیلحنیاصالنییم
 
یمبلیرایبارید.یکوتاهیآمد.یدرماندگ

ً
ناچارا

یبرگزیدیویپارکت یدیدگانشیقرارداد.یبرایینشسیر  هایرایهدف 

 خودیهمیدوستیداشتیبماند.ی

 هنوز...یهنوزیبایاونیپرسهیدریارتبایط؟-

یکهیفکرش- یازیاونیچی   یآره.یبیشیر یخرج 
 

یمردونگ ویکت 

ی
 
 میکرده.یزندگ

یآذرخشیتابیخورد.یخودیرایبهیاوینزدیک تریکامالیبهیسمت 

 ت:یکردیویگف

ه؟-  ازیمنیخییلیبهیر

یدرباره- ییاینیمسائلینزنیم.یاگهیاینجامیاصالنیبیایحرف 

یشدنیازیخوبیبودنیآبانهینهیاینیحرف  ها.یبراییمطمی  

ه.ی-  پسیازیمنیخییلیبهیر

یبهیاوی یمردیشدیویاصالنیخودیرایبیشیر آذرخشیصامتیزل 

یعقبیرفتیکهیکمرشیبهی نزدیکیکرد.یترسیدیویتایجان 
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یبرخویدسته یییچون  یفاصلهیگرفیر  ردیکردیامایاصالنیفرصت 

بهیاوینداد.یزنیتقالیکردیتایفراریکندیامایَمردیبهیاویچسبیدیوی

یاویقراریدادیویگفت:یرسشیرایمماسیبایگودی  اییگردن 

 تایگیفرار؟-

ی یدرون   اشیگفت:یناخودآگاهیازیروییحس 

یکهیببخشمت.ی-  تایوقتر

معیشدیییآذرخشینهادیویاویدریخودیجهایشیرایبریترقوهلب

 ویعضالتشیمنقبضیشدند.ی

 ولمیکنیاصالن.ی-

 کنمیآذرخش.یشه.یدیگهیولتینیمنیم-

یشد،یامایاصالنیسفتیویمحکمیاویرایگرفتیآذرخشینیم خی  

 ویبریجاییخودینشاند.ی

ولمیکن.یبذاریبرم.یاگریاینیجامیفقطیبهیخاطریآبانه.یولمی-

 کن.یخستهیشدمیاز...ی

گلویشیماند.یییبایکارییکهیاصالنیکرد،یساکتیشدیویحرفیدری

یدستیروییسینه یبهیگردن 
ییمردینهادیامایاویبایولعیبیشیر
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هاییاویدوخت.یهاییخودیرایبهیلبآذرخشیچنگیزدیویلب

یتریکشیدیویدکمهسپسیدستشیرایپایی  ی اهن  یپی  ییاول 

 آذرخشیرایبازیکرد.ی

 حاالیکهیاومدییبیایویاینیحرستیدورییرویتموشیکن.ی-

بهیکوباندیوینفسیزدیویبهیچانههراسانینفس ییاصالنیض 

یمردیگرفت،یمنقطعیگفت:ی یکهیصورت   همی  

 گفتمیفقطیبهیخاطریآبانهینهیاینیکارا.یبرویعقبیلطفا.ی-

یبهیخاطریآبان؟یپسیبهیخاطرشیبمون.یدیگهیمگهینیم-
 
گ

 نرو.یفقطیمنیبمونمیویتویویپرسمون.ی
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یپایبهیدسته دیویرویینشیمنکف  تاییگاهیخودیرایییمبلیفرسر

یکاملیازیاصالنیدوری یافتادیویبهیطور 
یکشاندیکهیبهیزمی   جان 

ی شد.یمردیبازوییآذرخشیرایگرفتیویاویرایرسپایکرد،یبایصدان 

لیشدهیگفت:ی  کنیر

 خوام.یدستیخودمینبود.یمعذرتییم-

 حسیبدیرایدریآذرخشیدیدیویبراییپراکندهیکردنیآنیافزود:ی

ویتمومیکنیم.یچهارسالیگذشته- .یظاهرمونیآذریبیایهمهیچی  

یتایآسمونیبای یکردهیافکاریویاحساستمونیبماند.یمنیزمی   تغیی 

یگیقبالیبودمیفرقیکردم.یتوامیهمی  ی
تریجور.یبزرگاون 

یاینیشدیم.یپخته تر.یدرستهیمنیهنوزیخودخواهمیویلیدرکنار 

یکهیثابتیموندیعشقیتوامیپابرجاست.ی
 
 ویژگ

 یچهلمیسوگیلیرویدادید؟ی-

 ویناباوریپرسید:یبازوییآذرخشیرایرهایکردی

 منظورتیچیه؟-
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یزنتیخشکیشدیکهیحرفیازیموندنیمنی- یمزار  سیمان 

؟یم  زن 

 دستیباالیگرفتیویسکوتیرایبراییاصالنیحکمیفرمایکرد.ی

،یبهونهاصالنیاین- یهایهیج  یمایحرمتر نن.یبهینظرتیبی  

،ی مونده؟یرومونیبهیروییهمیبازیشدهیاصالن.یتوهی  

،یطالق،یتویازیمنیک تکیخوردییاصالن،یمنیتهمت،یتحقی 

ایشنیدم.یییم ؟یزنیویمردییازیتویخییلیچی   یچ  فهیمیایناییعت 

 دارن؟وینگهطوریزندگیشونکهیحرمتیهموینگهیندارنیچه

یگذاشتیوی یخودیویآذرخشیفاصلهیبافر یکیبندینازکیمیان 

یاویرایبایدستیقابیگرفت.ی  صورت 

یاگهیخوبییم- ویباهمیدوباره.یبابایفراموشر سازیمیهمهیچی  

 کرد.یبیایفراموششیکنیم.ینبودیکهیخداینعمتشینیم

یآذرخشیگذاشتیویافزود:یبوسه  اییروییپیشان 

یروییم- یدوزیمیدوباره.یپارههمهیچی  
 
 کنیم.یهارویرفوعییمگ

یبهیگونهیرساندیویادامهیداد:ی  فرصتینداد.یبوسهیرایازیپیشان 

 کنیم.یهارویپاکییمکنیم.یتوهی  یهارویترمیمییمحرمت-
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ی یبیت  باریزنیهایشیخیسیکردیویاینآذرخشیرایبایلبینوک 

 پرسید:ی

؟-  دلیشکستهیرویچ 

یزیادیوصلهییم-  اییکهیگذشت.یزنیم.یچهارسالیزمان 

 ییدگریآذرخشیوصلهیزدیویگفت:یلبیبهیگونه

ف.ی- فم،یاصالنیرسر  بیایازیاولیآشنایبشیمیاصال.یمنیرسر

د.یزنیرسیجلویُبردیتایدوبارهیازیلب هاییآذرخشیکامیبگی 

یسییلیزدن،یمقاوم یخودیرایبهیمنظور  تیبهیخرجیدادیویدست 

ییمردیرایباالیآورد.یاصالنیساکنیماند،یپلکیبستیویاویگونه

 بهیجاییرسخیکردن،ینوازشیکرد.ی

دونمیشمیاینویخوبییماصالنییهیروزییمنیمحتاجتییم-

ینیم  تونمیبهشیفکریکنم.یویلیاالنیحتر

یآذرخش.یتویتاجیرسیتویهیچ-  یم.یوقتیمحتاجیمنینیستر

یبهیسینه  ییمردیآوردیویکیمیاویرایازیخودیراند.یفشاریخفیف 

و.یآرهیچهارسالیخییلیساله.یمنمیبیایتمومیکنیاینیبحث-

یتو.ی  
یخواسیر  یکردیاالیحس  میتغیی   همهیچی  
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اصالنیدهانیگشودیامایصداییآبانیاویرایساکتیکرد.ی

کوبیشدیویبزاقشیخشک.یقادرینبودیگردنیآذرخشیمیخ

یآبانییمبچرخاندیویدرگ ترسید.یازیاهیاتاقیراینگاهیکند.یازیبودن 

یآبانیدریبرابری خالهیخطابیشدنیهراسیداشت.یازیدیدن 

اصالنیفرارییبود.یآشفتهیویماالمالیشدهیازیتشویش،ی

 اصالنیرایبهیجلویراندیویگفت:ی

ونیبرویتوییاتاقینگه-  شیدار.یبرو.یاگهینیومدهیبی 

یافتادهیویچانه یپایی   یییچسبیاصالنیگردن  دهیشدهیبهیجناق 

 زنیرایباالیآوردیویپرسید:ی

یشده؟یچراینیاد؟ینیم- ؟خواییپرستنیومده.یچ   ویببیت 

خواستیدریاینیموقعیتیاصالنیازیوجودیآوانیمطلعینیم

کیرا.یبایدیشود.یبایدیاولیخودیرایآمادهییم کردیسپسیدخیر

ی یاصالنیرایبهیاوینشانییمقاب  دادیویروکشیازیروییعکس 

داشتیتایتنهاییادگاریازیپدریرایبراییاوینمایانیبالشیخودیبریم

ی کییادیویکند.یازیخون  هاییپدریزیادیگفتهیبودیامایدخیر

 اییازیاوینداشت.یچهره
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ییمنه.ینیم- خوام.یهایخییلیهمییمخوامخوامیببینمش.ییعت 

 خوامیتوییاینیموقعیتیویاینیوضعمیببینم.یویلیاالنینیم

یبهیجلویهلیدادیویت  قریبایفریادیکشید:یاصالنیرایبیشیر

ونیبرویتوروخدا.یخواهشییم- کنم.یبرویحاالیکهینیومدهیبی 

 نذاریبیاد.ی

یآذرخشیروبهیوخامتییم دادیرفت.یهریلحظهیامکانییمحال 

ی یحقیقت  یرسوان  یشودیویتشت  یبریزمی   کالبدشینقش 

به اییبهیسوییپنهانشیازیروییبامیبیفتد.یاصالنیرایبایض 

 اتاقیُبردیویگفت:ی

ییازی- یهمیچشمچی   هاشیبازیکردیهمیصداتیمنینگو.یببی  

یشدیمیحالشیخوبه.ی کرد.یحالشیخوبه.یحاالیدیگهیمطمی  

سه.ی  برویکنارشینذاریبیر

 آذرخش.یتوامیباهامیبیا.ی-

ویازیطرفمیببوس.یعمیقیویبهشیبده.یروییماهشسوپش-

 ببوس.ی

 خودتیبیایببوس.ی-
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 مراقبشیباش.ی-
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یاتاقیکری ریرایاصالنیرایوارد 
َ
یدیوار،ید دیویپنهانیشدهیپشت 

بست.یکیفیویچادریرایبرداشتیویبایعجلهیازیساختمانی

ینیم توانستیخارجیشد.یدیدشیتاریشدهیبودیویبهیدرستر

یموتورینشستیویبهیقدمیبردارد.یلبه ییجوییآب،یکنار 

ییشمشادیپناهیآورد.یآنیرایسفتیدریمشتیگرفتیویشاخه

هایشیرایهمیهرچهیدریمعدهیداشتیباالیآورد.یاشک

هاییمنظمیهایشیباینفسهایشیازیخودیراندندیویریهچشم

یبهیآذرخشینزدیکیشدیویاوی قهریکردند.ینگهبانیباینگران 
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یخودیرایعقبیکشیدیویقبلیازیرسیدنی گرخید.یروییزمی  

ی مرد،یسواریموتوریشد.یرسعتیروییرسعتیگذاشتیویحتر

یقرمزیردیکرد.یچادریازیرسشیافتادیویکیفیرویی ازیچراغ 

یآنی ریزدیویتایزرییبرسدیپشت 
َ
ساعدشیلقیزد.یچندیتقهیبهید

یزانویزدهیروییآسفالتی یآذرخش  سقوطیکرد.یزرییبایدیدن 

ی یاویرایخواند.یسکتهیرایردیکردیویف   الفورینام 

 آذرخش؟ی-

میداخل.ینفسیندارم.ی-  بی 

یمشگ  اییزرییچنگیزدیویگفت:یبهیدامن 

یکهیمن- آبانیبهمینگفتهیویازیُمردنینجاتیبده.ینذاریتایزمان 

م.یمامانیویصداییآوان  وینشنیدمیبمی 

داد.یتماسیچهیکهیبایدیانجامییمزرییمصممیشدیبراییآن

یکردنیآذرخشی ستارضا،یصحبتیباینضتیویراض 
ُ
یبایا گرفیر 

یرایبایدیهرچهیزودتریبهیثمرییم نشاندیقبلیازیآنکهیدومی  

یخودیرایازیدستییم داد.یاویرایداخلیُبردیویدمنوشیبهیدخیر

هایشیانداختیویپاییدرددلیاویخوردشیداد.یپتویروییشانه

شیبهیانتهاییخطیرسیدهیبود.ی  نشست.یدخیر
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یکجایداریییم- ؟ینصفهیشت   ری؟آذریخون 

یگرماییدستیم-  ویبشورم.یهاشخوامیبرمیحمام.یبایدیاثر 

یخودیکشاندیویافزود:ی  حولهیرایبهیدنبال 

 اصالنیبهمیدستیزد.ی-

 داریگفت:یسیکرد.یخشاشیرایلمترقوهییازیلبیتا

 ازیاینجایتایاینجا.ی-

انیفوراینشستیویآذرخشیادامهیداد:ی یویحی   زرییمتحی 

شایدیباورتینشهیمامانیویلیدلمیخواستیادامهیبدهیوی-

 عقلمینهیبیزدیبکشیعقب.ی

وعیکردن.ی-  بهشیفکریکنیآذرخش.یبهیازیاولیرسر

شامپویویژیلتیرایبرداشت.یسفیدآبیویکیسهیرایهم.یلبی

 جنباند:ی

ییعمریتنهایجنگیدمیویایستادم.یاصالنیاومدیویههم-

یازیپسیخودم ویهرکسیکنارمیباشهیضعیفمیکرد.یمنیتنهان 

ه.یبریم یدلیازیعقلیبیشیر آمیامایانگاریبایدیبپذیرمیکهیگایهیزور 

ه.ی یبیشیر یمادریبودنیازیهمهیچی    گایهیزور 
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 بازمیتنیبهیاجباریبدی؟-

 دم.یتنیبهیدلییهیمادرییم-

یاویرفت.یروییچهارپایهزرییتایحمامیب ریهیدنبال 
َ
ید ،یپشت 

 نشستیویپرسید:ی

ییم-  خواییبرییپیشیاصالن؟یعت 

تونم.یهنوزیبهیآوانینشونشیندادم.یهنوزینه.یهنوزینیم-

 نبخشیدمش.ی

                                                  *** 

یبهیموهاییآوانی یآذرخشینشست.یدستر ستارضایمقابل 
ُ
ا

کیرایهمراهیبایکشیدیویآب یرایبهیاویداد.یدخیر یچون  نبات 

 روسانایرایهیکردیویخطابیبهیزنیگفت:ی

ویپولیطلبیکردیویمهلتیچهاردهیروزهیشنیدمینضتیاومده-

 داد.ی

یوعده-  بابا.ییینضتهنوزیسهیروزیدیگهیموندهیتایموعد 

 پولیجوریکردی؟-
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یگذشتهیپرسهییم زد.یجاییپاییآذرخشیهنوزیدریشب 

هایشیرایالنیگرمایداشتند.یُمهریداشتندیویلبهاییاصبوسه

یتنهایگوشییمبهیهمیدگریدوختندیکهیاین دیویسخنیچنی   سی 

 گفت.ینیم

.ی-  باتوامیدخیر

 پولیجورینکردم.ی-

ییمیم-
 

نهیاست.یپولیندیشیهریغلیطیبگ
َ
یکهیک کنه.یدون 

یشنیدمیبهیآوانیدستیزدهیچهیحایلیشدم.ینیم یوقتر دون 

 .یییخودمهآوانیانگارینوه

 آذرخشیرسیروییشانهیکجیکردیویگفت:ی

ییخونهیرویندادیم.یچونیبراییآزمایشاتیآوانیاجاره-

یمامانیاندازه یآوانیویخرجییحقوق  یمهد  اجارهیخونهیویپول 

خواد.یندارمیکهیبدم.یشهیحاالیازیمنیصدیمیلیونییمخونهییم

ه.یویازمییمهامندممیبچه  گی 

یدانستیوی
 

یجنگ ستارضایفرصتیرایغنیمت 
ُ
 فورایلبیزد:ییا

 ویگمیبهیگوریکن.یبهینظرمییهیمدتیخودت-
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یدانستیویفورایلبیزد:ی
 

یجنگ ستارضایفرصتیرایغنیمت 
ُ
 ا

 ویگمیبهیگوریکن.یبهینظرمییهیمدتیخودت-

 متعجبیپرسید:ی

ستا؟-
ُ
 منظورتیچیهیا

یپاییراستیجایدادیویکیمیجابه جایشد.یزبانیپاییچپیرایزیر 

ریکرد.یحرفویآنیهایشیکشیدیروییلب
َ
هایشیرایهایرایت

 مزهیکرد،یتلخیبودندیویگزندهیبایاینیحالیگفت:یمزه
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.یاینیبچهیدوماه،یاصالی- هنوزیبراییآوانیشناسنامهینگرفتر

خوادیبرهیمدرسهینبایدیهویتیداشتهیسهیماههیدیگهییم

 باشه؟

یبرمیپیشیاصالن؟یم-
 

 خواییبگ

یخودیفاصلهیانداختیتایبه یسخنیبگوید.یمیانیافکاریویکالم  یر

یعقیده یتعللیکردیویبرخالف   اشیلبیزد:یییذهت 

داریخوامیبگم،یاومدنینضتیچندانیهمیبدینبود.یهویتیم-

یاینیبچه  ویجلوتریانداخت.یکردن 

یویبغضیآلودیپرسید:یدل  چرکی  

 ییشما؟یشهیبیامیخونهنیم-

یویلیمنیحریفینضتییم- شمیآیا؟یمنیکهیازیخدامهیبیان 

یمنیکجاشیی ؟گردن   کلفتهیآخهیدخیر

یحاالیکهییم- یخودمیوینضتیبرنیمپناهگیدین  آم،یمیویازیپس 

؟  بهیشمایپناهینیارمییعت 

خدایایبرتوی»ییخودیرایدستیکشید.یازیرستنگاهیتایروییچانه

 اییرایزمزمهیکردیویگفت:ی«پناه
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ینضتیییخودم.ینیمپاشویجمعیکنیبریمیخونه- خوامیوقتر

یسگیخودتیدوبارهیاومدیرساغت،یازیخروس ویخونیتایبوق 

یویشبمیترسون یشیخونهیبچهیرویاینجایحبسیکت  ترسونیبی 

رم ینامردیبخورهیبهیتنش.یمبادایک  یاونیمرد   هایوجود 

یخودمیویبچهمنیقوی- ستا.یمنیازیپس 
ُ
میویزندگیمیامیا

خوایدیمنویوقتیضعیفینبودم.یچراییمآم.یمنیهیچبریم

سهیهفتیپشتمیبود.یوابستهیکنید؟یمنییهیباریوابستهیشدمیب

یاومدیبشهیتکیه گاهینموند،یجزیخودمیکیسیپشتمینبود،یوقتر

میبازمیبرمیسمتش؟یاگهیخودم ویحبسیکردمیبهیخاطریدخیر

بودینهیخودم.یچونییهیبچهیاستیمثلیمنیپوستیکلفتی

 .ینیست

یزیکردیوی یآبیرایبرداشت.یلیوانیرایازیآبیلی  نگ 
ُ
ستایرضا،یت

ُ
ا

یبراییآذرخشیسوقیداد.ی  دلسوزانهیگفت:ییروییمی  

یتویبشه.یتویاگهیتوییخونه- یقدرت  یکهیمنکر 
ییلعنتیبهیاون 

هرکیسیبهیجزینضتیویزرییبودییاالنیرییس،یمدیر،ی

یکثافتیشدییاینی یبودی.یتوییاوج  یجان  یپزشک  مسئولیحتر

بسکهیُعرضهیویجنمیداری.ییهینگاهیبهیاطرافتیبنداز،یاینیدمی
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یهمهیرویتوی
 
تایاینجایبهیکولیویدستگاه،یاینیبچهیویزندگ

 کشیدی.ی

یشانه  ییاویحلقهیکردیویافزود:یدستیبهیدور 

ی- زبونشیاللیبشهیهرکسیوایسهیپشتیویروتیویبهتیانگ 

یمادریُمرده گم،یاالنیییخاکیتویرسییمضعیفهیبودنیبزنه.یمن 

طوریحداقلییهیبهونهیدارییبرییبستیخوردیم.یاینبهیبن

 پیشیاصالن.ی

یخودیکوبان یمحکیمیبهیشکم   دیویبایحرصیگفت:یمشت 

یهمیییمنیشناسنامهیدبهونه- مهینهیجاریزدن 
یدخیر  

اشیر 

یدوباره فیخوردن  یرسر ییگندآبیزندگیم.یبرمیبگمیاصالن 

ینضتیکشوندیمیدفعه ستارضایزیریدست 
ُ
ییقبلیازیمکانیگیا

یچهیطعیمیدارهیحاالهمیبیای ونیویبهمییاددادییخوشبختر بی 

میتایبهمیبفه ستایبرداریبی 
ُ
یسایهازیگاراژیا یآرامشیبدون  ییمون 

 اییداره؟نضتیچهیمزه

یکردیویادامهیداد:ی  خودزن 
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یهیروزیی»خوامیبفهمهیبهشیپناهیآوردمیبازم.یگفتم:ینیم-

ینضتاماینیم«یشممحتاجتییم بابایباشه.یخوامیبهیخاطر 

 بگمیلعنتیبهتیبابا؟

یاویگذاشتندیکهیفریادیکشید:ی  حدیدیگداختهیروییجگر 

 بابا.یتخدایلعنتتیکنهینضی-

هاییآذرخشیرایسفتیچسبید.یموهایشیرایبوسهیمردیدست

 زدیویزمزمهیکرد:ی

یبری.یبراییآوانیهمیشناسنامهیباشه.ینیم- خوادیجان 

میاصال.یخواد.یخودمیبراشیشناسنامهییمنیم  گی 

لزلیگفت:ی  مذبذبیویمیر 

یهیچ- یباباشیرویندونه؟ییعت  یاسم 
تونهیاونویوقتینیمیعت 

یبزرگیشدیچهیبابایصدایکنه؟یباباشی زندهیاستیآخه.یوقتر

یبیخیال؟یاگهیگفت:ی یبهشیبدم؟یبشمییهیمادر  تویکهی»جوان 

یچرایبچهیآوردی یبگمیبهش؟ی«یعرضهینداشتر  چ 

یشانه یپایی   یکهیبزاقیدهانشیازیلب  هاییَمردیرایگرفتیویحیت 

شیآمدهیبودینالهیزد:ی یباالیک   تایلب 
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یمینبودییدرحقتینامادرییکردم؟یاصالنبگمیتویبچه-

یکنیم.یبراییآبانییم
 
خوادیمنیویخودشیویآبانیباهمیزندگ

یبدییباشم؟یمنیکهیلیاقتینداشتمیچرایبچهیدارمی همیمادر 

آخهیاونمیدوتا؟یآوانیبگهیباشه،یاصالینامادرییبودییبرایی

یدرحقمیبدییکردییویمنویازیحرفیزدنیویهویتیوی همی  

ی ؟یاونیکهیگوشت  یبابایمحرومیکردی،یآبانیچ   
سوادیویداشیر 

 تنمه.ی
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ستارضاینژندیویزاریپرسید:ی
ُ
 ا
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یکاریکنمیبرات؟- یبگمیآذرخشیآخه؟یچ   چ 

 آویزیرساندیوینالید:یبرپایزد.یباییکیجستیخودیرایبهیرخت

یمیخونه.یمنیمادرم.یمنیپاییمسئولییتمیبیایبریمیآوان- ویبی 

هامیویبگهیتویمونم.یتحملیندارمیآوانیزلیبزنهیتوییچشمیم

یبچهخوامیآمادهی.ییمبدیبود هامیشیکنم.یدوستیندارمیبی  

یباسهیدوتاشیالیقیآرامشن.ی  فرفر

ستایرضایدهانیبازیکردیکهیآذرخشیآنیرایبست.ی
ُ
 ا

یکهیآوانیکامالیآمادهیییخودمییمفعالیخونه- مونم.یتایزمان 

ینیم  خواستیدیدیگه.یوییمتونیهمی  یرم.یشمایهمهنشدیجان 

ینضتیوی-  قتیداری.یفقطیچندروزیتایاومدن 

یویداریویدستهازشیوقتییم-
 
یزندگ م.یازیاینیبختک  اییکهیگی 

م.یفقطیفعالینهیاصالنیبایدیدونمیالشخورنیوقتییمیم گی 

 و.یویببینهینهیآوانیاونآوان

آویزیفاصلهیفراموشیکردیچادریویکیفیرایبردارد.یازیرخت

ستارضایدریتالشیبودیمانعیازی
ُ
گرفتیویروسانایرایصدایزد.یا

یوی یاویواکنشیرفیر  عادییآذرخشیشودیامایحریف  هاییغی 
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یرساندیویشد.یروسانایدستنیم یدفیر ر 
َ
پاچه،یخودیرایبهید

یرای یتوضیحیدادنیبهیدخیر یآوان،یمهلت  آذرخشیبایندیدن 

خانهیحرکتی یآشی   یرایجایزیندیدیویسمت  نداد.یاکراهیویصی 

 کرد.ی

؟- میکجان 
 آوان؟یآوانیدخیر

یبهیشنیدارییخودیشکیکرد.یهمانن یافرادییکهیپشت  دیسایر 

یصدایگردنیچرخاندیویامای هاینشستهیبودند،یدنبال 
می  

یرایسویتفاهمیپنداشتیوی یآنیرایندید.یاینیآشنان  صاحب 

یآوانیگرفتیشانهیباالانداخت،یتوجه ینام  اشیرایازیفراخواندن 

 ویدوبارهیبهیکودکانیداد.ی

یمامان؟-  آوان؟یدخیر

ینگاهشیروییموهاییآوانیخشکیویگلویشیهم چونیکویر 

کیویپرسکیرایگذراینگریستیویبایریشد.یخنده هاییدخیر

ییبودندیکهیمردمک هاییاصالنیرایبهیموهاییآوانیتنهایچی  

یآذرخش،یازیرویی خودیمحویکردند.یآبانیباینزدیکیشدن 

یپریدیویشادمانیگفت:ی  صندیلیپایی  
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یآوانیتای- یمامان  سالمیخاله.یمنیبهیبابامیگفتمیبیایمیرستوران 

 ببینم.یمنیآوانی

یلحظه یمرگ  نیبهیاییشد.یثانیهآذرخشیدچار  ر اییاکسی 

اشیپرید.یسپیدیشدیوییخ.یهایشینرسیدیویرنگیازیچهرهریه

یتنشیپیچیدیویدریخالءیفرورفت.یعکس العملشیرسمایبهیدور 

یآوانیرایبغلیکردیویپایبهیفراریگذاشت.ی ناخودآگاهیبودیوقتر

یاوینگریستیویقبل کهیازیآنیاصالنیماتیویمبهوتیبهیفرار 

یاوی ستارضایکنار 
ُ
یبراییجمعیکردنیخودیداشتهیباشد،یا توان 

 ایستادیتایمانعیازیحرکتیاویشود.ی

ویبردیبایخاله؟یخالهیکجایرفت؟یچرایدویدیویرفت؟یچرایآوان-

 خودش؟

یرفتیکهیرویایاوی یآوانیرایبلندیخواندیویسمتیخروچ  آبانینام 

یتوفندهی یهمانندیباد  یآنرایگرفت.یروسانایویژوبی   هایازیکنار 

رفت.یگذشتندیتایخودیرایبهیآذرخشیبرسانندیامایاویفقطییم

اشکیریختیویهریعابرییکهیاویرایدید،یپنداشتیآوانیرایازی

یضعف،یقدرتیگرفتهی  
فردییدزیدهیاست.یپاهایشیدریعی  

یبودندیویدست یگرفتندیمبادایزمی   هایشیآوانیرایمستدل 
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یییکوبیکنندهبخورد.یصداییآبانیوینگاۀیمیخ اصالنیمقابل 

انی دیدگانشیبودیویپایپشتیپایبرداشت.یروسانایبایافتانیویخی  

یآذرخش،ی یرایکشیدیویازیاویخواستییشدن  اهنیژوبی   پی 

یهرچهیتوانیداشتیدریرسی    ع تریخودیرایبهیاویبرساند.یژوبی  

اییآذرخشیازیرسعتیهایشیریختیویچندیقدیمتاندون

شیازیییاویگذاشتیویآذرخخودیکاست.یدستیروییشانه

 ترسیروحیرایترکیکرد.ی

س.ی-  منم.یمنم.ینیر

یآذرخشیگرفت کیرایازیآغوش  ،یدخیر ویروسانایییژوبی  

یآتشنفسنفس یمختص  یکزنانیاویرایروییمنبعیآب  هینشان 

یپیاده  رویتعبیهیشدهیبودینشاند.یدرون 

َرکینیم-
َ
اهنیویشلواریآخه؟یاینایبهید یتایکیفرار؟یفراریبایپی 

 
گ

ییم ؟بچهیرویزمی    زن 

ی یدرحایلیکهیسیعیدریآرامیکردن  یآوانیداشت،یبایاشارهییژوبی  

یآذرخشی ازیروسانایخواستیکهیدستیازیشماتتیویعتاب 

یویخشمیسیعیبرییآرامیکردنیاویکند.ی  برداردیوییبهیجاییتغی 

 ویدیدمیترسیدم.یمنیاصالن-
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 تویویترس؟یازتیبعیدهیباباشمل.ی-

ی  حواسیپرسید:ین 

 طوریاومدید؟شمایچه-
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خانهیرایازیتنیدری یآشی   یمختص  ،یروپوش  آوردیویروسانایژوبی  

پوشیآذرخشیطوریکهیروپوشیرایتنآنیرایازیاویگرفت،یهمان

 کردیپاسخیداد:ییم
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یتوییپنجرهیدیدمتیبچهیبغلیداریییم- دوی،یمنمیازیژوبی  

 خواستمیبیایمیدنبالتیبچهیروینندازی.ی

 چانهیلرزاندیویبایهراسیپرسید:ی

ی-  شد؟یاصالنیچ 

 ویگرفت.یهرچندیخودشیماتشیبردهیبود.یبابامیجلوییاون-

یآوانیرایتکانیدادیویاشک یژوبی   یحال  هاییاویرایزدود.یبایدیدن 

 آذرخشیپیشنهادیداد:ی

ه.ینیممنینیم- خواممیبدونم.یویلیاینیبچهیدونمیچهیخی 

ییخودمیتایازیاینیجویدوریبرمیخونهترسیده.یمنیآوانیروییم

 الفیرسشیتازهیبازیشده.یباشه.یظاهرایاینیک

یبراییلحظه خواستیکهیآوانیرایازیخودیایینیمآذرخشیحتر

یگرفت.ی ،یآوانیرایازیژوبی    دوریکند.یقدیعلمیکردیویباییکیخی  

یبره.یازمییموینیممبچه- نش.یذارمیجان   ییگی 

ی پایان.یترسیدریجانشینهفتهیزنیبود.یکویهیازیدردهایین 

یاویرایبلندیکری ییپیشیازیدند.یچندیدقیقهبودندیویبایآنیقد 

یشدن.ی یاصالنیسخنیبریلبیراندیویحالیازیمخف  ینزد 
رفیر 
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یخودیرایدری یامید  یامیدینداشتیویحالیتمام 
 
گذشتهیبراییزندگ

آوانیویآبانیریختهیبودیتایزندهیبماندیویبجنگد.یازیجنگیدنی

 خستهیبود.یُمردهیبود.ی

 بیایبریمیخونهیآذرخش.ی-

ی-  گمیبشم.یییولمیکنیدیبذاریدیبرمییهیجان 

یمداخلهیکردیویگفت:ی  ژوبی  

خوایدیبرید،یبریمیییخودتونینیمگمیچرا؟یاگهیخونه-

ییمنیتایهریوقتیخواستیدیبمونید.یمنیتوییرستورانیخونه

 مونم.ییم

یآذرخشیرایگرفت.یاویرایبهیخودینزدیک تریکردیویروسانایآرنج 

 لبیزد:ی

یریمیخونهاینیدرستینیست.ییم-
َ ییخودمون.یبابامیرسر

ارهیاگهیتوییاینیحالتیولشیکنیمیبرهیغریبیگردییکنه.یذیم

تمونیبریم  خوره.یبهیغی 

یآنکهی یبحثیکردنیشدندیویآذرخشیبدون  آنیدویمشغول 

باریبهیپاهایشیشانیرایجلبیکندیازیکنارشانیردیشد.یاینتوجه
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یزیادیندادیتنهایقدم تریویکیمیتندتریهایشیرایمحکمرسعت 

ینبود ی یبایحسیکردن  یزن،یفریادیکشیدیویبرداشت.یژوبی  

 روسانایرایبهیسکوتیواداریکرد.ی

 رفته.یاونیرفته.یبرویدنبالش.یاینقدرمیبایمنیبحثینکش.ی-

یبایکالفهی یآذرخشیرایبهیاوینشانیدادیویدخیر  
یاویرفیر  یدنبال 

 
گ

رسید.یناچارایرفتیبهیآذرخشینیمبهیراهیافتادیامایهرچهییم

 دادیزد:ی

 وایسیتورویخدایباباشمل.ی-

یگا ییاویشانهبههاییآذرخشیکمیشدیویروسانایشانهممسافت 

 قدمیبرداشتیویگفت:ی

 حالتیخوبینیستینه؟-

 خوبینیستم.ی-

یآوانمگهینیم- ؟یمنیکهیاینخواستر طوریویآمادهیکت 

 شنیدم.ی
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یشدیچهارسالیآوان- ویازشیپنهوونیکردمییهویجلوییرومیسی  

یفرارینکنم؟یاحساسیخطریکردمیویبچه مویانتظاریداشتر

 بردم.ی

یگذاشت.یری وسانایکودکیرایازیاویجدایکردیویروییزمی  

یخورایکیبهیاویدادیویدستشیرایگرفت.یازیوعده ییخریدن 

یآوانیکهیاطمینانیحاصلیکردیپرسید:ی  آرامش 

؟-  اگهیاومدیرساغتیچ 

یخونهیبشه.ییمنیم- یتونهیوارد  یدونمیآدیمینیستیکهین  آبرون 

 فته.یدونهیازیچشممیبدتریمیدریبیارهیتوییمحلیچونییم

یآذرخشیرایجلوییفروشگاهینگه داشت،یهمراهیبایآوانیدست 

یرایدوبارهیقدمی یُپریبازگشتند.یمسی  خایلیرفتندیویدست 

یگفت:ی  برداشتندیویدخیر

 منمیبیامیپیشتیبمونم؟-

 اگهیدوستیدارییبمون.ی-

ییم-
 

 باره.یازیصداتیویوجودتیخستگ
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یاینکهیخستهچونیخسته- یازیتکراریکردن  میخستهیم.یحتر

 .یشدم

یرفتندیویرویینیکمتی یفضاییسی   یروسانایسمت  بهیاضار 

کیزلی یکردندیویبهیدخیر یورزشر نشستند.یآوانیرایرایهیوسایل 

 زدند.ی

ینیم- کیفرورفت.یحتر
ُ
تونستیپلکیاصالنیبدطوریتوییش

 همیبزنه.ی
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 قامتیراستیکردیویگفت:ی

ویدرستییمدرستییم-  کنم.یشه.یهمهیچی  

یآوانیرای یتوجهیبهیییدست  گرفتیویازیروسانایدوریشد.یبدون 

یآمدی یاصالن  یرسیبهیساحلیدادییآنچهیکهیبریرس  یرایپشت  دخیر

یکهیخشکیویماتمیزده،یدست هاییویخودیبهیآبیزد.یاصالن 

ستارضایرایازیروییبازوهایشیکناریزدیویبدونیاهمستیبهی
ُ
ا

 لیوانیآبیمقابلشیآبانیرایازیرویایگرفت.ی

 نینرید.یحالتونیخوبینیست.یاال-

یپدریرایبهی یادامهیدادیویپرسکیگریانیشد.ینام  اصالنیبهیرفیر 

کشید،یازیپاهایشیآویزانیشدیویاویساکتییییلبیراند،یجیغ

ییماند.یآبانیرایروییصندیلیکودکینشاند،یاو قرارییکردیوین 

 اصالنیهمچنانیسکوت.ی

 ترسم.یبابایمنییم-

یازیآینه یبهیاویزلیزد.یکودکیحقیداشت.ین  یاعتییماشی   نان 

ی یاصالن.یدیشبیهمیشب  یاو،یحالیرفتار  آذرخشیویفرار 

ی یرسگذاشتهیبود.یقولیدادیکهیامروزیبهیخاطر  یرایپشت  سختر

ی یبد،یاویرایخوشحالیویرسحالیکندیامایهمهیچی   ردیکردنیحال 
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یبهیییبدتریشد.ی یآوانیویرفیر  شایدیاگریآبانیاضارییبریدیدن 

یدستپختیعموژی یاویبراییخوردن  یمادر  ینداشتیرستوران  وبی  

یاویکوبیدهینیم  شد.یاینیحقیقتیهمچونیُپتکیبهیرس 

...ی-  بابان 

یرایشانه یرایباالیکشیدیویبهیماشی   ییراهیپارکیکرد.یترمزدستر

یشد.یکمربندیرایگشودیویبهیعقبیبازگشت.یآبانیرای جادهیخی 

ازیروییصندیلیبلندیکردیویاویرایجلویآورد.یآبانیرایسفتیدری

ییخودیگذاشت.یشانهآغوشیگرفتیویرسشیرایرویی

یاویتابیدادیوی ییکیپیچکیبهیدور  ساعدهایشیرایمانند 

ریخت،یآبانیبغضشیرایشکاند.یاصالنیهمانندیابرب  هاریاشکی

 ییرادیویگفت:یهقیکردیویگویندهپاییاویهقپابه

ینیست» یدیداریویدریپایتوان   دریجانیشوق 

 هرچهیمنیآیمیسوییتو،یدورتریشودیکوییتو

یمامنیشدیویجانیبهیستوهیآمدیویزی  می  

یآبیذبحیکردیرسمیرا  آغوشیتویکافرییکهیبدون 

 «یها،یآهیمنیُمردمیدریاینیفراغها،یحرستها،یدوریغم
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                                                   *** 

آوانیرایحمامیکردیویاویرایزیریپتویجایداد.یهمانندیروچیی

ییراهرویرسگردانیدریخانهیرفتیویآمدیویدریآخریابتدا

یایستاد.یبراییراهرویآینه هایشیرایییقدییخریدیتایآوانیدلی 

یکودکانهیویلباس یآنینمایشیدهد.ینازیبایرقص  هاییپفیدرون 

یکهیبراییپدریبایدییمویغمزه یآینهیتخلیهیهان  ریخت،یبرابر 

یبریرسیگذاشتهیبودیویبایچوبییم یپیش،یتاچ  کرد.یچندیوقت 

یکهیدریمهدکودکیساختهیبود ندیادعاییپرنسیسیکرد.یدستر

یمادرانهیهایش،یچشمترهایبراییعروسکقبل هایشیالالن 

یپدرانهیهایشیآنخواندندیویدست کردند.یهایرایحمایت 

یدلفینشی یفرزندیکهیعروسک  همچونیمادریبراییموفقیت 

یباشد،یپلهی
 
هایاییآنساختیویهمچونیپدریبراییآسودگ

سختیویقوییکرد.ییادیگرفتهیبودیهمانندیآذرخشیرسیتالشی

ییازیپدریدریخاطریخودینداشت.یازیاصالنی باشدیامایچی  

ینکرد.یهاییاویقدرتدرشینگرفتهیبودیویروییشانه نمان 

براییپدریموهایشیرایبازینکردیتایاویببندد.یبایپدریبهیخریدی

یبایپدرینداشت.یآذرخشیظالمینرفت.یتجربه ییهمیآغوشر

ی کرد.یخودییمیهایهایویترساییضعفبودیکهیآوانیرایقربان 
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اهنشیرایباییکیحرکتیازیتنیدرآوردیوی یآینهیایستاد.یپی  مقابل 

یموهایشیرایگشود.یپنجهیالبه الییتارهایشانیشانهیویازیکش 

یآن یشکمیحرکت  یشلواریرایرستنگاهیتایزیر  ش  هایرایادامهیداد.یک 

یبخیهپایی  ی هایرایبهیآینهینشانیداد.یبارهایبایتریرساندیویرد 

یاست.یمسیویبهیآوانیگفتیکهیپارهبغضیخطوطیرایل ییتن 

یاویرای ینام 
یبخیهیداشتیامایازیپدریحتر یرد  آوانیازیمادر 

ینیم یویمحبت،یازیخون  هاییاویگفتهیبودیدانست.یازیمهربان 

یغالبشیبودیویامایفراتریگامیبرنداشت.یواژه ییترسیقوت 

یرایازیپدریمحرومیکرد.ی  دخیر

یازتیبدمییم- یآدیآذرخشیمعشور.یازیایت  یکهیحاالیهستر

یترسویکهیتوییسوراخیخودشویچپوندهیوی متنفرم.ییهیموش 

یمحرومییم یروییزمی   شیرویازینعمت   کنه.یدخیر

ی یجاکفیسر یگذاشتیویکمریبهیدستیروییدوطرف  اییچون 

 ییخمیکرد.یسوییآینه

یآوانیرویقایمیخودت- ویجمعیکنیآذرخش.یچهارسالیگفتر

ییم یزخمیباشه،یکنمیتایجاییآبانیباشه،یمرحمیدلیویمرهم 

؟یحاالیکهیحاالیکهیآبانیتایتوییبغلتیاومدهیفرارییم کت 
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یاینوقتشهیبچه یکی  
 
طوریچپیدییتوییاینیخرابیهاتیزندگ

 شده؟

یدویابرو.ی یمیان  بهیزد،یدقیقایروییخط 
 بایانگشتیبهیآینهیض 
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ون،یآشفته،یدیگهینبینمیاین- .یرسدرگم،یحی  طوریباشر

ت.یتویترکوندییبایاینیرفتاراییاحمقانهیاطرافیانتیرویهم

ندارییدورتیشلوغیباشهیرسی    عییجورینبودییکه.یجنبهاین

ییم .یهوان   شر
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یخودیدریآینهیتکانی یاشارهیرایتهدیدواریبراییتصویر  انگشت 

 دادیویگفت:ی

یمشکیوینالهی- ی،یاشکیدم  دیگهینبینمیاینیراهیرویپیشیبگی 

 کن.ی

 کمریصافیکردیویافزود:ی

 ودتیبیا.یآدمیشو.یخوبه،یبهیخ-

اهنیرای یخودیپوزخندیبزند،یپی  ریباعثیشدیبهیتصویر 
َ
صدایید

یحیاطیقدمیبرداشت.یاصالنی یبلندیکردیویسمت  ازیروییزمی  

یویروسانا،یفرقی یژوبی   ستارضایحتر
ُ
یاینضت،یآرشییایا

یضعیفینداشت.یهرکسیکهیبودیدگرینیم خواستیآذرخش 

یبایآوانیبهیخانه زیآمد،یگوشهیرایبهینمایشیبگذارد.یوقتر اییک 

یرایتمامیکند.ی کرد،یاشکیریختیوینالهیرسدادیبایدیهمهیچی  

ی یعروس  یچهارسالیپیشیراینیازیداشت.یآذرخش  آذرخش 

یمکانیکیرا.یخانه  ییاصالنینه،یآذرخش 

 کیه؟-

یتحولیشد.ییم یصدایشیهمیدچار  یحتر پسندید.یاینیرایبیشیر

هاریتایییچندساعت،یازییکینازیقبلیقبولیداشت.یبهیفاصله
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ییشام،یخودیرایترمیمیکرد.یتهدیدهایشیرایهمیشهیبهیمرحله

یویجدییرساند.یسالعملییم هایبودیکهیدرستیویحسان 

ینفریخودشیرایدریرأسی خطیوینشانینکشیدیویاکنونیاولی  

یآسیبیقرارداد.ینضت یدومیباشدیاگریترس  بابایبایدیفرد 

 داد.یرساندنیبهیکودکانشیبهیاویامانییم

ای؟یمگهینبایدیتایبعدیازیشامیچرایاالنیخونهیآذرخشیمادری-

!ی  رستورانیباشر

 یهیرسییاتفاقایافتاد.ی-

 هاییخریدیرایازیزرییگرفتیویگفت:یکیسه

 گمیبرات.یحاالیبیایداخلییم-

ییکولریایستاد.یییرورسییرایبازیکردیویجلوییدریچهگره

 پرسید:ی

دارییازیهاتیقرمزهیبازمیگریهیکردی؟یدستیبرینیمچشم-

؟اینیرف یکهیدریپیشیگرفتر  تارهاییمزخرف 

ی کاکائویویبراوان  یآوانیخریدهیشی  اییکهیزرییبراییمهدکودک 

ینایلونیفریزییگذاشتیویگفت:ی  بودیدرون 
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چرایدستیبرداشتمیدیگه.یازیاالنیدستیبرداشتم.یکلی-

ی امروزیرویمثلییهیپدریُمردهیشیونیکردمیویحاالیانگشت 

 رفینباشم.یتهدیدیبراییخودمیتکونیدادمیتایدیگهیمزخ

 بازمینضتیاومدیرساغت؟یهنوزیکهیموندهیتایموعدش.ی-

 مقدمهیردیفیکردنیرایجایزیندید،یرسیراستیگفت:ی

 ویدید.ینه،یاصالنیآوان-

؟یکجایدید؟یمنیاالنیبایدیبفهمم؟- یچ   یعت 

ستارضایوی
ُ
یا حیداد.یازیآمدن 

ماجرایرایبراییزرییرسر

یکهیهمانندیاینیچندیوقتیبایحرففضاحت هاییهان 

یاصالنیوینحوهومانهمغم ییییخودیبهیباریآوردیتایآمدن 

یبود.یقولیوی یحماقت  برخوردشانیویفرارییکهینهایت 

یمهیمیکهی قرارهایشیرایبراییزرییبازگویکردیویازیتصمیم 

یاینیحجمیازیاتفاقاتی یدرک  گرفت،یسخنیگفت.یزرییتوانان 

یرسهمیپیشیآمدهیبودیوی یباهمیویپشت  راینداشت.یهمهیچی  

یمقابلیشدیاویرایگیجی هیبهیدیوار  ینشاند.یخی 
ویمنگیروییزمی  

یآوانی یمهدکودک  ویخانهیدریسکوتیفرورفت.یآذرخشینهار 
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یزانویحلقهی رایروییاجاقیگازیگذاشتیویزرییساعدیبهیدور 

 کردیویرسیروییشانهیکج.ی

قدریترسیدیمیمنیخییلیفکریکردمیمامان.یدیگهیبسهیهرچه-

ی ینداشتمیبابات  یرفتارمیبهیآوانیبدم.یویفراریکردم.یامروزیجوان 

یدفعاتیقبل.ییم یتمام  خوامیازیاینیبهیبعدیبهیجاییفراریمثل 

 وایسمیویجوابیبدم.ی

زرییساعدهایشیرایگشود.یچهاریدستیویپایحرکتیکردیوی

یسبدی یآذرخشینشست.یچندیعددیبامیهیازیدرون  کنار 

 برداشتیویگفت:ی

 آم.ینضتیرویبسپاریبهیمنیخودمیازیپسشیبریم-

 آدیرساغمون.یدونمییمیم-

ویتریکارمخوامیکهیبیادیتایبعدشیبتونمیراحتبذاریبیاد.ییم-

 هاتیبرس.یانجامیبدم.یتویبهیبچه

یسبدیرهایکردیویپرسید:ی  چاقویرایدرون 

یکارییم- یمامان؟چ   خواییبکت 
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ییمیم- یکیسیکهینضتیوقتر بینشیخوامیبرمیرسبخت 

 لرزه.یچهارستونشییم

یپالستیکیییبامیههاییبریدهیشدهکالهک هایرا،یدرون 

یخودیرایازرسیگرفت.یگفت:ی  گذاشتیویدوبارهیکار 

رفتمیدنبالشیامایفکریکردمیکهیاومدنینضتیبایدیزودترییم-

ی یتمام 
ییهیمواده.یحاالیبایدیتالف  یپول  یقد  جدیینیستیویفقط 

یهستیویکارهاش ویرسشیدربیارمیتایدیگهییادشیبره،یآذرخیسر

.ی  زرییویآبانیویآوان 

یخطرنایکییممامانیک-  خواییانجامیبدی؟ار 

یخوامیترسیبچهنه.یفقطینیم- ییایوقتر هاتیداشتهیباشر

یگذشتهیبری.ییم یاصالنیمثل   رییرساغ 

افیکرد:ی  پشیمانیویخجلیزدهیاعیر

ستارضایحرفیزدمیتایراضیتیکنهیبریی-
ُ
آره،یمنیخودمیبایا

هایینضتیازییادمیپیشیاصالن.یاونیموقعینقطهیضعف

طورییادمیاومدیکهیترسینضتیچیه.یهمونرفتهیبود.یاالنی

.ی  کهیتوییادتیاومدیبایدیبهیخودتیبیان 
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یگوشت یتابهیانداختیویجلزوولز  هاییگوسفندیییرایدرون 

هایرایییخودیرایعقبیبکشد.یبامیهتنهروغنیباعثیشدینیم

ی تریشسیر  یکهینمکیرایبراییتمی   یسبدیریختیویحیت  درون 

 دیگفت:یهایپاشانروییآن

ینضت- یاشتبایهینکردی.یاومدن  بابایمایرویریختیبهم.یکار 

 فقطیازیروییغریزهیویاحساسیتصمیمیگرفتیم.ی

یم،یاینیسهیروزی- نضتیکهیاومدیفقطیبایدیازشیمهلتیبگی 

یییم یبیشیر ویبهمونیخوامیچونیبایدیخودشکمهیوقت 
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نشونیبدهیتایبعدشیدنبالشیکنیمیویدستشیازیزندگیمونی

تونهیبازیمونییمیوییمبذاریفکریکنهیهنوزیسادهیکوتاهیکنیم.ی

 بده.ی

ی خورشیبامیهیرایباریگذاشتیویبرنجیرایکتهیدمیکرد.یظرف 

یکابینتی غذاییآوانیرایدرآوردیامایپشیمانیشد.یآنیرایدرون 

 گذاشتیویگفت:ی

 خوامیازیاصالنیبگمیبراش.یخوامیآوانیبرهیمهد.ییمفعالینیم-

پهلویبهیآنیپهلویغلتییزرییرایخوابیُبردیویآذرخشیازیاین

یاتایرایخورد.یجابه ر 
َ
یروییتشکینشست.ید

ً
جایشدیویناچارا

یکمددیوارییکوچکیانتهاییآنیرفت.ی گشودیویرساغ 

یکوله یمتعلقیبهیچهارسالیپیشیرایدرآوردیویقاب  یپشتر عکس 

یَمردیرویی یخندان  هیبهیتصویر  اصالنیرایازیآنیخارجیکرد.یخی 

یاویدستیکشیدیویآرشه یصورت  یخطوط  ییحرستیرایبریتار 

قدریآنجاینشستیویبهیهجریحرکتیدادیتایغمیبنوازد.یآن

ینشانیازیصبحیوینزدیگیطلوعی عکسیزلیزدیکهیصداییاذان 

یچشم یداد.یرسچ  رهیزدیویاتاقیرایترکیهایشیرایبهین  خواییگ 

ویزرییرایبایهزاریوییکیبهانهیویییییصبحانهیرایپهنزد.یسفره
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یبدرقهیکرد.یازی اویخواستیکالیمیبهیآرشییاطمینانیخاطر 

ی یرسشیبست.یآذرخشیآوانیرایدریآغوش  ریرایپشت 
َ
نگویدیوید

یاصالنیرایبهیاوینشانی یمرتعشیعکس  خودینشاندیویبایدستر

یرستورانیبگذاردیبهی یآنکهیقدمیدریمسی   دادیویزرییبدون 

یزبانشی یاویویحرفیازیزیر  ایستگاهیمخوفیرفت.یقانعیکردن 

یدشوارییبود.یزری یاویبرییمیکشیدنیکار  آمدیامایبهیازیپس 

.ی  سختر

 ویکجایپیدایکنم؟قربون-

یکهیازیگوشه
 

یرنگ یارغوان  ییلبشیجارییبودیزدودیویَمردیآب 

یبطرییراهیرایبهیزریینشانیداد.یزنیشیشه هاییباینوک 

یشکسته یپاشنههایویرسنگیینوشیدن  ییکفشیلهیهایرایزیر 

یکیفیگذاشت.یرورسییرایعقب تریکردیویچادریرایدرون 

هاییشلواریهایشیرایباالیزد.یخمیشدیویپاچهکشیدیویآستی  ی

یشلواریآنیرای یکش  یداخلیتایزدیویبایجمعیکردن  رایبهیسمت 

یدیواریرسگیکشیدیویصداییقهقهه هایکوتاهیکرد.یپشت 

باعثیشدیکهیدستیبجنباندیویفورایماتیکیرسخیرایرویی

طلبید.یرسیهایشیبکشد.یاینیمکانیزرییسابقیراییملب
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یصورتیریختیویباال گرفت،یچندتاریازیموهایشیرایدرون 

 سینهییغوریبهیجلویگامیبرداشت.یازیهمانیورودییبانگیزد:ی

 عیل.یقررربون.یقربون،یقربون،یقربون-

یکشیدیویروییپول یخیمهیکالهیرایپایی   هاییرهایشدهیبریمی  

زد.یپاسورهایرایدریهوایپخشیکردیویافرادییکهیاطرافشی

ایزدند.یزرییازیداالنیعبوریویبراییبودندیدستیبهیاسلحهیبرپ

یطاقیردیشود.ی یرسش،یگردنیخمیکردیتایازیزیر   آسیبیندیدن 

سیمنمیزری.ی-  قربونینیر

یایستیداد.یزرییروبه یایستادیویاویبعدیازیدستور  روییمی  

یزنیافرادیرایمرخصیکرد.یازیخایلی یقدیویقامت  براندازیکردن 

رقیکهیاطمینانیحاصلیکرد،یشق
ُ
یق ستادیویورقیایشدن 

 گفت:ی

 ازیاینیطرفایزرییخوشگله!؟-

 هاییقبلیرویب ستونیکنم.یاومدمیب ده-
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اهنیمردانه یخودیپوشید.یپی  یگشاد  ت  ییخطیداریرایروییتیرسر

یتسبیجیکهییکیعددیپوکه ییفشنگیازیآنیآویزانیبودیدور 

 گردنیانداختیویلبیزد:ی

.ی-  ب ستونکاریشدی؟یعادتینداشتر

 نیشخندیزدیویافزود:ی

یهمیکهییمآد،ینیمشناسمینیمکهیمنییمایییزری- آدیآدیوقتر

 آد.یآدیبایتوپیُپریبرایدعواییمشیلییممیلیشلمل

یمبدم؟یباشهییم«یدی»یانتظاریداریی-
َ
هایدماریازیدم،یدودیوید

 دنیامونیدرآوردن.ی

یویتاویادامهیداد:ی  اویسیگاریرایبهیپاکتیبازگرداندیویزرییبایتغی 

یبخت.یازیط- یتویاومده؟نضتیشدهیبختک   رف 

ابروهایشیرایبهیهمیپیوندیزد.یصندیلیفلزییرایعقبیکشیدیوی

یگفت:ی  مسالمتیآمی  

 حرفیبزنیم؟-

یآژنگیپاسخیداد:ی  جدییبایشکنج 

 بزنیم.ی-
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 قربونینامیالجهریزد:ی

یلبیدوز.ی- یآردها،یدوتایچان   حیف 
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یانی پاکتیرایتکانیدادیویسیگاریرایخارجیکرد.یفندکیرایزیر 

ونیدادنیدودیپرسید:یگ یبی   
 رفتیویحی  

شیاومدهیواسیما؟- نگ 
َ
 جریانیچیهیکهیا
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یموادیصدیمیلیونیباسی- یپول  ریاومدهیکهیبابت  نضتیز 

ن گیقتلییم
َ
یوگرنهیا ییرهیروشیویوصلهصافیکنهیباییهیطرف 

 شه.یبندییم

 ساعدهایشیرایازیمیانیگشودیویصدایبلندیکرد:ی

یگردیدهنیآلودهییوسفیندریده؟ینضتی- رویمنیرسیقی 

 پدرشیدیدم.ی

 زرییغرید:ی

،یییموادفروشاییخردهگندهییجزیتویکهیکله- ینضنر یمث  پان 

 خواست؟یهیشگ.یگیدیگهیازشیپولیموادییم

ینعلبگیگذاشتیویبایجوانکیاستکان هاییچاییرایدرون 

یخمیشدیویگفت:یاشاره یمکانیزد.یروییمی    ییقربونیفورایترک 

هیباوی- ریکردی؟یبابایمایهمیپیالهیویزرییخوشگله،یقربونیبمی 

ییمهمیپیکیبودیم.یسیخیویسنگمونیازییهیذغال رفتیدون 

مونیحاالی فت 
ُ
پرش،یجوابیرسیاومدییسوالیرسباالییمیتویین

ییم  خوای؟پایی  

 یهیکلومیبگویقضیهینضتیچیه؟-
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یکوباندیکهیچایینخوردهیاستکان  هایخایلیشدند.یچنانیبهیمی  

؟یمص- رهیبهیدوشیراهیانداختر
َ
بتویشکریازیاینیخرییکهین

ییریبهییریشیمیحداقل.ینیم یپایی   دونمیآقاتیبازیسوارییبی 

 ییقربونیچسبیدی.یچهیگندییزدهییقه

فریادییکهیکشیدیباعثیشدیچندتنیازییارانشیواردیشودیوی

یآن یزرییقدیعلمیکنند.یقربونیباییکیترسر یمقابل  هایرایپشت 

ریانداختیویخطابیبهیزرییگفت:ی
َ
 د

یعوضیتنمییمزیبهیوهللییم- چالق  یچی  ویکشمشیاینیشوهر 

 ایقدیروییمایرویبهمیواینکنه.ی

ی  رحم،یقاطعانهیلبیزد:یسفاکیوین 

 ُبکش.ی-

شیشدی؟یشنوفتیمیشوهریباینازی-
ُ
زرییخوشگلهیشوهرک

 کشنینهیبایگاز.ییم

یزندونیمنمی- یمزهیزدیم.یتویرفتر قربونیپاییهیوافوریمزهیپشت 

کردیویبدتریازیییپشتیبندت.یزندونیمنویآدمیویتورویکچل
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ش.ینضتیعجیبیییقبل یاینیهمهیگاوینعرهیک  انداختیوسط 

 کنه.یدارهیاذیتمونییم

یقربونیبودند،ییکیتکهیازینان یاحشام  هاییخشگیکهیسهم 

 برداشتیویگفت:ی

یسفره- یگفتیپولیویپاپوشیقسمیبهینونیوینمک  مون،یوقتر

یزیادییزد.یازیگردنیکلفتنگفتمیقربونیویداریویدسته ایش.یزور 

 ش.یمایهیگذاشتیبعدشیگفتمیقربونیویداریویدسته

اییکهینضتیموادیگرفتیویپولشیپسیمنیآخرینیدفعه-

تریازیندادیرفتمیرسبختش،یفراریکردهیبود.یدیدمیآسمونیُجل

شیگذاشت.یاینیحرف  هاستیازیخی 

یگردنشیرایبوسهیزدیویافزود:ی  تسبیحیدور 

ستاکریمیشاهدیویناظریمنینضتیدوسالیپیشیدیدمی-
ُ
آخهیا

چرایبایدیبراییکارییکهیخالصشیکردمیدوبارهیبیفتمیدنبالی

یزیادییم یُمرده،یکهیحاالیاونیبیادیبگهیپول  خوادینضتیویپول 

 کنیم؟ویاگهیندهیقاتلشییم

انیپرسید:ی  گیجیویحی 
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ی- یَردیدریبیارن؟یبیامیبگمیکار  منیخودمیکمیآدمیدارمیکهیقتلین 

 نضتیبودیدردرسیبخرم؟ی

ینشستیویدستیبهیییزرییفرمایشد.یسکوتیحکم یمی   پشت 

یرنگی یآن  یبستهیشدهیبهیکلمن  یاستیل  رسیگرفت.یقربونیلیوان 

لبیازیآبیکردیویالجرعهیآنیرایرسکشید.یآیرایبرداشت،یلب

یَجفیه یکوزه-ییسی   ییآبیفروُبردیویبعدیازیمشگیرایدرون 

یخودیراینم یکچل  یآنیدریهوا،یرس   ناکیکرد.یتکاندن 

یبهیاسمیآذرخش.یقبالیتویوینضتییهیپ- شتوانهیداشتی  

یموادیهمییم یُپریمیومد.ینضتیاگهیپول  خوردیبازمیدست 

ییگیدیه،یاینمیازیترسیپوالیی ریخوردیرویبوم  آذرخشیکهیف 

یقوتیغالبشیشدیمنی
 
یآوارگ ندادهیآوارهیشد.یازیوقتر

 رسبختشینرفتم.ی

یرویکوفتیآذرخشیکنه.ی-
 
 اومدهیزندگ

ینعلباستکان گیگذاشت.یخروشیرایکهیهاییافتادهیرایدرون 

یروییسنگ یگذاشتهیشدهیبریسیت  اییفلزی،یهاییداغ 

ییم پریدیتایبراییمسابقاتیآمادهیشود،یبغلیگرفتیباالوپایی  

یقفسیرایگشودیویگفت:ی ر 
َ
یآنیرایبوسید.ید ل 

ُ
 ویکاک
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یَمردییویننه- یمنمیزنم.یزن 
ایینشدمیویلیییبچهزرییتویزن 

یافساریولییمیم ییمدونمیوقتر یییتوییاینیسگآکت  دون 

یخودت ر  یخ 
ه.یویبچهیعت   تیگی 

یقفسیگذاشت.یپاشنه یَپریمشگیرایدرون  هاییخروس 

ی  هایشیرایباالکشیدیویافزود:یکتان 

یآدم- یبخوایغی   .یتوبهچهیکنمیبرات؟یهرچ  ویرسیییاینکیسر

 کشمیدیه.ینیم

شیکمیبشه.یترسه.ییمنضتیازتییم- یرسر خوامیکارییکت 

ی.یدوسا یندارییفکرییمتهدیدییچی   کنهیلیهمیازشیخی 

یپولتیبدترییم  ترسه.یاومدییطلب 

مهیکشون،یعربدهیم-
َ
.یدیهیگمیق زنونیبگردنیپیداشیکی  

 چه؟

 زرییبرپایزد.یکیفیرایروییدوشیانداختیویگفت:ی

یم.یدوروزیدیهییم- آدیرساغمونیبرایپول.یقرارهیازشیوقتیبگی 

یخونهیمایرویآچمزیکندونمیازیقصدییمیم ر 
َ
خوامیه،ینیمآدید

اونجایبریزیدیرسش.یآبرویداریمیتوییمحل.یاینیوقتمیازیعمدی

یمیکهیشکینکنهیپاییکیسیاومدهیوسط.ییم  گی 
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یراستیگذاشتیویلبیزد:ی یراستیرایروییچشم  یدست   کف 

شیویچالمیزرییخوشگله.یاصالیفرداشییم- ریمیرویچ 

 رساغش.ی
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ینگ یرایدریپیشیگرفت.یبدون  اهیکردنیبهیقربونیازیراهیخروچ 

یخروساویتشکریکردیویرفت.یگوشه بازانیبراییاییازیمسی 

اییدادندیویگوشههاییخودیرایآموزشییممسابقات،یخروس

یموادیرایالبه یفروش  یکردنیبهیدگریراهیویرسم  الییدستفروشر

یازیایستگاهیمخوف،یبرایینوجوانانییادییم دادند.یقسمتر
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یدگریبراییپرنده هاییشکاریینگهدارییسگبازانیویقسمت 

ییمرفت.یزرییوینضتیاینبهیکارییم آمدندیویجایبراییکاست 

آذرخشیگاهایبراییخریدیمواد.یرسیتکانیدادیویتندتریگامی

یایستگاهیاتوبوسیایستادیویشماره ییآذرخشیبرداشت.یدرون 

 رایگرفت.ی

؟-  الویآذرخشیکجان 

یاصالن یآوانیگذاشت.یتقالیکردیعکس  یغذایرایمقابل  راییظرف 

دیامایکودکیمقاومتیکردیویخودیرایعقبیکشاند.ی  ازیاویبگی 

 میمامان.یخونه-

یاتوبوسیشدیویگفت:ی  سوار 

 دیگهینگرانینضتینباش.ی-

یکاریکردییمامان؟-  چ 

 بهیاونشیفکرینکن.ی-

ی آوانیرایروییپاییخودینشاند.یبهیتبسمیاویپاسخیدادیویقاشق 

کیگذاشت.ی یدخیر یدهان   غذایرایدرون 

یغلطینکردییکه؟ریغلطیانجامینیمدونمیکهیکایم-  دی.یکار 
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یییدارندهیینگهبهیمیله اتوبوسیچنگیزد.یروییتمام 

یخودیبهیقربونیپلکیبستیویبایمکثیگفت:ی  سفارشات 

 ندادم.ی-

خوبه.یخییلیخوبه.یمنیبرمیبایدیبهیآوانیبرسم،یمنتظرتمی-

 زودیبیا.ی

یاوی یگوش  یگرفتیویموهاییآوانیرایپشت  ازیزرییخداحافیط 

 سید:یزد.یپری

 تریغذایبخوری؟خواییعکسیرویبدییبهیمامانیراحتنیم-

یرسیتکانیدادیویآذرخشیکالفهیپلکیروییهمی آوانیبهیطرفی  

ییبودیکهیتصوریداشت.ی یآوانیفراییآنیچی   نهاد.یواکنش 

ی کین 
یآبانیدخیر یکنار 

نهایتیگریهیکردیویهرباریبراییرفیر 

یییآذرخشیرایبارهایبهیاویدادیویهمراهتالشیکرد.یتلفن

یخودیرایبرداشتیوی خواستیبهیاصالنیزنگیبزند.یکیف 

ریگذارند.یمنتظریبودیپدریبیاید.یپدریاویرای
َ
ید یرایپشت  ساعتر

میخطابیکنم.یآن د.یپدریاویرایدخیر قدریدریاینیانتظاریماندیبی 

یراهرویبهیخوابیرفت.یآوانی کهیعکسیبهیدستیدرون 

 ذرهینابودیشد.یخوابیدیویآذرخشیذره
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م؟رییدکجایداریییم-  خیر

یکیفیرایروییشانهیگذاشتیویهمانندیصبج اییکهیدویبند 

یاصالنیاشارهیزدیوی یراهرویایستاد.یبهیعکس  گذشتیدرون 

همراهیآذرخشیرایبرداشت.یآبانیویاصالنیرایطلبیتلفن

 کرد.ییم

ینیم- یمامانیخوبینیستیببی   م.یحال 
شهیاالنیبریمیدخیر

 قدریرنگمیپریده.یچه

خواستیحرفیبزندیشاریآورد.ییمآوانیتقالیکردیویبهیخودیف

اضیکندیاماینیم یزیادییویاعیر توانست.یازیدهانشیمقدار 

یچشم کردیهایشیرسخیشدند.یتالشییمبزاقیتراوشیشدیویزیر 

یپدریسخنیبگویدیامایناتوانیبود.ی یکنار 
تایچندبارایازیرفیر 

ی یآخریبهیگریهیافتادیویروییزمی   آنقدریزوریزدیکهیدست 

ییینشست.ی کین 
یدهانیویاشکصداییدخیر هایشیگریهیکرد.یآب 

یخودیرای باهمیادغامیشدندیویآذرخشیبایصداییبلندیبغض 

 بارانیکرد.ی

 شهیمامان.یشهیمامان.یاالنینیمگمینیمیم-
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هایشیرایآوانیجرییشدیویبهیموهاییخودیچنگیزد.یمشت

هایرایازیریشهیکشید.یچندباریتندتندیاینیکاریرایبستیویآن

 ایزلیزد.یتکراریکردیویآذرخشیمسخیتنه

؟یآوانم؟یمامانم؟یطوریییمچرایاین-  کت 

ی یآذرخشیویوضعیت  یساکنیماندن  ریبازیشدیویزرییبایدیدن 
َ
د

کیرایدریآغوشیگرفت.ی یخودیکوباندیویدخیر آوان،یبهیصورت 

بهآوانیبایُمشتیبهیشانه یاویض  هاییییزرییویبایپاییهیشکم 

یزد.ی  پیان 

 شه؟اینیبچهیچه-

 خواد.یباباییمیخوام.یگهیاصالنیروییمیم-

به هاییآوانیرایمهاریکند،یاویرایتکانیدادیزرییبدونیآنکهیض 

یهاییآرامشویدریگوششیسخن بخشینجوایکرد.یگوش 

یخودیچسباندیویخانه کیرایبهیقلب  یرایدخیر ییچندیوجت 

کیخستهیرویکرد.یآنقدم یخواندیکهیدخیر قدریگفتیویالالن 

یازیتقالهاییخود،یدریآغوشیزنیساکتیویخماریش د.یزمی  

یآوانیرای نشستیویبالشیرایروییپاهاییخودیتنظیمیکرد،یرس 
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یگهوارهیُبردیویآورد.ی روییآنیگذاشتیویپاهایشیرایهمانند 

یاصالنیرایازیخودیجداینکرد.ی  آوانیخوابیدیامایهمچنانیعکس 
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طوریگن؟یچهطوریبهیبچهییممسئلهیبهیاینیمهیمیرویاین-

مهیدیگهیمامانیندارهیبایدیبرهیکهیآبانیبفهبراییاین

کهیبفهمهیبابایدارهیبایدییهیروانشناسیویلیآوانیبراییاین

یبیایاینمیبابات،یپنج
 

ییشیش-عکسیبدییدستشیبگ سال 

یشده.ی  پیشیکاشتیمشیاالنیسی  
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یاویفروی یبهیقلب  هیشد.یاگریتی  ناالنیویغمناکیبهیآوانیخی 

یبیم کیدریاینیوضعیکمیر یدخیر  ود.یکردندیدردشیازیدیدن 

شمیگفتاریفکریکردییدلمینیم- مشیروانشناس؟یبی  خوادیبی 

ینیمدرسهیثبتی میویتوییبهیر درمان؟یبراشیشناسنامهیبگی 

یویتیکهییموییمنامشیکنم؟یوضعم ینامسلمون؟.یدون   پرون 

 بهیآوانیاشارهیزدیویدردناکیافزود:ی

خدایلعنتمیکنهیکهیمادریشدم.یخدایلعنتمیکنهیعاشقیشدم.ی-

یکاشیهنوزیهمونی رفتیایستگاهیاییبودمیکهییمعوض 

خرید.یکاشیهنوزیعیلیموادیبراتونییممخوفیپیشیقربون

یکله ییمهمونیخواهر  یبودمیکهیبایزنجی  یشفر رفتمیرسبخت 

یکهیآرزویداخلشونیبودیویشیشهخونه ردیهان 
ُ
هاشونیرویخ

 کردم.ییم

ایستاد.یدستیبهیکمریزدیویچندینفسیعمیقیکشید.یکوهی

ی اویدچاریانفجاریشدیویزرییرایترساند.یآتشفشانیدریوجود 

اییمقابلشیقدیعلمیکردندیامایبایاینیحالیتهدیدهاییآینه

 گفت:ی
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یهمونیشیشه- ردیشدم.ییگمثل 
ُ
ویچسبوندمییگیخودمهایخ

یکهییم .یشماهایهمهیمنوینابودیبهمیشدمیاینیسگیجون  بیت 

یجنگیدنی یازمیگذاشتیدیآخه؟یحداقلیبذاریتوان  کردید.یچ 

 م.یداشتهیباش

 جوشیدیویخروشید:ی

یبیستیویچندسالهی-  
باباییگینیستیبگهیمگهییهیدخیر

هیچه یپارچهیپارهیبشهیویصداییرسر  قدریتوانیدارهیکهیمثل 

 شدنشینیاد؟

یپرسید:ی  عصت 

ی- م،یپی   اصالیمنیچندسالمه؟یبیستیویچندیسال؟یهه.یپی 

 هزارساله.ی

یسفره هیهاییخودیبهیهمیریختاییکهیآوانیبایشلوغیکاریرساغ 

 بودیرفتیتایرسگرمیشودیسپسیافزود:ی

ینضت-
شرسرَ برمیتحویلیوییمبابایینایبابایکهیخوابید،یدخیر

یدارهیکهیدم.ییمیم گمیاینیخودتیاینمیباباتیبرویببینمیچ 

.ی  منویبهیچهارتایتعریفیوییدونهیعکسیفروختر
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 هایشیرایدریهوایتکانیدادیویواگویهیکرد:یدست

یآذرخش.یزبویوییمکاشیبدش- نتیازیکاریبیفتهیکهیکارییگفتر

.یآوانیهمهیم یهمهیبیفتر یازیچشم 
ویتورویشیشدیچشمکت 

 انداخت.ی

یهمیبهینشانهانگشت داشتیویادامهیییذرهینگههایشیرایکنار 

 داد:ی

یرسباالیبراش.ییهیذرهیعکس- ویگرفتیدستشیویتویشدییتف 

یلعنتیبهیمنیباییادشیرفتیننه یگفتیفقطیبابا.ید  شیتون 

یباب  ات.یانتخاب 

یگذاشتیویبهیسینهیزد،یزمزمهیکرد:یی هاییرایدروننان  یجانان 

خدایهمیتایتونستیزدیتوییرستیفقط.یخاکیتوییرستی-

ی
 
ایینکبتت.یاییخداییایبکشیویراحتمیکنییایزنیبایاینیزندگ

م.ی  بهیاینایبگویدستیازیرسمیبردارنیبذارنیخودمیبمی 

ه؟-  تمومیشد؟یخایلیشدی؟یاالنیحالتیبهیر

 شم.یشدم.یتاینرمیاصالنیروینزنمیخایلینیمنه.یخایلین-
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ی پاهاییخودیرایآهستهیازیمیانیگشودیویآوانیرایروییزمی  

یکودکیکشاندیویبهیگذاشت.یرورسی اییخودیرایبرتن 

یگریهسینهقفسه یییاویکهیبهیخاطر  ییزیادیتندیباالیویپایی  

 شدینظریافکند.ییم

یکاریداری؟-  بایاصالنیچ 

یدیدنشییمخداییاحدیویواحدیبهیمحبه- زنمیزنمش.ییمض 

ویچونیاینیبچهیباییهیعکسیدلشیبراییباباشیرفتیویمن

 یادشیرفت.ی

؟حسادتییم-  کت 

یسینکیریخت.یاسفنجیرایمحکمیرویی ظروفیرایدرون 

 بشقابیپرتابیکردیویگفت:ی

یمنهی- یدل  آره.یحسودم.یخییلیحسودم.یبچهیچهارسالهیَور 

 .یحاالیبیستیویچهارساعتییهیعکسیدیدهیدلشیرفته

یخنده یاخمیکرد.یزرییخندیدیویآذرخشیبایدیدن   ییاویبیشیر

تیبرایی- یدخیر آرهیبخند.یبخندیزرییخوشگلهیبهیعزایگرفیر 

 اش.یازیدستیدادنیبچه
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یگفتهیلب هاییزرییجمعیشدندیویآذرخشیپشیمانیازیسخن 

یاینی شدهیبایظروفیخودیرایرسگرمیکرد.ینامرتبطیبراییتغیی  

یگفت:ی  فضاییسنگی  

یرستورا-  شه.ین؟یچوبیخطیغیبتاتیدارهیپرییمنرفتر

 نگرانیغیبتاییمنینباش.ی-

 ندامتیرایدریلحنیخودیریختیویگفت:ی

 رفتم.یببخشیدیمامانینبایدیتندییم-

دم.یاوضاعیآوانیمنمیریختهیبهم.یمطمئنمیبهتیحقییم-

یکهیباباشبدترمییم  شه.یوینبینهیبدترمییمشهیویتایزمان 
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یاویرایماساژیدادیتایهاییکهرییمهریآوانیغلتیخوردیویزی مر 

یآوانیازی یتمامیدریخانهیماندندیویتبیکردن  بیدارینشود.یدوروز 

یاویدوری اییپدریرایتابیویتحملیآوردند.یآرشیآمدیویحریف 

کیکادویخریدندیویاوی انیبراییدخیر ستارضایویدخیر
ُ
نشد.یا

ی یکیک  یبهیدستیبهیراهرویدخیلیبست.یژوبی   عکس 

ی کردیویآوانیازیآنیروییبرگرداند.یآذرخشیکورنیدرستیییون 

ییخودیویزرییرایدریخانهیحبسیکردیویگایهیازی همچونیاسی 

ی ین  یشدت  نجییمتان 
ُ
اییزلینشستیویبهینقطههاییآوانیدریک

هاییزد،یگایهیبهیانتظارینضتیگایهیاصالن.یعقربهیم

دادند.یدهیساعتیرایازینظریگذراندیکهیدهیصبحیراینشانییم

یجمع ینضتیرایزدیویایستاد.یروییرسیصبحیروز  یآمدن  ه.یقید 

آمد،یگوشیبستیویویصداهاییآوانیویزرییکهیازیحمامییم

اییتعللیهایشیرایپوشیدیویلحظهچادریرایبهیرسیکشید.یکفش

گذاشتیقطعایآوانیرایکرد.یاگرینضتیبهیاینیمحلیپاییم

یآنترساند.یبراییدریامانینگهیم  
یهالیرایقفلیداشیر  ر 

َ
ها،ید

اندیویکردی یگسیر ویازیخانهیخارجیشد.یچادریروییزمی  
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یرایبهیجانیخرید.یپیاتاول یازیگرماییزمی   دهیرفتیویهاییناشر

ویرایردیکردیویمقدارییازی یمیر یشاخسارانیرایدید.یشلوغ  رقص 

یآنی یرایبایاتوبوسیرفت.یابتداییکوچهیایستادیویازیشیب  مسی 

یاویعادتیداشت.ی اویراییباالیرفت.ینگهبانیساختمانیبهیدیدن 

زیکرد.یشناختهیبود.یآسانسوریراینادیدهیگرفتیویپله
َ
هایرایگ

یخانه ر 
َ
یاویروشنیشدیوید یکریدوریبایورود  ییاصالنیرایالمپ 

یکشیدیویتکه هاییآذرخشیرایازینمایانیکرد.یجاروییفراشر

هایجمعیکرد.یهایویایستگاهها،یکوچهها،یمحلهخیابان

یرایازی
 
یبلندباالیخزانیشدگ یماند.یهمچونیکاج  خودیراندیویسی  

دیویپلکیبست.یدوستیداشتیصداییآبانیرای زنگیرایفرسر

 نفسیبکشدیسپسینگاۀیاویرا.ی

 خوشیاومدی...ی-

 زبانیرایبایفاصلهیچرخشیدادیویافزود:ی

 آذر.ی-

یدگرییآرامیویآهسته تریلحنیویصداییاصالنیازیهریزمان 

ی بود.یخشیداشتیویبهیگمانشیگرفتهیبود.یزیادییبغض 

کردهیبود.یآبانیدرونیچهارطاقینبود،پسیمژهیقورتیویبارانیی
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یکهیهرگزیندیدی
 
یپدربرزگ جدایکردیویمحاسنیَمرد،یاویرایبهییاد 

ی یدستشیبراییلمس  وینداشتیانداخت.یزلیزدیویبلندیشدن 

ی یاصالنین  یگلوییاو.یرس  یبیخ  یحقد 
 اختیاریبود،یحتر

یکوتاه- یهمونیچندتایتار 
 ییسفیدمینداری.یدیگهیحتر

یندارم.یپوچم،یتیه،یچرایاومدییآذی- ر؟یمنیدیگهیهیج 

 خایل.ی

یآذرخشیرایگرفتیوی یبریاحساس،یدست  بدونیتضفیداشیر 

یآنیبوسهیزد.یگفت:ی  پشت 

یاینیدستیهمیدیگهیُپرمینیم- یبوسیدن  کنه.یرسدییآذر.یحتر

ی یپوچم.یتیهنفسمییمرسماتین  امیچونیکنه.یبراییهمی  

ییندویندیدم.یخایلمبچه ارمیکهیبراییامیچونیدیگهیانگاریچی  

ویویبهیگردبادیبزنم.یاومدییهمی  یازیدستیدادنشیخودم

یدیگه؟  ببیت 

ی ین  درمانیشدیویاویرایخواریشدهیازیخارهاییعشقیکهیدرد 

یخودیرسافکندهیکردهیبودیلبیزد:ی  دربرابر 

 تونمیبیامیداخل؟یم-
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خواستیدرگاهیرایخایلیکردیامایبیشیازیاندازهیعقبینرفت.ییم

یآذرخشیازیکنارش کند،یبوییاویرایبنوشدیویعبورییمیوقتر

ینیم یخودیرایُبخورد.یازییادیُبردیکهیتیهیتنهلمس  ییزنیبایتن 

ییخایلیشدیبهیشد.یاگریصداقتیرایخرجییم کرد،یازیهرچی  

 جزیعشق.ی

 بهیآوانیگفتم.ی-

یپاهایشیدهانیفراخحفره ویاویسقوطیکرد.یییاییژرفیزیر 

یویدیوارییایدویدیواریراییادین یجاکفیسر داشتیامایمیان 

اییاشیپودریشدند.یاینیروزهایزیادیهاییمردانهاستخوان

یکردهیبود.ی
 
 ایستادگ

یبهش؟- یگفتر ؟یازیمنیچ  یگفتر  چ 

یپتوسیانگشتیرساندیویترجیحیدادیبهیصدایی روییگل 

ی یاصالنیتوجهینشانیندهد.یتبسمیسوگیلیرایبیشیر افتادن 

 پسندید.ییم

یباباتیخییلیمهربونه.یتکیه»گفتم:ی- ایه.یاعتمادیبهیگاهیخون 

شه.یالگیقضاوتتینیموینیمنفست
ُ
یک یدوست  ین 

کنه.یبهیر

کنه.یُبره.یبهتیمحبتییمویرسینیمهاتتوئه.یخنده
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یویآیندههیچ
 
هاییندازه.یپلهویبهیخطرینیمتوقتیزندگ

ی هایینامعقولیازتیآد.یخواستههایرویباهاتیباالییمترفر

 «.خره.یوییمذاره.ینازتویبهیحراجینیمنداره.یزندگیت

یدنده یشدیویحرستیدریقفس  هایشیغمیدریصداییاویجنی  

یسوگیلیهمچونی زایمانیکرد.یدردهایطفلیشدندیویتبسم 

 یاشیمتورمیشد.یمیخچهیدریپاشنه

ده.یقوییویآگاهیویوییادتییمدرایتیداشیر ی»بهشیگفتم:ی-

کنه.یبراتیازیمنطقیویاقتصادیویسیاستیهوشیاریبزرگتییم

ی،یم تایسکوتتیپریازیحرفیویصدایباشه.ییگهیتاییادیبگی 

.یاشتباهیمحدودیویمنعتینیم کنهیازیتجربهیکردنیوییادیگرفیر 

یبلدهیچه ویکنهیویدلتطوریرفعیکنه.یدلخورتینیمکت 

ییهیانسانیارجییمنیم ذارهیویطورییشکونه.یبهتیبهیعنوان 

،یروییسکوهایبزرگتییم ،یموفقیبیسر یکت  کنهیکهیعاشفر

یویازید .یبری،یپروازیکت  یخودتیپیشمونینباشر یبودن 
 «.خیر
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هاییآذرخشیمرتعشیشدندیویاصالنیزانویدریآغوشیلب

 کشید.یکشککیخودیرایبهیدندانیگرفتیویهقیزد.ی

ییم- یدیگهیچ  ینیم»هایگفتم؟یگفتم:یدون  ذارهیدلتنگیویدلگی 

یویلیاگهیشدیییم کنهیامایگردونت.یناراحتینیمبرتییمبیسر

ذاره.یهاتینیمآره.یاشکیبهیچشمزیدلتیدریماگریکردیفورایا

تیدهیویبهیسلیقهیویعقیدهویاستعدادتیرویپرورشییمیعالقه

امییم تیآزارتیذارهیویمستقلیرسپاتییماحیر یغی  کنه.یبهینام 

 «.دونهویارزشمندییموینظریاتتیدهیویاحساساتنیم

یانتخابیکردیویعکسیچشم هاییآبانیکاناپهیرایبرایینشسیر 

یاینیاستخوانیبهیوهدریترق اشیمذابیریختند.یشکاندن 

یاینیوضعیبود.یمراتبیبرایشیآسان  تریازیتحمل 
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یخودمیبرامینبودیرویگفتمیپدریتویهست.یمنی- یکهیپدر  هرچ 

 ازیتویبدینگفتمیاصالن.یبرامیبدینبودییکهیازتیبدیبگم.ی

یشغاالنیدودمانه ییتکینیاییلهفیویاندوهیاویرایطفییلیمیان 

د.یرشدیکرد،یقدیکشید،یمعشوقیگرفتیویرهایشده،یکردن

یباروریشد.یزاده یاویپوستی   هایشیرایکفتارانیخوردندیویاجداد 

 رنجیشدند.ی

ی- یبودنیپشیمونمیکرد.یبهشینگفتمیمثل  باباییمنیازیدخیر

ی
 
یویاجبارییمیمادرت،یگفتمیمثلیپدرتیزندگ .یبدونیجی  کت 

 زمونهیویآدماش.ی

یبرداشتیویخودیرایبهیآذرخشیرساند.ی یپاییزنییخی    
پایی  

 نشستیویگفت:ی

یکردم؟یمنیتویی-
 
یمنیبهیدلخواهیخودمیزندگ مطمئت 

یتویشدنیآذر.ی زندگیمیهیچیمیبهیاختیاریخودینبودیاالیعاشق 

یبودیکهیبهمیمتحملیشد.یازشی یخون  اونمینبودهایویلییهیجی 

یبودمیویهستم.ی  راض 

کوتاهیگردنیچرخاندیویرسیبریزانوییآذرخشیگذاشت.ی

 :یغریبانهیافزودی
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یکمرمیشلینبود.ی- یخداییباالرسیهوسبازینبودم.یپیچ  بهیهمی  

یکهیشدییزنمیویتختم ویباهاتییگیکردمیدرستیویشت 

.ییم یآدمدرمونینگاهتینکردمیحتر هایدونمیخوبیویبدیبودن 

ویبسنجیشیویلیسوگیلیترازوینیستیکهیوزنهیبذارییروش

یدنیایهمیبودیالیقیاینینبودیکهیهوویداریب  شه.یاگهیبدترینیزن 

 زانوییآذرخشیرایبوسیدیویمتالمیادامهیداد:ی

م.یاگرییم- گرفتمینخواستمیبشه.ینتونستمیجلوشیرویبگی 

سمیکهیآوانیییچهارسالهالزمینبودیکهیبچه میرویبشونمیویبی 

م.ی یخالهیآذرخشه؟یاونمیبگهیآرهیویمنیبمی   
 دخیر

.یتویویسوگیلیاگهیجلوشیروییم- گرفتیمیآبانیهمینبودیحتر

یهیاسمیدیگهیداشتیدیویمنمیتوییکوچهیپسییآوانیرویبای

ینضتمونیسایههاییمحلهکوچه  بابا.یییآرزویبودمیویاجل 

یمنیدیگهیازیانکاریویتکذیبیخسته- م.یگردنیگرفتمیتمام 

.یخالصیویتمام.ی یکهیکردم.یاشتباهیبودنیویهسیر  کارهان 

 پروندهیهمیبسته.ی

یرسمی یفرض  یناخنیخطوط  یاصالنیباینوک  آذرخشیروییرس 

 کردیویپرسید:ی
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یحقیقت-  ویفهمیدیینیومدییرساغیمنیویآوان؟چرایوقتر

هضمشیبرامیسختیبود.یخییلیسختیتونستمیباهاشی-

یآرزوینبودیازمیکناریبیامیکهیتویبچه ییمنویبایاینکهیدیگهیپیش 

یاومدمیرساغتیاینوی ییوقتر قایمیکردییاونیچهارسالیویحتر

 نفهمیدم.ی

یکهیمنیدیگهیآبانیآرهیکناریاومدنیباهاشیسخته.یمثلیزی- مان 

.یرویندیدم.یندیدنیویدیدن  هایسخیر 

یناییاصالنیبستهیشدیویدودیریه یدودکش  هاییاویرایبهیمرز 

یپرسید:ی یبردیوقتر
 

 خفگ

ی-  شد؟آرزویچ 

یدستشونیازیدنیایقصه- شیدرازه.یفقطیبدونیآرزویویامی 

 کوتاهیشده.ی

ی یشدیویروحیای،یسپیدییچشماصالنیرسچ  هایشیبیشیر

یآنیهمیزد.یآذرخش،یاس تبویلیبرداشتیویسیمانیرایدرون 

یدرزهاییزنیمالهیکشیدیویالبه هاییزدنیالییتورقروییتمام 

یاویرایبهیکاریانداخت:ی یماتم،یزبان   صفحات 
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 آوانیشناسنامهیندارهیاصالن.ی-

حاالیکهیسوگیلیحالشیبدیشدیویآبانی»افشاریبهمیگفت:ی-

ی اصالییقرارهیآذرخشیرویبیاریپیشش.یبهیاسمیپرستارییاین 

ی.ی ییم»،یگفت:ی«نه»گفتم:ی«یهرچی   خواییآبانیرویکت 

 «.طعمهیتایآذرخشیرویبیارییپیشیخودت؟

یاهمیتیبهیجمله یآذرخشیبدون  هاییاصالنیقصدیکردیحرف 

کیبگویدیامای یدخیر خودیرایادامهیدهدیویازیهویتیداریکردن 

 مردیگفت:ی

شبیخواستمیسواستفادهیکنمیویبیارمتیاینجا.یاونآره.ییم-

یقدمیرویبردارم.یاالنیانگاریراهیکهیآبا نیتبیکردیتونستمیاولی  

 برامیبازیشدهیتویخودتیاومدی.ی

یکهیعکست- ویبهیمنیدیگهیتسلیمیشدمیاصالن.یازیوقتر

آوانینشونیدادمیویسهیروزهیکهیتوییراهرویکیفیبهیکولی

میفقطیآرامشیویمنتظرهیبیارمشیپیشیتو.یبراییبچه

 خوام.یشناسنامهییم

یکشاند.یییدستیروییشانه آذرخشیگذاشتیویاویرایپایی  

یبوسهیترقوه یآماج   هاییخودیقراردادیویگفت:یزنیرایمورد 
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 درهاییاینیخونهیبهیروتونیبازه.ی-

هاییزنیویمردیپهناییصورتشانیرایدریایکردهیبود.یاشک

 آذرخشیگفت:ی

یاینیخونهینیم- آم.یدیوارهاییاینیخونهیپریازیاسمیوینفس 

یازیاینسوگیل  دم.یعذابشینیمیاییدیگهیبیشیر

یآوانییماالنمیکهییم-  آی،یآره؟خواییبیاییبهیخاطر 

یهردوتایبچه- یخوشبختر  ان.یهامیالیق 
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ی یخودیرایروییشکم  یدرازیکردیویرس  یزمی   آذرخشیرایروییکف 

یخفهیزدیویاصالنیواضحانهیشانهیلرزاند.ی  اویگذاشت.یزنیهق 

یخونه.یقولییم-  دمیعذابتیندمیآذر.یفردایبیایبریمیدنبال 

یویجوشیآذرخشی د،یحرص  یخودیفرسر یاصالنیرایبهیپوست  رس 

هایشینمایانیبودیامایهردوینفریترجیحیدادندیبهیازیانگشت

 آنیاعتناینکنند.ی

ییدرازه.یبایاینیدلیلیحرفینزدنیآوانیهمیجزیهمونیقصه-

؟خوامیبگمییمحالییم یمیگفتاردرمان   شهیآوانیرویبی 

یتویبخوای.یبریم.یهرجایتوییم- .یهرچ 
 

 بگ

ییم- یدربارهآبانیکجاست؟یبهشیچ 
 
؟یگ ییما؟یمامانمیچ 

 تونهیبیادیباهامیآخهیکیسیروینداریمیما.یاونمییم

ی- شونیحالیویآبانیرویافشاریبایخودشیبردهیویالییروستان 

شهیکهیکمیدارهیمتوجهییمهواشیعوضیبشهیانگاریدیگهیکم

انیکنارشیباشهیسوگیلیقرارینیستیبیاد.یاونیازیخداشهیآوی

درحدییکهیپدرسوختهیگفتیبریمیخواستگاریش،یتویرویهمی

یآوان.ی کهیخییلیدوستیداره.یمامانت؟یمادربزرگیمعروف 
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یگفتهزری هاتیزرییقدیمینیستیواالیاییکهیدیدمیطبق 

 جاشیروییرسمه.ی

هیچانهیروییجناقیزنیگذاشتیویمتفکریبهیچشم هاییاویخی 

 شد.یذوقیزدهیگفت:ی

ییهیخونه- یم؟ییایدوتایواحدیییویالن  یدویطبقهیبگی 

ی  اییروبهیهم؟ییگیبراییمامانتییگیهمیبراییما؟آپارتمان 

 نگاهیازیاصالنیدزیدیویپاسخیداد:ی

ی- .یویالن  .یبچهییبگی  یویرسیویبگی  هایتوییحیاطشیبازییکی  

 وقتیتوییحیاطمونیبازیینکردم.یصدا.یمنیهیچ

یخودیرایباالتریرساندیویرسیروییشانه ییاصالنیهیکل 

ی یاویلنگریویکنار  یخودیرایروییتن  آذرخشیگذاشت.یدست 

 گوششیگفت:ی

یرویازیاولییم-  سازیم.یهمهیچی  

یاولینیم- یروز  هایمثل 
 شه.یخییلیچی  

یآذرخشیرایمورموریکردیوی یاصالن،یگردن  یحلق  یهوای  هرم 

هیشدیویافزود:یباعثیشدیرسیکجیکند،یبهیپایه  ییمبلیخی 
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 بایدیبرمیاصالن.ی-

ییهینرو.یچندیلحظ- یآروم  یبمونیکنارم.ییهیخواب 
هیبیشیر

یاصال.ی ،ینهینیمیساعتر  ساعتر

 شیکنمیتایبیارمشیاینجا.یآوانیخونهیاستیبایدیبرمیآماده-

یپدریوییم- مشیتایچندیساعت  شهیقبلیاومدنتونیبیامیبی 

ییداشتهیباشیم؟  دخیر

آذرخشیهراسیده،ینفسیرایدریسینهیحبسیکرد.یمتعللیوی

ی  اختیاریلبیزد:ین 

یمادرچندسا- یپدر-عت  ی.ی-پرسییدریازاییچندساعت   دخیر

ییم- ؟ییمگروکیسر یبغلمیویکت  ترشیآوانیویآبانیرویبزنمیزیر 

 برم؟

 ترسم.ییم-

یکردنی-
 
یبراییزندگ منیکهیدیگهیبهیجزیبازوهاییتویزمیت 

 ندارمیکجایبرمیآخه؟
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یمردمک ییمبلیبازیکردیویپایهییهاییخودیرایازآذرخشیزنجی  

نیگذاشت.یمردیبازوهاییاویرایییاصالدستیبریشانه

 تریازیقبلیچسبیدیویافزود:یمستدل

ییمباشه.یپرسییم- م.یهمیتویآبانیرویبراییدمیجاشیدخیر گی 

یهمیمنیبهیآوانیبگمیکهیگمشدهی اومدنتیکنارمونیآمادهیکت 

یپیدایکردنشیروی یکهیقدیمایقید 
 

بودیویپیداشیکردم.یبهشینگ

 زدم.ی

یرویوقتیحرفمنیهیچ- یکهیدخیر ازیپدرشیرسدیکنهیهان 

ونهنیم یدخیر  
یرسزمی   ینهیدیوییگم.یتویبایدیحافظ  شیباشر

 ذارییبرم؟کهیبایدیازشیفراریکنه.یحاالییم

یآرومیطلبم.ییم-  رسونمت.ییهیخواب 

ی یخودیثابت.یخروچ  چادریرایمرتبیکردیویکیفیرایروییدوش 

 رایدریپیشیگرفتیویامتناعیورزید.ی

 خودمیبرم.ییکنمیبذاریرم.یخواهشییمنهیخودمییم-

یخودتیباش.ی-  مراقب 
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یآینه یخودیتبسمیزد.یقدرتمندیدرون  ییآسانسوریبهیقدرت 

یگذشتهی یآوانیویآبانیدوبارهیپایدریمسی   بودیکهیبهیخاطر 

ی یسپیدیباالیُبردیویرس  گذاشتهیبود.یتوانمندیبودیکهیپرچم 

خواستیدریاصالنیرایبریجناقیپذیرایشد.یمقاومیبودیکهییم

ینضت یخودیدفاعیکند.یزیادییقوییایستیبرابر  یویازیحق 
 
ادگ

یآزمایشیایدزی بودیکهیآوانیرایچندیصباحیدگریبراییتکرار 

شنید.یدریاینیمیانیکیمیهاییآبانیراییمبردیویخالهیگفیر ییم

ییتاکیسیرایحسابیکردیویبدونیهمیخوشحالیبود.یکرایه

اینکهیبخواهدیبهیفکرهاییخودیبالیویپریبدهدیرایهیشد.یبای

یجمع یخانهدیدن  ر 
َ
ید یکوچهیویمقابل  یکهیدرون 

ییاویجمعییتر

شدهیبودندیزیرپاهایشیخایلیشدیویدستیبهیدیواریگرفت.ی

 گریآن.یمعرکهیراینضتیگرفتهیبودیویهمسایگانیهمینظاره

یمنویلقمه-ی یویمادرشیپول 
ییچربیآییخلقیخدایاینیدخیر

 دن.یکردنیبهمیپسینیم
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یظاهریمردمیبایانزجاریازیمردی اشیروییویوضعیت 

ی یضخیم  ورکت 
ُ
برگرداندندیویآذرخشیتنهاینگاهیکرد.ینضتیا

ی یکوچهینشست.یبوییتعفن  خودیرایدریهوایتابیدادیویوسط 

یکهیجلوییمردیتایشامه ییآذرخشیهمیرسیدهیبود،یمردمان 

یخودیرایگرفتهیبودندیبماند.ی  بیت 

یدریقراریشدیامروزیپولم- ویپسیبدنیحاالینیسشون.یهرچ 

یزنگییمیم  زنم،یُمردنیانگار.یزنم،یهرچ 

ورکتیرای
ُ
یکوچهیدرازیکردیویا نضتیپاهاییخودیرایکف 

یخودیرایچاکیدادیویبایاییانداخت.ییقهگوشه اهن  ییزیریپی 

 هاییخودیکوباند.یمشتیبهیران
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ییخودمیآییایهالناس،یاینایمنویآوارهیکردن،یازیخونه-

رمیبرامیبازنیم
َ
.یکانداختنمیتویجوبیحاالید  ی  

یمشت یبهیآسفالتیویزدیویافزود:یهایین   درن 

ییایینمکیبهیحروماینمکیبشکنهیاینیدستیکهیواسه-

 نداشت.ی

یهمسایهیرایکناری یکوچگیبهیجلویبرداشت.یزن  آذرخشیگام 

یاویفورایقدیعلمیکرد.ی  راندیوینضتیبایدیدن 

.یهاشیرسکردهآهایاین- یظالمی    ییاینیقوم 

 روییپاشنهیچرخیزدیویادامهیداد:ی

یکهییم- ههرچ  یاینیدخیر کشم.یمنویییپتیارهییمکشمیازیدست 

رمیخودشه.ی
ُ
یناف یرس  یهستیزیر   بدبختیکرده.یهرچ 

ی زنانیچادریبهیدندانیوصلیزدندیوینگاهایشانیرایدریپوست 

یفروبردند.یصداهایباالرفتندیوی آذرخشیهمانندیشمشی 

هایاوجیگرفتند.یزیریچشیمیاویرایپاییدندیویبایغیظیپچپچ

 چشمینازکیکردند.یپشتی
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ییکهی- ویسینهیزدیدیویگفتیدیرسیشوماهایسنگشیاینیدخیر

یاسمشیقسمییم یدخیر یاینیکاراینیست،یهمی   خوریدیویاهل 

یخیانتیازیخونهی یپیشیشوهرشیبهیخاطر  چهارسال 

ی ونیاونمیتالف  ون.یاومدیرساغیمنیکردمشیبی  انداختشیبی 

 کرد.ی

یآذرخشیآبیدهانیپرتابیویاویرایآ یدریصورت 
غشتهیبهیزن 

ایگفتیویمردییعربدهیکشید.ی یدیگرینارس  خدویکرد.یزن 

هایازیصداهایریزریزیبهیاویانواعیلقبیچسباندندیویذهن

ی»یادبردندیکهیمردهایدربرابریاوی گویانیرسیبهیزیریردی«یآبج 

ییییشدندیویزنانیدوستیداشتندیقد ییم چندساعتیبایاویسی  

یخانه یپهپاکیکنندیویدریحیاط  یعضنشیت  ن.یاشیبساط 

یکثیفیشده یصورت  ییخودیرایتمی  کردیویآذرخشیبایآستی  

 نضتیجوالنیداد.ی

یهرزهخودش- یبالییجونم.یدیدنیجاییویمادر  شیشدن 

یکثافت هاشونیرویتنگیکردمیاینیبالیرویرسمیکاریبساط 

ی ونیویازیندارییکارتنیخوابمیآوردن.ین  پولیانداختنمیبی 

یویآوارهکردن.یخونه کریکردنیدیگهیمیکردن.یفمیرویفروخیر 

 کنم.یپیداشونینیم
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 مشتیبهیکتفیکوباندیویگفت:ی

یزیریچادریقایمیشده.یعفریتهیاستیعفریته.ی-  نبینی  

یطلبکارییورشیی آذرخشیمسکوتیویصامتیتنهایزلیزد،یزن 

یچادریرایمقدسیوی ُبردیویبازوییاویرایگرفت.یمردییازیپشت 

آذرخشیرایناالیقیدانست،یآنیرایازیرسیزنیکشیدیویآذرخشی

یسکناگزیدهیدرگلویشیرایپسیزدیویسکوی نیرایجایزیندید.یبغض 

 داشت.یمردیرایعقبیراندیویغرشیکرد:یچادریرایسفتینگه

یمنیبستیدیویی- تونهیکهیچشمیویگوشیروییشناخیر  چهیخی 

یجمعیشدیدیجلوییخونه منطقیاینیَمردیمیویبهیاراجیفین 

 دید؟یگوشییم

یگفت:ی یهمسایهیبایغیظیویترسر  زن 

نجایآبرومندنیآذرخشیخانوم.یاینیهاییایییآدمهمه-

ی ین   دارهیاینیمحل.یرویَورینیمیآبروهان 

یکاسهزغال  ییرسیآذرخشیگداختهیشدیویغرید:یسنگ 

هاتونیقبلیازیاینکهیویجمعیکنیدیبریدیخونهپسیآبروتون-

 تونیروینریختمیروییآب.ییگیَپتهیگ

 



  روبِن                                                 

 

یدگریفاصله یشستیویسبابهزن  یانگشت  یییمیان  ییدست 

یخودیری یگازیگرفتیویلبیزد:یچپ  یباالیویپایی    ایازیدوجهت 

ی- یغاشیهیاست.ین  حیاییتوبهیتوبه.یزبونیکهینیستیمار 

ی  گرفت.یخونییمچشمیویرو.یهرکیسیجاشیبودیخفهن 

میویازیحقمیدفاعینکنم؟یتایشمایچرایبایدیخفه- خونیبگی 

یدیویعقده یاشتبایهیمعرکهیبگی  هاتونیرویخایلیکنید؟یزنگ 

ی  حراف.ییرویزنگیدیدیعوام 

بایشانهیبهیَمردیتنهیزدیویخودیرایبهینضتیرساند.یچندی

یپاییاویانداخت.ینیشخندی اسکناسیازیکیفیدرآوردیویمقابل 

 زدیویگفت:ی

ه- اییکهیبراییییامروزت.یهرچندیکشیدییوینشئهجی 

.یهاتیدارییعربدهییمخماری  کیسر

اییکهیبایاشمئازیچهرهیدرهمیکردیویبایصداییبلندیبهیگونه

یبشن
 

 وندیگفت:یهمگ

کنهیهاتییباورینیمخریبایخریبودنشیتورویکهیببینهیحرف-ی

ن.یحیفیحیوونیزبونیبسته  ییخلقیخدا.یاینایازیخرمیکمیر
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هایرایبرداشتیویآذرخشیروبهیجمعینضتیبایحقارتیپول

 لبیجنباند:ی

میازیزوزهمجلوییخونه- ییکفتارایویخلوتیکنید.یدخیر

 آد.یخوششینیم

یدهانیگذ یپنجهیمقابل 
کشید.یزنی«یهی  ی»اشتیویزن 

همسایهیگایمیجلویبرداشت،یدستیبهیکمریزدیویحقیبهی

 جانبیپرسید:ی

ت؟-  دخیر

یبلندشیازیزنیفزون تریفاصلهیگرفت.یگردنیباالتریُبردیویقد 

یویبایصالبتیگفت:ی  مفخیر

م.ی-  آره،یدخیر

:ی- ییکهیگفتر ی»اگهیاینیدخیر یخودته،یحتمای«یپرستارشر دخیر

یهمیکهیگفت:ی هیویاومدهیبراییمراسمیفامیلت»اونییارون 

 باهاتیرسورسییداره.ی«یدعوتتیکنه
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 جدییشدیویبهیجدیزمزمهیکرد:ی

ییبگه.یشوهرمه.یببینمیگییم-  خوادیچی  

یخودیرایبست،یسیبیلیتاباندیویپرسید:ی  مردییگارد 

 شوهرتیکهیُمردهیبود.ی-

یخدایتوییدلمیزندهیشدیویتویی- بعدازیچهارسالیبهیاذن 

 شت.یمشکیلیداری؟زندگیمیبرگ

 بهیدیواریاشارهیزدیویافزود:ی

 هرمشکیلیدارییبرویرستویبکوبیتوییدیواریتایحلیبشه.ی-

یشدییزنیکه؟-  یاغ 
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یبودم.ی-  یاغ 

یازیاینیمحل.ییم-  دمیجمعتیکی  

 تاییابرویباالانداختیویگفت:ی

مییم-
ُ
؟یواسهیهرکسید یگیباشر میسگ 

ُ
ییواسهیمایباسید گی 

.ی  تکونیبدییویعوعویکت 

یوی  یغوریسینهیجلویویادامهیداد:ییستی 

م،یمادرمیواسه- ییهرکسیکهیبخوادیگزندییبهیزندگیم،یدخیر

ی افتمیبرسونهییاغ  یکفتاریویلونهیویرسر یچالهیمیدونم.یگود  ییرس 

ی یماریویجارچ  یویسوراخ  یزنیاییهمشی  یرسخ  خونیویزبون 

یندارهیهمهیرویازیدمیهمسایهیوینگاهیمردیهم محلیبرامیفرفر

ییموالشیتحویآش  دمیبهیخاک.یل 

کلیدیرایبهیقفلیانداختیویآخرینیجملهیرایبراییمردمیبهیی

 زبانیراند:ی

یبعدییدستیبهیچادرمیبزنید،ینگاهیچپیکنیدیویوزوزی- بار 

یکهینبایدیازتونیروییمکنیدیدنبالم،یپرونده شه.یآستهیهان 
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یخودمیگرمیبودیفکرنکنیدی رفتمیآستهیبرگشتمیرسمیبهیآخور 

ه.ینیم  دونمیچهیخی 

ریرایبازیکردیویاینیباریمخاطبشیفقطینضتیبود:ی
َ
 د

یزنگیپلیسییم-  زنم.یببینمیهنوزیاینجان 

یجمعیتیعقب ورکتیرایبرداشتیویپنهانیازیدید 
ُ
گردینضتیا

یخانه ر 
َ
ید ییآذرخشیرایدیدندیوییکیکرد.یمردمیبستهیشدن 

رختی کالغیچهلیکالغیکنانیمتفرقیشدند.یچادریرایروییبند 

یرساند.یُمشتیانداختیویخودیرایبه ُمشتیآبیدریروشون 

یخودیدریآینه یمواج  ییتَرکیُبردهیصورتیپاشاندیویبهیتصویر 

یپیشیدریآینه ینگریست.یچندیساعت  ییآسانسوریبهیقدرت 

یخودینیشخند.ی لفت 
ُ
یک خودیتبسمیزدیویحالیبهیپوست 

یهالیرای ر 
َ
رورسییرایبهیچهرهیکشیدیویآبیرایازیآنیزدود.ید

یرتشیفرودیآمدیسییلچهیکهیدریصویگشودیویآن اییازیجانب 

 زرییبود.ی

یباباییعوضیتیخواستی- یهرچ  ؟یگذاشتر یرفتر دریرویبستر

؟  بگهیویمردممیباوریکی  
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یکجیشده ییخودیرایبهیحالتیقبلیبازگرداندیویازیزرییرس 

یمحکیمیبستهیگذشت.یآوانیرایکهیگوش دبند  هایشیبایه 

ینشست.یبودندیبغلیکردیویروییچهارپایه  ییچون 

ی- یجوابشونییهرچ  رویبستمیچونیگفیر 
َ
.ید ویگرفیر 

سه.ینیم یازیاینیبیر  خواستمیآوانیبیشیر

یمرتعش،یدامنیرایدریمشتزرییبایدست هایشیچروکیهان 

یپاییخودیرایبایناخنیلهی یآواریشد.یگوشت  کردیویروییزمی  

 کردیوینالید:ی

یتوییمحلیرفتیویاومدیکنیم؟-  دیگهیبایچهیرون 

یکردی؟یارجیوی- یخطان  یهریآدیمیتویییمگهیکار  قرب 

یکهیبهیهاییخودشهیاینیآدمدست هایالیقیاینینیسیر 

.ی یویرسافکندهیباشر  خاطرشونیرستویبندازییپایی  

یییآوان یخرجیرایبوسیدیویمهربان  اییخودیرایخالصانهیبایتبسم 

دبندیرایبرداشتیویموهاییوزیشده کیرایبازیاویکرد.یه  ییدخیر

یبستیویگفت:ی
ً
 ویمجددا

یقرارهییم-  ازیاینجایبریم؟دونستر
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یوافرییزلیزدیویآذرخشیبایمرارتیویماللتی آوانیبایذوفر

 افزود:ی

 ییقشنگ.یریمییهیخونهداریمییم-

 ماجرایچیهیآذرخش؟-

یخودیرایبهیآوانیدادیویازیاویخواستیخورایک هایرایخارجیکیف 

 کند.یزرییرایبهیاتاقیُبردیویگفت:ی

یبهی- رفتهیبودمیپیشیاصالن.ینکنهیپیشیخودتیفکریکت 

یخونه یآبانیرفتم.ینهیبخدایفقطیبراییآوانیزنگ  ویشخاطر 

 زدم.ی

یسییلیخورده یزرییروییمحل  یآذرخشیدست  ییصورت 

 نشستیویاویادامهیداد:ی

یکنیم.یآوانیبابایداشتهیباشهی-
 
قبولیکردمیبریمیباهاشیزندگ

یآبانیباشم.یخدارویچهیدیدییشایدیبراییآبانیهمیازی ویکنار 

 خالهیشدمیمامان.ی

یزرییری یکشاند.یپنجیمچ  یخودیپایی   ایگرفتیویآنیرایازیصورت 

یخودیقراردادیویگفت:ی یزنیرایروییجناق   انگشت 
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یهنوزیگرمه.یرسش- ویگذاشتهیبودیاینجا.یببخشمشیببی  

یاونویدارم؟ یبخشیدن   مامان؟یمنیتوانان 

یرایدریآغوشییقه یخودیروانیکردیویدخیر ییآذرخشیرایسمت 

یبوسهیازیجناقیتایج یاویکردیگرفت.یبوسهیپشت  اییسییلینثار 

 ییآذرخشیگذاشت.یویچانهیروییشانه

دستمیبشکنهیالیهیمادر.یبشکنهیکهیدیگهیتوییصورتتی-

 نیاد.ی

یییدوطبقهخونه»گفتم:ی- یبگی  تاییکیشیبراییتوی«یییویالن 

ی منیبایدیباهاشیبرمیتوییییباشهییکیشیبراییما.یمامانییعت 

 یهیخونه؟

یکن.ی-
 
 هرجایکهیدوستیدارییزندگ

یزواریدررفتههردونفری ییقدییمیتکیهینشستندیویبهیکمد 

 دادند.یآذرخشیگفت:ی

یمنیدیگهیگریهینیم- یگریهینکنیمامان.یببی   کنم.یدیگهیحق 

ینداریم.ی  اشکیریخیر 

 



  روبِن                                                 

 

یازیاینجایبریمییم- هایینضتیگنیحتمایحرفآذرخشیوقتر

 خوامیپشتتیحرفیباشه.یراسیبودن.یمنینیم

یا- ینیبلبشویبهیاهمیتیندهیبهشون.یحاالیبراییخوابیدن 

دونمیداره.یهرچندیبعیدییمگمییهیمایهیدستینگهاصالنییم

یتندییکهیزودیبهیعرقیبشینهی قبولیکنه.یتبشیتنده.ینهیتب 

 ها،یازیایناستیکهیعرقیندارهیاصال.ی
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ینموریویکوچکینظریافکندیویپرسید:ی  زرییبهیاتاق 

یوسایلمونیبایدیجمعیکنیم؟-  یعت 
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نظرمییهیمدتیوایسیمیبایدیببینمیاصالنیهنوزیزودهیبهی-

یکاریکنهیشایدیبایدیوسیلهیم یم.یخوادیچ  ییجدیدیبگی 

 دونمیفعال.ینیم

آذرخشیمعشوفیویشادمانیبهیساعدیزرییچنگیزدیوی

 گفت:ی

.یقراریشدیآوانیوی-یهیگردشیمادر- پرسییبایآبانیدارم.یدوتان 

ونیمنمیبایآبانیبرم.ی  اصالنیبرنیباهمیبی 

 متیاطمینانیداری؟آذرخشیازیتصمی-

میویازیمدرسهیبیارمش،یاگهیقرارهی- یدخیر اگهیقرارهیبرمیدنبال 

ییکاملیداشتهیباشهیویبهیاونیخوشبختیبشهیوییهیخانواده

یخوشیبگذرونه،یآرهیجاییگردش
 
هاییدوسهینفرییخانوادگ

 مطمئنم.ی

یدندانیگرفتیویافزود:ی یخودیرایزیر  یزیرین   لب 

دارمیمامان.یهرکاریراستش،یمنیاصالنیرویهنوزیدوستی-

یاجدادیشینیم  ره؟رهییمکردمیازیدلمینرفتیآدمیکهیازیخاک 
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آدمیهرجایهمیبرهیپاهاشیدنبالیراهیخاکیاجدادیی-

یباشهیچهیدلییار.ییم  گرده،چهیاونیخاکیزمی  

 ت؟خوادیبرییپیشیخانوادهدلتییم-

یهالیرفت.یلحنیاویپریازی زریینگاهیازیآذرخشیدزیدیویسمت 

یگف  ت:یحرستیبودیوقتر

 شایدییهیروزییبرمیشایدمیهیچوقتینرم.ی-

                                                  *** 

ریرایکوباندیویبهیانتظاریایستاد.یهواییاینیمکانیکم
َ
ید کمیکلون 

ییمرویبهیرسدیییم یرفتیویندایازیآمدنیپایی   داد.یجوییروان 

یخانه یسی  یباغییمازیآبیازیکنار  یگذشتیویبوییمعطر  ییتمام 

جاییاینیمکانیطرواتیداشتیویفضایرایپریکردهیبود.یجای

.یباریدگریدق
 
یزندگ سیزیادیپنجهیبهیحس  البابیکردیویازیاسیر

یآرشیکهیبهیانتظاری چادریکشید.یگردنیچرخاندیویبایدیدن 

یکشیدهایستادهیبودیویازیشیشه یبهیاوینگاهیییپایی   ییماشی  

ریراینگرییم
َ
ست.یاصالنیدیشبیکردیتبسمیزدیویدوبارهید

ی یویالییروستان  افشاریرایپیامکیکردیوییبراییاویآدرس 

آذرخشیصبحیبایطلوعیخورشیدیخودیرایبهیترمینالیرساندیتای
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یرودبارقضانیرایپیدایکندیویبلیطی یبهیآهار،یاتوبوس  براییرفیر 

یرسیدن،یآرشیرایدیدیکهیزرییاویرای آنیرایبخردیامایبهیمحض 

یهمسفریآذرخشیشد.ییدرجریانیماجرایقراریدادهیبودی
ً
ویاجبارا

هگلیویهایگذشتهیبودندیویبوییخشتیویکاازیجادهیباغ

یهایویکوهملودییبرخوردیرودخانهیبایسنگ اییهایویرسسی  

ی یداد.یآبشاریشکرابیرایازیعلفزارهایکیمین  قرارییزنیرایتسکی  

یرودیشدیکهی یآبان،یمایهیدریعمق  نظریگذراندیویبراییلمس 

 فقطیشنایکردیویشنا.ی

 داداش.ییریاومدییزند-

یخودیرایازیزانوهاییافشاریآهستهی آذرخشینگاهیمبهوت 

ییاویدوخت.یمردیزدههاییشگفتباالکشاندیویبهیچشم

یخودیرایدستیکشیدیویگفت:یتبسمیزد،ییقه اهن   ییپی 

یترسیازیجکیوی- یطلوعیآفتابیمنتظرتم.یاگهیبهیخاطر  ازیقبل 

بازییهاینبود،یدریرویجونورهایویآسیبیرسیدنیبهیبچه

 ذاشتمیبرات.ییم

یمیکهیدریچهره ییآذرخشیمسکوتینگریستیویافشاریبایرسر

یرسیاویاشارهیزدیویپرسید:ی  خودیداشتیبهیپشت 

 



  روبِن                                                 

 

یبیارهیداخل؟- ریرویبراشیبازیکنمیماشی  
َ
 د

یپیادهی آذرخشیبهیآرشینگاهیکردیویمردجوانیفورایازیماشی  

یخودیرایدریشد.یسالنه سالنهیخودیرایبهیافشاریرساندیویدست 

یاویگذاشت.ید  ست 

 بفرماییدیداخل.ی-

هیشدیویزنیگفت:ی  آرشیمرددیبهیآذرخشیخی 

 ممکنهیکارمیطولیبشکهیموردیینداره؟-

 مونم.یمنتظرتییم-

.یویلیاذیتییم-  شر

یباشهیاهمیتیندارهیبرامیچه- قدریطولیبکشهیهرچ 

 مونم.یمنتظرتییم

 آذرخشیپلکیخواباندیویآرشیخطابیبهیافشاریلبیجنباند:ی

یخوامعذرتییم- م.یمنیآرشیکاردانیهستم،یدوستیویبرادر 

 آذرخشیجان.ی

ری-
َ
ید یشمایرویشنیدمیقبال.یبفرماییدیداخلیلطفایدم  یخی   ذکر 

 آرمیتوییحیاط.ینمونید.یماشینتونیرویخودمییم
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یامتناع یرایازیاویگرفت،یبرخالف  یماشی   هاییآرش،یسوئیچ 

یراهیسنگ  فرشیشدهیشدیویفریادیزد:یوارد 

 هامونیاومدن.یمیبیایمهمانخانومم،یپروانهیخانوی-

یخودیپروانهیازیپله یشال  یکهیَپر 
یدویدیویحیت  هاییایوانیپایی  

روییآرشیویآذرخشیایستاد.یرایروییشانهیانداختیروبه

ی الفوریزنیرایدریآغوشیگرفت.یچندیرسرسییسالمیدادیویف 

به یآذرخشیزدیویگفت:ییض   روییکتف 

 بینمتیخوشیاومدییعزیزیدلم.یخوشحالمیکهییم-

یبرخوردیبایافشاریویپروانهیناخنتم یراهیازینگران  یطول  هاییام 

یدندان یتعرقیخودیرایخوراک  هایشیکردهیبودیویازیشدت 

یکاغذییبودیهمهیرایمضفیکرد.یآذرخشی هرچهیدستمال 

یهایرایجملهییممضطربیکلمه یکردن  کردیویآرشیبایپنهان 

کردیاویرایآرامیکندیویآرامشیرایبهیییخودیتالشییمخنده

یزنیویمردیبهیوی یخوب  جودشیساطع.یمدامیازیبرخورد 

 آذرخشیگفتیویحالیشدیهریآنچهیاویگفتهیبود.ی

 منمیازیدیدنتیخوشحالم.ی-
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داداشیاصالنیکهیزنگیزدیاصالیمنیدستیویپامیرویگمی-

 کردم...ی

 ذوقیزدهیورسشاریازیشوقیافزود:ی

یآخه.یواالیخییلیخوشگیل.یخداییمنیچشم- هاشیرویببی  

ویبندازهیتوییداشتیمایهیدلشیکهیداداشیاصالنیحق

 هات.یدریاییچشم

آذرخشیخجالتیزدهیبهیآرشینگاهیکردیویمردجوانیدرحایلی

یبیشیازیاندازهیسپیدیهاییُمشتیشدهکهیپنجه اشیازیفشار 

یخودیرایبهیدرختیهلویداد.ی  شدهیبودند،یحواس 

ی- یلطفتتیپروانهیجان.یشمایخودتونین   نهایتیزیبایید.ینظر 

 

 

 

 ی
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یآذرخشیگلیانداختندیویگونه هاییپروانهیازیتعریف 

یخانهیتعارف کنانیازیآذرخشیویآرشیخواستیکهیوادر 

 شوند.یمردجوانیگفت:ی

یجایروییتختیبشینیم؟ییم-  شهیهمی  

 پروانهیبهیتختینگاهیکردیویپاسخیداد:ی

حتمایفقطیاگریاشکالیندارهیچندیلحظهیعذریمنویبپذیریدیتای-

یرویبی یپذیران   ارم.یبرمیوسایل 

 آذرخشیگفت:ی

 خودتیرویتوییزحمتینندازیپروانهیجان.ی-

زحمتینیست.یبفرماییدیبفرماییدیبشینید.یهنوزیموندهیتای-

 هایبیداریبشنیازیخواب.یبچه

 ببخشیدیکهیبدیموقعیاومدیم.ی-

دیویلبیزد:ی  پروانهیکیمیبازوییآذرخشیرایفرسر

 عروسیجان.یخییلیخوشیاومدید.یاینجورینگویهم-
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ییپروانهیخودیرایبه یچون  یتخت  خانهیرساندیویآرشیسمت  آشی  

ییکهیسطحیتختیرایپوشاندهیبودی حرکتیکرد.یروییحصی 

یهلویرایهدفیدیدگانیخودیقرارداد.ی  نشستیویبازهمیدرخت 

یاذیتییم»بهتیگفتم:ی-  «.نیا»گفتم:ی«.یشر

ینیکاریروییبایزنگیزدنی- خوبیشدیکهیاومدم.یمادرتیبهیر

 بهمیانجامیداد.ی

ویروییمخادهاییانتهاییتختیچادریرایازیرسیدریآوردی

یصورتشیریختهیطرفهگذاشت.یموهایییک اییکهیدرون 

یرنگیرایمرتبیکرد.ی یعنان   شدهیبودندیپشتیگوشیزدیویشال 

ینیکاریرویکرد؟-  چرایبهیر

 چونیبهمیفهموندیکهیانتخابمیاشتباهیبود.ی-

یکهیدریکالمی آذرخشیبایغیمیکهیدریصداییخودیویحرسنر

 آرشیبود،یمزاحیکرد:ی

ی- یبهیاینیحرفیکهییمیمیعت 
 

گنییهیمردیمجردیخواییبگ

 اشیرویتحملیکنهیایمانیآوردی؟تونهییهیزنیبایبچهنیم
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ینکردیوی یخودیرایطوالن  یآرشیدریهوایبخاریشد.یمکث  بازدم 

 گفت:ی

یکهینه.یمنیاینیحرف- هایرویقبولیندارم.یهریآدیمیتایزمان 

یبراییانجامیاونیکارینداشتهیباشهیبراشیدستیوی پایتوانان 

یآبانینیم زنه.یمنیتویرویدوستیداشتمیویدارم.یآوانیویحتر

پذیریرویهمیخییلیدوستیدارم.یاونقدریهمیمسئولییت

یدارمیتایبراییزنیویبچه آنیتوییاییکهییمهستمیویتوانان 

ییکمینذارم یباشم.یییزندگیمیچی   ویبراشونیمردیویپدریخون 

 بدونیرسکوفتیویغریویکنایهیزدنیویشونهیخایلیکردن.ی

یمردمکپی یآرشیرایهدف  یافشاریازیماشی   هاییخودیادهیشدن 

 کردیویپرسید:ی

؟-  پسیچ 

یاین- یخودشییمکهیهریمهرهیعت  یپیچ  شه.یمنیپیچیاییچفت 

وقتینبودمیوینخواهمیبودیوگرنهیاینیتوینبودم.یهیچ

هیویذلکیاصالیهاییمجردیویمتاهلیویچهییمحرف دونمیغی 

ی یبخوایمیبراییشوچ  یکهیحتر  بگیم.یمطرحینیسیر 
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یعذاب- یتمام  یکهیبهیپاییمنیکشیدییتایآخریعمرمیبابت  هان 

منده  تم.یرسر

منده- یبیایبهمینباش.یهیچوقتیرسر ییمنینباش.یمگهیتویگفتر

کشتمیبازمیتوینگاهمیوییمدلیببند.یالمسبیمنیخودم

ینیم  جنبهیبود.یکردی.یدلیمنین 

یروییریگلخ یدمپان  یحیاطیباعثیشدیلخیرساندن  هاییکف 

یآذرخشیرسی ایییبچرخاندیویافشاریرایببیند.یَمردیسیت 

یگوشهاستکان اییازیتختیهایرایهمراهیبایسفرهیویجانان 

 گذاشتیویگفت:ی

 چسبه.یگفتمیاولیصبحانهیبخوریمیدورهمیتوییاینیهواییم-

آذرخشیتبسمیزدیویافشاریپاسخیاویرایدادیسپسیسوئیچیرایبهی

 آرشیداد.یمردجوانیلبیجنباند:ی

ف.یاسبابیزحمتیشدمیمنی-  آقاییرسر

ییمنگویاین- یبیشیر یآلبالویجوریگلیپرس.یحاالیبمون  برمتیباغ 

روییویتنگه.یاگریهمیاهلیپیادهریمیروستاییدهیاهمییم

ی  ریمیچهلیپله.ییهیرسییمییکوهنوردییباشر
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 سفرهیرایگشودیویپرسید:ی

؟- یاذیتینشدیدیاومدن   راستر

یسیفانیویازیاونجایبیکمیتایازیدرهیه- ایمیبهشتیبیایمیطرف 

 باالمحلهینزدیکیبودیگمیبشیم.ی

یشکرپاشیگذاشتیویگفت:ی یویکرهیرایکنار   افشاریپنی 

نظرانییایساداتیویالی»جانمیگفت:یاتفاقایاولیخانوم-

یم یبود.ی«یبگی   ویلیخبیباالمحلهیجویویخلوتیشیبهیر

یپروانهیخودیرایمعذبیجمعیویجوریکردیامای  
آرشیباینشسیر 

ییافشاریبهیگریمیاویرایبهیصحبتیگرفت ویامانیندادیکهیحس 

یافشاریوی خجالتیدریآرشیویآذرخشیغالبیشود.یبرخورد 

پروانهیبهیقدرییصمیمانهیبودیویحمیتیویمودتیازیکالمشانی

یرسریزیکهیآذرخشیویآرشیحسیکردندیدریخانه ییخودیکنار 

هاییهاییتفریجیویتفرجگاهخانوادهیهستند.یافشاریازیمکان

یضفیاطرافیتعریفیکردیتایصبحانهیرایبایف ضاییسنگی  

ینیرایبهیکهیماگنکنندیویپروانهیبعدیازیآن هاییچاییشی 

دیگفت:ی یمردجوانیویآذرخشیسی   دست 
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آبانیویتینوشیدیشبییهیمقداریدیریخوابیدنیحاالحاالهای-

هیاولیشن.یشماهمیخستهبیدارینیم ییراهیدیبهینظرمیبهیر

یباهمییم
 

احتیکنیدیبعدیهمگ ون.یخوبه؟اسیر  ریمیبی 

یگ  رفتیویلبیزد:یآرشیپییسر

منیکهیخستهینیستمیراهیزیادیینیومدیمیکه.یبهیصبحیزودی-

بیداریشدنمیعادتیدارم.یشمایخانومایوایسیدیخونهیمنیوی

ینهارییمافشارجانییم
 

یریمییهیدوریبزنیمیبعدیهمگ ریمیکنار 

 آبشار.ی

 افشاریتاییدیکردیویگفت:ی

اییهمیهستیهاییمردونهپیشنهادیعالیه.یبهیهرحالیحرف-

یمایدوتایردوبدلیبشه.یکهیبای  دیبی  

لبخندیآذرخشیجمعیشدیویآرشیبایاطمینانیخاطریپلکی

ییچهیموضوغیدانستیافشاریدربارهکوباند.ییم

ییمییخواهدیم توانستیازیاالنیسواالتیویسخنیبگوید.یحتر

یاویرایبراییخودیدسته یآنجمالت  هایرایبندییکندیویپاسخ 

.ی  حاض 

 بریم؟-
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 بریم.ی-
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یسفرهیکمکیکردیویدوچرخه ییافشاریبهیپروانهیدریجمعیکردن 

روییهمیروییزنیرایبهیآرشیداد.یمردهایرفتندیویدویزنیروبه

تختینشستند.یپروانهیکیمیاینیدستیویآنیدستیکردی

 سپسیگفت:ی

یمنویدیدییحسیبدیینبستیبهمی- یوقتر خییلیخوب 

.ی  نداشتر

 چرایبایدیاینجوریباشهیآخه؟-
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گهیتویینگاهیاولیازتیبدمیاومدیهییمبینکالیهرکسیمنوییم-

کمیدرستیشد.یالبتهیمنیخییلیروییخودمیکاریکردمیازیکم

م.یاونیحالت  هاییقبلیفاصلهیبگی 

 خودیرایبهیآذرخشینزدیکیکردیویادامهیداد:ی

یخودمییهی- اینویگفتمیتاییهیپیشیزمینهیباشهیکهیازیزبون 

یرویبشنوی.یمنییهیمدتیخییلیبهیآبانیحسادتی هان 
چی  

یداش یکهیبایتینوشیدعواییمتم.یوقتر کردنیمنیمداخلهیهان 

یبایسوگیلیکارمونیبهیجدالییمیم کشید.یسوگیلیکردمیویحتر

دادیکیسیبهیآبانیبگهیباالییچشمتیوقتیاجازهینیمهیچ

شدیویلیابروئه.یگایهیخودشیبهیخاطریمریضیشیبدخلقییم

یاصالن.ی یکالیمیتندیبهیآبانیبگنیحتر  بقیهیحقینداشیر 

یدهانیکشاندیویگفت:یهایشیلب  رایدرون 

 روحشیدریآرامشیباشه.ی-

.یهمیشهییم- ،یمتنانتیوی»گفت:یآمی   آبانیادب،یزیبان 

یخوبشیبهیمامانشیرفته خییلیمشتاقیدیدارتی«.یشخصیت 

بودم.یتایبهتیبگمیکهیمنیآبانیرویخییلیدوستیدارمیویدیگهی

.ی  مثلیقدیمیحسادتیندارم.یآبانیویتینوشیبراییمنییکی  
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کهیدیگهیبهیگذشتهیاهمیتیندمیهرچندیقفلیوییادیگرفتمیی-

یکهی یزحمانر یشدهیبهیپامه،یتوامیاهمیتینده.یبابتیتمام  زنجی 

 براییآبانیکشیدییازتیممنونمیپروانهیجان.ی

پروانهیبایاشتیاقیویشوقیآذرخشیرایبغلیکردیویازیاوی

یخودیرایدری خواستیکهیقبلیازیآنکهیآفتابیپرتوهاییُپرینور 

یآن ریرایچهارطاقیگشودیویهایفروکندیوابدن 
َ
ردیخانهیشوند.ید

 گفت:ی

زیادیبیایدیاینجا.یبهیافشارجانیگفتمیکهییهیدستهیکلیدیبدهی-

بهیداداشیاصالنیاینجوریهریوقتیکهیخواستیدیبزنیدیبهیدلی

ینیراهه.ی میشهریبهیر
َ
 جاده.یبراییفراریازیدودیوید

یکهیآبانیویتینوشیدریآنیبهیخوابیرفتهی آذرخشیبهیاتافر

کودکانیرایباینگاهیخودیبلیعد.یجاییآوانیخایلیییبودندیرفتیوی

کیرایبایخودییم آوردیقطعایبایآبانیویتینوشیبود.یاگریدخیر

کردند.یبایفکریبهیاینکهیآوانیاکنونیرسوصداهاییزیادیییم

یاتاقیرایهاییاصالنیازیدویدنیلذتییمدریارتفاعیشانه ر 
َ
برد،ید

 بستیویتبسمیزد.ی

ون؟نهاریرویاینجایآمادهیکنمییایبری-  میهمونیبی 
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 جان.یآبانیکهیبیداریشدیبریم.یاحتماالیتاینهارینمونیمیپروانه-

یاگهیبشه.ی-
ً
یهیدرصدیفکریکنینهارینخوردهیبذاریمیبرید.یعمرا

یهمی تازهیبرنامهیریختیمیشبیهمیبمونید.یهیچیمخالفتر

 شنویم.ینیم

اییفلزیینشستیآذرخشیتسلیمیشد.یدرماندهیروییصندیل

یآرشیویافشاریهمانندیموجودییویبهیرادیویدستیکشید.ی فکر 

خورندهیبهیجانیاویافتادیویترسیدیکهیمبادایآرشیبیشیازیپیشی

ازیهمرایهیبایاویآزاریببیند.یاویهراسیدیویافشاریبطرییآبیرای

یمردجوانیداد.یدوچرخه ییدرختیییخودیرایبهیتنهبهیدست 

یآنیرایقفلیکرد.یدوچرخه ییآرشیرایهم.یتکیهیدادیویفرمان 

ی یرایقدمیبطرییآب  یمسی  خودیرایبرداشتیویبهیعنوانیبلدچ 

 گذاشت.ی

یدرباره- هان 
 تیشنیدم.یازیاصالنییهیچی  

یبدییگفت.ییم- هان 
 تونمیحدسیبزنمیکهیچهیچی  

 افشاریخندیدیویلبیزد:ی

یگفتیخوبیبود.یطورییکهیترسیدیآذرخشی- یهرچ 
ً
اتفاقا

 تورویانتخابیکنه.ی
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 کپیرایروییرسیگذاشتیویافزود:یکاله

یآذرخشیرویپیدایکردیدوتایترسیاساشیاصالنیازی- وقتر

یرویانتخابیکنهی داشت.ییکیشیاینیبودیکهیآذرخشیتنهان 

ترینییکیشمیاینیبودیکهیتویرویانتخابیکنه.یدرواقعیبزرگ

 ترسشیاینیبودیکهیانتخابینشهیدیگه.ی

 اصالنیخییلیآذرخشیرویاذیتیکرد.ی-

یمنیاومدمیاینجایتایازیخانوادهبرمنکرشیلعنت.ییم- وییمدون 

اصالنیدوریباشم.یتحملشونیبرامیسختیشدهیبودییهی

 مقدار.ی

یآرشیرایگرفتیویکمکیکردیتایازیسنگ هایعبوریکندیافشاریُمچ 

 ویخودیرایبهیقایقیبرسانند.ی

خواستیبیادیرساغت.یاگهیخواستمیبگمیاصالنییم-

وگرفتاری  نداشتیحتمایمیومد.ییگی 

 خوادیبیاد؟االنیدیگهینیم-
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یکهیرهیخونهدیگهیآذرخشیدارهییم- ش.یدریواقعیاصالن 

دونستیاالنیهاییآذرخشینیمخودشیرویجزءیگزینه

 انتخابیشد.ی

یکهیدری یحرصیویجوشر پارویرایبهیمردجوانیدادیویاویبایتمام 

یآبیفروبرد.ی  وجودیخودیداشتیآنیرایدرون 

یازیخانوادهیمایشدییچهیبخواییچهیآرش- جان،یتویعضون 

تحملشیرویداریینخوای.یمنیفقطیخواستمیبگمیکهیاگری

 کناریمایبمون.ی

یپارویرایتعویضیکردیویپرسید:ی  افشاریجهت 

 تحملشیرویداری؟-

یکهیخودمدارم.یمنیآذرخشیرویتنهاینیم- ویذارم.یزمان 

یتایتهشیهستم.ی یکردمییعت   برادرشیمعرف 

یآبینیفتدیسپسیگفت:ی  پارویرایکیمیعقبیکشیدیکهیدرون 

ار.یکارهاشمیاصالنیرویبهیمنیببخش.یزبونشیتندهییهیمقد-

یممکنهیکهیاالنیبرداریبیادیآدمینیم یحتر یپیشبیت  تونهیبگهیغی 

 قطعایاصالنیاینه.ی
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 کنمیکهیدهنیبهیدهنشینذارم.یسیعییم-

ممنونمیازت.یرسیآذرخشیبایمنیکهیداداششمیویبایمرجانی-

یندارهیبقیهیکهیبمانند.ی  کهیمادرشهیشوچ 
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یمخالفینگاهیکردیوی ییآرشیبهیسمت  پاهاییخودیرایبهیحالت 

یآذرخشیکنارییم یتمامیویکمال   
یتکانیداد.یباینداشیر  آمدیعصت 

کشید.یآذرخشیرایکهیخوشبختیویخندانیامایطولییم

یبایاینی ببیند،یصداییآوانیرایکهیبشنودیقطعایبهیراحتر

کردیویعبورومرورشیرایهمیبایاصالنیمسئلهیبرخوردییم
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یآذرخشیهرگزیبراییاویراحت ینیمیتر.یاحساس  شدیپسیبهیر

یاوی یخودیرایحفظیکندیویخودیرایبرادر  دیکهیدل  بودییادیبگی 

 بداند.ی

 برگردیم؟-

 آرهیبرگردیم.ی-

قایقیرایبهیساحلیرساندندیویپاروهایرایدوسوییآنیقفلی

تیبازگشتندیوی
َ
ق یآمدهیرایبایکمکیهمیویبایَمش  کردند.یمسی  

 گفت:یییجایکردیویهایرایبرداشتند.یافشاریکالهیرایجابهدوچرخه

یویداری.یخییلیخوبهیکهیهواییزن-  داداشیرویداشتر

 دم.یمیرویانجامیدادمیوییموظیفه-

یوینداری.یوظیفه-  ایینداشتر

ینداشتیکهی آرشیتبسمیزدیویازیدوچرخهیپیادهیشد.یپاسج 

کردیویتریبودیرفتارییمبهیافشاریبدهد.یاویهرگونهیکهیراحت

یآذرخشیآن یکاریقدریزیادیبودیکهیبهیدرستییایغلمهر  طیبودن 

ی یهیچیچی   خودیفکرینکند.یپدالیزدیویپذیرفتیکهیاویصاحب 

یویتکیه
 

یپشتوانگ یزنینیست.یتمام 
 
یاویرایدریزندگ گاهیبودن 
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یتشنه ییخودیرایروییسکوییدلیگذاشتیحاللیکردیویعشق 

 تایذبحیکند.ی

امتیخییلیواجبه.ی- یویاحیر  اولیتویبرویداخل.یمهمون 

یافشاریواردیشدی ام 
ویدوچرخهیرایبهیجاییقبلیآرشیبهیاحیر

یکهیدریحوضچه یآن  یخودیوصلهیزد.یازیشی   ییکوچک 

ی یرنگیتعبیهیشدهیبود،یبهیکاریکاشر یآن  یحوض  اییکنار 

یاوی یبهیموهایشیکشید.یحال  یخودیآبیپاشاندیویدستر صورت 

راهیشدیقامتیراستیکردیویبهیعقبیبازگشتیکهیکیمیروبه

 هایشینشست.یکهیبایصداییآبانیتبسمیبهیلب

ی-  اییآوان.یدان 

یاویخودیرایحلیکرد.ی پرسکیبهیسوییآرشیدویدیویدریآغوش 

آذرخشیاینیصحنهیرایدیدیویمحزونیخندید.یعجیبیبودیامای

یازیهمهی دوستیداشتیکهیاصالنیهمیاینجایباشدیویبیشیر

 آوان.ی

 بیداریشدییباالخرهیگلیپرس؟-

 ییآرشیرایپذیرایشدیویگفت:یآبانیبوسه
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 د.یبله.یخالهیجانیبیدارمیکری-

 ذوقیزدهیویپریازیشوریافزود:ی

یگشتمیآوانیروینبود.ی- میکردیخییلیامایهرچ   غافلگی 

ییمغمومیاویهاییخودیرایبرگرداندیویآرشیبهیچهرهپرسکیلب

یحزن  اندودیپرسید:یخندید.یآبانیبایصدان 

ییم-  شهیآوانیرویقایمیکردهیباشه؟یعت 

 ییآرشیبهیقهقههیمبدلیشدیویپرسکیادامهیداد:یخنده

 وستیداشتمیآوانیهمیباشه.یآخهید-

 کیمیفکریکردیویمجددایپرسید:ی

یآوانیروینیست؟-  چراشمایهستر

لیخنده  اشیسختیشدهیبود،یبایاینیحالیپاسخیداد:یکنیر

یدوستیندارییمنیباشمیوروجک؟-  خبیهستمیدیگه.ییعت 

 آبانیخجلیزدهیگفت:ی

 شه.یدوستیدارمیویلیخب،یآوانیباشهیخییلیخوبییم-

 یآوانیاینجاستیپرسم.ی-
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ییفراخیرایهاییآرشیجمعیشدندیویجاییآنیخندهلب

یآمدنیازی تعجبیویاخمیگرفت.یآبانیبایشوقیبراییپایی  

یآرشیتقالیکردیویمردجوانیحلقه ییساعدهاییخودیرایآغوش 

تر.یآذرخشیهراسیدیویافشاریشیلنگیآبیرایرهایکرد.یسفت

آوانیتبسمیزدیویآبانیهمچنانیبراییرساندنیخودیبهیپدریوی

کیتالش  کرد.یییدخیر

یولمیکنیبذاریبرم.ی-  دان 

یخودی یمرگ،یدریحصار  همچونیپیچگیکهیآجرهایرایتایمرز 

کند،یآرشیکمریویپاهاییآبانیرایرهاینکرد.یپرسکیبهیحبسییم

یتالشیویتقالیپوستشی بازوییمردجوانیچنگیزدیویازیشدت 

یگلویی یآب  رسخیشد.یاصالنیاخمیدرهمیکشاندیویآذرخش 

یخودیراینزدیکیخودیرایبایصدایبلیعد.یافشاری تریُبردیتایاگریقدم 

ی ینیازیشدیمیانج  گرییکندیویپروانه،یتینوشیبهیبغلیکنار 

 آذرخشیایستاد.ی

.ی- یبذارمیزمی    دان 

یخمیدهیدرآوردیویدری آبانیبغضیکردیویآرشیاویرایازیحالت 

یخودیجابه یاصالنیبود.یهمانندیآغوش  یواکنش  جایکرد.یمنتظر 
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یکهییکیجرقهیاحتیاجیداشتیب یت  راییانفجار.یلجیکردهیبی  

ییکیقدمیبهیعقبیویدوری  
بودیویاینیلجاجتیرایبایبرداشیر 

 شدنیازیاصالنیبهیهمهیثابتیکرد.ی

یدارهیاذیتییمپرسم-  شه.یویبذاریزمی  

 ییحرفیپدریرایگرفتیویگفت:یآبانیبایبغضیدنباله

یاذیتم.ی-  دان 

آرشیواکنشینشانیندادیویقبلیازیآنکهیافشاریبخواهدیقدمی

یآوانیرایرهایکردیویبهیسوییازیقدمیبرداری د،یاصالنیدست 

مردجوانیهجومیبرد.یآذرخشیبهیسوییحیاطیدویدیویپروانهی

یخفیفیکشید.یافشاریفورایخودیرایبهیاصالنیرساندیوی جیغ 

یزخیمیبهیروییآرشیپنجهیتی  کرد.ی  اصالنیهمچونیشی  

یآدمیحالیتینیستینه؟-  حرف 

 

  

 

 ی
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ایغیظیویغضبیآبانیرایازیروییساعدهاییآرشیکوباندیویب

ی یپرسکیرایبهیشانهیچسباندیویانگشت  یاویجدایکرد.یرس  آغوش 

یخودیرایتهدیدواریتکانیداد.ی یآزاد   دست 

 حدوحدودتیرویبدونیشازده.ی-

؟-  ندونمیچ 

ونیدادیویآوانیرایهمانندی یازیسینهیبی  یخودیرایخشمگی   نفس 

آبانیدریآغوشیگرفت.یقدیمیبهیجلویبرداشتیکهیبازهمی

ی یاویشد.یلحن   طلبکاریآرشیمانعیازیحرکت 

...ی- هیمراقبیباشر یمنیهمینه.یتویبهیر  حدوحدود 

 نیشخندیزدیویبایاستهزایافزود:ی

 شازده.ی-

یگذاشتیوی اصالنیطاقتیازیکفیداد،یکودکانیرایروییزمی  

یتعللیبهیسوییآرشیحمله وریشد.یرعبیویوحشتیبهیبدون 
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یمردجبهفضاییحیاطیچادریافکندیویاصالنیجناق وانیجناق 

ی یخودیرایبراییفرودیآمدنیدریصورت  یکردیویمشت  سینهیسی 

 اویباالُبرد.ی

 مرتیکه...ی-

یآذرخشیرایحسیکردیویادامهینداد.یمنضفیشدیازی هراس 

یآوردیکارییکهییم یخودیرایپایی   خواستیانجامیبدهد.یمشت 

یمنتظرهیگفت:یویدستیروییشانه  ییآرشیگذاشت.یغی  

لحظهیشوکهیشدیمیکهیدعوایکهینداریم.یهمیمنیهمیتوییهی-

 همویدیدیم.ی

یشانه دیویادامهیداد:یگوشت   ییآرشیرایفرسر

 ترسنیبیایتمومشیکنیمیفعال.یهاییمبچه-

ازیمردجوانیفاصلهیگرفتیویخودیرایبهیآذرخشیویکودکانی

ی یجدایکرد،یاویرایبهیآغوش  رساند.یخمیشدیویآبانیرایازیزمی  

یخودیمحبوسیوی یبازوان  دیویآوانیرایمیان  ساعدیآذرخشیسی 

یآذرخشیحلقهیکرد.یموهاییاویرایبوسیدیوی یگردن  بهیدور 

 گفت:ی
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 شه.یببخشیدیکهیترسیدی.یدیگهیتکرارینیم-

ی آذرخشیسیعیکردیخودیرایکناریبکشاندیامایاصالنیاویرایبیشیر

ینشستهیدریگلویبهیعقبی د.یزنیناالنیبایبغض  بهیخودیفرسر

گردنیچرخاندیویقبلیازیآنکهیبخواهدیازیوضعیتیآرشیآگاهی

یاویرساندیویدیاصالنیپنجهشوی هاییخودیرایازیگردنیبهیفک 

یجلویبازگرداند.ی یاویرایبهیسمت   رس 

؟یم-  خواییهمیشهیاینطوریرفتاریکت 

یدلم؟چه-  طورییعزیز 

؟یکهیبراییحرصیدادنشیاینی- یطورییکهیاالنیهستر همی  

؟ییم .یکاریرویبکت  یبودیتایخردشیبکت   زدیشیبهیر

یاوینبودی.یبایدیعادتیکنه.یازیاولشمیتوی-  مال 

ی اصالنیآذرخشیرایبایخودیهمراهیکردیویاویرایبهیسوییتخت 

یسیبیلیخودیتایرویی یازیخط  یهلویبرد.یافشاریدستر یدرخت  زیر 

یاویرایگرفتیویچانهیکشیدیویپهلوبه پهلوییآرشیایستاد.یُمچ 

یاویرایازیرگلبه یکهیییحوض،یمردجوانیراینشاند.یخشم  هان 

یپوستشیرایداشت یدریدن  یپریازیقصد  ندیمتوجهیشدیویمشت 

د.ی یآرشیپاشاندیتایآرامیبگی  یخودیرایبهیصورت   آب 
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یرسبه- لینیمرسشینیممگهینگفتر
َ
 ندازی؟ذارییویباهاشیک

یقطره یکهیازیموهایشیروییزانویویشلوارشیرد  هاییآن 

یکهییم یمکان  یجهت  یخودیرایخالف  ریختیرایدنبالیکردیویرس 

 افشارینشستهیبودیتابیداد.ی

م.یبخوامیجلوییخودمیسخته.ی-  ویبگی 

 رسونتمیتهران.یپاشویبریمیخودمییم-

یافشاریرسبازیزد.ی یدرخواست  آرشیممانعتیکردیویازیقبول 

متالمیویرسگردانیمردمکیچرخیدادیویدریآخریغرقی

هیشدیکهیناگهانیادغایمیازیصداییییدر سکوتیبهیمقابلیخی 

یاویرسیدیییییآذرخشییآبانیویصداییخندهقهقهه بهیگوش 

یکتفییو هاییافشاریبیندازدیویباعثیشد،یدستیبهیدور 

یویغضبیبهی کاند.یآرشیشانهیلرزاندیویافشاریبایتغی 
بغضیبیر

کردیهاییخودیواردییمتختیزلیزد.یفشارییکهیبهیپنجه

یدستشیباعثیشدیمفصل یکف  ندیویپوست  هایشیدردیبگی 

 زخمیشود.ی

یازیظلیمیکهیداداشمی- آرشیگریهیکن.یگریهیکنیتایخایلیبیسر

 کنه.یدارهییم
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یآرشیازیروییشانه یُبردیویروییپهلوییَمردیدست  ییافشاریلی  

یترقوه یدردیچنگیشد.یدندانیدرون  ییافشاریفرویویازیزور 

یهق هقیکرد.یآرشیازیدردیعشقیسوختیویافشاریازیشدت 

یجاییدندان  هاییآرشیپلکیبست.یسوزش 

ه،یفکرییم- یبچهیازیشی  یبریدن  یمعشوقیعی    
زیکنهیقرارهیارفیر 

هیویلییم یبمی 
 

یقشنگگرسنگ هان 
ترییتریویخوشمزهبینهیچی  

یاولشیسختیبعدشیوفقیمراد.ی  همیهست.یهمهیچ 

یوفقیمرادینیم- یکهیبایدیباشه.یهیج  یاون   شهیبدون 

ی- یآدیمیکهیآدمیتوینیست.ییهیروزییآدم  یخوبهیبدون  همهیچ 

ییمخودتییم یکهیاشکاتیآدیویچنانیغرقیتوییخوشبختر شر

 بهیخاطرش.ییازیشوقیبریزه

یمردجوانیاطمینانیحاصلیکرد،ی افشاریکهیازیآرامیشدن 

یاویرایشستیویموهایشیرایبایپنجه هاییخودیدوبارهیصورت 

یآرشیرایجمعمرتبیکرد.ییقه اهن  هاییبازیوجوریویدکمهییپی 

یگریهیکردنیگشودهی یبهیهنگام 
 

یخفگ یحس  آنیرایکهیبهیخاطر 

 االیجمعیکرد.یهاییمردجوانیرایروبهیببود،یبستیویآستی  ی
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:یاگهییم- تای»خواییواییسیپسیمحکمیباش.یخودتیگفتر

 ،یپسیپاشو.ی«تهشیهستم

یچشم یخودیرایمقابل  یدست  هاییافشاریقدیعلمیکردیویکف 

آرشیگرفت.یمردجوانیبهیاوینگریستیویافشاریبایروییهمی

یپلک  
هایشیاویرایتشویقیکرد.یآرشیتسلیمیشدیویگذاشیر 

یافشاریگذاشت، یدست  یاویبرخواستیوییدستیدرون  بایکمک 

 روییاویایستاد.یروبه

یاصالن.ییمن-  توییاینیراهیرفیقیتویویآذرخشمینهیداداش 

 چونیدلتیازیاصالنیپره؟-

یپیشیدستمویروییصورتیآذرخشیبلندی- چونیچهارسال 

 کردم.ی

 

 

 

 ی
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یداشت.ی ینابسامان  آرشیسکوتیاختیاریکرد.یافشاریحال 

شدیویمردجوانیدهییمبایفکریبهیگذشتهیخجلیزیییاو

ییخواستیبهیاینیاحساسیمردیدامنیبزند.ینیم هردویَمردیکنار 

یآرشیازیآن وعیبهیقدمیزدنیکردندیویاصالنیبایدیدن 
هایهمیرسر

دیویگفت:ی یآبانیانگشتیفرسر  نگاهیگرفت،یبهیکتف 

یپاشیحساسه.یهیچیجاییدیگه- ف 
َ
شیقلقلگینیستیبهیک

یپاش.ی  جزیکف 

یآبانیویآوانیبهیسوییآذرخشیری یپاییاویرایمورد  فتندیویکف 

یحملهیقراردادند.یاصالنیبلندبلندییم خندیدیویآذرخشیتمام 

سیعیخودیرایگذاشتهیبودیمانعیازیاینیشودیکهیکودکانیبهی

شیپیدایکنند.ی  پاهایشیدسیر

یبابایچه- .یواییخالهیبهیقول   قدریسفتر

یآذرخشیدهانیگشودیتایخنده ییخودیرایرهایکندیامایحس 

یآرشیباع هایشیرایبهیهمیدیگریفشاریتایثیشدیلبحضور 

یکند.یهرچندیچندیدقیقه ییقبلیبهیدهدیتایمبادایاویرایتحقی 
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یتالش یهمی   هایییآبانیناخواستهیخندیدهیبودیویحالیخاطر 

کرد.یناخنیدریگوشتیعذابیوجدانیآنیرایبایخودیحملییم

یحیاطیچرخاندیتای یمخالف  فرویُبردیویگردنیسمت 

ی
 
مندگ یاییخودیرایازیمرسر ردجوانیپنهانیکندیامایلبخند 

وزمندانه ییاصالنیرایبهیآرشییدیدیویخون،یخونیاویرایپی 

 مکید.یاصالنیگفت:ی

 ها.یییبازییبچهبیایدیادامه-

یخانهیحرکتیی یپروانهیبهیسمت  آرشیویافشاریبایصدایزدن 

یشد.یحرستیویغمیرایدریکردندیویآذرخشیبالفاصلهینیم خی  

مساریچشم خواستیخودیرایبهییمهاییآرشیدیدهیبودیویرسر

یزد:ی یآذرخشیرایگرفتیویترسر  اویبرساند.یاصالنیفورایدست 

.ی-  بشی  

هاتیویکارهاتیازیقصدیییبازیازیقصدیکردییآره؟یهمه-

 بودن؟

.یهایدارنینگاهییمبچه-  کی  

 خییلیبدییاصالن.ی-
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یخودیکشاند.یی یآذرخشیرایگرفتیویاویرایمحکمیبهیسمت  آرنج 

یشانه یخودیاویرایهاییزنیحلقدستیبهیدور  هیویدریحصار 

یآذرخشیچسباندیویگفت:ی  حبسیکرد.یلبیبهیگوش 

یجا.یباوریکنیبچه- یهمی   رم،ینهیتو،یدارمییمهایرویبرییمبشی  

تونیدیحریفمینهیافشار،ینهیآرش،ینهیپروانهیهیچکدومینیم

 بشید.ی

هاییاویرسگرمیشدندیبهیکودکانیکهیبایتینوشیویاسبابیبازی

هیشدیویناغافلیبوسه ییآذرخشیگذاشت.یزنیییبریگونهاخی 

هایشیرایامتدادیداد.یهمانندیچوبیخشکیشدیویاصالنیلب

یآنیرایدریدهانیالله ییگوشیاویرایبهیدندانیکشیدیویتمام 

 فروبرد.ی

یشوهرتیازیجاتمیتکونینخور.ی- یدل  یَور 
یبشی   یخون  یزن   مثل 

.ی-  تویشوهرمینیستر

 شم.یهاتم؟یشوهرتمییمطوریباباییبچهچه-

بیآری یبایض  یاصالنیکوباندیویگوشت  یخودیرایبهیشکم  نج 

یخودیرایازیاویفاصلهیدادیوی یاویراینیشگونیگرفت.یهیکل  دست 

 غرید:ی

 



  روبِن                                                 

 

ف.ی- یرسر یخودتیرویبدونیاصالن   حد 

.ی- یمنیتون 
.یهمهیچی   .یگلیممیتون  یمنیتون   حد 

یسطلیریختیویفورایسطلیرایآبانیشن یرایدرون  هاییجادون 

یزدیتایشن یآنبهیزمی   روییهمیبمانندیویبتواندییهایبایقالب 

ییخودیرایبسازد،یسپسیبیلچهیرایبرداشتیویهمزمانیبایقلعه

یقیفیپرسید:ی  پریکردن 

یکنید؟خالهیراستهیشماییم-
 
 خوایدیبایمایزندگ

یزنیانداختهیبودی یکمر  یکهیدستیبهیدور  آذرخشیبهیاصالن 

 سقلمهیزدیویگفت:ی

ی-  هایبایکاراشونیفراریمونیندن.یآرهیخالهیاگهیبعض 

یانیبایهمانیلباسآب یگردن  هاییشنیمالیدهیدستیبهیدور 

 آذرخشیانداختیاویرایبوسیدیویگفت:ی

ییهیباریممنونمیخالهیکهییم- اییباما.یآخهیخانومیایمان 

یخدا»گفت:ی  «.مامانتیرفتهیمالقات 
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یلحنیآبانیسیخیشدیوی آذرخشیموهاییتنشیازیشنیدن 

هایشیشبیخونیزد.یپرسکیمظلومانهیاضافهیاشکیبهیچشم

 د:یکری

 شهیکهیآدمیبایدیبرهیمالقاتش؟مگهیخدایمریضییم-

ی یخشیموییآبانیرایازیروییپیشان  اییاویکناریزدیویبایصدان 

 افتادهیپاسخیداد:ی

نه.یخدایخالقیماستیپرسمیفقطیچونیمامانتیرویخییلی-

دوستیداشتیخواستیاونویکناریخودشیداشتهیباشه.ی

.یدرستیبینهیویهمیشهیکنارتهمامانتیتویرویازیاونیباالییم

 مثلیخدا.ی

 کیمیفکریکردیسپسیپرسید:ی

یروییم- یمامانیهمهیچی   تونهیفعالیکنارمونیبینهیویلینیمیعت 

 باشه؟

 آرهیپرسم.ی-

یمامانمیکنارمونیدیشما.ی-  پسیخییلیخوبهیکهیتایاومدن 

ایفکرینکنیبرویبچه- .یآرهیخییلیخوبه.یبهیاینیچی    هایمنتظرنیر 
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یدلیردیکردیرفتیویبایعص یوافریازیآبانیرایبایخون  بانیتر

یباغچهیبیاید.یمردی اصالنیدرخواستیکردیکهیهمراهیاویپشت 

یگفت:ی  امتناعیورزیدیویآذرخشیعصت 

 گمیپاشویبیاییاال.یبهتییم-

یسایه یباغچهیزیر  یآلبویآذرخشیاصالنیرایپشت  ییدرخت 

 کشاند،یدستیبهیکمریزدیویغرید:ی

اینیمشاورهیبردنیآبانیبود؟یچندیجلسهیرفتهیکهیاینقدری-

 بهشیگفتهیسوگیلیرفته؟یزودی

یزودتری- یزودتریبایاینیمسئلهیکناریبیاد.یهرچ  الزمیبودیهرچ 

ه.ی  باشهیبراییخودشیبهیر

یکوباندیویبایحر صیگزافیگفت:ی
 پایروییزمی  

شه.یبایدیهیچمیبراشیخودبینیست.یبچهیاذیتییم-

 یواشیبهشیگفتیتایبتونهیدرکشیکنه.ییواش

یخودیینههاییآذرخشیرایگرفتیویاویرایبهیسرسشانه ییستی 

یزنیگذاشتیویبه یرس  یاویلبیییچسباند.یدستیپشت  فرق 

 دوخت:ی
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یاذیتینیم- یدیگهیمگهیتایتویهستر شه.یتویقرارهیکنارشیباشر

 نه؟

 هستمیکنارش.یهمیشهیهستمیاگهیتویبذاری.ی-

 اصالنیکیمیعقبیرفتیویپرسید:ی

 چراینذارمیآخه؟-

 اینقدریراهیبهیراهیخودتوینچسبونیبهیمن.ی-

.یباشه.یهری-
 

یتویبگ  چ 

 مکثیکرد،یتلخیلبخندیزدیویافزود:ی

 چسبونم.یدیگهینیم-
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یاصالنیعقب عقبیرفت.یآنقدریرفتیکهیازیمقابل 

یخارجیشدنیچشم هاییآذرخشیبسیاریدوریشد.یدوریبهیقدر 

یبود.یهنوزی یآذرخشیبراییاویسنگی   .یحرف  یخروچ  ر 
َ
ازید

یوج یدریزنیشعلهیداشتیویآب  ینخواسیر  یاصالنیبهیحس  ود 

ریرایترییمجاییخاموشیکردنیآنیرایگداخته
َ
ید کرد.یچهارطاق 

ییکناریبهیهمیکوباندیویازیخانهیدوریشد.یقدمیدریراهیکوچه

یدوریویدرازییرایبای ینشست.یمسی   یماشی   گذاشتیویدرون 

 اذرخشیداشتیویاینیهمیخوشایندیبودیهمیناخوشایند.ی

 ه.یریییکناریجاییدوریینیمماشینشیزدهیکوچه-

دیویروییپاشنهیبهیسویی صداییپروانهیباعثیشدیدریجایبی 

 اویبچرخد.یزنیلبیتایبناگوشیکشیدادیویگفت:ی

 خواییبرویدنبالش.یاگهییم-

 خودمیازیخودمیروندمش.ی-

یدلشیبهیدستیبیاری.یخودتمییم-  تون 
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ه.ی-  دوریباشهیبهیر

 چهارسالیدوریبود.ی-

یآذرخشیآهستهیگامیبرداشت.یپروانهیبایاویهمیقدمیشدیوی

 گفت:ی

یدیدمیبحثیدارهیباالییم- یهیچیوقتر  
هیرفتم.یشکسیر  گی 

یداداشی  
کدومتونیدیدنینداشت.یویلیآذرخشیمنیشکسیر 

 اصالنیرویزیادیدیدم.یخییلیزیاد.ی

یآذرخشیگرفتیویاویرایبهیسکوتیدعوتیکرد،ی دستیمقابل 

 ادامهیداد:ی

یاینیخونهیشدم،یروزانهیپودریشدنشیروی- یعروس  ازیوقتر

یازیهمهیدوستیدیدم.یدرسته،یما مانیمرجانیاونویبیشیر

هاشیقائلیبودیاصالنییهیداشت،یتبعیضیزیادییبراییبچه

 طرفیبقیهییهیطرف،یویلیاصالنیرویواقعایلهیکرد.ی

 هایزلیزدیویپروانهیاضافهیکرد:یآذرخشیبهیبچه

ی- اهان 
لیانیرویازیاونیفردیویچی   افشاریرویزیادینادیدهیگرفت،یا 

یخستهیکهیدوستیداشتیجدایکردیویاینیع اشقیرویبایدل 
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شیییغربتیکردیطورییکهیهنوزیخستگیشیتوییسینهآواره

ییم یکنه.یاصالنسنگیت  ویزیادیدوستیداشتیویلیمادریخون 

یکهیبراییبچه هاشیبراشینبود.یحداقلیبایاینیهمهیتفاونر

رفتیاصالنیخوشبختیویخوشحالیقائلیبودیانتظارییم

 باشهیویلیهیچوقتینبود.ی

 بهشون.ییمرجانیواقعایبدیکردی-

خوادیخییلیبدیآذرخش.یبهیخیالیخودشیصالحشونیروییم-

کنهیویلیبرعکسیاونیهاشیخدمتیویمحبتییمویبهیبچه

دهفقطیعذابشونیداد.یبچه چهاردهی-ییمنیاالنیبایدیسی  

یمایچرایاینقدریدیریسالشیبودینهیهشتیسالش.یفکرییم کت 

 بچهیداریشدیمیاونمییدونهیبچهیفقط؟ی

 د:یآذرخشیمتفکریلبیجنبان

 دونمیواقعا.یچرا؟نیم-

شیبشه.یکیلیتحتیدرمانیترسیدیمثلیخانوادهافشارییم-

ویمنوییداریبشیمیویبعدشیخودشروچیبودیتایپذیرفتیبچه

ی یباشهیبی  
بهییدونهیبچهیقانعیکردیتایمبادایتبعیضیویتفاونر
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شونیروینابودیکنه.یآرهیاینیدلیلیشایدیهاشیویهمهبچه

 ترسه.یهنوزمییمیمضحکیبهینظریبرسهیویلیافشاری

آذرخشیمبهوتیویشگفتیزدهیپروانهیراینگریستیویازیفرطی

 تعجبیدهانشیرایگشود.یزنیادامهیداد:ی

ده.یاگهیمنویدهیبهیتیونشمییهیلقمهییماگهیبهیمنییهیلقمهییم-

یکهیتینوشیبوسهیتینوشمییهیبارییمیهیبارییم بوسه.یتایزمان 

یکهیهستینصف یماینصفیتایمبادایب-کنارمونیباشهیهرچ  ی  

ییمسائلیهمینهیاالیمسائلیدوتایفرقیبذاره.یتوییهمه

لیانیهمیهمینهیدری شخضیویکارییدوتامون.یبراییاصالنیویا 

یمتعادلیوینصف.یهیچوقتیبهشونی حکمیبرادرییهمهیچی  

 حسودیینکردیچونیاونایهمیمثلیخودشن.ی

 یقدریبهشیسختیگذشته.یچه-

بودییشونیگذشته.یسوگیلیمثلیخودتییهیزنیعایلبهیهمه-

یفقطیعذابی مرجانیکارییکردیکهیاصالنیبهیجاییخوشبختر

بکشهیویآرامششیبشهیاونیچهاردیوارییکهیبایتویداشت.یتوی

ف یهیچکدومیازیرسر هاینبودی.یمرجانیبازمیاصالنیرویمثل 

 نابودیکرد.ی
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 پروانهیتبسمیزد،یبازوییآذرخشیرایدریدستیچالندیویگفت:ی

یداداشیاصالنیبودیآسون-
 
 .یترینیبخشیازیزندگ

 قدمیجلوییقدمیگذاشتیویتاکیدیکرد:ی

داداشیاصالنینگفتیاینارویبهتیبگمیخودمیازیتوییتراسی-

یبرادری هاشیدیدمیکهیشکرآبیشدید.یگفتمیدریحق 

هایرویازیخواییبرویدنبالشیفرصتخواهرییکنم.یحاالیاگهییم

 دستیندیدیدیگه.ی

یراهی آذرخشیطاقتیازیکفیداد،یلبیبرچیدیویسوییخروچ 

ی
َ
ید یخمیشدهافتاد.یقفل  ییریرایگشودیویآنچهیکهیدیدیقامت 

یآذرخشیرایگرفت،ی اصالنیبود.یمردیلبخندیزدیویدست 

 آهستهینجوایکرد:ی

متیباخودم؟یم-  آییبی 

ن.یمونیروییمهایبهونهآم،یبچهنهینیم-  گی 

هایرویبهونهینکن،یدلتیبخوادیبیایبریمیآذرخشیلطفا.یبچه-

.ی  بیاییهیچگیحریفتین 

 کنم.یزتیخواهشییمبیایداخلیاصالنیا-
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ییآذرخشیرایگرفتیویاویرایبهیجلویکشاند.یاصالنییقه

ی یگوش  یاویرایرسوسامانیدادیویموهایشیرایازیپشت   
شومی  

 درآورد،یبایجدیتیگفت:ی

دارییهاینگهبیایبریم.یپروانهیویافشاریقشنگیبلدنیازیبچه-

یبچه  
.یافشاریبی   لدینیستیذارهیازیاینیکارایبهایفرقینیمکی  

 داداشم.ی

ییمنو؟یچرایاینیهمهیاضارییماصالنیکجاییم- یخواییبی  کت 

 آخه؟

یکوباندیوینالید:ی  اصالنیکمیطاقتیهمانندیکودکانیپایبهیزمی  
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یمادریمرده- یقدرییکیساعتیارزشیندارمیمن  ییبینوا؟ییعت 

یآخه؟یچرایاینیهمهیسفتیشدی؟ی
 

 چرایاینیهمهیسنگ

 ید:یبهیدیواریمشتیکوباندیویفریادیکش

لیبچهییم- غ  گفتیبیا،یهریکجاییدنیایبودیحاالیاگهیاونیج 

فه؟یم
ُ
خیویت

َ
یبهیدردشیبرشیفقطیاصالنیا  رفتر

یتویچیهیکهیاینجورییم- ؟درد   کت 

 محکمیروییقلبشیزدیویپاسخیداد:ی

ی- زنهیصاحابیُمردهیاستیکهییگیبراییتوییمدردیمنیاینین 

یآدم  .یییزندگیمهاییزندهیویُمردهیگیبراییبافر

 یکیقدمیعقبیرفتیویاضافهیکرد:ی

ی- یدریاییچشمن  هاتیتوییقلبتمیبودیتایانصاف.یکاشیازیموج 

 اینقدریسفتیویسنگینباشه.ی

ی-  انصافم؟ییادتیبیارم...یمنین 

 دستیروییدهانیآذرخشیگذاشتیویغرید:ی
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یاونیگذشتهیکیساعتینیم- یویزهرمارییرویتون  ییکوفتر

؟یفقطییکیساعت.یاصالیاگهینیم یچرایفراموشیکت  خواستر

 اومدییدنبالم؟

آذرخشیکالفهیاصالنیرایبهیعقبیراند.یزودتریازیاویگامی

یافتادهیدری یرساند.یبهیشال 
برداشتیویخودیرایبهیماشی  

یموهاییرهایشدهیدریبادیرایازی گردنشیتوجهینکرد،یعصت 

 هایشیکناریزدیویگفت:یجلوییچشم

 بیایبریم.ی-

آذرخشیاصالنیتکانینخورد.یمسکوتیویساکنیایستادیوی

یانگشت هاییاویدوبارهیخودیرایبهیاویرساندیانگشتیدرون 

 چفتیکردیویلبیزد:ی

یقدییکیساعت؟یبیایبریمییکی- بیایبریمیدیگه.یمگهینگفتر

 ساعتتیبهتیبدم.ی

ریرایزد.ی
َ
یبازیکردنید یآذرخشیروانیشدیویریموت  اصالنیدنبال 

 گفت:ییییآذرخشیایستاد

ینیم- میبلکمیاینیحرصمیخوام.یبیایپیادهیبریپیادهیبریم.یماشی  

 خایلیشدیازیدستت.ی
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یگردنیآذرخشیپیچکیکرد.یهمیگامی قفلیرایزدیویدستیبهیدور 

ییدوباغانیرایدریپیشیگرفتند.یبایاویبهیراهیافتادیویجاده

هایشیتایبناگوشیانحنایداشتندیویهریچندیثانیهیاصالنیلب

یآذرخشییم کاشت.یمردیخوشیویخرمیوییکیبوسهیبریفرق 

یگران خستهیازیتسلیمیشدنیدریبرابریاوییآذرخشیبایبغض 

شانهیخمیدهیقدمیجلوییقدمیگذاشت.یاینیهمهیرای

خواست.یتایاینیمرحلهیآمدنیرایبهیخودیتحمیلیکرد.ینیم

ینگاهیکودکانیکهیآن هایرایتحتینظریداشتند،یالتماس 

یاصالنچشم
 
همهیویهمهیباعثیییهاییپروانهیویدرماندگ

یآلبالویبگذاری ینصبیشدندیبایاصالنیپایدریباغ  یچون  د.یآلونک 

ییتنومندترینیدرختیرایدیدیویلبیگزید.یاصالنیشدهیدریتنه

یآذرخشیایستادیویساعدیخودیرایازیرویی کیفوریپشت 

ییاویگذاشتیویییزنیعبورداد،یچانهیبریترقوهییسینهقفسه

 مشعوفیبهیکومهینگاهیکرد.ی

خودمیکشفشیکردم.یقبالیکهیبایافشاریاومدیمیآهاریاونی-

خواستیخونهیباغیبخرهیمایاینجایرویگمیکهییماوایلیروییم

اجارهیکردهیبودیمیاگهیشبیبهمونیگرفتیجایخوابیداشتهی

 باشیم.ی
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 چرایمنویآوردییاینجایاالن؟-

یآلونک.ی-  امشبیبمونیم؟یتوییهمی  

یاصالنیرایکناریزد،یفاصلهیگرفتیویگفت:ی  آذرخشیساعد 

 چرتینگویاصالن.ی-

یرایبهیپاهاییخودینشانیدادیویرسا یبرگخروچ  ینجام  هایزیر 

یشد.یپایبریناییآنییکفشپاشنه
 

هایگذاشتیویهاییاویخفگ

ی یخود.یدست  ییکیدریمیان  نفسشانیرایبندیآوردیهمانندینفس 

یاصالنی لیکردهیبودیتایسییلیدریگوش  خودیرایزیادییکنیر

نشودیامایمقاومتیکرد.یاینیراییادیگرفتهیبود.یتسلیمیشودیامای

ی هاییخودیدستیروییگوشیمقاومتیرایکنارینگذارد.یکف 

ییاهایلیبهیگذاشتیتایفریادهاییاصالنیراینشوند،یتوجه

یکهیکاسهآن رههایجلبیشدیویزن 
َ
یییک ییمحیلیرایبهیدست 

دیکنجکاوانهیآذرخشیویدویدنافشارییم هاییاصالنیرایسی 

 نظارهیکرد.ی

 بایشمان؟-

ی م 
َ
یمقابلشید یاوضاعیاسفبار  افشاریگردنیکشیدیویبایدیدن 

 ت.یعمیقیگرف
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.ی-  برادرمیویزنیبرادرمیهسیر 

ینصیحتیویاندرزی یعاقلهیویمصلحتیاندیشیدریباب  زن  پی 

 گفت:ی

یدیوارهاییخونه- شونیبگویاگهیاختالفیدارنیبذارنیفقط 

.ی  اونویببی  

 دستیدریهوایتکانیدادیویتاکیدیکرد:ی

یعمومیباشه.ی- خوبیتیندارهیمشکالتیزنیویشوهرایتویدید 

،یخانواده .یحرییمیگفیر   اییگفیر 

یخودیرایبهیدهانیاوی بایچهاریانگشتیازیافشاریخواستیگوش 

 پچیکرد:یقرابتیدهدیسپسیآهستهیپچ

یزنیویشوهرایی- یجداینداره،یخدایازیقهر 
یبگویبالی  

شون  بزرگیر

ه.یعاشقیقهرشییم  گی 

ی زنیرایببیندیعذرخوایهیکردیویازیکنار  آذرخشیبدونیآنکهیپی 

یحری  
زنیرایبایپذیرفیر  یاویفافشاریردیشد،یمرد،یپی  هاییپندآمی  

بدرقهیکردیویازیدرگاهیپایرایفراتریگذاشت.یاصالنیرساسیمهیوی

یبهیمردینداد.ی یتندیرفیر   پاکوبانیبهیسوییاویآمدیویافشاریامان 
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یاصالن.ی-  جلوییخودتیرویبگی 

 کنیدیباهام؟تونیاینطورییممگهیچهیکردمیکهیهمه-
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یآلبالو؟ی- یبردیشیآلونک   برداشتر

 هیکمریزدیویحقیبهیجانبیپاسخیداد:یدستیب

یشده؟یزنمهیآقا،یزنم.ی- میکهیبردهیباشمیچ   گی 

شیکردییویانداختیشی- زنتیبود.یچهارسالیپیشیتحقی 

.ی ون.یحقتهیبکیسر  بی 
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یاصالنیچروکیافتادیویبارقه یاویخاموشیپیشان  هاییچشم 

 شد.افشاریمتاسفیویمتالمیبرادریراینگریستیویگفت:ی

 ذاریشیبرادرمن؟یمیچرایاینقدریتحتیفشاری-

یفقطییم- یترسمیکهیولمیکنهیبره.یاصالیاینیپرسهیاینجایچ 

 خواد؟ییم

یروییدویزانوینشستیویدست هایشیرایحرضیویعصت 

 باالییرسیخودیحرکتیداد.ی

ییم-  خوادیدنبالشیآخه؟بابا،یآقا،یایهالناسیزنمهیاینییارویچ 

رهیمحیلیرایجابهافشاریکاسه
َ
ردییجایکرد،یبهیزردییویگ یییک

 آنیزلیزدیویپاسخیداد:ی

خواستیتایاالنیبحثیاینیپرسهینیستیکال.یاگهیآذرخشییم-

ازشیبچهیهمیداشت.یاونیخودشیدلشیباهاتیصافی

 نیستیجاییاینیجفنگیاتیدلشیصافیکن.ی

رهیویزویزییم
َ
یدستیمگیسیکهیباالییک یبادبزن  کردیبایحرکت 

 دوریراندیویاضافهیکرد:ی

.یماتمی- .یاالنمیپاشویازیروییزمی   کینگی   ویغمی 
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یآخه.ی- اییطیاینقدریماستر  موندمیتویچرایتوییهریرسر

اییطیافسارمیولیشدیزدمیتوییگوشی- منییهیباریتویییهیرسر

خورمیپسیبذاریرسیروالیآذرخشیهنوزمییهیچوبشییم

 خودمیباشم.ی

یپاییاویاصالنیپاچه یبرادریرایگرفتیویبایکمک  ییشلوار 

یخودیرایزدودیویگفت:یبرخواست.یخاک  هاییتن 

یروییآتیش.ی- یآب 
 همیشهیهمیت 

یروییآتیشتیمنینیستمیداداشییگیدیگهیاستیسیعی- آب 

.یآبیروینهیزیادیداغی کنیبهیجاییجوشوندنش،یخنکشیکت 

یکهیجوشیبیادینهیزیادیهمیرسدیکهییخیبزنه،یحواستییم کی  

 هاشیرسایتیکنه.یبهیرسدییزیادشمیباشهینکنهیبهیچشم

 د:یافزویییابرویبهیهمیپیوندیزدیویبایجدیت

یبچه-  
یاصالنیهیچوقتیبی   هاتیفرقینذار،یهیچوقتمیبی  

هاتیویزنتیفرقینذاریاالیمسائلیشخضیویکاریتون.یبچه

 نذاریبشنیمایباشه؟
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خیالتیراحتیداداش.یهمونجوریکهیتویهیچوقتیاینیکاری-

 کنم.یروینکردییمنمینیم

یشانه ییبرادریانداختیویدرختانیرایازینظریدستیبهیدور 

ی  هوایپرسید:یگذارند.یافشارین 

؟گییم-
 

 خواییبهیمامانیازیتصمیماتیجدیدتیبگ

ی یبهیسمت  یکردیویدستیروییدهانیگذاشت،یبیشیر گوشیتی  

یاصالنیاویرایمبهوتیکرد:ی ریمتمایلیشدیویپاسخ 
َ
 د

 منیارتباطمیرویبایمامانیقطعیکردمیافشار.ی-

یزد:ی«یوای»آذرخشی  گفتیویافشاریترسر

 کارتیغلطهیاصالن.یغلطیاندریغلط.ی-

 کهیاینیهمهیکاریغلطیکردمیاینمیروش.یمنیی-

 کنه؟گیبهیمادریخودشیپشتییم-

یفالیگوشیایستاده،ی صداییاصالنیکهینزدیکیشد،یآذرخش 

ریکناریرفتیویهمچونیآهوییگریزانیخودیرای
َ
ید فورایازیپشت 

 بهیتختیرساند.یاصالنیلبیزد:ی

 کنم.یمادرمیبرامیمادریینکردیافشار.یمنیپشتییم-
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،یدرستهیدلچ- تونمیترکشیکنم.یرکینمیازشیویلینیممنویببی  

لیانی یا  اوضاعیجسمیشیرویدیدی؟یبدتریازیقبلیشده.یحتر

یرویکوکیکرده.ی  همیسازیبرگشیر 

یجیبیرساندیازیروییشن هاییحیاطیعبوریکرد.یدستیدرون 

 ویپرسید:ی

یرفتیبایاشکی- یگیتیخروچ  لیانیچرا؟یروزییکهیسمت  ا 

یرسممینگاهینیم»گفت:ی ییبرگشتیحاالیبنا«یکنمدیگهیپشت 

ی رویآجریچیده؟یبیادیکجا؟ییهیباریبدبختشیکردنیویهرچ 

یبسینبود؟  خواستیازشیگرفیر 

مادرمونهیاصالن،یمادرشهیچرایبایدیبهشیپشتیکنه؟یحاالی-

یمیگفتیاونیموقع.یچندسالیپیشیدلشیُپریبودیبای یهیچی  

قهریویزجریرفتیبهیقولیخودشیبچهیویخامیبودیرفتیاالنی

 ه.یگردتریشدهیبزرگیبریمپخته

خانهیآرشی پنیگذاشتیویاصالنیازیآشی  
ُ
افشاریکاسهیرایروییا

رایتحتینظریگرفتیمبادایخودیرایبهیآذرخشیبرساند.ی

 کردیگفت:یهمانطوریکهیمردجوانیراینگاهییم
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امیدوارمینیاد.یخارجیبودنیخییلیخوبه.یبهیهرحالیاونجایبای-

یکاریهاشوییماینجایخییلیفرقیدارهیجوابیزحمت ه.یهرچ  گی 

یبشه؟یتوییخونهکنهیمزد ییشیهمونه.یبرگردهیکهیچ 

ف یرسر ینیست.یتوییخونهیهیچکدومیها.یحتر
 
هایبوییزندگ

یرسدیویازیهمی یویفامیل  رگیبابابزرگامون.ییهیمشتیآدم  مامانی  

 بریده.ی

خونهیفقط.یبهیهرحالییهیروزیبایدیاونیدارهیدرسییم-

 گشت.یبریم

 

 

 

 ی

 249#پارت

 ی
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یروییی یسبد  کابینتییکیعددیهوی    جینیشخندیزدیویازیدرون 

 اییازیآنیرایبهینیشیکشیدیویلبیجنباند:یبرداشت،یتکه

خونهیتویواقعایفکریکردییرفتهیاونجایدرسیبخونه؟یآرهییم-

یسازهاشیویلیهمه شیدرسینیست.یمنیخودمیبراییخریدن 

لیانیبودیکهیمامانیازشی یا  براشیپولیفرستادم.یسازیزدنیتمام 

اییدیگهیچونگرفتشیهمراهیهمه فقطیبایدیدرسیییییچی  

خورد،یاستعدادیویخوند،یچونیدرسیفقطیبهیدردشییمیم

یپیشیمرجانیکیلویچند؟یبذاریدریکوزهیآبشی عالقهیویتوانان 

 بخور.ی

ی یروغنیبهیدستیواردیشدیویافشاریف  الفوریبرپایپروانهیحلب 

یکهیازی یویتعجت 
یمبهونر زدیویحلبیرایازیزنیگرفت،یبایتمام 

یاصالنیدریوجودشینهادین ریزد:یسخن 
ُ
 هیشدهیبودیبهیزنیغ

یخودمیبیارمیبرات؟یوسیلهچراینیم-
 
یبلندینکنیگ ییسنگی  

ه.یخانوممیکمرتیدردییم  گی 

مرشیازیمهربونیتیویلیحاالییهیحلبیروغنیزیادیهمی-

ینیستینگرانینباشیعزیزم.ی  سنگی  
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یچاییویسوهانیرای تندتندیفالسکیرایدستیگرفت،یلیوان 

یگذاشتیویگفت:ی یسیت   درون 

تونیبرسید.یفقطیافشاریهاییبرادرانهرمیشمایبهیحرفمنییم-

رهیرویبذاریتویییخچالیآبینشه.ی
َ
 جانیک

یمهیمینیستیزنداداشیکهیبخوادیازیشمایپنهانیباشه.ی-  چی  

ییپروانهیرفتیویاصالنیازیروییصندیلیبرخواست،یکیسه

یکابینتیبرداشت،یچندیعددیشکالتیوی ر 
َ
ید برنجیرایازیمقابل 

ینایل  ونیریختیویگفت:یپاستیلیرایدرون 

لیانیخودشیرویباختهیبود.یاونقدریروییمخشی- آرهیداداش.یا 

یکهییم خواستیخریدیویبازمیراهیرفتمیتایباالخرهیرفتیسازهان 

یکهییم لیان  وعیکرد.یا  یویآهنگسازییرویرسر
 
آدیمعلومینوازندگ

آدییایدلسوز.یویلیاگریجنسشینیستیبهیعنوانیمنتقمییم

هیکهیالبتهیزیادیبهیمایمثلیمایباشه،یدویمیاحتمالشیب یشیر

 نرفته.ی

افشاریبهیدستوریزنیعملیکردیویکرهیرایدرونییخچالی

 گذاشتیسپسیلبیجنباند:ی
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یرفتمیپروانهیشاهدهیمنیچه- قدریباهاشیحرفیزدم.یحتر

یگذشته»پیششیویلیگفت:ی میرویفراموشیکردمیدیگهیخود 

یبودم،یتمامیمنیاونیملودییادمینیم هایویسازهایبودنیآدیچ 

انیجلوییچشممیتوییانباریآتیششونیزدیتایمنیرسیکهیمام

 «.بهیراهیبشمیویدرسخون

یراستیهلیدادیویبراییکمکی افشار،یاصالنیرایبهیسمت 

آلبیازیآبیکرد،یآنیرایروییکردنیبهیپروانهیقابلمهیرایلب

یفریجاسازکردیتایگرمییشکمی اجاقیگذاشتیویمرغ پریرایدرون 

 بماندیسپسیافزود:ی

هیدیگهیدرباره- ییشبهیر یفقطیازیپشت  حرفینزنیم.یچندسال 

خطوطیدیدیمشیازیاولشیدرونگرایویکمیحرفیویتوداریبودهی

یتوییحاالیفکریکنمیبدترمیشده.یتاینیادینیم تونیمیبفهمیمیچ 

 رسشه.ی

 هایرایدریمشتیچالندیویلبیزد:یایینمکمکثیکرد،یقویط

ی- یفکریکن.یهرچ  روییتصمیمتینسبتیبهیمامانیهمیبیشیر

شقیزیادیاینیکارهایرویکرد.یاشتباهیکردیویلینباشهیاونیازیع
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ییممادرایرسیبچه دوننیهاشونیچونیمثالیصالحشونیرویبهیر

ی  شنیبایاینکهیاینیکاریغلطه.یمنطقییمن 

یقابلمه ییپریازیفندکیزدیویاجاقیرایروشنیکرد.ینمکیدرون 

یقویط ر 
َ
هآبیریختیوید یاییآنیرایبست،یدستگی  هایرایکنار 

نیگذاشتیویگفت:ی
ُ
مک
َ
 د

ونیبخوریمیحداقلیروییتختییینهاریرو- یمیبی  نشدیبی 

 بشینیم.ی

یخودیرایمتمرکزیکردیویپرسید:یاصالنیلحظه  اییحواس 

یبچه-  هایکجان؟راستر

لیبازیییم- .ینگرانینباشیبایتینوشیتوییباغچهیدارنیگ  کی  

یاوکیه.یتینوشیخودشیکلیاینیروستایرویازی باشنیهمهیچی  

 هاشیبماند.یهحفظهیحیاطیاینیخونهیویرسواخیسنب

ی ،یقدمیدریتراسیگذاشتیاعتنایبهیآرشسگرمهیدریهمیکردیوین 

لیبودی یآذرخشیکهیصورتیویموهایشیآغشتهیبهیگ  ویبایدیدن 

ی اختیاریزانوهایشیشکستندیویپاهایشیاویرایبهیتبسمیزد.ین 

یقلعهییآنجمعیچهارنفره یهایرساند.یپنجهیدرون  ییخراب 

لیفروبردیویآنیرایبه سوییآوانیپرتابیکرد،ییساختهیشدهیبایگ 
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ی یاصابت  کیبایمظلومیتیدستیروییگردنیویمحل  دخیر

یخودیرایبهیآذرخشیدوخت.ی بهیگذاشتیوینگاهیمعصوم  ض 

ی یناگهان  یرسیبازگشتیویبایبرخورد  یزنیبایخشمیبهیپشت  ل  اییگ 

ی یپیشان   اشیپلکیبست.یتوپیشدهیبهیوسط 

وع.ی-  جنگیرسر

یکهیساختهیبودندیبهیهریسهیکودکیبایتوپ اصالنیهان 

ییکردند.یحمله لیرنگیآمی   وریشدندیویرستاپاییاویرایبایگ 

تینوشیجیغیکشید،یآبانیرسخوشانهیفریادیرسدادیویآوانی

بلندیقهقههیزد،یآذرخشیتنهاینگریستیوینگریست.یتینوشی

 هاییخودیرایبهیآذرخشیدادیویگفت:ییگیازیتوپ

 بیایخالهیشماهمیعمویرویبزن.ی-

یدستیاویزلیآذرخشیصامتیویثابتیبهیتینوشیویی یدرون  ل  گ 

یانگشت کیخستهیازیانتظاریتوپیرایمیان 
هاییاویزد،یدخیر

 جاسازیکردیویافزود:ی

 محکمیبزن.ی-
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یکاریی آذرخشیهمچنانیتکانینخورد.یقصدیحرکتیوییایانجام 

جناقیاویقدیعلمیبهراینداشت.یاصالنیکالفهیویمتشنج،یجناق

ی لیرایبهیپیشان  یآذرخشیرایگرفتیویگ   ماالند.ییاییخودیکرد،یُمچ 

 هایبیایویخوبیباشیم.یجلوییبچه-

یشبیتوییاونیآلونکینگهمیداری؟یم-  خواستر

خواستمیفقطییکیساعتیتورویتوییآرامشیویسکوتییم-

ی ینهیبیشیر یویمنیویبغلت.یهمی   داشتهیباشم.یفقطیتویباشر

.ی  ینهیکمیر
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آذرخشیبهیخاطریصداقتیاصالنیویوجودیکودکانیکوتاهی

یآمدیوییب لافر یخودیرایازیگردنیتایاییگ  هاییماندهیدریدست 

 ییاصالنیزدیویبایلبخندیگفت:یسینه

یبمونه.ی-  خوبه،یبذاریاعتمادیبینمونیبافر

یجیبیفروبردیویکیسه ییشکالتیویرسخوشانهیدستیدرون 

یامتناعپاستیل یخورایکیرایبرخالف  هاییهایرایخارجیکرد.یاولی  

یبریآلودهیبودنیدست ریدهانیآذرخشیهایشانیدزنیمبت 

یکودکانیرفت.یافشاریکهی یاویرساغ  یدست   
گذاشتیویبایگرفیر 

همتوجه هایشد،یییآرشیبهیحیاطیویبازییآنیینگاۀیخی 

یمردجوانییکنسولیبازییرایروشنیکردیویدسته رایمقابل 

یگفت:ی  گرفت،یابرویباالیانداختیویمطمی  

یکهیخواستیبکنه.ی-  بازندهیبایدیبرندهیرویمهمونیهرچ 

 میخیالتیراحت.یشهیبازندهمنیهمی-ی

اییوجودینداشت.یهایجایبزننیکهیبرندهاگهیقراریبودیبازنده-

یخوردمیویبلندیشدمیتایباالخرهی یمنیاونقدریباختمیویزمی   خود 

یخودمویبرندهیبذارم.ی  تونستمیاسم 
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یآرشیدسته یفوتبالیموردنظر  ییبازییرایازیافشاریقاپیزد،یتیم 

 خودیرایانتخابیکردیویگفت:ی

ییمخییلیخ- یزمی   زننیخورهیویزمینشییموبهیکهیآدمیوقتر

 پاشهیرسپایجاییدرازیکشیدن.ی

.ی-  توامیسیعیکنیهیچوقتیدرازینکیسر

 من...ی-

یحملهیرای یضد  وعیشدیویافشاریاولی   یداوریرسر بازییبایسوت 

یخودیکرد.ی  تدبی 

یها؟ی-  تویچ 

یگرفتیویدریبهیثمریرساندنیگلیناکامیماند.ی  آرشیپنالتر

 زینکشم.یکنمیدرامنمیسیعییم-

یخودیرایهواریکشید.یمردجوانیافسوسیخوردیی افشاریگلیزدن 

ینیمه یپایان  هاییخودیرایادامهیییاولیبازییحرفویبهیمحض 

 داد:ی

کنمیکناریبیامیتایاالنیکهیموفقینبودمیبارهایگفتمیسیعییم-

یتوییبرخوردیبایاصالنیقولمیبهیتویازییادمیرفتیویلی حتر
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فتاریکنم.یشایدییهیکنمیکهیبتونمیعادییریدیگهیسیعییم

ییهیسالیویلیهفته ییدیگهیموفقیبشمیشایدییهیماهییایحتر

 شم.یباالخرهییم

یباالخرهیاحساستییمبزرگییم- یویهمهیشر فهمهیکهیهمهیچی  

ینفرینیست.ی  کسیهمونیاولی  

یآنیهمهیهیجانینیمه ییدومیبازییآغازیشدیویافشاریدریمیان 

 بایعشقیوافریلبیزد:ی

ین-  فریبود.یپروانهیاولیویآخریمنه.یالبتهیبراییمنیاولی  

یپروانهیکهیلبخندیبهی خانهیراینگریستیویبایدیدن  آرشیآشی  

یسوپیبودی  
ییمعطریبراییتزئی   یسی   یخردیکردن  لبیمشغول 

 تبسمیزدیویگفت:ی

ی-
 
خدایبراییهمینگهتونیداره.یازیلبخندشیمعلومهیکهیزندگ

یویپریازیآرامشهقدریبراشیدوستبایتویچه  .یداشتت 

 تعریفیآرشیدچاریغروریشدیویمفتخریگفت:یافشاریازی

ممنونم،یحاالیحواستیرویبدهیبهیبازییکهیقرارهیآبکشتی-

 کنم.ی
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ییمساوییاتمامیرسید.یآذرخش،یکودکانیویبازییباینتیجه

ی یازیتن 
یکثیف  اصالنیبهیاستحمامیپرداختندیویبعدیازیزدودن 

یحاکمی  
یسفرهیگردیهمیآمدند.ینهاریدریجویسنگی   خودیاطراف 

یآنیرایافشاریویاصالنیشدهیبری سفرهیضفیشدیویظروف 

ی هاییقدیمیدونفرییشستند.یپروانهیویآذرخشیهمانندیمهمان 

یعضگایهیدعوتیکردندیویلباس هاییکودکانیرایبهیخواب 

یبلندیبای یتشتیریختند.یآذرخشیدریلباس  آلودهیشدهیرایدرون 

یاللهیکهیمتعلقیبهیپروانهیبودیاساشیزیبایشدهیبودیوی طرح 

یمردمکاصالنیا اریشد.یبایزیچرخیدن  هاییآرشیروییزنیبی  

یییتنظیفیرایروییبشقابحرصیزیادیپارچه هایکشیدیویآب 

یکابینتیجاسازیکرد.یآن  هایرایخشکیکرده،ینکردهیدرون 

 خوادیبره؟اینییاروینیم-

ونییم- ؟مهمانیرویبی   کی  

یندارهیافشار.یدوتایخانواده- یمیاومدیمیگردشیاینیاینجایجان 

 یایتهیپیاز؟یرسیپیازه
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یکهیازیخییسیآن هایاطمینانیداشتیازیکابینتیافشاریظروف 

اصالنیگرفت،یشکنجیویآژنگیبریییبرداشتیویپارچهیرایاز

ینشاندیویگفت:ی  جبی  

یادتیبیاریگیبهیآذرخشیکمکیکرده.یهواییآذرخشیروی-

ایطی یکردیتایباباشیرستورانیبایاونیرسر داشته.یپادرمیون 

جوریکرد،یمراقبشیبودهیفروختیبهیآذرخش،یبراشیضامنی

یکهیبایدی یبهشهیکهیکاران 
اینمیجاییدستتیدردینکنهیگفیر 

یکهیبایدییمیم بودییویکردییوینکردییاونیکردهیویجاهان 

 نبودییاونیبوده؟

آذرخشیبهیکمکیکیسینیازینداره،یدلسوزیویمراقبمی-

یبهیدستیآوردهیبایزورینیم خواد.یهرکارییکردهیویهرچ 

 بازوییخودشیبوده.ی

ییکردیویلبیهایویکاسهبشقابیافشاری یآبگی 
ً
هایرایمجددا

 جنباند:ی

یآدمیمتاهلییم- یوقتر یفرقیداره،یببی   شهیهمهیچی  

شوهرپنجاهیدرصدشیبراییزنشهیپنجاهیدرصدیخودشیوی

یاسمی اییزندگیشیبراییزنمیهمینهیپسیوقتر یچی  
مابافر
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یبایدیمراقب،یپشتوانه،یپلهشوهرییدکییم فتیویکیسر ییپیرسر

ینقطه یاینوییادتینره.یییامنیخون   یبراییزنتیباشر

 خبیحاالیدیگهیخودمیهستمیاینویبگویبره.ی-

یچای یگذاشت.یپولگیافشاریسیت  نگیرایروییمی   هاییخورسر

یآنیردیفیکردیویکاسهوینبات هاییتخمهیرایبهیهایرایکنار 

د.ی  دستیاصالنیسی 

 بیایبریمیدورهمیبشینیم.ی-

یندارمایبگویبهمینگاهیهم- .ییمنیبایاینییارویحرف   نکنهیحتر

دینکن.یلوسهیبچه-
ُ
دق
ُ
 ییمامان.یراهیبیفتیاینقدرمیق
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یگذاشتیویپروانهیبراییرفعی اصالنیبایحرصیپاشنهیبریزمی  

یازیآذرخشیگفت:ی سیوینگران  یاسیر  کردن 

یکهیبهمیزدییدربارهحرف- ییرستورانیویخریدنشیرویبهیهان 

یمعمویل ییهایبایافتخاریافشاریگفتم.ینهیگفیر  حرفیزدم.یوقتر

یبیارمیشنیدمیافشارمی خونهیپودریرختشون 
رفتمیتوییآشی  

 کنه.یمثلیمنیبایافتخاریویغروریدارهیبراییاصالنیتعریفییم

یاضافهیکرد:ی مگی    سکوتیآذرخشیممتدیشدیویپروانهیرسر

یدونستمیداداشیاصالنیازیهمهمنینیم- ییماجراهایخی 

یاینیحرف اشتمیهایشوقیویذوقیدندارهیفقطیبراییگفیر 

ببخشیدیاگهیزودتریازیتویگفتمیاونمیاینقدریعجوالنهیوی

 تندتند.ی

 بهشیفکرینکنیپروانهیجانیکاریاشتبایهینکردییتویاصال.ی-

یرختیآویزانیکردیوییییتینوشیرایپروانهیالبسه روییبند 

 گفت:ی
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دهیاینیآقایآرشیبایموندنشیاینجایدارهیخودشویعذابییم-

 فقط.ی

هدفیدیدگانیخودیکردییآذرخشیبهیفکریفرورفت،یشی  آبیرای

 ویآهستهیلبیزد:ی

یازیخودمیبرونمش؟یم-
 
 گ

یباشهیاالنمیاگریسفتیوی- بهینظرمییهیمدتیدورییبراشیبهیر

دهیفقطیمنتظرهیتویسختیاینجایموندهیویخودشویآزارییم

یهیکهیمنیفهمیدم.ی یبره.یالبتهیاینیچی  
 

 بهشیبگ

یمتفاوتیبهیاتمامیرسان یازیافکار  یشستشویرایبایدنیان  دیویکار 

ی هاییهمراهیبایپروانهیروییتختیدرازیکشیدند.یازیخون 

یاویبایاطرافیانیسخنیگفتندیویپروانهیازی سوگیلیویارتباط 

لیانیییاصالنیخاطرهگذشته هاییمتفاوتیتعریفیکرد.یازیا 

یکهیمتحملیشدیویازیافشاریویویعذاب هاییفراوان 

یگوشه هاییاویحرفیزدیویحقدیرایدریگلوییخودیپنبهیگی 

 کرد.ی

یمامانشیتوییوجودیمنی- اونیاوایلیازدواجمونیافشاریدنبال 

گشت.یدوتامونیباهمیاذیتیشدیم.یچنانیتوییبغلمییم
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یجمعییم یبودیکهیازیترسیگرسنهیموندنیبند  شدیانگاریجنیت 

یگرفت.یرسکارمیزیادینیمنافیرویسفتییم رفتیبیشیر

 گرفتیتایخونهیباشه.یمرخضییم

ونیدادیویغص  داریاضافهیکرد:یهآهیغلیظیازیریهیبی 

لیانینگمیبرات،یخونه- کرد.یبچهیبودیییمارویولینیمازیا 

رفتیبعدیمامانیمرجانیترسیدیمهریشییمییخالهخونه

ی یارتباطاتیرویکمیویکمیر پرسشیرویازشیبدزدنیبراییهمی  

ی ،ینهیعمه،ینهیعمو.یهیج  کرد.یانگارینهیخالهیهست،ینهیدان 

یموند.ی  فقطیهیج 

یزیادییدرباره- لیانینشنیدم.یمنیچی    ییا 

وی- یبهیشدتیدرونگرایویمی   یه.یدرونگرایبودنییهیپرس 

ویی خصلتهیکهیهرکسیممکنهیداشتهیباشهیویلیاینکهیاونیمی  

یحادیویگوشه
 
یشدینه.ییهیجوریاینیخصلتشیشدیافرسدگ گی 

کهیازیداداشاشمیدورییکرد.یمامانیمرجانیدوستیداشتی

نیهاشیدریبیاد،یاویهاییبچهچشمیهمهیازیموفقیت

یخوبیبشهیویلیازیروییاجباریاونقدرییم تونستییهیآهنگساز 

غرقیدرسیشدیکهییهیمتخصصیداخیلیافرسدهیشد.یبدونی
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یفقطینفسییم
 
کشه.یعاشقیشدیعشق،یذوقیویحسیزندگ

هاییدیگهیازشیگرفت.یویلیعشقشیرویمثلیهمه  ییچی  

یپروانهیهمچنانیازیاوضاعیاسفباریویتنش هاییفراوان 

ی
 
هایشیبراییتیویآذرخشیبایچشماییسهیبرادریگفزندگ

یآرشینقشهیچید.ییهایغصهیخوردیویبایذهنشیآن  
براییرفیر 

یغروبی مصاحبتشیکهیبایپروانهیبهیاتمامیرسیدیبهیخورشید 

یخطوطیبایزرییسخنیگفتیوی کردهینگریست،یازیپشت 

یرایبهیاویداد.یحیاطیرایرسوصداییوعده ییفردایبهیخانهیرفیر 

یگرفتهیبودیویکودکا«یگرگمیبهیهوا،یهوانشینم» نیدریَبر 

 آذرخشیازیاصالنیخواستیخودیرایبهیاویبرساند.ی

 جانمیآذر؟-

خوامیکهیدخالتیخوامیبایآرشیحرفیبزنمیویازتییمیم-

.ی  نکت 

ییم- یها؟چ 
 

 خواییبهشیبگ

 طلبکارانهیبایمنیحرفینزنیاصالن.ی-

بیدستیروییته یض  یبایپایبریزمی   ریشیخودیکشیدیویعصت 

 گرفت،یگفت:ی
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یکارشیداری؟خبیباشهیبب-  خشید،یچ 

خوامیبهشیبگمیازیاینجایبرهیویبرایییهیمدتیازیمایفاصلهییم-

ه.ی  بگی 

یاویرایگرفت،یزنیرایثابتی آذرخشیگامیبرداشتیویاصالنیآرنج 

 داشتیویلبیزد:ینگه

بذاریشامیبخورهیبعدیبگو.ییایقبلیازیخوابیبگو.یآرهیدوستی-

ونیویلیاالنیموق عیتیدارمیپاشیرویازیزندگیمونیبکشهیبی 

ینیستیدارهیبایبچه  کنه.یهایبازیییممناست 

هایبهیاتمامیرسید،یشامیرایخوردندیویخستهیازیاینیبازییآن

یهمیفیلمی یروییکاناپهینشستندیتایدرکنار 
 

یهمگ یطوالن  روز 

تماشایکنند.یآذرخشیاینیپایویآنیپایکنانیدلیرایبهیدریایزدیوی

یآرشیرایفراخواند.ی  نام 
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یچهرهیمردجوان یهمهیراینظارهیکردیویتبسمیحاالت  ییمتفاوت 

یدرختیایستادیوی زنانیازیخانهیخارجیشد.یآذرخشیزیر 

هاییآرشیرایشمرد.یبغضیبهیگلویشینشست،یاینیمردیقدم

یاویاینیبراییآذرخشیفداکاری هاییزیادییکردهیبودیویحق 

 جفاینبود.ی

 جانمیآذرخش؟یبایمنیکاریداری؟-

یکهیمنیتایآخریتوییم- ییدون  هاتویویعمریمدیونیتویویخون 

ی یبرامیکردییکهیهممهربون  خونیویهاتیهستم.یکارهان 

خواستمیتنهایگوشتیخودمیبرامیانجامیندادیویاگریمنمییمهم

یبود.ی  بهشیبرسمیراهشیزیادییطوالن 

ی- یآذرخش؟یمیچ 
 

 خواییبگ

 پلکیبستیویگفت:ی
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لطفایحرفمیرویقطعینکنیبذاریوقاحتمیرویبگمیویباریاینی-

 وجدانیرویتایابدیبکشم.ییعذاب

یآذرخشیرایگرفتیویاویرایروییتختینشاند،ی  
آرشیآستی  

 مغضوبیویپرخاشگریلبیزد:ی

یداریییم- ؟چ 
 
مندگ یتو؟یبازیزدییکانالیرسر

 
 گ

یآرشیبرویازیاینجا.یموندییخودتویعذابییم- دییکهیچ 

بشه؟یبرویازیمنیدوریباش.یهمیمنیهمیاصالنیازتیممنونیمی

اییدریقبالمیایاینکهیهیچیوظیفهکهیکنارمیبودییهمیشهیب

،ینهیخانواده میباهاتینداشتر میبودیینهیشوهرمیکهیهمهیچی  

یگیباشهیویلیموندییبهیپامیویکمکمیکردی.ی  رسر

 نفسیگرفتیویخجلیاضافهیکرد:ی

ییم- .یازیحیا،یازتییمخوامیبشمیروباۀین  خوامیکهیبری.ینمون 

ییبهیجزیخراشیدادنیروحتیویعصابتیوی یکهیچی   مت 

تریندارمیدورییکن.یاینجوریفراموشیکردنممیآسونروانتی

 شه.ییم

ینینعمتیامایسخت- یبهیر  ترینشه.یفراموشر
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 برویآرش.یلطفا.ی-

آذرخشیبایاشکیرفتیویآرشیهمانجاینشست.یافشار،ی

پروانهیویتینوشیرایهیاتاقیخوابیشدندیویآرشیازیتختی

یتراسیخاموشیشدیوی جداینشد.یشبیازینیمهیگذشت،یچراغ 

هاییزیلوییروییتختیزلیزد.یاصالنیگلییآرشیهمچنانیبه

تشکیپهنیکرد،یآوانیویآبانیرایکناریهمیگذاشت،یخودی

کیویآذرخشیبایاضارهاییزیادیآبانیپهلویی یدخیر جفت 

یخودیرایحرکتیداد.ی  
پرسکیدرازکشیدیویآرشیپاهاییسنگی  

یآذرخشیاصالنیسایه ییمردجوانیرایدیدیویساعدیسمت 

یآن یخودیحبسیکردیوییهایرایدریطولیداد،یهریسهینفر  حصار 

د.ی  زنیپلکیبرهمیفرسر

 مگهیقرارینبودیبره؟-

 رهیدیگه.یدارهییم-

 اینیهمهیساعتیموندیتوییحیاط؟-

 آذرخشیمغمومینالید:ی

یبهشینیم-  ده.یآدیمیکهیروندهیبشهیپاهاشییارییرفیر 
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هایرایدید،یآرشیازیقصدیخودیرایبهیپنجرهیرساندیویآن

یافشاریرایت ل 
یسخنانشانیرایشنیدیویمی   رکیزد.یپایروییپدال 

ییم یرایبیشیر یماشی   دیویهرچهیرسعت  یگازیفرسر کردیریزش 

یاشک شد.یبیهودهیدلیبستهیبود،یراندهیترییمامانهایشین 

ییکیرابطه ییبهیاصطالحیتمامیشدهیشدهیبود،ینفریسوم 

یاوییم یبهینیمهینرسیده،یخود  یآنیعشق  خواستیشودیویآتش 

یرایسوزاندهیبود.یمشتیبهیفرمانیکوبا یقلب  یزیاد  ندیویازیدرد 

خودیفریادیرسیداد.یجنونیدریوجودشیشعلهیکشیدیویهری

لحظهیامکانیداشتیدستیبهیهریکارییبزند.یخودشیماندنی

یخواسته اشیخودیرایرسزنشیرایخواستهیبودیویحالیبهیخاطر 

یخواستهینشدنیهمانندیسمیمهلکیکشندهیبودییم کرد.یحس 

ایپسیزدهیشدن.یویآرشیهزاریباریمرگیرایدریآغوشیگرفتیب

ی یخیابانیپدالیراین  یفردییکهیکنار  دیویبایدیدن 
امانیفرسر

ی یفکریترمزیگرفت.یماشی   ایستادهیبود،یناخودآگاهیویبدون 

ی یچراغ  چندیسانتیدورتریازیفردیمتوقفیشدیویاویبایدیدن 

یترمزیتبسمیزد،یخرامان خرامانیکیفیرایروییکتفیروشن 

یشیشه یخمیشد.یتنظیمیکردیویسمت  یساکنیییماشی   وقتر

یآرشیرایدید،یدویتقهیبهیشیشهیزدیویمردجوانیدریجایی ماندن 
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یدویخودیپرید،یدکمه دیویدخیر یفرسر ییباالبریرایبهیسوییپایی  

یخودیرایروییلبه ریجکیزد.یساعد 
َ
 یید

باال.یزود.ی-  بی 

 قیمت...ی-

 متشنجیغرید:ی

یباشهیحسابییم-  کنم.یهرچ 
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یهنوزیکاملیروییصندیلیج اینگرفتهینبودیکهیآرشیپایرایدخیر

ی ر 
َ
ید یماشی   یزیاد  یجیغیکشید،یازیرسعت  د.یدخیر روییگازیفرسر

 خودیبستهیشدیویآرشیفریادیزد:یآنیخودبه

ینگو.یصداتیدرینیاد.ی-  ساکتیشویهیج 

ی یصندیلیفرورفتیویآرشیعصیانیماشی   یهراسانیدرون 
دخیر

ی یخودیرایگشودیویف  یرستورانیپارکیکرد.یکمربند  فوریالرایمقابل 

یرایازی یشاگردیرایبازیکردیویمانتوییدخیر یسمت  ر 
َ
پیادهیشد.ید

یانداختیویبهی یپایی   روییرسشانهیکشید،یاویرایازیماشی  

یرستورانیشدی خانهیوارد 
یآشی   ر 

َ
یخودیروانیساخت.یازید دنبال 

یویبدونیآنکهیبخواهدیالمپ ینور  هایرایروشنیکندیزیر 

دیویدیوارکوب یرایفرسر یدفیر ر 
َ
هید یرایبهیداخلیهایدستگی  دخیر

لیداد.ی
ُ
 ه

ینگو،یفقطییهیکارییکنیفراموششیکنم.ی-  هیج 

یچانهیلرزاندیویدرخودیجمعیشد،یکیفیرایسفتیدری دخیر

 آغوشیگرفتیویبایصداییمرتعشیگفت:ی

...یکاریکنم.ی- ...یچ   چ 
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یاویرای یجیغیکشید،یشال 
آرشیبهیسوییاویهجومیبردیویدخیر

یمشتیخودیتابیدادیویغرید:ی  بهیدور 

ینگوی- گمیساکت.یفقطییهیکاریکنیفراموششیکنم.ی.ییمهیج 

یبخواییبهتییم  کنم.یدم،یاصالیعقدتییمهرچ 

یرایکشیدیویموهاییاویرایدریدستیگرفت،یلب یدخیر هاییشال 

یرایهاییاویدوختیویدکمهخودیرایبهیلب هاییمانتوییدخیر

یامتدادیییسینههایشیرایازیدهانیتایقفسهگشود.یلب ییدخیر

ینشانیدهدیوییایدادیویقبلیازیآنکهی اویبخواهدیواکنیسر

یادامهیدادنیترغیبیکند،یرسشیرای مردجوانیرایبراییبیشیر

یبایداشتیویبایصداییبلندیهقهمانجاینگه هقیکرد.یدخیر

یموهاییآرشیرساند،ی تعللیدستیباالیآوردیویآنیرایدرون 

یخودیچسباندیویبهیاویدری یمردجوانیرایبهیجناق 
پیشان 

یکمکیکرد.ی  نشسیر 

آرهیگنیآدمیبراییفراموشیکردنیبهیهریرایهیروییمدرستهییم-

یباشه.ی  ویلینذاریراهیتویموادیویهرزیرفیر 

یخودیدرازکشیخودیرایلبه ییکاناپهیکشاند،یآرشیرایروییتن 

 کردیویافزود:ی
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یسیگارییمنیننه- تینیستمیکهیتسکینتیباشمیویلیاگهیاهل 

یتونمیچندینخیبهتیقرضیبدم.یاگرمییمیم خواییاینجامیتایکار 

م.یقبلیرویادامهیبدییفقطیپولموییم  گی 

یهریگیدادی؟- یکهیتنیبهیتن 
یفراموشیکت   توامیخواستر

یننه- هاییشیویخمرهتایتولهمیویپنجنه!یمنیخواستمیشکم 

 ویُپریکنم.یبابام

یخوشتی- یویتوهی   ؟یازیتحقی  اینیهمهیکاریچرایاینیکوفتر

 آد؟یم

یباریبودیکیسیازیاوییم فقطییخواستیحرفیبزندیویاولی  

شهوتشیرایارضاینکند،یازیفرصتیپیشیآمدهیسواستفادهیوی

 دهانیبازیکرد،یگفت:ی

خریتیکهیدستیویپاینداره،ینمونهیبارزیخریتیویحماقتی-

ینظافت،یمسئولیبخشیمنم.یتویهتلیکارییم کنمیقسمت 

،یهاییبی  یاتاق ینشی   یازینظریمنیپایی   الملیلیپولداریبودییعت 

خرمیدیگهیتونیکولرییمخونه.یگفتهیبودیبراییپولشیخییلیبودی

یدستکیبراییمدرسهی گرمتونینشه،ییهیبخارییویکیلیهمیدفیر

 ها،یمنمیخودمویارزونیبهشیفروختم.یبچه
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یگذاشتیویاویاضافهیکرد:یآرشیرسیبریترقوه  ییدخیر

کنمیاینارو.یکارتویبکن،یدونمیچرایبراتینطقییماصالینیم-

 م.یپولمیبدهیبرم.یقبلیازییازدهیهمیشهیخونه

یموهایشیفروُبرد.یگردنیکجیکردییآرش نشستیویدستیدرون 

 ویپرسید:ی

 ییچندینخیسیگارتیرسجاشه؟وعده-

یباشهیپرداختییمتویوعده- یرویرسجاشیییهریقیمتر کت 

 داری؟

یبهیاضافه-
 

یکهیبگ  ییپولیسیگارت.یهرقیمتر

یسیگاری یدرآوردنیپاکت   
یکیفیرایبازیکردیویحی   یزیپ  دخیر

 گفت:ی

یپولمیندی!ی-  کالشینباشر

یشلوارشیچندیعددیتراولیخارجی یپشت  یجیب  آرشیازیدرون 

یگذاشتیهایرایشمردیسپسیاسکناسکردیویآن هایرایروییمی  

 ویلبیزد:ی

 اینیپولیسیگارت.ی-
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یعابربانکیرایتکانیدادیویافزود:ی  کارت 

یبغلیویحرفاتیرویهمییم-  زنمیتوییکارتت.یپول 

یکهیدادی- یتویهمیت  یدیهیایقدراهمیروباهیصفتینیستمیجون 

 زیادیبسیزیاده.ی

یروباهیاویرایبهییادیآذرخشیانداختیویباعثیشدیفندکی لفظ 

یاولیرای یسیگاریروشنیکند.یسیگاریکشیدنیبلدینبود،یکام  رایزیر 

ی یگلویشیماندیویبهیرسفهیافتاد.یدخیر کهیگرفتیدودیدرون 

یسیگاریرایازیاویگرفت.ی  قهقههیزدیوینخ 
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یسیگاری یقهقههیزدیوینخ 
یاویپریازیدخیر رایازیاویگرفت.یلحن 

یگفت:ی  تمسخریویاستهزایبودیوقتر

.ی-  اینیکارهینییسیداشر

 تاحاالینکشیدم.ی-

ی- اگهیتاحاالینکشیدی،ینکش.یاگهیتاحاالیبایزنیخیابون 

ی نخوابیدییازیاینیبهیبعدینخواب.یهمهیمثلیمنیآدمیحسان 

یبلدنیچه .ینیسیر   طوریخفتتیکی  

یلب ویعمیقیکامیگرفت.ییهاییخودیگذاشتسیگاریرایمیان 

 آرشیبایکنجکاوییپرسید:ی

 تیمشکیلیبایکارتیندارن؟خانواده-

یانگشت ییخودیرایدرستیهایشیلقیوییقهسیگاریرایمیان 

یکرد،یدکمه هاییمانتویرایبستیویشالیرایازیروییزمی  

 برداشت:ی

شیدونن.یمامانمیکهییمنه.یندارنیچونینیم- دونهیدخیر

دونهیکنهیویلینیمهاییهتلیرویمرتبییمهایتختصبح

کنهیهمیشهیکنهیفکرییمهاییبقیهیرویگرمییمهایتختشب
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یکهی دویشیفتمیالبتهیهستمایویلیتمامیهفتهینه.یبابامیهمی  

یبطری یدائمپول  الخماریشیبهیراهیباشهیرسکیفهیهاشیویبساط 

یکاریدارهیبایبقیهیتوییهمویانبارییدوریازیبقیهیعشقیوی دیهیچ 

 کنه.یحالشییم

 رات؟خواهریبراد-

اونایخطیقرمزن،یآستهیبرنیآستهیبیانیدرسیبخوننیفقطی-

یکارهیبودهی .یقبلیازیاینکهیبخوانیبفهمنیخواهرشونیچ  همی  

شتم.یمامانمیزنی
ُ
یخرجیشونیازیکجایآوردهیمنیخودمیک ویپول 

خوبیه،یخواهریویبرادرممیخییلیخوبن.یمنییگیتخمیدوزردهی

تمینکردمیویش یبابامیرویآینهیعی 
 
یکردمیچونیزندگ دمیهمون 

 کهیاونه.ی

یکیفی یقامتیراستیکرد.یشالیرایبهیرسیانداختیویبند  دخیر

یکیفیگذاشتیویرایبهیشانهیوصلهیزد،یاسکناس هایرایدرون 

 گفت:ی

 بایدیبرمیدیگه.ی-

 دی؟اگهیکاریخوبیبراتیپیدایبشهیبازمیادامهییم-
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مگهیکاریخودمیبده؟یهتلیپولشیخوبهیویلیمنیدیهیکثافتی-

 کارییعادتمیشده.ی

 ملولیویبایماللتیپرسید:ییآرش

 پذیری؟ییبدونیعشقیویمحبتیرویچراییماینیهمهیرابطه-

گفتمیکهیکثافتیکارییشدهیعادتیبایاینکهینباید.یمنیغروری-

امیویعزت ویهمهیروییهیجایفروختمیویبهیویشخصیتیویاحیر

جاشیحقارتیرویخریدمیدیهیهمیدرستیبشوینیستمیمگریبای

 ویغسلیبدم.یخونیخودم

ی ینادرستیاویتاسفیخوردییآرشیبهیحال  ،یعقیدهیویتفکر 
دخیر

 ویگفت:ی

 شمارهیکارتتیبده.ی-

کنمیچونیمنیهویتمیرویبهیدم.یفقطینقدیکارییمنیم-

ی  گم.یهامینیممشیر

 هویتتیبرامیمهمینیستیویدیگهیکارییهمیبهتیندارم.ی-

یتعللیکردیویامتناعیورزیدیامایآرشیبایفریادیازیاویشمارهی دخیر

یآ ینکهیبهینامیوینشانیاویتوجهکارتیخواستیویبدون  ییکاف 
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ی یازیآمدن  یرایبهیحسابیاویزدیویوقتر یدهانیپریکت  کندیمبلغ 

یپیامکیواریزیروییتلفن یشد،یبراییدخیر همراهیاویمطمی  

یاویروییکاناپهیویرانیشد.ی  
آژانسیگرفتیویبعدیازیرفیر 

یدکمه یآبیرایازیروییمی   اهنشیرایبازیکردیویلیوان  هاییپی 

ازیرستنگاهیخودیتایروییجناقیخایلیکردیویبرداشت،یآنیرای

یاینیروزیویشبیتاسفیخورد.ی شهریازییبراییخودیویتمام 

یزیبود،ییگیآذرخشییم یلی  یاسی  یازیافراد 
شدیویانواعیمتفاونر

.ی  دگرییاینیدخیر

                                                           *** 

نگیرایبه
ُ
یخودیکشاند،ییکالهیرایازیرسیبرداشتیویل یکچل  رس 

یییکفشپاشنه یپایگذاشتیویسیگاریرایمیان  هاییخودیرایزیر 

یخانهلب ر 
َ
کوباندیویزرییییهایشیچفتیکرد.یبایمشتیبهید

یرایگشود.ی ر 
َ
 هراسانید

.ی-  کالغمیویلیبدخی 

ری
َ
یآذرخشیداشت،یچادریبهیرسیزدیوید زرییکهیترسیازیآمدن 

ه نگیییهایراینادیدهییهمسایهرایبست.ینگاۀیخی 
ُ
گرفتیویل
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قربونیرایمشتیکرد،یاویرایبهیدنبالیخودیروانیساختیوی

 گفت:ی

یکار؟-  اینجایاومدییچ 

 پیغمومیرسونمیمثال.ی-

 ویبریم.یجمعیکنیارازلت-

 چادریزرییرایبادبادیکردیویگفت:ی

 چادریبهیقد،یکاکلیبهیرسیشدییزرییخوشگله!ی-

 زرییایستاد،یانگشتیتهدیدواریتکانیدادیویغرید:ی

 دارمیحالیته؟یقربونیآبروی-

ی یسوار 
 

یخودیاشارهیزدیویمنتظریماندیتایهمگ قربونیبهیافراد 

 وانتیشدند،یدستیبهیپهلویگرفتیویلبیزد:ی

یخودم.ی- نگ 
َ
یسواریت  آبرویحالیمه.یبشی  

ییازینظریگذراندیویقربونیرسیازیپنجرهییهایرازرییهمسایه

یخارجیکردیویدادیزد:ی  ماشی  

کردیدیگمشیدیییچربمونییتونهیباینگاهتونیلقمهچه-

 هاتونیآویزونا.یخونه

 



  روبِن                                                 

 

ونیآوردیویبهیزرییاشارهیزد:ی  دستیبی 

یسواریزرییخوشگله.ی-  بی 

یقربونیجایگرفتیویچادریرایسفتیزرییصندیل اییجلویکنار 

 چسبید،یقربونیگازیدادیویازیمحلهیکهیخارجیشدیگفت:ی

 اونرسیییهیطوریدیهیبودی،یجریانیچیه؟-

یبود؟طلبیدیاونطوریباشم.یییتوییممنطقه- تیچ   خی 

ینضتیبود.ی- م،یخی    خی 
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ییایجادینکرد،یارزشینضتیبرایی یخودیتغیی  زرییدریحالت 

ی یمرگ  یبود.یاگریقربونیخی  
یدیواریهمیکمیر یدرون  اویازیخشت 

اویرایهمیبایخودیآوردهیباشدیبراییزرییاهمیتیندارد.ی

ی
 
کارییکهیاییخودیرایبهیپاییاویریختهیبودیویمردیتنهاییزندگ

 انجامیدادیدعاییمرگیکردنیبراییزرییبود.ی

میچیه؟نیم- یخی 
 خواییبدون 

یمرگشهییایهمیگمیویگوریشدنش.ی-  یایخی 

یقرمزیروییترمزیزد،ی یچراغ  قربونیفرمانیرایچرخاندیویبایدیدن 

 نگایهیبهیترافیکیانداختیویگفت:ی

یخونه- ر 
َ
تون،یهمویروزییکهیقراریبودیاوروزیاومدمیجلوید

ره،یخواستمیدیدبونیعقابیشمیبینمیکجاییمینضتیبیادی

 کنه.یگوزیییمویگندهرسشیتویکدومیآخورهیکهیقاتلیشدن

یماشی  ی هاییچفتیشدهیبهیهمیزرییبهیکودگیکهیمیان 

 دادیزلیزدیویزمزمهیکرد:یاسپندیتابییم

ون.یحرف-  وینشخوارینکن،ییهیراستیتفشیکنیبی 
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شدیییآذرخشیدیدمیحالیکردمیجیگرمیجالیدادهیمعرکه-

یجفتیمنیبودیهمهیروزامیجفتی یاگهیاییدخیر
ً
اصال.یانصافا

 شیشیبود.ی

کالجیهایحرکتیکردندیویقربونیهمانطوریکهینیمماشی  ی

 گرفتیگفت:ی

ی- ریرفت،یافتادمین 
َ
ش،یجاخوابشیپیدایکردم.یدیهینضتید

ی  شینگرفتمیتایامروز.ین 

ییکهیبادکنکیدریدستیداشتی یآورد،یبهیدخیر شیشهیرایپایی  

یدویبادکنکیدادیویکناسیبهیاندازهچندیعددیاس ییقیمت 

ی  
یبادکنکیویبرداشیر  بدونیتوجهیبهیاضاریاویبراییانتخاب 

 هایشیشهیرایباالیکشید.یآن

یکهیکلومیازیدهنتیدرییم- یتنبون   رهیناکجایآباد؟کش 

مار ک-
َ
ییبویکردهیو،ییهیجنازهیپشهیزدهامروزیرفتمیرسبختشین

ییاومدمیرساغتیدیدمیکهیصورتشیکرمیخوردهیبود،یَجلد ی

ینکبتش.ی  برییتشخیصیهویت 

یکشیدیویگفت:ی  روییداشبوردیخطوطیفرض 
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 واجبیبودیتشخیصشیبدیم؟-

؟یشوهرتهیزن.ی- هه؟یواجبین   د 

 ُمرده.ییمنیشوهرم-

یچپی یرسیگذاشتیویبراییسمت  قربونیترافیکیرایپشت 

ی یآینهیبهیافرادشینگاهیکردیویوقتر تقاطعیراهنمایزد،یازیدرون 

 صحبتیدیدیلبیزد:ییهایرایرسگرمآن

وطاهرهیمنیمخلصیکلوممیزنمیکهینضتیطیبمنیزرینیم-

یاینه،یقباحتیدارهیحاالیکهییم دونیمیمیتشیبذاریمیزمی  

رهیجمعییییهیبارییمهایشهردارییهفتهبمونهیاونیسمت

 جنازهیتایاونیموقعیمورایخوردنش.ی

ینضتشیکنمینوشی- منیپولمیپارویباالیبزنینیستیکهیحروم 

ینش.یجونیمورچه  هایگوشتیتلخیناشی 

به یوانتیخورد،یقربونیازیاییکهیبهیشیشهبایض  ییعقب 

 رسعتیخودیکاستیویفریادیزد:ی

یآردا؟- تونهیحیف   چهیخی 

 تریبرویرییسیقربون.ییواش-
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داشتیویقربونیرسعتیرایروییهمانیمقداریکهیکمیکردینگه

 گفت:ی

یراست- ونیسمت  یبی  وینشونیبدهیراهنمایراستمیدستتیبی 

 خوامیبپیچمیتصادفینکنیم.ییمیخرابه

ی یراستیخودیرایبهیصورت  زرییبایتعللیویاکراهیدست 

مستقیمیازیشیشهیخارجیکردیویقربونیبهیمحضیپیچیدنی

 ادامهیداد:ی

کنیمیچهارتاینرهیخریبریمیایستگاهیمخوفیخاکشییمیم-

 الدنیایویاآلخرتینشه.یویبگنیخرسیکشمیاشهدهاشعربده

یکفتار،یخویبرامیمهمینیستیهرکاریییم- یدلسوز 
اییبکن.یوقتر

یروباهییم یشهیخرگوشین  ییایگوشتنوایازین  شهیخوارییمهویج 

ه.ییاییم  می 

زایقلندر؟-  مارویخویروباهیکردییحاالیتویخودتیکدویمیمی 

م.یفعالیکهیدارمییم-  می 

یریگی- یخودشهیگفتیمیبریمیبینیمیخود 
ً
بابایمایکهینگفتیمیحتما

 شهییاینه.یبرده
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 ی
هیشد،یآهیکشیدیویچادریراییزرییبهیفضاسی   یپارکیخی  مختص 

ل
ُ
یگلوییخودیرایباالتریکشاندیتایش یزیر  تریگرفت.یسنجاق 

هرورسییراییسفت دیسپسیدستگی  ریرایرهایکرد،یازیتریبگی 
َ
یید

ی یکلفتیویصدایزمخت  یگردن  یپیادهیشدیویبهیافراد  ماشی  

یفرمانیرای یویقفل  یصندیلیزنجی  قربونینگریست.یقربونیازیزیر 

ترینیمردییکهیهمراهشیداشتیویخطابیبهیدرشتیهیکلبری

 بودیدستوریداد:ی

فتیکنیزیاده.ی- ریخ   دورینشیدیازیدورمون،یاینجایدلهیدزدیخ 

 درهایرایقفلیکردیویزرییرایمخاطبیقراریداد:ی

 کیفتیسفتیبچسبیازیپهلویغالممیجنبینخور.ی-

یرسیانداختیویامریکرد:ی  صدایَپس 

یغالفینکنیدیفقطی- بگرخیدیعقبیرسنگیمرنگیداشیر 

ی یاینینالونر  هاییالوات.یمریضیپریضتونینکی  

 بهیدوتنیازییارانیاشارهیزدیویافزود:ی

ترهیگرگیباشیدیدورشیوانتیازیسویچشاتونیواجب-

.ی  بپاییدشیلختشینکی  
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یقربونیقدمیدریپارکیشوشیگذاشت.ی زرییهمراهیبایافراد 

یبندیپارکیمعروفیبرایینسخیشدگانیویانسان یکهیگون  هان 

یآن یناف  فتیکردنیبریدندیویتایابد  هایرایبایاعتیاد،یدزدییویخ 

طعمهیاینیقفسیبودند.یاینیمکانیازیایستگاهیمخوفیبدتری

یزرییلرزید.یمعتادهایویکارتنیخواب هایبهیاویویبودیویتن 

یشاهیایینگاهییمهمراهانشیبهیگونه ینوادگان  کردندیکهیگون 

یازیآن یدریهایبایفکریبهیاینکهیماپریانیمعروفند.یبعض  موران 

ی هاییدیگریلباسیمبدلیهستندیپایبهیفراریگذاشتندیویبعض 

هاینزدیکیشدند.یقربونیکهیبراییدشتیکردنیروزییبهیآن

ی یزرییرایدید،یتندتریپاشنهیبرداشتیویطبق  یخراب  حال 

یمردیی آدرشیکهیغالمیبهیاویدادهیبودیحرکتیکرد،یبایدیدن 

ی یکارتن  یزیر 
ورکتیبهیتنیداشتیویروییزمی  

ُ
یخچالیدرازیکهیا

 کشیدهیبودیدستیباالیبردیویهمهیازیحرکتیایستادند.ی

 اوناهاشیخودشه.ی-
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انیبهیسوییکارتنیقدمیبرداشت.یمگس هایزرییافتانیویخی  

یآنیمعدهاطرافیآنییم یبوییبد  اشیبهیچرخیدندیویازیشدت 

ی یآنیبهیحلقیاویهجومیآوردند.یگام  یمحتویات  همیپیچدیویتمام 

ییرفتهیرای یقربونیچنگیزد،یازیرفیر   
عقبیبازگشتیویبهیآستی  

منضفیشدیویقربونیبازوییزنیرایسفتیگرفت،یاویرایهمراهی

خودیبهیجلوکشاندیویزرییهرچهیدریمعدهیداشتیباالیآوردیوی

رمیخورده یک  یروییشکم  اییخودیییمیتیخایلیکرد.یقربونیبیت 

یزریی نگیرایروییدهان 
ُ
رایمحکمیبایدوانگشتیبستیویل

یماندهیاطرافیآنیرایزدودیویتکهکشید،ی اییازیچادریمحتویات 

یاویگرفت.ی یدهانیویبیت   زنیرایهمانندیتوپیجمعیکردیویمقابل 

 زودینگاهیکنیاینیگندیزدهیرویتایگممونیگوریکنیم.ی-

یبویی یروییزمی   یت  زرییبایتعللیویاجباریپلکیگشود،یم 

اتیویخزندگانیبلعیدهی نامطبوعیداشتیویصورتیاویرایحرسر
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یکارتنیازییبودند.ی یماجراینشانیازیآنیداشتیکهیفردیزیر  ظواهر 

یشکلیییخوابیبهیخوابیرفتیو چندینیروزیاستیبهیهمی  

یماندهیاست.یلباس هایشیتمامایپارهیبودندیویگوشتیبهیبافر

ی یافراد  اض  یصداییاعیر یشدهیبود.یزرییبایشنیدن 
یاویسالچ  تن 

یتهوعیآوریدست ازیهاییفردیرایقربونیازیبوییپیچدهیویمیت 

ینضتیرای یمختص  نظریگذارندیویبهیمحضیآنکهیخالیویخط 

 هایجستجویکردیگفت:یروییآن

 خودشینیست.ی-

یکهیپارچهیرایمحکم تریروییدهانیزرییفشاریقربونیحیت 

یخمیکرد.ییم یاویرایگرفتیویبهیسوییزمی    داد،یگردن 

یکهیخودشینیست؟- ینگاهیکن.یمطمئت   بهیر

کهیزیرشیخطیمطمئنم.ینضتیروییدستشییهیخالیدارهیی-

یینیست.ی یاینیچی    کشیده.یروییدست 

 قربونیزرییرایعقبیُبرد،یدستیبهیکالهیخودیکشیدیویگفت:ی

طویفهمیدییاینیچندتایاستخونیوییهیروکشیازشیموندیچه-

 خطیویخالینداره؟
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یغلتیهاییاشکیازیروییگونهقطره هاییزرییبهیپایی  

 خوردندیویبایتالمیلبیزد:ی

 گمیخودشینیس.ییم-

یزرییاگهیخ- یمیخاکشیکنیمیرسیزمی   ودشهیدویکلومیبگویبی 

یعلیمیبکشه.ی  نمونهیروحشیعذاب 

اندیویبهی یخودیگسیر زرییبهیقربونیپشتیکرد،یچادریرایاطراف 

یازیاینیاینجایبماند.یاشکیریختی راهیافتاد.یلزویمیندیدیبیشیر

یخودیراییکیدریمیانیروییبرگویقدم ان 
هایرساند.یهایینامی  

یاویرایگرفت ینظرییقربونیکتف  یویجدانیبهیکارتن  ویزرییازیجی  

ییَمردیرایدیدیویپوستهیشدهافکند.یپاهاییخشکیویپوسته

یاشک یشد.یریزش   هایشیبیشیر

هیبریم.یحاالیبازییم- یلششبهیر  ویپیدایکنم.یگردمیتایتن 

یخودیروانیساختیوینگاهیزنیزرییرایکشان کشانیدنبال 

هیماند.یقربونیاویرای ییهمچنانیبهیپاهاییمردیخی  بایافکار 

یبردیویزریی یماشی   ینضتیسمت  متفاوتیبراییپیدایکردن 

ورانیوریشدهیدریدریاییاوهامیشقیقهغوطه
َ
هاییبهید

 ییخودیرایماساژیداد.یافتاده
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یسنکوپیکرد.یموادیزدیپشتیبندشی- اینییارویرویگفیر 

 زهرماری.ی

یمعروفیزهرمارییخوردنیبود.یهری یبهیقول  نضتیهمیاهل 

یکارتنیازیولیبطرییرسییمگاهیشادیبودیویشنگ یزیر  کشید.یفرد 

یهمه یشادمانیبودیکهیاینچنی   ییموادهاییچهیچی  

هاییخودیرایبهیاعتیادیویاعتیادیرایبهیمرگیمبدلیتفریحانه

 کرد؟

رییم- خورهیکهینضتیحاالیهزارتایسوالیتویرستییهیق 

 گورییکدومیگورییخوابه...یگوربه

 دستیروییپاییزرییگذاشتیویاضافهیکرد:ی

سیخودمیپیداشییمن- ییر کنم.یجنازهیشوهرتینباسیزمی  

 بمونه.ی

 زرییسکوتیرایترجیحیداد.یرسیبهیشیشهیچسباندیویگفت:ی

میرستورانیرسکار.ی-  بی 

 قربونیفرمانیرایتابیداد،یازیتقاطعیگذشتیویپرسید:ی

 آذرخشیمنوییادشه؟-
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 بهشینگفتمیباهاتیدریارتباطم.ی-

دیویزرییقربونیناراحتیویحزنیاندودیدندهیرایتعویضیکری

 افزود:ی

ی- هایتغیی  یخییلیچی   یمنویاون.ییعت  یکردهیبی   یتغیی  هان 
یهیچی  

 خوامیخرابیبشه.یکردهیکهینیم

یقلمتیکرده؟- یکهیچادریبهیرسیویلفظ  ان 
 همونیچی  

 زریینیشخندیزدیویگفت:ی

ها.ی-  دقیقایهمونیچی  

یآنیچفتیشودی یخودیرایچرخاندیتایتسبیحیبهیدور  قربونیمچ 

 :یسپسیراهنمایزدیویگفت

ایقسمتیماییم-  شد.یکاشیازیاییچی  

ییزرییرایکهیدیدیرسیازیتاسفیتکانیهاییبستهقربونیپلک

یجاده د،یتار 
یگازیرایفرسر یخیاباندادیویپدال  هایگرهیهایرایبهیپود 

یرستورانینگه یرایمقابل 
 داشت.یزدیویماشی  

 زری،یزرییرسیدیم.ی-
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زرییرسیازیشیشهیجدایکردیویصافینشست،یاندگیبهی

هییمکوچه ریرایگشود.یقابلیزلیزدیویدستگی 
َ
 یید

دیگهیبرایینضتینیایرساغیمن.ینضتیبراییمن،یبراییمای-

 ُمرد.ی

یفریادیزد:ی  قربونیماتیویمتحی 

ی-  انصافینباشیدیه.یپهیبرمیرساغیگ؟ین 
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یغرید:ی  زرییعصیانیبایتغی 
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خوادیبرویهمونییارویتویکهیانصافیدارییاگهیخییلیدلتییم-

یدارهینضتیباشهییاییگیخاکیک ییچهیفرفر نیثوابشیبی 

 دیه؟

ینضتیشوهرتهیزن،یباباییبچه- هاته.یاصالینضتیبدهید 

ه.ی  دوعالمیینباسیکهیبویگندیبگی 

یگلویسفتیکردیویگفت:یزرییگره  ییرورسییرایزیر 

یداشتیدیوییم- یزندهیپرستر دیدینضتیکاشیجاییمردهیپرستر

 هامیچهیکرد.یبایمنیویبچه

 گمیفقیخاکشیکنیم.یگوهیخالصیمنییمییباشینضت-

 سبابهیتهدیدواریتکانیدادیویگفت:ی

 دیهینیایرساغم.ی-

یپدرینضتیبیای- زری،یزرییتویصافیگوشیبدهیبم،یبابایگور 

تمییهیآبمیوهیبهتیبدمیبعدیبرویرسکاریرنگتیانگاریگچه.ی بی 

 زارییبرایآدمیخو...یحواسمینیم

ریرایبهیهمیکویزرییگوش
َ
باند.یدوریهاییخودیرایبستیوید

ینیراه خانهیشدیبودنیازیقربونیبهیر یآشی   حلیممکنیبود.یوارد 
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ویازیهمانجایآنیرایازینظریگذارند.یتکاپوییاینیمکانیرای

یتالشییم یبهیر
 
کردندیویزرییدوستیداشت.یهمهیبراییزندگ

یآن ییویدستینوشتهییهااینیجنگندهیبودنیرایازیرسمشق 

یکرد.یمردییبراییهزینهآذرخشیرونوییسییم یکودک  ییدرمان 

یبراییخودیدویشیفتیسفارشاتیرایثبتییم کردیویزن 

ییبهیهمراهیهزینه یخودیانواعیسسیرایآماده.یدخیر ییکودکان 

تحصیلیدریاینیمکانینانیطبخیویپرسییبراییفراهمیکردنی

ینامزدییخودیپیازیُبر شییم یمراسم  یزنیبراییپرورش 
زد.یرسآشی  

 ی
یخودیغذاهایرایردیفیویآشی   ییاستعداد 

 
مردیبراییآسودگ

یدونفره
 
کرد.یفردییییخودیدرسهایرایرنگارنگیرسوییمزندگ

ییم  
یپوستییمنر گرفت.یهرکسیکشیدیویدیگرییسیبیزمیت 

یکارییمشغولیبودیویآنیرایبهیدرست ترینیشکلیبهیانجام 

یاینیمکانیبوییتالشیممکنیازیآبیدرییم  
آورد.یهمهیچی  

یراییادیگرفتیتالشیکندیداشتیویزرییبایدییادییم تایفراموشر

یصحنه د.یفراموشیکردن  هیییمردییبایریشبگی  هاییشفی 

رم یاویرایک   هایخوردهیبودند.یبستهیکهیصورت 

 زری؟یچرایوایسادییاونجایآخه؟یبیایرسکارت.ی-ی
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مصدقیرایبهیلبخندیمهمانیکردیویبهیسوییرختکنیرفت.ی

هایرایبهیدستیییخودیرایتعویضیکردیویدستکشالبسه

وشیکردنیرایآغازیکردهیبودیویتبسمیخودیرایپوشاند.یفرام

یاوضاعیفراخ تر.یقدیمیبهیجلویبرداشتیویامایبایبهییادآوردن 

ی یچندیلحظهیپیشیخود،یبازگشت.یچادریرایدرون  چادریویحال 

خانهیرایهیرسویسیشد.ی کیسهیگذاشتیویبهیجاییآشی  

یازیرنگیرفته ییخودیرایآبیزدیویدهانیخودیرایازیآبیصورت 

یرایپریویکیمیآنی رایقرقرهیکردیسپسیآبیرایتفیکردیویشی 

 بست.ی

یواردیشدییرنگیپریده- یزری؟یوقتر ونینیستر  تیدیدم.یمی  

یینیست.یانگاریچونیمعده- میخایلیبودینهیخوبم،یخوبمیچی  

 ضعفیرفتمیفقط.ی

یدرآورد،یزرییرایروییآنی مصدقیصندیلیرایازیپشتیمی  

د.ی یآبیآناناسیرایبهیدستیاویسی   نشاندیویلیوان 

فهممیوقتیهیحالتیخوبینیست.یهمیجنستمییمچندی-

 دردتیچیه.ی
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هایلغزاندیویلیوانیرایمیانیآنییهاییخودیرازرییانگشت

 جایکرد،یترایلیرایازینظریگذارندیویگفت:یجابه

یچرکیکرده- ستیکهینهیدردمیدرمونیندارهییهیزخمیرسباز 

 کنه.یشهینهیخالصمییمخوبییم

 آذرخشیویآوانیخوبن؟-

ی یآبیگذاشتیویزرییبرپایزد،یظروف  کسیویتفلنیرایزیر  یپی 

 پاسخیداد:ی

یزندگیمونیبده.یزیادیی- آرهیخوبن،یحالیخودمونینهیحال 

گذره.ینگذشتیآقایمایصبورییخرجیدادیمیوییهیگفتیمییم

شیهنوزینصفیزندگیمونیظلماتهینصفیکوفتیهیدیگه

 غروبه.ی

 دلتیپرهیزری.ی-

 ییدنیا.یخییلیپرهیخییلیزیادیاصالیقدیهمه-

یاستیلیگذاشتیوییمصدقیکاردی یسطل  ویساطوریرایدرون 

 پرسید:ی

احتیکن.ی- یبرویاسیر  مرخضیبگی 
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 زرییپوزخندیزدیویگفت:ی

میهمینجوریشییهیروزییم- آمیدویروزینیستمیمرخضیهمیبگی 

 خویدیهیهیچ.ی

یمرخضییم- کنهیدهیهمیشهیدرکییمآقاکاردانیاینطورین 

یکارکنشو.ی ایط   رسر

یآبیرایبستیویزرییرایعقبیکشید، مجددایاویرایرویییشی  

 صندیلینشاندیویافزود:ی

ییمایاصال،یخییلیوقتهینهیتوینهیآذرخشیرویبیایبریمیخونه-

یندیدم.ی  درستیحسان 

یمزاحمتییم- شیمیحاالیبعدایفعالیاوضاعیدرستیدرمون 

 نداریم.ی

 زرییبهیخودیآمدیویاضافهیکرد:ی

 ییشما؟شیمایخونهییمایهمهشمایبیایدیخونه-

 دیزرییگفت:یمصدقیتبسمیزدیویهمانن

 شیم.یحاالیپاشویبریمیپیشیکاردان.یانشاهللیماهمیمزاحمییم-
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یبراییمقاومتینداشت.،یهمراهیبایمصدقیتای زرییتوانان 

یکاردانیقدمیبرداشتندیویمصدقیاویرایبهیجلویهلیداد،یبهی اتاق 

ریرایدق
َ
البابیکردیویبایلبخندیازیزنیدوریشد.یجاییزریید

یآرشیبلندیشدی ویزرییدستپاچهییصداییاذنیدخولیدادن 

یمقنعهیفروُبرد.ینفسیعمیقی یرایدرون  موهاییوزیویسپیدیخود 

ی دن 
یخودیرایبایفرسر س 

هیرایگشودیویاسیر کشیدیویدستگی 

 هایشیپنهانیکرد.یرسپنجه

 سالمیزرییخانومیبفرمایید.ی-
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یسیگاریباعثیشدیکهی یدود  زریییکیگامیبرداشتیامایهجوم 

یبگذارد.یعجیبیبودیامایپلکیببنددیویدستیروییبی ت 

دادیویتعجبینسبتیبهیدودیویبوییآنیواکنشینشانییم

یکاردانیبوییعطرینداشتیویبهی تریاینیبودیکهیاتاق 
برانگی  

یانداختیویبای جاییآنیمملویازیبوییسیگاریبود.یگردنیپایی  

یجایسیگارییکهیانبوه یدیدن  ینیمیسوختهیدرون  اییازیسیگار 

یبهیآرشینگاهیخودیجایدادهیبودیابرویدرهمیی کشیدیویبایشگفتر

ییرایازیمردجوانیداشتیبهیجزیاینی کرد.یانتظاریهرچی  

 حرکت.ی

یافتاده؟-  زرییخانومیمشکیلیدارید؟یاتفافر

یبرخواست یمی   هییآرشیازیپشت  ینگاهیخی  ییزرییبایدیدن 

یکالفه یبلندیخودیرایبهینفس  ییخودیرایبهیهوایداد،یباییکیگام 

 :یزرییرساندیویبایاستیصالیگفت

سوتفاهمیپیشینیادیهیچیکدومیازیاونایروینکشیدمیفقطی-

.ی  گذاشتمیکهیبسوزنیهمی  

ینیسیتویاینیویبایدودیخفهیکردمییمخودم- دونمیتهشیهیج 

 کارویبایخودتینکن.ی
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ییخودیزدیویییتکیدهیویفرورفتهآرشیرسافکندهیروییگونه

 گفت:ی

هینکشیدم.ی-  اینیتنیبمی 

دنتیبهیمنیربیطیخدانکنهیدوریازیجونت.یکشیدنییاینکشی-

ی ندارهیتصمیمیتوئهیویلیخواستمیبهتیبگمیعاقبتیخون 

 نداره...ی

یعمیقیگرفتیویادامهیداد:ی م 
َ
 د

 قدریالغرتریشدییویچشاتیگودیافتاده.یچه-

یآذرخشی»آرشیزبانیچرخشیدادیتایبگوید:ی همهیبهیخاطر 

 امایلبخندیزدیویگفت:ی«یاست

 شه،یشمایبایمنیکارییداشتید؟مشکیلینیستیرفعییم-

ییم-  خوام.یرومینیستیبگمیچ 

کنمیتایهروقتیکهیخواستیدیویخوایدیردییماگریمرخضییم-

 کارتونیحلیشدیاونوقتیبرگردید.ی

 زرییدهانیبازیکردیویآرشیافزود:ی
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هایپولیالزمهیازمیخواستهیکهیاضافهیکاریبمونه،ییگیازیبچه-

قدرینیازیدارهیبگهیبهشیبدمیگفتینهیکاریبهشیگفتمیهریچه

یبراییاونه.یکنه،یمرخیم  ضیشمایفرصتیخون 

ریرفت،یآرشی
َ
ید یخودیتشکریکردیویسمت  زرییباینگاهیویزبان 

 طاقتینیاوردیویپرسید:ی

 آذرخشیخوبه؟-

یاویهمیهمانندیصداییآرشی یدرگاهیایستادیتن  زرییمیان 

 مرتعشیشدیویبایدردیپاسخیداد:ی

ییخودشیکمیبراییفرستادنشیخونهخوامیکمخوبه.ییم-

دمیزودیبرگردمیرسکارمینذارمیمرخضیشیکنمیقولییمآماده

یبشه.ی  طوالن 

یآرشیراینبیندیویصدایی دریرایبستیتایبیشیازیاینیشکسیر 

یتوجهیبهی یاویراینشود.یخودیبهیگریهیافتادیویبدون  ُمنجقیشدن 

همکارهایشیویمصدقیرورسییرایبهیحاییمقنعهیبهیرسی

کشیدیویازیرستورانیخارجیشد.یدریفکرشیافکارییجریانی

خواستندیمرخضیرایدائیمیکندیویهرگزیبهیازیاوییمیداشتندیکه

یدری یاویرایبهیحیایکردن  کاریبازنگرددیویافکارییکهینیازمندیبودن 
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یحالیآرشیپررنگییم شدندیکهیکردندیمانعیازیاینییمبرابر 

یاینیکاری بتواندیاینیکاریرایانجامیدهد.یاویویآذرخشیبهیحقوق 

 ستیبدهد.یتوانستیکهیآنیرایازیدنیازیداشتندیوینیم

یمادر؟یگییم-  آی؟الویآذرخش؟یکجان 

یخوابیدهیانداختیوینگاهی آذرخشینگایهیبهیآوانیویآبان 

یاصالنیکرد،یتلفن دیویگفت:یدگریینثار   همراهیرایبهیگوشیفرسر

 رسیدیمیتهرانیاالن.ی-

ییبلوارینشست،یبهیزانوهاییدردمندیخودیدستیزرییلبه

یبغضی یکردن 
یکشیدیویدرحایلیکهیسیعیدریمخف  ویخش 

 صداییخودیداشتیلبیزد:ی

رمیخونهیمنتظرتونیهایباش.یمنمییممراقبیخودتیویبچه-

 داریم.یمونم،یبرایینهاریاصالنینگهیم

یچشمیاصالنیرای آذرخشیماتیویمبهوتیشد،یبازهمیازیزیر 

 پاییدیویخطابیبهیزرییگفت:ی

 نیازیینیستیمامان.ی-
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هیپزمیبراتون،یاصالنیرویبیار.یازیاالنیگفتمیکنهارییم-

.ی  رسکوچهیپیادهینیسر

 آذرخشیکوتاهیآمدیامایفورایلبیجنباند:ی

ریمیریمیخونهییهیکمیخودمونیمرتبیکنیمیبعدشییماولییم-

 رستورانیمنیخوبه؟

رمیرستورانیتویپسیزیادیطولشیآرهیاینجوریخوبهیمنمییم-

 ندید.ی

یناخن یکنار  هایشیزرییقطعیکردیویآذرخشیمستاصلیگوشت 

ییخراشیانداخت.یاصالنیکهیاین وضعیازیاویرایدید،یدست 

یآذرخشیرایگرفت.ی یفرمانیرهایکردیویمچ   خودیرایازیبند 

 مونیم.ینکنیاینطوریدستتیرویزخمینکن.یماینهارینیم-

یاونینیستیکالیامروینگرانم.ی-  بهیخاطر 

یآذرخشیییاصالنیبا یدست  یخودیپشت  یشست  راییانگشت 

 نوازشیکردیویآنیرایروییپاییخودیگذاشت.ی

یخوبه.ینگرانینباش.یهم-  هیچی  

یآذرخشیگفت:ی یذهن   براییمنحرفیکردن 
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 ییخودشیخریدیم.یصندیلیآوانیخوبه؟یبهیسلیقه-
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آذرخشیبهیعقبینگاهیکردیویباریدیگریآوانیرایکهیرویی

یمختصیبهیخودیخوابیبودیازینظریگذارند.یییصندیل  کودک 

یزردیرویخییلیدوستیداره.ی-  قشنگه،یرنگ 

 زردیرویخییلیدوستیداره.یآبانیهمیجدیدایرنگی-

هایدرباره- دونمیهمونجوریکهیتویییآبانینیممنیخییلیچی  

.یییآوانینیمدرباره  دون 
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یآذرخشیرایبایلب یدست  هاییخودیمرطوبیاصالنیپشت 

 کردیویگفت:ی

یم.یازیبرشونییمیادشونییم- یگی  شیمیمایپدریویمادریخون 

هایکنیمیباشیمیدقیقایهمونطوریکهیبچههستیمییایسیعییم

 خوان.ییم

یزیادیینداریمیمدارسیبازی- گیبریمیبراییشناسنامه؟یوقت 

 شنیچندیوقتیدیگه.ییم

یچشم یشوق  یازیاصالنیمکثیکرد.یبرق  هاییآذرخشیوقتر

یآوانیسخنییم  
شدیکهیگفتیمانعیازیاینییممدرسهیرفیر 

 دهانیبازیکندیویحقیقتیرایبگوید.ی

یخونهیویمستقریشدنمونییم- .یریمبهیمحضیاوگیشدن 

یدرسته؟
 

هایبهمیبگ  قبلشمیبایدییهیرسییچی  

یدرباره- ،یییخریدنشیبودییمییرستورانیوینحوههرچ  دون 

یفکرینکنمیییمامانمیویچهارسالیپیشیویآوانمییمدرباره دون 

یدیگه  
یموندهیباشه؟چی    اییبافر

یشدن؟ینضت- یچ   بابا؟آرزویویامی 
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شیآذرخشیآهیعمیقیکشیدیویبراییگذریزمانیازیوقایعیپی

اشیپیدایابایکهیرسوکلهبآمدهیگفت،یازیماجراییآرزویتاینضت

یازیجمعیشدنیهمسایه یکهیبهیهایویجوابشد.یحتر هان 

یآن یرایتعریفیکردیتایابهایمیدریگذشتهیبافر هایداد.یهمهیچی  

یاصالنیبرایینضت یخشم  بابایتاکیدینماندهیباشدیویدریبرابر 

یکردهیییخیابانیزرییهمیکبریمعرکهکردیکهیعالوه ارهان 

یاویبهیخانه هاینیفتد.یاصالنیییآناستیکهیدگریگذر 

یسکوتیرایترجیحیدادیویآذرخشیبهی یویغمگی   خشمگی  

یترافیکیویبیل یبوییمهرینوشتهیازدحام  بوردییکهیازیآمدن 

یبودیزلیزد.ی ینوشتیافرازیایران   بودیویتبلیغ 

یمی- یمیاولیآزمایششیرویتکراریکنه،یبعدمیبی  آوانیرویبایدیبی 

 خوانیباز...یهایآخهیمدارسییمبراییشناسنامهییادتینرهی

 نامشیکنیمیمدرسه.یتونیمیثبتنیم-

ی انیبهیاصالنینگریستیویاویبهیسمت  یویحی  آذرخشیمتحی 

راستیراهنمایزد.یکیمیمکثیرایترجیحیدادیتایبتواندیحقیقتی

یازیپیشیآزاریندهد.ی  رایبگویدیویآذرخشیرایبیشیر
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یبشهیبعدشیتونهیحرفیبزنهیباآوانینیم- یدیاولیگفتاریدرمان 

برهیمدرسهیچونیمدارسیعادیینیازیبهیتعاملیکالیمیدانشی

 آموزیدارن.ی

 اصالنیقراریمایاینینبود.ی-

یازیاینیدونم.یمنینگفتمیاینویچونینیمیم- خواستمیبیشیر

گم،یهاییکنارهمیبودنمونیخرابیبشهیویلیاالنییملحظه

یاگریبخوادیمدارسیاستثنا یبرهیقبلشیپرسیویجویکردمیحتر ن 

ی یگفتاریبایاشارهیروییادشیبدنیتایتعاملیبدن  بایدیآموزش 

 داشتهیباشهیبهیجاییکالیم.ی

 آذرخشیبایاشکیویبغضینالید:ی

ینیم-  تونهیبرهیمدرسه؟یعت 

رهیفقطییهیکمیدیرتر.یمهدکودکیرهیقربونتیبرم،ییمیم-

ی ییبهشیبدنیبگنینقاشر یرنگیآمی   نیستیکهیدوتایکتاب 

یالگوی یبکشییایکتاب  ییحروفیبهشیبدنیبگنیمثالیاینیالف 

وگویداره،یبهیآزمونیویازیروشیبنویسیاونجاینیازیبهیگفت

یباشهیبازمینیازیبهییهی یاگریمدارسیاستثنان 
یحتر همهیچی  

 رسییآموزشیداره.ی
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یصندیلیفرویرفتیویبهیمحله ییخودیزلیزد،یآذرخشیدرون 

 رسدرگمیویناراحتیبود.ی

یزود.یآوانییم- یمیدکیر حرفیبزنهیویلیتونهیپسیبی 

یمیتحتیدرمانیتایزودیخوبیبشهیخودبه خودینمیتونه،یبی 

ی یازیاینیاذیتیبشهینهین   م.یسوادیبمونهیبچهکهینهیبیشیر

مونیرویردیفیکنیم،یبعدشیبریم.یاولیبریمیخونهیم-

یم،یبعدشییمشناسنامهییم یخوبیبراییگفتاریگی  ریمییهیدکیر

یبعدمییم یبریمیثبتینامشییمدرمان  ییینیمدرسهکنیمیبهیر

 شهر.ی

یآذرخشیرایسفت یآنیرایدست  تریگرفتیویبازهمیپشت 

یزنییم یزمانهیویبوسید.یتن  یباریازیجی  لرزیدیویبراییچندمی  

 فقریناالنیشد.ی

 براییشناسنامهیبایدیعقدیکنیمیدوباره؟-

یگفت:ی  دردیدریصداییاصالنیجارییشدیوقتر

 ذر.یکنیمیاگرینخوایینهیویلیبخواهیآاگهیتویبخواییعقدییم-
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یعقبی ر 
َ
یپیادهیشد،ید هیرایگشودیویازیماشی   آذرخشیدستگی 

کیرایبهیآغوشی یآوانیرایکناریزد،یدخیر رایبازیکردیویکمربند 

 گرفتیویاصالنیگفت:ی

 آرمش.یوایسیخودمییم-

احتیخواد.یخودمییمنهینیم- برمیتویبرویخونهیویبایآبانیاسیر

 کنیبعدمیبیایرستورانیبرایینهار.ی

 ییتو؟ینیامیخونه-

 عللیکردیویرکیگفت:یت

 نه.یفعالینه.ی-
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 تعللیکردیویرکیگفت:ی

 نه.یفعالینه.ی-

 بذاریخودمیبیامیدنبالتیباهمیبریمیرستوران.ی-

 آذرخشیبایاکراهیبهیاوینگریستیویاصالنیملتمسیگفت:ی

 جانیمن،یجانیاصالنیبذاریخودمیبیامیدنبالت.ی-

یبهتیزنگیزدمیبیا.ی-  وقتر

یخودیجابهاصالنیرایبدرقهیویآوا جایکرد.یکیفینیرایدریآغوش 

کیپیچاندی یدخیر یتن  رایروییدوشیدرستیکرد،یچادریرایاطراف 

ی یاویف  یویقدمیدریکوچهیگذاشت.ییکیزنیبایدیدن  الفوریگام 

یبلندیبرداشتیویخودیرایبهیخانه ییهمسایهیرساندیتایدریگوش 

یدگریپچ یآوانیدریآغوَشیاویزن  پچیکند.یمردییبایدیدن 

ییبهیاوینیشخندیزدیویزنیییاستغفرهللا گفتیویردیشد.یدخیر

یآوانیبهیتقالیپرداختی ینزد   
یخودیرایکهیبراییرفیر  دیگریکودک 

یاویگذاشتیویبدکارهیرایلبی یازیکنار 
توبیخیویدعوایکرد.یجوان 

یخودیاویرایهدفیقراردادیامایمادرشی یبایتوپ 
زدیوینوجوان 
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بهیزدنیبهیآذرخشیشد.یمردییسیبیلیتابیدادی وییمانعیازیض 

یآذرخشیراهیرفت،یاویحسیکردیامای یرس  همچونیسایهیپشت 

یآنکهی بهیروییخودینیاورد،یآوانیرایباالتریکشیدیویبهیمحض 

 کلیدیرایدریقفلینهادیچادرشیازیپشتیکشیدهیشد.ی

یکارییم- یمردک؟چ   کت 

لههمانندیدفعه ییییقبلیمردیبهیکشیدنیچادریبهیمی  

یآ یآنیادامهیدادیویآذرخشیبایدست  یخودیسییلدرآوردن  اییزاد 

یاویکوباندیکهیباعثیشدیصداییزنگیدری محکمیبهیصورت 

یمردینواختهیشودیویعقبیگردیکند.ی  گوش 

یقبادیچادریازیرسیمنییم-  
یمردک؟ینذاریبگمیکهیبایدخیر کیسر

یرویهمیتایداداشاییقلچماقشیبزننی ییفروشیریختر سی  

یوسطیمحل.ی  خاکتیکی  

 د:یتازییکریرنگیازیرخیمردیپریدیویآذرخشییکه

یکاریرویکردییگفتمیدهنمیبازیبشهیبستهیدفعه- ییقبلمیهمی  

 شه.ینیم

اییویاینیبچهیغلطیکردم.یاصالیبهیمنیچهیتویچهیکاره-

 حاللهییایحروم.ی
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یجمعیتی  
یدستیبهیدهانیمردیکوباندیویصداییهی   بایپشت 

 رایباالیبرد.ی

یبهیبچه- دی؟یییمنیاینیلقبایروینسبتییمتویبهیچهیحفر

میآدمیخطاکاری یکهیبخواییگی  ترینیویگناهکارترینیتویگیهستر

؟یبیجایکردییکهیآدمایرویبراشونیحاللی
 

ییبگ بهیبچهیچی  

ییم یبچهیچیهیاونویلقبینسبتیحرومیتعیی   ،یتقصی  کت 

 دییبهش؟یم

یپدرونیویمادرونییمگنییمنشنیدیییم-  کشنیفرزندون؟کی  

و.یهریآدیمیشنومیاینیچرندیاتنه،ینشنیدمیهیچوقتمینیم-

هاییخودشیویبهشتیویجهنمیخودشه.یگناهییمسئول

هیچکسینبایدیتاوانیگناهیدیگرییرویبدهیویلیحاالیکهی

گمیکهیبسوزی،یبحثشیرویکشیدییوسطیبهتیاینوییم

یناپایکیکهیخوردییتایشدییاینیحاللبچه  تره.یییمنیازیشی 

 مردیرایبایکیفیکناریزدیویغرشیکرد:ی

م-
ُ
 ویبندازشیروییکولتیویگمشو.یآبروتیرویکنید

یبزرگ یپاشنهیگذاشت.یی َمردیپرس  یقبادیرایدیدیویپاشنهیپشت 

ی فیهیآب  یکهیبایج 
تیرایروییشانهیانداختیویحیت 

ُ
قبادیک پرس 
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یخودیراییم اهنیبیت  زدود،یبهیآذرخشیویمردینزدیکیشد،یپی 

 اویرایازیرسشانهیگرفتیویگفت:ی

ی- فتیدارهیبهیناموسیمحلین 
ُ
.یواسیمایا یکت   حرمتر

بهیمردیرایری یدستیرایمحکمیباییکیض  یانداخت،یکف  وییزمی  

 ییخودیکوباندیویخطابیبهیآذرخشیادامهیداد:یبریسینه

یاینایبایمن.ی- یشمایبرویداخلیحساب   آبج 

یکوچهیفریادیزد:ی  بهیآذرخشیامانیندادیویدرون 

ی»میآسارهیفرمود:یننه- فضیلیبرویبهیاهلیمحلیبگویآبج 

یموییاونهیهرکسیحرمتشیبشکنهیانگاری یتار  معشوریزیر 

یاونویشکوند.یازیدینیویایمونتونیبخوایدی حرمتیموییسفید 

یململیبودنییم زنیدیشفاعتتونیکنهیکهیبهیپارچهیحریریانگ 

 «.حاالیببیندیدینیداریدییانه

ی یآذرخشیایستادیویآوانیویکیفیرایازیدست  یفضیلیکنار  همرس 

اویگرفت.یآذرخشیزنیرایبهیداخلیهدایتیکردیویخودی

یکرد.ییییفضیلیسینهشانهبهشانه  سی 
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یخودیبریم- آمیچهیجلوییاینایچهیجلویییهیلشکر،یمنیازیپس 

یهایحرمتیدارییرسشونینیماینیآدم یموییسفید  شهیحرمت 

یاینی یلق  یازیدهن 
یزنیبودنیمنیبیشیر ننهیآسارهیویحرمت 

یینیم گمیبهشونیفقطیبراییاینهیکهیبدوننیجماعته.یاگهیچی  

یهمیارزشیندارنیچهیبرسهیبهیدهنیگذاشیر یبهدرحدیدهن

یمنیویننهیآسارهی خردیکردنیعصابم،یارزشیمنیویامثال 

 اونقدرییباالیهستیکهیقدشیبهیدهنیاینیجماعتینرسه.ی

ریرایطاق
َ
یفضیلیتشکریکردیوید طاقیبهیهمیبهازیهمرس 

هاییآوانیرایدریخوابیتعویضیکردیویخودیرایکوباند.یلباس

 



  روبِن                                                 

 

یآبیگرمیرهایساخت.یقطراتی یدوش  آبیروییتنشیزیر 

یآن یتوجهیبهیداغ  هایپلکیبست.یشالقیشدندیویاویبدون 

یگذشته،یرستوران،یخانهیباغیویماندنیدریاینی یلحظات  تمام 

یرایبست.یتنپوشیرایپوشیدیوی خانهیرایازیفکریگذارندیویشی 

یخوابیحوله ییکوچکیرایروییموهاییخودیکشید،یبهیآوان 

یآینهیایستاد.یاصالنیی یرفتهیتبسمیزدیویمقابل  گفتهیبودیرنگ 

وزه یرنگیرایاییبهیاوییمفی  یبهیهمی   آیدیبنابراینیشالیویشومی  

ینییلی یخودیدریدستیگرفت.یسایهیچشم  یاحساس  بایتمام 

یخودیرایامتدادیداد،ی یچشم  رنگیرایپشتیچشمیزدیویخط 

وزه یفی  اییرایبراییآوانیرژلبیرایبهیلبیماالندیویلباس 

یبرداشت.یسلیقه یخودیهمیبراییییاصالنیبودندیهمیلباس 

یآوان.یبایبهییادآوردنیصحنه یغرقیدریخوشر یماشی   ییدرون 

یفراخیبریلبینشاند.ی  شدیویتبسم 

ییهستییم- .یآذر؟ییهیچی    خوامیازمیقبولشیکت 

؟-  چ 

اییازیروییاصالنیدستیبهیسوییصندیلیعقبیبردیویکیسه

 آنیبرداشت،یکیسهیرایروییپاهاییآذرخشیگذاشتیویگفت:ی
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یخوشتی-  آد.ییمبازشیکنیببی  

وزه یفی  یست  اییآذرخشیمتعجبیکیسهیرایگشودیویبایدیدن 

یخوشحایلیچهره  
 اشیدرهمیفرورفت.یدریعی  

ییشده؟-  چی  

 نیازینبودیاصالنیبهیاینیواقعا.ی-

ی- یبپوشیحتر نیازیبودیخییلینیازیبود.یهروقتیدوستیداشتر

یکهیمنی اگهیبراییمنینباشهیویتوییخلوتیخودتییایهرجان 

 نیستمیباشه.ی

یخودیپشیمانینشد.یلحنیاص النیرایبهییادیآوردیویازیانتخاب 

یصورتشی چندیتاریازیموهاییخودیرایازیدویطرفیدرون 

کیرایبیداریکردیویاویرایحمامی یآوانیرفت،یدخیر ریختیویرساغ 

وزه یفی  یاویپوشاندیویتلفنداد.یلباس  همراهیرایاییرایتن 

یخودیبرداشت.یشماره ییاصالنیرایگرفتیویآنیرایبهیگوش 

ی  د.یفرسر

الویجانمیآذرخش؟یهنوزییکیساعتینشدهیازیهمیجدای-

یافتاده؟  شدیمیاتفافر
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ی  هاییاصالنیلبخندیزدیویآهستهیگفت:یآذرخشیبهینگران 

ینشده.یبیایدنبالمونیبریمیرستوران.ی-  هیج 

یعمیقیویآسودهیکشیدیویآذرخشیبایآرامشی اصالنینفس 

 افزود:ی

 زودیبیایاصالن.ی-

 منمیدلمیبراتیتنگیشده.ی-

یصداییخنده ییآذرخشیرایشنیدیویسکوتیکرد.یزنیبدون 

یدگرییبزندیتلفنیرایقطعیکردیویدستیروییقلبی اینکهیحرف 

افیکندیچهارسالیدورییخودیگذاشتیاگرییم خواستیاعیر

یصدایشی یرایبهیطرزیبدییبهیروییاویآوردیویحتر
 

حالیدلتنگ

 آنیرایعیانیکرد.ی

یمامانییم- یبریمینهاریبخوریم.یدخیر  خوایمیبایبابان 

یآذرخشیانیگونهآوی یگردن  هایشیگلیانداختیویدستیبهیدور 

هاییآوانیرایپوشاندیویاویرایبهیپیچاند،یآذرخشیکفش

یبردیسپسیروییراه یبهداشتر ییحیاطینشاند.یپلهرسویس 

یبندیبرداشتیتایآنیرایرسیبزندیامای چادریرایازیروییرخت 
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دیویبراییلحظه ریباعثیشدیدریجایبی 
َ
اییخشکیصدایید

 شود.ی

 یید؟بفرما-

یدرگاهیآذرخشیراینظارهیکردندیویاویبای مردیویزنیهردویازیدرون 

یآن یچادریرایپشتیگوشیوصلیزد.یدیدن  ش   هایک 

 سالمیحاجیخانوم،یسالمیحاجیآقا.ی-

تریگرفت.یمردیتسبیحیرایتابیدادیویزنیچادریرایسفت

یآنیدویرفتیویآمدیکردیویآذرخشیمردمک هایشیمیان 

 لیزد.یهایزیبالتکلیفیبهینگاهینافذیآن

میمزاحمیشدیمییهیمقداریباهمیحرفیبزنیم.ی-  دخیر

یگلوییخودیرایبایصدایبلعیدیویدوسوییکوچهیرای آذرخشیآب 

یزنیوی  
ییازیاصالنینشدیویمنتظریگذاشیر  ازینظریگذارند،یخی 

ریکناریرفتیویتعارفیزد.یمردی
َ
ید مردیرایصالحیندید،یازیمقابل 

یرایکوباند.ی ر 
َ
 ویزنیواردیشدندیویاوید

 دیحاجیآقا،یبفرماییدیحاجیخانوم.یبفرمایی-
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هیشدندیویآذرخشیلبیگزید.ی زنیویمردیهریدویبهیآوانیخی 

یهمسایگانیبهیخانه یرس  یزیر   ییاویرسیدهیبود.یاینیدودیازیآتش 

؟- تونیهسیر   دخیر

یلثهدندان  هاییخودیفروبردیویپاسخیداد:یهایشیرایدرون 

 بلهیحاجیخانوم.ی-

 پسیبحثتمونیطوالنیه.ی-

یتلفنیآذرخشیرسپایی  ی همراهیباعثیشدیکهیانداختیویلرزش 

اند.ی  شانهیبی 

 م.یرسکوچه-

یزنیویمردیازیراه  اختیاریتایپیکرد:یپلهیباالیرفتندیویآذرخشین 

 بیایجلوییخونهیچندیدقیقهیمنتظریبمونیتایبیام.ی-
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اصالنیمشعوفیازیپیشنهادیآذرخش،یازیآینهیبراییآبانی

یکوچ هیشد.ینگاهیهمسایگانیراینادیدهیبوسهیفرستادیویوارد 

یخانه ییآذرخشیپاکیکرد.یخوشیویخرمیبودیگرفتیویمقابل 

یخردهیشیشه یدیدن  هاییروییدیوارینتوانستیاینیویحتر

د.یآنیشبیکهیآذرخشیتلفن یرایازیاویبگی 
همراهیرایشادمان 

روییاویقطعیسپسیخاموشیکردیبراییورودیبهیاینیخانهی

کهینصیبشیشدیییتکهیشدندیویآنچههایشیتکهدست

یمطلقیبود.یاگریکارهاییکشتارگاه،یآبانیویپایی خاموشر

یعبدی یمحولیشدهیازیطرف  یوظایف  پورینبودیبایدیتمام 

ییم یآذرخشیبستینشیت  کردیاماینتوانستیویمدتیتایآمدن 

یاویشنیدیتنهایخودیرایلعنتیکرد.ی یدیروزیماجرایرایازیزبان  وقتر

ایگفتیویآذرخشیبراییدست یکهیزخمیاویبهیخودینارس  هان 

 



  روبِن                                                 

 

یخودینوازشیشدهیبودندیغصهیخوردیویآن هایرایدریدست 

 کرد.ی

 بفرماییدیحاجیآقایخودتونیببینید...ی-

یاوضاعیآذرخشیرسیعایپیادهیشدیویزنیخودی اصالنیبایدیدن 

 رایبهیاویرساند.ی

 کارتیشناساییتیهمراهته؟-

یفاصلهیگرفتیویپرسید:ی یازیماشی    اصالنیمتحی 

یشدهیآخهیتوی- ؟یچ  یچندیدقیقه.ییبراییچ   همی  

 کارتتیبهمیبده.ی-

هاییتعللیاصالنیرایکهیدیدیخودیدستیبهیکاریشد،یجیب

یگواهینامه ییاویَمردیرایجستجویکردیویدرنهایتیبهیپیدایکردن 

 بسندهیکرد.ی

فیهمونیاسیمیکهیتویی- ببینیدیحاجیآقا،ینوشتهیاصالنیرسر

 مه.یشناسنامه

یپنجره یمردیرایکشیدیویاویراینزدیک  یماشییکت  یبرد،یآبان  ی  

 هراسیدهیرایبهیاوینشانیدادیویافزود:ی
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 اونمیپرسمه،یدوتایبچهیدارم.ی-

اصالنیبداخمییکیگامیبهیجلویبرداشت،یبازوییآذرخشیرای

ینشاند،یامایاویمقاومتی گرفتیویاویرایروییصندیلیماشی  

 کردیویلبیزد:ی

ینکنیاصالنیبذاریجوابشونیرویبدمییم- هان 
یکهیچهیچی  

دون 

 آد.یازیدستمیبرییم

یبذاریاینییهیباریمنیباشمیکهیجوابیبده،یجانی- لطفایبشی  

.ی  اصالنیبشی  

یرا بدونیتوجهیویاهمیتیبهیییبرگزیدیویاصالنییآذرخشیصی 

اییکودکیمردیویزنیآوانیرایدریآغوشیکشیدیویروییصندیل

جاسازیکرد.یکمربندیکودکیرایچفتیکردیویدرهایرایبستی

 ییمردیایستاد.یسینهبهسپسیسینه

امی- دارمییایچونیبهیزنمیتندییموییسفیدتیروینگهاحیر

یمنیحرمتیکردییویبچه یکنم؟یچونیزن 
مویترسوندییتالف 

طوریجوابیدارهیویکارییبهیکاریکیسیندارهیوگرنهیبلدهیچهنگه

 بدهیکهیهمیآبیباشهیبرایطرفشیهمینونش.ی

یازیقبلیازیجلویکشیدیویمداخلهیکرد.ی  زنیچادریرایبیشیر
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 هایتمامیبشه.یهیکالغیچهلیکالغآرومیباشیجوونیخواستیمیی-

ییهیکالغیچهلیکالغایازیکجاهایآبیآدمیاگهیآدمیباشهییم- دون 

یزنیمنیسندهیخورنیویبهشونیاهمیتینیمیم ده.یحرف 

یاینیجماعتیکهیازیرسشونیگندیوی نیازییندارهیکهیبراییامثال 

یزیرزیرگییم یازیزیرشونیکثافت  ریزهیامایبهیچشمشونیعیب 

یپایکیروکنه.یآدیمدریخودشونینیم  ک 

یزنیقامتیراستیکردیویگفت:ی  مردیکنار 

لهمایفقطیخواستیمیاینیشکایت- یهایویگ 
 
هاییاهایلیدستیگ

 ازیرسمونیبرداره.ی

یبهیمنیویشمایویاهایلیچهیربیطیدارهیبقیهیچه-
 
طوریزندگ

یخودشیگرمیباشهیبهیماییم ؟یرسیهریآدیمیبایدیبهیآخور  کی  

یکاریییم یبایخودشچهیمردمیچ  ونیویزندگیشون؟یمگهیکی  

یکهیتوییخونه رییبهیشماهاییممت  زنم؟یمینشستمیچهیض 

یکنمیبهی اینمیبدترینیکاریدنیایرویبکنمیبهیقولیمعروفیهرچ 

 خودیکنم.ی

ییچادریرایبهیدندانیگرفت،یصدایآرامیکردیویلبیزنیلبه

 جنباند:ی
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ویمسئولیدونستیمیبیایمیتکلیفمونیروشنیکنیمیمایخودمون-

ی هیکهیاینیهمهیشکایتیشدهیازیمایکهیخونهیویببینیمیچهیخی 

 دادیمیبهینااهل.ی

یخودمونیم،ی-
 
یزندگ ببینیدیحاجیخانومیهرکدومیازیمایمسئول 

یخودمونییم ذارنیچهیبدیباشیمیچهیخوبیبایمارویتوییقی 

یعملیخودمونیسنجیدهییم شیم،یهروقتیشمایبهیخاطر 

ریدیدییویمجازاتیشدییبعدشیبیاییقه یمنیض  ییمنویعمل 

ی  .یبگی 

یبشیمیخونهمایفقطییم- مونیبهییهیآدمیبایکاریخوایمیمطمی  

خوبیدادیم،یاییبابایگناهینکردیمیبهیتنهاییشیرحمیکردیمیوی

 شیم.یدونستیمیثوابیویکبابییمدلمونیسوختیبراشینیم

یهرکسیمتفاوته.یبهیمایچهیمردمی- کاریخوبیمعیارشیازینظر 

رشونیچهییم یکهیض  یبایخودشونیویدنیاشونیهمی   بهیمایکی  

یتمومه.یدستیازی یهمهیچی   ویاجتماعیاطرافیماینرسهییعت 

یپیدای یخودتونیپریازیعیبیدیدنبال  یزنیمنیبردارید.یوقتر رس 

کردنیایرادیتوییبقیهینباشیدیکهیظاهریویباطنیخودتونی

یعیبیفقطیخداست.ی  بپوشوندیدیچونیگلین 
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یگام یرایهدف  هاییخودیکردیویزنیمرسانهیاصالنیماشی  

 پرسید:ی

یتوییخونهچرایزی- میشوهرشر ییماینتیکنارتینیست؟یگی 

 خواهد؟چهییم

یخانوادگیمونیبهیخودمیویخودشیربطیدارهینهی- مسائل 

یخاله یخونهخانباچ  اضیتییمها.یدرضمنیپول  ییحقیاعیر گی 

یدیگهیخونه میبهشیفروختر  ییتوینیستیکه.یندارییگی 
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ی آنیمحلهیوییدندهیرایجایانداختیویحرکتیکرد.یترکیکردن 

یممکنیبود.یآذرخشیدریاینجایعذابیآدم ینیکار 
هایشیبهیر
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یکشیدیویآزارییمیم
 
اییاویدخالتیدید.یزیادییدریزندگ

یفردییبراییآنیم
 
هایمعنایکردندیویحریمیشخضیویزندگ

 نشدهیبود.ی

یداریدیجمعیکنیدیفردایازیاینیجایبارتونی- یامشبیهرچ  همی  

 کنم.ییم

التیرایبهیدستیکودکانیآذرخشیبایسکوتیدویعددیشک

بهیزد.ی یض  یبهیفرمانیماشی   دیویاصالنیخشمگی    سی 

.یبوییگندیخوامییهیروزیاضافهدیگهینیم- تریاینجایبمون 

ییم یییتویرویزبالهآدیبعدیخونهمحلیازیدهیفرسج  دون 

یآدمهینهییم یتنگ  یروز  دونن.یمایشنیدمیهمسایهیبهیدردیبخور 

 ییحلقش.یتنگیکننده

 هایکنارمونن.یبچهیآرومیباشیاصالن-

یخیابانینگه یرایکنار 
داشتیویبدونیآنکهیبهیکولریماشی  

یآورد.ی یخودیپایی   روشنیتوجهیکندیشیشهیرایتایآخرینیحد 

یبودیویحالشیتعریفینداشت.ی  عصت 

یزیادییهمینیمفردایصبحییم- خوادیفقطیریمیتوییخونهیچی  

 بریم.یلباسیویوسایلیمهمتونیروییم
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 ت.یخونهیکهیهنوزیآمادهینیس-

ییمامانتیموندهیفقطییهیچندیروزیبمونهیرنگیکارییطبقه-

پیشیخودمونیتایخونهیتکمیلیبشهیمگهیغریبهیاستیآخه؟ی

 اصالیدوتایساختمونیبراییخودش.ی

هاییجدیدیییکولریرایروییاصالیتنظیمیکرد،یشکالتدریچه

دیبرداشتیویبهیجزیکودکانیمشتیمردیرای یداشی  رایازیدرون 

صالنیُمچیآذرخشیرایگرفتیویروییآنیهایُپریکرد.یاهمیازیآن

یپنجهبوسهیزد،یپنجه  هاییاویقفلیکردیویگفت:یهایشیرایمیان 

 بایاینیمامانیزرییشمایخییلیکاریدارم.ی-

ییبهتینگه.یاونیروزییکهیاومدمی- منیازشیخواستمیچی  

میبهیمحضیدیدنیآبانیویجلوییدریخونه تیتایآوانیرویبی 

یصداتیفراریکردمیویازیاونیبهیب عدیازیمامانمیشنیدن 

 خواستمیاونیبیادیمهدیویبره.ی

ر.ی-
َ
 لعنتیبهیمنیکهیاویروزیدیریرسیدمیدمید

 آذرخشیدستیمماسیبایدهانیاصالنیثابتیکردیویگفت:ی
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ویلعنتینکنیهریباریازیگذشتهیبراتیتعریفیاینقدریخودت-

کردم،یازیدیدنیمامانمیویآوردنش،یازیرسنوشتیخودمیوی

ویلعنتینویدیدییخودتآرزویویآوانیگفتمیاصالیهرباریکهیم

 کردی.ی

 لعنتیبهیمنیکهیاینیبالهایرسیخودمیویتویویسوگیلیآوردم.ی-

هاییاصالنیسقوطیکردندیویآذرخشیقطراتیاشکیازیچشم

دهیاویراینگریست،یلبه یفرسر ییشالیرایباالگرفتیویآنیبایقلت 

یمردیگذاشت.یرایگوشه  ییچشم 

یکنیم.ی-  فردایصبحیبیایکمکمیتایاسبابیکیسر

 دهیآذرخشیرایبهیسینهیچسباندیویگفت:یاصالنیبغضیکری

انیکنمیاصالییهیکاریییممنینوکرتم،یقولییم- کنمیاونیدمیجی 

 چهارسالیمحویبشه.ی

ی یبحثیرایمنحرفیکردیوین   هوایپرسید:یمسی 

یزدی؟-
 

 دیواراییخونهیچهیرنگ

،یفقطیهمونیرنگ- یویآن 
.یسفید،یزرد،یسی   یکهیگفتر هان 

وزهیییخودمیزدماتاقیخودمونیرویبایسلیقه  ای.یفی 
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یباالیکشاندیویادامهیداد:ی  آبیبیت 

خریمیهمهیریمییمدونمیوسیلهینداریمیهمونیفردایباهمییمیم-

یبهیسلیقه  چینمیشون.یییتویبعدمیبایهمییمچی  

ییمخونه-  شه؟ییاالنتیچ 

ییمتویاونجاینیم- ییجدیدیهمهیریمیتوییخونهآییبراییهمی  

ییم یاونجایدستینخوردهیبافر  مونه.یچی  

یکودکانیکهیآنآ هایرایمتعجبیذرخشیچانهیلرزاندیویبایدیدن 

کردندیازیاصالنیفاصلهیگرفت،یدرونیصندیلیفروینگاهییم

یافتادهیبریشانه یرفتیویشال  هایشیرایرسیکشید.ینهیتوان 

هیبودنی یخی  یدیدن  پاسخیدادنیبهیکودکانیرایداشتینهیتاب 

 هایرا.یآن

 خونهیباشیم؟یخوایمیتویییهبابایمایبایخالهیویآوانییم-

یرایروشنیکردیویپاسخیداد:ی  اصالنیماشی  

 آرهیبابایتویییهیخونهیکناریهم،یدوستیداری؟-

 خییلیزیاد.ی-
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آبانیذوقیزدهیکیمیخودیرایجلوتریکشاند،یدستیبری

 اییآذرخشیگذاشتیویپرسید:یصندیل

یصدایکنم؟یمثلیخالهیخالهیمنییم- تونمیآوانیرویآبج 

 نه.یزیروسانایکهیخالهیرویایرویصداییم

یویناراحتیبهیاصالنینگاهیکردیویمردیازیاوی آذرخشیغمگی  

 روییگرفت.ی

 آرهیخالهیهرطوریدوستیدارییصداشیبزن.ی-

یخندانیرایبوسیدیویگفت:ی  آبان،یآوان 

.ی- یمنیهستر  تویدیگهیآبج 
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ییکی آذرخشیویاصالنیهردویهقیزدندیویآبانیبایبهییادیآوردن 

یپرسید:ی
ً
 موضعیرسیعا

کنمیپسیاشکالیندارهیاگهیلیشمایآبجیمویبغلییممنمیمث-

شمایهمویبغلیکنیدیمنیبغلیدوستیدارم.یمامانیسوگیلیهمی

 کرد.یهمیشهیمنویزیادیبغلییم

آذرخشیازیزیریچشمیبهیاصالنینظریافکندیویمردی

یخشمیویفشاریسفیدیرنگیشدند.یرسپنجه  هایشیازیشدت 

ی- روییچرایاینقدریاینیبچهیرویبزرگیباریآوردیدیکهیهمهیچ 

 بفهمهیویحالیشیبشه؟

یاینطوریباشهی- ،یخودتیدوستیداشتر خودتیخواستر

 دقیقایهمونجوریکهیآوانیرویبزرگیکردی.ی

هاینبایدیزودیبزرگیبشنیخودیمنیکهیغلطیکردمیاصالیبچه-

 یهیشبهیبزرگیشدمیبهیکجایرسیدمیآخه؟

 بهیقدرت،یتویواقعایقدرتمندییزن.ی-
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یزد:ی  بداخمیترسر

ین- کنیتویهیچوقتیکاریغلطیدیگهیهمیبهیخودتیتوهی  

 دی.یانجامینیم

یخودیرایبهیکودکانیداد.یباهمی آذرخشیتبسمیزدیویحواس 

یداستانبازیییم اییکهیآبانیهاییخیایلکردندیویرسگرم 

کردیشدند.یپرسکیادعایداشتیسوگیلیهریشبیدریتعریفییم

دهدیهاییفرشتگانیویابرقهرمانانیخودیرایبهیاوینشانییملباس

حیایشیقصهیتعریفییمویقبلیازیخوابیبری کند،یاویرسر

ی اییجزئیاتیدادیویاصالنیویآذرخشیماتمیزدهیبهیموسیفر

ی ،ین  یکهیدریرستورانیبایژوبی  
یزمان  دندیحتر کالمیگوشیسی 

یهمینشستهیبودند،ییم گفتند،یرویا،یروسانایویزرییگرد 

بردندیبازیهمیاینیهاییروسانایلذتییمخندیدندیویازیمزاحیم

 .یهایدورینشدیغمیازیآن

یکنیم.ی-  مامانیفردایقرارهیاسبابیکیسر

 زرییازیدستیازیتفکریکشیدیویپرسید:ی

 چرایاینقدریزود؟-
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امروزیبازمیمعرکهیگرفتهیبودن،یننهیآسارهیبهیپرسشیقبادی-

یگیسیسفیدشیبهیمیونیبذاره،یمعرکهیجمعی دیکهیقسم  سی 

شدیویپشتیبندشیحاجیآقایویحاجیخانومیاومدنیکیلیحرفی

ینیاریییبارمیکردنیبعدمیگفیر ی سندیویمدرکیدرستیویحسان 

یپویلیکهییم ینیسیر  یچونیمطمی   نیحاللهیبایدیتخلیهیکت  گی 

 یانه.ی

بیگرفتیویآذرخشی یض  زرییعصیانیویمتشنجیبایپایبریزمی  

 اضافهیکرد:ی

یمدارکمی- چونیوکالتیتامیبهیاصالنیدادمیبراییطالقیویکت 

یکارامی یویاصلیشناسنامهیدستیخودمیبودیویمنمیپیگی  داشیر 

میدیاسمیاصالنیبدونیمهریطالقیموندیتوییشناسنامهنش

اونوینشونشونیدادمیگفتمیطرفیشوهرمهیبهیجاییخایلی

 اسمیبچهیاشارهیزدن.ی

 اییکردن؟یتویچهیکردی؟بعدشیچهیغلطیاضافه-

یدلتیبخوادیقطاریکردمیبراشونیوی- شهریآشوبیشدم،یهرچ 

شونیکردم،یخییلیروشونیزیادیبودیکهیبازمیپافشارییحواله
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ونیویکردن رفتمیسمتیاصالنیازشیمدرکیییمنمیزدمیبی 

یشوهرمه.ی  گرفتمیگفتمیببی  

یساالدیرهایکردیوی یفاصلهیگرفت،یچنگالیرایدرون  زرییازیمی  

 پرسید:ی

یکاریکرد؟-  اصالنیچ 

 دهنشونیرویاساشیبست.ی-

هاییخوبیکرد،یمگریپامینرسهیبهیاونیمحلهیویآدم-

یحیاییم ینیمعوضیشیهرچ  .یگمیبدترییمکنمیویهیج   کی  

یماجراییقربونیویامروزیضف نظریکردیویزرییازیگفیر 

 آذرخشیگفت:ی

خوادیمامانیتایاالنیسکوتیکردییازیاالنیبهیبعدمیبکن،ینیم-

یهمیبگیمیویکنیمیبازمی یهستیمیهرچ  یمایدیگهیرفتت  کارییکت 

گفتیمیاصال؟ییکشنیسمتمون،یمگهیکمانگشتیاتهامییم

ینیم  کنهیهیچوقت.یذاتیخرابیآدمیتغیی 
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تریکردیویندیلیرایبایتکانیدادنیپاهایشیبهیزریینزدیکص

یرنگیویچشممشکوکیبهیچهره یاویییبدون  یفروغ  هاییبدون 

 زلیزد.ی

یانگار!ی- ییشدهیمامان؟یناخوشر  چی  

یخوبهیمشکیلینیست.ی-  نهیهمهیچی  

مربوطیبهینضتیباباست؟یبازمیاومدیرساغمون؟یتویینبودی-

 منیکارییکرده؟

یزری یذهن  یییفریادیکشیدیوینضتیازیاعماق  یازیبند  براییرهان 

یماندهیدریگنجینه یافکار  یزنیدرخواستیکمکیقفس  ییمغز 

یییکردیویاو یبهیزندهیکردنیخاطراتیمردین  اهمیتینسبت 

 گفت:ی

کمیدلمیبراییآرزویتنگینهینضتیروینیستیچندیوقته،ییه-

 شده.ی

یکهیتمامیشدییمکاراییجابه- ریمیرساغش،یبهشیرسیجان 

کنیمیویبعدشمیشیآزمایشیآوانیرویتکرارییمزنیم،یبعدیم

مونیشناسنامهییم ییمبراییدخیر یم،یگفتاریدرمان  بریمشیگی 
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یتایبتونهیبرهیمدرسه،یمامانیتویازیخونه ییجدیدیراض 

؟  هستر

یحواسیگفت:ی  زرییرستکانیدادیویبدون 

یندارن.ی- یسنگیقی   آرزویویامی 

یآذرخشیمردمک هایشیمرتعشیشدندیویبایلحنیاندوهگی  

 فت:یگ

یینیستیکهیبراشونیدرستییم- یچی   کنمیازییادمینرفیر 

 فراموشمیبشن.ی

یشدیویافزود:یی یگلویشیباالوپایی    سیب 

هاییمیمامان،یامونیازیمایهاییدورانیمایزندههفراموشیشدی-

هایبهیقدریلذتیهاییایستادهیوگرنهیزیریخاکیرفتهمرده

ی امیندیدنیویدلخوشینداشیر  ،یاحیر
 
دنشونیازیزندگ نی 

 رن.یقتیازییادینیمهیچوی
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یکهی یکشید.یزمان  سیگاریرایزیریپایلهیکردیویچمدانیرایروییزمی  

یخاکیکردهیبودیآسمانیستارهینداشتیویامشبیبهی ترک 

یظلماتیبهیاستقبالشیآمد.ی یورودشیبازهمیشب  محض 

یرنگیخودیرایپشتیگوشینیشخندیزدیویت یموییزیتون  ار 

یاویرایخستهیکردهیبودیو یطوالن  یییفرستاد.یمسافت  غم 

یکهیدریآنیهزارانیآرزویویعشقیرایچالی بازگشتیبهیمکان 

ی وب 
بیشد.یروحیمض  یاویض  کردهیبودیهمچونیشالقیبریتن 

یخودیکشاندیویبایخودیرایهمانندیچرخ هاییچمدانیبهیدنبال 

یافشاریعینک یجیبیبهیهاییدیدن  یخودیرایازیدرون  طت 

یفاصلهیگرفتیویبایشوقیتیغه یرساند.یمردیازیماشی   ییبیت 

یدوان یرسد  دوانیبهیسوییاویآمد،یساعدهایشیرایگشودیویتن 

یبازوهاییخودیحبسیکرد.ی  برادریرایمیان 

لیان.ی-  خوشیاومدییآقایا 
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یافشاریگذاشتیویازیاویفاصلهیگرفت،ی تف  لیانیدستیروییک  ا 

 ویگفت:یرسیتکانیدادی

 ممنونمیداداش.ی-

یامانیدادنیبهیافشاریپرسید:ی  بدون 

 بقیهیکجان؟-

یییافشار یشدیبایحرصیلبیازیرسدیین  لیانیخشمگی   نهایتیا 

 زد:ی

ماهمیخوبیم،یخوشحالیمیازیدیدنت،یخییلیدلمونیبراتی-

 تنگیشدهیبود.ی

لیانیبهیکنایه یاویگذشت،یا  هاییافشاریاهمیتیندادیویازیکنار 

انرژییاویکمیهایازیریزهنیویسنگهاییچمداصداییچرخ

یبرساند،ی کردندیویسیعیکردیهرچهیزودتریخودیرایبهیماشی  

یرسیدنیشاشیهایشیرایپرشتابگام تریبرداشتیویبهیمحض 

ی یماشی   یصندوقیعقب  ریرایزد،یچمدانیرایدرون 
َ
رویید

ی گذاشتیویخودیرایروییصندیلیشاگردیرهایساخت.یطاقت 

یزیادیازیحدینداشتیوی یسخن  یبرایشییشنیدن 
 

یدلتنگ حتر

ی  معنایبود.ین 

 



  روبِن                                                 

 

یه؟- لیانیاومدییبرجیزهرماریخی   ا 

یکالم یبراییشنیدن 
هاییافشاریدریخودیپیداینکرد،یگوشر

یکهیخواستی یجیبیخارجیکردیویهمی   هنذفرییرایازیدرون 

یاویزدیویغرید:یآن یدست   هایرایدریگوشیبگذاردیمردیزیر 

یفیاییازتیتعریچهیمرگتهیتویپرس؟یاصالنیطوریدیگه-

 کرد.ییم

یخودیرایباالیدادیویبایاستهزایگفت:یگوشه  ییلب 

یاصالنیزندهیاست؟یعجب!ی-  ا 

آرهیزندهیاستیمشکلتیچیه؟یبایزندهیبودنیمایجاییتوی-ی

انییمتنگییم یمیگذشتهیجی   شه؟شه؟ییایاگریبمی 

یچشم یسپید  یرایازیآسمان  یسارهاییروشنان  لیانیکوچ  هاییا 

ایچرخاندیویراهنمایزد.یدیدیویسکوتیپیشهیکرد.یسوئیچیری

لیانیاویرایبهیجوخهیوصلهیزدندیوی ینگاهیا  رسدییویخاموشر

بارانیکردند.ی  ییتی 

ینیم- یکهیگفتر یهیچکدومیازیاینان  شه.یکالیبراییمنیهمهیچ 

 شه.ینیم
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لیانیترجیحیدادیساکتیماندنیرایفراموشیویافشاریدلیبهی ا 

 کالمیاویداد:ی

ییبابایبیایپیشیخوادیبرییخونهدورتیبگردهیافشارینیم-

 خودم.ی

یسیگاریرایازیجیبیخارجیکردیوییکینخیازیآنیدرآورد،ی پاکت 

 هایشینخیسیگاریرایبازییدادیویگفت:یالییپنجهالبه

 ییآقایصولت.یمستقیمیبرویخونه-

یلب دیویفندکیرایزیریآنیگرفت،یسیگاریرایبهیکام  هایشیرایسی 

 بهیشعلهیزلیزدیویدودیرایدریحلقیبلعید.ی

ییییمبرویخونه- رجانیخانومیتایبهشیبگمیکهیاصالنیبایدخیر

 کهیبهشیانگیخیانتیزدهیرفتهیزیرییهیسقف.ی

میبرنیاورد.ی
َ
یشعلهیسوختیوید یانگشتشیدریمعرض  پوست 

ی یویفراریازیزبانیچرخاندنیرایفراموشیکردهیبود،ین 
 
حوصلگ

 اصالیآمدیتایبگویدیویعقدهیخایلیکند.ی

یرسونیبشم- یدستیاولیدارم،یخی  یدقییبرویتایبگمیخی  ویپیک 

 دادنش.ی
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یچهره  
ارتیویافشاریماتیویمبهوتینگاهیخودیرایبی   ییپریازیرسر

یییسوختهپنجه یناگهان  ییپرسیردوبدلیکردیویدرییکیتصمیم 

یفندکیکوباندیتایخاموشیشود.ی ر 
َ
 برید

یحرفیزدنه؟یتویچرایاینطوریشدی؟- لیانیاینیچهیطرز   ا 

 منیهمونجوریشدمیکهیمامانیخواست.ی-

ییکهی- یکهیاالنیاونیچی   یتلفنیدیدیمیبایایت  ازیتویپشت 

شه.ی یتایآسمونیتوفی  یزمی    هستر

یمیکهیازمیساختید،ییهیمتظاهریرسیبهیراهیوی- منیهمونیچی  

.ی یقربون   مطیع،ییهیتیکهیگوشت 

شیرایروییلبه بیتایانتهایسوزاندیویفیلیر ییسیگاریراییکیض 

یبهیهوی یدودیراییکیجایازیدهانیویبیت  د،یتمام 
یفرسر یماشی   ر 

َ
اید

 فرستادیویپرسید:ی

 االنیسهیتایبرادرزادهیدارم؟-

 آرهیسهیتا،یتینوش،یآوانیویآبان.ی-

گشتیاالنیدیگهیبایدیزنیمنیزایمانیاگهیزمانیبهیعقبیبریم-

 کرد.ییم
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لیانیتبسمیزد.ی یگلویقورتیدادیویا  یخودیرایبایآب  افشاریبغض 

یبرادریرایزیادیدیدهیبود،یصداییفریادهاییاویرایبسیاری درد 

لیانیازیتکراریییبودیویشنیده یا  هاییترینیصحنهزانویزدن 

دنیبهیحرف لیانیویگوشیسی  یاینیا  هاییروزگارشیبود.یدیدن 

یاویدردناکیاویازیگذشتهیاسفناک تریبودیویکاشیهرگزیدنبال 

 آمد.ینیم

؟بایدرسیویکاریچهییم-  کت 

یبحثینبودیداداشیویلییم- یبراییتغیی  یخون  گذرهیمورد 

 هیآخراشه.یییتخصصمیدیگدوره

یپروانهی- اولیویآخرشیفرقیندارهیتویهمیشهیازینظر 

 متخصض.ی

 سیگاریچندمیرایبرداشتیویگفت:ی

یرویبراشیهمیشهیازمییم- یسوغانر خواستیبراشیآهنگ 

گفتیقدریمامانیبدشیمیومدیمنیسازیبزنمییمبزنم.یچه

 کرد.یکنه.یهمیشهیرسشیدردییمرسشیدردییم

یزیشدهیازیغصهیغرید:ی  افشاریلی 
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لیان.یای-  نقدریسیگارینکشیا 

 سیگاریرایکنجیلبیگذاشتیویمجددایفندکیرایروشنیکرد.ی

یعادتیکردمیداداش.ینیم- یتایهواپیمایبشینهیچهیعذان 
دون 

یدودییانگاریتمامیتنمیدردییم  کرد.یکشیدمیازین 
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یرایازیپنجرهیخارجیکردیتلخندیزدیوی یکشیدیویدود 
شیشهیرایپایی  

 افزود:ی
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گمیکاریخوبیه،یسیگاریکشیدنیواقعایبدهیخییلیبده،ینیم-

یباریکهیکشیدمیگلومیتایمعدهیسوخت.ی  اولی  

 نکنیاینطوریبایخودتیبرادریمن.ی-

یخودتیبرادریمن.ی-  کاریازیمایگذشتیبهیقول 

یدگرییگرفتیویادامهیداد:ی یغلیظ   کام 

زیزلفیمایآویختیدیشعله-
َ
یرهنمایک ییسیگاریشدیویآنیچراغ 

 جانیرایسوخت.ی

.یشیآقاییشاعرالسلطنهبقیهیخب- زایباشر  ییمی 

 بقیهینداره.ی-

ییمآدینیمشعرینیم-  آدیویجگریسوز.یآدیکاملییمآدیوقتر

یبعدیی یگذاشتیویپاکت  یترمزیدستر یخایلیسیگاریرایکنار  پاکت 

 رایگشودیفندکیرایبازیکردیویگفت:ی

یدلبند- یسمند  یگیسیکمند،یآنیاسب  یمویافشان   آنیدلی  

ینشستهیدریآنیجامیویجهانیوی یغریب  یاینیمفلوک  جان 

 ظلمت

 آنیکهیرفتیویربودیسوییچشمیازیمایبرحسبیمصلحت
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یرایازینگاهیمانده  بهیراهیمایخفتیویخفتاندیبرق 

فتهی
ُ
ک یش  یشمایلیاویرفتیویلب  یباغ  ییمایرایدوخت،یچلچراغ 

 مایرایکوفت

یرهنمایکزیزلفیمایآوختیدیشعله ییسیگاریشدیویآنیچراغ 

 جانیرایسوخت.ی

یاف  
یخانهیسکوتیکردیویکابی   ر 

َ
ید شاریازیبزرگراهیتایمقابل 

یدریَبریگرفتیتنهایگایه یرایخاموشر قییماشی  
َ
یصداییت ق 

َ
ت

ی یییفندک  لیانیبهیگوشیرسیدیویدریانتهایصداییموسیفر اییا 

ی یکوچهیگذشتیویبایدیدن  پخشیشدهیازیهنذفرییپرس.یازیخم 

یبرگ یدرختیسنگریزهاصالنیکهیزیر  بایپاییهایرایهاییرقصان 

یجاییمجابه ونیدادیویبایزدن  یخودیرایُپریصدایبی  کرد،ینفس 

یزباله یسطل  یرایپشت   ییشهرییپارکیکرد.یراهنمایماشی  

لیانیپیادهیشو.ی-  ا 

یاهمیتیبهیجمله رویییافشاریوینگاهیکردنیبهیروبهپرسیبدون 

 گفت:ی

 بهشیبگویبرهیتماییلیبهیدیدنشیندارم.ی-
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تیییالزمهیبگمیاونیتنهایکیسیکهیبودی- یتویویهی  کهیپشت 

یمنیکهیمنیبودمیاینییهیموردیرویفراموشیکردم.ی  موند؟یحتر

ییرویفراموشینیم- یاگهییهیکارییرویتویهیچوقتیچی   کت 

.ی ینخواستر  نکردیییعت 

ه یپیادهیشد،یاصالنیبایدستگی  ریرایکشیدیویازیماشی  
َ
یید

لیانیآمدیویاوییکیقدمیعقبیرفت.ی  شوروشوقیبهیسوییا 

ی-
 

 شه.ییرفعییمبایدیدنیهمیدلتنگ

لیانیسپسیافشاریراینگریستیوی اصالنیماتیویمبهوتیابتدایا 

بریجاییخودیثابتیقدمیماند.یانتظاریهریحرفیویعمیلیرایازی

 هایرا.یبرادریداشتیاالیمحرومیکردنیخودیازیآن

 افشاریلطفایچمدونمیرویبیاریداخل.ی-

یاویشد،یفکشی  
لیانیرایگرفتیویمانعیازیرفیر  اصالنیبازوییا 

یصدایدادند.یویدندانسفتیشدی
 
دگ  هایشیازیشدتیفرسر

 ولمیکنیاصالن.ی-

؟یبازویگندهیکردییفکریکردییولینکنمییم- یکاریکت  خواییچ 

 مغزتمیگندهیشده؟
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لیانیبدونیتقالیپنجه  هاییاصالنیرایگشودیویگفت:یا 

.ی-  منیکارییندارمیباهاتونیباهامیکارینداشتهیباشیدیهمی  

 چرایاونوقت؟-

یخودم-
 
کردمیشمایبایقهریوینازتونیکاریییمیویمنیداشتمیزندگ

 ییخرابیشده.یکردیدیبلندیبشمیبیامیتوییاینیخونه

یالیانیگذاشتیویغرید:ی  افشاریازیپشتیدستیبریدهان 

 یم.یآرومیباشیدادینزنیتوییکوچه-

ییزبانیکشید:ی یافشاریزدیویتی   یساعد   بایآرنجیبهیزیر 

باریآرومینیستمیحقینداشتیدیازشیرویبرگردونیدیتایروزییدهی-

ی شمیزنگیبزنهیعزوجزیوینالهیکنهیکهیتنهام،یغریبم،ین 
ُ
کسیک

کردنیداداشاتیبیایبهیدادمیبرس.یبیسیچهارییفقطیصدایی

گریهیتوییگوشمیبودیاونقدریزنگیزدنیکهیدیگهیبریدمی

یالتماسیسوپرایزمیکردنیاگهی دستیآخرمیبایبلیطیویچاشت 

 کردیدیمنیاالنیاینجاینبودم.یشمایبهشیپشتینیم

یمامانیدریحقیمنیچهیکرده.یتویکهییم-  دون 

لیانیبهیکتفیاصالنیکوباندیویفریادیزد:ی  ا 
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یتوینیم- یرسیمنیآوردهییایخودتیرویزدیییعت  یچهیبالن 
دون 

؟ی  بهیندونسیر 

یازیهرکسییم- تونهیدونمیویجزیخودمونیهیچکسینیمبهیر

درکمونیکنهیکهیجاییاونیهمهیعالقهیویعشقیویدوستی

امیویع یرویفقطییهیاحیر  ییکمیرنگیگرفته.یالقهداشیر 

لیانیقدیمیعقب هایشیمنقبضیشدندیویتریرفت،یشقیقها 

یکهیدادیزد:یییسینهقفسه یشدیزمان   اشیبهیشدتیباالوپایی  

قراریشدیهواییمنویداشتهیباشید،یهواییاهایلیخونهیرویتای-

منیدیگهینیام.یمنیاینجایاومدنیرویدوستینداشتمیبازمی

ی یمجبورمیکردیدین   مرام.یمعرفتایین 

 آبیگلویقورتیدادیویاضافهیکرد:ی

یوایسمیکهیهنوزی- نامردایکهیباعثیشدیدیمنیبیامیویبازمیجان 

یوسایلم،یعشقمیویاهدافمیروییم  
ده.یخییلیبوییسوخیر 

 نامردید.ی

ییچمدانیرایگرفتیویاصالنیبایخشمیویعصبانیتیزیادیدسته

یکوباندیوی یالیانیرایسفتیچسبید،یمحکمیپایبریروییزمی   مچ 

 الیخودیکشاند.یپرسیرایدنب
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ذارمیبرییاونقدرییاهللیبیایبرتیگردونم.یهیچیجایهمینیم-

شونمتیتوییفرودگاهیتایبلیطیبرگشتیبراتیپیدایکنمییم

یوینگاهیماینکردن.ی  آخهیعادتیدارییبهیتوییفرودگاهینشسیر 

ی یدویبرادریایستاد،یمتاسفیویافشاریمیانج  گرییکردیویمابی  

 متالمیگفت:ی

 بسیکنیدیبایدوتاتونم.ی-

 دونمییهیباریاومدهیایران.یمنیکهییم-

لیانیمیخکوبیشد.ی یافشاریهمانندیمایهیبازیویبستهیویا   دهان 

یدارمیکهیاومدییویلی- یماجرایخی  لیانیازیریزیجزئیات  آرهیآقایا 

یمنویشمایکشوندید.یحاالیداریییم
 
 گ

 

 

 

 ی
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انیبهیاصالنیزلی یزردیویحایلیحی  یپرسیپرید،یبایرخ  رنگیازیرخ 

 تازیسخنورییشد.یدیویمردییکهزی

باباییشقایقیبهمیزنگیزدیگفت:یاینیپرسیرویبرگردونیدی-

یمنیداغونیشد لیانینامردیشدهینیم»گفتم:ی«.یدخیر آدیا 

یویبروی«.یدیگه یعشقتیرویبگی  یادتهیبهتیگفتمیبرگردیدست 

ییم ؟هرجان  یگفتر یکن؟یتویچ 
 
 خواییزندگ

یدستیبهیترقوه بهیزدیویغریدیبایپشت   :یییپرسیض 

؟- یگفتر  یاهللیبگویچ 

مامانیپرسیدوستشیرویگذاشتهیبپاییمنیباشهیویاینکهیمنی-

یاونجایبریدم.ی  دیگهیازیهمهیچی  

لیانیرایگرفت،یاویرایبایآنیهیکلیویقامتیاصالنییقه ییا 

ینشاند،ی همانندیپریبلندیکردیویروییصندوقیعقبیماشی  

هاییخودیرایروییسینهیچلیپایویپیوندیابروهایشیرایدست

 کرد.یتنگیی

یگفتمیبهیباباییشقایق؟-  منیچ 
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تیروییم- یکارهاییدخیر لیان.یتمام   کنمیبذاریبرهیپیشیا 

یمحکمیاونیمرد.ییگی- آرهیهمینویگفتمیویجوابمیشدیتویدهت 

یکفری شیرویبفرستهیبالد 
ینشدیدخیر بودیبدتریمامانیمایحاض 

یشدییکیماهیتمامیهریشبیبرهیاونویازیفرودگاهی ویلیحاض 

 جمعیکنه.ی

لیانیایستادیگشتهیویدلخوریپهلوبهافشاریرسی پهلوییاصالنیویا 

 ویپرسید:ی

یحرفییم- یاصالن؟ازیچ   زن 

رفتیپارکینگیشدییمازیاینکهیشقایقیهریشبیهرشبیپاییم-

یاینیاحمقییم نوشتیبرگردیویاونقدریفرودگاهیویروییماشی  

نشستیتاییایازیرسماییکفیاونجاییایازیگریمیاونجایمنتظرییم

بعدیاینیآقایکهیادعایدارهیدوستیندارهیبیادیماشینایتلفیبشهی

یشنیدیپاشدیاومدیویبهیجاییاینکهی اینجایچهیکرد؟یوقتر

 صورتیمسئلهیدرستیکنهیزدیکلشیرویپاکیکرد.ی

یلباشک هایشیبندبندیشدندیویبایهایشیروییهاشور 

 صداییخشیافتادهیگفت:ی

 لجیکردمیبایخودم.ی-
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دیشیبریدادییوییمکردییکهیعرضهیخرجییماگهیلجینیم-

یروی یزندگیتونینهیاینکهیماشی   یبریدین  یتایدوتان 
محض 

یتوییفرودگاهیتایدوبارهیتکیوی یویبشیت  بردارییآتیشیبزن 

تنهایبرگردی.یخودتیاینیکاریرویبایخودتیکردی،یخودتی

یمقض،ی .یآرهیآقایمامانیمقض،یباباییاونیدخیر مینداشتر
َ
َجن

،یحاالهمییکلیعالمیمقضیویلیخودتیصدریهمه گلهیییاونان 

 ویشکایتیویکنایهیرویبسیکن.ی

 نفسیگرفتیویادامهیداد:ی

هاییزندگیمونینهیمنینهیتویعرضهینداشتیمیویدوتامونیزن-

رویبایترسویبودنمونیاذیتیکردیم.یعشقیرویازیخودمونی

کندیمیویازیترسشیخاکشیکردیمیدری    غیازیاینکهیبذرهیوی

یهمهجوونهییم یزنه.یمامانیآرهیباعثیویبان  شه،یمنیبرخالف 

ایپرسیمیرویثابتیکردمیویاالنیدیگهیراهمویجدایکردمیه مهیچی  

تایبراییاینیدلیصاحابیمردهیبجنگمیدیگهینوبتیتوئهی

ییگذشتهیرویچالیکنیویپرسیبشویداداش،ییهیکمیتویازیکینه

 براییمامان.ی
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لیانیرایزدود،یپرسیییکتیرایباالیآوردیویاشکافشاریلبه هاییا 

گردنشیحلقهیکرد،یییخودیرایبهیاویچسباندیویدستیبهیدور ی

 روییگوشیبرادریبوسهیزدیویگفت:ی

 دلمیخییلیبراتونیتنگیشدهیبود.ی-

هاییافشاریراینمکیپاشیدندیویبراییاصالنیسوختیازیچشم

یخود،ییکیقدمینزدیک یاشک  تریرفتیویاویهمیبهیداغ 

یاصالنیرایبوسیدیحلقه یرس  ق  لیانیفر  ییبرادرییاضافهیشد.یا 

 ویلبیزد:ی

ری-
َ
یخ  منیموهاتیکویآخه؟کچلیشدییداداشر

 زمونهیتیغیکشیدیروشون.ی-

تویرویکردی.یاالنیآذرتیخوشحالمیکهیباالخرهیعرضه-

 پیشته؟

لیانیرایبوسیدیویدست هاییخودیپشیمانیازیلحظاتیقبل،یا 

کرایبهیرایمحکم
ُ
یدویبرادریپیچکیکرد،یهمچونیا تریبهیدور 

یساقه یآناطراف   ها.یییوجود 
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دلمه.ینشستهیروییرسمییمه،یوریآرهیاالنیپیشمهیتوییخونه-

یتاجم.ی  شدهیالماس 

هاتونیرویببینمیویبایپرنسیوییهیشبیجمعیبشیمیملکه-

 هاتونیآشنایبشم.یپرنسس

لیانیحصاریخودیرای هردویرسیتکانیدادندیویفاصلهیگرفتند.یا 

یخودیرایجاریزد.یازیروییصندوقی شکاندیویباالخرهیاحساس 

یگفت:ی
 
یآمدیویبایرسافکندگ یپایی    عقبیماشی  

خوام،یدلمیُپر،یوجودمیُپریویرسمیخایلیبودیفقطیعذرتییمم-

 خواستمیحرصمیخایلیبشه.ییم

اییفداییرست،یمنمیخییلیتندیرفتمیاشتباهیکردمیخسته-

تیداشتیمیبرویداخل،یبرویپیشیمامانیویلیبهشیخییلینگه

ینگو.ینگویاصالنیرویدیدی،یدرباره  ییمنیهیج 

 چمدانیرایهلیدادیویپرسید:ی

یینگم-  ؟تایکیچی  

 تایهیچوقت.یفعالیکهیتایهیچوقت.ی-

یانصافینشو.ی-  مثلیمنین 
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یانصافمیکرد.ی-  ن 

 افشاریدستیدرونیجیبیفروبردیویگفت:ی

یگفتهیامیدییبهشی- مامانیحالشیخوبینیست.یدکیر

 نیست.ی

 اصالنیبغضیبلعیدیویلبیجنباند:ی

منیبایدیبرمیخونهیمنتظرمن.یقراریشدیبایتینوشیویآبانیوی-

نچیبازییکنم.ی  آوانیم 

یبرادریشدیویگفت:یا ی  
 لیانیمانعیازیرفیر 

دونمیبهیخاطریوضعیمامانیگیفرصتیبشهیدوبارهینیم-

سم...ی  ببینمتیخواستمیبی 

یپرسیرایازیمردمک  هاییاویخواندیویتبسمیزد.یحرف 

شقایقیازدواجیکردهیبایکیسیکهیخییلیاونویدوستیدارهی-

 اتفاقایشقایقمیاونویدوستیداره.ی

لیانیهمانندین یا   
یصداییشکسیر  یمرغان  هایازیتاالبیواییکوچ 

یبود،یاصالنیویافشاریشنیدندیویخاموشیماندند.ی  غمیانگی  

انیکرد؟بهینظرتیاگریمجردیبودییم-  شدیجی 

 



  روبِن                                                 

 

 فکرنکنم.ی-

لیانیرسکشیویبایلجاجتیگفت:ی  ا 

انیکردی.ی-  امایتویجی 

یآدم- یآذریبایتمام  هاییدنیایفرقیدارهیدریضمنیاوالیاونیدخیر

ه،یدومایاگریمجردمیبودیتویقلبشیبهینامییگیدیگهیشد

ی
 

یقشنگ
 
یبهیآرامشیرسیده،یزندگ موندگارینبودی.یاونیدخیر

.یساخته،یصداییخنده هیتوامیفراموشیکت   هاشیواقیعیبهیر
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دیویتبسمیزد:یشانه لیانیرایفرسر  ییا 

یخییلیمهمیرویبایدیبهتیبگمیویاونمیاینهیکهیمنیتای- یهیچی  

انیکنم.ییتونمیبراییآذریآخریعمرمینیم  جی 

سوئیچیرایدریانگشتیتابیداد،یچندیقدمیبلندیبرداشتی

 سپسیایستادیویگفت:ی

هاییپروانهیرویببوسیویبگویممنونمیکهیبراییافشاریدست-

یییم  کنه.یمامانیدخیر

ی ر 
َ
گفتیویرفت.ینماندیتایپاهاییسستشیاویرایبهیسویید

کشیدیویپدریغصهیاییبکشانندیکهیمادریدریآنجایدردییمخانه

ستیپروانهیویافشاریبایتمامیدانکرد.ییمشییمراینوی

یهایشیحقیفرزندییرایاداییمدلخوری کندیویبایاینکهینگران 

لیانیبودیامایترجیحیدادیکهیاوضاعیویرفتارهاییچندگانه ییا 

ییعشقیکند.یمیدانیرایبهیاویبسپاردیویخودیرایرهسپاریخانه

یبهیدلینیم
 

زدیویتنهایهرچندیکهیوضعیتیآنیخانهیهمیچنگ

ریرای
َ
یکهیداشتیحضوریفرزندانیویآذرخشیبود.ید دلخوشر

گشودیویسواریشد،یازیآینهیبهیعقبینگاهیکردیویبایدیدنی

هایازیاینیبرادرهایشیکهیبهیراهیافتادندیلبخندیزد.یبراییآن
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یویآرامشیرایخواستاریشدیویحرکتی دنیایشادی،یخوشبختر

ه ییکرد.یازیخمیکوچهیگذشتیویبایحسیکردنیویی 

 توقفیشد.یهمراهیمتلفن

یینیازیدارییبیارم؟-  الویجانمیآذریچی  

یآذرخشیصفحه یکودکانیگذاشتیویلیوان  نچیرایمقابل  ییم 

دستیزرییداد،یکابینتیرایبازیکردیویبعدیازیچاییرایبه

یکودکانیبازگشتیوی زیدوبارهیکنار 
یچندیعددیاسکیی   

برداشیر 

 گفت:ی

لیانیرویدیدی؟-  ا 

 نش.یآرهیدیدمیویلیدلمیآرومینگرفتیبایدید-

یاوی آذرخشیتاسیانداختیویآبانیخوشحالیازیششینیاوردن 

 هاییقرمزیخودیرایروییصفحهیچید.یتاسیرایبرداشتیویمهره

 زنیم.یبیایخونهیباهمیحرفییم-

 اییندارمیکهیبرم.یبهیجزیبازوهاتیجاییدیگه-

ییرویهاییفرشتهییقطعیاتصالیرایزدیویبهیبالآذرخشیدکمه

هیشد.یخانهیرایرستارسی ازیرنگیانتخابیکردهیبود،یدیواریخی 

 



  روبِن                                                 

 

یدریآنیگرمیبودیویتنوعیداشت.یوسایلیرایبای همهیچی  

یآبانیسلیقه ییخودیخریدارییکردیویازیزنیبودیلذتیبرد.یاتاق 

ی یکردند،یاتاقیخودشانیرایترکیت 
یآوانیرایصورنر یویاتاق  رایآن 

یبهیآنیپاشاندندیویبهیآنیجانیدادندیامایهری ازیزردیوینارنج 

ییمیشبیرایجدایازیهم گذاشتند.یازیروزییکهیازیرسیبریبالی  

یکهیشناسنامه یبازگشتندیتایزمان  ییآوانیرایدریدستیمحض 

یخودیرایجفتینکردندیویبهیهری یاالنیبالش  گرفتندیتایهمی  

یشباهتیداشتندیاالیزنیویشوهر.ی  چی  

یخونه- ییمنیدیگهیخشکیشدهیاگهیبذارییآذرخشیاینیرنگ 

 امشبیبرمیاونجا.ی

؟رنگیخشکیشدهیوسا-  یلشیچ 

 خبیپاشویبریمیوسایلشیرویبچینیمیکاریزیادییندارهیکه.ی-

آذرخشیبهیزرییماندهیدریدرگاهیاتاقیمهمانینگریستیوی

 گفت:ی

؟خواییازیخونهشییمچرایهمه-  ییمایفراریکت 

هیمنیگیگفتهیفرارییم- یخودتیدارییبهیر
 
کنم؟یدیگهیتویزندگ

 ییخودم.یبرمیخونه
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اهنیآذرخشیرایکشیدیویتا یدستیاویآوانیپی  سیرایدریکف 

گذاشت،یزنیتاسیرایدرونیمشتیتکانیدادیویآنیرایرویی

یانداختیعددیآمدهیچهاریبودیویاینیباریتینوشیشادمانی زمی  

 ییخودیرایببیند.یتاسیرایبرداشتیتاینتیجه

 ییخودته.یاینجاهمیخونه-

هاینشست،یدستیخودیرایبهیآذرخشیرساندیویکناریجمعیآن

 سید:یبریروییزانوییاویگذاشتیویپری

؟- یهستر  هنوزیناراض 

 کردیاینیخونهیخییلیبزرگهیخییلیزیاد.یآرهینبایدیاینیکاریروییم-

ییایازیاینکهیاونویبهینامیتویزد؟- یهستر یخونهیناراض 
 
 ازیبزرگ

 ازیهردوش.ی-

هایانداخت،یزرییبرخاست،ینگایهیبهینشیمنیویراهروییاتاق

یدویجزءیرایداشتیویبرایی اینیقسمتیازیخانهیفقطیهمی  

یرفیر ی یبایدیازیسالن  خانه،ینشیمنیاصیلیویپذیران 
یآشی   یسمت 

یداشتیویمعماریپیشیروییم اژیباالن 
اییبسیاریگذشتند.یمیر

.ی  زیبان 
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خواستیاصالنیاینیکاریرویکنه،یقسمیآوردیبهیدلمینیم-

 میونیویمجبورمیکردیکهیامضایویانگشتیبزنم.ی

هایدیگهیگذشتیویرفتیبهشیفکرینکنیاینقدرمیجلوییبچه-

ه.یازیا  ینیمسائلیحرفینزنیمیبهیر

 کنمینکنمیویاینکهیحقیباتوهیدیگهیحرفینزنیم.یسیعییم-

نچیرایبهیکودکانیواگذاریویآذرخشیرایبلندیکرد،یاویرای زرییم 

 همراهیخودیبهیسوییایوانیُبردیویگفت:ی

شیبیایتایاصالنینیومدهیبریمیخونه- ییمنویبچینیم.یهمهیچی  

 زیادیینداره.ییراههیفقطیپذیراییشیموندهیکهیکاریروبه

بهیآذرخشیامانینداد،یازیکودکانیخواستیمراقبیخودی

ینروندیویدستیبهیوسیله هاییخطرناکینزنندیباشند،یجان 

یحیاطیویطبقه ریرایسپسیمسی  
َ
ییباالیرایدریپیشیگرفتند.ید

بازیکردندیویالمپیرایروشن.یزرییبهیدیوارهایدستیکشیدیوی

یازیخشگیآن یشدیپنجرهوقتر هایگشود،یکارتنهایراییهایمطمی  

یآوردندیویبایکاتریچسب یآذرخشیبهیپذیران  هاییرایبایکمک 

 هایرایبریدند.یآن

ینیم-  ترشیتوییاینیخونه؟مامانیتنهان 
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یزرییکیسه یشمعدان  هاییبلورییهاییحبابداریرایازیاطراف 

 بازیکردیویپاسخیداد:ی

 ترسمیاتفاقایخوشحالمیبرعکسیتو.ینهینیم-

یرس ی یخودیبست،یمبلیآستیلیرایبهیآذرخشیشالیرایگرداگرد 

 چپیهلیدادیویلبیزد:ی
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 گیگفتیمنیخوشحالینیستم؟-

تیدادییم- یاصالنیمنویبردیخریدیبراییهمهیچی   زنه.یوقتر

ایمیکهیبهمیخونهیحظیکردمیکالیلذتییم برمیازیاینیهمهیاحیر
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دهیویانگاریاونویذاره،یازیاینکهیبهیزرییگذشتهیاهمیتینیمیم

 ناسه.یشنیم

ی  هایرایروییکنسولیگذاشتیویاضافهیکرد:یشمعدان 

یاومدیمیتای- یازیمحض  یازیوقتر
 
آذرخشیدلیبدهیبهیاینیزندگ

یخندیدییازیزوریبود.ی  االنیهرچ 

دلیدادمیبهیزندگیمیدیگهیکهیاالنیاینجام.یشوهرمویدارم،ی-

میجوابیبچه هامویدارم،یرستورانیویخونهیدارم.یدخیر

یشدیوییم یپرسمیآزمایشیایدزشیمنف  خوادیبرهیگفتاریدرمان 

ییم رهیمشاورهیکودکیتایبایمرگیمامانشیکناریبیاد،یهمهیچی  

 رواله.ی

یویاطلیسیرایازیآذرخشیگرفت،یآنگلدان هایرایهاییبیدعلف 

یگل یهاییکالهدریبالکنیکنار  ین  حسنیویگل  یبارانیمی  منت 

 هاییپامپاسیرایروییعسیلیجاسازیکرد.یگذاشتیویگلدان

یخود-  تمیروایل؟خودتیچ 

هاییجدیدییکهیاصالنیبراییزرییخریدیرایمکثیکرد،یکتاب

یکاناپهیگذاشتیویگفت:ی یمقابل   
 روییمی  
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میخوبهینگرانینباش.ی-  خودممیروالمیهمهیچی  

ریکامیگرهیبزندیویبهی
َ
ریباعثیشدیکهیزبانید

َ
صداییلوالهایید

هیشود.یاصالنیبایلباس یچروکیویچشمورودییخی  هاییهان 

یآذرخشی«یهللیا»بهیخونینشستهی گفتیویواردیشد.یبایدیدن 

یپخشیشدهیدریخانهیگفت:ی  ویوسایل 

 گرفتم.یذاشتیدیخودمیکارگرییمچرایشمایاومدیدیدوریایناییم-

یگرفتیویلبیزد:ی  زرییپییسر

ینبودیپرسمیگفتمیزودتریبیایمیدورشون.ی- یزیادیسختر  چی  

 اییبودیمامانیجان؟حاالیچهیعجله-

یاینجا.یعجلهینبودیرسمیآرومینبودیبایفک-  ریبهیشلوغ 

یعکسیبزرگیرایازیآذرخشی میشمرد،یقاب 
کالمیزنیرایمحیر

ی گرفتیویآنیرایعمیقینگاهیکرد.یبراییبعدیازیعقدیبود.یزمان 

یافشاری  
یدوربی   یحیاطیشکار  یآمدندیویدرون 

کهیازیمحض 

یکالباشیویاصالنیبایکتیوی شدند.یآذرخشیبایکتیویشلوار 

یکالباشیبرازن ییهمیبودند.یآوانیویدهشلواریمشگیویکروات 

یآذرخشیویاصالنیبهیتنیآبانیلباس یلباس  یبهیرنگ  هان 
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یآن هایلبخندیداشتندیویزرییبایآنیماکیسییاشیرنگیدریکنار 

یکهیپروانهیدرییکی یبهیظاهریشادیبودندیویزمان 
 

داشت.یهمگ

یعکسیبهیخانهیآمدیاساشیشگفتی یبایقاب 
عضیدلیانگی  

 زدهیشدند.ی

 دوستیداریدیوصلیکنم؟یمامانیجانیاینویکجای-

یهمینجایبذارش.ییم-
 

یازیقشنگ
 
اییخونهیخوامیبخشیبزرگ

 میباشه.یعکسیخانواده

یسکوتیتمایمیوسایلیرایبای اصالنیرستکانیدادیویدریکمال 

یآذرخشیویزرییدریمکان یکهیزنانینشانهیگذارییکمک  هان 

یخودیجاروی یفشارهاییدرون  کردندیگذاشت.یبراییکمیشدن 

یرایبرداشتی هاییآذرخشیپایویبدونیتوجهیبهیدرخواستبرفر

د.یاصالنیجارویکشیدیویآذرخشیبایبغضی رایبرپدالیآنیفرسر

هاییخودیرایگوشتیفرویبردیویتنهایبهیاویزلیزد،یزرییناخن

حیدادنینبود.ی یاصالنیقابلیرسر  خودخورییکرد.یحال 

آذرخشیهواشیرویداشتهیباشیقشنگیمعلومهیحالشی-

 خوبینیست.ی

 گفت:یآذرخشیچهرهیجمعیکردیویی
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 اصالنیاونییهینقطهیرویدهیباریکشیدی.ی-

یاصالنیازیحرکتیایستادیویپرسید:ی  دست 

؟- یگفتر  ها؟یچ 

یشده.ییم-  گمیاونینقطهیرویدهیباریکشیدییکافیهیدیگهیتمی  

یبچهباشهیاالنیزودیتمومشییم- هایتایبیامیکنمیتویبرویپیش 

یخوابشونه.ی  خستهیشدییاوناهمیوقت 

 ودیگرفتیویگفت:یییکالمیرایدریدستیخرزییرشته

یشبیهیاینجاییم- هایخوامیبچهمونمییمچونیامشبیاولی  

 بیارمیکناریخودم.ی

اصالنیبهیتکانیدادنیرسیخودیاکتفایکردیویآذرخشیدریگوشی

 زریینجوایکرد:ی

یداریییم- ؟مامانیچ 
 
 گ

یگیازیتویمحرم-  تریآخه؟نایآرومه،یآرومشیکن.یزنیسر

یرایبریزرییخطیوینشانیکشیدیویطبقه گزید،یکودکانیرایییپایی  

یخودیشادمانیکردیسپسیمنتظریایستادیتایآن هایبایخی 

ینیازیخودیرایبراییماندنیدریبازییاسباب یمورد  هایویوسایل 
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یپایبریپدالیکوباندیویخانه
ً
ییاویجمعیکنند،یآذرخشیهمیناچارا

 جارویرایخاموشیکرد،یبازوییاصالنیرایگرفتیویگفت:ی

هیبریم.ی-  بهیر

 .یهنوزیخوبیجاروینکردم-

 رنگیرسامیکایرفتیاینقدریکشیدییروشون.ی-

 اصالنیرایبهیسوییخودیروانیساختیویادامهیداد:ی

 ییخودمون.یبیایبریمیخونه-

یآذرخشیبهیراهیافتادیوی ینوپایپشت  اصالنیهمانندیکودکان 

یآن یصداییزرییویحرکت  هایهمزمانیشدیبایشنیدن 

 وگوییاویبایکودکان.یگفت

تیدیگهیزودزودیییشماینیازینیسمامانیبزرگیخونه-

یآزاده؟  بخوابیم؟یهمهیچ 

یآزادیهستیامایخوابتونیبایدیبهیموقعیباشه.ی-  همهیچی  

 هایباالیپریدیویپرسید:یتینوشیازیروییپله

شهیبهیموقعیخییلیدیریباشهیخییلیزودیخالهیمامانیبزرگییم-

 نباشه؟
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یموش- رگیکهیاذیتینیسر یبهمیبگویمامانی  
ً
یاوال

ً
موشکیدوما

 اره.ییهیکمیدیریاشکالیند

 

 

 

 ی

 270#پارت

 ی

 

 

ی«یایول»آبانیویتینوشی گفتندیویآوانیخندید،یبایدیدن 

یآن هایکردندیویازیاصالنیویآذرخشیکودکانییکیبوسهینثار 

یکفش یبایهمان 
یروفرشر یپوشیدنیصندل  یزیادیبدون  هاییذوق 

 خودیواردیخانهیشدند.ی

یبپوشید.یبچه-  هایدمپان 

رگ.ی-  باشهیمامانی  
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یآذرخشیویاصالنیازیکنارآنتریفریزرییبراییرسی    ع هایستادن 

یاصالنیرایگرفتیوی عبوریکردیویآذرخشیبایتاسفیدست 

ینشیمنیشد،یاصالنیرای یهالیرایبازیکردیویوارد  ر 
َ
حرکتیکرد.ید

نچیبازییکودکانی یم  یخودیکشاندیویازیبساط  همچنانیبهیدنبال 

دیویخطابیبهیمردیگذریکردند.یدکمه یاتاقیرایفرسر ییالمپ 

 گفت:ی

 اپهینخوابیدیگهیتوییاتاقیخودتیبخواب.یروییکان-

یخودمونیمنظورته؟-  اتاق 

جایهاییاضافهیرایازیروییتختیبرداشت،یپتویرایجابهبالش

 کردیویگفت:ی

 حواسمینبود،یآرهیاتاقیخودمون.ی-

یتختیرایروشنیویافکاریمشوشیوی گفتیویآباژوریکنار 

یزیادیبایخودیآشفته ییخودیرایمتمرکزیکرد.یبعدیازیکلنجاریرفیر 

یدرونشیروبه یمستحکم  روییاصالنیایستاد،یویجنگیبایدژ 

یمردیراییکدکمه اهن  هایفاصلهیییآنیکیازیحلقهبههاییپی 

 دادیویلبیزد:ی

ییبرویروییتختیبخواب.یاگهینیم-  خواییدوشیبگی 
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یخودیرایعقبیراند،ییکیابرویباالیبایمشقتیحس هاییدرون 

یچروکیکردیویپرسید:ی  ویدگرییرایروبهیپایی  

ی؟خیم-  واییبگی 

 آییآره.یاگهیتویباهامییم-

یخوردندیوییکیگامیانگشت یلی   اهنیبهیپایی   هایشیازیروییپی 

بهیپشتیرفت.یدهانشیازیتعجبیبازیماندیویاصالنیبای

یگفت:یچشم
 

یخماریازیخستگ  هان 

ونمیفقط.ی- ییخواستمیبی   همینجورییهیچی  

د،یلب یخودیفرسر یزیرین  هایشیرایکجیکردیویدندانیبریلب 

اهن یکمدیرایروییدستهیپی  ییصندیلیگذاشتیویمقابل 

ونیکشیدیویبراییخودییکیعددی ایستاد،یشالیرایازیرسیبی 

یشلوارکی اهنیبایشلواریبرداشتیویبراییاصالنیبهیانتخاب  پی 

ی ییالیافشانیموهایشیسیب  هیبهیاویویاسب  اکتفایکرد.یمردیخی 

یاختیارینفسیرایدریریه هاییگلویآونگیکردیویآذرخشیبدون 

 داشت.یگهخودین

یکهیقراریگذاشتیمیکنارمییم- یآذر؟یهمونییکیساعتر خوان 

 بهمیآرامشیبدی.ی
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هایشینگاهیخودیرایبهیتختیدونفرهیوصلهیزدیسپسیمردمک

یدستشیسوقیداد.یماکیسیبلندییکهیرایروییلباس هاییدرون 

ییبهیتنیداشتیرایهمیازینظریگذارندیویحصاریترکیبرداشته

یکهیدریخودیرایبایسفت
 

وجودیداشتیبهیطوریکاملییترینیسنگ

 شکاند.یپشتیبهیاصالنیایستادیویگفت:ی

؟زیپیلباسمیرویبازییم-  کت 

یکهیاولیباریاستییمانگشت خواهندیهاییاصالنیگون 

یآذرخشیرایلمسیکنند،یبهیلرزیافتادندیویروییهمی پوست 

ی یخودیرایگازیگرفتیویاصالنیبراییپایی   سواریشدند.یزنیلب 

یزیپیتعللیکرد.یدست هایشیعرقیکردندیویگلویشیکشیدن 

یلب ریکردن 
َ
رکیُبردهخشکیشد.یبزاقیبراییت

َ
ییخودیهاییت

ی بیزیپیرایپایی   یویفشارییکیض  کمیآوردیویازیروییجی 

یالتهابیرسخیشدیوی کشیدیویفاصلهیگرفت.یگردنشیازیشدت 

یگوش هایشیداغ.یهمچونینوجوانیبهیبلوغیرسیدهیپشت 

یخودیرایردیکرد.یعق یخواسیر  بیرفت،یپلکیبستیویحس 

هاییییآخیرایدریپستوییتنبوشهکمرشیبهیکمدیبرخوردیویواژه

یخودیپنهانیکرد.ییم یدست  ترسیدیکهیآذرخشیرایبایدرازیکردن 

یخودینگه یپشیمانیکند.یخودیآزاریبدهدیویاویرایازیکنار   داشیر 
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 آدیاصالن؟ازیمنیبدتییم-

دستیبریناییخودیکشیدیتایبازدمیازیآنیخارجیشود،یصدایی

یبرانیشدهیبودیویاصالنیخودیرایهمچونیآذرخشیبری آنیتیغ 

یجالدیدید.ی یدریبرابر 
 قربان 

یاینکهیانگاریزنتینیستمیازیمنیبدتییم-  آد؟بهیخاطر 

زانوهایشیسستیشدندیویجایخایلیدادند،یدستیبهیکنسولی

یاویآینهیلرزید.ی یحرکت   گرفتیویازیشدت 

یروییسفره-  ییعقدیروینداره.ینگاتیشوق 

مرتعشیشدندیاصالنیتمامیمعادالتییهاییآذرخشیکهشانه

یبلندیبرداشت،یخودیرایبهیاوی رایبهیهمیریختیوییکیگام 

یخودیگرفت،یرساند،یساعدیکشاندیویچانه ییزنیرایدریدست 

یاویکوباندیویعمیقیآذرخشیرایبوسید.یزنیشگفتی لبیبهیلب 

زدهیمسخیشدیویاصالنیغرقیدریخلسهیفرصتینفسی

کتیاویرایبهیآغوشیکشیدنیرایازیاویسلبیکردیویدرییکیحری

د.ی  فرسر

 



  روبِن                                                 

 

یرسیسفرهمنیازیخودمیبدمییم- ییعقدیآد،یازیاینکهیوقتر

ی ،یازیاینکهیموقعیبلهیگفیر  براییهمونیباریاولیبلهیگفتر

 هاییاشکتیروییدستتیچکیدن.یسکوتیکردییویقطره

یموهاییاوی یدرون  دستیبهیگردنیآذرخشیدوختیویبیت 

ی یسبکیآذرخشیویییاعتنایبهفروبرد،یعمیقیبویکشیدیوین  تن 

ی اییاو،یبهیسوییوزنیویخایلیشدهیازیهرگونهیاعمالیحیانر

 تختیپاشنهیبرداشت.ی
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آدیکهیاونیگذشتهیرویبراییتویویسوگیلیمنیازیخودمیبدمییم-

ویقانعیساختمیویامشبیداداشمیرویعذابیدادم،یدارمیخودم

یبدیبودنییم یزنمیازیشدت 
کنمیمامانیندارمیویازیهمهیمهمیر

 کنه.یازمیدوریییمیمن

آذرخشیقبلیازیآنکهیاصالنیاویرایروییتختیرهایکند،ی

یبازوهاییاویخودیرایآزادیساختیوی فرصتیخواست،یازیمیان 

یاتاقیایستاد.یکیمیبال یرسگردانیمیان  بالیزدیویبایدیدن 

یزیپیبازیلباس یویحسیکردن  هاییرهایشدهیروییزمی  

اهنیویشلواریرایچنگیزدیویآنیمانده،ی یهایریپی  ایجایگزین 

یاینیالتهابیویتشویشیازی ماکیسیکردیسپسیبراییکمیکردن 

 پهلوییاصالنیگذریکردیویرسیروییبالشیگذاشت.ی

منیهنوزیاونیصحنهیتوییذهنمهیکهیازیخونهیانداختیمی-

رینگه
َ
ونیویپشتید .یبی   میداشتر

میمنیالیه.ی-  بمی 

خدانکنهینگویاینجوریفقطیخواستمیبهتیبگمیکهیگایهی-

 شه.یطورییمهاوقاتیاحساسمیچ
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یخسته یخودیرایبایشلوارکیتعویضیویتن  ییخودیاصالنیشلوار 

یزنیرایازی یلحنیاویدل 
 
یآذرخشیپرتابیکرد.یفروماندگ رایکنار 

 ریشیکرد.یریشهیریش

ییم- یرسمیاومد.یمنطقیویعقلییهیچی   یآذرخشیچهیبالن  دون 

.یبگمیبسوزهیپدرهیدویم؟یالیهییم یاحساسمیهزارتایچی   گفیر 

کهیمنویبیچارهیکرد.یاصالیکاشیخدایصدامیرویبیچارهیبشهیی

شنیدیویاونیروزهایدهنیمامانیرویقدیبیستیویچهارییم

 بست.یشدییمساعتمییم

شیمویرایدرآوردیوی یخودیک  یرس  یپس   
یدردیگرفیر  آذرخشیبایحس 

 گفت:ی

 گفت؟سوگیلیهمیبدییم-

،یهمهیبهیجزیافشاریویپروانهیکهیپاشونیرویهمهییم- گفیر 

یمیازیجهنمیبدتریبودن.یچهیشبعقبیکشیدن.یروزها هان 

هاینخوابیدمیتایفقطیفراریکهیتوییکشتارگاهیالییبوییگوشت

 بودم.یکنمیامایآبانیبودیویمنیبایدیپدرییم

هاییآذرخشیسوختیویصداییاصالنیهمچونیچشم

یخروسک  داریخراشیدهیشد.یخروس 
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کردمیویتوییگوشیخودمیفقطیآبانیرویتوییبغلمیساکتییم-

.ییهیلحظهیاینیجماعتیساکتیصداییدیگرانیبودی

 شدن.ینیم

 کامالیازیآذرخشیروییبگرداندیویگفت:ی

،یفکریاینکهی- حرفیبقیهیویکلماتشونیازییهیطرفیمنویکشیر 

یکمیگذاشتمیویکجایکمیبودمیکهیاونی یکمیداشتمیویچ  منیچ 

میبودیازییهیطرفیدیگهیمنویکشت.ینرهیغولیتوییخونه

 ویدریآوردم.یگمیکهیاونیاحساسیپدریمندستیخودمینبودییم

یگونهیگذاشتیویآهستهیادامهی روییپهلویچرخید،یدستیزیر 

 داد:ی

یکمیداشتم،یبلندییمنشستمیفکرییمیم- شدم،یکردمیچ 

یتوییفکرمیبود.یعقلیرفتم،ییمخوابیدم،ییمیم پوشیدمیهمی  

یآذرخشیتازهیزایمانیکردهیبود،یاونیاصالیبایویمنطقییم گفیر 

یناش،یتویکهییمشکیسیارتباطینداشتیتویکهیاونوییم دون 

گفتیراشیجنسشینابهیپسیدستیبرداریامایاحساسییم

؟ یکمیداشتر  اصالنیتویچ 

یاشارهیرایسمتیآینهینشانهیگرفتیویگفت:ی  انگشت 

 



  روبِن                                                 

 

یکمیدونهیمنیچهفقطیاونیآینهییم- قدریازشیپرسیدمیچ 

یآخهیاصالن؟ یکمیداشتر  داشتم؟یچ 

یآآذرخشیانگشتیدرهوایساکنیمانده وردیییاصالنیرایپایی  

ی وییناخودآگاهیهمانندیمردیروییپهلویچرخید،یدستیبهیدور 

یاویحلقهیکردیویگفت:ی یقطور   کمر 

یاصالن.ی- یکمینداشتر  تویهیج 

 منیفقطیاحمقیشدهیبودمیآذر،یخییلیاحمق.ی-

یآذرخشیرایباالیآوردیویروییرسیانگشت هاییاویبوسهیدست 

یدستیزنیرایروییقلبیخودیگذاشتیویگفت:ی  زد،یکف 

یرویباختمینذاریدوبارهیببازمتیآذر.یمنییهیباریه-  مهیچ 

 دیگهیبازندهینداریم.ی-

لیانیفهمیدیبراییهمیشهیسهیمیازیشقایقیندارهی- امشبیکهیا 

قشنگیجدایشدنیروحشیرویازیبدنشیدیدم.یقبالیاونیروحی

یاونی روینصفهیداشتیاالنیدیگهیکاملینداره.یمنییهیباریعی  

 کنم.یشدمیدرکشییم
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یخ یدست  ودیگذاشتیویاصالنیرایبهیآذرخشیفشاریرایپشت 

یاویرایبهیجناقشیدوختیویگفت:ی  سوییخودیتابیداد،یرس 

یفکرینکن.ی-  بخوابیویبهیهیج 

یمنه.ی-  فکرینکردنیجزیمحاالت 

هاییخوبیفکریکن،یمنیهروقتیخوابمینیم- برهیبیایبهیچی  

هاییخوبیفکرییم  کنم.یبهیچی  

یسینهاصالنینیم دیویلبیزد:یرخیبهیمرمر   اییفرسر

مونیتایابدیکنارهمیخوشبختیبشیمیتویویخانوادهمثالیمنیوی-

یباشه.یویصداییخنده
 

 هامونیهمیشگ

یبدونیمویاصالنیرایبوسهیزدیوینجوای آذرخشیپلکیبست،یرس 

 کرد:ی

 تصورشیقشنگه.ی-

 مثالییهیکوچولوییدیگهیبیادیتوییزندگیمون.ی-

بهیزدی یدستیبهیرسیاصالنیض  یمزاحیبایکف  نیباب  آذرخشیم 

 ویجدییگفت:ی

 اینییگینه.ینهیدیگهی-
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باشهیپسیازیاولیتصوریکنیم.یفقطیمنیویتویتویییهیجایی-

 عسل.یپرتیویدور.یمثالیبریمیماه
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آذرخشیبهیفکریفرورفتیویاصالنیگردنیباالکشاند،یازی

یپرتیآذرخشیسواستفادهیکردیویچانه اییاویرایبهیحواس 

هاییخودیراینیشیگرفت.یزنیهراسیدیویاصالنیدندان

یروییفزون
ً
یخودیچرخشیدادیویتماما د.یبهیتن 

تریازیقبلیفرسر

یآذرخشیدرازیکشید،یموهاییاویرایعقبیراندیوی تن 

هیشد.یزنانیبهیچشمنفسنفس  هاییاویخی 
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 اجازهیدارمیتصاحبتیکنم؟-

.ی-  چهارسالیپیشیاجازهینگرفتر

 االنیفرقیکردمیدیگهیبزرگیشدم.ی-

یاویبردیویآنیرایازیرویی اهن  یپی  نافیحرکتیدستیخودیرایزیر 

یریهداد.یکیسه کاریافتادندیویقلبشییییییآذرخشیازهاییهوان 

ی ازیتپشیایستادیامایاصالنیخودداریینکرد،یهمچنانیپوست 

هایشیییاویرایگرفتیتایچشمزنیرایَردیزدیویبایدستیدگریچانه

 هاییخودیکند.یرایمماسیبایچشم

ینهیهمینجایتمومشییم-
 

.یاگهیبگ  کنم.یازمیروینگی 

یدهان یشودیآذرخشیباعثیشدیاصالنیکیمینیمیخاموشر خی  

اهنیویچانه یپی  یخودیرایازیزیر  ییاویرایرهایکند،یخواستیدست 

ونیبکشدیکهیزنیمچیاویرایگرفت.ی  بی 

 تمومشینکن.ی-

یدنداناصالنیخندیدیویصداییخنده هاییییاویدریردیف 

یآذرخشیگمیشد.یلب هاییاویرایُمهریزدیویبایتبیویتابیسپید 

اهنیرایازیتن ی هاییآذرخشیرایروییاویخارجیکرد.یدستیپی 
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یخودیگذاشتیویبهیسوییاویخمیشد.یلبلبه هاییییشلوارک 

یاویکوباندیویدرییکیحرکتیخودیزیریخودیرایبهیجای جاییبدن 

 ویآذرخشیرایروییشکمیخودینشاند.ی

یدوباره- ییبراییاینیلحظهیچهارسالیجونیدادم.یبراییداشیر 

 تو.ی

ی اصالنیریخت،ییآذرخشیخمیشدیویموهایشیروییصورت 

یاشاره یابروهاییمردیتایروییتیغهانگشت  ییییخودیرایازیمیان 

یاویکشیدیویگفت:ی  بیت 

 االنیمنویداری.ی-

یآذرخشیحلقهیکردیویاویرایمحکمیبهی یگودییکمر  ساعدیبهیدور 

 تشکیکوباند،یترقوهیاویرایزبانیکشیدیویلبیزد:ی

یتمامیدنیایرویدارم.ی-  اینیخودشییعت 

                                                          *** 

یوجودشیازیرسیتایپای بهیمبلیتکیهیزدیویفندکیرایگشود.یتمام 

برد،یچشمیشدیویخونیبارید.یهواییابرییاویرایبهیگذشتهییم

یدیدیوی یماشی   یشقایقیرایروییگردوغبار  یکهیدستخط  بهیشت 
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یکهیبارانیباریدیویروی یکرد،یهمانیوقتر یجانیدریتنشیسنگیت 

ینیریخت،ی یبی   انویزدیویازیاعماقیوجودیفریادیکشید.یزییماشی  

یشبیبهیطلوعییم یاینیچندیروزیهمیهمانندیهمان  رسید.یتمام 

هیبهیسقفیسیگاریدودییمصبح یپتویخی  کردیویهایتایظهریرایزیر 

یماه.یییپنجرهیهمچونیبرکهعضهایرایلبه ینور  اییدریانتظار 

یشب یویدویخمرههاییکیفنجانین  نوشیدیکهیفکریراییمیخوان 

تایصبحیغلتیبخوردیویحرستیرایروییغمیببافدیویگذری

یاویخوبینبودیهرگزیخوبینبود.ی  دورانیبرایببیند.یحال 

ونیکهیکلیروزیرویبهی- یبی  افشاریویپروانهیرویازیخونهیانداختر

؟  پنجرهیزلیبزن 

هاییسیگاریرایازیالبه لیانیخاکسیر یفلزییروییا  الییحصار 

یریختیویصولت یمرجانییزمی   یچایینباتیرایبهیدست  لیوان 

د.ی  سی 

 پاشویحداقلیتوییاینیکارهایکمکمیکن.ی-

یخارجیکردیویبهیهوایداد.یفندکی یبیت  یسیگاریرایازیحفرات  دود 

یگشودیویشعله یسومیگرفت.یهنوزیرایباریدگر  ینخ  ییآنیرایزیر 

 



  روبِن                                                 

 

هاییپروانهیدریگوششیصداییفریادهاییافشاریویسخن

 اهمیتینبود.یدادیامایحائزیجوالنییم

یدیگهیجوریزنتیرویبکش.ی-  خودتیهستر

یدریتوپیخانه یتون  ییارتشیصولتیجرییشدیویهمچون 

 توپید:ی

یپرسیویعروسمیتویکهینیم- یچراینذاشتر یکمکمیکت  خواستر

 بموننیکمکمیبدن؟

ی ترینیحالتیچندیصباحیقبلیرایازیذهنیگذارندیویبایخنت 

 ممکنیگفت:ی

 بهیحضورشونینیازینبود.ی-

ینیمهیتمامیاویرایبهیافشاریمشتیب لیانیکار  االیگرفتهیبودیویا 

ییبرادریرایکبودیویییسینهانتهایرساند.یفک،یصورتیویقفسه

ی هایرایقفلیزدیاییشکستهیرایهیکرد.یدرهایویپنجرهاویرایبایبیت 

یسکوییگچ یبهیجزیتختیویهمی   برییشدهیبراییخودیویجان 

ینذاشت.یپروانهیگالیهیبهیگوشیاصالنیرساندیویا ی لیانیبایبافر

یاو،یاصالنیرایروانه یزانوهایویشکم  ییهدفیقراردادن 
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لیانی بیمارستانیکرد.یمرجانیدهانیبهینفرینیگشودهیبودیویا 

یجدی یبرخورد   اییصولتیبلندیخندید.یدربرابر 

لیانیبابایتویکهیبدینبودی!ی-  ا 

یخنده ر 
َ
یکردیویآنیرایامتدادیداد،ید یذهنیخودیرایعلت  ییدرون 

 فت:یفندکیرایبستیویگ

 صولتیبابایخودتیویمرجانییادمیدادید.ی-

یاوی یبهیدستیبریبالی   مرجانینالهیکردیویصولتیانسولی  

یاینیآمپول هاییمداومیهمیدردییازیاویدواینشست.یحتر

 کردند.ینیم

میپرسمیبیایاینیآخریایبدیتاینکن.یمنیدیگهیدارمییم-  می 

 کنهیمامان.یزبونتیکهیخییلیخوبیکارییم-

 دیویلبیزد:یصولتیدندانیقروچهیکری

افشاریگفتیدرستیشدی،یگفتیبغلشونیکردییرفعی-

یکردی.ی
 

 دلتنگ

یخایلیقرمز یمچالهیکردیو-پاکت  یدست  رسدیییسپیدیرایدرون 

 پاسخیداد:ی
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 تظاهریکردم.یتظاهریرویخوبیبلدم.ی-

یتقالهاییمرجانیاویرایازیتشکیجدایکردیویبای صولتیبایدیدن 

یبهزاریمشقتیرسپایثابتینگه یاویداشت،یعصایرایزیر  غل 

 گذاشتیویگفت:ی

یکلیدارویبهمیبده.ی- میدکیر  منیبایدیاینیزنیرویبی 

ی  رحمیویسفاکیلبیجنباند:ین 

براشیسوندیبزنینخوادیاینیهمهیراهیبرییتایرسویسییاهمی-

 بگویلگنیسفارشیبدمیبراش.ی
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صولتیمرجانیرایبهیستونیتکیهیدادیویرساسیمهیخودیرایبهی

لیانیرساند،یچندثانی هاییاویزلیزدیسپسیهیدریچشما 

لیانیرسخمیکردیویبریلبیسییل اییمحکمیبهیگوشیاویکوباند.یا 

یامریباعثیشدیصولتیموهاییاویرای نیشخندینشاندیهمی  

یبیندازد.یمرجانینالهیمیانیپنجه دیویپرسیرایروییزمی   هایبگی 

لیانیکوباند،یپرسی یپایبهیپهلوییا  رسیدادیویصولتیبایکنار 

یخودیاویرایکتکیانسکوتیکردیویمردیمی یقدرت  سالیبایتمام 

 زد.ی

یمنویبهیکجای- تمامیعمرمیدستیروتونیبلندینکردمیببی  

 کشوندی.ی

یمرجانیرهایشدیویرسامیکییعصایاز هایبراییدریآغوشیدست 

یاویساعدیگشودند،یدستیبهیسوییمردیکشیدیویبرایی  
گرفیر 

ی ییبهیجزیآب 
ییکردنیازیاویزبانیگرداندیامایاویچی   جلوگی 

راوشینکردیویصولتیبدونیتوجهیبهیزنیهمچنانیدهانیت

یخودیقرارداد.ی بات  یض  یآماج  یغرقیدریسکوتیرایمورد  لیان   ا 

 تون.یمنویدقیدادیدیهمه-
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یمرجانیدرازیکشیدیویدستیبلندیکرد،یپنجه هایشیرایسمت 

 دویمردیگرفتیوینالید:ی

 نکنید.یتوروخداینکنید.ی-

یقدیمیراینداشت،یهمانندیمری وتیویقدرت 
ُ
جانیصدایشیق

یازیگذشتهینیم یبزندیویبایتکی  توانستیبایآژنگیویشکنجیترسر

یبهیکیسینگاهیکند،یزوریزدیویدوبارهیلبیتکانیداد:ی  باالیبهیپایی  

 وینزن.یصولتینکن.یپرسم-

یویصولتییقه یجارییشدهیازیبیت  لیانیرایگرفتیویبهیخون  ییا 

هیشد،یخشمیویغضبیدریحرکاتیویگوشه یاویخی  ییچشم 

یگفت:ییصدایشیجوالنیدادی  وقتر

یخونهیکجان؟ی- تمومیکنیاینیرفتارویبگویکلیداییکوفتر

یکنمیتایآبرومیتوییدریوینیم خوامیزنگیبزنمیقشونیکیسر

 همسایهیبرهیپسیآدمیباش.ی

لیانیبهیپاره یا  ینوک  یبرخورد  یخودیکهیبهیخاطر  یچشم  نج 
ُ
یک

 
گ

یصولتیپدیدیآمدهیبودیانگشتیزدیویلبیجنباند:ی  کفش 
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یخونالییهماونیکلیدیالبه- هامیمثلیخندهیهایغرقیشدهیی  

 کهیدفنیشدن.ی

لیانیپوزخندیزدیویصولتیسییلیدگریبهیصورتیاویکوباند،ی ا 

یاویماندیویگونه یدستیمردیروییپوست  یتسبیحیدرون  ییرد 

یخودیراینمایانیساخت.ی
 
 کبودشیخونمردگ

؟ی-  کلیدایرویبگویکجایگذاشتر

یرایداغیکردیویبریلبیگذاشتیویص یخاموشر لیانیمهر  ولتیا 

ییقه یدریدستیچروکیکرد،یپرسیرایروییزمی   ییاویرایبیشیر

یرسیدنیبهیپنجره ییرستارسیینشیمنیکشیدیویبهیمحض 

لیانیرایبهیسوییآنیپرتابیکرد.یشیشه یدرنگیا  یبدون  هایبررس 

یبهاریپرسیبارانیشدندیویچشم هاییصولتیهمچونیابر 

 باریدند.ی

ونیویلینیممادرتیرویازیپنجرهییم- ریوییتونمبرمیبی 
َ
ازیرویید

یرویبده.ی یخروچ   دیواریردشیکنمیکلیدیدر 

یخردهی یرسوصورتیویریزش   
یمابی   ساعدهاییخودیرایکهیسد 

یآوردیویدستشیشه هاییخونیآلودیهایقراردادهیبودیپایی  
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یجکیکرد.یبازدمشییکیدرمیانیازیریهی خودیرایروییزمی  

یگفت:یخارجییم  شدیوقتر

یبکن،یزنگیبزنیآتبرویهریغلیطییم- ،یقفلیساز،یکت  شنشان 

یکهیدلتییم  خواد.یخانهیامن،یپلیسیهرجان 

یدهانیرایتفیکردیویافزود:یخونابه  هاییدرون 

 سوزه.یسوزه،یبراییهیچکدومتونینیممنیدلمیبراتونینیم-

یکشیدند،یبراییایستادنیتالشیکردیویاستخوان هایشیتی 

 دوبارهیدرازکشیدیویگفت:ی

 دنبالیرحمیویمروتیداخلیمنینباشید.ی-

یکامالیپهنیشد.یتنشیازیساع دیازیدوسویگشودیویروییزمی  

ییناجوانیمردانه ریگرفتیویسلولییشیشهتی  
ُ
هایشیهایگ

 همچونیکالفیبهیهمیگرهیخوردند.ی

 نکنیاینطوریبچه.ی-

رسفهیکردیویمقدارییخونیاطرافیدهانشیپخشیشد،ی

 صولتیکنارشیدوزانوینشستیویاویلبیزد:ی

هیتوییدستمیپرس.یمادرتیدارهییم-  می 
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 گویبراییبهشتیتالشینکنهیاونیتوییجهنممیجاینداره.یب-

عی یحالتیدادیویمتض  صولتیبهیچهاریدستیویپایتغیی 

 التماسیکرد:ی

لیان،یالتماستییمالتماستییم-  کنمیپرسم.یکنمیا 

یرسفه لیانیمیان   هاییخودیخندیدیویگفت:یا 

 کردمییادتونه؟یمنیبدتریازیاینیالتماسییم-

یشانهی
 
یدرماندگ یصولتیازیشدت  لیانیخی   لرزاندیویا 

هایرایروییهاییصولتیرایمحکمیگرفتیویآنبرداشت،یمچ

ردهیشیشه
ُ
د،یمردیلبیازیشدتیسوزشیویدردیپلکیخ هایفرسر

دیویلبیگزید.ی  فرسر

 هایکلیوجودیمنیاینجوریسوخت.ییادتونه؟تمامیاونیسال-

ی  
یفشاریبهیگفیر  یکشاندیویازیشدت  مرجانیخودیرایروییزمی  

ینامعلومیادامهی لیانیدستیاصوات  داد،یاویبایزجریضجهیزدیویا 

 ازیروییُمچیپدریبرنداشت.ی

 منمیاینطوریضجهیزدم.ییادتونه؟-

یدردیویالمیفریادیرسیداد:ی  صولتیازیشدت 
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 آرهییادمونه.ی-

هیبهیاشک لیانیرایخیسیکردیویاویخی  یا  هاییصولتیدست 

یگفت:ی
 
یازیروییآسودگ  قطراتیآبیبایلحت 

 خوبهیکهییادتونه.یخییلیخوبه.ی-

 بخشیمارویپرسم.یب-

ببخشم؟یمنیبراییداداشامیرفتمیتویینقشیتایبهیاینیاینجای-

 برسم.ی

یمرجانیرایدیدیویقهقههی یدهان  یرسشاریازیخدویویآب  صورت 

 خودیرایآزادیکرد.ی

یالتماس-  هایویدردکشیدنتون.یتایبرسمیبهیدیدن 
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 هاییپدریواردیکردیویبدیاخمیگفت:یفشاریدگرییبهیمچ

ییدیگه- ،یباریآخرتیباشه.ینبی   نبینمیدستیروییمنیبلندیکت 

ینیم یکنم.یهیج   گمیچونیبلدمیتالف 

انرژییمرجانیبهیاتمامیرسید،یچندیقدیمیدویمردیایستادیوی

 باالخرهیصداییخودیرایآزادیکرد.ی

لیانیباباتیرویولیکن...ی-  ا 

 نفسیگرفتیویادامهیداد:ی

 جانیمن.ی-

یخانهیپهن لیانیصولتیرایکناریزدیویکف  شد.یپلکیبستیوییا 

یرسکشیویجنونی یپنجرهیدید.یبراییافکار  دوبارهیخودیرایکنار 

ی هاییسیگاریرایازیحصار 
یخودیرستکانیدادیویخاکسیر  

آمی  

فلزییتقدیمیبهیفضاییحیاطیکرد.یذهنیمشوشیویخیالی

یوحشتناکیویگایهییکیفیلمیدرامیرای پردازیاویگایهییکیفیلم 
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یازیکتکیهاییشدیویگایهیصحنهبراییاویمتصورییم نادرستر

ی یپدریوین  یبهیمادر.یتمایمیصحنهزدن  هایهمچونیاهمیتر

یاستیکهیواقعیتیبراییاوینمایانییم یفردیغریت  شدندیویگون 

لیانیبایسایرینیویگذشتهیاست.ی یا  ازینزدیکیشاهدیهماورد 

یازیاینیاوهامیویخیال هاییوایهیرسیتکانیدادیویبایبراییرهان 

یصولتیکهیدریتالشیاستیمری جانیرایرسپایکندیازیجایدیدن 

برخاستیویرسیبهیزیریحرکتیکرد.یازیروییپدریویمادری

ییسناریوهاییمغزیهایمتوجهکشید،یازیاینکهیآنخجالتییم

یآنیصحنه یکهیساختهیشدهاویشدهیباشندیویتمام  ییهان 

مشییم یاویبودندیرایدیدهیباشند.یرسر یشدیدربارهذهن  ییچنی  

یبایآن جنگید،یبایخودیوییمهایصحبتیکندیتنهایموضوعانر

یمزاحمش.ی  افکار 

احتیکنیمنیخودمیمامانیروییم- برمیبابایشماییهیمقداریاسیر

.ی  دکیر

یچهره یپرسیدستیبریصولتیبایدیدن  ییشکستهیویدرهم 

 ییاویگذاشتیویگفت:یشانه

 مایبایدیازیتویخجالتیبکشیمینهیتویازیما.ی-
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یبار ی یزدیویزیر 
ییکهیدریخیاالتشیصولتیاویرایزمی   یبهیمسی 

ی یکردینگریستیویملولیشد.یحتر لگدهاییخودیاویرایخاکشی 

یخودیدریآنیتصویریفکری دوستینداشتیبهیرفتاریویگفتار 

 هایرایبهیزبانیبیاورد.یکندیچهیرسدیآن

ییبراییخجالتینیستیبابا.ی-  چی  

یمادریدادیویتبسمیزد.یازییکیسویاویرایبهی عصایرایبهیدست 

یحرکتیگفت:ی  
 خودیتکیهیدادیویحی  

شییهیرسییحرفخودمییم- یکهیبایدکیر  هایبزنم.یبرمیدکیر

 بگمیافشاریویپروانهیبیان؟-

دریذهنشیافشاریرایکتکیزدهیبودیویاصالنیرایرایهی

 بیمارستانیکردهیبودیبایفکریبهیاینیذهنیتیفورایلبیزد:ی

 نهیخودمیهستم.ی-

 هاییمادریرایبهیپاییاویپوشاندیویپرسید:یکفش

 بری؟چرایازیاصالنیاسمینیم-

خانهیدریپیشیگرفتیویصولتیمغ یآشی   مومیویناراحتیمسی  

 بایجدیتیویصالبتیگفت:ی
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لیان.ی-  چونیمنیفقطیدوتایپرسیدارمیافشاریویا 

لیانیمادریرایبهیدیواریتکیهیدادیویخودیرایبهیصولتیرساند.ی ا 

یاینیسخنیرایازیاوینداشت.یپدرشیرایهرگزیهمانندی انتظار 

ردیفیقراریییکمرجانیندیدهیبودیامایحالیاویرایبایمادریدریی

 داد.ی

 فقطیچونیرفتیدنبالیدلش؟-

یپوریسکهمنیجلوییعبدی- یییهیپولیشدم.یتوینبودییوقتر

رومیویویعارشیاومدیکهیتفشیرویحرومیاومدینشستیروبه

 صورتمیکنه.ی

یکهیدریوادییخیالیروییشیشههاییپدر،یهماندست هایهان 

دهیبودیدریدستیخودیگرفتیویگفت:یآن  هایرایفرسر

یخودشیرویندید؟یچرایبایدیپوریچریعبدی- ایمقضیبودنیدخیر

یرویروییاصالنیخایلیکنه؟یاصالنیکمیکشیدهیازی همهیچی  

یزهرماری؟
 
 اینیزندگ

لیانیگذاشتیویپچ یا   پچیکرد:یصولتیدستیبریدهان 

ییازیقضایاینیم-  دونه.یآرومیحرفیبزنیمادرتیچی  
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بدیتاینکنیدیبایاصالن.یرسشیرویدیدییبابا؟یدیدییکهیدیگهی-

ره؟یهیکلشیرویدیدییکهیآبیرفته؟یتازهیدارهییهیکمیمویندا

 کنهینذاریدیگندیبخورهیبهیزندگیش.یآرامشیرویمزهییم

خانه لیانیرایهمراهیخودیبهیآشی   یصولتیا  هایویاییبایکاشر

ای_کرمیبردیویبایصداییبلندیخطابیهاییتمامایقهوهکابینت

 بهیمرجانیگفت:ی

لیانییم- بمونیالگییبرمیداروهاتینشونشیبدمیهمونجایمنیا 

.ی  حرکتینکنیبدنتیخایلیکنهیبیوفتر

ی یظرفشون 
یماشی   داشتیویلبیاییسیلورینگهپرسیرایکنار 

 جنباند:ی

گمیمنیدیگهیاصالنیخوامیگندینخورهیبهیزندگیشیکهییمیم-

 شینه.یدونمیمادرتیساکتینیمدونم.ییمرویپرسیخودمینیم

شیپوریبازمیگذریفهمهیفقطیکافیهیعبدیمامانیدیرییایزودییم-

یاحوالیپرشیبهشیزنگی نیباب  بهیاینجایبخورهییایبخوادیم 

یازیاصالن.ی  بزننیویوسطشیگلهیویگالیهیکی  

پوریآدمیباشعوریهیپرسمیدرستهییهیکمیبایمنیتندیعبدی-

امییمبرخوردیکردیاماییم یاصالنیاحیر  ذاره.یدونمیبهیانتخاب 
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یرنگیخودی یموهاییبلندیویزیتون  یدستیمیان  لیانیعصت  ا 

یالیتیشدهکشید،یچن یآندیتار   
هایرایپشتیگوشیزدیییمابی  

 ویگفت:ی

یدیگهیباهاشیحرفیبزنید.یمنییم- هییهیبار 
رمیبهینظرمیبهیر

یعبدیمامانیروییم یویشماهمیبریدیرساغ   پور.یبرمیدکیر

یشانهیزدیوی یسپیدیخودیرایبهیپایی   صولتیبایدستیمحاسن 

 لبیجنباند:ی

یبگمیآخه؟یبرمیبگمیببخشیدیپرسمیرح- میاجارهیکردیویبرمیچ 

هیرویفرارییدادنیرفتیخواهرشیرویعقدیکردی بعدشیکهیدخیر

یویآبانیاصالینوه تیویزنمیبراییاونیدخیر ییتوینیستیویدخیر

تیروی نقشهیچیدنیویباعثیطالقشیشدنیویحاالیکهیدخیر

خاکیگرفتهیپرسیمنیرفتهیدوبارهیزنیدومشیرویکهیازی

 عشقشیهالکیشدیعقدیکرده؟

یکاریکرده؟-  اصالنیچ 
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یدستیبهی لیانیبایکف  یصولتیگرهیخوردیویا  زبانیدریکام 

یکوباند.یجسمیمرجانیمرتعشیشدیویعصایازیزیری پیشان 

یفوتی لیانیبدون  یخمیشدیویا  دستشیرها.یبهیسوییزمی  

وقتیخودیرایبهیاویرساند.یمادریرایدریآغوشیگرفتیوی

یرایبرداشت.یهرسهی صولتیفورایعصاییمشگیرنگیویچون 

یمرجانیرایروییساعدیخودیینفری ینشستندیویپرسیرس  روییزمی  

 ثابتیکرد.ی

 دروغ...یدروغیگفتید؟-

بهیواردیکردی یسالمشیض  یخودیبهیران  یجراحت  یبدون  بایدست 

 ویافزود:ی
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 اونیزنیکه...یاون...یآخریکار...یخودشیکرد.ی-

لیکردیویغرید:ی  صولتیحرکاتیاویرایکنیر

 مگهینگفتمیحرکتینکن؟-

بهی  بهیصولتیزدیویگفت:یبایمشتیچندیض 

 تاینشنومیچه...یچهیغلیطیکردید؟-

 اصالنیکاریبدیینکردیمامان.ی-

بهیطوریوحشتنایکیعصایرایازیچنگیصولتیکشیدیویبایآنیبهی

لیانیکوباند.یپرسیپلکیبستیویمرجانیتوپید:ی یا   کتف 

 کشتیقبلش.یکارشیازیبد،یبدتره.یکاشیمنوییم-

لیانیاویرایمست داشت.یترینگهدلبراییبلندیشدنیتقالیکردیویا 

یاویرایصولتیدست هاییزنیرایگرفتیویپرسیهمچنانیرس 

 روییساعدیحفظیکرد.ی

یاونی- یدیتفیکنمیتوییصورت  یدیپیشیاصالن.یبی  منویبی 

 زنیکه.ی

یاینیحرفایروی-  
تمومیکنیاینیوضعیرویمامانیلطفا.یگفیر 

 فراموشیکن.یبذارییهیبارمیکهیشدهیاصالنیآرومیباشه.ی
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یا ی یذهن  لیانیآبیازیدهانیزنیجارییشدیویهمانندیتصاویر 

 نامفهومیگفت:ی

 خوامیبرم.ییم-

ی- تیچ  یمامانیجان.یبیایبریمیببینیمیدکیر متیدکیر بیایبی 

گه.یتوامیمثلیبابایبهیاینیفکریکنیکهیدیگهیپرسییندارییبهییم

 اسمیاصالنینداری.ی

یرایهایشیصحنهآبیدهانیمرجانیبایاشک ییدلیریشیکت 

یویههاییکجیشدپدیدیآوردندیویلب لیانیرایغمگی   ییاویا 

 صولتیرایپژمردهیکردند.ی

 ییتنمه.یپاره-

پوریپسیبذاریخوشحالیباشه.یهمونقدریکهیبایدیبایعبدی-

 رویبشهیبراشیبسه،یبسینیست؟روبه

یپرسیکنه.ینیست.ینیم-  ذارمیاونیزنیکهیمنوین 

لیانیبهیصولتینگاهیکردیویمردیازیجایبرخاست.یعصایرای ا 

 گفت:یییهمراهیخودیبلندیکردیوی
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هیتای- یجدیدیبگی  .یبایدیآزمایشات 
یمشیدکیر بلندشیکنیبی 

یرسیاینیوضعشیبایدیبیاریم.ی  ببینمیچهیبالن 

یرنگیرایزیریپایلهیکردیویبهیسوییصولتیپارکت هاییشکالنر

لیانیخالصیکردیوی یا  اتاقیرفت.یمرجانیهمیخودیرایازیدست 

یکشاند.یاتاقیرایهدفیقراردادیویفریادیزد:ی  روییزمی  

ی- .یمحن   یلینکنیصولت.یبایدیهمراهیمیکت 

هاتیویمامانیکافیهیلطفایبسیکن.یهمیشهیبایخودخوایه-

ینداشته  تیمارویاذیتیکردییاینییهیدفعهیکوتاهیبیا.یدرک 

مرجانیآرنجیخودیرایاهرمیکردیویگردنیچرخاند،یسفاکی

 گفت:ی

 منیبایدیاصالنیرویازیدستیاونیعفریتهینجاتیبدم.ی-

لیانیلحظه یا  یوجود  یاویدمیدهیشدیویعنانیاعفریت  ییدریدهان 

 ازیکفیداد،یبازوهاییمرجانیرایگرفتیویرخیدریرخیاویغرید:ی

 هاییتوینجاتیداد.یگریاونیزنیاصالنیرویازیدستیعفریته-

یرهایکردیویخودیرای مرجانیرایدریهمانیوضعیتیرقعتیانگی 

بهیپارکینگیرساند،یسوئیچیرایچرخاندیوییطییکیتصمیمی
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یشماره یرسهمیییاصالنیناگهان  رایگرفت.یچندیبوقیپشت 

یتماس.ینهییکیباریبلکهیچندینیباریشماره ییاویرایسپسیرد 

یپاسخیماندنیآنیروبه روشدیویگرفت،یهرباریبایبدون 

یلحظات،یقبلیازیپرتابی عصابشیمتشنجیشد.یدریواپسی  

یتلفن لیانیباالخرهیصداییاصالنیکردن  یا  همراهیتوسط 

یخودیرایازیحالتیدوراندا یتلفنپیچید.یدست   
همراهیخارجیخیر 

یویغضبی کردیویآنیرایبهیگوشیچسباند.یصداییاویپریازیتغی 

یاصالنیرسشاریازیآرامش.ی  بودیویصدایینفس 

 چرایریجکتیکردی؟یها؟-

یسیمیخودیکهیدریآن یتفکرات  هایاصالنیرایرایهیباییاد 

بیمارستانیکردهیبودیکیمیمالیمتیرایدریلحنیخودیریختیوی

 پرسید:ی

 دی؟چرایجوابمینیم-ی

اصالنیغلتیزدیویآذرخشیرایازینظریگذراند،یزنیروییپهلوی

ییتابیخوردیویاصالنیاویرایباینگاهییکیلقمهیکرد.یقفسه

ییمسینه شدیویبهیاصالنیتبسمیییاویبهیآرایمیباالیویپایی  
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داد.یآهستهیپتویرایکناریزدییازیاتاقیخارجیوییرایهیهدیهییم

 نشیمنیشد،یپاسخیداد:ی

دیترسیدمیبیداریبشهیباریاولیآذرخشیکنارمیخوابیبوی-

ریجکتیکردمیبعدشیکهیدستشیرویانداختیروییشکممی

یکهیدستشیرویبرداشتیبتونمی گذاشتمیروییسایلنتیتایوقتر

ونیباهاتیحرفیبزنم.ی  بیامیبی 

لیانیتلفن یا  یماشی   همراهیرایازیگوشیفاصلهیدادیویرویبهیسقف 

یزبانشیدریکامینیم یچرخیدیتایازیاتفاقآهیعمیقیکشید.یحتر ات 

 پیشیآمدهیبگوید.ی

لیان؟- یافتادهیا 
 اتفافر

یصولتیویمرجانیرایدیدیوییکینفسیگفت:ی  نزدیکیشدن 

یکردیویمامانیپوریبایحرفعبدی- هاشیبابایرویدلچرکی  

ییتویویآذرخشیرویوسطیجریویبحثییمنیویبابایقضیه

 فهمید.ی
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دستیبهیستونیگرفتیویکالفهیپاییآنینشست.ییکیذرهی

ی یآنیتقاصیخوشر حرامیاویبودیویهرباریبهیبدترینیشکلیبابت 

 داد.یپسییم

ییم- لیان؟االنیچ   شهیا 

ییبشهیداداش.ییادتیرفت؟یاینیهمهیتوینیم- ذارمیچی  

 بودییاالنیمنیهستم.ی

 زانوییماتمیرایدریَبریگرفتیویفغانیکرد:ی

کنه.یمنیجونیکندمیتایمامانیدوبارهیزندگیمویخرابییم-

 دم.یآذرخشیرویمالیخودمیکری

لیانیبهی یایستادندیویا  صولتیویمرجانییکیقدیمیماشی  

 رسعتیگفت:ی
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یبدییبیوفته.یاگریافتادیهمیجمعشییمنیم-  کنم.یذارمیاتفاق 

ی لیانیف  الفوریقطعیکردیویاصالنیمحویدیوارکوبیشد.یا 

یمرجانیویعبدی یخرابیکردن  یبودندیکهیتوان  پوریدویترکیت 

یرایداشتند.یاگریرسی    ع کردیهایاقدامینیمتریازیآنهمهیچی  

یپیشیتکرارییم خواست.یشدیویاویاینیراینیمبازهمیچهارسال 

یآذرخشیراینیم توانستیبپذیردیویبهیخودیدورییویجدان 

یخودیبقبوالندیکهیقراریاستیبازهمیتاری    خیبهینقطه ییابتدان 

یی یافکاریخودیکیر بازگردد.یبرپایزدیویبراییرسوسامانیدادن 

اییچندیتکهیاییشیشهقورییدرون ییچاییسازیرایبهیبرقیزد.ی

ینعنایریختیمیوه یکاکتوس،یسیب،یآلبالویویچندیَپر  ییخشک 

یقورییریخت.یساعدی یآبیآنیرایدرون  ویبهیمحضیجوشیدن 

یکابینتیچندیعددیباسلقیویسوهانیبرداردی کشیدیتایازیدرون 

یکمرشیحلقهیشدیتشویشیامایبایدیدنیدست یکهیبهیدور  هان 

 جاییخودیرایبهیتبسمیداد.ی

یآذرخشیخانوم.یظ-  هرتیبخی 

یاصالنیماالندیویپاسخیداد:ی یخودیرایبهیکتف   بیت 

 هنوزیصبحهیویل.ی-
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.ی-
 

یشمایبگ  هرچ 

 هاییخودیرایبایتبسمیدگریمزینیکردیویافزود:یلب

یشبهیقطعایشبهیحرگتیوضیعیوی-
 

یروزهیقطعایروزهیبگ
 

تویبگ

ییکیلویچندیاصال؟  انتقایلیویکهکشانیراهیشی 

یاصالنیایستاد،یچانههایشیرایگشییدستحلقه ییودیویکنار 

 َمردیرایگرفتیویگفت:ی

ییشده؟-  پکرییاصالنیچی  

یگذاشتیویلبیفنجان هاییرسامیگیطرحیبرگیرایروییکانیر

 زد:ی

هیفقط.ی- ینشده.ییهیکمیفکرمیدرگی   نهیهیج 

یمرجانیویعبدی یازیمطلعیشدن  یخی  پوریبهیآذرخشین 

 وگوییشبیگذشتهیبایزرییگریزیزدیویپرسید:یگفت

؟ت-  وامیبهیمامانیشکیکردیییعت 

؟-  بهیخاطریچ 

یاصالنیحرف- یندارهیاصالیمگهییمببی   شهیهاشیهمخون 

یباشه؟ یخی   یهوینضتیبابایغیبیبشهیاونمیازشین 
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یپاییخودینشاندیویکاسه ییزانویشیرایبهیآذرخشیرایروییران 

یچسباند.یطرهپایه یییمی   یطالن  ییییال  اییآذرخشیرایمیان 

 ییدادیویگفت:یهاییخودیبازیپنجه

یمامانتیگفتیباییگیازیبچه- هاییقدیمیحرفیزدن،یرفیر 

یازیهمونیروزییکهی یازشینبود،یخودتمیگفتر رساغشیخی 

یخونهیآبروریزییراهیانداختیدیگهیندیدیشی ر 
َ
اومدیجلویید

 پسیچرایشکیکردی؟

 آخهینضتیبابایکیسینیستیکهیازیپولیبگذره.ی-

اهنیآذرخشیرسشانه ونیافتادهیازیپی  رایبوسهیزدیویلبیییبی 

 جنباند:ی

 گرده.یاگهیاینطورهیهرجایبرهیبرییم-

 نگرانمیاصالن.ی-

 چانهیبریکتفیآذرخشیگذاشتیویپرسید:ی

یقدیمییاینضتیبابا؟ییآدمنگرانیپیدایشدنیرسوکله-  هان 

یکردهیوییم- شونیدونمیکالهاونایرویکهیمامانیدمشونیرویقیج 

 آنیبردارنیقطعاینضتیبابا.یبیوفتهینیم
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 نیباریجوابشیبایمن.یای-

یاینی یآذرخشیرایبهیدندانیگرفتیویبراییتغیی  اصالنیگوش 

 جویگفت:ی

یآوانیازیدستشیشایکیشدهییم- گهیاینیبچهیاصالیدکیر

 آد.یباهامونیراهینیم

یَمردیجمعیکرد،یبوسه یخودیرایدریآغوش  ییکوتایهیبریخط 

 فکیاویگذاشتیویلبیزد:ی

یفکرینیم- یکهیگفتهیحتر ان 
قدریکنم.یهرچهییخوامیبهیاونیچی  

 بهیحرفیاومدنشیطولیبکشهیاشکالینداره.ی

 ویلیبیاییهیباریامتحانشیکنیم.ی-

ییاسپندیماندهیروییزغالیپریدیویآذرخشیهمچونیتکه

 گفت:ی

پاییمنیآوانیزیادیترسیدیاصالن.یاونیبیشیازیاندازهیپابه-

 تونمیتزریقیاینیشوکیرویقبولیکنم.یترسیدیویفراریکردینیم

کنمیبذارییهیباریامتحانیکنمیشایدیآذرخشمیخواهشییم-

 جوابیبده.ی
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دیویبراییچندیلحظهیسخن یکهیآذرخشیمژهیبهیمژهیفرسر هان 

یاصالنیگفتهیبودیرایتصویرسازییکرد،ینیم توانستیچنی  

پیشنهادییرایقبولیکندیویآوانیرایآزاریدهد.یچشمیبازیکردیوی

 خودیرایمجددایبهیآغوشیاصالنیانداخت.ی

 نه؟یکنیمیاینیکاریرویمگهنیم-

یآذرخشیرایگرفتیویگفت:ی  گودییکمر 

یبهشیفکریکن.ی-  بهشیفکریکنیم.یبیشیر

یآذرخشیرایقابیگرفتیویبراییدوریکردنیاویازی یخیس  صورت 

یارتعاشیبدنشیپریازیاحساسیاضافهی تفکراتیویکمیکردن 

 کرد:ی

یقلبم،یمسافریدیاریغربتیدریآستانه- یگفت:یتوطی   ییرفیر 

یبهیمردمیغمیدیده ییاینیبالدیدریایراینشانیمن!یازییادیَمی 

 دیه...ی

یچپیاویرایبوسید:ی  چشمیراستیویچشم 
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هاییتویدیدم،یبایصداییآنیآرامیشدم،یمنیدریایرایدریچشم-

عاشقیشدمیویبهیخوابیرفتم.یبادهیخریدمیویعشقیفروختمی

 ها.یبهیجذرومدیآن

یگردنیمردیرای یاصالنیانداختیویشاهرگ  یگردن  دستیبهیدور 

 بوسهیزد:ی

یغمیدیدهمنیمردیمیازی- ییاینیبالدیبودمیکهیقلبیدریمردم 

حالیمرگمیدریاییچشمتیرایدیدیویزندهیشد.یدریایرایدیدیوی

 یرایهیغربتینشد.ی
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 اینیکاریروینکنیتورویجون...ی-
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آذرخشیرایبهیعقبیهلیدادیویروییصندیلینشاند،یبای

هایرایازیقفسیخارجیییدستیازیافشاریخواستیتایسگاشاره

،یکندی ویرحمیرایدریخودیجایندهد.یبزرگیبودندیویوحیسر

یدندان یبودیویزبانشانیازیدهانیخارج.یدالماسی   هایشانیتی  

 هاییسیاه.یبودندیویپریازیخال

 اصالن...ی-

کیدریصداییصداییجیغ هاییممتدیآذرخشیویدخیر

هایگمیشدیویاصالنیپلکیبست.یهاییدهشتناکیسگپارس

بهینهادیویعقبیهایپنهاییآنهاییخودیرایبریضجهگوش

یبهیصندیلیقرابتیدادیویآذرخشیرای رفت.یخودیرایبیشیر

یبازوهاییخودیرایدری سفتیویمحکمیبهیآنیچسباند.یقوت 

یتقالهاییزنیچندیبرابریکردیویاجازه هایاییسگیینزدیگبرابر 

 رایبهیآوانیداد.ی

.ی- .یقرارینبودیاینیکاریرویکت   لعنتیبهت،یلعنتیبهتیعوض 

ایخشمیوینفرتیبهیاویزلیزدهیبودینگایهیبهیآذرخشیکهیب

کیسوقیداد.یچرای انداختیویهمانینگاهیرایبهیسوییدخیر

کرد؟یاصالنیماتیویکشیدیویکمکیطلبینیمجیغینیم

 



  روبِن                                                 

 

کیویمقاومتشیدریبرابریحیواناتیراییم یدخیر نگریستیمتحی 

هیشدیویاشکیریخت.ی  ویآوانیتنهایصامتیخی 

 مون.یاصالنیاینیکاریروینکنیبایمنیویبچه-

عیشد:یملتمسی  بهیافشاریزلیزدیویمتض 

.ی-  افشاریتوروخدایجلوشویبگی 

یکهیقصدیکردی یخودیرایازیدستیدادیویهمی   افشاریطاقت 

د،یاصالنیدستیبریسینهافساریسگ ییهاییشکارییرایبگی 

یاویشد.ی یکار   اویگذاشتیویمانعیازیبهیثمریرسیدن 

 بایدیبهیحرفیبیاد.ی-

.یشییمتیکهتیکه-  کی  

 ید:یاصالنیعصیانیفریادیکش

 بهیجهنم.ی-

 آذرخشیهمانندیقبلیگلویخراشیداد:ی

 مو.یکشنیبچهیم-

یخودتمییم-  ندازمیجلوشون.ییهیذرهیدیگهیحرفیبزن 
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یاصالنیرایبهیدندانی کیمچ 
آذرخشیبرایینجاتیدادنیدخیر

یدست یکهیفشار 
هاییاویکمیشدییکیقدمیبهیگرفتیویهمی  

جلویبرداشت.یاصالنیدردیدستیرایبهیپستوییذهنیمنتقلی

داشتیویصدایبهیچادریاویچنگیزد.یزنیرایثابتینگهیکردیوی

 بلندیکرد:ی

.یحاالیکهیدوستیدارییتوامیبرویتایتیکه-  تیکهیبیسر

یاولیدرحایلیکهیپاییی صداییجیغیآذرخشیبلندیشدیویسگ

آوانیرایدریدهانیداشتیوحشیانهیپارسیکرد.یآذرخشیپایبهی

یزنیرای ینیشخندیمردیچادر  فراریگذاشتیویسگیدومیدریبرابر 

یزد.ییبه  دندانیگرفتیویاویرایزمی  

 اصالن،یافشاریبهیدادمونیبرسید.ی-

اصالنیویافشاریقهقههیزدندیویآوانیویآذرخشیغرقیدریخونی

 هاییآخریخودیگفت:یشدند.یزنیباینفس

یم.یاصالاان...ی-  اصالنینذاریبمی 

ییخودیگذاشتیویدرجایدرونیتختیییسینهدستیبریقفسه

یثانیهیپریوینشست.یریه یخایلییمهایشیدریصدم  شدندیویتمام 

ی یعرقیخیسیشدهیبود.یفضایینیمهیتاریک  جانشیازیشدت 
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اتاقیحکمیخفقانیبراییاویایجادیوینفسشیرایدریگلویحبسی

یموهایشی یقلبشیبهیباالترینیحدیخودیرسیدیویتمام  کرد.یتپش 

هاییزیادیبهیپوستشیچسبیدند.یاطرافیرایکاویدیویبایتالش

ییآنیرایزدیویبهی،یدکمهییخودیرایبهیآباژوریرساندینیمیتنه

یسستیویکرختی ینوریپلکیبست.یتن  ینمایانیشدن  محض 

اییاصالنینگاهیخودیرایروییتختیانداختیویبهیجاییخایل

ی کرد.یاینیکابوسیاویراینگرانیویتشویشیرایبایجانشیعجی  

دادندیویبهیاویهاییساعتیصبحیشنبهیراینشانییمکرد.یعقربه

یبهیرس تورانیبایدیآمادهیشود.ییادآوردییکردندیکهیبراییرفیر 

ازیتختیجدایشدیویخودیرایبهیرسویسیرساند،یخوابیبدیرای

ی آبیدادیویلباسیپوشید.یترکیاتاقیزدیویبایشنیدن 

یخودیرایبهیآنجای خانهیمسی  
یآشی   رسوصداهاییزیادیازیجانب 

یداد.ی  تغیی 

.ی-  سالمیخاله.یصبحیبخی 

یدرونشیمحکم یخودیرایبراییپنهانیکردنیآشوب  ترینقاب 

اند،یآبانیرایعمیقیبوسیدیویآوانیرایدریآغوشیگرفت.یچسب

یگفتیویمیانیآنیدوینشست.ی بهیهردویکودکیصبحیبخی 

 هایکشیدیویخطابیبهیاصالنیگفت:یدستیبهیرسیآن
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 ممنونمیبابتیصبحانه.ی-

یآذرخشیگذاشتیویچندیعددی یظرف  یرایدرون 
ر پیشکالنر ک 

یآنیجایداد،یبوسه یتمشکیویبلوبرییکنار  یییخودیرایتقدیم 

یزنیکردیویگفت:ی  پیشان 

 نوشیجانتونیباشه.ی-

هیشدیسپسیپرسید:ی  اصالنیبهیآذرخشیعمیقیخی 

 حالتیخوبه؟یرنگتیانگاریپریده.ی-

 هاییخودیرایکشیدادیویگفت:یآذرخشیمستاصلیشدیامایلب

یینیستییهیخوابیبدیدیدم.ی-  چی  

یاویادامهیداد:ی  اصالنینگرانیشدیویآذرخشیبراییرفعینگران 

سونیمیویییاونیموضدرباره- یبایدیبچهیرویبیر وعیکهیگفتر

یاونی بهشیشوکیواردیکنیمییهیکمینگرانیبودمیبراییهمی  

یتبدیلیبهیکابوسیشد.ی  نگران 

 منیکهیگفتمیبیخیالیاونیموضوعیدیگه.ی-

آذرخشیکهیتشویشیاصالنیرایدیدیاویرایبهیآرامشیدعوتی

 کردیویگفت:ی
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یخوابیعجیبی- منییهیکمیبزرگشیکردهیبودم.یبراییهمی  

 دیدم.یغریبی

آذرخشیبهیکودکانیاشارهیزدیویاصالنیموقتایکوتاهیآمد.یآبانی

دیویآذرخشیبراییعوضی یآوانیسی  یشاهتوتیبهیدست  مشتر

 کردنیجویخطابیبهیاصالنیگفت:ی

یکنارمونیصبحانهیبخور.ی-  خودتمیبشی  

ییآرنیبرامون،ینمایندهیهیمقداریدامیجدیدیدارنییم-

یکبهداشتیهمیگفتهیتایتعطییل اریینیستیقرارهییهیویترافیک 

یبایدیزودتریبرمیویلیقبلشییهی یبراییهمی  
بیادیبراییُمهریزن 

 کاریباهاتیدارم.ی

 

 

 

 ی

 278#پارت

 ی

 



  روبِن                                                 

 

 

هایشیناگهانیبایفکریکردنیبهیکابوسیخودیترسیدریچشم

یآمریکنویرای ینوشیدن  النهیکردیویبهیاصالنیزلیزد.یمردیلیوان 

 رسیکشیدیویگفت:ی

یپویخوامیاگریاجازهییمیم- یکاردانیرویبهتیبدمیتایدییبافر ل 

یساختمونمیپولیبریزمیبراتی یقدیهوان 
بهشیبدییهمچنی  

یویرستورانیبراییخودتیباشه.ی یاونیزمی    کهیکل 

یآسودهیبکشدیوییاینیم یاینیموضوعینفس  دانستیبهیخاطر 

یپیشهیکردیویاصالنیافزود:ی یشود.یاویخاموشر  عصبان 

ییم- یدونمیخوشتینیمببی   کهیییآدیویخییلیهمیمخالفیایت 

منیتوییاینیموضوعیدخالتیکنم،یاینمیباوریکنیکهیقراری

یازینیستیمنیتورویبایاینیکاریناتوانیبدونمیویبگمینیم تون 

یکارییکهیکردییبربیاییویتوییرایهیکهیانتخابیکردیی پس 

یرسیدنیبهیقدمیبردارییمنیفقطییم خوامیکهیمسی  

 تریکنم.یتیرویصافخواسته

یساختمونمییبذاریخودمیحسابمیرویتسویهیکنم.ی- هوان 

یبرامیکافیه.ینیم  خوامیهمونیساختمونیپایی  
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یرایبهیآوان.ی طالت  نارگیلیرایبهیدستیآبانیدادیویشی  یشی  لیوان 

یآذرخشیرایگرفت،یاویرایهمراهی دویکودکیرایبوسیدیویآرنج 

 خودیبهینشیمنیبردیویلبیزد:ی

منیبهتیمهریهیندادم،یچهارسالیبهتینفقهیندادمیفرضی-

 کنیجاییاوناست.ی

اییبدیگذشتهیاست؟-  فرضیکنمیجاییچی  

یساختمونیروییم- یکاردانیرویبایپولیهوان  دمیمنیفقطیقرض 

میاگهی یتویببینمیبمی  تایکلیاونیساختمونیرویسندیبهینام 

 اییکنمیتوییاینیموضوع.یدخالتیدیگه

ییحرفیازیمرگتینزن.یویلیبذاریخودمیاینویحلیکنمیدرباره-

 هیبرام.یساختمونمیگفتمیکهیهمونیزمینیشیبس

اصالنینزدیکیشدیویموهاییآذرخشیرایمرتبیکرد.یابروی

یرایکجیویمعوجیساخت.ی یجبی    باالانداختیویخطوط 

ی- یمنیویتویباهم.یبذاریتوییهمی   کییعت 
یمشیر

 
آذرخشیزندگ

ییهیتیکهیمنمیسهمیداشتهیباشمیدلمینیم خوادیکهیهوان 

شیبراییخودتیاونجایرویغریبهیبردارهیدوستیدارمیهمه
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یهمیهستیچهیازینظریساختیویباشه.یساخ تمونیحیف 

 معمارییچهیموقعیت.ی

یکاریکردم؟-  تویخونهیرویبهیمنیدادییمنیبراییتویچ 

ی- تویبهیمنیقدرتیدادی.یاونیخونهیکهیاصالیکادویویزیرلفیط 

رسیعقدمونیبودیویدیگهیحرفیزدنینداره.یتویرویبهیرسی

ییهیکاریرویمنیبراتیبکنمیتایجفتیبچه هامونیبذاریهمی  

یتویمفیدمیوییهینقشیخوبیدارم.ییحسیکنم
 
 توییزندگ

 ییآذرخشیرایگرفتیویبایاستیصالیلبیزد:یچانه

یکهیتوی- انیتمامیکارهان  ییهیکاریدیگه.یبراییجی 
جانیمنیهمی  

یقسط هاییبانکیدخالتیبراییمنیکردی.یبخدایتوییدادن 

 کنمیخوبه؟یقبول؟نیم

یازیموضعیخودیفاصلهیگرفتیویانگشت هاییخودیرایمیان 

 هاییاصالنیچفتیکرد.یبایعشقیگفت:یشتانگ

یمنیویتویکهینداریمیاصالن.یراستییم- کییعت  یمشیر
 
یزندگ

 
گ

ییبراییمنهیبراییتوامیهستیویبرعکس.ی  هرچی  

 هاییخودیریختیویاضافهیکرد:یرضایتیرایدریمردمک
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یگیباشه.یهریچه- مونیرسر قدریتویمنیویتویبایدیهمهیچی  

یمنمیهستم.یهریچه یمنمییمقدریتویتالشییمهستر کنم.یکت 

پسیاینیموضوعیتوییخرجیویمخارجمونمیدخیله.ییهینفری

هیکهیمردیخرجیکنهیویزنیاستفادهییاهمیبرعکسیتصمیمییم گی 

یگیباشه.ی مونیرسر  امایمنیتصمیمیگرفتمیکهیهمهیچی  

اصالنیشادمانیویمشعوفیگلیازیگلشیشکفتیویرسزندهی

 لبیزد:ی

بیکنیویزنمیحسابتیبرویتسویهیحسامنیامروزیپولوییم-

یرویهمیبخر،یاگهیکمیبودیبازهمیبهمیبگو.یالبتهیخودمیبای هوان 

ی مینذار.ییهیبنگایهیحرفیزدمیقیمتایتویدستمهیویلیبازمین   خی 

ف؟- یتنهایبرمیآقاییرسر  یعت 

وعی- یرسر یکارییکهیتنهان 
گفتمیشایدیدوستینداشتهیباشر

.ی  کردییدونفرییتمامشیکت 

یدونفریشیقشنگه.ی-  ازیاالنیبهیبعدیهمهیچی  

مشیگردویشکاند.یا
ُ
صالنیجوییعسلیدرونشیجارییشدیوید

روحشینوازشیشدیامایبازهمیبریرسیاینیموضوعیپافشاریی

 کرد.ی
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یاونایکمیبشه.ینیمنیم- خوامیبگهیخوامیازیقدرتتیدریبرابر 

آییازیپسیهرکارییبرییمییخودشینتونستیبربیاد.یآخه

آذرخشیمعشور.یاینییهیدفعهیخودتیتنهایبرویویکارییکهیبای

یتویکاری وعیکردییویتمومیکن.یاونیسندیبایدیبهینام 
دانیرسر

 بشه،یسندیکلیساختمون.ی

یاصالنیکردیویمردی یخودیراینثار  آذرخشینگاهیآغشتهیبهیعشق 

یآذرخشیپرسید:ی  بایبهییادیآوردنیسخنان 

یباشمیحالتیخوبهیچونیهنوزی- یمطمی   آذرخشیراستر

 رنگتیپریده.ی

یشده.ی- تویبودییمنییآرهیحالمیخوبه.یویلییهیکمیفکرمیدرگی 

بودمیویافشار.یدوتایسگیبزرگیکهیبهیجونیآوانیانداختیدیوی

چونیمنیبرایینجاتشیتقالیکردمیمنمیانداختیدیجلویی

ها.یافشاریاولیمقاومتیکردیویلیتویمجبورشیکردییکهیسگ

یمارویتیکهافساریسگ کردنیتیکهییمهایرویولیکنهیویوقتر

یفایدقهقههییم  هیبود.یزدید.یازتونیکمکیخواستمیاماین 

یرسیآذرخشیُبردیویاویرایبهیخودیوصلهیزد.ی دستیپشت 

 هایشیطوافیکردیویگفت:یموهایشیرایبایلب
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یرسیشمایبیارم.یکاشیزودی- منیغلطیبکنمیبخوامیبالن 

 میومدییرساغم.ی

 خییلیبدیبودیاصالنیویلیگذشتیویرفت.ی-

 لرزشیصداییآذرخشیباعثیشدیلبیبجنباند:ی

هاییخوبیفکریکنیمیباشه؟- ذهنمونیرویبایاینییبیایبهیچی  

ینکنیم.ی اییالگیدرگی   چی  

یمحیلیکنیم.ی- ینیراهیهمینهیکهیبهیاتفاقاتیبدین 
 باشه.یبهیر
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یمحیلیکنیم.ی- ینیراهیهمینهیکهیبهیاتفاقاتیبدین 
 باشه.یبهیر

پسیاالنیبرویبایکاردانیبراییقراریهماهنگیکن.یامروزیبهی-

یخواب یییدیگهبدهیپشتیپایبزنیچونیمایییهرچ  خون 

 سهممونهیویبس.ی

یمردیگذارندیسپسیبهی یبازوان  یرایمیان 
آذرخشیاندکیزمان 

ییکیدیداریبایکاردانی درخواستیاصالنیبراییترتیبیدادن 

یکودکانیرای فاصلهیگرفت.یاصالنیهمیبایخوشحایلیکیف 

ینیازیآن هایرایجمعیآورییکرد.یقراریبرداشتیویوسایلیمورد 

یدریپیشیشدیامروزیکهیتعطییلیرسیمیاستی یشلوغ  ویروز 

یدارندیآن یتینوشیبگذراندیتایشبیبهیخوشگذران  هایرایدرکنار 

ی یدلیلیپیشبندهایشانیرایآذرخشیازیدور  دازند.یبهیهمی   بی 

یسبدیریختیتای گردنشانیگشودیویمقدارییخورایکیدرون 

یخایلیرایهینشوند.یکودکانیرایبایبوسهیبدرقهیکردی دست 

ینامزدیسپسیمانتویویشلواریرایتنیزد.یکا اییکهیرهاییمراسم 

شدیرایرویایویروسانایبریعهدهیگرفتندیویدریرستورانیبرگزارییم

آذرخشیهمانندیهمیشهیتایانتهاییمراسمیبایدیبهیعنوانی

یشالمدیریتیدستیبهیسینهییم جایهایرایجابهایستاد.یرگال 

یکاوریکردیویپسته اییرنگیرایبرداشت،یبهیچادرییکهیدرون 
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یستیویبریآنیدستیکشید.یهنوزیبهیگذاشتهیشدهیبودینگری

یادیداردیکهیاصالنیچادریرایبرداشتیویازیاویخواستیکهیدگری

رسینکند.یتایبراییاثباتیخودیپنهانینشود.یآذرخشی

ی ییحالتیبایدیاینیموضوعینیفردیبودیویدریهمهتریگناهن 

یاصالنیعیانییم یپیامک  شد.یشالیرایرسکشیدیویبایدیدن 

چه یکیفیییبانگیخودیرایهمریدفیر اهیبایدستهیچکیدرون 

انیکردیویبهیراهیافتاد.یبرایی گذاشت.یکیفیرایروییشانهیمی  

یقراریرایرستورانی ییاحواالتیاویمقصد  یآرشیویپیگی  دیدن 

یبهیتماسیبهی یکردیویبعدازیخاتمهیدادن  یکوچکیتعیی   کاردان 

قدریهمیکهیشد.یهرچهروییمراهیافتاد.یباالخرهیبایدیاویروبه

ویهرچهیهمیکهیباهمیارتباطینداشتهیباشندیافتادیفاصلهییم

یاویاستیویخواهدیماند.ی
 
 بازهمیآرشیجزءاییازیزندگ

 سالمیآقاییکاردان.یخوشحالمیازیدوبارهیدیدنتون.ی-

ی یآذرخشیشادمانیشدیویکنار  یگرم  کاردانیبزرگیازیاستقبال 

صندیلیایستاد،یبایدستیاشارهیزدیویازیآذرخشیخواستی

 ابتدایاویبنشیند.ی

م.ییمنمیخییل-  خوشحالمیازیدوبارهیدیدنتیدخیر
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یبندیاو.یتبسمیزدیویگفت:ی  آذرخشینشستیویمردیپشت 

یافتاده؟یازی- یباشهیاتفافر یزنگیزدییتعجبیکردم.یخی  وقتر

یتلفنیکهیدرستیتوضیحیندادی.ی  پشت 

هامیویعجلهیخوامیبابتیمبهمیبودنیحرفمعذرتییم-

یبراییدیدار.ی  داشیر 

یبمعذرتینیم- یخوادیکه،یمنیازیوقتر ازینشستیشدمیتمام 

م.ی  وقتیآزادمیبهیگوشمیدخیر

یهمیقفلیبهیجلویمتمایلیشدیویرسپنجه هاییخودیرایدرون 

اییتعللیکرد،یزبانیبهیسقفیدهانیچسباندیویبعدازیثانیه

 لبیزد:ی

میچونیماییهیحسابیوی- راستشینیازیبودیتماسیبگی 

یداریمیکهیبایدیرفعیویرجوعشونیکنیم.یکتاب  هان 

 کافانهیبهیآذرخشینگاهیکردیویزنیافزود:یمردیکنجکاویویموش

یموندهاومدمیبگمیکهییم- یبافر ییرستورانیرویخوامیهمیپول 

 صافیکنمیهم...ی
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بهیخودیاعتمادیبهینفسیداد،یرسیباالکشیدیویبایبهییادیآوردنی

 هاییاصالنیاضافهیکرد:یحرف

یساختمونیرویبخرمیویکلیاونیمکانیهمییم- خوامیکهیهوان 

 رویبراییخودمیکنم.ی

یآشفتهیویآ یآسودهیکشیدیویکاردانیبایذهت  ذرخشینفس 

هیشد.یهریدویساکتیشدندیو یعیانیبهیاویخی  مردیییتعجت 

یسخن یهضمیکردن  یتوانان 
هاییآذرخشیراینداشت.یحتر

اییحسیکردیکهیسیستمیبدنشیازیکاریافتادیویبراییلحظه

یبراییزنیویخواسته ییاویکلماتیرایگمیکردهیاست.یپاسج 

اوریذهنشیبودیکهیروزییازیروزهایینداشت.یخارجیازیب

بریتسویهیحسابیکردنیروییاویبنشیندیویعالوهنزدیکیروبه

یتمامیساختمانیرایبخواهد.ی  مالکیت 

آد،یاولشییهیطوریدیگهیاومدمیدونمیعجیبیبهینظرییمیم-

یهیکهیجلویویحاالیاینطوریدارمیتمومشییم کنمیامایخبیچی  

 نیباشه.یییاونجایبراییمخوامیکهیهمهشدهیویمنییم

می
َ
کاردانیتاییابرویباالیانداختیویدستیدریهوایتکانیداد.ید

 گرفتیویگفت:ی
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 واالیمنییهیلحظهیشوکهیشدم.ی-

ی- ییهون 
خودممیازیاینیتصمیمیویاتفاقیشوکهیشدمیهمهیچی  

 شد.ی

میفقطییهیچندیروزیرفتیویآمدی- منیکهیمشکلیندارمیدخیر

 بایدیکنیمیبراییکاراییثبتیویانتقالیسند.ی

ویقدرشناسانهیبهیمردینگاهیکردیویاویییخاطریآذرخشیآسوده

 ادامهیداد:ی

یکییم- یشنیدمیکهیازدواجیکردی،یتی  گمیالبتهیبایدیراستر

ه.ی یکهیبایتاخی   ببخیسر

ی براییجوابیدادنینگاهیخودیرایبهیمستقیمیدوختیامایدیدن 

یستونیپنهانیشدیروحیاویرایخراشید.ی یآرشیکهیپشت  جسم 

یرایکندههایشیلرزیدندیویبایناخنیسطحیدست کارییکرد.یمی  

ییدادیبهییادینداشتیتنهای یمردیرایچهیچی   اینکهیپاسخ 

یهایشیرایبهینشانهلب یکهیدرینظر 
ییتبسمیکجیکردیویجمالنر

 خودشینامفهومیبودندیبهیزبانیآورد.ی

میحواستیبهیمنیهست؟-  دخیر
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یتوجه ین  یخودیرایمقابل  اییآذرخشیباعثیشدیکهیدست 

ییدیدگانیاویتکانیدهدیتایزنیرای بهیاینیدنیایپاگشایکندیامایتاثی 

ینداشت.ی  چندان 

م؟-  آذرخش؟یدخیر

ینگاهیاویرایدنبالیکردیامای یاویرایصدایزدیویمسی   یپیان  چندینیبار 

یاویرایگرفتیوی یدلیلیآستی   ییعایدشینشدیبهیهمی   چی  

 گفت:ی

میکجایروینگاهییم- یصداتییمدخیر یآخه؟یچرایهرچ  زنمیکت 

 دی؟جوابینیم

 

 

 

 ی
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یرای آذرخشیبایهولیویهراسیخودیرایجمعیویجوریکردیویشال 

یوی
 
مندگ یگردنیبهیروییموهایشیکشاند.یبایرسر ازیدور 

 خجالتیبهیکاردانیزلیزدیویخجلیلبیجنباند:ی

ببخشیدییهیلحظهیفقطیحسابیزمانیویمکانیازیدستمی-

 خارجیشد.یگوشیبهیحرفتونمیبفرمایید.ی

یرایرسیکشیدیویآذ ینوشیدن  رخشیمشوشیویدلیکاردانیلیوان 

یبدیرویبدحایلیگذاشتیوی افگاریبهیستونینظریافکند.یاویحال 

 مردیگفت:ی

یکاراییمعامله؟- یفردایبریمیدنبال   موافقیهستر

موافقمیفقطیقبلشیمبلغیرویبگیدیتایمنیچکیروزشیروی-

 بنویسم.ی

 کاردانیپدرانهیلبخندیزدیویبایآرامشیگفت:ی

یکیروییطبقهیریمیبنگاهیامالیایینیست.یبذاریفرداییمعجله-

باالیقیمتیبذارهیبعدشیباالیرویهمیبهیقولنامهیاضافهی

یموندهیم یساختمونیکنیمیاونوقتیتویچکیرویبایبافر ییپول 

یکلشییهی یساختمونیباالییهیجایبنویسیتایسند  یویبایپول  پایی  

رقهیبازییدرنیادیرسمون.ی  بارگیبهینامتیبشهیویدیگهیدوطُ
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بدرقهیکندیوییایبراییتریآذرخشیبراییآنکهیکاردانیرایرسی    ع

یآرشیفرصتیداشتهیباشدیبدونیاتالفیوقتیوی دیدار 

یلبیزد:یانرژی  اییبیشیر

میهست.یشمایدرستییم-  گیدیاینطوریبهیر

ینهاریرویمهمونیمنیباشیم،یآرشمییم- گیمیپسیاگریمواففر

 بیاید.ی

یدودوزنیمردیراینگریستیویقبلیازیآذرخشیبایمردمک هان 

یآرش  اقدامیکندیگفت:ییآنکهیاویبراییفراخواندن 

موافقمیبایپیشنهادتتونیامایبرایینهاریممنونمیازیلطفتونی-

 بایدیبرمیرستورانیامشبیمراسمیداریم.ی

مردیعجلهیویاضطرابیزنیرایدیدیویکوتاهیآمد.یصندیلیرای

 عقبیکشیدیویلبیزد:ی

ی- یآرشمیبمونهیبراییخونهیالبتهیآرشیچندیوقتر پسیدیدن 

یمامانشیبیادیییخودشیویمگریبایهستیکهیرفتهیخونه اضار 

یماکانیوی ییرویبایمایباشهیاونمیبهیخاطر 
یهیشایم،ینهارییچی  

.ی  ماهانیبیشیر
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ه میتی  ییپشتیاویرایآذرخشیرسدرگریبانیفرویبردیویعرقیرسر

یآرشیرایبهیروییآوردیویدریلفافهی یبد  خیسیکرد.یکاردانیحال 

هاییسخنیبهیاویفهماندیکهیآرشیناخوشیاستیویرسواژه

 ناامید.ی

ی-  مندهیشمام.یمنیرسر

یبغرنجیآذرخشیرایدیدیویسیعیکردیبحثیرای کاردانیوضعیت 

دیکردی یقدریکهیاوضاعیآرشیرایبهیاویگورسر  ادامهیندهد.یهمی  

یبودیویدلییلیبراییادامهیدادنیندید.یازیجایبرخاستیویدوی کاف 

یلبلبه تیرایبهمیرساند.یشکاف 
ُ
هایشیرایعمقیبخشیدیویییک

 گفت:ی

منده- یدشمنتیرسر هیمنیبرمیدیگهیازیییتویباشهیدخیر م.یبهیر

 دیدنتیخوشحالیشدم.ی

ییفردایویدیداریمجددیبهیکاردانیسخنانیآخریرایدرباره

ی یاویرایتایخروچ  آذرخشیگفتیویزنیبایافکارییرسدرگمیویدرگی 

ریازیباالییپله
َ
ید یمردیرایرستورانیرایهیکرد.یمقابل   

هایرفیر 

یوینظارهیکردیویآهستهیبهیعقبیبازگشت.یگام هاییسنگی  

هآ یرامیبرداشتیویبهیخی  یازیافرادییکهیپشت  ینگاهیبعض 
 
گ
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هایشانیبایغذاهایشانیرسوکلهییم یمی   زدندیوییایدریانتظار 

یآن هایبودندیتوجهینشانینداد.یکیفیرایروییساعدیآمدن 

ی یرایروییشانهیانداخت.یسیعیکردیکهیافکار  یشال  کشاندیویبال 

حیسیرایخودیرایسامانیدهدیویجمالتیرایآمادهیکند.یهمانی

یباریپایدریاینیمکانیگذاشتهیبودی یبراییاولی   داشتیکهیوقتر

.یآنیروزهایخودیرایساختی سیوینگران  تجربهیکرد.یپریازیاسیر

یکردنی تایبراییکاریریشینداشتهیگرویبگذاردیویبراییسی  

یخودیرایبهیرخیبکشاندیویاکنونی یمحتاجیبودن  فرزندشینهایت 

یآنیری یمهربان  یکهیازیمرد 
یعشفر وزهایدری    غیکردهیبودیبهیسبب 

آمدیتایچندبارهیطلبیبخششیکند.ینفسیعمیقیکشیدیوی

یبهی هیرایگشود.یآرشیدریاتاقیبودیجان  ریزدنیدستگی 
َ
ید بدون 

یکهیچشم یازیاینجاینداشتیبرودیآنیهمیزمان  هاییغی 

ینظریگرفتهیبودند.ی یرایزیر   آذرخشیخروچ 

،یسالم.یآرشییم-  دونمیکهیاینجان 

یاتاقیراینگاهیکرد.یاثرییازیآرشییکیقدمیجلوتریرفتیویتما م 

 نبود.ی
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یتوینیمآرشیمنییم- خواییمنویدونمیکهیبدیکردمیویلییعت 

؟ی  ببیت 

یخودیرایبلندیکردیویباینفس نفسیزدیویطاقتینیاورد.یدست 

یخشیافتادهیگفت:ی  صدان 

 اینجام.ی-

یمردمک یچون   
هیویهاییآذرخشیبهیمی   یآرشیخی  اییریاست 

یباالی یآمدهقلبشیمچالهیشد.یدست  ییمردجوانیرایازیپشت 

 آنیدیدیوینالید:ی

یکارییم- ؟اونجایچ   کت 

یرایدوری آرشیسکوتیکردیویآذرخشیتندتریگامیبرداشت،یمی  

یآنیپناهیگرفتهی یآرشیکهیزیر  زدیویپشتیآنیایستاد،یبایدیدن 

یپاییمردجوانیزانویزد.ی  بودیکنار 

 خوشیاومدییآذرخش.ی-

 قدریتکیدهیشدییآرش!یچه-

یتویروییمتوییترکم،یوسطا-  کشم.یشمیدارمینسج 

 دستیبریدهانیکوباندیویگفت:ی
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نبایدیاینطوریبگمیدرستینیست.یتویدیگهیبهیجزیخودتیبهی-

یحیامیببخشید.ی  یگیدیگهیتعهدیدارییمنین 

یرسیخودتیآوردییآخه؟-  آرشینگویاینطور،یاینیچهیبالن 

آرشیبهییکینقطهیزلیزد،یصدایشیازیاعماقیچاهیگلویبای

یلخت یتپشیاالییملختیبریسمان  آمدیویقلبشیتوانان 

 نداشت.ی

شهیبرییآذرخش؟یمنیخماریتویزیادیکشیدمینذاریباییم-

 ویوابسته.یییوجودتیبازمینشئهیبشم
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یشالیرایدریدستیگرفت.یساعدیخودیرایپیش تریکشاندیویبال 

یآرشیدرازکردیویاویگردنیعقبیکشید.ی  بهیسوییصورت 

 برویآذرخش.ی-

یگوشینداد.یزا هایرُساندیویبازهمیدستینوهایشیرایروییکاشر

یمردجوانیرایخشکیجلوُبرد،یبایگوشه یخیس  ییشالیصورت 

پهلوییاوینشست.یزانوهایشیرایهمانندیکردیویهمانجایپهلوبه

 هایچسباند.یآرشیدریآغوشیگرفتیویچانهیبهیآن

یبدییبودمیویهستم.یبایهمهیبازییکردم،ی- منیهمیشهیدخیر

یبابامیویمامانممیم .یحتر  نویدوستینداشیر 

ییبرخوردیخودیبهیآذرخشیآرشیمتعجبیویپشیمانیازینحوه

 زلیزدیویاویادامهیداد:ی

منیبدیبودمیکهیچاقویکشیدم،یکهیزندانیرفتم،یکهیهووی-

یخواهریویبچهیویسوگیلیرویچشیدم.یشایدیاگهی شدمیویداغ 

شد.یهمیشهیمیبودمیهیچوقتیایطورینیممطیعیخانواده

یدیگهیبچهیناخلفییم ینیمگفیر  شهیچونیعاقبتیبهیخی 

.ی ینیسیر   پدرومادرشیازشیراض 
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اغیآرشیبهیتابلوییمینیاتورییکوچکیکهیطرح یانیر  هاییفوق 

یآنیچشمینوازیبودندینگریستیویبلیک بلیکیالمپ 

یروییگوشییدیوارکوب یدستیگذاشیر  یراستشیی باعث  یسمت 

 شدیتایاینیصداییمزاحمیرایازیخودیدورکند.ی

 مادرتیازیتویراضیه.یتویناخلفینبودییآذرخش،ی-

یکارییکهیباتویکردمیازیمنیناراضیه.ی-  ویلیخدایبابت 

ینیست.یخدایهیچوقتیازیبنده-  هاشیناراض 

هیشد.ی آذرخشیچانهیازیزانویجدایکردیویاویهمیبهیتابلویخی 

یرایدنبالی یویسی  
یصورنر وزهخطوط  یفی  ییکردیویمعدن 

یتابلوی یدرون   
بخششیرایطلب.یدوستیداشتیهمانندیدخیر

اشیپرستو،یموهایشیدیباییدهیمرشیکبوتریباشدیویسینهک

یبنفش،یلبرنگیویچشم هایشیلعلییاقوتیویهایشیکوارتز 

یییآبنوس،یدیباچهابروهایشیدشنه
 
یییزندگ اشیهفتیخوان 

تاباناکیویخوشانیویتحمدیه یاخیر یمدح  اشیدریوصف 

ی
 
زنیدرخشندگ یپی  اییقدرتیآنیامایدریاینیلحظهیهمچون 

یجسمیویجانشیراییتابلویگیسوهایش ییویتمام 
خاکسیر

یکهی یرسچ  یشبیرنگیزدهیبود،یتمامیاویرایبهیجزیقلب  ظلمات 
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هایشیرایهمچونیریشهیکردیویرگازیآنیخونیچکهییم

یجوانیپیچکیکردهیبود.یهردوینمایانیقدرتیوی  
یدخیر اطراف 

یبودندیکهیدریلفافه هایغمیچرکیکردهیبودیویییآنرسسختر

 حزنیعفونت.ی

یهمه- ه.یهاییشکستهیرویازمییمدلییتقاص   گی 

یخودتیازیهمهیشکسته-  تره.یدل 

د،ی یآذرخشیرایگرفتیویآنیرایدریمشتیفرسر آرشیشال 

یپستهاییروییپارچهبوسه  اییزدیویگفت:یییژاکارد 

یتویویکاریتو.یتوی- منیحالمیبهیخاطریخودمیبدهینهیبهیخاطر 

 ترینیکاریممکنیرویکردی.یدرست

یخودیکشی دیویخییسیآنیرایزدودیسپسیپارچهیرایروییصورت 

یکهیسیعیبریشادینگه یآنیداشتیلبیزد:یبایلحت   داشیر 

یکی- ییادمیرفتیبهتیتی  یخیالیبودمیکهیحتر منیاینقدرین 

متون.ی یبرایییهیشامییاینهاریوعدهیبگی   بگمییایحتر

مندهیخودمینکن.ی- یازیاینیمنویرسر  بیشیر
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کنم.یاصالنیحقیتویبودیکهیبهتیکنم،یبهیوهللیکهینیمنیم-

یاونیبودی،یمنیزیادییچشمیویگوشمیرویکوری رسیدیتوامیحق 

 کردم.ی

آذرخشییکیپاییخودیرایجمعیکردیویپاییدگریروییآنی

 گذاشت.یموهایشیرایپشتیگوشیزدیویگفت:ی

یتایمنوییم- یحالتیبدییموقتر ،یبغضیشه،یقایمییمبیت  شر

یویازمیبایخواهشییمیم طوریانتظاریدارییخواییبرمیچهکت 

 ورتیخودمینندازمیبابتیکارییکهیکردم.یکهیتفیهمیتوییص

یخودیپشیمانیشدیویبراییدوریکردنی آرشیازینوعیرفتار 

 آذرخشیازیاینیاحساسیانزجاریگفت:ی

یکهیقبولشیدارمیویقبولشیدارییاگهییهیباریدیگهی- بهیخدان 

یحاللتینیم کنم،یمنیفقطییهیلحظهیاینطوریحرفیبزن 

یت .یکهیاونمیتقصی   وینیست.یافسارمیازیدستمیدریرفتیهمی  

یکیهیپس؟یکاشینمیومدم.ی-  تقصی 

یآذرخشیرایبهی کمریباالیکشیدیویروییصندیلینشست،یشال 

یجدایکردیسپسیتبسمی یخودیمتمایلیویاویرایهمیازیزمی   سمت 

 فراخیزدیویلبیجنباند:ی
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ی- یحالیخوب  بیایاینیبحثیرویتمامیکنیم.یمنیخوبمیبایدیدن 

مییم ینتویکناریاصالنیبهیر اخودآگاهیشمیاونیواکنشمییهیچی  

 بود.ی

یمتورمیازیفشاریبغضیبهیآذرخشیبایچانه اییبادیکردهیویگلون 

 اویزلیزدیویمردجوانیپرسید:ی

 هایخوبن؟بچه-

یداییشونن.ی-  دلتنگ 

 آدیدیدنشون.یبگویبهیزودییبایکیلیهدیهییم-

ی یصندیلیبرداشتیویدستیدرون  تیرایازیرختیآویزیکنار 
ُ
ک

یکوچکیازیآن  
خارجیکردیوییجیبیآنیفروبرد،یدوعددیدولفی  

 گفت:ی

ی- براییآوانیویآبانه،یازیاونیروزیکهیرفتیمیآهاریموندیپیش 

 من.ی

یمردجوانیرسجهازییدلفی  ی هایرایازیآرشیگرفتیویقطرهیاشک 

هاییپالستیگیرایدریمشتیبازیهایشد.یاسبابروییآن

 چالندیویطاقتیماندنیبیشیازیاینینداشت.ی
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 منویببخش.ی-

یخری ر 
َ
ییبودیکهیکیفیرایروییشانهیانداختیوید یتنهایچی   وچ 

اشیبهیسوییآنیدیدندیویزانوهاییخمیدههایشییممردمک

 شدند.یخمییم

یهیچوقتی- یمنیکت  آذرخشیاگهیبخواییفکرتیرویدرگی 

یجفتیبخشمتیبهیرسیجفتیبچهنیم هاییآبجیم،یبهیرس 

 هاتیقسم.یبچه

یتویکالیمنوینیم- ،یهرباریبخواییاینیکاریرویکت  بخیسر

 ذاره.یتینیمبتیشکستههات،یفرارات،یقلگریه

ه یآنیشد،یخودیرایدستگی  ریرایگرفتیویمانعیازیبازیکردن 
َ
یید

یآذرخشیکردیویپرسید:ی  سد 

خواییراحتیچرایبخشیدنیمنیبراتیمهمه؟یچونییم-

؟  باشر

ینداشتمی- ییحستینقیسر آره.یآره،یچونیمنیتوییشکلیگی 

کشمیازیاینکهیچرایبایدیبهیخاطریمنیحالیتویویلیعذابییم

 اشه.یاینطوریب
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ی هیشدند.یاحواالت  هردویسکوتیاختیاریکردندیویبهیهمیخی 

ینداشتند،یکفه ان  یمی    
شیر
ُ
ینفسیازیا یتشنهیوین   

شیر
ُ
ییترازوییا

یعروسیبریکوهانیداریسنگی  ی تریبودیکهیهردویسفیدیرنگ 

 اشکیرایبراییرفعیعطشیانتخابیکردند.ی

ییکهیمقضشینبودییعذابینکشیبارهای- اینوییبراییچی  

 بهتیگفتم.ی

یبراییغصهیخوردنیآرش.ی-  حیف 

خواییییمنوییممنیازیغصهیاشباعمیزنیتویکجاییقصه-

یخواهرامیکهیمجبورنیبایجاییزخمیوی ؟یدیدن  عوضیکت 
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ی
 

یشکستهسوختگ یهاشونیویدل  شونیکناریبیان؟یدیدن 

یخواهرزاده یحرف  هامیکهیمثلیتوپیفوتبالیشدن؟یشنیدن 

هایشایدیبایخواهرتیبرگردیمیهگهیبهیخاطریبچدامادییکهییم

ی یکنیمیویمنیحتر
 
بهمیامایفقطیمثلیدوتایدوستیزندگ

یجوونیمرگمیکهینیم یدان  ینشونیبدم؟یغم 
دونمیچهیواکنیسر

ی یکهیقاتل  مثلیدوتایداداشیباهمیبزرگیشدیمییایپرسعمون 

یمنیداییمیهست؟یکجاشیروییم یبدییآخهیوقتر خواییتغیی 

یکردنیری
 
ویانتخابیکردمیتایحداقلیخودمیازیاجباریتنهایزندگ

.ی یویخودشونیرویرسزنشینکی    بقیهیدردکشیدنمیروینبیی  

هیرایرهایکردیویروییلبه ییگلدانینشست،یپنجهیروییدستگی 

بیلب یآهستهیض  یپایروییزمی   هاییخودیکشیدیویبایکف 

 گرفت:ی

یبقیه- یتوامیمثل  ییهاییهیقسمتیدارهیکورهییاینعشق 

 یسوزونه.یخودشیرویروشنیکردهیوییم

 پرسعموتیداییتیرویکشته؟-

یاشکیازیروییتیغه یییبیت  اشیخودیرایآویزانیکردیویبهیپوست 

یسبابه هاییسکویایاشیرساند.یفضاییاتاقیرایریشهانگشت 
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ه یتی  یدریَبریگرفتندیویآنیرایبایخودیبهیافالک  ییروزگاران 

اشیهایبردند،یمردجوانیرایَبردهیکردندیویحدیبریگردهگوریگره

 زدند.ی

،یمایسهیتایمثلیسهیتایرفیقیبودیم،یاونمییهیاتفاقیبود.یآره-

کردن،یپرسعمومیپرسیعمومیویداییمیتوییراهیسازییکارییم

یسایهنیم ییلودریگرفتهیخوابیدهیدندهیدونستیکهیداییمیزیر 

ییکهیچرخ یخودشونیلهیعقبیاومدیویاونیچی   هاییلودریزیر 

 هاییداییمیبود.یکردنیآسفالتینبودیاستخون

ی یدریانیآرشیدریآنیجلگهجنعشین  یرسسی   ییحاصلیخی  

ی ین  ینعش  یزیریپاییکنار  یخشک   
یعزیزشیافتادیویزمی   جانیدان 

آنیرایلعنتیفرستاد.یجاییآنیمردیبریبایرییآنیجلگهینبود.ی

ی یهاییمراتعبلندی-تمایمیپستر داریرایبارانیآبیارییکردیویزیر 

ی پاییمردیرایخونیامایهمچنانیخشکیبودیویسفت.یبراییتن 

ین
 
یاویاینیخشکیدگ یزیادییییازک 

 
یآرشیاینیآزردگ ویبراییروح 

 بود.ی

 گم.یتسلیتییم-
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گذرهیمامانمیقولیدادهیکهیمادربزرگمیبگذره.یمادریبرزگمییم-

 دونمیچونیمنیبهیپرسعمومینیازیدارم.ییم

 امیدوارمیکهیبگذره.ی-

هایرهایکندیتایهریروزیروحیبراییآنکهیآذرخشیرایازیاینیعذاب

 بهیمردجوانیآزاریندهدیگفت:ییخودیرایبایفکری

یمنی- ییکیثانیهیبابت  ونیحتر یبی  ریرفتر
َ
بهمیقولیبدهیازیاینید

.ی  ناراحتینباشر

یپنجهدلفی  ی ییخودیفشاریدادیویهاییعرقیکردههایرایمیان 

یرواقیایستادیویدرحایلیکهی هیرایبازیکرد.یمیان  اینباریدستگی 

 هایشیکشیآمدهیبودیگفت:یبزاقشیروییلب

 کنم.یسیعییم-

سیعینکن،یبگویحتما.یبهمیقولیبدهیآذرخشیبگویبهیجانی-

 هام.یبچه

 خورمیآرش.یقسمینیم-
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یممینیمبهیروحیداییمیقولیندییهیچوقتیدیگهیسایه- بیت 

یکهییمویلیاگهیقولیبدییمنییم تیتایآدیخونهشمیهمونیدان 

یبچه
 

 هایرویرفعیکنه.یدلتنگ

یسایه ریرایهمراهیبایآرشیبهیدست 
َ
ید یچهارچوب  یخودیهاییپس 

 گذاشتیویقبلیازیدوریشدنیلبیتکانیداد:ی

.یقولییم- یدیدمتیدیگهیاینطورینباشر یطیکهیوقتر  دمیبهیرسر

ی یامر  براییاطمینانیدادنیبهیآذرخشیآواریشدنیخودیرایبابت 

یآنیباشدی
 
یعمدییکهیرنجیدگ سهوییکهیعشقیباشدیویامر 

 پذیرفتیویلبیزد:ی

 نیستم.یدیگهینیستم.ی-

یکیفیگذدلفی  ی یچکمهاشتیویپیادههایرایدرون  هاییرویرایزیر 

ی
 
ییخودیخفهیکرد.یآلودگ ی»اییپایی   یدمان 

 
شهریرایبهی«یوارونگ

یغباری یمیالد،یآسمان  یارتفاعیبرج  هیبهیعظمت  جانیخریدیویخی 

.ینییمیازی گرفتهیراینظارهیکرد.یهمیسبکیبودیهمیسنگی  

داد.یدرونشیآرامشیداشتیوینیمیدگریغوغایدریآنیجوالنییم

یوی میلیبهیآرامیشدنیدریاویگزافیبود.یآهستهییامایقدرت 

یروزگاریوی یکچل  پاشنهیکشیدیویتبسمیزد.یبایدیدستیازیرس 
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یرسبههاییآنییمرنج یخواستیبابت  یتقصی  راهیویکشید،یعذر 

یرای
 
یاویپذیرفتهیشدیبنابراینیزندگ مطیعیدلشیبودنیویپوزش 

یرستورانیرایکناریراند.ینبایدیذبحییم ر 
َ
ازییکرد.یبازدمیگرفتیوید

هاییآمادهیشده یمی   ییمیان  براییمراسمیگذریکردیویبایدیدن 

یبودیدگر،یکار،ی یاویهمی  
 
یسالنیلبخندیزد.یزندگ یکنج  تزئینات 

شادییویخانواده،یاینیموضوعیرایبایدیبراییخودیدستوریویازی

ویییم یازیاینیاوامریرایجرمیبهیآنیپی  کردیویهرگونهیرسپیج 

 آورد.یحسابییم

 هیپیدایشدی!ییهیباباشملیباالخری-

یاهمیتیبهی یبراییروسانایچشمیویابرویآمدیویاوین 
ژوبی  

یمردیادامهیداد:ی  حرکات 

اینیماهیبایدیبهمیحقوقیبدییگفتهیباشم.یکمرمیدوینصفی-

 شد.ی
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هیرای یرسیبستیویکیفیرایروییپافیرهایکرد.یپایی   شالیرایدور 

یکشیدهبهیدست دیویگفتهاییانتظار   :یییرختیآویزیسی 

یخفنیهمیقدریبخوایییمهرچه- یت  زنمیکارتتیاماییهیشی 

 پیشیمنیدارید.ی

هایرساند،ییکیعددیکیوییرویایبایهیجانیخودیرایبهیجمعیآن

 پوستیگرفتهیبهیآذرخشیدادیویپرسید:ی

یشده؟-  چ 

 اشیتحفهیدادیویگفت:یآذرخشیکیوییرایبهینیشیویمعده

یکلیساختمونیرستورانیشدم.ی-  منیصاحب 

ی یکهیباالیویرویایدریآغوش  اویخودیرایپرتابیکردیویروسانایحیت 

ییم  پریدیبایهیجانیلبیزد:یپایی  

یقلب.یایول،یایولیجنمیویعرضه-  تویقربونیباباشمل.یقلت 
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لیویازیافتادنشی یاویرایکنیر یروپوشیدخیر  
یبایگرفیر  ژوبی  

ییکردیسپسیشکرخندییبهیچهره  ییآذرخشیپاشاند.یجلوگی 

یکییم- ینتی  یبیشیر ینگم.یشمایالیق  هایید.یامیدوارمیهایویبهیر

 ییدومیرویافتتاحیکنید.یشعبه

 شد.یتون.یشمایکنارمینبودیدیالف،یالفینیمممنونم،یازیهمه-

یرسیتکانیدادیویکاپ یکهیبهیعنوانینمونهیکیکییژوبی   هان 

یآذرخشیرای درستیکردهیبودیهمراهیبایقورییچاییآورد،یکیف 

یرایروییپافیگذاشت.یاویفن یزیجانآویزانیکردیویسیت  هایرایلی 

ی هایهمچنانیآذرخشیرایبهیحرفیگرفتندیویزیروبم  کردیویدخیر

ونیکشیدند.ی دستیبی  یاویبایانی   ماجرایرایازیزبان 

یآماده- یهمهیچی    ست؟آقایژوبی  

خونهیردیفی- یکمیویکرسی.یچونیکاراییآشی   یبدون 
همهیچی  

بودیبهیعنوانیسوپروایزریتصمیمیگرفتمیبیامییهیمقداریتویی

ی  هایکمکشونیکنم.یکاراییدخیر

ینعلبگیگذاشتیوییکیعددیکاپیکیکیهمیفنجان هایرایدرون 

 هایسپسیگفت:یهمراهیآن
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نوییفینگرفودایبودنیگفتمیهایآخرینیگزینهاینیکیک- ییم 

.ی  امتحانیکنیدیاگهیخوبنیبگمیسینیشونیرویکاملیکی  

یشادمانیباینیش
 

یکهیتایبناگوشیعریضیشدهیبودندیهمگ هان 

یهمینشستندیویف یکاپینجاندور  یگرفتند،یطعم 
هایرایازیژوبی  

یکیک یآنهاین  هایخوشیآمدیویتصمیمیگرفتندینهایتیبهیمزاق 

ویکنند.یبراییمهمان یطعمیویمزهیرس   هاییمراسمیازیاینیهمی  

اییویکنمیبایاینکهیخوشحایلیامایگرفتهآذرخشیچرایحسییم-

 گریهیکردی؟

میشدهینگاهیخودیرایمیانیآنیسهینفریکهیباهمیهمانندییکیتی

بودندیردوبدلیکردیویجرعهیدگرییازیچاییهلیداریخودی

 نوشید.ی

یخاضینیستییه- کمیامروزیسختیگذشتییهینهیچی  

 قسمتیش.ی

یگفت:یرویایبهیشانه بهیزدیویبایترسر  ییروسانایض 

کمیبراییاینیحالشیخوبهیحاالیتویبیایحالشیبدیکن،یفقطییه-

یبرویب سیدارهیکهیطبیعیه.یپاشویبایژوبی  
هیکاریمعاملهیاسیر

یتونیبرسید.ی  آشی  
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روسانایبراییرویایزبانیدرآوردیویخطابیبهیآذرخشیغرهایی

 خودیرایخایلیکرد:ی

خوادیبایروشنایبرهیخریدیجهزیهیحرصشیرسینکهیخودشییم-

 کنه.یمنیخایلییم

م.یمنیخواهرشمیوظیفه-یی مهیتنهاشینذارمیامایقرارینهیخی 

 تو.یباریمنییهیباریشدییهیباریتویبریییهیباریمنینهیسه

رویایویروسانایرخیدریرخیهمیشاخیویشانهیکشیدندیویآذرخشی

یکردیویگفت:ی  ازیروییناچارییپایدریمیان 

ایاصالیخودمیبایروشناییم-  رم.یدخیر

یاینیچهیحرفیه؟- وایآبج   ا 

یماندهیازیکیکیبهیدست یپودرهاییبافر هایشیرایبراییزدودن 

 همیدگریماالندیویلبیزد:ی

ی- یچی   براشیبخرمیخودمییگییمنیکهیبایدییهیچشمیروشت 

یهمینیمازیخریداشیرویباهاشییم اض  شنومیبدوییدیرمیاعیر

 بریمیکهیکیلیکاریداریم.ی
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یسالنیشدندیویچندبارهیآذرخشیآنیرایازینظریگذارندیبهی وارد 

یآمادهیبودیامایدریاصلیهنوزیبسیاریکاری ظاهریهمهیچی  

 داشت.ی

وصندیل- هاشونیرویعوضینیفقطیبایدیروکششهایآمادهمی  

مشونیهستیرویبذاریم.یک یکهیمتناسبیبهیت 
 

 نیمیویاونیرنگ

 خبیپسیدستیبجنبونیم.ی-

یرایهاییصندیلروکش هایرایروسانایدرآوردیویرانرهاییروییمی  

هاییجدیدیرایروییییپارچهرویایبرداشت،یآذرخشیکیسه

یکهیخواستیگره یگذاشتیویهمی   ییآنیرایبازیکندیزمی  

 روسانایپرسید:ی

 رهیرستوران؟خالهیزرییدیگهینیم-

یوقتشی- نه،یخودشیرویبازنشستهیازیرستورانیکردهیویبیشیر

یرنیگشتگذرونه.یگاهیمیبایمصدقییمهاییمرویبایبچه وگذار 

یعروشیرویخونه یبعدیازیاینکهیشامیدعونر .ییعت  ییرفاقتر

مصدقیازیییشمایخوردیم،یبرایینهاریفرداشیرفتیمیخونه

یهمیکهیاصالنیهمیخانوادهیشمایوی همیخانوادهییاونیشت 
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ی یدوتان 
مصدقیرویدعوتیکردیخونهیدیگهیتصمیمیگرفیر 

ن.ی یلذتیبی 
 

یویازیبازنشستگ  برنامهیکی  

منظوریاصیلیزرییرایازیبازنشستهیکردنیخودیبازگوینکردیتای

ینکندیویبای دوبارهیآرشیویرستورانیاویدریذهنشیخودنمان 

 هایداد.یسخنیروسانایحواسیخودیرایبهیآن

یهمیخانومیخییلی-  خوبیه.یخدان 

ی یساتنیرایبهیدست  یرنگ  یطالن  آذرخشیچندیعددیپاپیون 

 روسانایرهسپاریکردیویگفت:ی

ینی- همیشمایهمیخانوادهیمصدقیویهمیکاردانیواقعایبهیر

یمنیهستید،یخانواده
 
یزندگ .یافراد   ییمنید،یالبتهیشمایبیشیر

یرنگیبلندیویشیشهیگلدان یزرد  یرنگیرایبهیستون  ایینارنج 

 هیکرد:یاضافییتکیهیدادیو

یمنیویکنمیاگهینیایدیخونهبهیخدایحاللتونینیم- م.یبیایدیپیش 

 مامانیتایچندیروزیبمونیدیویکیفیکنیم.ی

 روسانایمستانهیویرسخوشیگفت:ی
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ییییتویهمیخونهآیمیآخه؟یهمیخونهپهیچمونهیکهینیم-

ی خالهیزرییحاالحاالیقرقیماستیاینیچندیمدتمیدرگی  

شدیم.یبذاریتیهوارییمامتحاناتیمیوگرنهیزودتریازیاینایرسی

ون.ی  امتحاناتیبدیمیبازوریبایدیبکنیمیبی 
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هاییاویرایپذیرفتیویرویایدرحایلیآذرخشیبایآغوشیبازیسخن

یروسانایلبیگزیدیگفت:ی  
یگفیر  یبدونیپردهیسخن   کهیبهیخاطر 

یثبتینامی- بایروسانایپوالمونیجمعیکردیمییدونهیماشی  

یپنجیکردیمیازیاینیارزونا،یگفت یمیبراییتعطیالتیعیدیهمی  
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روزیاولشیبریمیمسافرتیبایروشنایویشوهرشیویمامانیویبابا،ی

 شهیاگهیشماهمیبیاید.یخییلیخوبییم

 عیدیاوجیکاریماست.ی-

یرسویسیرویایجعبه یسلف   
هاییدستمالیکاغذییرایروییمی  

یگذاشتیویلبیزد:ی  غذاهاییانگشتر

ایبابایپنجیروزیاولیزیادیمسافرینیست،یشلوغمینی- ستیاکی 

یویاینجوریمواقعیرستوران یرایهیتوییراهیهسیر  هاییبی  

یشلوغ ،یاینجان 
رنیشمالیویبعدیازیاینیچندیهایکهییمتریهسیر 

 شه.یبایمسافراییاومدهیشلوغییمییروزیتازهیشهر

ییکاراشیگمیهمهپسیمنیمشکیلیندارم،یبهیاصالنیهمییم-

یاساشیبریمیباهم.ی  رویردیفیکنهیتاییهیمسافرت 

هاییآذرخشیرایبوسهیزدندیویروسانایهردویگونهیرویایوی

یمشغولیبهیکاریشدند.یشادییرایدوستیداشتند،یمراسم هان 

ی یدعوتیاییسیستمیآنکهیموسیفر هایانسانیرایبهیپایکون 

خواستند.یپرستیدندیویلبخندیرایبراییهمیشهییمکردییمیم

هایخندیدند،یآذرخشیهایزیادییخونیشدهیبودند.یآناینیدل

یچاهیاستخوانیتبسمیزدی ینمور  نج 
ُ
هاییخودیپودریویآرشیدریک
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اییکهییادیاویآذرخشیرایشدیویروحیرایتسلیمیکردیبهیگونه

ی یحالیاویرایمحکومیبهیفراموشر یساختیویدریعی   غمگی  

 کرد.ی

                                                         *** 

یرگهایرایدریدستیگرفتندیویبایرگمرغ یآنهاییسچی   هایفید 

یمخالفیهمزمانیبایاینی رایازیرانیویسینهیخارجیکردند،یسمت 

یتکردیف،یمایه یبههایرایکنارهمیچیدندیویبایخارچی   تک 

یخارهاییآن یل  هایرایدرآوردندیویبعدیازیلخمیکردنیروییر 

هایرایهمیازیپوستیجدایویمختصیبهیخودیگذاشتند.یمیگوی

یسی  ی یسبدهاییبزرگ  رنگیریختندیوییبعدیازیپاکسازییدرون 

براییشستشویفرستادند.یاصالنیکشتارگاهیرایبهیپیشنهادی

یمایهیویمیگویرایبهیآنی آذرخشیدچاریتحولیکردیویبخش 

یکارکنانیافزودندیبنابراینیاینیروزهایکارهایی اضافهیویبهیتعداد 

وآمدیدریاینیمکانیبهیکشتارگاهیبهیشدتیزیادیشدندیویرفت

یزیادییگوشت،یمرغ،یباالترینیحدیخودیرسید.یاصالنیمقدا ر 

یها،یرستورانمایهیویمیگویرایبراییفروشگاه هایهایویقصان 

یزیادییبراییماندنیدریخانهیارسالییم یفرصت  کردیویحتر

هاییسواریماشی  ییهایبندینداشت.یبایمدیریتیَمردیبسته
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ی هایروییییآنماندهباربرییشدندیویبخشیاعظیمیازیبافر

ینیصفیانتظاریایستادند.ی هایتیخستهیشدهیبودیویامروزین 

یخانوادهی یگرم  تنهایدرخواستشیاینیبودیکهیبهیخانهیویآغوش 

یخودیرای یگردن  احتیکند.یپشت  یاسیر یسی  برسدیتاییکیدل 

ی یسالنیچشمیدوخت،یآذرخشیبهیخاطر  خاراندیویبهیازدحام 

یرستورانیبایتوصیهفراورده ینیاز  یمورد 
ییخودیهاییگوشتر

یازیموفقیتیرایبدروازه
 
راییاصالنیگشودیویمردیرایییبزرگ

یازیپیشیوالهیویشیداییخودیکرد.یاصالنیبوسهیبهی بیشیر

یمردانهدست یاشیبهیواسطههایشیزدهیبودیویتوان  ییقدرت 

 ییاویچندینیبرابریشد.یزنانه

 اصالن؟-

یمردییکیجایپریکشیدیویپلکیروییهمی یخوب  یحس  تمام 

یاویبودیامایدوستینداشتیکه یآمدن  یمهرومومیکرد.یمنتظر 

یرسی    عیفرایبرسد.یهنوزیکلماتیرایبرایی یآنیاینچنی   موعد 

ینیم یبهیاویجملهینکردهیبودیویهنوزیحتر توانستیپاسخگون 

مساریبودیویدریچشم یاوینگاهیکند.یرسر یفروغ  هاییبدون 

.ی  آزرمگی  
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 هایموندیکهیواجبهیزدهیبشن.ییهیرسییصحبت-

یبلندیروبهدست روییهاییخودیرایچلیپایکردیویباییکیقدم 

یاویرایدیدیویبایقساوتیگفت:یاص
 
 النیایستاد،یرسافکندگ

شمایکهیمارویفراموشیویتجدیدیفراشمیسهیبارگیکردی،ی-

یکردییحاالیروییم ی؟اونیموقعیحیایرویفر  گی 

ینگاهیکارکنانیویباربرهایرایتابینیاوردیوینجوای اصالنیسنگیت 

 کرد:ی

یمنیحرفیبزنیم.ی- هیبریمیدفیر  بهیر

یاصال یدست  یمخالف  نیرایدریپیشیگرفتیویبایمردیمسی  

 جدیتیلبیزد:ی

یبایتویبودنیاونمیتوییفضایی- یسوگیلیرویازمیگرفتر ازیوقتر

ه.یبستهینفسمیروییم  گی 

یشد،یزانوهایشیجاخایلیدادندیوی یپارالی   یدچار  گون 

یدست هایشیتارییدیدیرایحسیشدند،یچشمهایشین 

یماهیچه یانقباضیویانبساط  هایشیپذیرفتندیویدریروند 

انیبایرسگیجهاختاللیا فتانیویخی  
ُ
اییکهیمحوطهییجادیشد.یا
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یاوییم یرس  یرایبهیدور  یکمک  یآنکهیبهیدرخواست  چرخاند،یبدون 

یمثبتیدهدیخودیرایبهیعبدی یباربرهایپاسخ  پوریرساندیویآرنج 

 َمردیرایگرفت.ی

 پدرجان...ی-

منیپدریتوینیستمیچهیبرسهیبهیپدرجانیتوییبهیکاریبردنی-

ف.یالقابیبراییمنیدقتیکنی  آقاییرسر

یباعثیشدیفکریکنیدیباشه،یباشهیاصالیآقاییعبدی- پور،یچ 

قدریدونیدیحرفتونیچهمنیسوگیلیرویازیشمایگرفتم؟ییم

 سنگینه؟
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هیشدیویپاسخیداد:ی یباالییسیلویخی   بهیتابلوییبزرگ 

قیدادی.ی- یمنوید 
یدخیر  تویبایزنیگرفیر 

ایپریغیظیروییرسیبهیسوییشانهیکجیکردیویآبیدهانیخودیری

یریخت.ی  زمی  

فینداشته- یتفیبهیرسر ف.یتین   رسر

یانصافینباشید.ی- یمنیاصالیویلین  یبلند  باشهیتفیتوییدار 

یبچه یپارهوقتر یزنم،یزن  یکهیییمنیتوییشکم  ییتنمیُمردیاون 

یکهیخواستیازیهریمگفتیبایدینوه ویببینمیشمایبودیدیویاون 

 رایهیبچهیداریبشیمیسوگیلیبود.ی

یع یبدیرسوصورت  ر 
َ
یزودپزییدیدیکهیبهیجایید پوریرایدیگ 

ونییمآنیازیگوش جست.یآرنجیَمردیرایکشیدیهایشیگدازهیبی 

هاییخودیرایازیاویفرارییویاویرایرویینیمکتینشاند،یمردمک

 دادیویگفت:ی

توییدایرهیخودمونیرویحبسیکردیمیویبایاشتباهاتمونیفقطی-

یمقضینباشیدیپیداینیم بهیزدیم.یدنبال 
 کنید.یبهیهمیض 
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یکهیدریتکیبهیتکیمویرگ هاییجریانیداشتیمردیبایبغض 

 لبیزد:ی

یزنت؟یاونی- یزیریلفیط  یتایدوطبقهیرویبکت  خونهیرویفروختر

میبودینامرد.ینامردیشدییاصالن.ی  یادگاریدخیر

یچسباند.یاویمختضی رسیدریگریبانیُبردیویچانهیبهیچنی 

توضیجیازیگذشتهیدادیویبایهریکالمیکهیگفتییکیعذریوی

د.یاصالنیپوی زشیانتهاییآنیوصلهیزدیویَمردیتنهایگوشیسی 

یکهیدیگرانیبراییعبدی یماجران  پوریبایراستیویدرست 

حیدادیویَمردی تحریفیویکمیویکاستیتعریفیکردهیبودندیرایرسر

یخاکیگرفتهیزلیزد.ی بایرسدترینیحالتیممکنیبهیسیمان 

یهاییآذرخش،یسوگیل،یاصالنیویدسیسهخبط هاییپشت 

یوج یآوانیویآبانیهمهیویهمهیباعثیشدندیپردهیویحتر ود 

ندیبتپدیویریه
ُ
یَمردیک  هایشیدریقفسیبهیتنگیبیایند.یقلب 

یسوگیلیرویاگهیاونیخونهیرویفروختمیچونینیم- تونستمینبود 

کنمیامایبایهمهیببینم.یآرهیمنیبهشیظلمیکردمیاینویانکارینیم

تونمیحسیدوستیداشتنمیروینسبتیبهیاونیهاینیماین
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ی یآذرخشینادیدهیبگی  م.یسوگیلیرویدوستیداشتمیویعاشق 

یاینایفرقه،ینیست؟  شدم،یبی  

یمرتعشیخودیسییلیبهیگونه  ییاصالنیزدیویگفت:یبایدست 

 آرهیفرقه.یوقاحتشمیزیاده.ی-

ییبگیدیهرکارییکنیدیحقیدارید.ی-  هرچی  

یصنوبریعبدی پوریبرپایزدیویقدمیزنانیخودمیرایبهیدرخت 

یپوسته ییآنیرایبایناخنیتنهییپوستهیشدهرساند،یپوست 

 بلندیکردیویلبیزد:ی

خوایمیبراییهمیشهیدیگهیامیدییبراییموندنینداریم،ییم-

دمیبهیوکیلمیبریم،یکشتارگاهیهمیسهم االرثیآبانیکردمیویسی 

ییکاراشیرویانجامیبدهیچونیسوگیلیاونویپرسمیصداشیهمه

 کرد.ییم

ی یبرداشتیویخودیرایبهیمردیرساند،یدستیبریکتف  اصالنیخی  

یپرسید:یا  ویگذاشتیویمتحی 

یاینیحرفتونیآخه؟- یچ   یعت 
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میبودیکهیازمیگرفتیشی- یمنیتوییاینیدنیایدخیر یداروندار  تمام 

مینفسینیمدیگهینیم یبمونمیکهیدخیر  کشه.یخوامیجان 

 خاکیسوگیلیاینجاست.ی-

تی
ُ
یک یچپ  یکهیسمت  یکت،یهمانیجیت  یجیب  دستیدرون 

یدقیقایروییقلبیتعبیهیشدهیبودیفروُبردیویی کیدستمال 

هایشیرایسپیدیازیآنیدرآورد.یپارچهیرایدریُمشتیگرفتیویلبه

یخاک هایزدیهایبوسهیبریآنبایاحتیاطیکناریزد،یباینمایانیشدن 

 ویگفت:ی

میهمیشهیهمراهمه.ی-  خاکیدخیر

یعبدی لیقطرهیاشک  یاصالنیخاکیرایگ  پوریهمراهیبایاشک 

یهردوینفریرایتازه.یَمردیخیهیبهیخاک یدل  هاییکردندیویداغ 

یدادیویلبیجنباند:ی  گولهیشدهیعنانیازیکف 

یاونهیکجاییمآوانینوه- یسوگیل،یآبانییادگار   
خوایدیتونهیدخیر

ینوهولشونیکنیدیبرید؟ینیم  هاتونیبمونید؟خوایدیپیش 

یآنکهیاجازهی یخودیرایبدون  دستمالیرایدوبارهیپیچاندیویمشت 

یاصالنیروییآن ییاییازیهایبنشیندیوییایدانهدهدیانگشت  ذرات 

یبازگرداندیویگفت:ی یافتدیبهیجیب   خاکیبریزمی  
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 دم.یاالرثیاونمییمسهم-

اونیبهیخودتونینیازیدارهیهمونطوریکهیشمایویمادرجانیبهی-

 هاتون.یوجودینوه

یشانه یبهیاویدادیتایکمر 
یخفیف  هاییمردیرایگرفتیویتکان 

یگوژپشتیرایراستیکند.یییعبدیخمیده  پور 

 خوایدیببینیدش؟نیم-

م.ییلیبهشینیمسوگ-  گفتیدخیر

ینالید:ی
 
 اصالنیبایبیچارگ

 امایگوشتیویخونتونه!ی-

مونیبودی- سهیمیازشونینداریمیدیگه،یسهمیمنیویزنمیدخیر

 کهیازمونیگرفتیش.ی

 ازیاصالنیفاصلهیگرفتیویاضافهیکرد:ی

شیویلیاونیزنیخییلیشکست،یهرروزییم- رهیرسخاکیدخیر

یکهییگیرهیبیادیبهینوهدستیویدلشینیم دیگهیرویمادریهان 

 دوننیرسیبزنه.یدلشویشکوندین.یخودشونییم
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یبیایدی- نگیدیاینطوریجانیمن.یشماییهیباریقبلیازیرفیر 

 هاتونیببینید.یییمایحرفیبزنیم،ینوهخونه

یاصالن.یازیاونیزنیگلهیندارمی- دلیمایرویبدیشکستر

یازیسوگیل.یبایاینیحالیعاقبتیبهیگله گذارییمنیازیتوئهیحتر

یبشید،یهری یمنیکنیخی  یدخیر اتینصیب  پنجشنبهیهمییهیخی 

 شایدیدلیمادرشیرویوصلهیبزنه.ی

اصالنیبهیپاهاییخودیرسعتیدادیتایبهیَمردیبرسد،یچندبارهی

یاویرایحبسیکردیویگفت:ی  آرنج 

 پدرجانیتایعمرمهیمقروضیشمامیکه.ینکنید،یاینطورینرید.ی-

هاییاصالنیاعتناینکردیویازیاویجدایشد.یپوریبهیسخنعبدی

یمکانیهمیافاقهطاقتیم ییاندنینداشت.یفضاییبازیاین 

یاویراینیم
 

رفتیتایبتواندیبایآنچهیکهیشنیدهیکرد.یبایدییمخفگ

 استیکناریبیاید.یهمیاویآشفتهیحالیشدیویهمیاصالن.ی
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یپایه یبدونیمویخودیکشیدیویبایلگدیبهیزیر  ییدستیروییرس 

بهیزد.یحقیرایتمامیویکمالیبهیعب یدینیکمتیض  پوریویهمرس 

اویدادیویهمچنانیخودیرایلعنتیفرستاد.یآرنجیروییزانویمیخی

ی یرسگیجهیشد.گنجشک  یمتفاوتیدچار  یافکار  کردیویازیهجوم 

یتنه یزیر  ییدرختیرساندیکوچکیتشنهیلبیخودیرایبهیمغاک 

یآنیمنقاریفروُبرد.یاویبهی یزیر  یشدهیدریگودال  یجمع  یآب  ویدرون 

ییهاییروییسطحینوکیزدیحباب ویاصالنیحسیکردیکهیتی  

یخودیواردییمآنینوکیدریماهیچه شود.یبرخاستیویییقلب 

گوژپشتیبهیسوییسیلوییذبحیاحشامیحرکتیکرد.یبویی

یخونیویپوست هایهاییآویزانیشدهیازیروییداربستزهم 

یچی  ی
دیویروییپیشان  وچروکیباعثیشدیچهرهیدرهمیفروبی 

یقصا ینامناسبیروییکار  هاینظارتیبردیبزند.یبایهمانیحال 

یخودیشد.یشماره  
یدفیر یآخریوارد  ییافشاریرایکردیویدست 
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گرفتیویملتمسانهیازیاویخواستیبهیکشتارگاهیبیادیویچندی

یجاییخایلیاویرایُپرکند.یَمردیاویرایبازخواستیکردیوی ساعتر

تیرایبرداشتیویرایهیخانهیشد.ی
ُ
اصالنیبایمختضیتوضیحیک

ر یریه
َ
یهایشیرایماالمالیازیهوایکردیوید یخانهیرایگشودیحتر

یبهیپارکینگیاندکیحوصله اییدریوجودیاویبراییُبردنیماشی  

ی یحیاطیتایخانهیرایپیادهیرفتیویبایدیدن  نماندهیبود.یمسی  

یآندوچرخه هایمکثیکرد.یخمیشدیویبایهاییکودکانینزدیک 

یدوچرخه یفرمان   
یآنیرایازیروییسنگفرشیگرفیر  ییصورنر

یسنگیسفیدی پلهیتکیهیدادیسپسیبدونیراهیبلندیکردیویبهیدیوار 

یبیلیویکلنگیگذشتیویخودیرایبهینشیمنی تفاوتیازیکنار 

ی یسالنیکردیویاتاقیرایبراییهدف  رساند.ینگایهیرسرسیینثار 

پاهاییخودیبرگزید.یبهیسوییآنیرفتیویبهیکمدییکهی

یآنیرایقفلیکردهیبودینگریست.یساعدیکشیدیوی آذرخشیدر 

 ی
ییکلیدیکوچگیکهیانتهاییآنییکینگی   قلبیشکلیبهیرنگ 

یدستیرساند.ی یآویزانیشدهیبودیرایبایپنجهیبهیکف  ارغوان 

یسوگیلیبود.ی یمحبوب  یرنگ  قلبیرایلمسیکردیویارغوان 

یتعللیآنیرای یدرخشانیرُساندیویبدون   
انگشتیشستیبرینگی  

ی»دریقفلیفروبرد.یصدایی گشودهیشدنیقفلیباعثی«یَچک 
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یفییلیکمدی زلیبزند.یشدیمژهیدریمژهیچفتیکندیویبهیرنگ 

ریرایبازیکرد.یمردمک
َ
هاییخودیرایبهیبغضیرایغذایمجسمیوید

یسوگیلیپیوندیزدیویبایرسپنجهیآن یاسبابیویوسایل  هایآغوش 

رکلمسیکرد.یبوییزنیرایهنوزیدریلفافه
ُ
هاییخودیییک

افشاندند.یمحفوظیداشتندیویبایهریتماسیآنیرایبهیهواییم

یدریاییچش هاییآذرخشیمشایدیعشقیرایآشکارانهیدریامواج 

هاییاویسوگیلیپیدایکردهیباشدیامایهنوزیدرینهانییاخته

ویسورییبودیکهیپرستیدهیویستایشییم
َ
رد
َ
یطاقتیا شد.یزمام 

یکمدیرایبست.یکفیدستیرویی ر 
َ
ازیاویربودهیشدیوید

دیویاشکچشم یباالیهاییخودیفرسر یبیت  د.یآب 
هایشیرایسیر

خانهیجاییپاهاییاویرایبریکشیدیویکفپوش خودییهاییآشی  

یظروفی  
طرحیزدند.یدویپهلوییخودیرایچنگیزدیویبراییشسیر 

یبهیتفکری یکیکیبراییکودکانیدودلیماند.یکیمیبیشیر  
یایپخیر 

یکیکیدرینظریگرفت.یدقایقیرای یاولیرایپخت  پرداختیویقدم 

یقالبی  
ییکردیویبهیمحضیگذاشیر  یکردنیموادیسی  بایمخلوط 

یخودیرای یظروفیآمادهیشد.یکار   
بهیاتمامییدریفریبراییشسیر 

یرساندیویدستکش هایرایآویزانیکرد،یجارویرایبهیپریزیزدیویتمام 

ساختمانیرایازیهواکشیآنیعبوریدادیویبراییخاتمهیدادنیبهی
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یکیسه ییآنیرایییپرشدهفعالییتیخودیبراییخایلیکردن 

 اقدامیکرد.ی

یکارییم- یتو؟یچرایاینقدریاصالنیجان؟یدارییچ  کت 

یخودتیرویکردییپریازی  خاک؟یرسوصورت 

یرایازیاصالنیگرفتیویپرسید:یکیسه  ییجارویبرفر

یخونهیرویجارویکشیدی؟-  خودتیتنهایکل 

یآذرخشیگفت:ی  اصالنیبدونیربطیبهیسوال 

.یکیسهیرویبدهیخایکییم-  شر

 سوالمیجوابینداشت؟-ی

لیزلیزدیویآذرخشیبدونیاهمیتیبهیاصالنیبهیبوته
ُ
هاییگ

یاویلبهلکیشدنیلباس  .یییباغچهینشستهایشیکنار 

 اییاصالن،یحالتیبده.یگرفته-

 حالمیخوبه.ی-

یدارییخاکه- هاییکثیفیرویتوییحالتیبدهیکهینشستر

یشدنشینهایتیعشقیایییمباغچه
 

یویرنگ ریزییکهیبراییسی  

 ویدقتیرویبهیخرجیدادیم.ی
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ییخودیرایبهیهاییرسشاریازیغباریویلوثیشدهاصالنیدست

یکهیشقیقه دیپرسید:یرسیزدیویحیت   هایشیرایفرسر

یمنینگاهییمتوی- یتوییصورت  ،یتوییآینهوقتر ییکت 

؟یبدیهامیگذشتهیروییممردمک یبیت  یها،یسختر هایویحتر

؟یآرهیآذرخشیتویاینایروییممرگیسوگیلیروییم ؟بیت   بیت 

یاصالنیرایچنگیزدیویگفت:یمهره  هاییکمر 

یانتخابیکردمیاینجایباشمیاصالنیاینیحرف- هاروینزن.یوقتر

یرویپشتیرسی یهمهیچی    گذاشتم.ییییعت 

یرسشیخاکیروبه یپوست  یتعرق  کمیتبدیلیبهیهایکمازیشدت 

لییم یدستگ   
هاییخودیشدندیویاویهمچنانیمیلیبهیبرداشیر 

 نداشت.ی

ی- شتمیویوقتر
ُ
منیسوگیلیرویکشتم.یآذرخشیمنیسوگیلیرویک

رقصیدم،یمنیسوگیلیجونیدادنشیرویدیدمیتوییذهنمیبایتوی

براییآوردنیتویرویزیریخاکیکردمیویبهیجاییشیوونیکردنی

یسوگیلیرویسیمانیزدمیویپاییسندی یمزار  نقشهیکشیدم.یسنگ 

 ازدواجیرویامضا.یمنیدوتاتونیرویکشتم.ی

یاصالنیرایازیروییرسشانهیچروکیکردیویغرید:ی اهن   پی 
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یداریییم- یبودیکهیاینقدریزودیاومدییچ  ؟یامروزیچهیخی 
 
گ

؟خونهیویدارییاینطورییم
 
 گ

 منیقاتلمیآذرخش.ی-
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اصالنیتنهایاشکیریختیویآذرخشیخستهیازیاینیذکری

مصیبتیاویرایبایاجباریازیجایبلندیکرد،یبهیسوییخانهیُبردیوی

یاتاقیکشاند.یاویرایرویی یاصالنیرایسمت  ر 
َ
ید  
یبسیر  بدون 

ییازیمقاومتیکردن یمردیی تختینشاندیویبراییجلوگی  یاو،یرس 

 رایگرفت.ی
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 نم.یککثیفمیتختیویهمهیجایرویکثیفییم-

یلباسیویحمومی- ییهیتعویضیمالفهیویشسیر  اشکالینداره،یگی 

 رفتنه.ی

یتقالهاییاصالنیکهیآسودهیخاطریشد،یگره ییازیآرامیشدن 

ی یچهارخانهیرایازیتنیدرآوردیویطرف  ت 
َ
ک رورسییرایگشود،یش 

یدرهمیریختهی یاصالنینشست.یمردیرایبایهمانیاوضاع  چپ 

 ت.یییاویگذاشروییتختیدرازیکردیویرسیبریشانه

یشدیآخه؟-  اصالنیامروزیچ 

یاصالنیاذانینداشتیویآذرخشیکالفهیروزه ییسکوت 

یخودیرایپرسید.یصوتیازیدیواره یویچندینیباریسوال  ییصونر

هاییاصالنیعبورینکردیویصداییآذرخشیازیروییآلواره

 ناچارییبهیبغضیبوسهیزد.ی

 باباییسوگیلیاومدیکشتارگاه.ی-

دیویاصال یوجودیپلکیفرسر نیباالخرهیسکوتیآذرخشیبایتمام 

 داریخودیرایشکاند:یمجددیویکش
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بهمیگفتیمنیسوگیلیرویازشیگرفتم.یراستیگفت.یبهیخدای-

 راستیگفتیآذرخش.ی

یشدیویآذرخشیرایروییتختیرهایکرد،یزنجمورهیزدیوی نیمخی  

 بایضجهیگفت:ی

بهیوهللیراستیگفت.یمنیتورویازیخودتیویسوگیلیرویازیاونای-

 بهیمن.یگرفتم.یمنیدوتاتیرویکشتم.یلعنتی

ییرویدرستییم- یچی   کنه؟یتایآخریعمرتمیلعنتیبهیمنیگفیر 

یلعنتیبهیمنیآیایگذشتهیبرییم
 

 گرده؟بگ

یخودیرایدریصدایویمچ ییهایشیریختیوییقهتوانیویقدرت 

 اصالنیرایگرفت،یاویرایتکانیدادیویفریادیکشید:ی

 شه؟گمیدرستییمیم-

 شه.ینه،ینیم-

یقراریبودیازیاولیبسازیم،یفراموشینیم- شهیامایگفتیمیپشت 

رسشیبذاریم.یقولیدادیمیباهمیردیفشیکنیم،یآرهیپشتیپای

ی یبایسوگیلیویمرگیدردناکشیویپشت 
 
زدییبهیچندسالیزندگ
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یکهیرسمیآوردیی یکشیدنمیویبالهان 
پایزدمیبهیچندسالیسختر

؟ی  ویلیخبیچ 

یییاصالنیرایبهیچپیقه وراستیُبردیویآوردیویهمچنانیباینای 

حه حهیمرثیهیریرسر  هاییُپریازیفریادیکرد:یایپرسشرسر

یرویبخوریم؟ینزدیکیبهیپنجی- یاونیدهیماهیلعنتر تایگیچوب 

یسوگیلیکمشینبود؟یگییم خوایمیسالیکمشینبود؟یمرگ 

یخوشیازیگلویی تمومشیکنیمیتایمحضیرضاییخداییهیآب 

؟یچرایتمومشینیمچاکیشدهچاک کنیدیآخه؟یمونیبرهیپایی  

یفلکیزدهیرویروزگاریوی شماهایفلکیکردید؟یباباییمگهیکمیمن 

 خوامیفقط.یآرامشییم

یآذرخشیبغرنجیشدیویاصالنیفورایاویرایبهیخودی وضعیت 

یخودیحاللیاستیوی یزنیرایبوسیدیویگون  چسباند.یپیان 

یاویرایدریخودیحلیآذرخشیحلیشونده،ییم خواستیذرات 

 کند.ی

یلعنتیبهیمنیکهیمسببیاینی- آرومیباشیجونیدلم.ید 

 وضعم.ی

 



  روبِن                                                 

 

شیروینکشتیم.یبگویبهیخدایبهیباباییسوگیل- یبگویمایدخیر

یاونیُمردیمیویفقطیرسپایایستادیم.ی  ماهمیبایمرگ 

یهمیروییتختیافتادندیویاصالنیساقه ییاویرایدریدریآغوش 

ینگه یخودیاسی  نچهغالف 
ُ
ییوجودیزنیرایداشت.یبایآغوشیغ

یاویرایآبیارییکردیتایمبادایچندبارهی ل 
ُ
شکفتیویبایبوسهیگ

 پژمردهیشود.ی

 فقطیعذابیوجدانیازیپایدرمیآورد.یمنی-

یروی- یداخلیدستمونه؟یچ  منمیدریعذابمیامایآخهیچ 

یمنیویتویویبچهیم یبدیم؟یخوشبختر یتونیمیتغیی  هامونیکنار 

یمنیهمیرقمیخوردهیاگهیباباییسوگیلیفکرییم کنهیکهیباینبود 

یاالنییم یدرستهیمنیهمی   دمیرم.یمنیبهشونیحقییمهمهیچ 

یکارییمداغیدیدن،یداغیاوالی یکاریکنم؟یچ  تونمیدیسختهیویلیچ 

 بکنمیآخه؟

ی یکشیآمدیویپوست  یپایی   یباالیتایلب  یدهانشیازیلب  بزاق 

َرکیبرداشت،یجگرشیچاکلب
َ
چاکیشدیویقلبشیهایشیت

مساریویپشیمانیبود.یهمیلخت لخت.یاویهمیازیگذشتهیرسر

ی یکنایهیویمالبند  یُستوران  یُسم  بات 
آذرخشیویهمیاصالنیض 
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ی یخودیتابیآوردندیامایچهارپایان  یاشتباهاتیرایبریرسوصورت 

ییکیپدریکهیپدری یسوگیلیوینفرین  یآهییکیمادریکهیمادر  تحمل 

یآن  هایبود.یسوگیلیباشدیخارجیازیتوان 

یآبانیویآوانیروییم»گفت:ی- دهیویبعدشیبراییسهمیاالرث 

 «.رنهمیشهیازیاینجاییم

یخودیجمعیکردیویاصالنی اویرایآذرخشیزانوهایشیرایدریشکم 

یتاریم یمیان 
داشتیتایازیبلور شیاییعضدمرفقیخودینگهبیشیر

 پاسدارییکند.ی

 دیگهیچیایگفت؟-

ته،یگذشتهیرویبراشیتعریفیکردم.یگفتمیآوانینوه-

م،یسهیمیازینوهسوگیلیبهشینیم»گفت:ی هامیگفتیدخیر

 «.ندارم

یدندان یفشار  یخودیرایتحت  هایبهیخونیآغشتهیآذرخشیلب 

 کردیویگفت:ی

 میبرمیدیدنشون.یخوایم-
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م یآذرخشیهاییشومینههی   یسخن  ییاصالنیرایطوفان 

یاخطاریرایدریهاییآنبرافروختیویشعله یشیپور  هایصوت 

رکش
َ
یت یگلوییَمردیدمیدندیتایآذرخشیرایازیخطر  هاییزبان 

 دارد.یپورهایمحفوظینگهعبدی

 اشتباهه.ی-

یباالییخودیزلیزدیوینخل شیسقف  یکهیآذرخشیبهیک  هان 

یآنیبهیرخییم یخودیرایدرون  کشاندندیذبحیکردیتایعظمت 

ی
 
یزندگ  هایدلیبکند.یییآناییگداختهبتواندیازیحس 

 نیست.یبایدیبرم.ی-
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یرسیآذرخشیروییتختی یخودیرایکنار  یدست  چرخیدیویکف 

ینیم انیکردیویتنهگذاشت.یسنگیت  ییخودیرایروییاویمی  

 غرید:ی

 خواییبرییبهیزنمیبتوپن؟یم-

برگرداندیویبایحایلیکهیآنیرایازیوخامتینجاتیدادهیبودییروی

 گفت:ی

یوی- یسوگیلیراض  بایدیبرمیبگمیکهیمن،یکهیمایازیمرگ 

 خوشحالینیستیم.ی

یآنیرایروییبازوییاصالنی یخودیرایخمیکردیویمفصل  انگشت 

یَمردی گذاشت،یهمانندیخیطیصافیآنیرایازیباالیتایروییآرنج 

 کشاندیویافزود:ی

یخ- ل 
 تیرویگرفتم.یودمیرویازیدستیدادمیکهییقهمنییهویکنیر

ی یبیت  اییزنیرایبوسهیزد.یموهاییاویراینوازشیخمیشدیوینوک 

یآن یسوزنکردیویتصمیمیگرفتیحریر  یی یخیاطی هایرایازیهجوم 

کاریدوریکند.ینازکیبودندیویشفاف،یحریریرایتازه

یُپرینیمسوراخییمسوراخ شدندیکردیویحفراتیآنیبایهیچیچی  

 شدیالتیایمیکهیکیمیایبودیویناپیدا.یحاصلییمییو
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 آی؟آذرخشیاگهیبگمیازیاینجایبریمیباهامییم-

ییاویمتفکریبهیمردیزلیزدیویدرینهایتیبایتبسمیدستیبریگونه

یاویچسباندیوینفس یخودیرایبهیبیت  یبیت  هایشیگذاشت.ینوک 

یاویپخشیکرد.ی  رایدرصورت 

یکاریکردیمیکهیتوییخونهیخوی- دمونیچرایبایدیفراریکنیم؟یچ 

یکهیبویی یمیبهیجان  نبایدیآرامشیداشتهیباشیمیویبایدیپناهیبی 

یکالغیدهیویکبکغربتییم هاشیدمیغروبیصداییقارقار 

 دن؟یم

بازیرهایشدیویپلکیکوباند.یبراییپهلوییزنیطاقپهلوبه

یآذرخشیویخانواده یآسایش  اش،یمرجانیویصولتیرایپشت 

یقلبیگذاشتیتایخودیرایازیسایه ر 
َ
ارجیکندیویییاجباریخد

لیانیکمیکردیتای یخودیرایبایا  یمیلیبسازد،یارتباط  یرایباب 
 
زندگ

یبازوهاییاوی یدرون  یبرادریویمعشوق  یعشق  مبادایبایدیدن 

یرسیدریالکیفروبردهیشود،ی دوبارهیهمانندیقدیمیالکپشتر

گذراندند.یبایدیهایرایهمیازیرسییمپورهایکهیآنماندیعبدییم

یاینیکاریراییم گذاشتیهمانیرایدریقفایبهیجاییمکردیهمهیچی  

 کارییکهیدریتمامیعمریخودیانجامیدادهیبود.ی
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ی- یازیقارقارهاییدلگی  گیگفتهیکالغیشومیوینحسهیکهیدم 

؟یکالغشییمکننده هایتوییآسمون،یدمیزمستونیبایزن 

یسفیدی،یصداشونینویدیازیاومدنیبرفییم دن.یبرفییعت 

.ییم یزیبان  یغایت  همنیویهواشونیییدییویبشهیواسهیعت 

 ُمرد.ی

یپایهمراهیخودیرایروییتختیکشاندیویملحفه ییچروکیرایزیر 

 ریشیاصالنیرایلمسیکردیویگفت:یهایشیُبرد،یتهبایزانوی

یکهیحقمونه،یوایسیمیتویی- پسیوایسیمیهمینجا،یجان 

یباغچهیویدرحایلیکهی حیاطیخودمون،یزیلویپهنیکنیمیکنار 

یهاییآوانیویآبانیداتوییفنجونیپالستیگ اییخالهیریمیچان 

ییمبازیییم بافهیبراییدییویبهمنیخوریمیویمامانمیدارهیبافتت 

یم.ی  بمی 

 تبسمیزدیویپرسید:ی

یببافه؟یکار شیخییلیخوبه.ی-
 بهتیگفتمیمامانمیبلدهیبافتت 

یاصالنیکهی  
ازیروییتختیبرخاست،یزیرینگاهیسنگی  

کاوید،یهایشیرایزیریرسیچفتیکردهیبودیویاویراییمدست

ری ید  یمشگیسمت  ایوریرفتیویکشوییاولیرایگشود.یکالهیبافت 
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رنگیرایبرداشتیویدوبارهیخودیرایبهیاصالنیرساند.یاینیباری

یاویرایبایکالهیپوشاند.ی  َمردیرایروییتختینشاندیویرس 

شیداره.یاسمیکالهشیمامانیگفتهیرسشیمویندارهیتایگرمینگه-

 رویگذاشتیپناهیبراییبرف.ی

یکمر یحلقه یخودیرایبهیدو  ییویترقوهتریکردییاویسفتییدست 

ییَمردیشد.یبایاینکهیروحیهردویییچانهزنیپناهگاه

هایشانیآشوبیبودیامایبایاینیخدشهیداشتیویذهنیینفر

هاییخودیچالیدادندیویآرامشیحالیهمراهیبایخندهیبهیگونه

 رایبهیهمیتزریقیکردند.ی

 خواییبرمیمویبکارم؟یم-

 آذرخشیقهقههیرسیدادیویمتعجبیپرسید:ی

 ری؟عاییمواق-

یباهمییم-
 

یم.یریمینوبتییماگهیتویدلتیبخوادیویبلهیرویبگ  گی 

یآذرخشیلبه اییهاییکالهیرایگرفتیویآنیرایتایروییپیشان 

یکشاند،یروییآنیبوسهیزدیویبایطرواتیوی اصالنیپایی  

یگفت:ی  شادان 
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یخوبیکالهتیرویبذاری-  
ییهیدکیر یکهیبریمیپیش  پسیتایزمان 

 روییرستیکهیرسماینخوری.ی

 هاییخودیرایبهیکالهیرساندیویلبیزد:ینگشتا

ییهمی- یمامانتیدردنکنه.یعجبیچی   چشمیخانومم.یدست 

 بافته.ی

یخواهشییم- خونهیببینیمیچ  کنهیداماد.یحاالیبریمیآشی  

؟  پختر
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خانهیرفتندیویاصالنیبای هردویهمزمانیباهمیبهیسوییآشی  

یپارچه یکیکیرایازیدرویپوشیدنیدستکش  یخارجیاییظرف  یفر  ن 
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دیویخودیکرد.یبسته یرایبهیدستیآذرخشیسی  ییاسمارتی  

یانتقالیداد.ی یکابینتیبهیروییکانیر یبرنجیرایازیدرون   سطل 

 آن؟هایگییمآذریبچه-

ییگذاشتیویاصالنیکاسه یکیر کسیرایروییبخار  ییپی 

هایرایدانه دانهیویبایدقتیبهآذرخشیهمانگونهیکهیاسمارتی  

یکیکیچیدیپاسخید  اد:یاطراف 

قدریشلوغیبودیمیدوتامون،یامروزیکهیدیدییتایمیصبحیچه-

یآوانیهمیافتادیصبح،یدیگهیمامانیآوانیویآبانیرویبردی نوبت 

یبعدمیگفتییم  روی.یرنیبایمصدقیپیادهگفتاردرمان 

یکهیشکالتشانه هاییهایشیرایآویزانیکردیویهمانیحی  

 بنمارییشدهیرایازیاصالنیگرفتیگفت:ی

بهیتکیجلساتیآوانیروییخییلیدوستیداشتمیتک-

 همراهشیباشم.ی

یپنجهیبهیلب بهیهاییجمعیشدهاصالنیباینوک  ییآذرخشیض 

یخودیرایتکراریکردیتایحزنیزنیبهیشکرخندی زدیویآنقدریکار 

 تبدیلیشد.ی
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 ریمیباهم.یفداییرستیجلساتیبعدییروییم-

 امایقراریشدیتنهاشینذاریمیهیچوقت.ی-

یسبابه یپیالهانگشت  کالتیغلتاندیویآنیییشییخودیرایدرون 

یآذرخشیماالند.یزنیمستانهیخندیدیویاصالنیبای رایبهیفک 

یکهیازیغصه یسنگیت  یحجم  هاییامروزیدریخودیجایدادهیتمام 

یاویمدهوشیویالیعقلیشد.ی  بودیازیصداییدلنشی  

 شهیهمیشهیبخندی؟یم-

یخودیویاصالنیبودی یکار  یآنیحاصل 
بهیکیگیکهیتزئیی  

هاینگریست،یرنگ ییهاییاسمارتی   یشکالتیبریاسفنج 
ویروان 

 نرمیآنیرایازینظریگذارندیویبایشوریویاشتیاقیگفت:ی

خندیمیتاییادمونیبرهیچهیبهیرسمونیخندیم.ییمهمیشهییم-

 اومده.ی

ییخچالیبهیبوسه یمثبتیدادیویکیکیرایدرون  ییاصالنیپاسخ 

یبهیجای یکثیف  یظروف  یجمعیکردن  جاسازیکرد.یمردیمشغول 

یشدیویآذرخ یماندهیروییمی   یآب  یجوشاندهیشدن  شیبایدیدن 

یقابلمه،یبرنج هایرایبهیآنیاضافهیکردیوینمکیرایبهیهمراهیدرون 

 آنیافزود.ی
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 روییتصمیمیخودتیمصمیم؟-

یآره.یبایدیبرمیخونه- شونیقبلیازیاینکهیدیریبشهیویبهیهیج 

 برسم.ی

یرایهمراهیبایلپهیویآلوچهبسته یخورشر هاییییگوشت 

یگذاشتیوی هایگوجهیرایبهیگروهیآنربآلوسیاهیروییکانیر

یکشوی ییپیوندیزدیسپسیچاقویرایازیدرون  ویپیازیرایازیسبد 

ییبرداشت.یدست یزبالهیحصی  هاییخودیرایباالییسطل 

یپوست هیگرفتیویهمانطوریکهیبهیریزش  هاییمیسیرنگیخی 

 شدهیبودیلبیجنباند:ی

 پسیباهمیبریم.ی-

ه دیویهایرایازیآویزیجدایکریآذرخشیکالفهیویخروشانیدستگی 

هاییبرنجیچشمیدوبارهیبهیجوششیآبیویتقالهاییدانه

 دوخت.ی

ینباش.یخودمییم-  رمیاصالنیجان.یتوینگرانیهیچیچی  

 دلمیرضاینیستیتنهایبری.ی-
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یبرنج یاستیلیرایبراییآبکشیهایرایجابهبایکفگی  جایکردیویسبد 

ی بان 
یرایمی  

یپیشان  یسینکیگذاشت.یخطوط  یآنیدرون  کردن 

 ییخودیکردیویگفت:یتنیدههاییدرهمیاخمیویسگرمه

 دلتیرویرضایکنیعزیزمن.ی-

ی یاطمینانیبهیدستیآوردیویبراییسوایکردن  یبرنج   
ازیپخیر 

هدانه اییرایروییهاییپارچههایازیآبیاقدامیکرد،یدستگی 

هاییقابلمهیگذاشتیویبهیمحضیآنکهیخواستیآنیرایدسته

یدستشیبازییدرآوردیویمانعیازیبهیثمریرسیدنی بلندیکندیُمچ 

 یاویشد.یکار ی

یکاریسنگینهی- اییبابایمگهینگفتمیتویاینیکارایروینکنیویهرچ 

 بسپاریبهیمن؟

 لبیزد:یییآذرخشیعصیانیشدیویرسشاریازیعصبانیت

یازیپسییهیآبکشیکردنیبرنجمینبایدیبربیامیآخه؟-  یعت 

یبوییاصالنیدست یزدودن  هاییخودیرایشستیویبهیمحض 

یردیکردیویبعپیازیازیآن یروغنیویهایبرنجیرایازیصاف   
دازیریخیر 

یقابلمهیرای ر 
َ
یقابلمه،یبرنجیرایریختیوید ینانیکف  جاسازیکردن 

له میبست،یآنیروییگازیگذاشتیویشعلهیرایبهیمی  
َ
یید
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یخودیوی یکار  یازیبهیاتمامیرسیدن 
کشیدنیآنیکمیکرد.یوقتر

یالزمیرایکسبیکرد،یخودیرایبهیآذرخشینتیجه ییآنیرضایت 

یانگشت یاویرایمیان   هاییخودیگرفت.یرساندیویُمچ 

؟-  دردشیخوبینشد؟یچندباریگفتمیبیایبریمیدکیر

ی- یاومدیرساغمیکهیظرفیزیادیویسنگی   دردشیازیزمان 

یدیگهیتوییشستمیویکاریزیادیانجامییمیم دادمیازیوقتر

ییادمیرفتیکهیُمچی رستورانیکارینکردمیدردشیخوبیشد،یحتر

 دردیدارم.ی

یاویگذاشتیویپمادیرایااصالنیبوسه ییزیقفسهاییبریُمچ 

یآنیرایبایچندیپیچشیبازیکردی یسپیدیرنگ  ر 
َ
یخچالیبرداشت،ید

ی َوران 
َ
ید یزنیماالند.یبایحرکت  ویمقدارییازیآنیرایبریپوست 

همزمانیهمیُمچیرایماساژیدادیویهمیآنیرایبهیپمادیآغشتهی

 کرد.ی

ه.یفکرییم- یبهیر  کنمیبریمیدکیر

شه.یهمونیُمچبندیببندمیبهشیخوادیزودیخوبییمنیم-

 ییدردشه.یدوا
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یاصالنیبغضیهمچونیغده راتیبهیحلق  ذ 
َ
یق ییبدخیم 

یاختناقیکرد.یبهیاشکی یاویرایتایخرتناقیدچار  چسبیدیویحلقوم 

یزنیریخت.یبوتیماریشدیوی یآنیرایروییُمچ  رسیدیویقطرات 

یبوسهیبراییمعالجهغم ییاینیدردهاییخورکیبوسهیپس 

وردیخودیآذرخشیرایدریگزافیهزینهیکردیویبایرفتاریویبرخ

 ویلیاینیدوزخیانداخت.یچاه

هیبریمیبهیکارمونیبرسیم.ی-  اصالنیکافیهیبهیر

یگوشت یآذرخشیرایرهایویاجاقیرایزیر  هاییاصالنیدست 

ی درحالیپختیخاموشیکرد.یبدونیاعتنایبهیفراخواندهیشدن 

یحیاطیرایدریپیشیگرفتیویبازهمیخودیرایبهی نامشیمسی  
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ی وییهایویخارهایهمراهیبایتنهد.یگلاییباغچهیدعوتیکریمهمان 

یمقدمیگفتندی یمدعویخودیرایخی   یدرختانیحضور  شاخیویبرگ 

نیزیادیترتیبی ر یازینوعیبوییخوشیویاکسی  ویبراییاویمضیف 

یزیادیازی یبایاینیحجم 
یاحتقانیویخفقانیمردیحتر دیدند.یحس 

یآذرخشیهوایهمیرفعینیم شد.یبهیخانهیآمدهیبودیتایدریکنار 

یهمگانیییاینیمسئله یبرسانندیکهیبهیسود 
بزرگیرایبهیپاسج 

پوریاویرایپژمردهیهاییعبدیباشدیامایدردهاییزنیویاشک

کردند.یهیچکدامیازیهمیقطارهاییاویکهیدرییکیواگنیبهینامی

یبهیکامشانیتلخی
 
یزندگ خانوادهینشستهیبودندینبایدیاینچنی  

نگییم یزهرورسر بودیامایهست.یچنانیتلخیکهیگون 

یدریییاست.ی
 
اینیهنگامیبراییاویهاللوشیبودیویطعمشییزندگ

یآنی یخودیرایکشیدیویبهیطول  همچونیهالهل.یپاییراست 

یهایویسنگالخنظریافکند.یاینیپاهایازیروییکلوخ هاییگزاف 

یتحلیلیرفتهیزانوی عبورکردهیبودندیویحالینزاریویناسوریبایتوان 

یغربتیدیدیویپاکتی یشب  زدند.یطالعیخودیرایهمچونیرنگ 

نجیلبیسیگاریرای
ُ
ازیجیبیخارجیکرد.ییکینخیازیآنیرایک

یآنیگرفت.یهنوزیآنیرایشعله وریگذاشتیویفندکیرایزیر 
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یپنجه هایشیرهایشدیویآذرخشینکردهیبودیکهیفندکیازیمیان 

 بهیجاییمردیخودیسیگاریرایبهیآتشیکشاند.ی

ییهینصفیروزی- خوبیبودیم،یخواستیمیماجراییامروزیرویقد 

یداشت یییمفراموشیکنیمیبراییهمی   ییمیآشی   کردیمییهویچ 

 شد؟

دودیرایابتداییگلوییخودیحبسیکردیویبایمکثیآنیرایبهیهوای

 داد،یتعللیرایجایزیدیدیسپسیگفت:ی

یشدهیویچهیبهیرستونیآوردم.ی-  یهوییادمیاومدیکهیچ 

آذرخشینیشخندیزدیوییطییکیتصمیمیناگهانیپیسیگاریرایازی

یپنجهروییلب غلتاندییهاییخودیهاییاویبرداشت،یآنیرایمیان 

 ویبدونیارتباطیبایبحثیقبلیپرسید:ی

یتوییرسمایاونمی- چرایتوییخونهینکشیدییکهیاومدیینشستر

هن؟  باییهیالیپی 

یخانواده- یدودیویدماییخونهیکانونیامنیویگرم  ستینهیمرکز 

 سیگار.ی
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یبهینشانه ییتفهیمیرستکانیدادیویازیسیگاریکامیگرفت.یداغ 

یآنیسینه هایشیرایامایرسفهخسیانداختیاشیرایبهیخسدود 

ی یویمبهوتیاصالنیتبدیلیبهینگران  پسیزدیتایمباداینگاهیمتحی 

 آشوبهیشود.یویدل

رویشدنیبایمینکنیدارمیخودمیرویبراییروبهاونطورینگاه-

 کنم.یییسوگیلیآمادهییمخانواده

یکهیازیآذرخشیامروزیبعیدی سیگاریرایبررشیکردیویبایطرزبیان 

 بودیافزود:ی

یاینییه- کنهیالفیچسیدودیآدمیرویآرومییمیمگهینگفتر

 خوامیآرومیبشم.ییم

 نکنیآذرخش.ی-

ی یسیگاریخمیشدیویآذرخشیبایباالبردن   
اصالنیبراییگرفیر 

یدومیرایکامی وییکردنیمردیشد.یُپک  یخودیمانعیازیپیرسر ساعد 

یهوایکرد.یبهیگذشتهیگریزیزدیوی یباد  نگرفتیویآنیراینصیب 

 گفت:ی
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گفتمیرفتمیکانونییمیپویبودمیویشاناونیموقعیکهیلیان-

یدریموکیل زدنمیویزدمییمآوردم.ینیمبندم.یبسکهیگردنیکلفتر

 کردنیمجبوریبودم.یخاکمییم

یخودیرایزیادیویاضافهیکرد:ی اییکالم 
 اسهیر 

یرویچنانیپرییم- لیارنئوت،یانگولی»گفتم:یکردمیوییمالنر
َ
َمث

ی یتکیتومت  ینصیب  یکهیمدغیشلهایین 
 

یالدنگ مشیلیاصل 

کنمیویاوسیکریمیبخوادییهیسینهیپایتویحالییمیرنیجفتیم

ییکاکلیرسیییغورشییم بغوشیبشکافهیکنمیتایبغدارمیکفیر

ساقیطیرو  شدن.یکهیهمهیتماشاگرییم«یاییوقوقوهاییا 

هایلول ینزدیکیشدیویخاکسیر یآتشیبهیفیلیر لولیروییزمی  

هیبهیآذرخشیماندیویزنینگاهشی اندند.یاصالنیخی  چادریگسیر

یروییبرگری  هایراینداشت.یداندنیازیرسامیکقصد 

ییکاکلیرسییبودمیهمیشهیکنارشیآش- والشیامایشدمیکفیر

ی یاصالحات.یمنیهنوزیهمونمیکهیآشن  یپریزور  والشهیانصاف 

بغویرویآزادیتونمیبغتر.یهنوزمییمویلیچاالکیویزبروزرنگ

کنم.یامایاینیدفعهیغرشیندارهیایندفعهینواییندامتیدارهیوی

 دلیبهیدستیآوردن.ی
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یرسدیشده  
یپاییفیلیر دیویکف  یمشتیفرسر ییسیگاریرایدرون 

هاییآنیکشاند.یفندکیرایباریدگریبهی خودیرایروییخاکسیر

 حریقیدعوتیکردیویگفت:ی

تیهنوزمیتاجیرسیمنه،ییم- رمیکهیبهیباباییسوگیلیبگمیدخیر

ییمتاجیرسماست.یهنوزمییادشیزنده
 
کنهیویست،یبایمایزندگ

رمیطلبیبخششیکنمیتای.ییمبینهبایمایطلوعیخورشیدیروییم

ی  انصافینیستم.یبدونهیکهیدیگهین 

 

 

 

 ی

 291#پارت

 ی
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یعکس ینشستهیخودیفرصت  العملیبهیاصالنینداد،یدریحالت 

یآنیافتاد،یرایبهیباغچهیرساندیویبایناخن یخاک  هایشیبهیجان 

یپنجهیکشیدیویخاک یییهایرایبهیاطرافیراندیویوقتر ازیعمق 

یحفریشده یسیگاریرایتکهیییخودیمطمی  یگودال  تکهیشد،یفیلیر

یریزریزیشده د.یکردیویهمراهیبایکاغذ  ییآنیبهیدستیخاکیسی 

ییپیشیصافیویسطحیخاکیرایهمانندیچندیلحظه

ینداشتهیک یقی    ییسیگاریزلیزد.یدستیکردیویبهیسنگ 

یماییم- ییکهیازیرس  یمنیویتویبایدیباشه،یهرچی    
گذرهیبی  

ندنینهیبراییمونیفقطیبایدیبخهامون،یخانوادهبچه

یامشبیقرعهیبهینامی یویببیی   مشکالتیدودوتایچهارتایکی  

یغصه یبندازنیویکدومیمشکلیمیوفتهیتایبراییخوردن  نیر
ُ
شیک

.ی  چرتکهیحسابیکی  

یبهیوقتش،یبراییدییویبهمنیویهواشونیتویی- براییپایی  

 شهیروزییهزارباریُمرد.یزمستونیامایبراییتوییم

یدست یخودیهاییخودیرایزدودیویازیقعخاک  ریوجودیجمالت 

یکردیویرایبهیقلبیرساند،یآن یمطهریعشقیتطهی  هایرایبایخون 

 بهیزبانیراند:ی
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یدوستیدارم.یمنیزنده-  یتونیرویبیشیر

یآذرخشیتکیهیدادیویگفت:ی  رسیبهیرس 

منیهیچوقتیتوییزندگیمیطعمیدوستیویرفیقیروی-

لیانیهم.یتصوریکنیمایازی نچشیدم.ینهیمنیبلکهیافشاریویا 

یهمیمحرومیشدیمیاونمیچونیمامانمیییاقخونه وامیرفیر 

ن.ییم یمارویازشیبگی   ترسیدیمهریویمحبت 

آذرخشیخاموشیماندیویفندکیرایازیاینیدستیبهیآنیدستی

ینمناکیافزود:یفرستاد.یاصالنیغمزدهیبایمژه  هان 

منیرفاقتیبلدینبودم.یبراییداداشامیحایمیویپشتوانهیبودمی-

یباهاشونیبلدینبوی دمیچونییادینگرفتمیتایامایرفاقتیویدوستر

ینیرفیقیشدییبراییمن.یبهمییادی یکهیتورویدیدم.یتویبهیر وقتر

طوریتکیهیکنم،یخودمیباشم.یمرامیخرجیکنمیویدادییچه

معرفتیبذارمیوسط،یبایهمهیمهربونیباشمیویبلندیبخندمی

یکهیازینظریبقیهیمزخرفیویبیهوده یبهیکارهان 
 یین.یحتر

یآذرخشیلبیدوختیویاضافهیک  رد:یبهیپیشان 

 منمیتورویخییلیدوستیدارمیهمراهیویهمپا.ی-
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 فندکیروییادمیرفتیچالیکنم.ی-

شهیقبلشیشمایرویطوافیکنمیکنمیویلییمخودمیچالشییم-

یدرگاهیعشق؟ یرستیبگردمیتایبشمیحاچ   ویهفتادیدور،یدور 

یهریدوینفریرسوخیکردیویگرماییرسماییرسامیک هایبهیتن 

یآن یشانههایرایوسعتیداد.یاصالنیدستیبتبسم  ییهیدور 

یبهی یجدایکرد.یزنیرایبیشیر آذرخشیانداختیویاویرایازیزمی  

دیویپرسید:ی  خودیفرسر

یرستورانیتایکجایپیشیرفته؟-  کارهاییسند 

ی- یهمهیچی   بهیجاهاییخوب.یفقطیدویسهیتایامضایتایصاحب 

 شدنیفاصلهیدارم.ی

یخانهیشدیویگفت:ی  همیگامیبایآذرخشیوارد 

ی- یازیاینان 
یویبهیر  .یتویالیقیبیشیر

یآرشی- هنوزیروییماجراییاینکهیقراریرویتوییرستوران 

ی؟  گذاشتمیدلگی 
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هیشد.دریگذشتهیترسیازیاصالنیمکثیکردیویبهیروبه رویخی 

یآذرخشیرایداشتیویاالنیندارد.یآرشیرای دستیدادن 

 پذیرفت.یاویرایبایقلبیویوجودیقبولیکرد.ی

یازیخانوادهیاست.ی-  آرشیجزن 

یلبخندیرایبهیهری یخروچ  ر 
َ
ییدویهدیهیدادیویخندهصدایید

یدورانیشد.ی یخوشیخی   کودکانیقاصدک 

 حالشیبدیبود.ی-

یورودییرایبراییپاگشایکردنیکودکانشیگشودیوی ر 
َ
اصالنید

 گفت:ی

رمیرساغش.یآرشیازیاونییهیکمیکهیزمانیگذشتییم-

 هاستیکهیآدمینبایدیازیدستشیبده.یرفیق

امیگذاشتیویدستبهیغریزه هاییخودیرایازیییخودیاحیر

هپشتیب یمردیحلقهیکرد.یتی  یاویرایبوسیدیویلبیهیدور  ییکمر 

 زد:ی

یاصالن.ی- یخون   توییهیدوست 
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یآذرخشیاعالمیحضوریکردیویاصالنی ینام  آبانیبایفراخواندن 

یزنیشد.یدستیبریساعدهاییاویگذاشتی  
مانعیازیعقبیرفیر 

یدست یخودیویهمانطوریکهیپیچک  یکمر  هاییاویرایبهیدور 

 ریآغوشیکشید.یسفتیکرد،یآوانیویآبانیراید

 شهیاینطور.یبابا،یخالهیرویمثلیمایازیجلویبغلیکنیاذیتییم-

 اییبهیچشمیوروجک.ی-

یخودیدعوتیکردیویبعدی آذرخشیرایهمانندیکودکانیبهیحصار 

یازیآوانیازیاویخواستیپذیراییبوسه هاییازیاجازهیگرفیر 

 اشیباشد.یپدرانه

یبابایامروزیخوبیبود؟-  دخیر

یوافریییتاییدیرسیآوانیبهینشانه تکانیدادیویآبانیبایذوق 

 گفت:ی

.یبهیبابایبگویبهیخالهیبگو.ی- یگفتر یبگویامروزیچ   آبج 

النی ی   یرایروییش 
اصالنیویآذرخشیبایشوقیویهیجانیدخیر

یآوانیزلیزدندیوی نشاندندیویپاییاویزانویزدند.یمنتظریبهیدهان 

یپوستیرایپیدایکرد.یآنیدل  
یشکافیر   هایدریسینهیقصد 
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یی- م،یچ  ؟بگویدخیر  گفتر

یانتظاریویدل یآنآوانیبایدیدن  ییدلک  یشی  هایخندیدیویدندان 

یرایافتاده یپاییدخیر ییخودیرایبهیرخیکشاند.یاصالنیمچ 

عیشد:ی  گرفتیویمتض 

ی- یبابا؟یگفتر یمامان؟یگفتر ؟یگفتر یگفتر جانیبابایبگویچ 

؟ یگفتر رگ؟یچ  یمامانی    آبان؟یگفتر

یدگری یراییآذرخشیجاییمردیرایگرفتیویاینیباریاویُمچ  دخیر

 حبسیکرد.ی

میلطفاییهیباریدیگهیبگو.ی-  دخیر

 

 

 

 ی
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  روبِن                                                 

 

 

یدرگاهیبهی زرییچادریرایازیرختیآویزیآویزانیکردیویازیدرون 

ییکی تقالییمردیویزنیزلیزد.یاویهمیخوشحالیبودیبهیوسعت 

 ها.یاقیانوسیویتمایمیجنگل

؟ینکنهیچونیآوانیجانمینیم- خواییبراییمامانیتکراریکت 

ارتینبودمیباهمیقهریکردی؟یببخشیدیمامانیدیگهیامروزیکن

 ذارمیلطفایبرامیحرفیبزن.یتنهاتینیم

یزنیگذاشتیویاویرایعقبیراند.ی یپهناور  آبانیدستیبریجناق 

هاییاویفراخیبودیامایمردیییاصالنیبراییپنجهییسینهقفسه

یآوانینشستیویدستیبهی رایهمیازیمبلیفاصلهیداد.یخودیکنار 

یخواهریان یگردن  یاویبوسهیزدیویگفت:یدور   داخت،یبریپیشان 

؟- یگفتر  آوانیبگویامروزیبهیداداشیچ 

یآبانینظریافکندیوینخودییخندید،یدستی آوانیبهیدهان 

یخودیرایرهای یآبانیاصوات  یگوش  یدهانیگرفتیویدرون  مقابل 

یصداییاویضجهیزدیوی یشنیدن  ساخت.یآذرخشیدریحرست 

یصالبهیکشاند.یزرییهمچ یرایبهیقالب  نانیتبسمیاصالنیصی 
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ی یآسمانیاشیرایبهیاندازهخودیرایحفظیکردیویشادمان  ییفرش 

اند.ی  گسیر

یمنمیبهیقولمی- آوانیمنیشنیدمیاگهیتویبهیقولتیعملیکت 

 کنم.یعملییم

د.ی آوانیمتعجبیبهیآبانینگریستیویپرسکیپلکیفرسر

کیکیمیخودیرایپیش تریکشاند،یبهیآذرخشیاشارهیزدیویبایدخیر

 تعللیویلکنتیگفت:ی

 ا...یما...یم-

 آذرخشیزیریلبینجوایکرد:ی

 مامان...ی-

 آوانیرسیتکانیداد،یبهیخودیفشاریآوردیویباالخرهیزبانیگشود:ی

 مامان.ی-

زنیبایاشکیبراییدریآغوشیکشیدنیاویساعدیگشودیویآبانی

کیبهیاصالنیاشارهیزدیویبایچهره اییکهیازیمانعیشد.یدخیر

یزیادیرسخیشدهیبودیگفت:ی  فشار 

 با...یبا...یبابا.ی-
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ییمردیوی کیرایسفتیبهیخودیچسباندندیویاویرایمیان  زنیدخیر

یآذرخشیبهیهاییخودیغوطهبوسه وریکردند.یعنانیازیکف 

یاویرایبهی یمیدانیافتادیویآوانیرایازیاصالنیربود.یرس  میان 

کیفروبرد.یسینه یموهاییدخیر ییخودیچسباندیویپنجهیدرون 

یخودیگریهی یوجود  گردنیبهیسوییسقفیبلندییویازیاعماق 

یباوریبوسیدیویاشکییمکودکیراییمییکرد.ی ریخت.یبرایشیقابل 

یباریشنیدهیاست.یهریروزی نبودیکهیصداییآوانیرایبراییاولی  

ییمکهییم دیدیکهیگذراندیاینیموضوعیرایآرزوییدستینیافتت 

یبراییاوی یدخیر دیامایاکنونیاصوات  بایدیبایخودیبهیگورستانیبی 

یکهیبهیاوی یمسیحان  م  یزندهییهمچونیوچیالیهیشد.ید  حکم 

یتبدیلی یآوانیانکارییبودیکهیبهییقی   شدنیداد.یصحبتیکردن 

 شد.ی

م.ی-  مامانیدورتیبگردهیدخیر

یآذرخشیگرفتیویاویرایدریهوایتابی اصالنیآوانیرایازیدست 

یاجازهیازیاویبوسیدیویچانه یرایبایکسب  یگلوییدخیر ییداد.یزیر 

ینشستیویآنچهی یرسیاویگذاشت.یروییزمی   خودیرایبریفرق 

کیرایآبیارییکردندیاشککهیم  هاییمردیبودند.یوهاییدخیر

 



  روبِن                                                 

 

یبابا.یداروندارمیفدایی- مرشیکهیمنویصدایزدییموحنان 

 صدات.ی

یآبانیخودیرایبهیاویرساندیویپرسکیرایدری آذرخشیبایدیدن 

یرای یزیبان  یاصالنیویآوانینشستیویقاب  آغوشیگرفت.یکنار 

 ییچهارینفرییخودیساختند.یازیخانواده

 زنهیباالخره.یکهیگفتمیآوانیحرفییمییمامانیآذرخشیمن-

یتحلیلیویپردازشیخودیرایازیدستیداد.یدویشوکی زنیتوانان 

ی یاویتزریقیشدیویکشتر یازییکیساعتیبهیوجود  بزرگیدریکمیر

د.یدریادارانیکهیمژهچشم یاویهایشیرایبهیدریایسی  هاییبلند 

یُبن یازیبلنداییارتفاع 
ییاویواژگونیمژهبودندیهریبارییکیکشتر

 ندیویزنیرایبهیاغمایبردند.یکرد

ه؟یچرایاینطوریشد؟یمن؟یمامانیتو؟-  امشبیچهیخی 

آبانیبهیناباورییآذرخشیخندیدیویخودیرایسفتیبهیاوی

یموهاییزنیفروبردیویگفت:ی  چسباند.یصورتیدرون 

؟مامانیآوانیمامانیمنمییم-  شر
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یپرسکیبردیویاوی یگردن  انیدستیپشت  آذرخشیمبهوتیویحی 

ی د.یکف  ییرایبهیخودیفرسر خانهیدرازکشیدیویآبانیرایمیان 

 بازوهاییخودیزندانیکرد.ی

یمامانیسوگیل،یمامانیصدایبزن.یبازمی- آرهیپرسم.یمنمیمثل 

میبراتون.ی  بگویبازمیبهمیبگیدیمامانیتایمنیبمی 

یزرییدرگاهیرایوداعیگفتیویخودیرایبهیآنیچهارینفری دل 

 رساند.یکودکانیرایازیمردیویزنیجدایکردیویگفت:ی

 کشتیدیولشونیکنید.یییهایرویبچه-

 توامیشنیدییمامان؟-

 زدهیلبیلرزاند:یبهیآرنجیزنیچنگیزدیویشگفت

یمامان؟یمنویصدایزدنیباالخره.ی-  شنیدییبهمیگفیر 

م.یبچه- میشنیدم.یآرومیباشیدخیر سونید.یآرهیدخیر  هایروینیر

دوستیداشتیخوشحایلیخودیرایعیانیسازدیوییآنیرایبایهمهی

یکهی خواستیبابتیمشکالتییمتقسیمیکند.یهمانندیروزهان 

دیامایفردییراینداشت.یوجودی ویتصمیمیخودیمشورتیبگی 

یکیشدنی یکیدوستیهمیشهیمامنیاست.یگایهیبراییرسر
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یازیدردها،یگایهیبراییشادی هایویگایهیبراییمشورتیگرفیر 

وجوش.یبهیاو.یالزمیاستییکینفریباشدیتایآگاهیکندیویجنب

یازیحس یبعض  اکیگذاشیر  ت.یهایهمیشهیبدینیساشیر

ییآرشیرایگرفت.یچندینیهمراهیرایبرداشتیویشمارهتلفن

بوقیرایانتظاریکشیدیویباالخرهیصداییمردجوانیازیپشتی

یدریگوشیاویپیچید.یآرشیازی خطوط،یمیانیآنیشلوغ 

ی یصداییآذرخشیابرازیخوشحایلیکردیویبابت  شنیدن 

یشبدیسیبودیعذرخوایهی یآنیمراسم  یکهیعلت  رسوصدان 

 کرد.ی

یمامان.یآوانیویآبانیبه-  میگفیر 
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  روبِن                                                 

 

 

یخطیسکوتیکردندیویخوانندهیخواند:ی  هردویپشت 

یچهیقشنگه- یامیدیویجشنه...یعروسیرویببی    امشب،یشب 

یآرشیرایشنیدیویتبسمیزد.یازیاصالنیصدایینفس هاییعمیق 

یآن یبودیاینکهیمردجوانیهمیدریشادمان  یکیشد،یراض  هایرسر

 ویخشنود.ی

یشادییویجشنه..ی- یچهیامشبیشب  .یدومادیرویببی  

 وشنگهشوخ

یگلوییخودیرای خوانندهیازیشادییخواندیویآذرخشیخاموشر

یدبکه ییوجودیخودیرایدرهمینوردیدیتایبتواندیهمانندیموسیفر

 جاریزند.ی

یکی- فقطیدلمیخواستیباییهیدوستیخوشحالیمیرویرسر

 بشم.ی

منمیکیسیروینداشتمیخوشحالیمیباهاشیتقسیمیکنمیتایی-

دلمیخواستیبهیتویبگمیویلیترسیدمیبگمیعقدیخواهرمه.ی

 بهتیزنگیبزنم.ی
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 آخهیترسیچرایرفیق؟-

یموهاییخودیکشیدیویصامتیماند.ی آرشیدستیدرون 

 همراهیرایازیآذرخشیگرفتیویگفت:یاصالنیتلفن

 آوانیبهیمنمیگفتیبابا.ی-

اییرنگیزلیزدیویمردیهایینقرهآرشیماتیویمبهوتیبهیریسه

 ادامهیداد:ی

یکیشدییرفیقیویممنونیکهیتوییخوشحایلی- آذرخشیرسر

یکیکردیی ممنونمیکهیتوییخوشحایلیخودتیمارویرسر

 خونه.یبذاریبخونه.یخوانندهیقشنگییم

همراهیرایبهیآذرخشیداد.یسالنیرایترکیکردیویگفتیویتلفن

خانهیرساند.یقابلمه یخودیرایبهیآشی   ییبرنجیرایروییکانیر

ی ینبود.یحتر گذاشتیویبراییقیمهیرایکناریآنیجاداد.یعصبان 

ی یبدیدریوجودشیجریانینداشت.یاطمینانیداشتیقلب  حس 

یداردیکهیاطرافیانیاوی آذرخشیتنهایبراییاوستیحالیچهیفرفر

یدریگذشتهیداشتند.یبرایی چهیکیسیهستندییایچهیاحساسانر

 اصالنیحالیتایبهیابدیاهمیتیداشت.ی

یخودیم؟یم- یریش  یکهیبیخ 
 دون 
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د،یهاییخودیرایچلیپایکردیویبهیستونیتکیهیدازنیدست

یرایپریازیبرنجیکردیویادامهیداد:ی  اصالنیسیت 

یریشه- یبمون  یمنینخواستر یریش  ویبایریشیهاتاگهیهمیبیخ 

یداسیردیکنیویبعدیبرو.ی م 
َ
 منیازید

یبرم؟-  مگهیقرارهیجان 

 آلبیازیقیمهیکردیویپاسخیداد:یپیالهیرایلب

شهیبهیبهیهرحالیهریدیلیکهیقبضهیبشهییهیروزمیآزادییم-

یم.ییتهشیفکرینکنیم،  مهمیاینهیازیکنارهمیبودنیلذتیبی 

 دم.یمنیقبضهیبودنیرویترجیحییم-

 هاییآذرخشیرایگرفتیویگفت:یاصالنیرسشانهی

یاینیخونهنیم- یچونیمادریویخانوم 
اییبایدیخوامیفکریکت 

.یمنینقش فتیبمون  یویازیپیرسر هاییخودتیرویوظیفهیبدون 

یبچه یازیهاییمدوستیدارمیوقتر خوانیتویرویوصفیکی  

یالشات،یازیرسسختیت،یازیموفقیتت هاییتویهاتیویترفر

ییدرستیکردنیغذاتیویرستایمیبردنیحرفیبزننینهیازینحوه

 ویآوردنشونیبهیمدرسه.ی
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یدیگهییمچراییهویاینایروییم- یاصالن؟یازییهیچی  
 
پرییرسییهیگ

یدیگه.ی  چی  

یگذاشتیویقاشقبشقاب هایاضافهیهایرایبهیآنهایرایروییمی  

یردیفیکردیویلبیکرد.یچنگالیویدس تمالیسفرهیرایروییمی  

 زد:ی

واجبهیبهتیبگم.یچونیتویقبلیازیزنیمنیبودن،یقبلیازیمادری-

ییم یکهیحقیدارهیبهیهرچ  یبودنییهیانسان  خوادیبرسه.یهیج 

هیصاعقه.یدرستیمثلیاسمت.ی  نبایدیجلوییتویرویبگی 

 دمتیگرمیآقاییشوهر.ی-

یخونه- یبده.یییعبدیقبلیازیرفیر   پوریبهمیخی 

یچیدیرخشیلیوانآذ یکهیاصالنیروییمی  
یظروف  هایرایکنار 

 گذاشتیویگفت:ی

 باشهیاصالنیجان.ی-

 جانیاصالنیفداییشمایآخه.ی-

                                                          *** 
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یجایویروییجعبهگلیرایجابهدسته یت  هایآنیرایثابتیییشی 

یکودکانیتبسمیزدیویمجددای نگاهیخودیرایبهیکرد.یبهیصورت 

ریدوخت.یمنتظریبودیکهیلوالهاییطلسمی
َ
ید یرنگ  یطالن  کلون 

یبایآوازیخودیازیاویاستقبالیکنندیامایشده یآهنی   ر 
َ
ییاینید

یزندهیرای یکیسیدریاینیخانهیمعناییانتظاریبراییانسان  گون 

یدرکینیم کرد.یآبانیکهیازیقبلیبایاینیروندیآشنایبودیروییتک 

یآیفونیایستپله دیبایفرقیادیویدکمهییزیر  ییآنیرایچندبارهیفرسر

یخودیرایروییآنینگه داشت.یزنگییکیاینکهیاینیباریانگشت 

رینویدیازیخوشی
َ
ید ریزیصدایدادیویصداییگشودهیشدن 

یداد.ی  آمدگون 

 بریمیداخلیمامان.ی-

یآذرخشیبراییواژه یخانهیدل  هاییپرسکیضعفیرفتیویوارد 

یآوانیرایگرفتیویپرسید:ی  شد.یآبانیدست 

رگ؟ایاومدیمیخونهچری-  ییبابابزرگیویمامانی  

یاونایشدنییگیازیچونیدیداریبایبزرگ- ترهایویجویاییاحوال 

یماست.ی  وظایف 

 ییما؟یآنیخونهچرایاوناینیم-
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 آذرخشیسکوتیکردیویکیمیتفکریرایجایزیدانست.ی

 آن.یاوناهمییم-
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یورودییخانهیرسیدندیویشاخه یهاییعریبهیسکوییمقابل  ان 

یهالیبازیبودیویآذرخشینفسی ر 
َ
درختانیرایازینظریگذراندند.ید

رایدریریهیحفظیکرد.یبهیدرستییایغلطیبودنیکاریخودی

دانستیکهیبایدیبهیآنیخانهیواردیاطمینانینداشتیاماییم

 شود.ی

 ها؟بریمیبچه-
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یخودیرایاعالمی یرسیویآبانیبایکالمیموافقت  آوانیبایتکانیدادن 

پایخارجیکرد.یکودکانیبهیتبعیتیازیکردندیویآذرخشیکفشیازی

یهالی یزنیگامیبهیدرون  یاویرایانجامیدادندیویدنبال  مادریکار 

یخانهیرسدیبود.یفرش اییهاییآنیرایدریگوشهگذاشتند.یکف 

ازیسالن،یکیمیدورتریازیورودییگذاشتهیشدهیبودند.یآوانی

هایجمعیکردیویآبانیبایهاییخودیرایازیرسماییکفپوشپنجه

ی یُمچ   
کیرسیعایاویرایبهیمبلمانگرفیر  یرساند.یدخیر  هاییپذیران 

یپاهاتیرسدشونینشه.ی-  بیایآبج 

یاوینشست.ی آوانیبهیپاهاییآبانیاشارهیزدیویپرسکیکنار 

هاییسوگیلیرایآذرخشیاینیصحنهیرایدیدیویبغضیکرد.یعکس

ییرسدیویهایشیخیمهیکشید.یخانهدیدیویاشکیبهیچشم

یاویپوریرایدیییعبدیعارییازیصدایویسکنه دیویغمیبهیوجود 

یزجرهاییزیادییتحملیکردهی
 
شبیخونیزد.یبراییاینیزندگ

یبود.یبودندیوینامیدیگریآن  هایصی 

 بفرماییدیخییلیخوشیآمدید.ی-

یتکیدهیوی یزن  روییپاشنهیبهیعقبیبازگشتیویبایدیدن 

یخودیازیآمدنیپشیمانیشد.یاگریاینیزن،یاینیژولیده ییمقابل 
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ینامساعدییداردی اتیبهیمادریاحواالت  یتقصی  یکالف  یکیرس 

یآذرخشیاست.ی یگردن   دور 

 ممنونمیببخشیدیمزاحمیشدم.ی-

یاشارهیزدیویآذرخشیجعبهیویدسته گلیرایروییزنیبهیپذیران 

 عسیلیگذاشت.ی

 ناقابله.ی-

ی یروییعسیل،یگردنیباالوپایی   زنیبدونینگاهیکردنیبهیوسایل 

 کردیویبایتعللیگفت:ی

یبهیزحمتینبودیم.ی-  راض 

ینبودی-  پور.یخانومیعبدیزحمتر

 فرنازیهستم.ی-

خانهیشدیویدری یکردیویعذرخواست.یرایهیآشی   خودیرایمعرف 

ی هاییقهوهیویآبمیوهیاییحاوییاستکانکرسییازیثانیهیبایسیت 

 بازگشت.ی

یزنجبییلیندارید؟- یت  رگیشی   مامانی  

هیشدیویبایبغضیگفت:ی  زنیبهیآبانیخی 

 



  روبِن                                                 

 

 چرایداریم.ی-

یبلورییرسی یآذرخشینشستیویفرنازیبایظرف  یت  شاریازیشی 

هایرساند.یآنیرایبهیآبانیدادیویبهیزنجبییلیخودیرایبهیجمعیآن

ییمبلیزلیزد.یآنقدریغرقیکهیزنیبایییمنبتیکارییشدهدسته

یاویشد.یالزمیبودیازیاینیجمله بیخودیغریقینجات  یییکیض 

یاقیانوسیفروینرود.ی  راهیواردیشودیتایفرنازیبیشیازیاینیدرون 

 شماست.یییفرنازجان،یآوانینوه-

ی فرنازیرسیباالیآوردیویبهیآوانینگریست.یازیموهاییاویتاینوک 

یحرکتیانگشت ک.یبرپایزدیویبهیسوییجاکفیسر هاییدخیر

یکودکانی کرد،یدویجفتیصندلیازیآنیبرداشتیویدوبارهیکنار 

 هایپوشاندیویگفت:یهایرایبهیپاییآنبازگشت.یصندل

یموهاشیحناییه.یسوگیلیهمیشهییم- گفتیاصالنیدخیر

یدوستیداره.یموی  حنان 

دستیخودیرایروییموهاییآوانینوازشیکردیامایطویلی

کیفاصلهیگرفت.یاوی نکشیدیکهیساعدیعقبیبردیویازیدخیر

 بوییسوگیلیراینداشتیامایآبانیچرا.ی

هیبرید.ی-  بهیر
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فرنازجانیمنیاومدمیبراییعذرخوایهیکردن،یبراییاینکهی-

 کردم.یهاتونیبیارمیویبهتونیبگمیکهیمنیحقتونیرویناحقیننوه

ییزنیساکنیویثابتیبهیآوانیویموهاییاویماتیماند.یدسته

دیویآهیکشید.یپنجه یرایدریمشتیفرسر هایشیمیلیبهیچون 

یاویحکمیشانهیشدنیدریگیسوانینوه هایشیرایداشتیامایزبان 

 دگریصادریکرد.ی

هیبریدیازیاینجا.ی- یمایبایشمایتمامیشدهیپسیبهیر  ارتباط 

ایخودیبهیهالیُبرد.یبهیآبانیآذرخشیبرپایزدیویفرنازیرایهمراهیب

یزنجبییلیهمراهیبایآبمیوهی یت  یشی  یضف  ویآوانیکهیمشغول 

 بودندیاشارهیکردیویگفت:ی

گیدیکهیارتبایطیبایمایطورییمهاتوننیببینیدشون.یچهنوه-

یتمناییاونایرویدارید؟  نداریدیاونمیوقتر

 آبانیپرسیسوگیلینیست.ی-

آوانییگیگفتهیکهینیست؟یهمیآبانیپرسیسوگلیهیهم-

ش.ی  دخیر
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یکودکانیاشکی یآذرخشیزلیزدیویبایدیدن  یدست  فرنازیبهیمسی  

یرورسییرایروییچشم هاییخودیکشاندیویشانهیریخت.یَپر 

یآنلرزاند.ینیم یروحیسوگیلیدرون  هایرایانکاریتوانستیدیدن 

ی یآذرخشیهمیبراییاویسختیبود.یحتر کندیامایپذیرفیر 

یصداییزنیرایهمینداشت.ی یشنیدن   طاقت 

م.یمنیهیچوقتیمنی- نیومدمیکهیجاییسوگیلیرویبگی 

تونمیروییجایگاهیاونیباشم.یفقطیاومدمیبگمیکهینیم

یافتاده.یمعذرتییم یاتفاقات   خوام.یببخشیدیبابتیتمام 

یخودیرایباالکشیدیویاضافهیکرد:ی  آبیبیت 

آدیتایدلتونیروینرمیکنم؟یاصالیبگیدیچهیکارییازیدستمیبرییم-

یتاینذاریدینوه یخاطرییبهییهاتونیبدون  اینکهیاحساسیویتعلق 

 شمایداشتهیباشنیبزرگیبشن.ی

یشمعیسخن یزمختیبند  هاییآذرخشیخاموشیشدیویصدان 

یاویرایپارهیکرد.ی  دل 

مونیخوایمیتعلقیخاطریبهیمایداشتهیباشیدیازیخونهماینیم-

ون.ی  بریدیبی 
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 آذرخشیمفزعیویمستاصلیگفت:ی

 اما...ی-

یبایچا یرویبهیافنجاریمردیسینهیستی  یباروتیویحالتر شت 

هایشیشبیهیبهیییآذرخشیایستاد.ینفسسینهبهسینه

 هایشیغضبناک.یییخرسیبودندیویچشمخرناسه

ینیم-  خوامیبشنوم.یامایویاگریویهیج 

یسبابهیکشیدیویغرید:ی  بهیسوییخروچ 

ونیازیخونه-  ییمن.یبریدیبی 
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یاینجا.یلطفایآرومیباشیدیبچه-  هایهسیر 

ینگا یآذرخشیرایدنبالیکردیویبهیآوانیمردیجهت  هیپریازیالتماس 

یآن هایقلبشیدچاریریزشیشدیویدستیویآبانیرسید.یبایدیدن 

یسینهیگذاشت.یهردویکودکیبراییمردییادآوری یچپ  بریسمت 

یخودیپافشارییکردیویگفت:ی  سوگیلیبودندیامایبریصالبت 

انیناپذیرییجلوشونیانجامی- یجی  پسیقبلیازیاینکهیبخوامیکار 

.یبدمید یویبی   ستشونیرویبگی 

یرسکشیاعالنیداد.یبای یهراسان،یبهیآذرخش  آذرخش 

یبهی یبیداریکردیویدستر یزمستان  هزارویکیترفندیاویرایازیخواب 

یرسکشیرایآراستهیکردیویاویرایبهی موهاییاویکشید.یآذرخش 

ینزاعیفرستاد.ی  میدان 

یبچهاینجایخونه- رگ  هاییسوگلیه.یییبابابزرگیویمامانی  

ونیکنه.یتونهیاونایرویازیخونههیچکسینیم  ییمادرییبی 

یبهیدهانیآذرخشیزلیزد.ی مردیمتعجبیشدیویزنیمتحی 

هاییپالتویراییگیپسیازیدیگرییبازیکردیویآنیرایروییدکمه

یرایباالیزدیویشالیگاهیکاناپهیگذاشت.یآستی  یتکیه هاییشومی  

 رایرهایکرد.یابرویباالیدادیویگفت:ی
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میبگمیسوگیلیهمونقدریکهیخوااومدمیبراییعذرخوایه.ییم-

ه،یبراییمنیخواهریویبراییاینیبچه هایمادره.یبراییشمایدخیر

تونیرویازیخودتونیدوریکنید؟طوریدلتونییمچه  آدیبوییدخیر

 پوریقاطعانهیگفت:یعبدی

یمایرویبکشید؟شمایچه-  طوریدلتونیاومدیدخیر

 تریآوردیویافزود:یمردیصداییخودیرایپایی  ی

کندنیاونویببینیدیویبازهمیبریدیییطوریدلتونیاومدیجونچه-

 زیرییهیسقفیباهم؟

یینخواستیم.یکاشیخدای- یچی   دلمونینیومد.یهیچوقتیچنی  

 برد.یمنویجاییاونییم

یاویپشتوانه ینبود.یمردیعقبیرفتیویدیواریبراییکمر  ییخون 

یرایپناهگاهیکردندیویکفپوشهاییعبدیاستخوان هایپوریزمی  

 د.یزانوهاییمردیرایبهیکامیخودیگرفتن

یمنه.ی- یمنیرفته.یاونیکهینیستیدخیر  امایاالنیدخیر

یویازیاینیچهارسالیپشیمونم.ی-
 
 پشیمونم.یازیاینیزندگ

 



  روبِن                                                 

 

هیزدیویفرنازیخودیرایبهی یچنی  یمردیروییزمی   آذرخشیکنار 

 هایرساند.یآن

؟چارهینداشتم.ییم- یچ  ییعت 
 
 دونیدیبیچارگ

یانگشتکفپوش هاییپاییمردیرایناخنیکشیدیویهاییزیر 

 هیکرد:یاضاف

یخاکیبهشتیدارهیمنی- یپاتونیکهیحکم  یخاکیزیر 
بهیهمی  

 یینخواستمیقاتلیباشم.ی

 هاییآذرخشیرایگرفتیویاوینالید:یفرنازیشانهی

فرنازجانیبهیخدایمنینخواستمیسوگیلیبره.یمنیاصالیازشی-

ینداشتم.یاصالیخودشیوصیتیکردیکهیاصالنیمنویپیدای خی 

براییخودمییشهکنه.یمنیکهیگورمیرویگمیکردهیبودمییهیگوی

زدمیآخهیمنیکهیدیگهیکارییبایکیسینونیخشکیسقییم

 نداشتم.ی

هقیرسداد.یفرنازیپوریدستیبهیرسیگرفتیویمردانهیهقعبدی

یاشک یازیداغ  یرسخیکردیویآذرخشیزیر  هایشیبیت 

یپفیشد.یچشم  هایشیدچار 
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تونیباشمیفقطییممنینیم- خوامیکهیدلخوریخوامیدخیر

یازییهیپدریویمادرییهخوامیحداقلیسانباشید.ییم ییدعاییخی 

ی
 
یمنینه،یروییزندگ

 
روییزندگیمیباشه.یاصالیروییزندگ

یهاتون.یهمونینوهنوه یت  اییکهیبهیخاطرشیهنوزیشی 

 زنجبییلیدارید.ی

یگفت:ی  صداییمردیازیعمقیچاهیباالیآمدیوقتر

 بخشیدنتونیکاریسختیه.ی-

مردیشکستهیویخمیدهیکمریازیدیواریجدایکردیویآذرخشیبهی

یدستُمچ ی خواستیهاییخودیرایوصلهیزد.ینیمیپاییاویقالب 

 ناکامیازیاینیخانهیراندهیشود.ی

 هاتون.یمایهیچینوه-

 نوهینداریم.ی-

 ازیراهیبرانگیختهیکردنیاحساسیواردیشدیویگفت:ی

آدیکهیشه؟یبهیخوابتونینیمسوگیلیازیدستتونیناراحتینیم-

یمحبتیروییرسیبچه  هاشینکشیدید؟دست 
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آذرخشیگذاشتیویهقیزد.یزنیدستیبهییفرنازیرسیبریکمر ی

یشانه  ییاویانداختیویافزود:یدور 

هایخوامیکهیبچههاتونیمنینیمبریدیفرنازجان،یبریدیکنارینوه-

 ازیشمایمحرومیبشن.ی
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پوریبهیکودکانیزلیزدیویاشکیریخت.یفکریآنکهیسوگیلیعبدی

رد.یبازیدستیاویناراحتیشودیروحیرایازیتنشیبهیغارتییم

یبودیکهیآبانیبویی مژهیبهیمژهیگرهیزدیویآهیکشید.یمطمی  

یچهرهی سوگیلیرایداردیویاطمینانیداشتیکهیردییازیزنیدرون 
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یآوانیمشاهدهییم هاییکند.یپاییخودیرایازیدستویقامت 

 آذرخشیخارجیکردیویزنیبازیبهیتقالیافتاد.ی

ییمایزیادیخوامیجاییسوگیلیباشمیویلیخونهمنینیم-

خوان.یخوان،یمادربزرگییمهایپدربزرگییمه.یبچهترینداریبزرگ

 دوستیدارمیکنارشونیباشید.ی

یحرکتیدادیویمردیگام یخودیرایبهیسوییپذیران  هاییسست 

یزنیبهیمقابلی اینیباریآذرخشیبهیدیواریتکیهیزد.یفرنازیکنار 

هیشدیویعبدی یکودکانیایستاد.یخی   پوریباالییرس 

 بابابزرگ؟-

ییوشوقیروییمبلآبانیبایذوق ایستادیویساعدهاییکوچک 

یاویگذاشتیوی یمردیحلقهیزد.یرسیبریشکم  یکمر  خودیرایبهیدور 

 گفت:ی

 دلمیبراتیتنگیشدهیبود.ی-

د.یشانه یبهیاویفرسر  هاییمردیلرزیدندیویآبانیخودیرایبیشیر

یبابابزرگ؟بغلمینیم-  کت 
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یاویخارجی ل 
اختیارییروییاعضاییبدنیخودینداشت،یازیکنیر

ییبانیرایگرفتیویکودکیرایبهیسینههاییآشدهیبودند.یشانه

یخودشیرای  
یدخیر یآبانیعطر   

یخودیچسباند.یهمهیچی   محکم 

یگونهیاظهارییمداشت.یچه کردینوهینداردیدرحایلیکهیجان 

یمویآن  کرد؟هاییمخودیرایفدایییکیتار 

یمنویدیدی؟-  بابابزرگیآبج 

یدست هاییمردیرایگشودیویپاهاییخودیرایبهینشیمنگاهیحصار 

یآوانیرایگرفتیویاویرایبلندیکرد.ییرساند.ی  مچ 

یآوانیمنه.ی-  اینیآبج 

ی یاویفرنازیبرپایزد.یاشک،یدیدگان  آذرخشیایستادیویبهیدنبال 

هایرایتاریکردهیبودیویبراییواضحیشدنیتصویریپنجهیبریآن

یچشمیکشیدند.یعکس یگوزن  یمردیدیدنیداشت.یبسان  العمل 

یصحرایپن  
یر 
ُ
یآهوییخ اهیبردیویآوانیرمیدهیازیجنگلیبهیآغوش 

یخودیحبسیکرد.یچشم یپریمحبت  یبازوان  کیرایمیان  هاییدخیر

یخودیتفاوتی  
رایبلیعدیویاویرایسوگیلیتصوریکرد.یبایدخیر

یکودگیاویراییم بیند.یدوستیداشتیآوانیراینداشت.یگون 

یاویپیوندیزدیوی یخودیحلیکند.یروحیخودیرایبهیجسم  درون 
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ییاصالنیدریاوینبودیسوگیلیرایزندهیکرد.یاگریردییازیچهره

کیرایسوگیلیرایصداییم  زد.یقطعایدخیر

 طوریدلمیاومدیتوروینخوامیببینمیآخه؟چه-

یآوانیگذاشتیویآهستهی یپهنیخودیرایروییرس  یدست  کف 

دیوی یفرسر یآنیرایبهیبیت  موهاییاویرایدریمشتیجمعیکرد.یبافت 

کیرایبوسید.یچشم  هاییدخیر

 گمینوهیندارم.یطوریدلمیاومدیکهیبهاتیسوگلیه.یچهچشم-

ییخودیچسباندیویروییمبلیآواریرخیآوانیرایبهیرسشانهنیم

کیبهیآغوشیکشیدیویهردویکودکی شد.یآبانیرایهمانندیدخیر

یخودیقرابتیداد.ی  رایبهیقلب 

 ممنونم،یممنونمیکهیآوردیشون.ی-

ی یآذرخشیگذاشتیویزنیبایحلقهیکردن  فرنازیرسیبریکتف 

یشانه یخودیبهیدور  هایشیشد.یفرنازیگریهییاویپذیرایییساعد 

ییمردیویکودکانیبردیرایهمگامیبایخودیبهیسوییجمعیسهینفره

یآن یایجادیکردهیبودند.یهریویکنار  یدلیچست  هاینشاند.یقاب 

 دادندیعشقیبودیویحرست.یمهریبودیویغم.یآنچهیکهینشانییم
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 میبودیکهیبیارمشون.یوظیفه-

یبغضیویاشکیرسشاریازیخشیوی صداهایشانیازیشدت 

ی
 

یآوانیگذاشتییگرفتگ بودیامایاعتناینکردند.یمردیرسیبریقلب 

یرسیبریقفسه ییسوگیلیییسینهویعمیقینفسیکشید.یگون 

یگذاشتهیاست.یازیامانت یبود.یازیآمدن 
دارییآذرخشیراض 

 اویویدیداریبایاو.ی

یدویعالمییمرفتمیوینیماگهییم-  شدم.یدیدمتونیپشیمون 

یآخه؟یبابابزرگیچرایگریهییم-  کت 

.یاشکیش-  وقیبابان 

هاییزیریچشمیمردیکشید،یاویدریشوکیآوانیپنجهیبریچروک

کیویآبانی فرویرفتیویجانیدادیبراییمهرومودتیدخیر

 پرسید:ی

 اشکیشوقیچیه؟یچرایهمهیاشکیشوقیدارید؟-

هایرایبوسهیزدیویهاییآوانیرایبهیلبیخودیرساند.یآنرسپنجه

 گفت:ی
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تونمیچونیخوشحالیمیکهیاینجایید.یمامانیسوگیل-

 شحاله.یخوی

یکردهیبودیویآن هایرایقدیکشاند.یهمچونیدرختیشاخهیسی  

یپرندهالنه هاییرسیازیتخمیییپرندگانیرایپناهیشدیویَپریریزان 

یبرگ یشدن  هایدریآوردهیراینظارهینشست.یمیوهیدادیوینارنج 

یگنجشکیرایبهیگوش یرایدید.یآواز  هاییخودیتحفهیدادیوینوک 

یدارکوب  
یتی   یزردهاییطالگونیرایدیدیویهایرایتابیآورد.یریزش 

بهیامیدیبهاریتبسمیزدیامایزمستانیآمدیویخشکیشد.ی

یسوگیلیبودیویدرختیعبدی  
پور.یآوانیرایبوسیدیزمستانیرفیر 

هیشد.ی  ویقدریشناسانهیبهیآذرخشیخی 

 بهاریرویبرامیآوردی.ی-
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یپلکیکوباندیویفرنازیازیجایبرخاست.ی آذرخشیبایرسخوشر

یمادرانهرایازیآغوشیمردیبهیالنهیآوانیویآبان ییخودیییامن 

ی سوقیدادیویبهینوبتیلبیبهیرسهایشانیپیوندیزد.یطاقت 

خواستیباریدگریترکیکندیویهاینداشت.ینیمدورییازیآن

،یخلوتیویسکوتیواهمهیپیدایکرد.یدنیای ترکیشود.یازیتنهان 

ی یسوگیلیسختیبودیویحالیقصدیداشتیازیدستیدادن  بدون 

 خودیراهیندهد.ییکودکانیرایدری

 شهینریم؟یم-

دیویزنیعبدی یصداییهمرسیخودیگوشیسی  پوریبهیعجز 

 ادامهیداد:ی

 خوامیتنهایباشیم.یبیاینریمیعظیم.یمنیدیگهینیم-

ییمگردیم.یبراییبچهزودیبرییم-  آریم.یهایهمیسوغانر

 آبانیبایشوروشعفیفریادیکشید:ی
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یداریم.ی- ؟یسوغانر .یشنیدییآبج   آخجونیسوغانر

 انیخندیدیویزنیگفت:یآوانیشادم

.یعظیمیقولیبدهیکهیمنویبراییهمیشهیازشونیدورینیم-  کت 

دمیزودیبرگردیم.یکارامونیرویردیفیکنیمیویبیایمیقولییم-

 همینجا.ی

یفرنازیکودکانیرایرهایکردیویآن د.یسمت  یمردیسی  هایرایبهیدست 

 آذرخشیچرخیدیویگفت:ی

 کنمیبمونید.ینهاریدرستییم-

یپرزی یپنجهشدهآذرخشیبایدستمال  هاییهایش،یاشکییمیان 

 خودیرایزدودیویبایصداییآهستهیگفت:ی

 خوادیزحمتیبکشید.یممنونم.ینیم-

 زحمتینیست.ی-

تونهیبرایینهاریبیادیخییلیرسشیشلوغهیآخهیاصالنینیم-

 اینیروزها،یمادرممیخونهینیست.ی

یکودکانیرایگرفتیویهمانطوریکهیآنعبدی هایرایبایپوریدست 

یآبانییمهاییبزریهمانیصندل  بردیگفت:یگیبهیسوییاتاق 
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هاییهیکمیویفرنازینهاریرویدرستیکنیدیتایمنیویبچهیخودت-

یدیدن.ی  بازییکنیم.یامروزیزیادییناراحتر

یخودیرایبازداشتیویکودکانیرایرایهی یراهیایستاد.یازیرفیر  میان 

یاویآمادهیکردهیبودیوی یآبانیرایبعدیازیمتولدیشدن  کرد.یاتاق 

یپرسکیویسوگیلینگههنوزیآنیرایپابرجای داشت.یاتاق 

شیبودندینیم توانستیازییادگار هاییبهیجاییماندهیازیدخیر

 هایدلیجدایکند.یآن

 آوانیرویسوگیلیدید؟-

یشدیویبایحقدی یگلویشیباالوپایی   یآنیروزیسیبک  آذرخشیباییاد 

 گفت:ی

 آرهیدید.ی-

هایرایییاینمردیتابیویطاقتینیاورد.یاصالنیبرایشیهمه

یکاملینداشت.یبایاینکهیگفتهیبودیامای دریآنیزمانیحواس 

ینتوانستیآنیروزیرای امروزیبازیهمیاینیموضوعیمروریشدیحتر

تصوریکند.یدردیداشتیاینیرایواقفیبود.یبحثیرایمنحرفی

 کردیویپرسید:ی

 تونهیحرفیبزنهیدوباره؟یم-
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تونهیویلیبهیمنیگفتیمامانیبهیاصالنیگفتیبابا.یآرهییم-

یدریپیشیدا  ره.یخییلیراهیطوالن 

 مردیکیمیتعللیکردیویپرسید:ی

 کنه؟آبانیمامانیصداتییم-

مساریآذرخشیبایانگشت یخودیبازییکردیویرسر هاییدست 

ینیم گویدانستیکهیپاسخشد.یکلماتیرایگمیکردهیبودیویحتر

 باشدییاینه.ی

 گهیبهت؟مامانییم-

یخودیچشمیدوختیویآذرخشی فرنازیبایهراسیبهینگاهیهمرس 

 گفت:ی

ویبهیجاییخاله،یودیاگریحرفیبزنهیمنبهیآوانیقولیدادهیب-

مامانیصدایکنه.یویلیباوریکنیدیمن...یمنیهیچوقتیبهی

یسوگیلیتوییخودمیاجازهینیم دمیجاییسوگیلیباشم.یعکس 

ییماست،یحضورشیتوییقلبمونیوییادشیتوییخونه

یآبانیویآوانهیویبایمایتایابدیزندهیاست.ی  خاطرمونه.یاونیمادر 
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یشدیامایبهیاینیحس هاییبهاینداد.یسخنیمردیغمگی  

دیویلبیزد:ی  آذرخشیرایبهیذهنیسی 

 زنه.یخوبهیکهیدارهیحرفییم-

یمردیزن هایرایترکیکردیویبهیراهیقبلیخودیادامهیداد.یمقابل 

ی یدرگاهیثابتیماند.یآبانییکیدلفی   یآبانیایستادیویدرون  اتاق 

یآوانیدادهیبودیویدیگرییرایخودیبرداشت.یبایآرامشی بهیدست 

یپاهاییاویهاییپالتویدکمه یرایتایزیر  ییخواهریرایگشودیویفرش 

 اییگذاشتیویگفت:یهاییبزرگیرایگوشهکشاند.یصندل

ییهیباریدیگهیمنویصداییم- ؟آبج   کت 

یآوانیبایچشم هایشیتاییدیکردیویآبانیاویرایروییصندیلیسی  

یکودکانهینشاند.یخودیروییفرشینشستیوی رنگ 

یآوانیدست یچانهیجکیکرد.یدهان  گریراینظارههایشیرایزیر 

 شدیویگفت:ی

 بگویآبان.ی-
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 بگویآبان.ی-

یمردیضعفی آوانیخندیدیویجاییخایلیدندانشیبهیدل 

 انداخت.یآبانیهمچنانیتالشیکردیویگفت:ی

 بگویداداش.ی-

ییپرسکیگذاشت.یخودیرایازیصندیلیآوانیدستیبریشانه

یکشاندیویروبه روییاوینشست.یدهانیگشودیویآبانیبایپایی  

 انیگفت:یهیج

 ترهیبگو.یبگویهرکدومیآسون-

یخودیرایآوانیتقالیکردیویبراییجستجوییواژه یذهن  هایدرون 

یپنجه هاییآبانیرایروییبازوهاییخودیرایحسیکاوید.یفشار 
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یخودیرایافزایشیداد.یکیمیرسخیشدیامایاعتنای کردیویتالش 

 نکردند.ی

 دا...یدا...یدادا...یداداش.ی-

یبه هوایپرید.یآوانیرایدرییآبانیشادمانیویرسشاریخوشر

یخودیگرفتیویبایشوقیگفت:ی  آغوش 

.یآفرین.ی-  آفرینیآبج 

یسوگیلیعبدی پوریاینیلحظهیرایدیدوشنیدیویبهیعکس 

ینوهزدهینگریست.ینیمماتم یدیدار  هاییدانستیازیاشتیاق 

یوداعیبایفرزندیویجاییخایلیاو.یگردنی خودیبگریدییایازیداغ 

یآنیچرخاندیویبهیعقبیبازگشت.یآذرخشیری ایدیدیویدرون 

هاییسوگیلیرایخواند.یبهیکودکانینظریخطیوصیتبهخط

توانستیبدیباشد.یهایراییادگاریپنداشت.ینیمافکندیویآن

یشودیویبعدهایدرینیم خواستیکهیسوگیلیازیاویدلچرکی  

یرسدیهایشیگالیهخواب هاییاویرایبشنود.یگامیبریپارکت 

یاتاقیشد.یدستیبریموهاییکودک انیکشیدیویگذاشتیویوارد 

یجدایکرد.یآن  هایرایازیزمی  

یبیارمیازیسفر؟-  براتونیچ 

 



  روبِن                                                 

 

ییبراییآوانیکایت.یاونیپروازی- یماهیگی  براییمنیقالب 

 دوستیداره.ی

ینیم-  خواید؟دیگهیدلفی  

 آبانیخندیدیویگفت:ی

 چرا.یدوتاشیباهم.ی-

یشمایبگیدیوورجکا.ی-  هرچ 

نهاریآمادهیویضفیشدیویهمچنانیدلیازیبازییرهاینکردند.ی

یساختمانیرایدریَبریگرفتهیبودیویتاللوییصداییآن هایتمام 

یآننورهاییرسوخیکردهیازیپنجره یعشقیبازی  هایهایمهمان 

ینم یاینیجمعیشهادتیدادیویآذرخشیشدند.یباران  نمیبهیزیبان 

ی یسینکیرایآبیکشیدیویبایگوش  یدرون  بایخیایلیآسودهیظروف 

یفرنازیرایشنید.یامروزیاگرچهیآغا یغمباریجانیخاطرات  ز 

یدریعایل ترینیقسمتیداشتیامایاکنونیخوبیبود.یهمهیچی  

یبودند.ی  خودیقرارداشتیویهمهیازیاینیامریراض 

یآیفونیدارهییم-  آد.یعظیمیجانیصداییزنگ 
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یملحفهعبدی یروحیرایایفاییمپوریکهیزیر  کردیویییسپیدینقش 

یخودیرایبهیاجرایدرییمدریهمهمه آوردیییکودکانینمایش 

 گفت:ی

ینقشم.یخان-  ومیمنیوسط 

یزنی  
فرنازیدستیبهیزانویگرفتیویآذرخشیمانعیازیبرخاسیر 

یامتناع یشد.یبرخالف  هاییاویبهیسوییآیفونیرفتیویگوشر

 آنیرایبهیگوشیچسباند.ی

 کیه؟ی-

یداخیلیبازیکنیدیبتونمیمادری- سالمیفرنازیخانومیمنم.یلطفایدر 

 رویبیارمیداخل.ی

یآیفونیرایآذرخشیامانیپاسخیدادنیپیداینکردیویاجب یگوشر
ً
ارا

یخودیبازگرداند.ی  بهیجاییقبل 

 گیبودیآذرخشیجان؟-

ریرویبازیکن.ی-
َ
 فقطیگفتید

یفنجان خانهیُبردیویبایصداییبلندیفرنازیسیت  هایرایبهیآشی  

 گفت:ی
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باشهیعزیزم.یهرکسیهستیغریبهینیستیببخشیدیمنی-

 دستمیبندیشدیزحمتشیرویبکشیخودت.ی

یزیبرداشت.یفرنازیازیآویچشمیگفتیویپالتویرایازیروییرختی

یپالتویمهمان یدرگی  هاییامروزیسخنینگفتهیبودیویاویبایذهت 

یگام هاییخودیبهیخفقانیرایروییدوشیانداخت.یراهرویرایزیر 

یسقوطیکردهی ریایستاد.یدلشیبهیپایی  
َ
ید دعوتیکردیویپشت 

یاینیامریراینیم دانستیبودیویدلشورهیبهیرساغشیآمد.یعلت 

یخودیرایمت یامایآشوبیشدن  یسهمگی   یطوفان  وجهیشد.یگون 

ریدلهرهیبهی
َ
اویرایدریَبریگرفتهیاست.یبایآمدنیصدایید

ریرایگشودیچهره
َ
یکشید.ید هیرایپایی   یدستگی 

ً
اشیرسیدیویناچارا

ری
َ
ویآنچهیرایکهیدیدیباورینداشت.یاویرایاکنونیویپشتیاینید

یانتهاییلبخندینیم یخواست.یدیداریبایاوییعت  هایویرسآغاز 

 ها.یصههایویغتشویش

 

 

 

 ی
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آذرخشییکیگامیبهیعقبیبرداشتیویدستشیازیرویی

یدنیایبودی دستیگرهیافتاد.یاویاینجایدریاینیمکانیاینیآخر 

یشد.یهری یآذرخشیمتحی  .یزنیگردنیباالیآوردیویبایدیدن 
ً
قطعا

ییم شناختند.یدیدارهاییکیمیداشتندیدویهمیدیگریرایبهیخون 

یهمیم  اندند.یامایبراییهمیشهیدرییاد 

یکارییم- یزنیکه؟تویاینجایچ   کت 

یآذرخشیبهیسوییاتاق ر 
َ
ید هایگردنیچرخاندیویبایدیدن 

یهوایخایلیکرد.یهاییآنیریهبسته  هایشیرایازیحجم 

 مگهیبایتوینیستم؟-

ییآذرخشیشانهیپراندیویبهیدرگاهیزلیزد.یمرجانیدستیبهیلبه

یافتاد.یپاه یاویبهیزمی   یبغل  ریگرفتیویعصایازیزیر 
َ
ایید

شیچرا.یییاو یتی    قوتینداشتندیامایزبان 
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 کیهیآذرخشیجان؟-

آذرخشیسکوتیکردیویمرجانیگامیپیشیگذاشتیامایزانوهایی

یزدند.ی یچهارطاقیبهیزمی    زنیجاخایلیدادندیویاویرایدرون 

.یاومدییاینجایرویهمیبایردپاتی- تویغلطیکردییکهیاینجان 

؟  نجسیکت 

یویشایدیهمیایستادن رایدیدیوییتقالهاییزنیبرایینشسیر 

 سفاکیگفت:ی

یاصالن.ی- یدهنتونیرویبدونیدیمادر  هیحدوحدود 
 بهیر

یاوی اینیباریمرجانیبراییایستادنیتالشیکردیویعصایازیدست 

دوریشد.یآذرخشینیشخندیزدیویآهستهیقدمیبرداشت.یترسی

خواستینشانیدهد.یدریگذشته،یروییآرامگاهیازیاویراینیم

اویخاموشیماندییسوگیلیهرآنچهیخواستهیبودیبهیزبانیآوردیوی

میکند.یخمیشدیویعصاهایرایبهیاکنونینیم
ُ
خواستیکلماتیرایگ

دستیمرجانیرساند.یساعدیکشیدیتایبهیزنیکمکیکندیامایاگری

ینوازشیبهیرسیعقربیکشیدیاویبازیهمینیشییم  زند.یدست 

 هاییکثیفتیرویبهیمنینزن.یدست-
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بهیزدیویاویرایکناریراند.یزنیرویی بایآرنجیبهیپهلوییآذرخشیض 

ی هاییرسدیافتادیویمرجانیبهیعصاهایچنگیزد.یدویکاشر

یخودیرایروییدسته هایگذاشتیویخودیرایهاییآندست 

یداشتندیویمهره هاییباالکشاند.یزانوهایشیهنوزیمیلیبهیزمی  

 شدندیتایبتوانندیاویرایرسپایکنند.یییکمرشیایستاده

یزنیکهیآخه؟خجالتینیم-  کیسر

ایستاد.یبهیدیواریآذرخشیچانهیلرزاندیویمرجانیبایزحمتی

یچپ  بهیعصایدخیلیبست.یییتکیهیزدیویبایدست 

 کافیهیدیگهیمرجانیخانوم.ی-

یخودیرای یراست  یدست  آذرخشیغریدیویمرجانیبایوقاحتیتمام 

بهیزد.ینفسیدریسینه یاویض  ییباالآوردیویبایعصایبهیجناق 

ینالهیکرد.ی فتیویاستخوانشیازیدرد 
ُ
 آذرخشیخ

یپرسمیرویخرابیکردییبسینب-
 
یزندگ ود؟یسوگیلیرویکشتر

مردیبدبختیرویازیپای زنیویپی  بسینبود؟یحاالیاومدییاینیپی 

 دریبیاری؟

یعبدی پورینبودیغوغاییاویبایکودکانیمانعیازیشنیدن 

خانهیبراییهاییمرجانییمزبانزخم شد.یفرنازیدریآشی  
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یآمادهییم-کودکانیژله کردیویصداییهمزنیاویرایبهیبستت 

یبرد.ی یت  لیانیکجایبود؟یاویچرایمرجانیرایدنیاییوانیلیویشی  ا 

 رهایکردهیبود؟

ییبهیشماینیم- گمیبهیحرمتیوضعیتتونهیپسیاگهیمنیچی  

یخودتونیرویحفظیکنیدیوگرنهیبلدمی ام 
هیکهیحرمتیویاحیر بهیر

 طوریبهیحالیبدیبندازمتون...یچه

 ریشخندیزدیویبایاستهزایویتمسخریاضافهیکرد:ی

 مرجانیخانوم.ی-

ی دیویاینیباریبایمرجانیبایحرصیزیادیکمر  یفرسر خودیرایبهیدیوار 

یجانیاویرسوخی عصایبهیپهلوییآذرخشیکوباند.یدردیدریتمام 

ینشاند.یخودیراینباختیویآخی یظریفیروییپیشان  کردیویاخم 

 نگفت.ی

یاصالنیخودیشمایید.یقاتلیسوگیلیوینابودکننده-
 
ییزندگ

یمنیشمایکهیبایوقیح
 
یزندگ ترینیحالتیممکنیکمریبهیقتل 

داقلیازیاینیخونهیخجالتیبکشیدیویاینقدریبستید.یح

ی یوین 
 
میتونیرویجارینزنید.یدریدگ  رسر
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یسومیعصایرایبلندیکردیویاینیباریآذرخشیرایآنیرایازی براییبار 

یاویرایبهی یپرتابیکرد.یجمعیبسیر  یاویکشیدیویروییزمی   دست 

یگفت:ی دیویعصت  یسی 
 فراموشر

ادیهه!یاونیموقعیکهیبایمردیغریبهیدستیبهییگیکردییبی-

یخجالتیخونه ییپرستیتایزنشیرویبدیکنهیازیهیج 

یبیخودیه.ی  نکشیدییاالنمیانتظار 

ییاویایستاد.یسینهبهیکیگامیخودیرایبهیزنیقرابتیدادیویسینه

ی دردیدریجناقیویپهلوییاویازیجوانهیبهیریشهیرسیدیویتمام 

ی یکردیویگفت:یتنشیرایدریَبریگرفت.ین   اعتنان 

تویلیاقتیاسمیمادریرویگمیاگهیکیسیبهتینگفتیمنییم-

 ندارییمرجان.ی

یگونه بهاستخوان  یض  ییزنیقالبیتیهیکردیویاشیازیشدت 

ییاویییسینهییخودیآزارداد.یقفسهآذرخشیرایباینازوکرشمه

ورمیکردیویجناقیعشوهیآمد.یپهلویخودیرایرقصاندیویآذرخشی

اییکهیدریوجودشیبرپایشدهیبودیاشکیبهیازیاینیدبکه

 هایشیشبیخونیزد.یچشم
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.ی- ییایکتکیبزن  یتنهایکارییکهیبلدییهمینه.ییایحتایکیکت 
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به دارییرایچوبیزدیویآنیییدومیرایکهیمرجانیزدیحرمتض 

ُمفتیاهدایکرد.یجرییشدیویبهیسوییاویحملهیکرد.یییرا

یدیواریکرد.ی یگلویگرفتیویاویرایمیخ   رورسییزنیرایازیزیر 

یاییمنیباالییمباریآخرتیباشهیدستتیرویبری- برییویدهن 

ییم یمنیتمی   ییکهیبهتینگفتمیکثیفتیرویبایاسم  .یهرچی   کت 

وینکردمیبهیحرمتیشخصیتیخودمیویاصالنیبودیویلی

یکردییهمهیم یدیزییویبازینذاشتهیتویفر  شو.یبینمیدر 
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یتنشیبهیرعشهیافتاد.یمرجانینفس نفسیزدیویتمام 

یفشارییکهیبهیدستهپنجه اردیکردندیییعصایویهایشیازیشدت 

هایشیبراییخارجیشدنیازیسپیدیشدندیویحسیکردیکهیچشم

 باشیاعالمیکردند.یحدقهیآماده

یزیریپاش.ی- یاصالنیباشهیکهیتوئهیشیادیویقاتلینشستر  حیف 

ی یسکوت  ریمانعیازیشکاندن 
َ
آذرخشیدهانیگشودیامایصدایید

یفرنازیروییُمچاویشد.یدست هاییاوینشستیویهاییلرزان 

یدعوتیکرد.یعقباجبارایاویرایبهی  نشیت 

هیکهیتمومشیکنید.ی-  کافیه.یبهیر

یخودیکشاندیویافزود:ی  آذرخشیرایپشت 

 بفرماییدیداخلیمرجانیجون.ی-

تریازیقبلیچسبیدیویخطابیبهیمرجانیعصاهایرایمستدل

 فرنازیگفت:ی

مییم- یبگی  خوایدیبریدیواالیمنیگفتمیبیامیازتونیخداحافیط 

 ت.یییشهرآشوبیاینجاسدونستمیاینیفتنهنیم

یرسشانه یزد:یآذرخشیازیپشت   ییفرنازیگردنیبلندیکردیویترسر
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 ییمنیدرستیصحبتیکن.یدرباره-

یکهیبایدی لیکرد.یعصاهاییمرجانیرایجان 
فرنازیاویرایکنیر

بودندیقراردادیویکمکیکردیزنیدرستیبایستد.یتبسمیزدیوییم

 اییاویغبطهیخورد.یآذرخشیبهیخونرسدی

هیآروی-  میباشید.یمرجانیجانیویآذرخشیجانیبهیر

یاینیقاتلیرویکنمیفرناز،یچهاصالیدرکتینیم- طوریتونستر

ت؟یمگهییادتیرفتیاینیباعثیدقیراهیبدییتوییخونه

 کردنیسوگیلیشد؟

هایشیرایبهیرخیاویکشیدیویبهیسوییاویهجومیبرد.یخنجول

یاویرای یزنیبزندیفرنازیساعد  یکهیخواستیسییلیبهیگوش  همی  

یپنجه ییمرجانیبرخوردیکردینههایشیبهیچاگرفتیویتنهاینوک 

یاویرایخراشید.یویناخن  هایشیپوست 

یدارهییم- یهیج  گهیمنیقاتلم!یفرنازجونیبذاریدیمنو.یهیج 

 انگارییادشیرفتهیخودشیچهیکرده.ی

ی یفرنازیمیانج  گرییکردیویابرویبهیابرویپیوندیزد.یدرون 

هیشدیویچروکمردمک یاویهاییمرجانیخی  یچشم  هاییاطراف 

ییم یذرهدانشانیازیست  اییدیکهیبیهودهیعبورکردهیبود.یبدون 
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یدریکارنامه.یهریآنچهیکهیزنیداشتیظلمیبودی یویمهربان  خون 

 ویتهمتیناروا.ی

یبراییتجدیدیمرجانیجانیفکرییم- کنمیاالنیزمانیمناست 

 دیدارینیست.ی

مرجانیغضبناکیویرسشاریازیحرصیبهیآذرخشیزلیزدیوی

 غرید:ی

ونییم- ؟بهیخاطریاینیزنیکهیمنویبی  بهیخاطریاینیخونهییکت 

 خرابیکنهیلکاته؟

یرایازیدستیداد.ی یرایجایزیندانست.یهمهیچی   آذرخشیصی 

یدگرییدریجریانینبود.یفرنازیرای  
یرسشیجزیبادیویهوایچی   درون 

یگونه یخودیرایسمت  یدست  یراهیخودیکناریزدیویکف  ییازیسد 

یخودی یاصالنیمانعیازیآنیشدیکهیکار  مرجانیکشاندیامایتصویر 

یخودیرایریبرساند.یانگشترایبهیثم هایشیرایجمعیویدست 

یاویرایدیدیویگفت:ی  مشتیکرد.یفرنازیحال 

هایرویبهیدمیاینینسبتمرجانیجانیکافیه!یاجازهینیم-

یکهینابودیکردهی یاصالنیرویاون 
 
.یزندگ آذرخشیبچسبون 

.یسوگیلیهم...ی  تون 
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یآبیزدیویزنیمغمومیویمتالمیادامهی یاویبهیدل  یبغض  کشتر

 داد:ی

یهمیخودشیبریاثریبیمارییفوتیکرد.یدستیازیسوگیل-

اتیگردنیرس آذرخشیبردار.ییم یتقصی  یکهیبخشیبزرگ  دون 

،یمنییایهرکسیدیگهخودته.یهرچه امیبگیمیقدریکهیاینیدخیر

یتمومیبشه.یحرفیتوییکتتینیم هیکهیهمهیچی    رهیپسیبهیر

یکرد.ی یاویسینهیسی  یمرجانیقفلیشدیویآذرخشیمقابل  فک 

یبرافروختهیگفت:یبایچشمیدستیبهیکمریزدیوی  هان 

ی- یتمام  یکیسیروینابودینکردم.یبابت 
 
منیهیچوقتیزندگ

یهمیکردیینیم  بخشمت.یکارهان 

یپایویچشم  هاییزنیرایبراندازیکردیویافزود:یازینوک 

یمنیخوشبختم.یبچه- هامیرویشادوسالمتیدارمیویحال 

دمیاینیحالیخوبیپرستیکنارمیخییلیخوبه.یاجازهیهمینیم

.یرویخرابیی  کت 

ی یوجودیاویپیچیدیامایکمینیاورد.یانگشت  دردیدریرستارس 

یییخودیرایروییدندهسبابه اییزنیگذاشتیویتهدیدیییمیان 

 کرد:ی
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مارویدیگهیبایتویصنیمینیستیکهیاگریبودیاصالنیخودشی-

بریدیپسیحواستیرویجمعیکنیکهیگزندییبهیرویازیتوینیم

یچونیمنیاینقدراهمیخودمیروینیم تونمیزندگیمونینرسون 

لیکنم.ی  کنیر

یفرنازیویمرجانیگذشتیویخودیرایبهیمبلیرساند.یمانتوی ازیکنار 

یتنشیدردییم یرایتنیزدیویشالیرایبهیرسیکشید.یتمام  کرد.یحس 

یداشت.یعصابشیاساشیبهیهمیریختهیبودیوی
 

کوفتگ

یکیفیاطرافیرایکنکاشیکرد.یصدایی رسدرگمیبهیدنبال 

یاوییمهاییفرنازیویمرجانیهمانندینجوایمراوده رسیدیبهیگوش 

یامایسیعیکردیاهمیتیندهد.یازیزنیویحرف هاییاویدلچرکی  

باتشیبهیحتمیکبودییم شدند.یبایخودیبودیویجاییض 

یازیییعبدیپنداشتیآمدنیبهیخانه
 
پوریویرفعیکردنیآزردگ

هایآخرینیمرحلهیاستیتایاینکهیمرجانیآمدیویبهیاویثابتیآن

یخ یهمیشهییکیپوچیدریمشت 
 
یکردیکهیزندگ ودیداردیتایتمام 

ل
ُ
یبدبیارییرایباسقیکند.یگ  هایرایبهیکامیتلخیکندیوینخل 

 گردییزنداداش؟دنبالیاینییم-
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یازیصداییاصالنیویافشاری ساکنیایستاد.یصداییاویترکیت 

دانست.یازینزدیکیاویرایمالقاتینکردهیاشیراینیمبود.یچهره

یکهیاشتباهیبهیانتهایرسی  دهیبود.یبود.یاشتیافر

یک.ییم- یویعرضیتی   دونمیدیریرسیدمیبراییآشنان 

لیانیگفت:ی  آذرخشیبزاقیبلعیدیویا 

هایرویازیدستیدادمیوییمیم- دم.ینبودمیدونممیکهیخییلیچی  

 اییکهیبهیتهیرسیده.یرویبذاریدیپاییحوصله

یآذرخشیتوقفیکرد.یکیفیرایمبلمان هایرایدوریزدیویمقابل 

یاویگرفتیویزنیشگفت یپرسیراینگریست.یزدهیقسمت   امت 
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یکهی- ینشستمیتایمثالیمامانیخداحافیط  منیرفتمیتوییماشی  

دونستمیقرارهیزغالیبسوزونهیویگرفتیبرشیگردونمینیم

 آتیشیبکشهیهمهیجایرو.ی

لیانیزلیزدهیبودیوی یا  یبهیقدوقامت  آذرخشیهمچنانیمتحی 

یآورد.ی  پرسیکیفیرایپایی  

؟- یهستر  عصبان 

یموهاییخودیکش ییدیویآنآذرخشیدستیمیان  هایرایپشت 

یاویهمی یآرامیشدن  لیانیباعث  گوشیهدایتیکرد.یآرامشیا 

 شد.ی

یروی- ینباشیزنداداش.یمامانیعادتیدارهیهمهیچی   عصبان 

 شلوغیکنه.ی

یخودیانداختیوینشیمنگاهیمبلیرایبرایی کیفیرایروییساعد 

یبرگزید.یرسوصداهایوینجواهایخوابیدهیبودندیوی نشسیر 

دیرایبهیاتاقیرساندیتایمانعیازیآذرخشیفرنازیرایدیدیکهیخوی

یکودکانیشود.ی  خروج 
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زنه،یاونمیبلند.یاونقدریسالحیمامانیصداشهیزیادیحرفییم-

یبندازییبلندیکهیگایهیدوستیدارییگوش هاتیرویبکت 

 جلوییسگ.ی

یرسی آذرخشینگاهیازیاتاقیگرفتیویصداییکودکانیرایرایهیپس 

لیانیرایبشنود،یهضمیویدریکلمهبهکردیتایکلمه کیکند.یییا 

اشیویهاییافتادههاییاویخستهیبودندیهمانندیرسشانهنفس

یاین  هایرایبهیعینهینظارهیکرد.یزنیتمام 

یآدمینجسینیم- یدهن  یدریایبایآب   شهیزنداداش.یآب 

 هایشیرایروییآذرخشیتابیدادیویاضافهیکرد:یمردمک

ییم- شهیگهیازیداغیدلیخودشهیوگرنهیمگهییممامانمیهرچ 

یییچونیدریاییشما
ُ
یاونیبهشیخوردهینجسیباشه؟ت  ف 

یاویشد.ی لیانیمانعیازیسخنیگفیر  آذرخشیآلوارهیجنباندیویا 

 گردنیبهیسوییسقفیگرفتیویگفت:ی

یحرفییم- زنه.یزبونشیزنهیمستقیمیبهتیزلییممامانمیوقتر

تییم خوادیکنهیکهیدلتییمبهیکناریباینگاهشیطورییتحقی 

یگربهچشم .یهاتیرویدریبیارییخوراک   هاشونیکت 
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هایشیپریازیچروکیشدندیویییچشمکثیکرد،یگوشهم

 پرسید:ی

یآدمییمگربه-  خورن؟هایچشم 

یپنجهلبه هاییخودیحبسیکردیویبایییمانتوییآذرخشیرایمیان 

یخودیرایبهی یخودینشاند.یدیدگان  یآنیزنیرایکنار  کشیدن 

یروییدیواریدوختیویلبیزد:ی  تابلوفرش 

یویلیاصالنیرویدوریمامانمیروییم- ینبخیسر ننداز.یاونوییهییتون 

ییاونیگذاشتیویهایرویروییلبهجامیتصوریکنیکهیمارینیش

یزهریمیزنداداش.ی  ازیزهریپرشیکرد.یمایپر 

ی یآویزان  دیویبایعروسک  یخودیفرسر یآذرخشیرایبهیآغوش  کیف 

هاییاویتلخیبودندیهمانندیییآنیبازییکرد.یواژهازیدسته

 ییسوخته.یقهوه

یازیبهیدنیایاومدنیپشیم- ونیبودم.یازیاینکهیچراییهیروزهان 

بایدیمامانمیمرجانیباشه؟یدوستیداشتمیبرمیروییپشتی

ویتویییهیکیسهیجایبدمیویمنتظریبمونمییهیبوم،یخودم

میبرایییهیخانوادهلک  ییدیگه.یلکیبیادیبی 
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یریختیویلب یپیشان  هایشیرایگردنیکجیکرد،یموهایشیدرون 

یچهره یچروک  یدندانیفرستاد.یآذرخشیخطوط  رایییاویزیر 

 گریشدیویپرسیپرسید:ینظاره

 بهشتیزیریپاییماماناستیواقعا؟-

یآذرخشیبایفاصلهیگرفتیوی یدهان  یخودیرایمقابل  یدست  کف 

 خودیپاسخیداد:ی

 زیریپاییمرجانینیست.ی-

لیان...ی-  ا 

یبدنشیروی- ایجوابشیکردن.یدیابتیباعثیشدیقندیکل  دکیر

ه.یچندیوقتیدیگهیدوتایپاهاشیرویکاملیازیکارییم زهیویندابگی 

.ی  براییزندهیموندنشیبایدیاونایرویقطعیکی  

یمتصلیکردهیبودندیکهی یبهیآذرخشیشکیچندهزاریولتر گون 

لیانیزلیزد.یقصدی انیبهیا  یمردمکیگشادیکردیویحی  اینچنی  

یاویپیچیدیویبایضعفی یوجود  یدریرستارس  کردیبرپایبزندیامایدرد 

 دوبارهینشست.یپرسیبدرحمیشدیویگفت:ی

 زدیخوبیبود.ییماگهیقندیبهیزبونشمی-
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یبیوفته؟- یاتفافر  واقعایقرارهیچنی  

یپاهاشیرویروزییسهیباریتکرارییم- کنمیبایتاری    خیقطعیکردن 

 خودم.ی
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یبهیگونه یآذرخشیبایدویدست  هاییخودیکوباندیویاستخوان 

یخودیرایروییآنیگذاشتیامای جناقیفغانیرسداد.یدست 

یضجهافاقه  نینکرد.یهاییآاییبراییآرامیکردن 

یکهیمنویتبعیدیکرد.ییم- میهمونجان  مش.یبی   خوامیبایخودمیبی 

کیفیرایروییمبلیگذاشتیویقامتیراستیکرد.یمانعیازیبلندی

یآذرخشیشدیویگفت:ی  شدن 
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اصالنیرویمراقبشیباش.یراهیفرارییجزیتوینداره.یهرجایفراری-

آدیپیشیتو.یامنیتشیکناریتوئهیفقط.یهواییداداشمیویکنهییم

 کهیهیچوقتینهیهواداریداشتینهیرفیق.یداشتهیباشیی

یاتاقیاویرایثابتی ر 
َ
لیانییکیگامیبرداشتیویصدایید ا 

هایپوریبایخشمیویبرافروختهیبهیسوییآنداشت.یعبدینگه

یسینهبهآمدیویسینه یغلیظیمیان  ییپرسیایستاد.یاخم 

 ابروهایشیجاخوشیکردیویغرید:ی

یتوییخونه- مین 
ایمیشده؟ییمنیبهیدخیر  احیر

ینداشت.یآذرخشی یبراییتعجبیویشگفتر یازیاینیجان 
بیشیر

لیانیسخن یخودیخطابیکردهیبودیویا  یمردیاویرایدخیر هان 

یآن یهضم  هایراینداشت.یامروزیگفتیکهیآذرخشیتوانان 

بدترینیروزیدریتاری    خیبود.یپلکیبستیویازیخدایخواستیکهی

ی اکنونیخورشیدیغروبیکند.یشبیفرایبرسدیویاویدریتخت 

یمحالیییخودیرسیبریبالی  ی گذاشتهیباشدیامایاینیتنهایآرزون 

 بود.ی

 خوامیآقاعظیم.یمادرمیاشتباهیکرد.یمعذرتییم-
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یازشینمونده.یچهارپارهی- یهینگاهیبهشیبندازید.یهیج 

.ی
 

 استخونیباییهیکوهیمعرفتیویازیخودگذشتگ

له لیانیگردنیخمیکردیویآذرخشیبهیمی   یآنیا   
ییمداخلهیمابی  

یتوان یزیاد  یدلیلیسیعیکردییدویایستاد.یازیدرد  نداشتیبهیهمی  

یخودیرایجمعیکند.یدست هاییخودیرایمشتیکردیویقدرت 

 گفت:ی

 کافیهیلطفا.ی-

 کیفیرایبرداشت،یآنیرایروییُمچیانداختیویافزود:ی

هیمنیبرمیتایامروزیتمومیبشه.ی-  بهیر

پوریخودیرایبایشتابیآذرخشیبهیسوییاتاقیرفتیکهیعبدی

یکشیدنیدست هبهیاویرساند.یمانعیازیپایی   ریشدیویگی 
َ
یید

عیگفت:ی  متض 

 هایاینجایبمونن.یبذاریبچه-

یعکس  العملیرایازیزنیقاپیدیویمستاصلیاضافهیکرد:یفرصت 
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ی- یهستر لطفایبذاریبمونن.یاالنیحالتیخوبینیست.یعصت 

ینرویویلیاگهییم خواییبرییخونهیتایبهیآرامشیاصالیجان 

 هایاینجایبموننیفردایصبحیخودمیمیارمشون.یبرشیبذاریبچه

یویاضطرابیرایدرینگاهیآذرخشیخواندیویاضاریورزید:ی  نگران 

آرمشون.یقرارینیستیکهیبهیروحیسوگیلیقسمیفردایصبحییم-

یم.ی یبی   اونایرویبایخودمونیجان 

شیرسده.یخونه- ف 
َ
 تونیک

 کنم.یرستارسشیرویفرشییم-

اختیارییروییخودینداشت.یدستشیرایروییپهلویفشاری

یاشکیم یییمیهاییخودیدادیویازیچکیدن  کرد.یمردیرایجلوگی 

یکشاند.یکودکانیبهیسوییآغوشی هیرایپایی   کناریزدیویدستگی 

یمجراهایشی یدردینفسیمیان  اویدویدندیویآذرخشیازیشدت 

 اعدامیشدیویجانیداد.ی

 خوایمیبریمیمامان؟ییم-

آذرخشیازیگزافیدردیپاسخیندادیویآبانیدرخواستیخودیرای

 بیانیکرد:ی
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 شهیاینجایبمونیم؟ییم-

 هاییآوانیچشمیدوختیویبایحقدیگفت:یمبهیچش

آرهیبمونید.یبازییکنید،یغذاتونیرویبهیموقعیبخوریدیوی-

 بخوابید.ی

یجدایکردیویلبیجنباند:ی  فرنازیآوانیرایازیزمی  

یمیبرات.ییایاصالیوایسیتایعظیمیاالنیآژانسییم- گی 

 برسونت.ی

یرم.ییمنه.یممنونیخودمییم- خوامیتنهایباشم.یلطفایمراقب 

 دونمیهستید.یاشید.یهرچندییمهایببچه

دستیروییموهاییکودکانیکشیدیویبایدلهرهیازیاتاقیخارجی

یوی یرسرسییگفتیویازیحیاطیگذشت.یغمگی   شد.یخداحافظ 

لیانیکهیسیعیداشتیاندوه یا  باریبهیکوچهیرسیدیویبایدیدن 

یجایدهدیمردمک یماشی   هایشیرایبهیسوییعصاهایرایدرون 

هایییدگریسوقیداد.یظرفیتشیتکمیلیبود.ی اینیزنیبریزنجی 

یاوینبودیدگر.ییزیادییکشیدهیشدهیبودیویقناره ییحق 
 ویزمخرسر
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یزنیکه- هیبرییتوییهمونیببی   یبهیر ییهرجان 

اییکهیازشیاومدییمنیاصالنیرویازیتویپسیخونهفاحشه

م.ییم  گی 

یرساندیویمرجانیهمچنانی یماشی   لیانیفورایخودیرایبهیفرمان  ا 

ونینگه  فریادیزد:ییداشتیویرسیازیپنجرهیبی 

یکهیاونییارویدستمالیتیکردی- منیعمرایبذارمیتوئهیخیابون 

.یتوییخونه ییپرسمیاجازهیدادییبهتیکناریپرسمیبمون 

دستیبزنهیمعلومینیستیاینیچهاریسالیچهیغلیطیکردی.ی

 تویازیتوی....ی

یمرجانیگذاشتیویپایرایتایآخریرویی لیانیدستیبریدهان  ا 

یآذری یشدندیویپدالیفشاریداد.یصداهایدریگوش  خشیالالن 

یمرگ.یچهییم یمیلیبهیخوابیداشت.یخواب  شدیاگریهمی  

یبهیاوییم یخیابانییکیماشی   یهمی   زدیویمستقیمایاالن،یمیان 

یحقییم کرد؟یآبانیرایفرستاد؟یآوانیرایچهییماویرایبهیدیدار 

پوریگفت؟یعبدیتازهییافتهیبود.یاصالنیرایچگونهیوداعییم

م»براییاوی ییبهیکاریبرده«یدخیر بودیویقطعایزرییتابیازیدست 

یدردمندیپیاده یشکستهیویتت  رویرایدادنیاویراینداشت.یبایقلت 
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یاصیلیرسیدیویبراییتاکیسیدستیتکانی زیکرد.یبهیخیابان 
َ
گ

یخانه ر 
َ
ید یرایدرختیشمردیویبایدیدن  ییخودیبغضیداد.یمسی 

یاسکناسکرد.یکرایه یحسابیویشمارش  هایییرانندهیرایبدون 

یاعتناینکرد.یبهیجملهیپرداختیکردیوی یپرداختر ییزیادیازیحد 

یگریه.یخانهیراییم یسی   یخودیرایوییکیدل   خواست.یتخت 
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یآینهیبهیخودیلباسی هایشیرایبهیاطرافیپخشیکردیویدرون 

یاویرایدریَبریگرفتهی نگریست.یدویکبودیینسبتایبزرگیپوست 

ی ییمبودیویبایارغوان  کردند.یبغضیترینیرنگیممکنیخودنمان 

رایبایآبیدهانیپسیزدیویآهستهیپایدریحمامیگذاشت.یدوشی
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ی ش  یرایبازیکردیویک  یانداخت.یموهاییطالن  مویرایروییروشون 

ی یدوشیروییکاشر یزنیپخشیشدندیویاویزیر  هاییاطراف 

فیباعثیشدی
َ
یداغیویرسدییک یآب  ینشست.یترکیب  صورنر

دیوییدچاریلرزیشودیامایاهمیتینداد.یخودیرایبهیدامانیآب سی 

هقیکرد.یصداییمرجانیدریگوششییکیساعتیتمامیهق

ینجاتیداد.یآذرخشیبهی
 

یاویرایخفگ پژواکیشدیویدستر

یخودیرایبایشدتیخارجیکرد.یییییمردانهیبرخوردیوسینه  بازدم 

میبراییدوتامون.ی-  بمی 

یشانه یحمامینشستیویدستیبهیدور  ییاویخودیکف 

یبهیموهاییزنیوصلهیزدیویگفت  :یانداخت.یپیشان 

یآذرم؟ی-  خون 

دستیروییپهلوییاویگذاشتیویآذرخشیدریخودیجمعیشد.ی

یدوشیترکیبیشدندیویگفت:یاشک  هاییاصالنیبایآب 

لیانیکهیزنگیزدیخالصیشدمیقشنگ.یُمردمیدلمیشورییم- زدیا 

یشد.ی یبهمیگفتیچ   آذریوقتر

 پاشویاصالن.یبرویتنهامیبذار.ی-
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ند.یییآذرخشیرایگرفتیویاویرایبهیسوییخودیچرخارسشانه

 ییزنینظریافکندیویپرسید:یمبهوتیبهیچهره

 چرایبایدیتنهاتیبذارمیآخه؟-

ترینیشکلیبدونیتفکریلبیبازیویحرصیرایمرجانیباینادرست

 ممکنیخایلیکرد.ی

برویاصالن.یکنارمینمون.یموندنیمایکناریهمییهیغلطیبودیوی-

هستیکهیمایاونویبراییخودمونیدرستیفرضیکردیم.یامای

 اولمیدرستینبود.یدرستینیستیاصالن.یازی

یآبیرایبستیویحولهیرایتنیزد.یاویازیحمامیپای آذرخشیشی  

ی ونینهادیویاصالنیهمچنانیروییکاشر  هاینشستهیماند.یبی 

ی- یکهیاتفاقیافتادیبهمینریزیمینهیاینکهیتایتفر قراریشدیهریچ 

یخوردیتق  تقیراهیبندازیم.یبهیتوفر

یموهاییخودیتابیدادیویساحیلیحوله ییساتنیرایاطراف 

یاتاقیهفتیرنگیرایتنیپوشیکرد.یلباس یرایکهیدرون  هان 

 پخشیکردهیبودیبرداشتیویگفت:ی

 فکریکنیتحملمیبهیتهیرسیده.ی-
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یآذرخشیرایگرفتیویلباس یاویرسیتایپایخیسیآرنج  هایازیدست 

یاویزدیویپیوندی یریختند.یکبودییجناقیزنیدریُبرَجک  بهیزمی  

یاشیبابروهایشیتنگیشد.یدریکرسییازیثانیهیخانه هیدست 

یاینینبود.ی
 
یاویازیزندگ یطوفانیشد.یحق  دهیویاسی  موجیسی 

یخودیراینتواستیطلبیکند.ی یحق   اصالیهرگز 

مایازیهمهیبریدیمیکهیفقطیخودمونیباشیمیویخودمون.یتای-

یبسازیم.یتایخوشبختیبشیم.ی
 
یکنیمیویزندگ

 
 زندگ

یپارهیکرد.یپنجهیلبه یییقهیگذاشتیویآنیرایازیباالیتایپایی  

یاصالنیفروبردیهاکبودی یچشم  ییخودیرایهمچونیخاریدرون 

 هایاشارهیزد.یویبهیآن

...ی-  اینویببی  

 پارچهیرایکناریزدیویاینیباریپهلوییخودیراینشانیداد.ی

یکهیازشونیبریدیم.ی- یکاریمامانتهیهمونان 
اینییگیرویهمیببی  

یاینایدردیداره؟ینچ.یدردیاینایبهیجهنم.یویلیفکرییم  کت 

 باندیویادامهیداد:یهاییخودیکویبهیشقیقه

 کنه.یهاییزیادیدردییماینجامیازیشنیدنیتهمت-
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دیویافزود:ی  پنجهیروییقلبیفرسر

یکهیکنهیبهیخاطریحرفاینجاممیچونیشکستیدردییم- هان 

یحاالیهریچقدرمیکهیشنیده.یآرهیاونیحرف هایمنویکشیر 

یکردمیویزبونمیروییهیطوریدیگهی جلوشونیسینهیسی 

 چرخوندم.ی

.یخوامیمنیمعذرتییم-  آذرخش.یبابتیهمهیچی  

منطقیرایازیدستیداد.یچراغیعقلیرایکوریکرد.یدرخواستیوی

یرابطهتوصیه لیانیدریمورد  ییخودیویاصالنیفراموشیهاییا 

 کردیویغرید:ی

کنه.یزیادیمعذرتیخوایهیمعذرتیخوایهیدردییازمیدواینیم-

 کردی.ی

یکاریکنم؟-  چ 

یآلزایمریبهیرساغیاویآمدیکه یرحم.یگون  اصلییسفاکیشدیوین 

یخودیرایازییادیبردهیبود.یویپایه
 
 ییزندگ

یرویبهمیبرگردون.ی-  خوشبختر

 دلیپرسید:یفروماندهیویآزرده
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 نتونستمیخوشبختتیکنم؟ی-

یکفشی یآذرخشیقفلیشدیویاصالنینوک  یزبان  هاییخیس 

یزدهخودیرایبهیانگشت ییاویچسباند.یپالتویرایازیهاییالک 

یزنیانداخ یبرداشتیویآنیرایروییدوش  تیتایازیرسماییزمی  

 خانهیدریامانیبماند.یاصالنیدوبارهیپرسید:ی

یرویهمیبهتیندادم؟- یحسیخوشبختر  حتر
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آذرخشیخاموشیماندیویاصالنیرسافکندهیویدرماندهیپلکی

یخودیرایشنیدیویگردنیبهی یقلب  رکیبردن 
َ
بست.یصداییت

 سوییسقفیبلندیکرد.یازیتهیدلینالید:ی
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یی- یکاریکنمیآذرخش؟یچ  کاریکنمیکهیتوییاینینقطهیچ 

یکاریکنمیکهیبهیجاییاینینگاهیویحرف هایوینباشیم؟یچ 

یسوال هایخوشحالیباشیم،یشادیباشیمیانگاریهیچیاتفافر

نیوفتاده.یاونیگذشتهیگذشتیویرفت.یخوبییایبد،یگندییای

افتضاحیبیایاینیکارویبایخودمونینکن.یزنیمیلعنتیبهیمنیتوی

سمیویتویزنیمیآخهیچرایبایدیاینطوریبشه؟ی چرایبایدیبی 

؟  سکوتیکت 

ی چندیدقیقهیدریسکوتیبهیهمیزلیزدندیویاصالنیدریانتظار 

واکنشینشانیدادنیآذرخشیجانیداد.یزنیاشکیریختیوی

یخوردند.ییهاییپالتوییاویهاییاصالنیازیروییدکمهپنجه لی  

یاویگذشت.یزنیلبییییاینیرابطهیرایخواندیویفاتحه ازیکنار 

ی یصدان 
دیویحتر یمردیرایروییهمیفرسر ینداشتیتاینام 

یدرگاهیایستادیویریشخندیزد.یرسی فرابخواند.یاصالنیدرون 

 تکانیدادیویمتالمیویمتاثریشد.ی

 مامانمیبازمینابودمونیکرد.یبازمینابودمیکرد.ی-

ریرایبهیچهارطاقیکوباندیویرفت.یآذرخشیبهیجاییخایلیاوی
َ
د

یهریکالمیدیریشدهیبود.یا  
زیزلیزدیویبراییانجامیهرکاریویگفیر 
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یاصالنیرایدیدیویهقپنجرهیگام یهقیکرد.یدرون یهاییسست 

یاویفریادی یپشیمانیبریرس  یخودیرایدیدیویآذرخش  آینهیتصویر 

وعیکشید.یافسوس یآینهیرایدیدیویپابرهنهیرسر یدرون  هاییزن 

یاصالنیرایهواریکردیویتایبهی یحیاطینام  بهیدویدنیکرد.یازیدرون 

یالی یاویتنهایرد   
یخیابانیرسیدیازیماشی   ستیکیماند.یدرونیدرگاه 

یحیاطیزانویزدیویخیابان ر 
َ
هایییخیزدهیبراییاویمامنید

ییشدند.ی یمردینگریستیویبارانیشدت   
یرفیر  بهیمسی  

یکرد.یلعنتیبهیدهانیخودیفرستادیکهیاشک هاییاویرایبیشیر

یدلیازی یقرمزیکندیویبایجان  گشودهینشدیتایزبانیرایفرش 

یخودیبگوید.یریزشیبارا نیافزایشییافتیویخوشبختیبودن 

یآذرخشیویوضعیتیاویرسیبهیتاسفیتکانی رهگذرییبایدیدن 

یدادیویخودیرایبهیاویرساند.یسایه  
یچیر یکهیپشت  ییزنیویباران 

یگرفتیباعثیشدیکهیچشم یخودیرایبهیاویاویکمی   هاییرسخ 

 بدوزدیویدوبارهیگریهیرسیدهد.ی

 رفت.یاونیرفت.ی-

 هایشیآویزانیشدیویگفت:یبزاقیدهانشیازیلب

 رستاپایخیسیرفت.ی-
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یبازوییآذرخشیرای زنیبایدلسوزییویترحمیخمیشدیویزیر 

یجدایکردیویگفت:ی  گرفت.یاویرایازیزمی  

هیبرییداخلیخانوم.یحالتیخوبینیست.ی-  بهیر

گفتمیچقدریخوشبختمیاونیمنویولیکرد.یکاشیبهشییم-

 کنارش.ی

یپیاده یرایدرون 
رویرهایکردیویبایهریدویدستیزنیرهگذریچیر

یحیاطیفرستادیویپرسید:یآذرخشیرایب  لندیکردیاویرایدرون 

 کیسیخونهیهستیبگمیبیادیرساغت؟-

جزیاونیکیسیرویندارمیکهیرفت.یاونیرفتیچونیمنیظلمی-

 کردمیوینگفتمیباهاشیچقدریخوشبختم.ی

یزنیچنگیآویختیویاویرایواسطهیقراریداد.ی  پریشانیبهیباران 

بهشیبگیدیبرگرده.یبهیخدایمنیکنارشیخییلیخوشبتم.ی-

یویناراحتیویگیجیبودم.ییبهش  بگیدیمنیفقطیعصبان 

هایرساندیویزنیبراییبلندیکردنیاویآذرخشیزانویروییکفپوش

 تقالیکرد.یزانوهایشیبهیخونینشستندیویزنیگفت:ی

یبرییم-
 

 گرده.یخودتیبهشیبگو.یخودتیبهشیبگ
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یوقتی یتشکریویفوت  یزنیآذرخشیرایبهیخودیآورد.یبدون  حرف 

یویدردییکهیدریی کالبدیداشت،یبدونیاهمیتیبهیبایتمامیکرختر

یکهیخوردیخودیرایبهیخانهیرساندیویکیفیرایازیسکندری هان 

یآنیرایروییپافیریختیوی یبرداشت.یمحتویات  یپاتختر کنار 

یآنتلفن ییاصالنیرایازیهایپیدایکرد.یشمارههمراهیرایازیمیان 

یآنیمردیراییم یاو.یحفظیبود.یهمهیچی   یازیخود 
 دانستیبهیر

 خدایاصالن.یبرداریتویروی-

یموردنظری»بلندگویرایروشنیکردیویصدایی ک 
دستگاهیمشیر

هایشیرایهایشیرایبهیخفقانیوینفسگوش«یباشدخاموشییم

یشمارهی یبازدمیدعوتیکرد.یچندینیباریپیان  یبدون  بهییکیدم 

گرفتیویبازیهمیبایصداییاپراتوریمواجهیشد.یاویکالفهی

ی یخودیرایروییزمی   درازیکردیپاهاییآغشتهیبهیخونیویسوزش 

ویاصالنیحزنیاندودیرسعتیبریرسعتیگذاشت.یآذرخشی

یخودیجمعیشدیویاصالنیاشک یدرون  هاییهمچونیجنی  

رینشانی
َ
ید خودیرایازیپهناییصورتیزدود.یصداییبستهیشدن 

یرهگذریدادیویاصالنیبایمشتیبهیفرمانیکوباند.ی یزن   
 ازیرفیر 
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یداشتیویبهیپالتویچنگیزدیوییادشیآمدیاصالنیاویرایگرمینگه

یخودیغوطه یرفیر  وریدریرسمایرفت.یآذرخشیبهیپنجرهیویمسی 

هایشیانعکاسیتصویریخودیرایبریمردیزلیزدیویاصالنیمردمک

یشکوفه یزمستان  ییبهارییجاخوشیشیشهیدیدند.یباران 

یخودیرقصاندیویاصالنی کردهیروییبرفیپاکنیرایبایبایموسیفر

یگاردریلیپارکیکرد.یشاخه یرایکنار 
دیدیوییهاییدرختانیرایماشی  

یازیبهارییدادیکهیبراییازیبرگ یشدنیخی  یسی   هاییدریحال 

یآشیانهیویحیاتیاویقوتینداشت.ی یزمستان  یبردن   
 بی  

یشادابیتونیروینداره.یزمستونی- یدیدن  ینشید.یکیسیچشم  سی  

 هاشیکشته.یییمایرویبایتازیونههمه

ییم»  شویمیویزندهبهاریهنگامیسی  

 پنداریآنچنانیکهییم

 «.ایمزمستانینمردهیهرگزیبایتی  ی
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ی یآستی   یخودیرایباالیکشیدیویبایپشت  یبیت  اصالنیآب 

یکاغذییاشک یدستمال   
هاییخودیرایزدود.یبراییبرداشیر 

ءیفلزییچندی یشر یجیبیفروُبردیکهیبایلمس  دستیدرون 

هاییخودیرایلحظهیماتیماند.یتعللیورزیدیویبایاکراهیانگشت

ویآنیشبیرایبهییادیآورد.یسیگاریروییآنیرساند.یپلکیبستی

یجیبی دفنیشدیویفندکیفراموشیشدهیبود.یدستیازیدرون 

یدیدگانیخودیگرفت.یآنیرایتابی خارجیکردیویفندکیرایبرابر 

دی یاشکیرایدریچشمیحسیکرد.یشاشیآنیرایفرسر دادیوینیشیر

یشعلهیغصهیخورد.یاگریآنیشبیفندکیرایهمیدفنی ویبایدیدن 

ییم
 
یزندگ شد.یخرافاتیبهیآتشیکشیدهینیماشیکردیاینیچنی  

یایاوهامیامایآرزویکردیکاشیآنیرایهمیدریکناریسیگاریدرونی

یاویباغچهیبهیخاکییم یشعلهیانگشت  یاطراف  یفلز 
د.یداغ  سی 

اره هاییرسخیآنیزلیرایسوزاندیامایاعتناینکرد.یهمچنانیبهیرسر
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یرایساخت،ی زدیویامروزیرایمروریکرد.یدریرسیافکاریمتفاونر

شدند.ییهاییکبارهیویرانییآنکاخیرساندیویهمهییهایرایبهآن

یفلزیفغانیرسیدادیویاصالنی یداغ  یاویازیشدت  یانگشت  نوک 

یکشید.یفندکیرایروییآسفالتیپرتابیکردیوی شیشهیرایپایی  

ییم رساندیکهیازیسوئیچیرایچرخاند.یبایدیخودیرایبهیجان 

یآرامشیوی یهدیهیدادن  آذرخشیدوریباشد.یدوریبهیقدر 

یبه او.یافکارییاشتباهیویناپسندیداشتیکهییخوشبختر

 همچونیماریبهیمغزیاویزهریریختند.ی

                                                          *** 

 

یبارانیزلیزد.یدریبهیشیشه ییبخاریگرفتهیویشستهیشدهیبایآب 

یآنیزانویزدهیبودیویحالیدوبارهیدری گذشتهییکیباریمقابل 

یبرابرشیقراریگرفت.یی کالسکهیهنوزیخاکیداشتیویتختیزیر 

یغباریمدفونیبود.یکشتارگاهینرفتیویازیتلفن همراهیخی 

ی میآنیرایخاموشیکردهیبودیتایآذرخشیبدون 
َ
نداشت.یهمانید

یداشتهیباشدیهمانی یخوشبختر اویخوشبختیشودیویحس 

یعدمیوجودیآنی یاصالنینداشتیویبابت  ییکهیکنار 
چی  
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ییهایحلیدیدهیبود.یفکریسکوتیرایراه خورندهیویغلطیحول 

ینسکافهیرایلبه ییمحوریذهنیاصالمیچرخیدندیویاویماگ 

پنجرهیگذاشت.یدستیبهیپهلویوصلهیزدیویازیآنیفاصلهی

هیزدیویفکریکرد.ی یچنی  نج 
ُ
گرفت.یسهیروزیبودیکهیگرسنهیدریک

ییخودیرایباینسکافهیُپریکردیویبهیضعفیاهمیتینداد.یمعده

یاییرسدرگیمیویریاضتیبهیخودیدادیویآذرخشیرایدریدن

ینبودیاماییکی یخودیراض  یبهیحبسیفرستاد.یازیکار  پشیمان 

یآنیخانهیحسیمانعیازیاینییم ر 
َ
ید یقفل  شدیکهیکلیدیدرون 

یدرگاهیآنینمایانیکند.یاینی یخودیرایدرون  بچرخاندیویقامت 

یاوینیم آمد.یاحساسیرایداشتیکهیآذرخشیدگریبهیاستقبال 

لینیمغنچه
ُ
ییمردیرایبایکردیویگونهییلبخندیرایبهیروییاویگ

یماگیزدیویحرکتیییخودیگلگونینیمبوسه کرد.یبایپنجهیزیر 

ییخیسیراینظارهیکرد.یبراییتصمیمیآنیتایرسیدنیبهیشیشه

تیرای
ُ
خودیدودلیبودیامایامانینداد.یسوئیچیرایبرداشتیویک

یاویحمامیرایبهیچشمی تنیزد.یهنوزیبوییگوشتیداشتیویتن 

دییمندیدهیبود.یاهمیتینداد.یی کردیکهیکیاصالنیبهیاویگورسر 

زیادییاینیمسئلهیرایبزرگیکردهیاستیویاصالنیدگریتاکیدی

داشتیکهیآذرخشیدریعذابیاست.ییکیاصالنیاشتیاقی

 



  روبِن                                                 

 

آذرخشیرایبراییورودیاویبهیخانهیبهیتصویریکشاندیویاصالنی

یذهنی یآذرخشیویسکوتیاویرایروییپردهینمایش  دگریتصویر 

یامکشاکرانیکرد.یکش ویادامهیداشتیویبراییهاییدرون 

یرایروشنیکردیویبهیجنگیدنیبایآن هایخستهیبود.یماشی  

مقابلیماتیشد.یدرستییایغلطیاصالیاینیمقولهیرای

ییاست.یتنهایبهیآذرخشیفکرینیم دانستیکهیچهیچی  

یاست.یپایروییپدالیکرد.ییمیم پنداشتیاینیبراییاویبهیر

یرایحرکتیداد.یترافیک هایرایفشاریدادیویبدونیوقفهیماشی  

یرسیگذاشتیویازیفرصت یفکریکردنییآنی پشت  هایبراییبیشیر

یکهیعقلیدری استفادهینکرد.یمغزیرایازیدستیدادهیبودیویگون 

یهوشیارییترمزیکردیویبهیتابلوی  
رسینداشت.یالیعقلیدریعی  

یوقتیآمدهیبودیکهیخلوتیباشدیتای نگریست.یآخر 

یپلهی شکستنشیرایاندکینفریببینندینهیهمه.یروییاولی  

بانیا یستادیویروحشیخودیرایبهیکالبدیکوباند.یقلبشیض 

گرفتیویبراییمنضفیکردنیاویبهییغمایرفت.یعقلیمنعی

ی ندیزدیامایاصالنیقدمیبهیداخل 
ُ
کرد.یقلبیمانعیشد.ینبضیک

ییراینیم یخالءیبودیویچی   دید.یرستورانیگذاشت.یدرون 

یراینیم شنیدیویچنانینشانیدادیکهیجنازهیاست.یتنهایصدان 
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یاتاقیایستاد.یتعللیویاکراهیراقدمیبری ر 
َ
ید بایییداشتیویپشت 

یدقهمه البابیواردیییواجبیبودنیحرامیاعالمیکردیویبدون 

یچهارطاقیایستادیامایاتاقیرایخایلیدید.یریه هایشیشد.یدرون 

یدادندیوینفسیرایرهایکردندیویدست یرایخی 
 
هاییآسودگ

اصالنیازیلرزشیایستادند.ییکیگامیبهیعقبیبرداشتیکهی

یروییشانه یبودیتایتمامیدستر یکاف  اشینشست.یهمی  

ینقشه یاویبدونینتیجهیبمانندیویتنهایزبان 
یحیانر هاییاعمال 

یبهیاویدستیبهیسینهی اصالنیمقتدریبراییخدمتیرسان 

یکند.ی  خدمتیرسان 

یکارییم- ؟اصالن؟یتویاینجایچ   کت 
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یبهیمردیویاوضاعی عادیاصالنیشانهیپراندیویآرشیمتحی  یغی 

یحلقه هاییاویُپریازیاشکیبودیویییچشماویزلیزد.یدرون 

هایشیاساشینامرتبیبودند.یآرشیاصالنیرایصدایزدیویلباس

یپایتایرستنگاهیمردجوانیرایباینگاهیکاوید.یچهره ییاویازینوک 

یخامه اییبودندیویمردجوانیآرامشیداشتیویموهاییاویمدل 

یداشتند.یبراییپنجهیک شیدنیبابیبودندیویلخت.یرنگیزیبان 

 منبعیآرامش.ی

 اصالنیحالتیخوبه؟-

 داریگفت:یبدونیحواسیویبغض

تیخوبهیکاردان.ی-  همهیچی  

ینماندهیبود.ی آرشیتاینهایتیتعجبیرایرفت.یجاییدگرییبافر

 تاییابرویباالیدادیویپرسید:ی

یداریییم- یکارییمچ  یاصالن؟یاینجایچ 
 
؟گ  کت 

ویسخنییمستقیمینگاهیکردنیبهیآرشیبراییاویسختیبودی

یازیآنیسخت تر.یتحملیاینیفضایراینداشت.یگردنیباالیگفیر 
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یمجرای هاییگلویدادیشایدیبتواندینفسیبکشدیاماینه.یمیان 

یآمدهیبازدم یمسی  یکردهیبودندیویعقلیبراییبازگشت  هایگی 

یزد.ی  ترسر

ه!ی- یببینمیچهیخی   بیایبشی  

یآرشیبهیاندازه یاویاذیتیشدیامایوضعیت  ییاصالنیبایدیدن 

یمردیباعثیشدیکهیاویاینیموضوعیرایدرینظرینابه سامان 

ی د.یصندیلیرایعقبیکشیدیویاصالنیرایبرایینشسیر  نگی 

اجباریکرد.یازیساکنیشدنیاویکهیاطمینانیحاصلیکردیخودیرای

یآبیرایبرداشت.ییم خانهیرساندیویپارچ 
خواستیآرامیبهیآشی  

یآبیرایرسیکشیدی یاینیآمدنیرایجویایشود.یلیوان  باشدیتایعلت 

یگذاشت.یدوبارهیپارچیرایبهیدستیگرفتیوییوی آنیرایروییکانیر

ینیم یاصالنیبایدیچهیبگویدیرایهیشد.یحتر دانستیدریبرابر 

تنهایبایتکیهیبهیفرضیاتیروییصندیلینشستیویلیوانیرای

 رسشاریازیآبیکرد.ی

یبخور.ی-  بگی 

ی- تریآرامشت.یآرامشیوینقضیآرشیازیهمهیمهمخییلین 

.یاییکهیدارییعایلیخانواده  هسیر 
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 آرشیگیجیویمبهوتیکامیگشودیویپرسید:ی

؟-
 

یویاینایرویبگ یباعثیشدیاینجایباشر  چ 

 راستشیرویبخواییحسادت.ی-

بینوشیدیویپارچیرایبهیدستیگرفت.ی یآبیراییکیض  لیوان 

یاینیباریخودیلیوانیرایلب آلبیازیآبیکردیویآنیرایمیان 

 هاییخودیبازییداد.یپنجه

؟-  حسادتیبراییچ 

یاینکه- ی.ییبهیخاطر   ازیمنیخییلیبهیر

یانگشت بیگرفتندیویازیشنیدن 
یض  هاییآرشیروییمی  

انیماند.یمردمک یاصالنیحی  هایشیاطرافیراینگاهیجمالت 

یاصالنیرایبهی کردندیویدوبارهیروییمردیثابتیماندند.یچهیچی  

یسخنیبهیزبانیاینجایرساندیکهیروبه روییاویبنشیندیویاینچنی  

یاشارهیبراند؟یطاقتینیاوردیویبهیجلویخمی شد.یانگشت 

یاصالنیگرفتیویپرسید:ی  مقابل 

؟-
 

یباعثیشدیبیاییاینجایتایاینایرویبگ  چ 

یلیوانینوشیدیویگفت:یجرعه یدرون   اییازیآب 
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ا.ی-  خییلیچی  

بارهیپارچیرایمحتویاتیلیوانیرایتمامایرایهیمعدهیکردیویسه

ی یکلماتیبهیزبان  برداشت.یگلویشیخشکیشدیویبراییبلیعدن 

 ایاویتوجهینکرد.یاصالنیچنگیزدیام

یبراییاومدنیاینجا.یمنیبراییاینیحرف- هایفکرینکردم،یحتر

یخوبیفکریکردمیاونمیاینکهیآذرخشیکناریمنی امایبهییهیچی  

 خوشبختینیست.ی

ییمآرشیهریلحظهیاستیصالیچهره شدیویاصالنیاشیبیشیر

یصدایش.ی
 
 درماندگ

؟-  هنوزیعاشفر

یآرشییکهیخوردیویپلکیبست.یاصالنیخودیرایبهیقالب

 آویزانیکردیویدوبارهیپرسید:ی

؟-  بگویهنوزیعاشفر

یواژه یکردن   هایرایفراموشیکردیویگفت:یسبکیویسنگی  

 عاشقم.ی-
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یپنجهیقفلی رییعبوریدادیویپنجهیدرون  الجرعهیآبیرایازیم 

 تریبود.یکرد.یحرفیزدنیبراییاویازیجانیکندنیسخت

.یپسییم- یخوشبختشیکت   تون 

یدارییبلغوی- یبراییرییمتویحالتیخوبهیمعلومهیچ  کت 

 خودت؟

یخودیرایروییصورتیکشاندیویاشک یدست  هایشیرایبایکف 

 آنیپاکیکرد.یچشمیازیآرشیدزیدیویصادقانهیپاسخیداد:ی

 دونم.ینهیخودممینیم-

 اصالیچرایاومدییاینجا؟-

چونیآذرخشیکناریمنیخوشبختینیستیویلیمطمئنمی-

کناریتویهستیپسیخوشبختشیکنیمنیازتیکینهیندارمی

 فقط...ی

نیشخندیزد،یاستهزایویتمسخریرایبهیلحنیخودیافزودیویآرشی

 لبیزد:ی

یها؟-  فقطیچ 
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یپدریشونیبایخودمیویتونمیازیبچهمنینیم- هامیبگذرم.یحق 

یشنیدنیازیزبونشونیقانعیباش.ی  مادریشونیبایآذر.یتویبهیدان 

 متالمیویحزنیاندودیاضافهیکرد:ی

آذریکناریمنیخوشبختینیست.یانگار...یانگاریمجبورهیبهی-

یبچهخ  خوام.یهایتحملمیکنه.یمنیاینوینیماطر 

ی یاشکیآبیبیت  یریزش  اشیبهیراهیافتاد،یدستمالیرایازیشدت 

 روییآنیکشیدیویفروماندهیافزود:ی

 خوام.یمنیزورینیم-

بیشیازیاینیطاقتینداشت.یصندیلیرایعقبیراندیوی

هیشدیویمتاثریگفت:یبرخاست.یبهیآرشیرسبه  زیریخی 

یدیگهدونمیویلیپخییلیعوضیمییم- اییاییآذریوسطهیویچی  

 معناینداره.ی

 مستاصلیویپریازیغمیادامهیداد:ی

یآذریصداشینکن.یهیچوقتیصداشینکن.یبهشمی- راستر

 نگویصاعقه.ی
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یخمیدهیویمهره یشکستهیبهیراهیافتادیکهیآرشیبایبایقامتر هان 

یخودیرایبهیاویرساند.ییقه یاصالنیرایگرفتییکیخی   اهن  ییپی 

ییویاویرایبهیدیواریچسباند.ی مردیبدونیهیچگونهیمقاومتر

یرسیبهیآجرهایتکیهیدادیویآرشییکیمشتیحواله ییپشت 

 ییاویکرد.یچانه

یاینایروییمخجالتینیم- ؟یمگهیآذرخشیاسبابیبازییکیسر
 
گ

یبخریش،یباهاشیبازیی ویتویصاحبشیکهیهروقتیخواستر

یویبعدشمیبدیشییگیدیگه؟  کت 

 اصالنیسکوتیکردیویآرشیغرید:ی

.یکهیایناروییمتویاصالیغلطیکردییی-
 
 گ

یساکتیموند.یدوباریپرسیدمی- ازشیپرسیدمیبامنیخوشبختر

 دوبارشیساکتیموند.ی

 هاشینگاهیکردی؟بهیچشم-
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یماندهیخودیرایبهیسالنی فریادیکشیدهیبودیویکارکنانیبافر

هایرایبایصداییبلندیدومیرایهیکردیویمجددایرساندند.یآن

 ییاویایستاد.یسینهبهودیسینهاصالنیرایبهیدیواریکوباندیویخ

 آذرخشیخییلیکناریتویخوشحالیویخوشبته.ی-

 ویلیاونیسکوتیکرد.ی-

 ییاویرایچالندیویغرشیکرد:یارشیباریدیگرییقه

یمگهیبهیزبونی- فقطیدوباریپرسیدییویخالص؟یخوشبختر

 آوردنیه؟

 اصالنیخاموشیماندیویآرشیگفت:ی

یحالشیچهیم- یطوره؟ییمدون  یسهیروزهیکهینیستر یچهیدون 

وپریکندهیشدهیانگارییهیتیکهیازیحایلیداره؟یمثلیمرغیبال
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یوجودشینه،یانگاریتمامیوجودشیروینیستیبعدیتوییم
 
گ

یآخه.ی یخاکیتویرستیکی    سکوتیکرد؟ید 

یانداختیویآرشیکیمیبهیاویفرصتیداد.یکمری اصالنیرسیپایی  

یاویرایبهیآغوشیگرفت.یرویی یبردیویزمی   مردیازیروییدیواریلی  

 رویدوخت.ینشستیوینگاهیبهیروبههایکفپوش

یکاریرسدرگمم.یاینیمدتیخییلیعذابیکشیدم.ینیم- دونمیچ 

ی کنم.یارزشیآذرخشیبراییمنیخییلیزیادهیاونقدریکهیحاض 

 خورم.ینیستمیناراحتیشیببینمیامایهریباریبهیدریبستهییم

 آرشیکناریاوینشستیویاصالنیادامهیداد:ی

لیانیگفتیبهشیگفتمیبیایبریمیازیاینجایقبولینکردی- یا  وقتر

برهیاولشیدلمیگرفتیویناراحتیشدمیامایمامانمیرویدارهییم

یداریمیهمه
 
مونیبعدشیگفتمیحداقلییهیکمیفرصتیزندگ

 ویلیفکرامیهمهیبرعکسیعمیلیشدیویبهیاینجایرسیدم.ی

یکهیبراشیافتاده.ی- یمامانتیمتاسفم.یواقعایسختهیاتفافر  بابت 

دیویدساصالنیدویلبه تیرایبهیخودیفرسر
ُ
هایشیرایروییتییک

 سینهیقفلیکرد.یرسیبریزانویگذاشتیویگفت:ی
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 م.یشایدیباورتینشهیویلیخییلیخسته-

یرویبدترییمباورمییم- .یبهیجاییشهیویلیتویدارییهمهیچی   کت 

یخونهیکناریآذرخشیاینیمشکلیرویباهمیحلی اینکهیبمون 

.ی  کنید،یناراحتیشیازیدلشیدریبیارییولشیکردییرفتر

 اشتباهیکردم.ی-

 هیمحض.یاشتبا-

یخودیکشیدیویگونه اشیرایروییزانویدستیباالییلب 

 گذاشت.یبهیآرشیزلیزدیویگفت:ی

ه.یآذریروییبرگشتیبهیخونهیرویندارم.یگم- وگوریباشمیبهیر

العادهیقویهیویمنیضعیفیالیقشینیستم.یهیچوقتیزنیفوق

 الیقیاونینبودم.ی

.یبازمیدارییاشتباهییم-  کت 

 فت:یآرشیتبسمیزدیویبایلحنیپریازیمزاحیگ

یداریمیحرفییم- یبارهیمسالمتیآمی    زنیم!یدقتیکردییاولی  

 اصالنیانگشتیشستیروییچانهیرساندیویلبیجنباند:ی

یم.ی-  البتهیاگهیمشتیاولیروینادیدهیبگی 
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ی- یاینیسیت 
 

یبیاییاینجایویبگ یشدم.یتویحقینداشتر عصبان 

یآذرخشیداخلشهیپیشکشیتو.یحقییم دمیناراحتیویعصبان 

یاینکهینظریخودیآذرخشیرویبودییویلیحقیندارییب دون 

ی.ی یبهیجاییاونیتصمیمیبگی 
 بدون 

یاصالنیگذاشتیویاضافهیکرد:ی یدستیروییکمر   کف 

شدیتویاولیویآذرخشیاگهیقسمتیمنیبودیهمونیاولییم-

آخریآذرخشیشدییحاالیمگهیمهمهیاینیدرستهییایغلط؟ی

ییم  خواد.یخبینهیمهمیاینهیآذرخشیچ 

یاصالنیزدیویب بهیبهیکتف   ایصالبتیکالمیگفت:یچندیض 

 خواد.یکهیآذرخشیتویروییم-

هاییخودینشاندیویبایصداییتبسمیکمیجانیروییلب

 داریلبیزد:یخش

 شهیخییلیزیاد.یبهتیحسودیمییم-

حسودییهمییهینوعیحسهیدیگهیویلیرسکوبشیکنیحسی-

ینیستیمنیویتویفرقیزیادییباهمینداریم.ی  خون 
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دردشد.ییلبخندیاصالنیعمقیگرفتیامایتمامیوجودیاویپریازی

ییکینفریباییکیچوبیضخیمیاویرایاساشیکوباندهی گون 

یکردن.ی شتیویخاکشی 
ُ
 است.یبهیقصدیک

یویلییهیکمیخودتییم- دونمیخییلیتحتیفشاریبودییویهستر

.یزندگیتیرویدرستیرویجمع وجوریکن.یتصمیمیقاطعیبگی 

های .یاینیچی   ییبهمتیبریزه.یزودیتصمیمینگی  کنینذاریهرچی  

یکنهیویتویرویبهیاینجاییمزندگیتیرویخرابییم رسونهیبهیهمی  

یتبایه.ی  نقطهییعت 

 آرشیابرویباالیدادیویگفت:ی

 بگه.یییگفتمیشایدیالزمیباشهیایناروییهینفریبهت-

 الزمیبود.ی-

 ت.یپاشویبرویخونه-

یاالنینیم- یندارمییعت  یبراییرفیر   تونمیبرم.یرون 

یبکنیویلیبایاینیکاراتیآذرخشیرویازیدستیهرکارییم- کت 

 نده.ی
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اصالنیبرپایزدیویآرشیبهیتبعیتیازیاویایستاد.یدستیرویی

 ییآرشیگذاشتیویگفت:یشانه

یرویبایدیبرمیخونه- هان 
ییخودمونیپیشیمامانمیتاییهیچی  

 براشیبگمیکهیحواسشیرویجمعیکنه.ی

یورودییمتوقفیشد.ی ر 
َ
ید آرشیهمگامیبایاویشدیویمقابل 

یبازداشتیویلبیزد:ی  اصالنیرایازیرفیر 

شه.یبذاریدونمیاوضاعیبدترییمچونییمگمینروینرو.ییم-

.ی یرویدرستیکی    داداشاتیخودشونیهمهیچی  

 اصالنیفکریکردیویپاسخیداد:ی

یرویدرستی- لیانیهمهیچی   حقیبایتوئه.یبایدیبذارمیافشاریویا 

یویالبتهیزمان.یزمانییم  تونهیکمکمیکنهیاینجا.یکی  

 خواییبری؟االنییم-

رویشدنیبایآذرخشیآرهیبایدیبرمیکشتارگاهیبعدشیبراییروبه-

 برنامهیبچینم.ی

.یهاییماولیبیایبریمینهاریبخوریبهیبچه- یبچیی    گمیبراتیمی  
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اصالنیخندیدیویآرشیتبسمیفراخیتایبناگوشیزد.یمردیدستی

یخودیگذاشتیویگفت:ی  روییشکم 

 هامیصدایدادن؟روده-

تیدادییم-  ییعذابیگرفتهیبودی.یزنهیروزهنهیهمهیچی  
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تیدادییمنهیهمهیچ-  ییعذابیگرفتهیبودی.یزنهیروزهی  

ییاصالنیبهیزهرخندیتبدیلیشدیویآرشیرسیتکانیداد.یخنده

 ییاصالنیماندیویبهیحالیخودیریشخندیزد.یشانهبهشانه
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دونمیتوییحالیخودتینبودییویلییم«یعاشقم»گفتم:ی-

یبهیاینیفکرییمریییمبعدشییم یویخودتیرویاذیتیشیت  کت 

ه.ییدی.یآرهیمنیعاشقمیم یهمهیچی   یهیمردیعاشقیکهیعاشق 

یخبطه یویهمهیکسیبهیجزیآذرخش.یازیوقتر ییهمهیچی  

 عقدتونیخوندهیشدیبهیجزیآذرخش.ی

 متالمیشدیویبایتعللیپرسید:ی

یبچه-  هامیدرسته؟منیدان 

.یعضوییازیما.ی-  همیشهیداییشون 

 ازیاینیبابتیخوشحالم.ی-

یآرشیبراییضفیغذایپاسخیردیدادیویپل هایهاصالنیبهیاضار 

یاوینامشیرای یرفت.یمردجوانیقبلیازیدوریشدن  رایپایی  

 فراخواندیویفریادیزد:ی

 شه.یشدیویراستشییممنمیبهیتویخییلیزیادیحسودیمییم-

یویموشکافانهیاویراینگریستیویآرشیبایلبخندی اصالنینازکبی  

 گفت:ی

 تویآذرخشیرویداری.ی-
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هایهایتناصالنیرایکامالیبدرقهینکردیویاویرایروییهمانیپله

یجیبیفرویُبردیویسوت یگذاشت.یدستیدرون  زنانیمسی  

یخودیرایپذیرفتهیبودیوی سالنیتایاتاقیراییطیکرد.یرسنوشت 

یرایعادییجلوهیدهد.یبهیاصالنی سیعیداشتیهمهیچی  

هاییحسادتیداشتیویاالنیاینیحسیرایکمیکردهیاست.یگریه

یپرده یمردیرایپشت  یحسادت  هاییپلکیدیدیویبازیهمیازیدرصد 

باتیخودیک یض  یآماج  یمورد 
 
است.یاصالنیهمیزیادییدریزندگ

یآرامشیداشت.یتبسمیزدیویدستگاهیپخشیرای بودیویحق 

امایاویصداییییروشنیکرد.یبایاینکهیدرونشیآشوبیبود

یرایبلندیکردیویاصالنیآنیرایبهیپایی  ی
یخودیموسیفر ترینیحد 

ی یرایدرون  رساند.یبراییدریامانیماندنیازیترافیکیماشی  

ییهایخیابان یفراریوارد  فرغیانداختیویگایهیبهیقصد 

یاویتنهایآذرخشیجوالنییمکوچه یهایشد.یدریذهن  داد.یخم 

یمتفرقه یافراد  یرسیگذاشتیویتابلوییورود  ممنوعییپیچیرایپشت 

یرای یاختصاضیکشتارگاهیرایردیکرد.یماشی   یپارکینگ  مقابل 

یماشی  ی یخودیگذاشتیویازیکنار  یجایگاهیمتخص  هاییدرون 

یقبلیراینداشتندیامایهنوزیانیگذشت.یگامکارکن هایشیقوت 

یاویتوانیداشتند.یراه یبراییُبردن  رویرایقدمیزدیویخودیرایدرون 
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ییتعبیهیشدهیدریآنیبراندازیکرد.یآشفتهیبودیویاینیازیآینه

یفریادییم یموییخودیچندیفرسج  یبدون  یدستیبهیرس  زد.یکف 

یسالمیدادیویدس یشد.یبهیمنیسر هکشیدیویواردیدفیر یتگی  ر 
َ
یید

یپنجره ییبازیاتاقیرسیاتاقیرایچرخاند.یواردیشدیویبایدیدن 

 تکانیداد.ی

فیظاهرایپری- روزیکهیخانومتونیاومدنیببخشیدیآقاییرسر

 دنبالیشماییادشونیرفتیپنجرهیرویببندن.ی

یبازگشتیویپرسید:ی  روییپاشنهیبهیسوییمنیسر

 خانوممیاومدیاینجا؟-

یشبیرویهمیاینجایموندنیبعدش- برادراتونیاومدنییبلهیحتر

 ایشونیرویُبردن.ی

ییالبه یبهیالییشاخهتی 
 

ییقلبشیجاخوشیکردیویکلنگ

 اشیکوباندهیشد.یصدایشیمرتعشیشدیویلرزان.یحنجره

 برادرام؟-

لیانی- بلهیدوینفریبودنیآقایافشاریویکیسیکهیخودشونیرویا 

یکردن.ی  معرف 
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دیویمتاثریزبانیبهیپرسشیتابی پیوندیابروهایشیرایدریهمیفرسر

 اد:ید

 حالشونیخوبیبود؟-

راستشیخانومتونینه،یگفتمیکهیشبیرویاینجایموندنیویلی-

امشونی نگرانینباشیدیمادرشونیهمراهشونیبودیمنمیبهیاحیر

 موندمیتنهاینباشن.ی

ریرایبست.یآذرخشیشبیرایاینجایگذارندهی
َ
رسیجنباندیوید

.ینیم دانستیخودیراینفرینیکندیبود.یچهیشبیتلخیویسختر

روحیخودیکند.یافسوسیخوردیویخودیرایبهیییایلعنتیراینثار ی

هیراینظارهی یابرییویتی  پنجرهیرساند.یهمانجایایستایویآسمان 

یرایرقمینزند.یبماند،ی یاتفاقانر کرد.یقولیدادیهرگزیدگریچنی  

یخودیویآذرخشیدوریکند.یبایدیمردانهی
 
بسازدیویگزندیرایزندگ

ی
 

یهاییآذرخشییمپاییزنانگ ماند،یحالیرایهمچونیموسیفر

نواختندیویبراییآیندهیشعریبایییکیآکاردئونییمزی

یکهیتنهایشادییداشتندیویرسودند.یاشعاریویملودییم هان 

یباالیی وان  یشی  یبارانیروییسقف   
ُ رسر
،یهمانندینواییرسرُ شادان 

یقدمی یمی   یآبیویپنجرهیگرفت،یسمت  رسیاو.ینگاهیازیقطرات 
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برداشتیویرسرسیدیرایبرداشت.یتمایمیفاکتورهایرایکهی

رفتیسپسیبهیییعاریهیخودییمسامانیدادیبایدیبهیخانهرسوی

یخودییم ایش  یآذرخشیپی  یدل  پرداختیویبراییبهیدستیآوردن 

یرایورقیزدیویخودکاریرایدریدستیگرفت.یتالشییم کرد.یدفیر

ریاویرایازیجایپراندی
َ
ید آنیرایروییصفحهیگذاشتیکهیبازیشدن 

هیکرد.یویمردمک  هایشیرایبهیورودییخی 

 تتیاصالن.یتفیتوییصوری-

ییمسینه یروییییافشاریبایشتابیباالوپایی   شدیویآب 

یرسشانه یکوتایهیکهییطیکردهیبودندیخی  هاییاویازیمسافت 

هایرایبستیویآن لیانیچیر یسطلیزبالهینهاد.یداد.یا  هایرایجفت 

ریرایبستی
َ
افشاریرایکناریزدیویدستیروییکتفیاویگذاشت.ید

لیکردی یویبهیآنیتکیهیداد.یافشاریرایکنیر ویخودیبهیسوییبرادر 

یاصالنیلگدیکوباندیویاویحملهیبزرگ یپایبهیشکم  وریشد.یبایکف 

یکرد.یمشت یمردیزدیرایپخشیزمی   یبهیرسیویصورت  هاییپیان 

 ویغرید:ی

؟خجالتینیم-  کیسر
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ی گریشدهیبودیبهیعقبیپرتابیکردیویدوبارهیافشاریرایکهیمیانج 

یاصالنیافتاد.ی  بهیجان 

 آخهینکبتیدوهزاری؟یتویآدیم-

یشکسته یاصالنیکردیویخونیازیدندان  یفک  ییمشتیدگرینثار 

 اویفوارهیزد.ی

یآذرخشیچهیحایلیداره؟یم-  دون 

یخودی لیانیبایقدرت  ینداشتیویا  یسخنیگفیر  اصالنیتوانان 

یسنگیشده یاصالنیافشاریرایکناریراند.یبایدست  ییخودیبیت 

ی یمردیازیشدت  یصورت  وبیکردیویتمام 
خونریزییرسخیرایمض 

 شد.ی
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ینیست.ی-  تویالیقیهیج 

یداغانیمردییقه یوضعیت  ییاصالنیرایگرفتیویبایدیدن 

یرساندیتایبهیآن هایبرسدیامایخندید.یافشاریخودیرایروییزمی  

ی یاویرایمحکمیبهیزمی   یاصالنیرایخمیکردیویپشتیرس  لیانیکمر  ا 

 کوباند.ی

یبهیتمامیمعن- .ییهیعوض  یلیاقتیویترسون  ین   ا.یتوییهیآدم 

یاصالنیگذاشت.یگوشتیوی لیانیبرخاستیویپایروییجناق  ا 

یکفشیلهیکردیویبایخنده یاویرایزیر  ارتیپوست  ییرسشاریازیرسر

 گفت:ی

ف.ی-  برویبهیجهنمیاصالنیرسر

یاصالنیدریقهقهه لیانیادغامیشدیویافشاریصداییفریاد  هاییا 

 صدایبلندیکرد:ی

لیانیداداش؟- لیان؟یا   ا 

لیانیشانهیپراندیویدستیازیری یا  یافشاریبرداشت.یکمر  وییکتف 

ریجدایکردیویبهیاصالنیکهیمنتظریبهیآن
َ
هایزلیزدهیخودیرایازید

 بودینگریست.ی
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کجایبودییتویپرس؟یمثالیاومدیمیحالیاصالنیبیاریمی-

 رسجاش!ی

یآن یاوهایمیکهیدرون  لیانیباییاد  یاصالنیرایبایحرصیویا  هایجان 

ند.یعصبانیتیگرفتهیبودیپلکیبستیویخودیرایبهیمبلیرسا

یخیالیلحظه یتنفرینسبتیبهیخودیپیدایکردیویبابت  اییحس 

مندهیشد.یپردازی  هایشیرسر

ی- بیایدیبشینیدیتایماجرایرویحلیکنیمیبایدعوایویبحثیلفیط 

ییدرستینیم  شه.یچی  

یبرادریافشارینگاهیخصمانه ییخودیرایازیاصالنیگرفتیویکنار 

یپاییخودیرایتکانیدادیویبایآنی لیانیعصت  کوچکینشست.یا 

بیگرفت،یاینیباریافشاریزانوییاویرایبهی روییکفپوشیض 

یپنجه لیکردنیاعصابیحبس  یکنیر  
هاییخودیدریآوردیویحی  

 پرسیخطابیبهیاصالنیگفت:ی

؟- یکارتیدعونر یمنتظر 
 بیایبشی  

یدویبرادری یخودیرایخارجیکردیویمقابل  مردیکالفهینفس 

دیویپرسی یازیقبلیفرسر لیانیرایبیشیر جاگرفت.یافشاریزانوییا 

یقبلیازیذهنیخودیلبیزد:یبری یتصاویر   اییدوریکردن 
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 کجایبودییاصالن؟-

 جهنمستون.یاالنیاینیمهمه؟-

یدارییاصال؟-  معلومهیکهیمهمهیتویازیحالیآذرخشیخی 

 افشارینیشخندیزدیویبهیجاییاصالنیپاسخیداد:ی

 اونقدریخودخواههیکهیفقطیخودشیمهمه.ی-

 خودمیمهمینبودم.یمهمیآذرخشیبودیایندفعه.ی-

لیانی هایشیبهیجلویخمیشد.یساعدهایشیرایروییرانا 

یپاهایشیهاییقفلیشدهگذاشتیویدست ییخودیرایمیان 

 لنگریکرد.ی

بهتیگفتمیکهیمامانییهیآشیپختیوییهیکاسهیبایدووجبی-

روغنیروشیازیاونیآشیدادیدستیآذرخش.یزنتیدهنشی

یتوییوجودشیرسوبیکردیاونوقتیتویجایی سوختیویچرن 

یرسیاینیزخمایوی یویمرهمیگذاشیر  یتایچرکیکی   لیکردییرفتر

 عفونت؟

 رسافکندهیویرنجیدهیگفت:ی

 اشتباهیکردم.ی-
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یجلزوولجریگفت:ی  
 افشاریازیصبورییزیادیبرشتهیشدیویحی  

 فقطیهمینویبلدی.یخاکیتوییرست.ی-

 بهیاتاقیاشارهیزدیویادامهیداد:ی

یدنبالتیتایآهاریرفت.ی- اونیزنیهمهیجایدنبالتیگشت.یحتر

بیمارستانیویاینایکهیبماند.یشبیتوییاینیخرابیشدهیموند،ی

هرجایرفتیمیاثرییازتینبودیکدومیگورییبودییکهیحاالیمثلی

یشدی؟  علفیجلومونیسی  

 دونهیاینجایید؟یم-

یغرید:ی  مغضوبیویبایتغی 

تیروی- یزنگیزدیخی  یکهیمنیسر نه.ینگفتمیبهشیاومدی.یهمی  

یرویبرسیم.ی یتوئهیناحسان   دادیاومدیمیاولیازیهمهیحساب 

 امایبراییآرامیکردنیافشاریدهانیگشود:یاصالنیآشفتهیشدی

تیشدهیتویتویکهیاینجورینبودییافشار.یآرومیباشیچه-

 آخه؟ی
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یچهخونمیتوییمییزجرییممه؟یمنیروضهچه-
 
ته؟یبگویگ

خوامیبرمیرسیبهیازیدستیتویویمامانییمیتینیست.یچه

 بیابونیبذارم.ی

یاالنیچهیکنم؟یم-
 
 گ

آنیثابتیماند.یچندیییافشاریخودیرایروییمبلیکشاندیویلبه

یآرامشیتالشی نفسیعمیقیکشیدیویدرحایلیکهیبراییحفظ 

 کردیلبیجنباند:ی

آدمیشو.یبیخیالیمامانیشویویبایدوریکردنیزندگیتیآرامشی-

 رویبهشیبرگردونینهیبایفراریکردن.ی

خوادیدوریبشه.یتازهیآذرخشیدوستیدارهیاینجایبمونهینیم-

یخودشیشده.یرونقیرستورانیتمام پیدایکردهیوکمالیمال 

کارش.یدوستیندارمیتالشاشیهدریبره.یمامانیرویهمیکهی

یکاریکنم؟  ازشیدورمیدیگهیچ 

ی لیانیکالفهیمیان  یبهینزاعیپرداختندیویا 
افشاریویاصالنیلفیط 

یخودیرایتندیکرد،یضی    حیویرسی    عی یآنیدوینفریپرید.یلحن  بحث 

 گفت:ی

 تونهیدیگه؟برمیشمایچهمنیکهیدارمیمامانیروییم-
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هیسکوتیفضایری ایدریَبریگرفتیویهریسهیبهیهمیدیگریخی 

گاهیمبلیشدند.یافشاریویاصالنیگردنیخمیکردندیویبهیتیکه

لیانیدستیبهیَپره یخودیکشیدیویاوضاعییلهیدادند.یا  هاییبیت 

 رایکهینرمالیدیدیادامهیداد:ی

یشدنیدوتاش.یمامانیویبابایروییم-  برم.یراض 

ییم-  شه؟عملیمامانیچ 

 

 

 

 ی

 310#پارت

 ی

 

لیانیخونرسدیپاسخیداد:یافش  اریبایبغضیپرسیدیویا 

بینمیمامانیکهیبهیظاهریباهاشیکناریاومدهیامایبهیعینهییم-

چقدریداغونیویآبیرفتهیشده.یمنمیدیگهیبایهمونیرضایتی

 



  روبِن                                                 

 

لفظیشیکاریرویبهیختمیکالمیرسوندم.یبایهمکاراییخومی

یدارنیهروقتی
 
صحبتیکردمیبراییصفرتاصدیآمادگ

ییمموقعشیبشهیازییکیهفتهی دمیخواستیدیقبلیبهتونیخی 

 کنارشیباشیدینخواستیدمیخودمیویبابایهستیمیدیگه.ی

یپرسید:ی  آهیاصالنیعمیقیویازیتهیدلیبودیوقتر

ییم- یدلتیچ   شه؟خودتیویحال 

یتویویآذرخشه!ی-  االنیبحثیمنیویمامانینیست،یبحث 

دمیازیامروزیبهیبعدیدیگهیگندینزنم.یکنم.یقولییماونویحلییم-

ییکهیزیرشینیمییایاینیقویل یباشید.یاینیتویبمی  زنمیمطمی  

ی  هاینیست.یدیگهیازیاونیتویبمی 

یرایفریادیسهیبرادریبهیهمیزلیزدندیویچهره ییهرکدامییکیچی  

زد.یحرست،یآرامشیویامید.یهمچونیماریپوستیانداختندیوی

هایدلیهایشانیاطرافشانیپراکندهیبود.یبایدیازیآنهنوزیغالف

یتازییم ییمکنندیویبهیپوست 
 
کردندیتایبتوانندیحیاتیهیرسیدگ

 رایادامهیبدهند.ی

لیان؟- یا   تویخون 
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یکهیذهنشیدریلحظه ییییورودیساختهیبودیرایازیپردهنماییسر

 دیدگانیکناریزدیویدریپاسخیگفت:ی

 کنمیخوبیباشم.یفراموشیکنم.یبزرگیبشم.یآره.یسیعییم-

یخودیرایدرستیکردیویافزود:یلبه  ییباران 

اینجایخییلیخودمیرویاذیتیکردم.یمنییراستشیرویبخوایدیتای-

.ینبایدیزیادینبایدییم لیکی   ذاشتمیبقیهیاحساساتمیرویکنیر

یبشمیدریبرابریبقیهیویبایحرفاشونیخییلیشادیبشمیوی عصبان 

.یبایدیروییخودمیتسلطیپیداییم یکهیغمگی   هان 
کردمیویچی  

یپیشیرومیلذتییمنشدیرویدورییم بردمیتاینداختمیویازیمسی  

 م.یعذابینکش

یکهیهیچوقتیدیرینیست!ییم-  دون 

یبرگردم.یخوشیآرهیبهیاینیرسیدم.ییم-
 
خوامیبهیزندگ

بگذرونم،یشادیباشم،یکارمیرویبایلذتیانجامیبدم.یدوستی

یویدورهیمیبرمیویشایدی پیدایکنم.یزیادیمسافرتیویمهمون 

...ی  حتر

 افشاریتبسمیزدیویپرسید:ی
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؟-  حتر

یانداختیویلبخندیزد.یخجالتییایهری یدیگریدرییرسیپایی   چی  

یاوینهادینهیشدیویبایرسبه  زیرییگفت:یوجود 

یعاشقیبشم.یعشقیبازییکنمیویتشکیلیخانوادهیبدم.ی- حتر

یخودمیرویبسازمیازیاول.یمنیکارییمیم
 
کنم،یسازیخوامیزندگ

سازمیویآره...یآرهیپشیمونمیازیزنمیهمچنانیویآهنگییمیم

ایخیالیاینکهیالگیاینیچندیسالیرویتلفیکردمیویخودمیرویب

خوامیپوچیپردازییویافکاریمسمومیحبسیکردم.یمنیدیگهینیم

م.یباشمییم  خوامیازیاینیآدمیتیهیفاصلهیبگی 

 خوشحالمیبراتیداداش.ی-

یبرادرهایشیخندیدیویلبیزد:ی یلبخند  لیانیدریبرابر   ا 

 بحثیعوضیشد.یآرومیدیاالن؟-

 ترفندتیجوابیداد.ی-

 ویلیجدییگفتمیهمهیرو.ی-

یشا  هاییبرادریانداختیویگفت:ینهافشاریدستیبهیدور 
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ین- سازی،یهرجایهایروییمخییلیخوبهیداداشیمطمئنمیکهیبهیر

یکافیهیندایبدییفقط.ی  همیکمکیخواستر

اصالنیبایعشقیویذوقیبهیخودشانینظریافکندیویمشعوفی

 کرد:ییییدهانیباز

ییمخییلیوقتیبودیکهیازیاینیجمع- شهیهاینداشتیم.ییعت 

 گفتیکالیزیادینداشتیم.ی

لیانی یبزرگیزدیویهاییخودیرایبهیمشتمشتا  هاییدویبرادر 

یگرفت.یاویرایبدرقهیکرد،ی یچاییرایازیمنیسر رسخوشیسیت 

یگذاشتیاستکاننعلبگ هایجاسازیکرد.یهایروییآنهایرایبریمی  

داشتیویبهیهرینفریتنهاییکیقندیقندانیرایدرونیدستینگه

 داد.ی

یبایمامانییم-  آید؟براییخداحافیط 

یبایدیبیایم.یمگهینهیاصالن؟آیمآرهیحتماییم-  .ییعت 

 تعللیویاکراهیرایفراموشیکردیویگفت:ی

یحله.ی-
 

یپروازتونیرویبهمیبگ  آره.یفقطیساعت 

یبهیخونهینظرییداری؟-  براییبرگشیر 
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 فعالینه.ی-

لیانیجرعه  اییازیچایینوشیدیویپیشنهادیداد:یا 

تونمییهیآهنگیاختصاضیبسازمیویضبطشیکنمیتایهرییم-

یبراش !ییوقتیخواستر  پخششیکت 

یازیاینیپیشنهادیچشم
ً
هاییاصالنیبرقیزدندیویافشاریفورا

 استقبالیکرد.ی

یبذارم؟-  اسمشیرویچ 

 بدونیفکریویفوتیوقتیزبانیچرخاند:ی

 صاعقه.ی-

ییبعدیبراییشادییفقطیدوریهمیعالیه.یامیدوارمیدفعه-

 جمعیبشیم.ی

 افشاریبایغصهیویمغمومیگفت:ی

ی- غمیرویپشتیرسییعملیمامانیکهیبگذرهیقطعایآخرینیغول 

 گذاشتیم.ی

؟-  اگهینخوایمیاینیعملیرویانجامیبدهیچ 
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ییم- شهیویزودتریازیاونچهیکهیفکریبعدشیکلیبدنشیدرگی 

 دیم.یاینیعملیالزمه.یازیدستشییمیکنیم

یبراییسهیبرادریسختیبودیکهیجمله ییقطعیکردنیپاهایحتر

هایبود.یاگریبدیهمیکردهیرایبهیزبانیبیاوردند.یمرجانیمادریآن

ند.یمهریزنیازیودیبازیهمینیمب یخودیرایازیاویبگی  توانستندیمهر 

یپستان هایشیهایریختهیویازیدستهاییاویبهیگلوییآنشی  

یآنبراییرسپاینگه هایتزریقیشد.یهمچنانیاویرایمادریداشیر 

یآنیتغذیهیکردندییم یکهیازیبندناف  یجفتر دانستندیبهیحرمت 

یکهیآردیشدهیبودن یگیسوهان  ام 
 د.یویبهیاحیر

یباشهیبریمیتایاصالنیبهیکاراشیبرسهیویزودتری- فکریکنمیبهیر

 برهیرساغیزنداداش.ی

 

 

 

 ی
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 ی

 

یپایافشاریاستکانیشیشه یبازگردادندیویغمگی   اییرایبهیسیت 

یهمیازیاویگرفتهیشدهیبود.ی  روییپایانداخت.یدلیویدماغیرفیر 

یجنگیاومدهیبودییافشار؟-  مثالیبهیقصد 

جنگیمایدویدقیقهیاست.یبهیقصدیهمیشهیهمینهینهایتی-

ون.یآیمیتهشیبایخندهییایاشکییمجنگییم  زنیمیبی 

یبرادریراییازیپشتیگرفت.یکمریخمی لیانیایستادیویدویکتف  ا 

یخودیرایمماسیباینیم  داشت.یرخیاوینگهکردیویرس 

یخندهییایاشک؟-  حاالیتوییکدومیحالتر

همیبراییتویویتصمیماتیخوشحالمیهمیبراییمامانی-

 م.یناراحت

 کیمیاویرایماساژیدادیویگفت:ی

.ی-  بیایبریمیشامیمهمانیمنیتایردیفیبیسر

 بهیاصالنیاشارهیزدیویاضافهیکرد:ی

 ای.یببخشیدیدیگهیبراییتویشامینداریمیجریمه-
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 دییبهیمنینه!؟آدیمگهیکهیبهیاینیشامییممنیبومییم-

دییچونیمعلومهیسهیروزیراستشیرویبخواییبویهمییم-

.ی  حمومینرفتر

النیرایدیدیویازیافشاریخواستیکهیبرپایبزند.یهاییاصاخم

لیانیعقبیرفت.ی  مردیقامتیراستیکردیویا 

 ییبعدیدنبالتینگردیم.یحداقلیبگویکجایبودییدفعه-

هایرایبرداشتیو یُبرد،یچیر لیانیرایبهیسوییخروچ  ازیییافشاریا 

 همانجایگفت:ی

یپاهاشدفعه-  کنم.یویخردییمییبعدییوجودیندارهیخودمیقلم 

ریبهیداخلیگردنیکشیدیویتاکیدیکرد:یالازیالبه
َ
 یید

 کنم.یتهدیدمیفقطیحرفینیستیعملیشییم-

 باشهیباشه.یمراقبیخودتونیباشیدیخداحافظیدیگه.ی-

یاتاقیایستاد.یرستکانیدادیویی دستیبهیپهلویوصلهیزدیویمیان 

یکاریرساند.یدفاتریویرسرسیدهایرای یمی   دوبارهیخودیرایپشت 

تاری    خیروییهمیقرارداد.ییبرداشتیویفاکتوراهایرایبریاساس

ییسفارشاتیجدیدیراینظارتیکرد.ی سیلوهایرایبررشیویبارگی 
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یسبدهایویظروف هاییجدیدیرایامضایزدیویبایقراردادیخرید 

یآن یراحتیکشید.یبرنامهارجایدادن  ییهایبهیاموریمایلینفس 

یسفریکارییمردمکی ماهیآخریسالیرایمطالعهیکردیویبایدیدن 

ی دادیبراییاینیکارهایرایکهیانجامییمیدریحدقهیچرخاند.یتمام 

یجدیدیخلوتییم یزیادییرایبایسال  یوقتیگذران  شدیویفرصت 

ییم توانستیبراییدیداریبایمادرشیوییایخانوادهیداشتیحتر

یآخریرایبستیوی یعملیاقدامیکند.یزومکن  همراهیاویبودنیزمان 

یقفسهیآنیرایجاسازیکرد.یپلکیبستیویبایشستیوی درون 

یتاریگیهوایهایرایسبابهیآن د.یبهیپنجرهینگاهیکردیویبایدیدن  فرسر

تیرایبرداشتیویآنیرایروییشانه
ُ
هاییازیصندیلیجدایشد.یک

خودیانداخت.یبایدیبراییدیداریبایآذرخشیخودیرایآمادهی

یاوییمیم یآذرخشیدریرسیاصالنیکردیویغباریازیدل  زدود.ینام 

 تابیخوردیویاویدستیروییقلبیگذاشت.ی

یدارمییم-
 

یزودتریاینیشبیصبحیازیدلتنگ میخدایهرچ  می 

 بشهیتایبتونمیببینمش.ی

یچراغ هاییواگویهیکردیویسوئیچیرایچرخاند.یانعکاسینور 

هاییآذرخشیرایبهییادیخیابانیرایروییشیشهیدیدیویچشم

یبهیتنگیآمده یآورد.یدل  ییاویضجهیزدیویپایشیپدالیرایبیشیر
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یساختمانیتوقفیکردیویپیادهیشد.یکلیدیرای د.یمقابل 
ییفرسر ازیزیر 

ریانداختیویقدمیدریخانهی
َ
پادرییبرداشت،یآنیرایبهید

یگذاشت.یالمپ یکهیازیجانب  هایروشنیبودندیویرسوصدان 

خانهییم یخانهیرایآشی   آمدیباعثیشدیمردمکیگشادیکند.یتمام 

انی یاویخشکیشد.یمتعجبیویحی  یدهان  نظارهیکردیویآب 

خانهیرفت.ی  اطرافیرایکندوکاویکردیویسستیبهیسوییآشی  

یخونههمیشهیلوله- هاییتویبایدیخرابیباشنیهاییآب 

ف!ی  اصالنیرسر

یبدنیاصالنیفروریختیویستونیبراییاویتکیه گاهیساختمان 

یمردیرایرسپاینگه یاسکلت  یشد.یآوار  داشتیویبراییدیدن 

 آذرخشیرستاپاییاویرایچشمیکرد.ی

 کشیخوبینیستیبیاری؟منینیامییهیلوله-

یشیارهاییمغ زییپیچاندیویازیپایینواریتفلونیرایبهیدور 

یپاییخودیگذاشتهیبودیسینکیبرخاست.یحوله اییکهیزیر 

یکهیآچاریرایدریدستیتابییم  دادیافزود:یجمعیکردیویحیت 

 هزاربارینگفتمیکلیدیرویزیریپادریینذاریخطرناکه؟-
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یاویسینهبهسینه یماتینگاهیآن  ییمردیایستادیویاصالنیمتحی 

رکیخوردهیشد.یدوستیداشتییکیقایقیبدونیپارویویت

 هایغرقیشودیویغرق.یباشدیتایدریاییآن

 شن.یکلیداییزیریپادرییبهییهیامیدییگذاشتهییم-

یاصالنیگذاشتیویپرسید:ی یدستیروییجناق   کف 

 چهیامیدی؟-

یبلدینیستیویلیبلدهی-
 

امیدیاومدنیکیسیکهیکاروباریزنونگ

یپیچ  هایرویآبادیکنه.یومهرهیتابیبدهیویخران 

 فت:یآذرخشیخندیدیویبایمزاحیگ

یکردمیپسینظافتیبایتو.ی-  لولهیرویکهیتعمی 

یلب هاییخودیرایتایبناگوشیفراخیکردیویبایاصالنیشکاف 

یبازوییآذرخشیاویرایدریآغوشیخودیحلیکرد.ی کشیدن 

یقلبشیاوجیگرفتهیبودیوینبضشیزیریپوستیبنایرایبری بان 
ض 

ی ین   قرارییساخت.یمدار 

 آخیکهیچقدریدلمیبراتیتنگه.ی-
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هایشیرایروییذرخشیآچاریرایروییکابینتینهادیویدستآ

هاییاویدیدیمنکبیمردیگذاشت.یاصالنیآسمانیرایدریچشم

یآن  یهایرهایبودیویآزاد.یویخودیرایپرندهیفرضیکرد.یدریآن 

 ویازیتویمحرومیکردم.یچقدریاحمقمیمنیکهیسهیروزیخودم-

 سهیروزیخییلیزیادیبودیبراییتنبیهیمن.ی-

اعثیشدمیتویلفظیتنبیهیتوییذهنتینفرینیبهیمنیاگهیب-

 بیوفته.ی

یازیهرکسیدیگرییم یاصالنیرایبهیر یپرگار  یدنیاینوک  دید.یتمام 

یرایدریدایره یاینیمردیعقلیقدمیگذاشتندیویاویعاشفر ییوجود 

 برگزید.یمنطقیرایبهیگارییبستیویبهیدلیتاجیپادشایهیداد.ی
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 خواستمیبهتیبگمیکهیکنارتیخییلیخوشبختم.ی-

یزلفیایپیچپاهاییخودیری وتابیدادیویپوزهیدریجعدوشکن 

یخودیبستیویاوی یبازوان  یریسمان  آذرخشیفروبرد.یزنیرایمیان 

یبرد.یرایهمراهیگام  هایشیبهیپذیران 

ی- یمنیکناریتوین 
 نهایته.یخوشبختر

یانگشت ینیکامیشدیوینوک  هاییخودیرایروییآذرخشیشی 

ی یخانهیرایدیدیویییپوست  بهییبازوهاییاصالنیفشاریداد.یمحیط 

 ستونیزلیزد.ی

!یفکرینیم-  کردمیخونهیروینگهیداشتهیباشر

یمنمی- یتویازیاینجایرفتم.یهمونیشبیکهیتویرفتر  
بعدیازیرفیر 

یاینجایرویتختهیکردم.ی  در 

یغباریآنیتلخندیزد.ی یکشیدیویبایدیدن 
 پنجهیبریمی  

یروییوسایلیمعلومه.ی-  ازیخاک 

 اصالیازیکجایفهمیدییاینجام؟-

 یهویبهیدلمیافتاد.ی-

ینداره.یایدیمیومدییاینجا.یاینیمکانیخاطرهنب-  ییخون 
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 اصالنیمردمکیروییستونیثابتیکردیویافزود:ی

 بهیخصوصیازیاونیستون.ی-

یازیگذشتهی- یآیندهیبایدیبتون   
یحالیویساخیر  یکردن 

 
براییزندگ

یویبهیساحلیبرش.یبگذری.یتوییرودخونه ییاونیشنایکت 

یبهیسنگیبخوریییایازیآبش اریسقوطیحاالیممکنهیتوییمسی 

یویلیمهمیاینهیکهیباالخرهییم  رش.یکت 

یآنی ینوار  یدعوتیکردیویبعدیازیتنظیم 
حنجرهیرایبهیخاموشر

 دوبارهینواییسخنیرایروشنیکرد:ی

منمیروزاییاینیخونهیرویبهییادیآوردمیویاومدمیتایتوروی-

 برگردونم.ی

ی یآذرخشیحلقهیکردیویاویرایتابیداد.یجیغ  یشکم  دستیبهیدور 

 ستیویمردیگفت:یزنیبهیهوایبرخا

 بیایازیاینیخونهیبریم.ی-

 ییخوبیازیاینیخونهینداریم.یمایکمیخاطره-

 شم.یاینیخونهیتورویبهمیدادیمنکرشینیم-

یخودینشانیدادیویلبیزد:ی  آذرخشیاتاقیخوابیرایبهیدیدگان 
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 تونهیخاطرهیبسازه.یهنوزمییم-

هایرویبراییمایخییلیکوچیکهیخانومیمگریاینکهیگایهیبچه-

 بقیهیویخودمونیاینجایخلوتیکنیم.یبندازیمیرسی

یپنجهیروییلبه یممتدییکهیباینوک  ییتبسمیزدیویجاییخط 

ی
 
گ یتی   غبارها.ییکناپهیکشیدیدنبالیکرد.یسپیدیبودیمیان 

 گم.یبراییخودمونینیم-

یازیقبلیشدیویپرسید:یچروک یاصالنیبیشیر یچشم   هاییسوک 

 پسیبراییگ؟-

یمثلیتوینه- یکهیمثلیمان.ییعت  یکهیازیبراییاونان  ،یاونان 

.ی  جنسیمی  

ی یویچرخیدنیدریخانهیمتوقفیکرد،یدرون  آذرخشیرایازیرفیر 

هیشدیویلبیجنباند:یچشم  هاییاویخی 

 تریحرفیبزن!ییهیکمیواضح-

یبهیرسیویروییخونهیبکشیمیویبای- نظرتیچیهییهیدستر

یممکنیبدیمیبهیزوج ینیقیمت  یکهییمکمیر خوانیازدواجیهان 

یویلیدغدغه  رن؟ییخونهیرویداکی  
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یبهتیبگم.ی-  موندمیاالنیچ 

ییهی- یکهیفقطیگی  
ینویاینجایهسیر  یاصالنیکیلیوسایل 

ببی  

تمی  کارینیبیایاینیکاریرویانجامیبدیمیتایانرژییمثبتشیبرگردهی

یخودمون.ی
 
 توییزندگ

دیویگفت:ی  اصالنیمحکمیآذرخشیرایبهیخودیفرسر

یهمونییم-
 

یتویبگ  شه.یهرچ 

تفادهینکردیمیاونیوسایلیبچهیرویکهیهیچوقتیازشونیاس-

ییقدییمیمنیمحتاجیبهشونیبدیمیبهییهیخانواده.یتوییمحله

 کمینیست.ی

ییم- یهمون   خوای.یشهیکهیتوییمهمهیچی  

یخودیچروکی اهنیاصالنیدریمشت  یوافریپی 
آذرخشیبایشوفر

 کردیویلبیزد:ی

کتینظافتییم- یکردنش.یآخریهفتهیبهیرسر  گمیبیانیبراییتمی  

یبایخودتیخانومیری-  ییس.یصفرتاصدیهمهیچی  

 اصالنیبشکنیزد،یگردنیتکانیدادیویخواند:ی

ی- یخونهیشمان  ،یارباب   خانومیرییسیشمان 
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ی یمایشمان  یرس  ،یتاج  یمایشمان   وجود 

یشماییمییشماییم،یمخلصماینوکریویبنده  .یوچاکر 
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هاییاویجکیکرد.ی یلمی  آذرخشیخندیدیویاصالنیساعدیزیر 

هاییاویتیروییمنکبهاییاویرایسفتیگرفتیویزنیدسران

ینیوفتد.یموهاییاویبهیخاطریبلندتریشدنی گذاشتیتایبهیزمی  

یصورتیمردیریختیویاویمستیوی قدشیازیاصالنیدرون 

 مسکریشد.ی

 ای؟امشبینریمیخونه،یپایه-

یهمونجاییم-
 

 ریم.یهرجایتویبگ
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هاییاویانداختیویموهاییاویرایپالتوییآذرخشیرایروییدوش

ی یدمیاست  یمویبهیصورت  بست.یبهیپیچاندنیشالییبایکش 

یگوش یرایبرداشت.یپنجهگردنیبهیدور  یهاییاویاکتفایکردیویچیر

یپنجه ریرایبازیکرد.یمیان 
َ
ییوید  ییاویاسی 

 حداقلیوایسیشالمیبپوشم.ی-

خوادیهمونیشالگردنیبراییرسماینکشیدنیگوشاتینیم-

متیبهشت.یبسه.یبیاییم  خوامیبی 

 بهشتیکجاستیآخهیاصالن؟-

 آتش.یبریمیپارکیآبیوی-

یاصالنیبهیراهیهاییآچشم ذرخشیستارهیبارانیشدندیویدنبال 

یجاگرفتندیویبایروشنیکردنیآنیبهیراهی یماشی   افتاد.یدرون 

یافتادند.یجاده یبراقیشدهیبایقطرات  هاییخیسیویآسفالت 

یخیابانآبیجلوه هایبوییییخاضیرایبهیشبیدادهیبود.یعطر 

یعاشقانه.ی یقدمیزدن  یداشتیویپاهایهوس   عاشفر

 خوامییهیجایتسویهیکنم.یچندتایبوسهیطلبیدارییازمیکهییم-
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یبایشدتیآبیرایکنارییمپاکنبرف زدندیویاصالنیهاییماشی  

خواستیاینیباریصداییموزیکیرایتایانتهایزیادیکرد.یچهییم

یخواسته یاویبودیویاینیغایت  ییاویازیدگر؟یآذرخشیکنار 

یش یسی   یآب،یدریانتظار  یقطرات  یبود.یازیپشت 
 
یزندگ یچراغ  دن 

راهنما،یآسمانیراینگریستیویحسیکردیسوگیلیرایبایتبسمیدری

ی یروشت   اییرعدوبرقیدید.یمیان 

یشد.ی-  برویاصالنیچراغیسی  

ی؟- ییادیبگی 
 
 آذرخشیدوستیدارییرانندگ

یهمی- ف؟یاتفاقاییهیفکرهان 
نیگیویپرسشیآخهیآقاییرسر

 براشیکردم.ی

 اصالنیدندهیرایتعویضیکردیویگفت:ی

وقعشینیستیویلییهیلحظهیاومدیتوییذهنمیدونمیاالنیمیم-

 کهیبهتیبگم.ی

موقعیندارهیکهیآخهیعزیزیمن،یچندیروزیپیشییهیمقداری-

یتحقیقیکردمییم م.یقراریتونمیباین  سوادییهمیگواهینامهیبگی 

پوریبرمیثبتینامیکنمیییعبدیشدمیبعدیازیاومدنیازیخونه

 کهینشدیدیگه.ی
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یدیدار ی یخیابان  یپیچیدنیدرون   
یلبیزد:ییاصالنیحی    جنون 

ی.ی-  خوبهیفردایبرویثبتینامیکنیتایزودتریگواهینامهیبگی 

یبخرمیکهیقشنگیآرهییم- رمیحتما.یبعدشیبایدیزودتریماشی  

 بشمیشوفریآذر.ی

یتویازیپسیهرکارییبرییممعلومهیکهییم-  آی.یشر

یرای یپارکینمایانیشدیویاصالنیماشی   یدرون  یدریان  فانوس 

یتوجهیراییطیاییپارکیکرد.یبایدییکیمساگوشه یقابل  فت 

ییمیم یرایگشودیکردندیتایبهیفانوسیدریان  رسیدندیبنابراینیچیر

یلواییآنیجایداد.یشانه یویآذرخشیرایزیر  اییییزنیرایزندان 

یساعدیخودیکردیویگام  هاییاویرایبایخودیهماهنگ.یمیان 

یفانوسیروییم- ریمیباالییشناسمیاگهیبذارهیباهمییمنگهبان 

 برج.ی

 تریکنه.یهیشبمونیرویقشنگامیدوارمیک-

یویقندیل یچراغان  یزیر 
هاییرنگیبهیرسیدندیویآذرخشیبایچیر

یبایمردیبهی یطوالن  یپارک،یمنتظریایستاد.یاصالنیدقایق  رنگ 

ییدهیدقیقهیبراییوگویپرداختیویباالخرهیبهیاندازهگفت
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یاجازهیگرفت.ی رویتیکردنیاطرافیازیباالییفانوسیدریان 

یآذرخشیرایچسبیدیوی ترینینقطهیاویرایتایرسیدنیبهیمرتفعُمچ 

یبالکنیپایگذاشتند.یهمهی رهاینکرد.یبهیانتهایرسیدندیویدرون 

یزیبایبودیوینورافکن ییخاضیبهیتاریگیدادهیهایجلوهچی  

یبودند.یانواعیرنگینمایانیبودیویجاذبه هاییدیدن 

یازیساختمانیم هایویها،گلها،یتفریحگاهدرخشیدند.یهمهیچی  

یبای هایسایهیافکندهیبودیامایبهیاینکهیشبیبریآنیفضاییسی  

تیآورییآذرخشیرایبهیوجدیآوردهیبودند.ی یحی   شکل 

 هایویمامانیبیایمییهیروز.یبایبچه-

یخودیرایازیجناغیزنیردیکردیویگونه ییاویرایبوسید.یقانعیدست 

یآذرخشیهاییخودیرایازیگونهیبهیجاینشد.یلب جاییصورت 

هایییآنتوقفیکرد.یغنچههاییاویرساندیویدریآخریروییلب

یرزیشکفتیویدستیازیبوسیدنینکشید.ی یگل  رایبهیشکل 

هاییعمیقیکامیگرفتیویبراییآذرخشیجانیداد.یکاریازیلب

یاو،یچشم یاو،یقلب  هاییاویویهاییاو،یگوشمردیگذشتیمغز 

یزنی یخودیرایبهینام  روحیاویبراییآذرخشیتسلیمیشدندیوینام 

یاصالنیآ یدیگر  یدادند.ینام  ذرخشیشدیویاینیرایانکاریتغیی 

 کرد.ینیم
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یدیگهیبخدایبرام- مسئولییتییآقا؟یآقایاصالنیبیایدیپایی  

 داره.ی

هاییاصالنیفاصلهیگرفتندیویقهقههیرسیهایشیازیلبلب

یآن هایرایخیسیکردهیبودیویاینیبوسهیرایبهیدادند.یبارانیتمام 

یعیشییم
 
خواستندیویآرامش.یوجودشانینوشیکرد.یازیزندگ

.ی  همی  

فیجاهاییدیگهبی- ییهست.یایبریمیآقاییرسر  میبراییدلی 

 مثالیکجایصاعقهیخانوم؟-

یآمدندیویآذرخشیپاسخیداد:یپله  هایرایدوتاییگیپایی  

یباریتوشییهیخوابیراحتیداشتم.ییادته؟خونه-  اییکهیاولی  

یخاکیدفنیشده.یآرهییادمه،یهمونیخونه-  اییکهیاالنیزیر 

یکنهویلیهنوزمییم-  .یتونهیازمایپذیران 

یرای خارجیشدندیویهردوینفریازیمردیتشکریکردند.یآذرخشیچیر

یبارانی یرهایکردیویهمراهیبایاصالنیزیر  یدریان  یفانوس  ر 
َ
ید کنار 

 هایخواند:یدوید.یمردیاویرایکشاندیویصداییبارانیبراییآن

ی-  تویجانیدریتنیمت 
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ی  روحیپریفتوحیمت 

یهیچیاندیویهیچ  آسمانیویزمی  

.ی  تویوطنیبراییمت 
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*** 

یاولیراییم زد.یسبدیرایدریهمهیجایساکتیبودیویسکوتیحرف 

یسنگیفرشیشدهیرایقدمدستیجابه رویکردیویجایکرد،یمسی 

یماسه یبوییکافوریبلندیهایویخاکازیمیان  هایگذشت.یازیسون 

تریرفتیصداییقرآنیوینوحه.یاویپیشگامیشدیویهرچهیپیش

یاوی یرسشیازیمسی   ویییمیشدهیبودیویکارگرانیپشت  کردند.یپی 
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یخودیوفایکند.یخانه ییخواهریرایبایدیآمدهیبودیتایبهیقول 

ییبودیکهیحالییمبازسازیییم خواست.یکردیویاینیتنهایچی  

یسنگ یپایگذاشتندیویبهیمقصد  یدریانواعیرنگیوینامیرایزیر  هان 

یبهیچشم یآرزویویامی  یرسیدند.ینام  هاییاویکجخندیزدندینهان 

یاویرایریشیکرد یآنیدویزانویزد.یویدل  ند.یخمیشدیویدریبرابر 

یکرد.ی یپریازیترکیکشیدیویآنیرایغباررون  یبهیسیمان 
دستر

ی یکارگریکهیگون  سیمانیراییتبسمیزدیویازیجایبرخاست.یمرد 

ییم یزمی   گذاشتینظارهیکردیویبایآمدنیدویفردییکهیسنگ 

یآن  هایبودیازیآرامگاهیخواهریفاصلهیگرفت.یجدیدیدریدست 

یسکویهم-  بزنیم؟یآبج 

 بهیسیمانینگریستیویآهستهیگفت:ی

ی- هایبسازیدیبعدشیسنگیرویبذاریدیآرهییهیسکویبایاونیکاشر

 روش.ی

 کنیم.یوگیاهیهمیخودمونیردیفییماینیسایبونیویگل-

یراهیکارگرانیکناری آذرخشیرسیبهیتاییدیتکانیدادیویازیمسی  

هایمشغولیشدندیویزنیروییکارشانینظارتیکرد.یرفت.یآن

یهایازیآن خواستیکهیظرافتیبهیخرجیدهندیویبایدقتیکار 
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خودیرایبهیثمریبرسانند.یتاکیدیکردیکهیاینیآرامگاهیبراییاوی

امیگذاشتند.یمالتی بسیاریبایارزشیاستیویبهیحرفشیاحیر

هاییسنگیهاییخودیرایرویینوشتهسازییرایدیدیویمردمک

ثابتیکرد.یتاری    خیتولدیویتاری    خیوفاتیهردوینفریرایزدهیبودی

یکهیازیآنهایشان.یتنهایعکسایعکسهمراهیب  هایداشت.یهان 

وعیشد؟-  رسر

ییدرختیتکیهیسنگیرایبهیامانیخودیرهایکردیتایراحتیبهیتنه

 دهدیویخودیبهیسوییصداییزرییگردنیچرخاند.ی

وعیکردن.یبهیموقعیاومدی.ی-  آرهیرسر

ییافشاریویمنتظریتاکیسیموندمیهایرویبردمیخونهتایبچه-

یخودممیش دیافشاریبندهیخدایکیلیاضاریطولیکشید.یتقصی 

یزحمتشیبشم.ی ینبودمیاسباب 
 کردیخودشیبرسونمیویلیراض 

یفنجان هایرایبهیآذرخشیفالسکیچاییرایبرداشتیویسیت 

یمردانیچاییریختیوی
 

دیبراییرفعیخستگ یزرییسی  دست 

یگذاشت.یهاییبستهکلوچه یسیت   بندییرایدرون 

ریکنیدیبعدیدوبارهیبریدی-
َ
ید

 
 رساغیکار.ییآقایونیبیایدیخستگ
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یمردییکهیازیهمهیجوان یرایبهیدست  دیویزرییسیت  تریبودیسی 

یآذرخشیبازگشت.یشانه ییاویایستادیویشانهبهدوبارهیکنار 

یریگیروانیازیکاریزیوجودیاویعبوریکرد.ی  اندوهیهمچون 

 اصالنینیومده؟-

کنهیکشهیویلیسیعییمگفتهیچندیروزیدیگهیکارشیطولییم-

 الیتحویلیخودشیرویبرسونه.یوجوریکنهیتایسزودتریجمع

لیانیویخانواده- ؟ا   شیرفیر 

یگذشتهیرگ یپنجیشب  هایشیهمانندیناودانیآذرخشیباییاد 

 شدندیویهمراهیبایخون،یغمیرایهمیازیخودیرسازیریکردند.ی

یاصالنیبود.ی-  آرهیپروازشونییهیشبیقبلیازیپرواز 

خوادیزودیبایبایاینکهیمرجانیخییلیبدیکردیویلیدلمییم-

 کناریبیادیتایحالشیخوبیبشه.یییوضعیتش

یمامانشیرویتوییفرودگاهیدیدیدلشیاصالنییم- گفتیوقتر

 خواستیبشینهیویزارزاریگریهیکنه.ییم

 مگهیکمیکرد؟-
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یاصالنیبهیخانهیرایمروریکرد.یاشک یرسیدن  یکهیتمام  هان 

یاویییآذرخشیرایخیسیکردهیبودندیوینالهشانه یکهیجگر  هان 

 رایآتشیزدهیبودند.ی

 ذشتیویرفت.یدیگهیگ-

لیانیحرفینزدی؟-  بایا 

یخوبه»گفت:ی-  «.همهیچی  

یمردیگرفت.ی یرایازیدست  زرییچادریرایمرتبیکردیویسیت 

 دوبارهیخودیرایبهیآذرخشیرساندیویپرسید:ی

؟عبدی-  پورهایبرگشیر 

یبعدیازیعیدییم-  آن.یگفیر 

زرییخاموشیشدیویآذرخشیبهیکارییکهیروبهیاتمامیبودیزلی

یسبدیرفتیویبری هایاییمردانیسفرهیکشید.ینهاریآنزد.یسمت 

هاییخودیهایرایبهیانگشتییگالبرایآمادهیکرد،یکیسه

یآویختیویازیزرییخواستیکهیبهیاندازه ییچندیدقیقهیتنهان 

یشالیرای یخودیبرسد.یبال  ینیمهیتمام  رایتابیبیاوردیتایاویبهیکار 

ی یقدمیگذاشت.یکلید  روییشانهیانداختیویآهستهیقدمیمقابل 
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هیراید خواستیبایاویتجدیدیدیداریکند.یاشتیوییممقی 

یاویآمدهیاستیوییم دانستیاصالنیقبلیازیسفریبهیمالقات 

ی یآذرخشیبود.یکلیدیرایدریقفلیتابیدادیویریزیذرات  حالینوبت 

یاویزلی بلندیشدهیرایبایحرکتیدادنیدستیکناریراند.یبهیسنگ 

یبرداشت.یروییصندیلیکهیمختصیفرنازیبودی یسنگی   زدیویگام 

یسوگیلیزلیزد.ینشستی  ویبهینام 

یسوگیل.یتویهیچوقتیفراموشینیم-  شر

یاوی یاویپاشیدیویبهیلبخند  یبطرییگالبیرایروییسنگ  اولی  

تبسمیزد.یگالبیرایروییآرامگاهیاویروانیکردیویدستمالیبهی

 عکسیاویکهیروییرسسنگیحکیشدهیبودیکشید.ی

دمیآبانیکهیروانیماهمیدلمونیبراتیتنگیشده.یقولییم-

 تریشدیبیارمشیاینجا.یومیویبزرگدرمانیشیتم

یبطرییگالبیرایهمیرسریزیکردیویادامهیداد:ی  دومی  

یزبونیآوانیکمآوانیرویهمییم- کمیدارهیمیوفتهیتایآرم.یراستر

یکهیحرفیزدنشیروونیبشهیگفتاردرمانیشیادامهیدارهی جان 

 خیالتیراحت.ی
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یخودیرایبایدستمالیزدودیویدهانیبا یدست   زیکرد:یخییسیکف 

ییآبانیهستیمثلیاسمتیهنوزیاسمتیتوییشناسنامه-

یکنه.یتوی روییقلبش.یهیچوقتمیقرارینیستیاینیمسئلهیتغیی 

یاونیحضوریداری.یفارغیازی
 
یویتوییزندگ همیشهیمادریآبان 

ییآوانه...یآرهیآوانیاینیاسمیمنمیجاییتویتوییشناسنامه

 شناسنامهیدارهیدیگه.ی

ی ینشستیویآرنج  خودیرایروییرسسنگییاینیباریروییزمی  

ی یرایبایسوگیلیبهیدردلیپرداختیویازیدیدار  جکیکرد.یدقایفر

اشیبایپوریویمرجانیسخنیگفت.یازیاینکهیرابطهخودیبایعبدی

یاویخوبیاستیویعظیمیآذرخشیرای م»والدین  صدای«یدخیر
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ییم زند.یآنقدریبایزنیسخنیگفتیویحرفیزدیکهیزنگ 

زداشت.ینامیزرییرایهمراهیاویرایازیمصاحبتیبایسوگیلیباتلفن

یگرفتیویکلیدیبهیقفلی دیدیویبرپایزد.یازیسوگیلیخداحافیط 

ی ریرایقفلیکردیویبهیراهیافتاد.یآرامگاهیآرزویویامی 
َ
انداخت.ید

وییزیبایشدهیبود.یسنگیویسکویداشتیویسایبان.یانواعیگل

یخواهری یآنیکاشتهیبودندیویحالیدرخور  درختچهیرایاطراف 

 شدهیبود.ی

 هینباشید.یخییلیخوبیشدیخست-

.ی-  همونجوریکهیخواستیدیشدیآبج 

 الزحمتتونیرویبگیدیپرداختیکنم.یبله.یاگهیلطفیکنیدیحق-

 مردیبهیکارگرهاییدیگرینگاهیکردیویگفت:ی

یمایصبحیتایبعدیازیظهریمیحاالیکهیکارمونیتای- واالیآبج 

یمیویلیچونیلطفی غروبیطولیکشیدیبایدیاضافهیپولیبگی 

 حسابیکن.ییکردیینهاریدادییهمونیقیمتیقبل

اونینهارینوشیجونتونیهمونیپولیرویبایاضافهیکارتونی-

 بگید.ی

 



  روبِن                                                 

 

یاضافه تریبایمردیمبلغیهرینفریرایگفتیویآذرخشیمبلیع 

هایپرداختیکرد.یبراییاویویزرییبهیآن«یعیدی»اصطالحی

یآبی یآرامستانیگفتند.یزرییشیلنگ  یکردندیویترک  دعاییخی 

هاییدستهرایروییسیمانیگرفتیویبعدیازیآبیدادنیبهیآنی

پهلوییآذرخشیایستادیویهمانندیاویسبدیرایبلندیکرد.یپهلوبه

یزلیزد.ی یآرزویویامی   بهینامیویعکس 

 یهیموضوغیهستیخواستمیحاالیکهیآرزویهمیهستیبگم.ی-

 یینضتیبابا؟درباره-

هیشدیویگفت:ی یخی  یامی   زرییاینیباریبهیمشخصات 

ینه.ینضتیرویفراموشیکنیدیگه.یقرارینیستیکهیدوباره-

 پیداشیبشه.ی

 پسیچیهیمامان؟-

ی یگلویبلعیدیویاینیبارینگاهیبهیشمعدان  هایدوخت،یبراییآب 

یمرددیبودیامایدلیرایبهیدریایزدیویلبیجنباند:ی  گفیر 

 خوامیبرمیتویییهیمرکزیترکیاعتیادیکاریکنم.ییم-
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لیکندیتایعکس یآذرخشیسیعیکردیخودیرایکنیر العمل 

 نامتعارفینشانیندهدیویزرییافزود:ی

یخودمییماونج-
 
یبهبودییازیزندگ گم،یازیایتوییجلسات 

ی یرویپذیرفتم.یازیاینکهیزندانیمحل  اشتباهاتمیویازیاینکهیتغیی 

یهییایبدترتییم یویمنیتصمیمیگرفتمیدرسیوییادگی  کنهییایبهیر

یبشم.ی  کهیبهیر

؟-  ازیتصمیمتیمطمئت 

یبرگردونمیبرامیقدریدویدنیای-
 
اگهیبتونمییهینفریرویهمیبهیزندگ

 اره.یارزشید

یزرییحلقهیکرد.ی یآرنج  آذرخشیلبخندیزدیویدستیبهیدور 

یاویرایبشکاندیوییایاینیفرصتیرایازیاوینیم خواستیقلب 

د.ی  بگی 

ینیکاریروییم- .یعالیهیمامانیبهیر  کت 

؟-  همراهمیهستر

هایشیرایبایاطمینانیروییهمیگذاشتیویبایآذرخشیپلک

 صالبتیکالمیگفت:ی
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یکافیهی- .یهرجایکهیبهیمنینیازیداشتر
 

 بهمیبگ

به یدستیآذرخشیزدیویپرسید:یچندیض   ییآرامیبهیپشت 

 بهینظرتیآرزویازیاینیتصمیمیراضیه؟-

آرهیمامانیهست.یببینشینگاهشیکنیاونمیهمیشهیدوستی-

.ی  داشتیتویخوبیباشر

دیویعمیقیسنگیراینگریست.یازیدسته هاییسبدیرایفرسر

ییم انیکندیگذشتهیپشیمانیبودیویاینچنی   خواستیآنیرایجی 

ی یاقیانوسیآن.یبهیاندازهحتر  یییکیقطرهیدریبرابر 

 کاشیآرزویهمیبودیکنارمون.ی-

اونیکنارمونهیهمیشهیهست،یمثلیسوگیل.یدوتاشونی-

.ی  همیشهیکناریمایهسیر 

ینظارهیکردندیویبهیراهی غروبیآفتابیرایهمراهیبایآرزویویامی 

یرایازیکیفیخارجیکردیویزریی افتادند.یآذرخشیسوئیچیماشی  

 بایهراسیگفت:ی

ییمآذ- ؟یرخشیهنوزیامتحانیشهریندادهیسواریماشی   شیت 

 منیفکریکردمیبایآژانسیاومدی!ی
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یمینهیاینکهیبمونهیتویی- مامانیپولیدادمیخریدمیکهییادیبگی 

 خونه.ی

کونشیاصال.یبذاریگواهینامه- یبیر  تیبیادیبعدیبشی  

سیقولییم- یمادریمن،ینیر  دمیزندهیبرسونمت.یبیایبشی  

ییصندیلیعقبیگذاشت.یزرییرسیتکانیدادیویسبدیرایروی

ریرایبست.یچادریرایرویی
َ
یآذرخشیجایگرفتیوید خودیکنار 

 شانهیرهایکردیویپرسید:ی

یعیدیرسجاشه؟- یاول   مسافرت 

ایازیاالنیکیلیذوقیدارنیبراش.یبچه- هایرویبلهیکهیهستیدخیر

یکردنیاساش.ی  همیشی 

یهمینیم-  رهیانگار.یبگیمیژوبینمیبیاد؟یتنهاستیجان 

یشمالیچیدنیویلیگفتمیبهش،یاولیگف- تیدوستاشیقرار 

 قبولیکرد.یییبعدش

زرییکمربندیرایبستیویآذرخشیراهنمایزد.یکالچیرایرهایکردیوی

یرایبهیراهیانداختیویپرسید:ی د.یماشی    گازیرایفرسر

 آییرستورانیباهامییایجاییدیگه؟یم-
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میمرکزیبهبودی.ی-  بی 

هاییاصیلیرایبایاحتیاطیآذرخشیازیبزرگراهیگذشتیویخیابان

ییپشتیرسی یاویخوبیبود.یقدرتییادگی 
 
یگذاشت.یرانندگ

یداشتیویبایتالشیبهیهریآنچهیکهییم  رسید.یخواستییمباالن 

یرویخریدی؟- یماشی    بهیاصالنیگفتر

ازیقبلیبهشیگفتمیتصمیمشیرویدارمیاونمیبهیافشاریگفتی-

ی بایپرسعموییپروانهیکهیاتوگالرییدارهیهماهنگیکنهییهیچی  

میکری دیمنمیرفتمیاونجایخودمیخوبیبهمیبده،یافشاریخی 

یخریدم.ی یکردمیوییهیماشی  
 معرف 
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زرییبراییاینیآذرخشیخوشحالیبود.یبراییخودیوی

یاش.یالیقیاینیشادیخانواده یبایدیوفقیمراد 
 
هایبودندیویزندگ

یآنهایطلوعیویغروبییمآن هایهمانندیکهکشانیکرد.یحال 

.ی اینیرایدوستیآندرومدایبود.یرسشاریازیرنگیویزیبان 

یآنیتالشییم  کردند.یداشتندیویبراییحفظ 

 بیامیدنبالت؟-

نهیبرویبهیکارتیبرس.یفقطییادتینرهیپروانهیشامیدرستی-

 کنهیبایدیبریمیاونجا.ییم

 یادمیهست.ی-

یرایبهیسوییزرییرایپیادهیکردیویخودیچرخ هاییماشی  

رستورانیچرخاند.یدلشیبراییاصالنیتنگیشدهیبودیویاینی

یانکاری نبود.یدوستیداشتیهرچهیزودتریاویرایببیند.یاینیقابل 

گشتیاتفاقاتیباریاگریپیشیازیموعدیازیسفریکارییبازییم

یپیشیروییاویبود.یقرارینبودیچهارسالیپیشیتکراری خون 

ینوییم یشود.یهمهیچی   یرایزیر 
 
یزندگ یچروک  شدیویجدید.یکاغذ 

ییخودیازینویاتویگذاشتهیبودندیویآنیرایصافیکردندیتایقصه

یآنیهمچونیشمعییذرهویسند.ینوشتندیویبراییذرهبن  
ساخیر 
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ی آبیشدند.یفرمانیرایبایاحتیاطیبهیراستیپیچاندیویدرون 

یچراغیبهیانتظاریماند.یبراییرستورانیبرنامهی تقاطعیپشت 

یزندهیرایداشت.ییم یدهدیویموسیفر خواستیآنیرایاندگیتغیی 

یپیشنهادیدادییکیهمیبهیبخش هاییآنیاضافهیکند.یژوبی  

یویمحیل شهرهاییایرانییروزیدریهفتهیرایبهیغذاییسنتر

یحرف هاییاویبهیفکریاختصاصیبدهندیویآذرخشیبایشنیدن 

ییاینیماجرایفکریکردیویتصمیمیمهیمیفرویرفت.یبهیآینده

 ییآنیگرفت.یدرباره

 هایبیایدیاینجا.یبچه-

ینشست.ی یاویرفتندیویروسانایروییمی   رویایویروسانایسمت 

ینامیاویرایفراخواند.یآذرخشیپنجرهیرایگش یژوبی   ودیویبایدیدن 

مردجوانیدستیبراییاویتکانیدادیویپنجیدقیقهیزمانیطلبی

هاییخودیرایکرد.یآذرخشیتبسمیزدیویپنجرهیرایبست.یدست

یکمریگرهیزدیویقدم  رویکرد.یپشت 

ییشدهیباباشمل؟-  چی  

 خوامیباهاتونیدرمیونیبذارم.ییهیتصمیمیگرفتمییم-
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یرویایمشعوفیویشادمانیق رییبهیگردنیدادیویروسانایکف 

 هاییخودیرایبهیهمیکوباند.یدست

 هاییباحال.یآدیازیاینیتصمیمخوشمییم-

ریدق
َ
ییرایازید یقدمیدریاتاقینهاد.یکالهیآشی   البابیشدیویژوبی  

یموهایی یدرون  رسیبرداشتیویروییصندیلینشست.یدستر

یمرتبیکردنیآن هایچسبیدهیبهیهمیخودیکشیدیویحی  

 پرسید:ی

ییشده؟جانمیری-  یس؟یچی  

یویمحیلیبدیم؟- یکهیروزیییهیباریغذاییسنتر  یادتهیگفتر

یجلوییموهاییخودیرایبهیباالیهدایتیکردیویگفت:ی  ژوبی  

ییشده؟-  آرهییادمهیچی  

ییباالییرستورانیرویدرستیکنمیتایاینیخوامیطبقهیم-

یدائیمیراهیاندازییکنیم.ی یرویبهیصورت   طرچیکهیگفتر

یشکرخندیزدیویروسانای ازیخوشحایلیمشتیبهیهوایژوبی  

 پرتابیکرد.یرویایخندیدیویگفت:ی

یباشه.یاینیعالیهیآذرخش.ییم-  شهیدکوراسیونشمیتمامایسنتر
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 روسانایمتلکمیوحدهیشدیویلبیزد:ی

یداشتی- یغذاهاییمحلیشیعالیه.ییهیباریامتحان  ژوبی  

یدرستییم کردیمنیهمهیرویخوردم.یمطمئنمیکهیژوبی  

ین ن.یاقعایاینیغذاهاشیخوشمزهدهیچونیویهایرویارائهییمبهیر

ینیرستورانترکه،ییمقشنگیاینیبخشییم هاییشهییگیازیبهیر

 شهر.ی

 کنمیروسانا.یتایاونیموقعیتویرویاخراجییم-

یبهی روساناییکهیخوردیویبقیهیخندیدند.یمتعجبیویغمگی  

 هاینگاهیکردیویپرسید:یآن

 چرایآخه؟-

 شم.یخورییورشکستییمییغذاهایروییمچونیهمه-

ی هایشیرایروییسینهیچلیپایقهقههیزدیویروسانایدستژوبی  

یبیدادییم یگفت:یکرد.یقهریویغیظیدریلحنیدخیر  کردیوقتر

یرویایرویبفرستیاونجایخیالتمیراحتیباشه.ی-  همی  

 



  روبِن                                                 

 

یشانه ییییروسانایحلقهیکردیویچانهآذرخشیدستیبهیدور 

یبوسهی یدخیر یبیت  یاویگذاشت.یبهینوک  یرس  خودیرایروییفرق 

 زدیویگفت:ی

 نیروسانایهرگز.یبدوی-

 منیبشمیمدیریباال؟-

 تویبشویمدیریباال.ی-

یرایکشیدیاویرایازی یژوبی   روسانایآذرخشیرایبوسیدیویروپوش 

 جایبلندیکردیویگفت:ی

 هایبکشیم.یمایبایدیبریمییهیرسیینقشه-

.یضایعیمعلومهییم-  خواییلیستیغذاهایرویبهشیغالبیکت 

 زبانیگرداند:یروسانایبراییرویایابرویباالیانداختیویبایافادهی

یکهیهستیرویایخانوم.یدیگهیاونجایقلمروییمنهیبهشی- همی  

 درمتون.ینزدیکیبشیدییم

مازندرون.یحاالییواش-  تریخنجولمونیبکشیبی 

ی یخودیبراییاویادایدریآوردیویهمراهیبایژوبی   روسانایبایصورت 

یهمانندیسهیدوستیهمیشهی رایهیشد.یرویا،یروسانایویژوبی  
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یرستورانیبهیآذ کردندیویهمراهیاویرخشیکمکییمدریامور 

دادندیویبودند.یکارهاییرستورانیرایبایهمدیگریانجامییم

یمدینظریرایبایهمییم ییکهیبراییتصمیمات  گرفتند.یهریچی  

فتیکارینیازیبودیانجامییم دادندیویبایخرسندییخودیرایبهیپیرسر

 کردند.ییکیلیوانیچاییدعوتییم

یرویدیوانهیی-  کرده.یروسانایبهیمعناییواقیعیژوبی  

طییمدوست- بندمیاونمیروسانایرویهایهمینجورنیدیگه.یرسر

 دیوانهیکرده.ی

یمنیفقطیبایدیدعوایحلیویفصلیوقت- یکهیتوینیستر هان 

 کنم.ی

 همراهیراینگاهیکردیویپرسید:یییتلفنآذرخشیصفحه

یجوابیداد؟- یشد؟یروسانایچ   خواستگاریدوشبیپیشیچ 

یخانومیجوابیردیدادییم- میبشمیبرمیگهیاولیدرسمیتماهیج 

 رسکاریبعد.ی
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داریشدنی یاوینشد.یبنابراینیبراییخی  ییازیاصالنیویتماس  خی 

یکودکانیبهیپروانهیپیامکیزدیویرویایرایمخاطبی ازیاحوال 

 قرارداد:ی

امییم- ذارم.یدوستیدارهیاولیمستقلیبشهیبهیانتخابشیاحیر

 بعدیازدواجیکنه.ی

یدلیلیجوابیقا- طعیوینهیرویبهشونیآره.یبابایهمیبهیهمی  

میبگه.ی یدخیر  دادیگفتیهرچ 

یخانومیگل؟-  خودتیچ 

یپرسید:یگونه  هاییرویایگلیانداختندیویآذرخشیبایرسخوشر

یهست؟- ان   خی 

 خوادیبیادیبایبابامیحرفیبزنهیتایارتباطمونیرسیمیبشه.ییم-
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ی یپنجهییتبسمیزدیویگوشت  یرویایرایمیان  هاییخودیمنکب 

د.ی  فرسر

یکهیدلت-  خوادیهمونیبشه.ییمیامیدوارمیهرچ 

رویایقدرشناسانهیلبخندیگرمیبهیروییاویپاشاندیویصدایی

یبهیچهرهزنگیتلفن ییآذرخشیرنگیهمراهیباعثیشدیشادان 

یفاصلهیگرفتیویرستورانیرایترکیکرد.یرویی بریزد.یازیدخیر

یورودیینشستیویتماسیرایوصلیکرد.ی  سکوییکنار 

یزانوییمنیچه- وت 
ُ
 طوره؟زوریویق

یشم یمالشیآذرخشیبرگ  یرایدریدستیگرفتیویحی   یسی   شاد 

یانگشت  
 هایشیگفت:یدادنیآنیمابی  

یتو.ی-  خوبمیمنیبهیخون 

 هاتیروینفسیبکشم.یخوامیحرفساکتینشویحرفیبزنییم-

 آییاصالن؟گییم-

ییخودینگاهیکردیویدستیبهیصورتیبهیچمدانیبستهیشده

 کشید.ی

ییبهتیبگم.ی-  آذرخشیخواستمییهیچی  

 



  روبِن                                                 

 

یاویسک یدریوجود 
 نایگزیدیویپرسید:ینگران 

ییشده؟یاتفاقیبدییافتاده؟-  چی  

یرسی    ع- لیانیزنگیزدهیگفتهیعملیمامانیبایدیهرچ  تریانجامیا 

یبرنامهیازیبعدیازیعیدیافتادهیهفته  ییدیگه.یبشهییعت 

یفشاریانگشت یشمشادیزیر  هاییآذرخشیلهیدهیشدیویبرگ 

یبهیسیایهیرفتیهمانندیرنگیآسمانیباالیی یآنیازیسی   رنگ 

 رسش.ی

 خواییبری؟یم-

 نرم؟-

یکفش تیرایبهیبازییگرفتیویگفت:یبند   هاییاسی 

ینروینیم-
 

 رم.یتویبگ

یاصالنیبهیقلبیآذرخشیخطیانداختیویقساوتیرای بغض 

ل یگ  یخودیرایزیر  یناخن  یکناریگذاشت.ینوک  یگلدان  هاییدرون 

یسکویفرویبردیویپرسید:ی  یداخل 

 ری؟گییم-
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آدیبعدیمنیتایعیدیرم،یافشارمییممنیخودمیازیاینجاییم-

 گردم.یبریم

 ره؟پروانهیهمیباهاشییم-

یکفشیروییعصابشیبود،یخمیشدیویآنیرایبستیگره ییبند 

 سپسیپاسخیداد:ی

 آدیتایکناریمامانیباشه.یآرهیخودشیگفتهییم-

 الزمهیمنمیبیام؟-

.یهمینقدریکهیپیشنهادیدادییبرامینیم- خوامیاذیتیبیسر

 خییلیمهمیویبایارزشه.ی

یدگ ریازیشمشادیجدایکردیویآنیرایبایپنجهیبهیآذرخشیبرگ 

ونیزدیوی یغشایبی  مرگیدعوتیکرد.یبرگیقلبشیازیزیر 

گ یاو.یرگی  یکفن   
 هایشیکانوایشدندیبراییبافیر 

 دلمیبراتیتنگیشده.ی-

 گردمیچونیدلمیمنیبراتیهالکیشده.یباورکنیزودیبرییم-
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ییپنجرهینشستیویساحلیرایازینظریگذارند.یاصالنیروییلبه

ادیبودیویشوروهیجانیدریآنیخودیراینمایشیرسوصدایزی

 داد:ییم

یخریدی؟-  ماشی  

یخودم- یرویبراتینفرستادم؟یاصالن؟یمگهیعکس   ویماشی  

حرصینخوریخواستمیفکرتیرویازیمشغویلیدربیارم.ی-

 مبارکتیباشه.ی

یمغشوشیویحایلیمشوشیگفت:ی  آذرخشیبایذهت 

 اصالنیمراقبیمامانتیباش.ی-

لیانیگفتهیروحیه-  رویباخته.ییاشهستم.یا 

یشمایکنارشیباعثییم- شهیراحتیکناریحقمیدارهیویلیبودن 

 دونمیخییلیبراشیمهمه.یبیاد.یبهیخصوصیبودنیتوییم

یدادیویافزود:یجرعهیازیتنبوشهبغضیرایجرعه  هاییخودیپایی  

یازیمنیبیارینهیبایمنیصحبتیکنیاونیبای- جلوییاوینهیحرف 

یمنیویمادرتیبمونهی هیبی  
 اینیموضوع.یمنیمشکلیدارهیویبهیر

ییم- یقدریاینیمهربون   دونم؟هاتیرویخییلییمدون 
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حقدیویعقدهیرایبایاسیدیمعدهیترکیبیکردیتایهضمیویحذفی

 شوندیسپسیگفت:ی

.یوییمدونمیکهیقدرمدونم.ییمیم-  دون 

 آذرخش؟-

یآذرخشی یزیادییاویرایصدایزدیویغلیاناتیدرون  بایاحساس 

 فورانیکرد.ی

 خییلیدوستتیدارم.ی-

 ور.یمنمیهمینج-

 براییمسافرتیعیدیهستمیبرنامهیرویبهمینریزید.ی-

 باشه.ی-

ییچمدانیرایگرفتیبلیطیرایازیروییکنسولیبرداشت،یدسته

یویهردوییآن یبند  هایرایروییتختیگذاشت.یازیبستهیبودن 

 هاییخودیاطمینانیحاصلیکردیویلبیزد:یکفش

رمیکهیازیقبلیپیشیمامانیبراییدوروزیدیگهیبلیطیدارم.ییم-

یباشمیتای لیانیگفیر  بتونمیبهشیروحیهیبدم.یدرستهیافشاریویا 

 آرم.یتونمیطاقتینیمدوریباشیمیاماینیم
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ینذاریاصالن.ی- یخی   منوین 

ی- یتویجونیمت  یهیدرصدیفکریکنیمنیجونمیرویولیکنم.یدخیر

 آدمیکهیبدونیجونیزندهینیست.ی
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یلباس هاییخودیرایآذرخشیازیروییسکویبرخاست.یخاک 

د.یتکاندی یاصالنیگوشیسی   ویبهیآواییکالم 

هایرویببوسیازیطرفم.یبهیمامانیزرییهمیسالمیگرمیبچه-

میاالنیبایدیبرمیبرسون.یشبیباهاتونیتماسیتصویریییم گی 

 ها.یبراییآخرینیجلسه
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یبچهیادمییم- هاتیتصویرییزنگیمونهیفقطیبراییدیدن 

.ییم  زن 

 اصالنیملولیشدیویبایماللتیگفت:ی

ینومیبهیجنونییمشمنیصداتیروییم- ینکنیرسمین  انصاف 

.یتصویرتیببینمیکهیقشنگییم  رمیآسایشگاهیروان 

 آذرخشیخندیدیویبایصداییمنقطعیلبیزد:ی

ینکنیمردیهمونیشبیزنگیبزن.یالبتهی-
 
خبیحاالیلودگ

یبایدیزودیکارامویانجامیبدمخونه  ییافشاریمیبراییهمی  

زنمیبعدمیخوشبگذره.یویلیخبیمنیشبیحتمایزنگییم-

هییمشب یکه؟!یهایبهیر  دون 

 خیلیمیبراییتویزمانیویمکانیمهمه.ی-

 اصالنیبایهولیویعجلهیگفت:ی

آدیایییممنیقطعیکنمیتایدیوونهینشدم.یچهینازیویکرشمه-

 دلربایخانوم.ی

ی هردوینفریخندیدندیویآذرخشیتماسیرایخاتمهیداد.یقسمت 

همراهیرایبهیلبیچسباندیویدوبارهیغرقیدریفکریباالییتلفن
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ییمرجانیمرددیبود.یحسیوینشست.یدربارهییسکلبه

یترحمیچرا.یبراییاویدلسوزییکردیوی بخششینداشتیامایحس 

یزنیلرزید.یکالفهیپوفیکشیدیویمرجانیرایبهی ازیفکریبهیعاقبت 

د.یهریچهییم یدامانیخدایسی  خواستیبایاویبکندیدرینظر 

ی یفکریکردنیرایهمینداشت.یبراییساحت  یارزش 
آذرخشیحتر

یما ایمیقائلیبود.ینهیگالیهیاویبهیعنوان  یاصالنیاندکیاحیر در 

ینایمیازیمرجانیزمزمهینیم .یحتر کرد.یداشتینهیبدگون 

یرایپیشهآذرخشیبراییادامه ییخودیکردهیییحیاتیفراموشر

یبودیکه یتحسی   آذرخشیییبودیویاینیبراییاصالنیبسیاریقابل 

بایتمامیدلخوریبودنیخودیهرگزیاویرایازیدیداریبایمادریمنعی

یخودیبرعلیهینکردیوی یهرگزیبریزبان  ییاویسخنینگفت.یگون 

هردویزیادییبزرگیشدهیبودندیویدرستییایاشتباهی

 فراموشکارییرایارجینهادند.ی

                                                          *** 

یچشم هایشیحلقهیبستیویبهیآوانیزلیزد.یاشکیدرون 

انیبایآرزویشیبرآوردهیشدهیبود؟یقطعایشد.یا نبوهیدخیر

یبزرگکیف یرنگیبایتریازیقامتشانیوییونیفرمهان  هاییآن 

یسپیدیرنگیبهیصفیایستادهیبودندیویقندیرایدریمقنعه هان 
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یخانواده یآنهاییخودیآبییمدل  هایبود.یکردند.یآوانیمیان 

یتابندهییم درخشیدیویپرتوهاییخودیرایبهیهمچونیخورشید 

هاییاویتنهایآوانیرایمکداد.یمردهاییآذرخشیتحفهییمچشم

.یبهیبازوییاصالنیچنگییم یانبوهیفرشتگانیزمیت  دیدیمیان 

یآبانیرایبوسید.یپرسکیهمییونیفرمیبریتنیداشتی زدیویدست 

یخواهریآمدهیبود.یویمستقیمایازیراهیپیش یبراییدیدن 
دبستان 

یهرچندی برایینظارهیکردنیاویویقدمیدریراهیعلمیگذاشیر 

 دیرهنگام.ی

 وقتشهیبریدیرسیکالساتون.یهاییگلمیبچه-

ی یصداییمدیریآذرخشیازیجایکندهیشدیویدنبال  بایشنیدن 

آوانیرفت.یاصالنیذوقیزدهیگامیبرداشتیویآبانیخندید.یزنی

کیذوقیداشتیویاینیرایهمگانیمتوجهیشدهی یازیدخیر بیشیر

یدرسیرساندیویبهی بودند.یهمراهیبایآوانیخودیرایبهیکالس 

یا ینیمکانیبراییاویجدیدیتزئیناتیآنیچشمیدوخت.یهمهیچی  

یویصندیل یتایتختهبود.یازیمی   هایویییسپید.یپردههاییچون 

یطرح یچون   
یبهیمی   یالفبا.یدستر هاییکودکانهیتایلوحیحروف 

یصندیلیآنیگذاشتیدلیتشویقی یآوانیرایپشت  کشیدیویکیف 

ک یبرایییکیلحظهینگاهیازیدخیر د.یییکردهیبودیکهیحتر  نگی 
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گلمیشمایبیایخودتیرویب- یکن.یدخیر  راییدوستاتیمعرف 

یانآذرخشیقدم هاییهاییآوانیرایشمردیویبراییاویازیرسر

ی اند.یاشکیروییتیغ  یقرمزیگسیر یآموزگاریفرش   
یمی   خودیتایکنار 

یآنیپنجهیبریمژه هاییاویماندیویاصالنیبرایینجات 

 هاییزنیکشید.یچشم

یقشنگمیکناریمنیبمون.ی-  بیایدخیر

هایشیوستییخودیویدآوانیبایخجالتیبهیخانواده

نگریستیویبازیهمیمردمکیروییآذرخشیثابتیکرد.یزنیبای

یرایتایحدیچشم هاییاطمینانیرسیتکانیدادیویاصالنیدوربی  

خودیباالیبردیویباینگاهیخودتیبهیاویقوتیقلبیداد.یآبانی

کیبوسهیفرستادیویآوانیتبسمیزد.ی  براییدخیر

 من...ی-

یدیگری یدومیرایازیچشم  یآوانیباعثیشدیآذرخشیاشک  مکث 

 رهایکندیویپلکیببندد.ی

فیهستم.یدانشیآموزیکالسیاولیدبستان.ی- یرسر  منیآوان 
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هاییاصالنیتایبناگوشیهاییآذرخشیخندیدندیویلبچشم

هاییخودیرایروییقلبیگذاشتیویفراریکردند.یآبانیدست

هیشد.یآوانیبهیهمکالش  هاییخودیخی 

یشمایباشم.ی-  خوشحالمیکهیقرارهیدوست 

یآوانیبهیپایانیرسیدیوی آموزگاریازیاویتشکریکرد.یآوانییصحبت 

یقدمیگذاشتیوی یخودیقدمیمقابل   
یمی   آهستهیبهیسوی 

آذرخشیایستادهیاویرایتشویقیکرد.یآوانیآمدیویاصالنیویزنی

کیاستقبالیکردندیویبرپایزدند.یآن هایبایآغوشیبازیازیدخیر

ی  اییخواهریرایبوسید.یآبانیروییپیشان 

یجون.ی-  عایلیبودییآبج 

کیرایبوسهیبارانیکردندیویمشغولیآذرخشیویاصالنیدخیری

یسایرینیشدند.یزریینفس یتماشاییمعرف  یکالس  زنانیآدرس 

ی آوانیرایازیمدیریپرسیدیویچادریرایروییرسیمرتبیکرد.یمقابل 

یاولیتوقفیکردیویکیمیبهیخودیزمانیداد.یبهیمحضی یکالس  ر 
َ
د

ی یشلوغ  یتنفسشیازیمیان   
یدگریعبوریریتمیگرفیر  اییوالدین 

یک یفیرایگشودیویبهیکادوییآوانینظریافکند.یتبسمیکرد،یزیپ 
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یآن یزدیویبایدیدن  یشکالتیازیدرون   
یبرداشیر  هایکهیمشغول 

 ظرفیبودندیکنارشانیایستاد.ی
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 گذره؟سالمیخوشگلیخانومیمن.یخوشییم-

ی آوانیپاهاییزرییرایبهیآغوشیکشیدیویزنیازیریزش 

ییکرد.یهرگزیبراییداشک یخودیهاییخودیجلوگی  ان 
خیر

یصحنه اییرایندید.یدریاینیزمانییایپاییمنقلیبودییایهمیچنی  

یشبانه.ی یبساط  یبراییبرپان 
 
یفروشیموادیویآمادگ  رسگرم 

رگ.یخییلیخوشییم-  گذرهیمامانی  

یبشم.ی- رگیگفیر   الیهیمنیقربونیمامانی  
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یرایازیروییصندیلیبرداشتیویبهیطرحی یدخیر آذرخشیکیف 

 ی
یآنینگاهیکرد.یهمهیچی    

یطرحیرایداشتند.یهمهیدلفی   یاویهمی  

یاویویآبان.ی  چی  

 براتییهیکادویخریدم.ی-

یداداشیدلفینه؟-  مثلیمال 

بهیزدیویگفت:ی کیض  یدخیر یسبابهیروییبیت  یانگشت   باینوک 

یخوشگلم.ی-  درستیگفتر

یکهیدریمدرسهیگذشتیهمراهیآوانیبودندیوی یساعانر تمام 

یخودیلذتی یدیگریازیهمجوارییبایکودک  همچونیوالدین 

یخودیبردند.یآوانیبایجاییخایلیدندان ییویبایکلمات  هاییشی 

ی ییکردیویآذرخشیبراییاویضعفیرفت.یازیتکیبهیتک  دلی 

یآوانیعکاشیویصحنه هاییورود،یماندنیویخروج 

ی یآبانیدریپیشیدبستان  دارییکردیتایهمانندیحضور  فیلمی 

یشوقیبریزد.یبارهایآن  هایرایببیندیویهریازیگایهیاشک 

 بریمیهمهیتوییرستورانیمنتظرمونن.ییآذرخشیبیای-
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یآوانیهمی آذرخشیچندیدقیقهیزمانیخواستیویبایآموزگار 

صحبتیشد.یاندگیبایاویسخنیگفتیویدرینهایتیبایلبخندی

ی  
یبسیر   

یاصالنینشستیویحی   مدرسهیرایترکیکرد.یکنار 

 کمربندیپرسید:ی

م؟مدرسهیخوبیبودمیگل-  دخیر

ییاویرایشلختهیآوانیمقنعهیرایازیرسیکشیدیویآبانیموهای

کیگونه ییبرادریرایبوسیدیویدریپاسخیبهیسامانیداد.یدخیر

 آذرخشیگفت:ی

 عایلیبودیمامان.ی-

یمدرسهی- خییلیهمیخوب.یحاالیبریمیرستورانیبراییمهمون 

یآوانیخانوم.ی  رفیر 

 ییزرییتکیهیدادیویکنجکاویسوالیکرد:یآبانیرسیبهیتنه

یمنییم-  
یمدرسهیرفیر   بدید؟یخوایدیغذاییمحیلمثلیمهمون 

؟یتویکهیکیلیغذایپرس.یدفعهبلهیگل- ییقبلیدوستینداشتر

.ی  برداشتر
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ییابزارییییاونایبراییخالهیروسانایبودیازیمنیاستفادههمه-

 کرد.ی

یبازوییآبانیرایبایعشقیچالندیویاصالنیوی زرییگوشت 

 آذرخشیقهقههیرسدادند.ی

براتیبعدیخودشیییگفتیبیایبریمیغذایبرداریمشییمهمه-

یبود.یخورد.یبیم  راییآوانیهمیهمی  

 آوانیتاییدیکردیویگفت:ی

 شه.یگفتیخیکمیُپرینیمیم-

یبایصداییخندهیزینتیدادهیشدیویاصالنیبای یماشی    
کابی  

یرایباالیدادیویازی یبهیراهیافتاد.یصداییموسیفر یسی   یچراغ  دیدن 

یکودکانیویشادییآن هایرایدید.یمشتاقیویپریازیآینهیرقصیدن 

یآذرخشیرایگرفتی بهییویتایمقصدیآنیرایرهاینکرد.یشوریدست 

ستارضایبودیوی
ُ
دهیشد.یا یهمهیگسیر رستورانیرسیدندیویتبسم 

یاو.یفرنازیوی مدینه.یرویایویروسانایهمراهیبایروشنایویهمرس 

یعبدی پوریبودندیویآرشیکاردان.یافشار،یپروانهیویعظیم 

یهمی تینوش.یمصدقیویهمرسشیلبخندیداشتندیویژوبی  

ایروییسینهیبهیشکلیصلیبیهاییخودیریدرحایلیکهیدست
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یبهیانتظاریایستادهیبود.یشادییکمیداشتندی یمی   کردهیبودیصدر 

هاییساالنهیبهیهریبهانهیکهیویقراریگذاشتندیبهیجزیمناسبت

هایرایبهیهمی ،یرویایویروسانایمی   شدیدورهمیجمعیشوند.یژوبی  

ییکیسفرهیم هایراییکپارچهیییبزگیآنچسباندندیویبایکشیدن 

یرایبایشوریانجامیآمادهییمبراییخانوادهی یمی   کردند.یچیدمان 

یپرکنندهیم یافراد  هایییصندیلدادندیویانتظاریبراییآمدن 

ین تریازیعسلیبود.یآذرخشیهمراهیبایخانوادهیواردیشدیویشی 

یک یتی 
 

یآذرخشیهمگ یآوانیکردند.یبایذوق  هاییخودیراینثار 

یشدند.یشاهدیبودندیکهیاینیزنیکوههایهمیشادمانییمآن

یرایجابه جایکردهیبودیویحالیبراییشادییویسختر

ی  گذاشتند،یهرچندیموقتیبودند.یهاییاویکمینیمدلخوشر

 بفرمائیدیتوروخداینمونیدیرسپایبشینید.ی-

یروییصندیل
 

هاییتعارفاتیمعمولیرایردوبدلیکردندیویهمگ

یآوانیپرسیدندیویروسانایخودینشستند.یآن یاول  هایازیروز 

یایبهپهلوی  ستاد.یپهلوییژوبی  
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دونمیغذاییمحیلیداریمیبهیهریحالیبایدیقبلیازیامروزمییم-

نویکاملی یتایم  یباالیهمهیروییهیدوریامتحانیکت  افتتاحیرستوران 

 بشه.ی

ییم- هیبگمیسفارشتیچیه؟چ  ؟ییایبهیر
 

 خواییبگ

 تاییابرویباالیدادیویگفت:ی

نوتیسوپرایزمیکن.ی-  بایسوگیلیم 

 شکمیپرست.ی-

یبرداشتیوی یژوبی   اینیباریخودیرایبهیرویایرساند.ییدستیازیرس 

یخودیییتلفنگردنیکشاندیویصفحه همراهیاویرایدیدیزد.یدخیر

 رایکناریکشیدیویروسانایکالفهیگفت:ی

.ی-  خبیحاالیتوامییهیزیدییداشتر

 توامیواسهیخودتیهمپایپیدایکن.ی-

 خوام؟باییهینگاهیکردنیفهمیدییکهیمنیهمپاییم-

نیتایحداقلیفضویلی.ییگیپیدایکنهیرسکیکشیدنتیفهمیدم-

یبقیه.ی یتوییگوشر  نکت 
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همراهیبهیروسانایهمهیرایازینظریگذارندیویآذرخشیبایتلفن

ینبودی یتصویرییگرفتهیبودیویبابت  لیانیتماس  جمعیپیوست.یا 

ویگفتیپرداختیویدریخودیعذرخوایهیکرد.یبایهمهیبهیگپ

یصولتیبهیتصویریاویاضافهیشدیویازیرا ینهایتیتصویر  هیدور 

ی یبهیدیدار 
یشادییتصنیعیکرد.یمرجانیحاض  یک  خودیرایرسر

یاوینداشت.ی آذرخشینشد.یآذرخشیمتقابالیکارییبهیکار 

یرابطه ییخودیویمرجانیجدایکردهیبودیاصالنیرایهمیازیتشنج 

یطرفدارییکردن هاییزیادیخستهیتایمبادایکهیمردیبهیخاطر 

یخودیرایخودشیحلییم یشود.یمشکالت 
 
راییاشکردیویزندگ

یحفظ.یصداییتوهی  ی یهایویفحاشر یسالن  هاییمرجانیدرون 
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یدندانیبرد.یمرجانیاویرای رستورانیپیچیدیویآذرخشیلبیزیر 

د.ینفرینیکردیویزنیفورایتلفن یاصالنیسی   همراهیبهیدست 

 ببخشیدیآذر.ی-

یکهیقرارینیستیخوبیوی- برویباهاشیصحبتیکن.یهمهیچی  

 خوشیباشهیهمیشه.یمامانیتوامیهمینهیدیگه.ی

یآن یکودکان  یدست   
یشدیویبایگرفیر  مگی   یمردیرسر هایرایمهمان 

یآنچهره هاییهایدریپستوییمشغلهییمادربزرگیکرد.یکلمات 

یمردی میشدیویچندیماهیگذشتهیناخودآگاهیازیرس 
ُ
یاصالنیگ ذهت 

یازیآن یخودیرایروییگذشت.یبراییرهان  هایفشاریدست 

یکردیویدندانیبهیدندانیییتلفنبدنه خایید.یهمراهیبیشیر

یآذرخشی یمرجانیرایبایوجود  یزجریویدردیکشیدن  یدیدن  عذاب 

یاویرای یوجود  یدادیویآنیسفریعیدانهیمقداریکیمیازیآتش  تسکی  

کاست.یدویباریدیگریدریتابستانیهمراهیبایافشاریبهیمادریرسی

یاویفغانیرسدادند.یروحیه یوضعیت  ییمرجانیزدندیویبایدیدن 

عدیازیآنینابودیشدیویهریچقدریکهیقبلیازیعملیخوبیبودیب

یصولتییکیدستیسپید.یداغیغربتیوی موهایویمحاسن 

یمرجانیزانوهاییاویرایخمیدهیکردهیبود.ی یغم  فرزندانشیکنار 
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یخودیتنیدهیبودی یحال  لیانیهمیهرچهیرشتهیبراییخوبیشدن  ا 

تمامایپنبهیشدیویهمچنانیدریباطنیهمانیفردیسابقیبود.ی

یآمدیاینیبویتنهایکارییکهیازیاویبرییم یآرامش  دیکهیبراییحفظ 

یغمیگنیویرسشاریازیحزنیبسازدیآنیهمیدریخودیآهنگ هان 

یکمیداشتیویگایهیهمینداشت.ی یکهیبهیشدت  یفراغتر  وقت 

 داداشیغرقیفکریشدی!ی-

یدلتیچه-  طوره؟خوبیدیشما؟یمامانیخوبه؟یحال 

یکن.ییم-
 
ینباشیفقطیزندگ  گذره.ینگرانیهیج 

یکهیاینیدورهیمخودتییم- ییهایفقطدون  براییگذروندن 

ییهیکمیخوشحالیه؟  وقتمونیویخریدن 

ییمایبراییشادییبایدیکیلیبدویمیآخرمییایدونم.یهمهآرهییم-

 مدتشیکمهییایرسابه.ی

یدلی
ً
یپرسیرایصدایزدیویاویناچارا یبهیرسویس  مرجانیبراییرفیر 

یآرامشی
 
یقدریکهیدریزندگ یبرادریگرفت.یهمی   ازیتصویر 

دیدیکفایتیداشت.یادریراییمداشتیویازیراهیدوریزندهیبودنیم

 دوریبودنیبهینفعیهریدویسویبود.ی
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لیانیقطعیکرد؟-  ا 

یافشاریتبسمیاصالنیبهیچهره هیزدهیدریآغوش  یچنی  ییتینوش 

 زدیویگفت:ی

 آره.یمامانیصداشیزد.ی-

یعضییمدیدمیبچه- پوریاگهیاونجایییعبدیرنیخونههایگفیر 

یبیانیپیشیما؟!یاذیتییم  کی  

 درونیجیبیرساندیویلبیزد:ییهمراهیرایاصالمیتلفن

دم.یتینوشیخودشیکسالتیدارهینهیداداشیزحمتینیم-

تونه.یآقایعظیمیخوادیبازییکنهینیمایناهمیبیانیدلشییم

هایکنارشیباشنیباهاشونیرسگرمهیخوادیبچهخودشیدلشییم

برمیخونه.یپیشیخودمیرمیرساغشونییممنمیخودمیفرداییم

 ترم.یباشنیراحت

 رستورانیتایکجایپیشیرفت؟کاراییطبقهیباالیی-

یهیمقداریرسیمجوزیوینزدیکیبهیفشاریبرقیویاینایریختیبهمیی-

یبراشی کهیامیدیداریمیدرستیبشه.یهمهیکهیکیلیبرنامهیریخیر 
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نویادامهییم یویچیدنیم   
دنیتایببینیمیویهمچنانیبهیطرحیریخیر

ییم  شه.یچ 

ی  قرارییکردیویافشاریاویرایهمچونینینویجنباند.یتینوشین 

 ییالزمیبودیبگو.یهرچی  ی-

گفتیویازیاصالنیفاصلهیگرفتیویاجازهیدادیکهیجاییخایلی

ییجمعیتیقفایزدیویاویرایآذرخشیپریکند.یزنیبهیهمهمه

هیبهیمردمک یاصالنیقدیعلمیکرد.یخی  هاییاویشدیویمقابل 

 ییمردیکشاند.ینگاهیخودیرایبهیموهاییکاشتهیشده

یکهیداریمییم- ؟ناراحتر ان   ریمیبراییسخی 

 شه.یقطیدلمیتنگییمنه.یف-

.یهمه- ان   شیچندیروزه.یچندتایشهر،یچندتایسخی 

 شدیاینیچندتایشهریرویهمیبقیهیبرن؟حاالینیم-

یاصالنیهم.یچشم یعشقیداشتندیویلحن  هاییآذرخشیشور 

یخوبیبودیهمانگونهیکهییم  خواستند.یهمهیچی  
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یپنج- شیچهارتایاستانیویتاشون.یهمهدیگهیتقسیمیشدیبی  

هیبریم.یپلکیروییهمیبذارییدهیروزیتمامیچندتایشهریقراری

 شده.ی

 هاشیاصال.یاوووفیدهیروزیدوری!یتفیتوییروزگاریویجاده-

یاصالنیکوباندیویگفت:ی یخودیرایبهیکتف   آرامیمشت 

ییبرم.ی- یکمیر
 

یدلتنگ  دیگهیاذیتمینکنیبذاریبایبار 

یآذرخشیرایگرفتیویبایجدیتیپرسید:ی  اصالنیدست 

یرسیاینیمسئله؟اذیتیکهینیم-  شر

یمرکزیبهبودییبرهیتویی- اصالنیجانیمامانیقرارهیازیطرف 

یدیگهی چندتایجلسهیحرفیبزنه.یخودشیمثلیچهارینفر 

داوطلبیشدهیبراییاینیکار.یمنمیخودمیخواستمیکهیکنارشی

یخوشحالیکردنشیویباشمیفکرییم کنمیاینیهمرایهیارزش 

امیبهینظرشیرویداشتهیباشه.ی  احیر

 کیکن.یاگهییهیذرهیاذیتیشدییسالنیرویتری-

 321#پارت

یخودیپنهانیکردیویگفت:ی یاصالنیرایدریدست   مچ 
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ی- یرویبگهییهیداستانیکیلیازیاینکهیچ  قرارینیستیکهیهمهیچی  

ییبقیهییم تیگی  یشدیبراییعی  یویبس.یاینیبودیویچ  گهیهمی  

یاذیتیبودیشدمیدیگهی یکردمیاصالنیهرچ 
 
داستانیرویزندگ

 شم.ینیم

ویهمپایبایآذرخشیبهیسوییاصالنیبایاطمینانیپلکیبستی

یگامیبرداشت.یآرشیبهیدست هایییآنخوردهیهاییگرهمی  

گفتیامایهرینگریستیویبغضیکرد.یازیکناریآمدنیسخنییم

ییآذرخشیرایداشتیویشباهنگیهمیشد.یغصهباریآوارییم

قوزییبریقوزهاییاویشدهیبود.یهمرسیشباهنگیبهیخاطریردی

یفرزندانشیمنع کردهیبودیویآرشیییپیشنهادشیزنیرایازیدیدن 

یخودیبهانهی یبد  یشمعیوجودیخواهریرایبراییحال  آبیشدن 

 کرد.ی

 آرشیبایمایباش.ی-

 هستم.ی-

یاذیتییم- ییمچرایوقتر یآییکنارمون؟یالبتهینیمشر
 

خوادیبگ

یویلیمنیاحمقمیکهیدعوتتییم کنم.یچونیانتظاریدارمیردیکت 

.ینیم  کت 
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یکرد.ی یاشکیرایمخف   آرشیتلخیلبخندیزدیویبرق 

آمیتایتورویکناریاصالنیهایتنگه.ییمآمیچونیدلمیبراییبچهیم-

یتوییته هاییذهنمیبهتیفکریتهببینمیویمجبوریبشمیکهیحتر

آمیتایفراموشیکنمیکهیشباهنگیافرسدهیشدهینکنم.یاصالییم

ویپرسیعمومیهنوزیتوییزندانیازیترسیدیدنیخوابیطنابی

هیکهیدوتامونیسکویهاینیمداریشب تیتونهیبخوابه.یپسیبهیر

 کنیم.ی

یخمیدهیویتکیده ییاویرایدیدیویبایشلوغیکارییآذرخشیقامت 

ییرنگیپریدهیویاطرافیانیبحثیرایخاتمهیدادیوینگاهیازیچهره

ییمردجوانیگرفت.یبهیبراییهمانیهاییغاریافتادهگونه

یرایبایجمعیتیگذراندندیویهمانندی یموقتیساعتر فراموشر

یثبتیشدیتصویرییازیخ هایویندههمیشهیآنچهیکهیدریدوربی  

ضفیشدیویآذرخشیویزریییلبخندهاییظاهرییبود.ینهاری

پلهیپاییکودکانیزانویزدیویازیرستورانیخارجیشدند.یروییراه

د.یهنوزیچرخیبهیجادهیننداختیآن هایرایتنگیبهیآغوشیفرسر

 کهیدلتنگیشد.ی

 گرده.یمامانیزودیبرییم-
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 مراقبیخودتیباشیمامان.ی-

 آوانیبهیتبعیتیازیآبانیگفت:ی

 مانیمراقبیباش.یآرهیما-

 شماهمیمراقبیخودتونیباشید.ی-

یسینه یکودکانیردیشدیویخودیرایبهیدامان  یازیآغوش  ییفراخ 

د.یعطریهمیدیگریرایبهیمشامیهدیهیدادندیویدلی اصالنیسی 

 کندنیسختیبود.ی

 هایباشه.یحواستیبهیخودتیویبچه-

 دربستینوکرشونمیخودم.ی-

 دوستتیدارمیخییل.ی-

تریاصال.ی- ،یبیشیر  منیبیشیر

پلهیویاصالنیدوریزرییصدایبلندیکردیویآذرخشیناچارایازیراهی

یقلبشی شد.یمردیبهیدلشورهیافتادهیبودیویازیاالنیمایهیحوض 

ی ییآبیرایتابیشد.یامایتحملیرایبهیآنیغالبیکردیویپیالهن 

یپاییآذرخشیویزرییریخت.یدویزنیبهیجادهیافتادندیوی پشت 

یالزمیدندهی یامر  تعویضیکرد.یآذرخشیبراییبهیثمریرساندن 
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یشبیبهیمقصدیاولییم رسیدندیتایبایدیقبلیازیفرایرسیدن 

 براییفردایصبحیآمادهیباشند.ی

 زنمیکهیبهیشمایآسیبیبرسه.یآذرخشیمنیطورییحرفینیم-

یشیشهی راهنمایزدیویفرمانیرایپیچاند.یکوهیویکمریرایازیمقابل 

 تماشایکردیویگفت:ی

یدلتیخواستیبگو.یگیماروییم- زیمایشناسهیآخه؟یاهرچ 

ییکهییم دوننییهیاسمیویفامیلهیکهیچندسالیبعدیازیتنهایچی  

 شه.یییروزگارشونیهمیمحوییمذهنیکهیهیچیازیصحنه

 بودنتیکنارمیخییلیبرامیمهمیویارزشمنده.ی-

یترمزیگرفتیویرسعت یرایردیکرد.یسبقتیرایبهیکامیماشی   گی 

 خوراندیویلبیزد:ی

 ذارمیمامان.یمنیهیچوقتیتنهاتینیم-

دیویتایرسیدنیبهیمقصدیزرییخودیرایبهیسکوتیحاکمیش

یرایبایرسعتیپیشیبردیوی خوابیدعوتیکرد.یآذرخشیماشی  

یاوینشاندند.یخطآسفالت یرایبهیجان 
 

یخستگ هایهاییطوالن 

یلذتیبردنیازیکوه یکردندیویحتر هایویممتدیاویرایمشمی  
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ییکهی یاویکاستهیشد.یتنهایچی   یاطرافیدریوجود  برهوت 

همانندیزرییخوابیدن.یدلشیپریخواستیرسیدنیبودییاییم

یجادهیپارکیکندیویآنقدریبهی یرایکنار 
کشیدیتایماشی  

هاییجادهیزلیبزندیتایهوشیازیرسشیرختیخاروخاشک

هایشیچادریبکشندیامایهایشیروییمردمکببنددیویپلک

یکیمیکهیماندهیبودیبهیاوینهیبیزدیتایهرچهیرسی    ع تریمسافت 

یکمیرایهخودیرایبرساند.یگوشیبهیحرفیشدیویآیه  
اییکیلومیر

لیانیویهدیه یا  یصاعقهینامیکهیشاهکار  ییپذیرفت.یموزیک 

هیزیادیکردیویرسعتیرویی تولدیخودیبودیبراییافزایشیانگی  

ی یدرون  یخون  رسعتیگذاشت.یتابلوییخوشیآمدگون 

لرگ
ُ
لیانداختیویبشکنیزد.یازیروییهایشیرایبهیق

ُ
ق

ی ر 
َ
یموردنظریراییافتیویباالخرهید یاب،یهتل  یرایبهیمسی  ماشی  

له یمی   احتیگشود.یزرییرایبیداریکردیویساک  ییاسیر

یعقبیبرداشت.ی یصندوق   کوچکشانیرایازیدرون 

 چرایبیدارمینکردییآخه؟-

ی.ی-  خستهیبودیینخواستمیرسدردیبگی 

 هایباهاتن؟شناسنامه-
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 آرهیتوییکیفمیدریبیار.ی-

هایرایبهیدستیگرفتیویرایهیپیشخوانیشد.یزرییشناسنامه

یخودیرایآذرخشیدروی یگردن  نیسالنیانتظاریماندیویقلنج 

یماجرایاینیبودیکهیجلسه یخوب  یدریشکاند.یقسمت  ییهمگان 

یمخدری یمبارزهیبایمواد  یبخش  ینظر  یهتلیتحت  سالنیهمی  

یبرگذارییم
 
یشهرینیازیبهیرانندگ شدیویتایقبلیازیترکیکردن 

یفاکتوری یسوغانر یخرید  نداشت.یالبتهیاگریازیقسمت 

 گرفت.ییم

 322ت#پاری

 بیایبریمیآذرخشیکلیدایرویگرفتم.ی-

یرسیدنیبهیاتاقیروییتختیآنی ساکیرایبرداشتیویبهیمحض 

افتاد.یاویخودیرایبهیخوابیدعوتیکردیویزرییبهیحمام.یفکری

سیرایبهیزنیمنتقلیکردیویبایدیآرامییم یبهیفردایاسیر شد.یدوش 

یازیاینیافکاریویرفعیماللتی ینیگزینهیبراییرهان 
آبیگرمیبهیر

وجودیبود.یآذرخشیرایزیرچشیمینگاهیکردیویواردیحمامیازی

شد.یدرستییایاشتباهیفردایویسایریجلساتیرایبهیاتمامی
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رساند.یخودیاینیتصمیمیرایگرفتهیبودیویبراییعمیلیکردنییم

 آنیمصممیبود.ی

یسالم.یمنیزرییحق- پرستیهستمییکیمعتادیکهیچهارسال 

 متولدیشد.ی

 فتند:یجمعیتییکیصدایاویراینظارهیکردندیویگ

 سالمیزری.ی-

یاشکیرایحسیکردیویبهیسالنیزلیزد.یانبوهیازیانسانی نیشیر

یداشتندیویحالیبرایییکی بود.یافرادییکهیهریکدامییکیمسی 

یتازهیمتولدیبودند.ی
 

کیگردیهمیجمعیشدند.یهمگ یمشیر هدف 

یازیآن یدوبارهیداشتندیویازیآنیخشنودیبودند.یبعض  هایتولد 

یمادریمتولدیشدندیویلغزشیکردندیامای بازیهمیخودیرایبهیرحم 

بازگردانند،یدریآنجایماندندیویبازیازیاولیپایدریدنیایگذاشتند.ی

 هایبود.ییکیتازهیمتولدیشده.یزرییهمیهمانندیآن

یمادریبودنی- ینیلحظات 
یرویازیمنیگرفت.یبهیر یهمهیچی   مواد 

یخانواده.ی  
یطعمیداشیر   ویزنیبودن.یحتر
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دی ویمردمکییازیشدتیدردیچادریرایدورنیمشتیخودیفرسر

یکهیبهیخودیویجسمشانیظلمیکردهیبودندیروییانسان هان 

 ثابتیکرد.ی

میطردیبشم.یطورییکهیموادیکارییکردیکهیازیخانواده-

یاالنینیم .یحتر یهسیر  دونمیاالنیکجامییایتوییچهیوضعیتر

کنمیکهینرمیدنبالشونیویهمیکهیخوبیشدمیسیعییم

ی
 
شونینشمیتایبایدیدنیمنیعذابینکشنیویبهیزندگ یپیگی 

یخاتمهیبدن.ی  بدونیمنیادامهیویحتر

بغضیزرییباعثیسکوتیمطلقیحضاریشدیویاندکیرفتیوی

یآمادهی آمدییدریسالنیبهیجایگذاشت.ییکیعدهیبراییپذیران 

ییدیگرینظارتیبریسالنیویافرادیرایبریعهدهیشدندیویعدهیم

یخودیرای داشتند.ییکیرسییازیافرادیهمراهیبایخانوادهیتولد 

یدوستانیبودند.یگرفتندیویگرویجشنییم یهیدیگریتنهایدریکنار 

یانتخابیکردهیبودند،یصندیل یسی   هاییسالنیرایهمیرنگ 

.ی
 
 رنگیزندگ

یرسیتویی- منیهمیفروشندهیبودمیهمیمضفیکننده.ییهیآدم 

.ی یچ  ییعت 
 
 وافوریکهینفهمیدیعشقیویزندگ
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هاییهاییدوازدهیقدمینگاهیکردیویرنگآذرخشیبهیچیپ

یخودیفرویبآن هایرایزرییداشت.یییآنرد.یهمههایرایبهیچشم 

ن»ازیراهی یا  یخوشیآمدیبای«یا  بهییادیداشتیکهیسپیدینشان 

یبراییشیروزیپاکیماندنیوی یفقطیبراییامروز،ینارنج   
میر 

یبراییشصتیروزیویشادمانیازی خوشحایلیازیپاکیشدن،یسی  

یاستیویبایرسعتیبراییپایکیحرکتییم کنند،یاینکهیچراغیسی  

وییکردنیازییقرمزیبرایینودیروزیوی خرسندیبهیخاطریپی 

یبراییششیماهیوینشانیدادنیسقفیپاکیماندنی برنامه،یآن 

هیماهیوی
ُ
همچونیآسمان.یزردیهمانندیخورشیدیبرایین

یبدونیخماری، یبراییییرضایتمندیازیبرخاسیر  یمهتان  سپید 

ییبراییهجدهی یکسالیویدرخشیدنیدریمیانیتاریگ،یخاکسیر

وزیویدرینهایتیاییجنماهیوینشانیازیموهایینقره گجویانیپی 

هایکهیهمچونیزغالیبودندیویحالیتحتیمشگیبراییآن

یمشگیهمیزیادی یبهیالماسیتبدیلیشدند.یزرییرنگ  سختر

 داشت.ی

 کیکیسهمیشما.ی-بفرمائیدیخالهیآبمیوه-

یخودیآذرخشیمردمکیازیچیپ یمقابل 
هایگرفتیویبهیدخیر

یگوشت اییهآلودیداشت.یگونهنگاهیکرد.یتپلیبودیویصورت 
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هاییزغایل.یموهاییخونیبستهیشدهیبهیرنگیاناریویچشم

یرورسی یزرد  یبودندیویبایرنگ  یاویطالن  یصاف  اشیهمخوان 

یکوتاهیداشت.یداشتند.یدندان یبودیویقد 
یصدف  هایشیسپید 

یریزیروییشقیقه ییمدویعددیخال  کردیویییاویخودنمان 

یداشت.یناخن  هایشیالکینارنج 

 ید؟چهارسالهیشمایبایزری-

یانداخت،یآبمیوهیرایدریدستیغلتاندیوی آذرخشیرسیپایی  

یکیکیرایدریآورد.یخش یجلد   خش 

 خجالتینکشیخاله.ی-

یاولی کارتنیخایلیشدهیرایزیریصندیلیسوقیدادیویهمانیردیف 

یآذرخشینشست.ی  کنار 

سم؟یم-  تونمییهیسوالیبی 

س.ی-  جانمیبی 

 خجالتیکشیدید؟-

یرایدید.یییهاییبندبندیشدهآذرخشیتبسمیزدیویدست دخیر

 دلشیبراییآوانیویآبانیتنگیشد.ی
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 نهینکشیدم.ی-

 کنید؟برامیتعریفییم-

یراینگریستیویاویادامهیداد:ی یدخیر  نازکبی  

یزرییچهارسالهیرویکاملیبرامییم-  گید؟داستان 

 تویبراییاینجایبودنیزیادییکوچیگ.ی-

یواژه یویصمییمیکردیویگفت:یدخیر  هاییخودیرایخودمان 

 شناسم.ی.یمنیکهیتوروینیمنپیچونیدیگهیخاله-

یخنده  ییخودیرایولیدادیویپرسید:یآذرخشیازیلحنیدخیر

؟یم-  خواییداستانشیکت 

یپاهاییخودیگفت:ی یکردن  یباالوپایی   دیویحی    محکمیپلکیفرسر

 خوامیبشنومش.ییم-

 حاالیداستانشیکردییاسممیلوینده.ی-

نویسم.یبهیقولیمامانمیسوادمیفقطیدریحدیمنیکهینیم-

یبابامیاینجایاست.یمنیفقطییمدرسیویمدرسهی شنوم.یبهیقول 
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هیهمیپریدرسه.یازیاینیدرسایکهیخودشییم تیبگی  خونهیعی 

 آم.یسالحمیگریهیاست.یآخهیبایبابامیاومدم.یالبتهیبازورییم

دیوی یگوشیسی  یدخیر ینیزبان  آذرخشیبایلبخندیعمیقیبهیشی 

یذوقیزدهیخندید.یگونه یخودیرایهایشیرگدخیر هاییرسخ 

یچشمنمایانیکری  هایشیچروکیافتاد.یدندیویکنار 

؟یآخهیمنیخییلیفضولمیکلیداستانیاینیحاالیبرامییم-
 
گ

خوامیدونم،یشمایجدیدییبراییشماهمییمهایروییمآدم

 بدونم.ی

 آذرخشیخندیدیویگفت:یی

نتیسنگینه،یازیعواقبشییم-  ترسم.ییهیمقداریبراییس 

یکمرییخودیب یکیف  یخودیرایازیدرون  یآبمیوهیویکیک  ونیدخیر ی 

 کشیدیویپاسخیداد:ی

یازیسنمییممییماشکالینداره.یعمه- فهممیگهیورپریدمیبیشیر

ی ینیست.یآخهیبابامیازیالبتهیاینکهیباباممیتازهیمتولدهین  تاثی 

ییازدهیسال.یحاالیبگویدیگهیلحظه ییتولدمیمعتادیبودهییعت 

 خاله.یجانیمنیبگو.ی
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هاییمعصومیاویشدیویبایفرضیبریآذرخشیتسلیمیچشم

کندیویهایبراییاویتعریفییمهییکیقصهیازییجنسیکتاباینک

ییم دیدهانیگشود:یبعدیهایهمیبهیفراموشر  سی 

یخونه- ر 
َ
 میرویزدن.یچهارسالیپیشییهوید

یآبمیوهیفروبردیویکنجکاویگفت:ی یرایدرون 
ین   دخیر

یشد؟ییخب،یخب-  بعدشیچ 

ف...ی-  بعدشیدیدمیاونه.یاصالن،یاصالنیرسر

یکردیویخودیچندیروزیبعدیآذرخشیازیاهایلیخ
 

انهیرفعیدلتنگ

یاویقشنگینشستهی یمردیبهیتن  اهن  یاصالنیانداخت.یپی  رایکنار 

ینبودیاویسختیبودیویاصالنیرایعاشق تریازیپیشیکرد.یدهیروز 

یگذشتیویبراییلحظه تابیبود.یباالخرهیآذرخشیییدیدارین 

یخودیماجراهایگفت.یبهییآمدیوی ییازیسفر   
یدخیر قسمت 

یس النیکهیرسیدیبلندیقهقههیزدیویکوچکیویکنجکاویدرون 

یخنده یخودیرایبهیرخیمردیکشاند.یاصالنیبراییاتمام  ییزیبان 

یصداییمنقطعیشده یرایبرگزیدیویزنیمیان  ییخودیلبیاویصی 

 جنباند:ی
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گاهیفراری- یبهشیگفتمیچنانیزدمیتوییزانوتیویازیتعمی  وقتر

کردمیکردمیازیخندهیترکید.یهریچقدریمنیبایبغضیتعریفییم

یویسیعییم یهیجان  یرویازیقلمینندازمیاونیبیشیر کردمیهیج 

 شد.ییم

ییاصالنیکشیدیویآذرخشیدستیبهیموهاییریشهیزده

 افزود:ی

یویمجبورمونیکردیشبی- بهیخاطریداستانیقشونیکیسر

شونیباشیم.یازیترسیاینکهیولیکنیمیبریمیکیلیمهمونیخونه

یهمهیزدیویتایخودیظهرینخوابیدیویمنمی گریهیکرد.یروییحرف 

شدیکهیمنیدوبارهیزنیتویتیبخوابم.یتهشمیباورشینیمنذاش

 شدم.ی

اصالنیبازوییآذرخشیرایگرفتیویاویرایبهیخودینزدیکیکرد.ی

ضیپرسید:ی یزنیچسباندیویبایلحنیمعیر  لبیبهیپیشان 

 شدیآخهیوروجک؟چرایباورشینیم-

فیویمنیآذرخشی- چونیتویاصالنیبودی،یاصالنیرسر

بودیامایباالخرهییییماهیتایچشمهمونیاندازهمشعور.یفاصله

آبیشد.یاینیگویینقره  فامیخودشیرویآبیرسوندیویسی 
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 پایان.ی

 زاده.ییاسمنیعیل

 1400/12/16تاری    خ:ی
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