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 ترس و وسواس با رایسم رود، یم سهیر خنده از رایسم ػیج با و کند یم پرتاب رایسم طرؾ به را یزیچ ترانه

 با و کند یم پرتش نیزم به ترس با و دیآ یم دستش به سوسک هیشب یکیپالست ءیش کی که تکاند یم را شیها لباس

 دیگو یم گرفته را دلش خنده از که ترانه به رو یناراحت

 !ترانه یاحمم یلیخ -

 دیگو یم سرخوشانه شده بشینص که یراهیب و بد به توجه یب ترانه

 ...شتریب ما -

 میزن یم خنده ریز مان همه و

 ردیگ یم دست به را جمعمان تیهدا دوباره ترانه

 مدرسه؟  کوچه سر یآتشنشان یروبرو میبر هم امروز ها بچه -

 دیگو یم است یکفر هنوز که رایسم

 !کن یشوخ مملکت گهید لشر کی با سرجات نیبش! رینخ -

 شود یم منفجر نمانیب خنده بمب دوباره

 دهد یم لرار مخاطب را رایسم یزر

 ؟یهست جامعه نیا لدرشناس یها آدم جزء تو االن -

 کند یم گرد چشم شیبرا رایسم

 ...بده ریگ سایپل به برو یمرد یلیخ اگه ست،ین یخوب کار ها نشان آتش گذاشتن سرکار و یشوخ یول نگفتم نویا من -

 خندد یم مستانه ترانه

 خوشکالشون البته...میهست هم سایپل آلا چاکر ما -

 .میخند یم هم با همه دوباره و کند یم نثارش یکوفت رایسم

 دیگو یم و ندینش یم آنجا و پرد یم اطیح کنار یسکو یرو ترانه

 ! باال دستا موافما م،یریگ یم یرا -

 میبر یم باال دست رایسم جز مان همه و

  زند یم یچشمک ترانه

 نینامتعارف یخالفا اِند که بشم تون همه لوربون آخ -

 زند یم ؼر کند یم تند را شیها لدم که همانطور و شود یم دور لدم چند رایسم

 !نیشعور یب تون همه که بس -



 .ماند یم امان در خشممان از کالس، زنگ خوردن با که میدو یم طرفش به و میدار یبرم زیخ مان همه اش جمله اتمام با

 

 به و میانداز یم دوشمان یرو را مانیها کوله با،یشک ی دخترانه رستانیدب یآخر سال چهار خورد، یم که آخر زنگ

 .میکن یم حرکت رستانمانیدب کینزد یآتشنان مرکز طرؾ

 کوبد یم ام شانه به ترانه

 ؟ینفرمود فضل اظهار امروز چته تو دختر یه -

 میگو یم و زنم یم زل نمشش زیر صورت به

 !سوزه یم آتشنشان عمو یبرا دلم -

 دیگو یم و اندازد یم ام شانه دور را دستش دانهیل یب

 برده دلتو بگم که خوره ینم بهت هم سنش -

 کوبم یم شکمش یتو آرنج با

 !خودت مال باشه آتشنشان عمو! هات یپسرا فمط یدون ینم منو ی مهیسل! کوفت -

 خندد یم طنتیش با ترانه

 ...ایب کوتاه -

 

 .میشو یم مرکز دفتر وارد هم با و میشو یم رد مرکز سربازِ  ی محوطه از م،یرس یم که یآتشنشان مرکز یجلو

 دیگو یم کالفه و شود یم بلند زشیم پشت از میبود داده لمبش آتشنشان عمو که یا ساله پنجاه یآلا همان

 !داؼونه مون همه روان و اعصاب م،یداشت سخت اتیعمل کی! نه امروز دخترا -

 دیگو یم و رود یم جلو لدم کی ترانه

 میندار مزاحمت لصد که ما آتشنشان عمو -

 زند یم پچ یزر

 !رهیخ لصدمون -

 میخند یم هم با مان همه و

 دهد یم ادامه دوباره ترانه و کشد یم یا کالفه نفس عمو

 میکن تشکر شما ػیدر یب زحمات از میاومد امروز ما! انضباطمونه یب نیا کرد ؼلط عمو -

 دیگو یم و دهد یم تکان افسوس به یسر عمو

 هاتون خونه دییبفرما دیداد انجام رو تشکرتون! باشه -

 دیگو یم یسرتم با ترانه

 ...میدید تدارک ازتون ریتمد یبرا هم شعر کی عمو نه -

 با ما و میبخوان را شعر که کند یم اشاره ما به نگاه با ترانه و ستدیا یم کمر به دست و کشد یم هم در اخم عمو

 آتشنشان مورد در و میا کرده دایپ ترانه خواهر یها کتاب از که یا کودکانه شعر م،یکن پنهانش میکن یم یسع که ییها خنده

 میکن یم خواندن به شروع را است

 فرز و عیسر....مهدمون یبرا شیآت... کنه یم یدراز زبون....برسون خودتو باش زود....مهربون نشون آتش -

 ...ازمون کن دور رو خطر...اریب رو آبپاش شلنگ...نشون و خط براش بکش... رکشونیآژ



 کند یم دیتهد حرص با و ردیگ یم دستش را تلفن یگوش آتشنشان عمو

 ...ارمیم یچطور را آبپاش شلنگ نیفهم یم بعدا صدوده زدم زنگ که االن -

 .میکن یم ترک را مرکز مانیها یخداحافظ با و میخند یم ترس بدون و ذوق با

 نالد یم رایسم شده، جمانیرا خالؾ نیا که هست یروز چند

 ...رنمونیگ یم االرض یف مفسد جرم به آخر -

 دیگو یم دارد همراه استهزارء و یشوخ که یلحن با ترانه

 ؟یاورد باال یگند کی نبود حواسم من که نگو میکن تیاذ میبر گفتم یلعنت -

 کند یم جدا ما از را راهش و کوبد یم اش شانه به یمشت ردیگ یم را ترانه منظور ما، ی خنده با که رایسم

 !امینم شماها همراه گهید من! ایح یب منحرؾِ  کوفت، -

 .کند ینم نگاه هم را سرش پشت ، دهد ینم جواب میکن یم شیصدا هرچه و

 .شود یم جدا ما از کوبد یم نیزم به که ییها لدم با و

 !شدها ناراحت ترانه -

 فتمیب راه کند یم وادارم و اورد یم فشار کمرم به ترانه

 ....شیشناس ینم! شه یم خوب فردا م،یبر ایب -
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 ؟یگرد یم ها بچه نیا بر و دور چرا تو راد، خانم -

 زنم یم زل پوریعل خانم ی پرجذبه ی چهره به بعد و کنم یم دوستانم صورت به ینگاه

 !که باحالن یلیخ چکارشونه؟ پور،یعل خانم -

 .ترکد یم توپ مثل کالس یها بچه ی خنده و شود یم گردو کی ی اندازه پوریعل خانم یچشمها

 دیگو یم کالس وسط از یکی

 چرا!  ره یم در جاش از مهیدل به دم هم اش لوله! داؼونه کالس نیا یبخار! نی یم ریگ ها بچه به فمط پوریعل خانم -

 ستین فکرش به چکسیه

 دیگو یم او به رو و اندازد یم ینگاه یبخار به پوریعل خانم

 کنه درستش ادیب بگو مدرسه داریسرا به -

 اورد یم باال را اش اشاره انگشت و گردد یبرم من طرؾ به دوباره و



 گروهت و تو یکارها گزارش ای بشه ستیب انضباطشون و پونزده به برسه معدلشون کنن تالش یگ یم دوستات به ای -

 !دم یم محترمت مامان و بابا به رو

 رمیگ یم ملتمس را پوریعل خانم دست

 !خوبه هام نمره تمام که من خانم ن،ینکش وسط منو مامان و بابا یپا پوریعل خانم نه -

  کشد یم دستم از را دستش یرحم یب با

 !باال شونیبکش حدالل یشد نایا کیشر که حاال کن یسع گفتم، که نیهم -

 ام یصندل یرو من و روند یم رونیب کالس از پوریعل خانم همراه کالس یها بچه و خورد یم حیتفر زنگ مولع همان

 .شوم یم ولو

 شوند یم جمع دورم پمانیاک یها بچه

 دهد یم ماساژ را ام شانه ترانه

 !یرفت حال از که تو دختر نترس ازش نمدریا -

 ...که ترسم ینم اون از -

 کنم یم نگاه شان همه به و

 ....بفهمه مامانم اگه دیبخون درس کمی ها بچه خدا رو تو -

 است موافك ندفعهیا است مخالؾ که شهیهم هیعل بر رایسم

 !ها بچه گه یم راست -

 زند یم رایسم گردن پشت ترانه

 ..عروس ننه از نیبشنو کالم کی -

  گهید نزن! ترانه اِ  -

 ندینش یم میروبرو یصندل یرو یزر

 م؟یبزن رو ناسالممون حاتیتفر دیل یعنی -

 زند یم کمرش به را شیها دست ترانه

 ! نشان آتش برادران یبرا کردم دایپ ترالن کتاب تو از گهید شعر کی تازه....میکن یم حال میدار یلیخ! عمرا   -

 دیگو یم ذوق با یزر و دهم یم فشار هم یرو را میها لب من

 میکن حفظ بده جون آخ -

 زند یم نك هم رایسم

 یبود اول شاگرد االن یداشت درسات خوندن تو رو ممارست نیا اگه -

 دیگو یم ترانه

 ببند -

 کند یم صدا را نامش حرص با و گردد یبرم سمتش به رایسم

 !ترانه -

 اندازد یم باال هم را شیابروها شیها شانه همراه ترانه

 گم یم رو مانتوت ی دگمه -



 .میزن یم خنده ریز همه ما و کند یم نگاهش رفته وا رایسم

 و کنند یم خم کتابش یرو سر یزر با و کشد یم رونیب فشیک از یرنگ و آب خوش کتاب و رود یم فشیک سمت ترانه

 ...خوانند یم را شعرش بلند بلند

 جوشد، یم دلم من اما 

 ....بدهد را راپورتم نکند که هستم پوریعل خانم حرؾ فکر در هنوز
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 .میرس یم یآتشنشان مرکز یروبرو

 دیگو یم ترانه

 م؟یبر -

 میگو یم من

 بخونم رو شعر من بذار ترانه -

 ش؟یحفظ تو مگه -

 شدم حفظ من نیخوند کالس تو بابا آره -

 کالس خون خر نیآفر -

 دیگو یم یزر

 میبمک سماق م،یکن چکار ما پس -

 کنم یم فکر یکم

 دیبزن دست من خوندن تمیر با هم شما یفکر کی...اوم -

 .میشو یم یآتشنشان سرباز محوطه وارد و دیگو یم ینیآفر ترانه

 .کند یم زیتم را رنگش سرخ نیماش دارد مش،یشناس یم آتشنشان عمو اسم به ما که ییآلا

 کند یم ما به رو است خوب حالش امروز او و میکن یم سالم هم با همه

 شه یم تنگ براتون دلم نیاین روز کی اگه نیداد ادامه رو تونیآزار مردم نمدریا -

 دیگو یم یزر

 !دیینفرما ؟یآزار مردم و ما عمو -

 دهد یم ادامه ترانه



 بانو مهدا حاال و...آتش با ممابله یبرا میبر یم باال رو تون هیروح و مییایم تازه شعر کی با روز هر که ما وهللا آره -

 ...شما خدمت در

 را( ترانه کوچک خواهرِ ) ترالن، کتاب شعر و ستمیا یم صاؾ هم من و دهد یم نشان مرا دستانش حرکت با و

 .زنند یم دست شعرم تمیر با هم ها بچه و خوانم یم

 

 یآتشنشان نیماش

 کشون ریآژ ادیم داره

 نشان آتش یمامورا

 اون داخل اند نشسته

 باشه خطر که ییجا هر

 دادمون به رسه یم زود

 بال و شیآت یتو از

 نجاتمون دهیم یفور

 نیماش نیا دست یعصا

 باالبره و بوم نرده

 ها حادثه و یسخت تو

 اورهی و اری شهیهم

 

 میگو یم ذوق با شود، یم تمام که شعرم اما کشم یم خجالت خواندم که یشعر نیا با خودم از هم خودم

 مهربون آتشنشان عمو میتمد -

 دیگو یم سرمان پشت از یکی کدفعهی

 خبره؟ چه نجایا -

 و کنم  فرار آنجا از چگونه میفهم ینم سرم پشت به کردن نگاه بدون که ترسم یم آنمدر من و دارد ابهت آنمدر صدا

 .باشم دهیترس که دهم یم حك خودم به و شنوم یم سرم پشت هم را ها بچه ی هیبم یها لدم یصدا

 شده تکه تکه ده،یدو بس از شیصدا زند، یم چنگ را ام یپشت کوله ترانه

 !یکن یم...فرار چرا...مهدا... یه -

 ستمیا یم زنم، یم که ینفس نفس با

 ...بدن مدرسه به رو گزارشمون نکنه! سشونهییر... کردم فکر... دمیترس یلیخ یوا-

 زند یم ؼر و برد یم هوا بکوبد، من سر یرو خواهد یم انگار را دستش دو

 میاومد تو دنبال بز مثل هم ما م،یکرد فرار ها یدبستان بچه مثل! خاک یعنی -

 کند یم نگاه سرش پشت به رایسم

 بود جوون آخه باشه بوده سشونییر نکنم فکر -

 زند یم اش یشانیپ یرو را دستش کؾ ترانه



 ؟!یبزن دید اونو یکرد ولت یک تو! مردم یجوونا نخ تو رفت نداشتم نظر تحت نویا مهیدل کی باز خدا یا -

 کند یم لهر دوباره رایسم

 رفتم من خداحافظ نیندار کار ها بچه! ید یم ریگ من به همش! ترانه یخر یلیخ-

 .رود یم شان خانه سمت به و کند ینم توجه میکن یم شیصدا چه هر و

 میگو یم یدلخور با و زنم یم زل میا آمده که یراه به

 شدم دور مون خونه از چمدر نیبب رو احمك من -

 خندد یم یزر

 !بسوزه ترس پدر -

 یبرد رو تمونیثیح و آبرو که تون خونه مهدا برو ایب -

 یروبرو و ابانیخ آنطرؾ مایدل مان خانه چون افتم، یم راه دوباره یآتشنشان سمت به من و میکن یم یخداحافظ هم از

 .ستیآتشنشان مرکز

 .کشد یم شعله وجودم درون جانیه و لرزد یم دلم رسم، یم یآتشنشان کینزد نکهیهم یول چرا دانم ینم

 است ترس از حتما

 .فرستند یم سوئد به مرا فردا نیهم کنم یم ها چه من بفهمند بابا و مامان اگر

 .نمیب یم است، ابانیخ به پشتش که گرید نفر کی با را آتشنشان عمو

 دستم هو کی که کنم رد را میروبرو تردد پر و شلوغ ابانیخ عجله با و نشون دهید که بروم راه یجور کنم یم یسع

 .شود یم رد مرگ نالوس مثل گوشم کنار از ینیماش ممتد بوق یصدا و دهیکش

 دهد یم لرار مخاطبم شماتت با گرفته را دستم که یکس که شده تار و رهیت نگاهم و گرفته ضربان دهانم یتو للبم

 جمع ابونیخ وسط از رو ات جنازه دیبا االن که بودم دهینکش رو دستت اگه ؟یکن ینم نگاه رو جلوت چرا بچه -

 ...میکرد یم

 .کنم ینم کردن بلند سر جرات" خبره چه نجایا"  دیپرس که است نشان آتش همان یصدا صدا،

 .کشم یم دستش از را دستم و میگو یم یدیببخش صدا تن همان با رفته لیتحل میصدا

 .کنم رد را ابانیخ عرض یشتریب دلت با کنم یم یسع ندفعهیا اما کنم یم حس را نگاهش ینیسنگ

 و چشمها چرا دانم ینم یول نمیبب داده نجات را جانم که آتشنشان آن و برگردم خواهد یم دلم شوم یم رد که ابانیخ از

 .گردد ینم ابانیخ آنطرؾ به گردنم

 .دارم یبرم لدم مان خانه طرؾ به و زنم یم نفس نفس
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 کند یم میصدا چرخانم،مامان یم لفل درون دیکل تا که داد، نجات را جانم که است آتشنشان آن یصدا پرتِ  حواسم تمام

 ...یاومد مهدا -

 صالح مامان که آنطور دیبا فمط و رود یم هوا و شود یم دود رونمیب تیشخص و فکرها تمام شوم یم که خانه وارد

 بشوم داند، یم

 جان مامان بله -

 گرفته تماس جان آرش ایب زود خب -

 اندازم یم نیچ را ام ینیب

 "کنم مکالمه نچسب ی پسرخاله نیا با دیبا چرا من ایخدا....اَه!...جان آرش"

 دارم ییدستشو مامان -

 !یفور فرار راه کی

 است؛ مان خانه سالن از لبل راهرو راست سمت که ییدستشو یروبرو را فمیک ، روم یم باال خانه یورود ی پله دو از

 .رمیگ یم پناه ییدستشو داخل و کنم یم پرت

 شمارم یم و میشو یم ییروشو داخل را صورتم و اندازم یم ام شانه یرو و آورم یم در را ام ممنعه

 "زند یم میصدا دوباره مامان االن سه، دو، ، کی" 

 زنم یم حدس که شود یم نیهم و

 کند یم میصدا و کند یم زیت را شیصدا بکشد، یکس رخ به را کالسش خواهد یم که یموالع مثل مامان

 !خانم مهدا -

 کشم یم داد

 !ها -

 کند یم خمیتوب د،یآ ینم در خونش یبزن کاردش که کنم یم تصور را مامان

 !ایب زودتر! گه ینم" ها"  مادرش جواب تیشخص با خانم دختر کی -

 زنم یم پچ خودم با ناالن و جمع را صورتم نهیآ درون

 "باشم تیشخص با دختر خوام ینم من خب"

 .شوم یم خانه بزرگ سالن وارد و کنم یم دل ییدستشو از باالخره

 و شده رهیخ تابش لب ی صفحه به و انداخته پا یرو پا راکش یصندل یرو که نمیبب را مامان توانم یم گرداندن نگاه با

 .شود دهید ادب با و متعارؾ هم خط پشت از کند یم یسع

 .دارد دوست مامان که باشد چنان آن رفتارم و ستمیبا راست کنم یم یسع

 نیبش نجایا ایب دخترم، سالم -

 . شود یم باال ی طبمه در اتالش یراه و دهد یم لیتحو من به را شیجا و زدیخ یبرم جا از مامان

 ...کنم تظاهر میحرفها در دیبا مامان یجلو وگرنه رود یم که کنم یم شکر رو خدا

 .نمیب یم تاب لب ی صفحه ریتصو یتو را آرش ریتصو و نمینش یم یصندل یرو

 .نندیبنش دهیکش اتو و راست و باشن داده لورت عصا که اند برده ارث شان همه لوم نیا انگار



 مشترک وجه اش یمشک یادیز یوچشمها لخت یموها ، نشسته وترشیکامپ زیم یصندل یرو کیپ و کیش یلیخ آرش

 . است مان یلیفام

 زند یم یحیمل لبخند

 یبود مدرسه خوشکله، خانم سالم -

 دهم یم فشار هم یرو را میلبها

 بله پسرخاله، سالم -

 میگو یم یول د،یآ یم بدش پسرخاله میبگو نکهیا از دانم یم

 است؟ مهم یکس چه یبرا یول دیآ یم بدم یاجبار زدن حرؾ نیا از هم من

 کشد یم هم در را شیها اخم

 !جان مهدا پسرخاله، ینگ من به و یکن گوش حرؾ کدفعهی شه یم -

 ندارم یا گهید حس چیه بهت و کنم یم نگات پسرخاله چشم به فمط من یفهم ینم والعا یعنی آرش -

 کند یم نگاهم فخر با و اندازد یم باال ابرو

 ینتون تفاوت یب نجوریهم دم یم لول بهت مینیبب که کینزد از! یدیند کینزد از منو ساله ده تو ،یدار هم حك خب -

 !یبمون

 میگو یم ترانه لول به دلم یتو

 .است گشادش دهان همان مایدل منظورم ندفعهیا و" ببند" 

 یندار یکار ام خسته من باشه -

 !یرحم یب نمدریا چرا شده تنگ برات دلم! مهدا -

 داشتن دوست یکن ینم درک چرا یا رفته خارج! یا کرده لیتحص تو! شه ینم تنگ برات دلم من آرش؟ هیچ رحم یب -

 ستین یزور

 زدیر یم هم به اعصابش

 ...یمن مال تو خونن یم من گوش تو دارن ساله ستیب که چون ره ینم سرم تو -

 پرم یم حرفش وسط

 تو کنم یم خواهش! فهمه یم محبت و ازدواج از یچ سن اون تو بچه کی! بودم نوزاد کی فمط من یعنی نیا آرش -

 نیا ایب...گرفتن طالق االن کردن ازدواج خانواده رسم به که هم اریسام و ایتان نیبب! نده ادامه رو گذشته رسوم و رسم

 میکن منحل رو مسخره رسم

 دارم دوستت من یول -

 ندارم بهت یا عالله چیه من یول -

 ونهیم در یکس یپا -

 .دارم دوست بودنت پسرخاله ی اندازه به رو تو فمط مامان، جان به نه -

 نشه وبیمع ژنمون تا کنن ازدواج هم با لیفام یپسرا و دختر دهید صالح بزرگ خانم! خاصه ما ی خانواده ژن -

 دهم یم تهوع حالت شکل صورتم به

 !باشه وبیمع بعدم نسل ژن خواد یم دلم من اصال! خاص ژن....یع -

 .کند یم لطع را تماس کردن، یخداحافظ بدون و شود یم بد حالش



  دهم یم باال شانه

 ! کردن زحمت رفع -

 .کنم یم یکیدوتا را باال ی طبمه به متصل چیمارپ یها پله اتالم طرؾ به و ردیگ یم ام خنده خودم حرؾ از خودم و

 دیآ یم رونیب است من اتاق یروبرو که اتالش در از مامان

 رفت؟ آرش مهدا؟ -

 حرؾ باهاش نینکن مجبورم گهید خواهشا مامان بست، تماسو یخداحافظ بدون ادب یب ی پسره کرد، لطع رفت؟ کجا-

 بزنم

 زند یم کمر به دست مامان

 یگفت بهش یچ ستین معلوم باز -

 !یچیه من؟ -

 .روم یم اتالم طرؾ به و
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 .است برد تیوا یرو مسائل حل حال در یفرخ خانم

 زند یم نك ترانه

 ادینم در صداش هم کس چیه خر یاضیر نیا از خورد هم به حالم -

 کنم یم منتمل دفترم یتو را ها مسئله

 کنم شاد کمی رو فضا یخوا یم -

 زند یم تخته یرو کیماژ با یفرخ خانم

 !سخته مبحث دیکن سکوت! خانما -

 زند یم ؼر ترانه

 ن؟ید ینم استراحت کمی! گرفت درد مخمون خانم -

 دیگو یم ترانه بند پشت یزر

 گهید میداد رد خانم بله -

 زند یم پچ کالس ته از یکی



 یداد رد شهیهم که تو -

 زند یم مخالؾ ساز شهیهم مثل رایسم

 مینکن استراحت خانم نه که، آسونه یلیخ -

 رود یم ؼره چشم شیبرا ترانه

 جلبک ببند -

 دیگو یم تمسخر با ترانه که کند یم نگاه شکار را ترانه را،یسم 

 گم یم رو فتیک در -

 کند یم بلند صدا یفرخ خانم و گرداند یبرم رو گونه لهر رایسم

 نیکرد خورد رو اعصابم ها بچه -

 کنم یم بلند را دستم

 بدم اسکناس بهتون نیبد!... اجازه -

 کند یم نگاهم متعجب یفرخ خانم

 ؟یچ -

 کنم اسکناسش براتون نیبد گم یم خورده نیگفت! گم یم رو اعصابتون -

 شود یم منفجر خنده از بمب مثل کالس

 کند یم صدا خیتوب با را اسمم یفرخ خانم

 !راد مهدا -

 میگو یم بلند یصدا با و زمیخ یبرم جا از

 !حاضر -

 .رود یم هوا یرو کالس دوباره که نشده، لطع ها بچه ی خنده یصدا هنوز و

 میکوب یم دستش به را دستم من و ردیگ یم زیم ریز را دستش ترانه

 اومد جا حالمون مهدا، گرم دمت -

 .کند کش فرو خشمش تا کشد یم كیعم نفس یفرخ خانم

 دیگو یم آرامش با و آورد یم باال سکوت عالمت به را دستانش شود، یم تر آرام که کالس

 ...دیکن گوش رو اش هیبم لطفا حاال نیکرد هم رو حتونیتفر و یشوخ!  خشکِ  یلیخ یاضیر کالس! باشه!  باشه -

 آخر ؾیرد یزهایم از یکی که مینیب یم و میگرد یبرم صدا طرؾ به همه د،یآ یم کالس یانتها از یبد یصدا کدفعهی

 .اند شده پخش نیزم یرو ها بچه از تا دو و شکسته

 میگو یم ترانه به من و شوند یم جمع دورش همه

 شد نرم بدنشون نماط یالص -

 دهد یم تکان افسوس به سر ترانه و

 !صفر امکانات کنن، جدا پول ما انیمرب و ایاول از دارن ادی فمط -

 دیگو یم رایسم

 !کردن رحمت ضعؾ ایدن نیا از کنم فکر -



 میگرد یبرم طرفش به میکن یم مهارش زور به که یا خنده و درشت چشمان با ترانه و من

 رحمت؟ ضعؾ ؟یچ -

 ردیگ یم اش خنده هم خودش

 !بود زحمت رفع منظورم زدم، لاط!  وا اِ  -

 میخند یم آرام کالس، طیشرا خاطر به سه هر و
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 دیگو یم یشاک ترانه م،یزن یم رونیب مدرسه از هم با چهارنفرمان هر دوباره

 !زهیر یم هم به اعصابم ،یکرد وصل خودت به بویز زلنبو نمدریا چرا تو مهدا اَه -

 اندازم یم ینگاه خودم به

 ؟یگ یم رو کدوما -

 چرخاند یم حدله در را چشمش

 صدادار نوع از هم شون همه خدا لدرت! یچییجاسو بند، پا دستبند، ،یشد جیگ هم خودت که ادهیز نمدریا ماشاهلل -

 ...ره یم راه داره گوسفند ی گله با کنم یم فکر ره یم راه تو با آدم هستند،

 کوبم یم گردنش پشت و ردیگ یم رنگ میلبها کنج که یلبخند با

 کو؟ ادبت! کوفت -

 !یسرباز رفته -

 میخند یم هم با همه

 دیگو یم یزر

 !درخته باال کردم فکر من -

 دیگو یم رایسم

 ؟یک -

 .میخند یم هم با همه دوباره و

 میگو یم کشد، یم ته که مان خنده

 نیا از که ستین تیشخص با خانم کی شان در گه یم مامانم کنم، استفاده نایا از خونه تو ندارم اجازه ه؟یچ یدون یم -

 !کنه استفاده وسائل



 دهد یم تاب و چیپ ییابرو ترانه

 !یباکالس خانم مامان چه گاد یما اوه -

 !پادگانه انگار یکن تیرعا ممررات و لانون دیبا ات خونه تو اش همه سخته یلیخ ترانه نه -

 دیگو یم و دوزد یم آنجا به را نگاهش ترانه م،یرس یم یآتشنشان مرکز کینزد به

 !نکن بکن بگن بهت همش سخته گهید آره -

 .است شلوغ مرکز اطیح

 .میکن یم نگاه را داخل محافظش یها لهیم نیب از و اطیح کنار کوتاهِ  یوارهاید از

 .هستند کردن یباز بالیوال حال در اطیح داخل یآتشنشان ماموران از نفر شش پنج

 دیگو یم ترانه

 !شون یکلون به میدیرس باش رو نجایا -

 دهد یم ادامه یزر

 !بودم دهیند جا کی جذاب آدم نمدریا حاال تا -

 کنم یم زمزمه رایسم

 !جوونن هم شون همه -

 کوبد یم خودش یشانیپ به دوباره ترانه

 !مردمه یجوونا دنبال چشمت تو که باز!  ریسم -

 در دهیپوش یمرد و دیآ یم در صدا به یبلند یصدا با مرکز ریآژ کدفعهی که کند یم ترانه خرج ییگمشو رایسم

 ردیگ یم لرار در ی آستانه در یآتشنشان یها لباس

 !اتیعمل ها بچه -

 .دوند یم مرکز ساختمان طرؾ به همه و

 .دمیشن شیپ روز چند را شیصدا که شود یم یمرد لفل نگاهم من و

 !خاص یصدا کی

 ...خوانند یم متن نستایا یها جیپ داخل که یافراد یصدا مثل

 ...داستیپ بتشیه فمط کاله آن و لباس آن داخل که البته

 کوبد یم میپهلو به ترانه

 !یند لورتش مهدا -

 ها؟ -

 !ینش طرؾ ؼرق گم یم -

 ترانه به و رمیبگ نگاه توانم یم باالخره من و ندینش یم آن داخل و دود یم رنگ سرخ یها نیماش از یکی طرؾ به مرد

 بزنم زل

 !داره یابهت چه نیبب! باشه یخشن آدم کنم فکر دم،یترس صداش از اونروز که هیهمون نیا -

 خارج مرکز از کشان ریآژ مرکز، یها نیماش از تا دو و اند نشسته ها نیماش داخل مامورها از یتعداد بعد، یا هیثان

 ...شوند یم



 دیگو یم زند، یم زل روند یم ها نیماش که یراه به که همانطور ترانه

 !شن یم دهید ینجوریا لباسها نیا تو!باشه یمال نکنم فکر! بابا نه -

 زند یم ؼر که روم یم فرو فکر به ترانه کلمات از

 !گهید هامون خونه میبر شد، پوچ که هم امروزمون حیتفر -

 .کنم یم رد یشتریب اطیاحت با را ابانیخ ندفعهیا داد نجاتم آتشنشان آن که روز آن ادی با من و میکن یم یخداحافظ هم از

 .کنم یم جدا فمیک و پا و دست از را فمیک یزهایآو و یچیجاسو و پابند و دستبند رسم، یم که خانه در دم

 .شوم یم خانه وارد تیشخص با یمهدا کی بعد و اندازم یم فمیک درون

 !ستین خانه مامان

 .شوم یم اتالم وارد و روم یم باال ها پله از آرامش با

 .روم یم پنجره پشت به و کنم یم ول تختم یرو را فمیک

 .است من نگاه درون یآتشنشان مرکز مایدل نجایا از

 ....نمیبب هم باز را آتشنشان آن خواهد یم دلم چرا دانم ینم
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 مهدا؟ چته -

 کنم یم فوت را نفسم و رمیگ یم سفت دورم را کاپشنم

 !زدن یم حرؾ سوئد به رفتن مورد در بابام و مامان دمیشن شبید -

 کشد یم خودش طرؾ به و ردیگ یم باالسرش درخت ی شاخه از را یبرگ

 سوئد؟ برن نیخوا یم بابات و مامان -

 !ارنیب در آرش عمد به منو" بزرگ خانم" حضور در نیخوا یم هم اونجا ببرن، خوان یم منم نه که تنها -

 زدیر یم فرو نیزم یرو و سرمان یرو زرد برگ یکل و کند یم رها را شاخه

 شده؟ ؼرق اتیکشت چرا تو حاال -

 افتند یم نیزم یرو و رلصند یم هوا در بایز چه زنم یم زل ها برگ به

 ! برم خواد ینم دلم من -

 پرد یم نییپا مدرسه اطیح کنار یسکو یرو از فنر مثل کدفعهی



 !التیل یب یِ روان احمكِ  ی مهیسل یب -

 کنم یم نگاه د،یآ یم رونیب دهانش از سرما از که یآلود مه یهوا به بهت با

 !ترانه -

 زند یم لب ظیؼ با

 ! ببند -

 دیگو یم تیجد با و کند یم نگاه میچشمها به و

 !ببند گم یم رو دهنت مایدل -

 بخندم ای بخورم جا لحنش از دانم ینم

 !کن بارم یدار یور یدر ، یفحش بازم نکش خجالت خدا رو تو -

 گرداند یبرم رو چندش با

 !بگم بهت تونم ینم داره یسن تیمحدود فحشام ی هیبم -

 زنم یم لبخند

 !شکست کمرم ؟یکرد بارم نهمهیا چرا اونولت -

 گردد یبرم طرفم به

 پیتر و یاریم ناز بعدا عسل کوزه تو یبر خرخره تا بدن بهت کالس یها ،یخارج شوهر ، خارج ببرنت خوان یم -

 ؟یبرداشت ؼم

 اندازم یم باال شانه

 !ستین که زور ندارم دوست خب -

 کوبد یم سرم یرو و آورد یم باال را دستانش

 اصال کنم، یم رو زتیعز ی پسرخاله یزیکن خودم! ببرن منو انیب بگو بزرگوارت جدِ  جان! سرت بر خاک یعنی -

 !بشه من عاشك بگو! شیلرمز کاله شمیم

 کنم یم ستون کنارم را دستم دو

 شم؟ ینم متوجه من ؟ یکن یم یشوخ ای یزن یم حرؾ یجد یدار االن -

 !جلبک دارم یشوخ باتو من مگه -

 یاریدرم یباز مسخره یدار کردم فکر یش یم ام پسرخاله یِ لرمز کاله یگفت آخه -

 !رهیبگ منو ادیب کنه رنجه لدم شه یم بشم، باالش و لد لوربون کنم، ینم یشوخ ات پسرخاله همون ؾیشر جان به نه -

 گه یم یچ نمیبب کنم یم صحبت باهاش -

 ...خارج بردن یم تو یجا به منو شد یم یچ آخ...کن مسخره رو خودت -

 ردیگ یم را دستم و ندینش یم کنارم دوباره

 شد عاشمم والعا دیشا بگو وجناتم از یه بفرست براش رو عکسم ایب مهدا نیبب -

 خندم یم دل ته از

 ببر بردار مفت رو آرش ایب که منه به اگه! گرفت درد دلم ترانه یوا -

 زند یم برق چشمانش



 رفت شدم عاشمش اصال! داره هم یلشنگ اسم چه بشم لوربوتش -

 !یدیرس اسم دنیشن در عشك به! ها یکرد رد هم نگاه کی در عشك از تو -

 !ینیب ینم هم نهیآ در تو نمیب یم خام خشت در بنده آنچه -

 ...شود یم عوض حالم جو و خندم یم دل ته از ترانه یشوخ و یجد یحرفها با

 میشو یم کالس یراه و شود یم تمام حیتفر زنگ ندیآ یم طرفمان به که یزر و رایسم
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 دیگو یم ترانه خورد یم که آخر زنگ

 دیخر میبر ها بچه -

 .کنند یم موافمت ذوق با یزر و رایسم

 .ندارد یمخالفت رایسم که ستییجاها محدود جزء دیخر

 کنم یم کوک مخالؾ را سازم من ندفعهیا و

 ستین حالش امینم من ترانه -

 !یایب دیبا چرا؟ -

 دیبا ؟یرفت یک با ؟یرفت چرا ؟یبود کجا دهیم چیپ سه ریگ مامانِ  خونه رسم یم رترید نکن، اصرار کنم یم خواهش -

 ندارم حوصله بدم لیتحو مشخصات ذکر با یکتب گزارش

 دیگو یم یزر

 گذشت یم خوش تو با اما -

 زند یم نك هم رایسم

 مهدا گهید ایب -

 دهم یم جواب لبخند با

 گهید ولت کی باشه حاال -

 زندیم رایسم ی شانه به ترانه

 !باشه راحت بذار نکن تشیاذ ریسم -

 .زند یم نك رایسم هنوز و کنم یم یخداحافظ و دهم یم دست یکی یکی ها بچه با کنم، یم دراز  طرفشان به را دستم و



 .اند گرفته میبرا بابا و مامان که ستییها میتصم یپ حواسم تمام یول افتم یم راه خانه طرؾ به

 آتشنشان عمو دنید دنبال به که نیهم و رسم یم یآتشنشان مرکز در یجلو یک فهمم ینم که هستم فکر ؼرق آنمدر

 .کند یم ریگ سبز یگو دو درون نگاهم گردانم یبرم را صورتم

 !  یسبز هر نه اما سبز چشم دو

 ییجادو سبز کی

 شمال یها جنگل مثل

 كیعم و طراوت پر

 .رسم یم شده، رنگ اش یاستخوان یا چانه یرو که یشیر ته و درشت یها لب به کند یم سموط یکم نگاهم

 ؟یآزار مردم یبرا دوباره یاومد -

 ...شود یم پژواک ام ییشنوا یتو وارش یملود یصدا خورد، یم تکان شیها لب

 !است خودش

 .دیآ یم باال دهیچسب هم به یدوابرو با اما بایز یسبزها همان یرو تا نگاهم ناخودآگاه و

 کند یم آب را آدم دل ابروانش گره و لُطر لرزاند یم دل و باستیز چشمانش سبز لدر چه هر

 .ندارم را نگاهم ارتباط لطع توان یول دهم یم لورت را دهانم آب

 نگاهش درون ام زده زل مات،

 ؟ یبزن حرؾ یندار زبون بچه-

 !بچه گفت من به دوباره

 شده لفل زبانم که ام شده جادو چشمانش توسط انگار اما کنم بارش دیآ یم دهانم به چه هر خواهد یم دلم

 اونولت؟ یزد زل یچ به -

 میگو یم زبان لکنت با و میآ یم خودم به آن کی

 شدم یم..رد...تم...داش...من..م...یچیه...یه -

 .دارد یبرم زیخ طرفم به کدفعهی که دارم یبرم لدم عمب عمب و

 کشد یم را ام کوله بند که آورم یم صورتم یجلو را میها دست دهیترس

 !طرفه نیهم از مون خونه ریمس نداشتم، یکار من خدا به -

 ترسم؟ یم او از نمدریا چرا

 است یعصب هنوز شیصدا

 نمتینب من که ییجا برو یدار یخودکش لصد -

 .کنم یم نگاه او دست ی اشاره به و دارم یبرم صورتم یرو از را میها دست

 .ندارم فاصله شتریب لدم کی ابانیخ تا من

 زدم گند دوباره

 آورم یم در را ها یجلفت پا و دست و ها کودن یادا چرا

 رمیگ یم نفس

 ممنون -



 دهد یم رونیب اش ینیب از را نفسش حرص با او و

 داره؟ لذت یآزار مردم -

 یول است وصل اسمش کتیات لباسش یرو افتد، یم نییپا صورتش از نگاهم شده، تار چشمانم دهم، یم تکان ینف به سر

 "تانیکاپ" نوشته زنم یم حدس خودم و زنم ینم زیچ چیه

 خب؟ نگردن، یآتشنشان بر و دور گهید و باشن یخوب یها بچه بگو هم دوستات به پس نیآفر -

 ندارم دوست را کند یم خطاب بچه را ما که لحنش حمارت دارم، دوست را شیصدا چمدر هر

 کن گوش حرؾ یها بچه مثل یول

 میگو یم خب و کنم یم کج را سرم

 !خونتون برو و باشه ابونیخ به حواست و باش یخوب ی بچه هم حاال -

 زند یم حرؾ ها بزرگ بابا مثل

 گردم یبرم طرفش به دوباره اما دارم یبرم کوچک لدم کی و گردانم یروبرم

 میستین بچه ما -

 پرسد یم ده،ینفهم را منظورم انگار کرده، شلوارش یها بیج یتو را شیها دست

 ؟یچ -

 !میرستانیدب آخر سال میستین بچه ما آلا رینخ! نیطرف یدبستان بچه کی با انگار! بچه بچه نیگ یم همش -

 گذاشت لبخند را نامش نشود دیشا که زند یم یمحو لبخند و دهد یم باال را شیابرو تک

 !نیایم حساب به بچه شما من سن واسه -

 است؟ سالش چند مگر کنم، یم نگاهش كیدل

 ....دارند یریپ توهم که ستییها آدم از کنم فکر یول ندارد شتریب سال یس خورم یم لسم

 دهد یم ادامه لبش کنج آلودِ  مه لبخند همان با

  ...نگرد من سن عدد دنبال -

 است؟ بلد هم یخوان ذهن

 !بچه تون خونه برو اطیاحت با -

 و شوم یم رد ابانیخ از تیعصبان با و کنم یم مشت را میها دست گردانم، یروبرم ندارم اعصاب گرید گفت، هم باز

 .روم یم خانه سمت

 .کنم آرام را خودم کنم یم یسع و کشم یم كیعم نفس کی رسم یم که خانه در به

 .اندازم یم فمیک پیز داخل و جدا فمیک و پا و دست از را مامان نظر از جرم مدارک

 .شوم یم وارد و اندازم یم دیکل در، لفلِ  داخل

 شود یم تکرار مامان روز هر سوال و

 ؟یاومد مهدا -

 من تر یتکرار جواب و

 مامان بله -

 !یاحترام خانم جلوس میبر دیبا بخور رو نهارت باال ایب زود دخترم -



 .اورم یم در را کردن هیگر یادا و کوبم، یم نیزم پا

 .ندارم دوستشان و ستندین من سن هم که برند یم یجمع به مرا مامان چرا ایخدا مدرسه، برگردم خواهد یم دلم
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 لبخند و ام نشسته صاؾ ها داده لورت عصا مثل مامان، موکد ی هیتوص به یاحترام خانم یمهمان درون ساعت چهار

 .ام نداده هم نظر داشته امکان که ییجا تا و ام کرده رسم میها لب یرو هم یمیمال

 است مامان یها یدورهم و جلوس منشور نهایا

 کردن لوز بدون نشستن صاؾ

 واشی یلیخ یلیخ لبخند

 !لزوم ولت در مگر نزدن حرؾ و

 .برند یم خودشان با مرا چرا دانم ینم اورمیدرب را مجسمه کی یادا است لرار اگر

 .خورد یم هم به خوردنشان لهوه مدل و افهیل و ژست از حالم

 ...بکشد دوستانش رخ به را آدابش با دختر دارد دوست مامان

 ...نندینش یم هم یروبرو دوئل میبگو تر درست ای کردن کم رو یبرا فمط کنم یم احساس

 ...زارمیب جمعشان از

 !گرید زیچ کی البته و هستم مان یداشتن دوست یها خالؾ و ترانه مدرسه، عاشكِ  من

 .کنم یم وصل خودم به که ییبموهایز ویزلنب ترانه لول به

 ...کند ینم درک را ها نیا اصال مامان که ستین شیب یجهنم من یبرا زهایچ نیا بدون یزندگ

 

 راحت و گشاد لباس کی با را تنگم و دهیکش اتو یها لباس ؼرؼر با و روم یم اتالم سمت دردناک یها شانه و کمر با

 .کنم یم عوض

 .بندم یم پلک و کشم یم دراز تختم یرو دهم یم ماساژ را ام شانه که یحال در

 .ردیگ یم جان شمی یگو جفت کی میها پلک ریز اما

 .شوم یم دهیکش نگاهم پنجره سمت ناخودآگاه و نمینش یم کنم، یم باز پلک

 .ستمیا یم گرفته بخار ی شهیش پشت و زنم یم کنار را پرده روم، یم پنجره کنار تا و زمیخ یبرم

 .زنم یم زل ها آن به که است یآتشنشان روشن یها چراغ م،یروبرو یویو



 .کنم یم گم یآتشنشان یها چراغ نیب را دارد سحر ییتوانا که چشم جفت کی  و زنم یم پلک

 !زده یلحط ما ی خانواده نیب سبز چشمان

 !هستند یمشک ابرو و چشم همه

 !زاغ یمشک هم آن

 !یمشک یها رنگ تمام یورا ستیگرید رنگ خاص سبز آن هم آن سبز،

 شود یم پخش سرم درون اش.یمخمل یصدا لحن و

 داره؟ لذت یآزار مردم -

 شود یم پهن میها لب یرو شرور یلبخند

 !تانیکاپ جورم، چه آخ -

 کنم یم زمزمه بار نیچند را تانیکاپ ی کلمه و

 تانیکاپ

 تانیکاپ

 ...بودم خوانده را اسمش کاش نه ای و ام دهید تانیکاپ والعا دمیفهم یم تا شد ینم تار چشمانم کاش

 .زنم یم زل مرکز روشن یها چراغ به دوباره و
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 به یژیل یصدا با و کند یم ریگ کالس کنار ی شکسته زیم به مانتواَم و دهد یم هلم ها بچه از یکیشوم، یم کالس وارد

 .شود یم پاره انگشت بند کی ی اندازه

 .شوند یم جمع دورم هستند، کالس داخل که ییها بچه

 گرداند یبرم شیسرجا را مانتو ی شده کنده ی تکه یزر

 !مانتوت تو شد خونده فاتحه اَه -

 برن؟ ینم رونیب کالس از رو یلعنت مکتین نیا چرا کنم؟ چکار حاال یوا -

 دیگو یم ها بچه از یکی

 گم یم پوریعل خانم به رم یم االن من -

 دیگو یم من به رو و گردد یبرم بعد مهیدل چند که مینینش یم مانیسرجاها همه

 ...یانبار تو بره یم رو زیم برگرده اداره، رفته یرحمان یآلا گفت پوریعل خانم -

 !هوؾ! برنش یم بعدا شد داؼون من یمانتو خب آره -



 .میشو یم ساکت و مینینش یم مانیجاها سر همه ستیز ریدب ورود با

 .خورم یم ؼصه مانتواَم یبرا کالس ساعت کل یول

 ردیگ یم را دستم ترانه خورد، یم که زنگ

 میبخر یزیچ بوفه از میبر ایب -

 ندارم حوصله من ترانه برو خودت -

 ...نشده پاره که تیعروس لباس شده پاره مانتوت بابا نخور ؼصه -

  ..امیم بعدا من برو تو خورم ینم ؼصه باشه -

 .شود یم خارج کالس از دلخور و آورد یم در را میادا ترانه

 .ام مانده من فمط و کنند یم ترک را کالس ها بچه ی همه

 .شود یم کالس وارد و خزد یم نیزم یرو یزیچ نمیب یم کدفعهی که روم یم ور مانتوام یپارگ به

 .کند یم شیف شیف و زده حله کالس وسط زرد یمار نمیب یم کنم یم نگاه که دلت با

 زمیم ی لبه به کمرم کنم، یم پرت عمب به را خودم شدت با و دیآ یم در سوزش به میگلو که کشم یم یؽیج آنچنان

 .کشم یم ػیج همانطور و کشد یم ریت و خورد یم

 یؽیج هم او کالس وسط رنگ زرد مار آن و من دنید با اما کند یم کالس وارد را سرش یکنجکاو با ها بچه از یکی

 .بندد یم هم را کالس در و کشد یم

 ...زده رونیب دهانش از که زبانش آن با ترسناک مار آن و ام مانده من حاال

 .ام چسبانده پشتم وارید به را خودم و زمیر یم اشک بهار ابر مثل

 کند یم میصدا در پشت از پوریعل خانم

 راد؟ -

 زنم یم زار

 !مارِ  کالس تو دیکن کمکم پوریعل خانم -

 دهم ام یدلدار دارد لصد

 ! رسن یم االن یآتشنشان میزد زنگ دخترم باش آروم -

 دهد یم ُسر من طرؾ به و نیزم یرو را خودش یکم مار

 زنم یم زار وحشت با کنم یته لالب است کینزد

 !من طرؾ ادیم داره پوریعل خانم! دیکن کمکم یوا -

 انیب اتشنشانا تا نخور تکون نترس، دخترم -

 زنم یم هك

 کن کمکم خداجون یوا -

 کند یم نگاه من به و دارد یم نگه راست را سرش و کند یم حلمه را دمش مار

 دیگو یم هك هك با لب ریز

 !یلعنت ؾیکث وونیح! گمشو! گمشو -

 !این من کینزد فمط! باشه! باشه یمهربون و خوب هم یلیخ نه نه -



 خورد یم تکان ذره کی

 کشم یم ػیج مستاصل

 !احمك کثافط این جلو مادرت جانِ  -

 دست به هم بلند ی لهیم کی و است دستش یمخصوص دستکش شود، یم کالس وارد تانیکاپ و شود یم باز در کدفعهی

 ...گرفته

 است سرش پشت هم آتشنشان عمو

 زنم یم زار باشم کرده دایپ را خودم یناج انگار

 کنه یم نگاهم بد یلیخ نیبد نجاتم خدا رو تو -

 دارد یمحو لبخند هم باز

 رمشیبگ من تا نخور تکون جات از! بچه نترس -

 کنم یم کج ام شانه یرو را سرم

 چشم -

 پرسد یم آتشنشان عمو

 ؟یسالم -

 عمو بله-

 شکر یاله -

 .رود یم یلعنت مار طرؾ به اطیاحت با تانیکاپ و کشند یم سرک در پشت از پوریعل خانم و ها بچه

 .ردیگ یم را مار سر دارد دستکش که یدست با و گذارد یم مار گردن پشت را دستش یریمارگ ی لهیم 

 .کنم یم نگاهش و رمیگ یم دهانم یجلو را دستم

 .کند یم شره آن از وحشت که من یچشمها خالؾ بر ستین یترس اش یشمی یها یگو درون

 .است شتریب زورش تانیکاپ یول است یلدرت با مار

 .دهند یم جا محفظه درون را مار و آورد یم تانیکاپ کینزد را یا محفظه سرش پست از آتشنشان عمو

 بکشم نفس دیآ یم ادمی تازه

 !برس درست به برو پاشو شد رفع خطر -

 میگو یم هیگر حال در دهیترک بؽضم دوباره نهمهیا بعد انگار

 !ممنون!  تانیکاپ ممنون -

 آورد یم جلو را دارد، دستکش که یبادست و کند یم ستون نیزم به را اش یریمارگ چوب کند، یم نگاهم خاص

 ؟یش بلند کنم کمکت -

 چسبانم یم وارید به شتریب را خودم

 شده یمار هاتون دستکش! نه -

 !خندد یم

 .دمید را اش خنده ندفعهیا که خورم یم لسم



 و کنم یم پرت ترانه آؼوش در را خودم شوند یم جمع دورم و شوند یم کالس وارد پوریعل خانم و ها بچه ها آن رفتن با

 .کنم یم هیگر هم باز

 دیگو یم پوریعل خانم

 کدفعهی بعد خونشون، برن یم آموز دست وونیح یبرا ها یبعض رو مارها نیا گفتن آتشنشانا شدم، زنده و مردم -

 کنن یم فرار ست،ین که حواسشون

 !کنه لعنتشون خدا -

 زند یم صدا را پوریعل خانم ها بچه از یکی

 ...دارن کارتون آتشنشان  یپورآلاهایعل خانم -

 .رود یم در طرؾ به و کند یم فوت را نفسش پوریعل خانم

 زند یم پچ گوشم در ترانه و

 کرد، دراز تیسو به یاری دست چرا سوال کی فمط بود، جذابم چمدر! داد نجاتت ترسناکه آتشنشان اون! یلعنت سیه -

 ؟ینگرفت

 زنم یم شیپهلو به

 بود یمار دستش ترانه -

 .رود یم سهیر خنده از ترانه و
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 درهم یها اخم با و رود یم یبخار سمت تانیکاپ و شوند یم کالس وارد پوریعل خانم با تانیکاپ دوباره بعد یا لحظه

 .شوند یم ولو نیزم یرو ها لوله و دهد یم یتکان را شیها لوله

 .میرو یم جلو لدم دو یکی ترانه همراه و خورم یم را دردش یول کشد یم ریت کمرم زم،یخ یبرم یصندل یرو از هم من

 کند یم پوریعل خانم به رو یولت ستیدلخور و خشم از پر لحنش

 !....شهیم مرگ ای و تیمسمو باعث بسته ییفضا داخل کربن دیمونوکس شدن جمع ه؟یچ نیدیشن خاموش مرگ خانم -

 دهد یم نشان را ما دست با و کند یم ما ی همه به رو

 !نییشما مسئولش فتهیب خطر به ها بچه نیا از کدوم هر جون -

 دهد یم ادامه تانیکاپ و اندازد یم ریز به سر پوریعل خانم

 و آموزان دانش ی همه لطفا ولت اول صبح فردا! دارن آموزش به ازین مدرسه نیا افراد تمام معلومه که نجوریا -

 ...میایب آموزش یبرا پمونیاک با ما تا دیکن جمع اطیح داخل رو هاشون معلم



 دهد یم ادامه بعد و کند یم مکث یکم

 سالمه؟ متونیحر اطفا یها کپسول -

 د؟یکن امتحانشون شه یم کردن نصب برامون فمط دونم ینم -

 دهد یم تکان دییتا به سر

 ! بشن نصب استاندارد همه ها کالس یبخار نیبگ امروز نیهم لطفا م،یکن یم چک هم رو اوناها فردا -

 اندازد یم ینگاه هم یبخار پشت به

 !نشده بسته بست با هم شلنگ آخ آخ -

 .برود نیزم درون و شود آب دارد دوست خجالت از پوریعل خانم

 .دیآ یم من طرؾ به تانیکاپ کدفعهی 

 کند یم نگاهم نگران

 ؟یخوب -

 .هستم تر کوتاه او از گردن و سر کی ستد،یا یم حرکت از للبم

 دهم یم لورت را دهانم اب

 شدم ونتونیمد من د،یداد نجات منو جون شما ممنونم، ازتون -

 زند یم پلک

 !بچه ماست ی فهیوظ نیا -

 .آورد یم بند را نفسم دارد، سیمؽناط نگاهش زنم، یم زل نگاهش جنگل درون

 .ندارم تیحساس گفتنش بچه به گرید

 .رود یم و بُرد یم را نگاه بند که اوست

 .شوم یم ولو یصندل یرو تا روم یم عمب عمب رفته وا و بلعم یم را رفتنش

 .شوند یم متفرق پچ پچ با ها بچه و کند یم ترک را کالس سرعت با پوریعل خانم

 .شوند یم جمع دورم رایسم و یزر و ترانه

 کوبد یم ام شانه به تیعصبان با ترانه

 !یشانس خوش چمدر یلعنت -

 کنم یم براندازش نگاه با

 !مار؟ با شدن روبرو ای مانتوم شدن پاره یبرا -

 زند یم لب حرص با

 !پرسه یم رو حالت و ده یم نجاتت که یا کهیت نیا یبرا رینخ -

 زند یم زل کالس در به و ندینش یم کنارم یزر

 داشت ییچشما چه -

 زند یم نك رایسم

 !یزد گند باز ریسم یگفت یم که گفتم یم من اگه حاال! گه یم یچ یزر نیبب ترانه -



 کند یم زمزمه هپروت در ترانه

 !یبزن گند یدار حك تیجذاب نماد نیا با بابا -

 دیگو یم هم یزر

 یگفت یآ -

 زمیخ یبرم جا از و خندم یم

 میبخور آب لورت کی اطیح تو میبر نیپاش! نینش ؼرق-
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 .میرو یم یآتشنشان به یلدردان یبرا ها بچه همراه ام گرفته که یسرخ گل ی شاخه با

 .بدهم دستش به را گل نیا تا ستین دلم یتو دل

 .است خلوت یلیخ مرکز اصال ست،ین تانیکاپ یول نشسته زشیم پشت آتشنشان عمو

 .زند یم لبخند ما دنید با عمو

 دهد یم را جوابمان ییخوشرو با عمو و میکن یم سالم یهمگ

 بودم دهیند شما مثل ییها بچه حاال تا خدمتمه یروزها نیآخر که امروز تا خدمتم سال همه نیا تو! بابا سالم -

 .ستین یول گردم یم تانیکاپ دنبال میچشمها با

 دیگو یم ترانه

 ن؟یبش بازنشسته نیخوا یم مگه -

 ادیم حکمم امسال آخر تا گهید آره -

 دیگو یم رایسم

 نیبش بازنشسته ادینم اصال بهتون! ؾیح چه -

 رود یم ؼره چشم سمتش به ترانه و

 دهیرس ولتش گهید ادین ای ادیب -

 یگرید ی چاره بدهم، عمو به را گل دیگو یم ابرو چشم با و زند یم گردد یم او دنبال نگاهم که من ی شانه به ترانه 

 رمیگ یم عمو طرؾ به را گل ی شاخه الجرم ندارم

 نداره رو لابلتون نیا! نیداد نجات رو جونم امروز ممنون عمو -

  ردیگ یم را گل ده،یفهم  را میهوا و حال عمو



 !بهش دم یم اومد ات،یعمل رفته -

 زنم یم لب یدستپاچگ با کوبد، یم ضرب با للبم ضربان و رمیگ یم گر 

 نیهست یکی دوتاتون یعنی...نداره یفرل یعنی ..نه...نه -

 کند درست مرا حرؾ کند یم یسع یمصنوع یلبخند با و ردیگ یم میبازو از یشگونیو ترانه

 کنه ینم یفرل نیدیکش زحمت نفرتون دو هر نهیا منظورش عمو -

 کشم یم یراحت نفس

 نیهم آره -

 دیگو یم لب ریز ترانه

 ببند..کوفت -

 .ام زده توهم و کنم یم اشتباه هم دیشا کند، یم نگاهم ضیؼ با انگار ست،یگرید جور من یرو یزر نگاه و

 .مییآ یم رونیب مرکز از و میکن یم یخداحافظ

 زند یم تشر ترانه

 یکن یم رفتار مونگال مثل مهدا شده چت -

 دیگو یم خاص یحالت با یزر

 !هییخبرا انگار -

 کنم یم نگاه صورتش به ؼضب با

 ؟یخبر چه -

 کند یم حاشا

 ؟یریگ یم پاچه چرا بابا یچیه -

 کند یم مداخله ترانه

 !گذشته سخت بهش امروز نده ریگ بهش یزر -

 زنم یم ؼر دلم یتو

 !"یداد ریگ اون لبل که خودت" 

 .میرو یم مان خانه سمت کدام هر و میکن یم یخداحافظ

 .است بیؼر و بیعج حالم من اما

 !ستییخبرها والعا انگار 

 ...افتاده مؽزم و للب داخل یاتفالات انگار

 مدرسه نیا از من بردن شان نهیگز نیاول چون گفت، نخواهم بابا و مامان به را مدرسه اتفالات کنم یم فکر خودم با

 .بخوانم درس یدولت مدرسه در من نبودن یراض هم اول از است،

 .کنم یم بازدم یراحت نفس ست،ین خانه مامان روم، یم خانه به یولت خدا شکر

 .کنم یم فکر مانتوام میترم یبرا آرامش با و

 .رسد یم ذهنم به یفکر یول آورم یدرنم سر دوز و دوخت از



 اول حالت آن از یول نشده خوب یلیخ زنم، یم اتو و گذارم یم یپارگ لسمت پشت و دارم یبرم چسب هیال تکه کی

 ...شده بهتر یلیخ

 .روم یم طرفش به و کنم یم وصل یجالباس سر را مانتو زند، یم زنگ که خانه تلفن

 دهد یم جواب و است مامان دارم حتم

 !خونه یاومد مامان مهدا -

 مامان بله -

 .برگشتم زود من یبرس کارات به تو تا رون،یب میرفت دوستام از یکی با من خچالهی تو نهارت دخترم، ینباش خسته -

 .دیآ یم در صدا به تلفن دوباره که کنم یم لطع و میگو یم چشم

 .دهم پاسخ را ها تماس ی همه من ستین خانه در او یولت مجبورم مامان امر به یول ندارم حوصله

 دییبفرما بله، -

 جانم یمهدا سالم -

 است آرش! شانس نیا به لعنت دهم، یم لورت را دهانم آب

 ندارم را اش حوصله اصال

 !ستین خونه مامان پسرخاله، سالم -

 بپرسم رو خودت احوال زدم زنگ کردم، صحبت باهاش شیپ مهیدل چند دونم یم -

 میگو یم حرص با

 !یخوند یمهندس دمیشن من که ییاونجا تا وهللا مگه؟ یدکتر -

 کند یم صدا بلند را نامم

 !مهدا -

 ؟یندار یا گهید امر خوبم شد راحت التیخ که حاال! خوبم من ؟یزن یم داد چرا شد کر گوشم -

 !بس و یمن مال تو! لوس ی دختره کن فرو گوشت تو نویا خوب -

 !خودخواه پسره کن گوشت تو نویا هم تو! دارم تعلك خودم به هم فمط! آدمم من باشم؟ یکس مال که ام لهیوس من مگه -

 زنم یم ؼر و کوبم یم تلفن یرو را یگوش و

 !زارمیب ازت! مزخرؾ ی پسره -

 .کشم یم رونیب را یماکاران ظرؾ خچالی داخل از روم، یم آشپزخانه سمت

 میاشتها نچسب ی پسره نیا یول شوم یم رهیخ ها یماکاران جذاب لعاب و رنگ به و کوبم یم هم به محکم را خچالی در

 ...کرده کور را

 .روم یم اتالم طرؾ به و گردانم یبرم خچالی به دوباره رو ظرؾ

 .دوزم یم چشم میروبرو یآتشنشان آن به و شوم یم دهیکش پنجره پشت ناخودآگاه

 .تپد یم نیزم از لسمت نیا یبرا لیدل یب دلم

 ... آمده سرم ییبال کنم فکر

 ...کند یم یخفگ احساس و شده کوچک و تنگ للبم یبرا ام نهیس انگار کند، یم یلرار یب ام نهیس درون للبم

 من؟ از است یحال چه نیا ایخدا
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 پچ دلچسب یصدا کی با گوشم درون یکس بندم یم که چشم یول شده مرگم چه دانم ینم هم خودم نبرده، خوابم شب تمام

 زند یم

 داره؟ لذت یآزار مردم -

 .کنم یم باز چشم للب ضربان با و

 آنجا دم تا دل یپا با و ام شده رهیخ یآتشنشان مرکز روشن یها چراغ به و ام رفته پنجره یپا بار صد از شتریب دیشا

 .نمیبنش تماشا به را یشمی یگو دو آن تا ام دهیدو

 ام شده ماریب نظرم به

 ...مثال یب یچشمها آن ماریب

 

 

 

 .ستمین خمار و جیگ اصال ام، یخواب یب تمام با

 .است زود هنوز مدرسه به رفتن یبرا اندازم یم ینگاه اتالم ساعت به

 .بندم یم سرم یباال و زنم یم شانه را ام یپرکالؼ یمشک یموها

 .روم یم نییپا ها پله از سیسرو از آمدن از بعد

 .نوشند یم را پرتمالشان آب و اند نشسته یخور نهار یسلطنت زیم پشت مامان و بابا

 دیگو یم و اندازد یم ینگاه مچش دور یسیسوئ ساعتِ  به دنمید با مامان

 ؟یشد داریب زودتر ساعت مین جان مهدا -

  کنم یم سالم

 شدم؟ داریب زودتر داره یاشکال! بابا سالم! مامان سالم -

 ربوده؟ چشمانم از را خواب سبز چشم جفت کی که میبگو توانم یم چطور

 ...نوشد یم را پرتمالش آب از جرعه کی کالس با یلیخ و دیگو یم نه مامان



 دوستانم با بعد و آورم، یم در ناهنجار یصداها اش ین با خوردنش مولع و خرم یم سیساند مدرسه در من که بداند اگر

 ...گذاشت نخواهد یبال سرم در مو تار کی حتم به خندم یم بلند یصدا با

 !است وحشتناک هم تصورش یحت

 ...دارم یبرم کوتاه یها لدم طرفشان به

 ...ام خورده کم ُدز با آور نشاط لرص کی انگار دارم، یبیعج حال

 .بوسم یم را اش یملیص و صاؾ ی  گونه و روم یم بابا کینزد

 کند یم نگاهم بهت با بابا

 ؟یدار الزم یزیچ خانم؟ مهدا شده یچ -

 .دهم یم تکان ینف به سر خنده با

 بود شده تنگ براتون دلم نه -

 .زند یم یتیهو یب لبخند و کند یم شره نگاهش از تعجب

 ...زند یم را روابط یاصل حرؾ احترام و ضوابط شهیهم و اند برده یکم ی بهره محبت از خانه نیا افراد

 "است عاشمش ای دارد دوستش: " دیبگو مامان به بابا برعکس ای بابا به مامان ام دهینشن حال به تا

 نیهم هم مامان و دارد یم نگه را مامان احترام و است ادب با العاده فوق بابا نبوده، من حضور در اند گفته هم اگر

 ...عشك یول کند یم تیرعا را اصول

 اندازم یم باال شانه خودم یبرا

 "ام دهیند که من" 

 .نمینش یم مامان چپ دست و بابا یروبرو یبرنز یصندل یرو و زمیر یم خودم یبرا یکمرنگ یچا

 .کشم یم جلو را عسل و خامه ظرؾ یجا دنینوش بعد

 دهد یم تذکر مامان

 !یاریب شکم خواد ینم دلت که شما و چربِ  خامه خانم مهدا -

 زنم یم لب گونه التماس

 !مامان -

 کند یم نازک چشم پشت مامان

 !ینرفت هم ورزشت کالس است جلسه دو -

 .رود یم چرمش ؾیک و کت سمت و دیگو یم یممنون شود، یم بلند زیم سر از بابا

 ؟یزن یم زنگ شما ای بزنم زنگ آرش به من ن،یمه -

 .کند یم ریگ میگلو درون لممه

 آرش؟

 شود یم بلند زیم پشت از هم مامان

 امیب همراهتون منم دیکن صبر بفرستم، پول براش کار اون یبرا لراره ن،یگفت شد خوب -

 رود یم در طرؾ به آماده و دیگو یم یآهان بابا

 هستم منتظرتون نیماش داخل -



 .شود یم خارج خانه از من، از یسرسرک یخداحافظ کی با و

 دارند؟ آرش با یکار چه یعنی

 هست سرشان یتو ییها نمشه و فکرها حتم به ها نیا
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 دهم یم عمب را عسل و خامه ظرؾ

 ...کرد کور را میاشتها آرش اسم

 زم،یخ یبرم عجله با شده دهیچ زیم یرو آنچه به زدن دست بدون رود، یم و کند یم یخداحافظ عجله با که هم مامان

 .کند یم جمع را زیم خودش و دیآ یم یزمان خانم

 ...کنم فکر آرش به خواهم ینم

 !نه امروز

 است تانیکاپ مخصوص امروز

 .دوم یم اتالم طرؾ به 

 از خروج لصد جانیه با و کنم یم وصل هم را فمیک یزهایاو و پابند و دستبند پوشم، یم را ام مدرسه یها لباس زود

 .کنم یم را خانه

 .زند یم زنگ که درک به زند، یم زنگ خانه تلفن

 .بندم یم سرم پشت را در و پوشم یم را میها کفش تلفن دادن جواب بدون

 .است یآتشنشان مرکز یروبرو مایدل و نبش سر من اتاق ی پنجره یول شده والع پهن ی کوچه کی درون مان خانه درِ 

 !یآتشنشان مرکز از یوا

 را رود یم یآتشنشان نگیپارک داخل که را یرنگ یمشک نیماش نگاهم با و کنم یم رد را ابانیخ م،یآ یم رونیب کوچه از

 .کنم یم دنبال

 .کشد یم نیماش سمت مرا ینامرئ میس کی روم، یم کینزد لدم چند

 .شود یم خارج آن از دهیپوش شلوار و کت مرد کی و باز نیماش در

 .دیآ یم سرم بر چه داند یم خدا و شود یم واژگون دلم ظرؾ نوازد، یم ناکوک للبم گردد، یبرم طرفم به نکهیهم

 !یکرم راهنیپ ،یمشک شلوار و کت در ملبس است تانیکاپ



 .دارد رینظ یب ییخرما رنگ کی و شده داده حالت باال به رو بودمشان، دهیند و بوده کاله ریز شهیهم که ییموها

 شده؟ چه مرا

 دارد یبرم لدم طرفم به نهیطمان با و فشارد یم را نشیماش موتیر ند،یب یم مرا گردد یبرم تا

 ؟یدیترس یلیخ روزید مدرسه؟ یر یم یدار -

 دارم را کلمه کی گفتن ییتوانا فمط من

 سالم -

 ده؟یپر رنگت چرا ؟یخوب سالم، -

 شود یم خارج دهانم از یاصوات باالخره تا کنم یم بسته و باز را دهانم بار چند

 !مدرسه رم یم...خوبم -

 ...بچه شکر یاله -

 .زند یم ام ینیب ریز بدجور ادکلنش سرد یبو اما شود، یم رد کنارم از تفاوت یب و

 ! ؼرلم ادکلنش، عطر یها موج انیم هنوز من یول شده مرکز وارد کوبد یم نیزم یرو که ییها لدم با او

 ...ایدر آب یرو شناور ،یگل گلبرگ مثل

 ...رلصان و سبک

 .خندم یم بهانه یب و گزم یم لب م،یآ یم خودم به دفعه کی

 ...ام گرفته جنون دیشا

 .کند یم حرکت پوستم ریز یحس

 .دوم یم مدرسه تا بعد و اندازم یم ینگاه عمب به

 ...باشم آماده تانیکاپ از استمبال یبرا دیبا
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 مایدل گرش،ید همکار کی و تانیکاپ و میا شده جمع وار رهیدا مدرسه، بزرگ اطیح داخل آموزان دانش و ها معلم ی همه

 .کنند یم صحبت آن کردن خاموش و آتش مورد در و ستادهیا یانسان رهیدا مین نیا یروبرو

 .دهند یم آموزش را آتش کردن خاموش کپسول از استفاده ی مهیطر و اند کرده روشن یآتش خودشان یروبرو یظرف در

 .است تنش ابهت پر یها لباس نیا با و شلوار و کت با تانیکاپ پیت کردن سهیمما حال در من ذهن یول



 تانیکاپ زدن حرؾ یپ حواسم تمام من اما خندند یم ها بچه ی همه و زدیر یم نمک ها آتشنشان یحرفها وسط یه ترانه

 ی همه گوش و چشم دارم دوست من کنم، رشیتفس چطور دانم ینم که کشد یم زبانه وجودم داخل بیعج یحس و. است

 ...نشنوند را شیصدا و نندینب را تانیکاپ تا ببندم را اطرافم یدخترها

 زند یم ام شانه به یکس کدفعهی

 مهدا؟ یه -

 زند یم زل میها چشم درون هم او و کنم یم نگاهش من گردم، یبرم ترانه طرؾ به

 زنم یم صدات دارم ساعته کی ه؟یخبر -

  پرسم یم جیگ

 ؟یخبر چه -

 شود یم تانیکاپ ی رهیخ بعد و زند یم پلک بار چند

 !رو مردم پسر یخورد المصبت یچشا اون با -

 .شوم یم متوجه هم را خودم یرو یزر تند نگاه و رمیگ یم دندان به لب زد،یر یم فرو وجودم درون یزیچ

 دیگو یم دیل یب رایسم

 !بکنه خواد یم کار هر بذار ؟یدیم ریگ نمدریا یمنکرات تو مگه ترانه -

 کشد یم سرک طرفش به من ی شانه کنار از ترانه

 ببند تو ریسم -

 .گرداند یبرم ها آتشنشان طرؾ به را صورتش  و کند یم نثارش یکوفت هم رایسم

 دیگو یم تانیکاپ کدفعهی

 نیایب شما -

 .است من به اش اشاره نمیب یم کنم، یم که نگاهش

 دیگو یم یزر که کنم یم نگاهش مات

 امیب من آلا -

 دیگو یم تانیکاپ

 گرفتن؟ ادی رو کپسول با کار نمیبب انیب زدن یم حرؾ که شونیا نه -

 ؟ کند یم یشوخ

 .ستیا ؽهیص چه کردنش خاموش و آتش فهمم یم چه من ام، کرده نگاه را او فمط من

 .زند یم هزار یرو للبم ضربان و دهیچسب نیزم به انگار میپاها

 زند یم پچ گوشم دم و دهد یم هلم ترانه

 !بزن دید کینزد از حاال گه،ید برو زود -

 .دارم یبرم طرفش به را میها لدم یبدبخت با و کنم یم نگاه را ترانه جیگ

 دیگو یم آرام شده، انیم در یکی دنمیکش نفس اما

 بدم خوام ینم که نمره! نداره ترس -

 .ام ستادهیا حضورش یحوال ییجا که است نیا از و ستین ترس از من حال داند ینم و



 دهد یم دستم به را کپسول شلنگ

 کن خاموش رو روبروت آتش خب -

 .کنم یم تماشا را لرزانم خودِ  اش یشمی یگو دو درون فمط من و

 !منو نه یکن خاموش رو شیآت دیبا بچه، باش زود -

 .دهم یم فشار را کپسول یرو اهرم گرید دست با و دستم کی به شلنگ رم،یگ یم نگاه دهم، یم لورت را دهانم آب
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 ...نمانده درونش یللب که یدل و مانم یم من شود، یم یخال ها آتشنشان و آتش از که مدرسه اطیح

 ...دیدو یم پوستم ریز یناب حس خواندنشان از و خواندم یم ها داستان و شعر یتو فمط که داده رخ درونم یاتفال

 ...ام باخته آتشنشان تانیکاپ به را دلم من ام، شده تجربه آن دچار خودم حاال و

 .کشاندم یم خودش دنبال و ردیگ یم را دستم ترانه اطیح وسط از کدفعهی

 کنم یم شیصدا شده هول

 ؟یکش یم منو ماشاهلل یَمشت خر مثل چرا ترانه یه -

 بگم بهت تا ببند -

 !ادب دخترم، باش داشته ادب -

 زند یم کمر به دست و کشد یم مدرسه سیسرو داخل مرا

 خب؟ -

 دهم یم باال شانه

 ؟یبپرس رو سوالت تر کامل شه یم ؟یچ خب -

 آورد یم باال را اش اشاره انگشت

 !ینگ من به اول اگه رمیگ یم ِگل رو دهنت! مهدا -

 میگو یم دهیپر باال یابروها با

 بگم؟ تو به اول دیبا رو یچ! اتتمیادب نیا هالکِ  من -

 ؟یش یم یحال به یحال چرا نشانه آتش اون دنید با بگو! راه اون به نزن رو خودت مهدا -

 جوم یم زیر را لبم شودو یم داغ گوشم پشت تا گونه از



 زنم یم لب من و کند یم نگاهم اخمو و منتظر ترانه

 ها؟ -

 !بزن حرؾ کوفت -

 کنم یم بازدم را نفسم ینیب از

 زنه، یم داؼون للبم بره،یو رو ره یم دلم نمشیب یم یولت.... اوؾ....نمشیب یم یولت شده، چکارم دونم ینم...ترانه -

 ...کنم فکر...اوم...شه یم داغ گرمیج یمسطا وسط اون

 زند یم هوا یرو یبشکن او و کنم یم سکوت

 ! یشد خر عدد کی االن و  یداد دست از رو عملت کنم فکر... آها-

 زنم یم پلک

 ؟یچ -

 !یشد عاشك گم یم تیتسل بهت -

 زنم یم لب یول است سخت حرفش کردن دییتا

 ...آره کنم فکر...ترانه یوا-

 زنم یم هیتک وارید به

 ترانه؟ کنم چکار یگ یم حاال -

 دیگو یم سرخوش

 !جون پسرخاله اون یبرا بشم یجگر چه آخ! خوره ینم تو درد به گهید من، بده رو خان آرش جناب ی شماره یچیه -

 کنم یم صدا را اسمش رفته وا

 ترانه؟ -

 طرؾ! شهیم اهیس گهید روزگارت دونم یم فمط! زنیر یم سرشون به یخاک چه شن یم عاشك یولت دونم ینم من ه؟یچ -

 !یکن ولز و جلز شیدور از دیبا هم تو و کنه یم ناز یه

 !دادنت هیروح از ممنون -

  زند یم زل چشمانم درون رد،یگ یم شیدستها درون را دستم

 !این کوتاه داشتنش دوست از یدار دوستش اگه -

 میشو یم رهیخ هم به دو هر یا لحظه

 .شوم یم گم ترانه کلمات و حروؾ درون من و کشد یم مرا باز ناگهان بعد و

 

 .میرو یم یآتشنشان مرکز به و میریگ یم یگل دسته مدرسه، ساعت بعد

 .است کور و سوت و خلوت یآتشنشان

 ...نشسته مرکز دفتر داخل یمسن مرد فمط و ستین هم آتشنشان عمو یحت امروز

 ردیگ یم مرد طرؾ به و ردیگ یم من دست از را گل دسته ترانه

 میگرفت مون، مدرسه اومدن امروز که ییها آتشنشان از یلدردان یبرا رو گل دسته نیا جناب دییبفرما -

 کند یم تشکر مرد



 گم یم بهشون ن،یکرد لطؾ -

 دهد یم ادامه ترانه

 خلوِت؟ نمدریا نجایا امروز چرا نیببخش -

 دهد یم جواب و سدینو یم یزیچ دستش ریز کاؼذ یرو مرد

 نداشته یکس یبرا یجان خطر دیکن دعا...اتیعمل رفتن ها بچه ی همه بود، گرفته شیآت شهر داخل بزرگ، کارگاه کی -

 !باشه

 .میزن یم رونیب یآتشنشان از یخداحافظ بعد و دیگو یم ی"باشند" موفك ترانه و مییگو یم نیام همه

 زند یم ام شانه به ترانه و درازترم پا از دست من

 !بچه الیخ یب -

 دیگو یم بچه من به تانیکاپ مثل

 زنم یم یالک لبخند

 دیگو یم رایسم

 م؟یکن عوض رو خالفمون و پاتوق ده، ینم حال گهید یآتشنشان نیا ها بچه -

 شود یم نظر هم رایسم با و کند یم نگاه مرا چپ چپ یزر

 گه یم راست ریسم ترانه، آره -

 .زند یم زل من چشمان درون ترانه و دهم یم لورت را دهانم آب من

  میبر فعال...باشه؟...میزن یم حرؾ موردش در مدرسه تو فردا نیبذار -

 کند یم دراز من طرؾ به را دستش و

  حافظ خدا -

 .افتد یم راه اش خانه طرؾ به کس هر و میکن یم یخداحافظ هم با

 و بزرگ یها نیماش برگشتن متوجه رسم، یم ابانیخ آنطرؾ به نکهیهم اما کنم، یم رد را ابانیخ عرض دیناام هم من

 .شوم یم رنگشان سرخ

 .گردم یبرم دوباره را رفته راه شتاب با و ردیگ یم اوج جانمیه جوشد، یم جانم عمك در كیعم یشاد حس کی

 ...کنم یم نگاه را نیماش از ها آتشنشان شدن ادهیپ و ستمیا یم مرکز یها نرده کنار

 !نه که ها آتشنشان

 !آتشنشان کی فمط

 دوده از پر شیها دست و صورت هم کاله وجود با انگار یول گرفته دستش و آورده در سرش از را کالهش تانیکاپ

 .دارد یبرم لدم محکم یول بارد یم شیرو و سر از یخستگ شده،

 حالم اش هیثان چند دنید نیهم شود، یم مرکز داخل و کند یم پاک را گرفته راه اش یشانیپ یرو که یعرل دست پشت با

 .کند یم خوب را

 .برگردم خانه به دهم یم تیرضا باالخره

 !شده کم وزنم دیشا ای شده نرم نیزم سطح ای خورد، ینم نیزم به میپا کؾ کنم یم فکر یحت است بیعج حالم

 ... کرده دایپ نمص نیزم ی جازبه هم دیشا

 ...ستیندیخوشا حس هست چه هر
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 .میشو یم مرکز داخل یعیشف با و رمیگ یم دستم را کالهم م،یگرد یبرم اتیعمل از خسته

 .کند یم ادداشتی یزیچ و نشسته زشیم پشت یاکبر یعل

 کند یم مسخ را آدم عطرشان و داده لرار یپارچ درون که است میمر و سرخ رز یها گل از پر زشیم یرو

 ...روزید از شتریب روز هر! یاکبر ینش گم گل باغ تو زت؟یم یرو خبره چه -

 خندد یم

 !آوردن بچه دختر تا چند -

 زنم یم زل ها گل به متفکر

 "است دخترانه رستانیدب همان یها بچه کار حتما"

  کنم یم نگاهش زند، یم ام شانه به یعیشف

 ارن؟یم تو یبرا -

 کنم یم نگاهش شده درشت یچشمها با و فرستم یم باال تعجب با را میابروها

 چرا؟ اونولت من؟ واسه -

 !شده عاشمت یکی! بزنه باال نیآست برات گهید بگم مامانت به دیبا کنم فکر! بله -

 خندم یم صدا با

 !زده توهم -

 !شده روزش هر کار نه -

 کنم یم ترش رو

 ! دیکن منصرفشون اشتباه فکر نیا از لطفا د،یهست من یبابا مثل شما جان یعیشف -

 ردیگ یم را دستم

 میبزن حرؾ خلوت یجا کی میبر ایب -

 دیگو یم که ستمیا یم شیروبرو نهیس به دست م،یرو یم شگاهیآسا داخل به

 ؟یباش تنها ینجوریا یخوا یم یک تا -

 هست؟ یمشکل م،یراض من -

 کنم حتتینص گفت یم بود زده زنگ شیپ روز چند مامانت ؟یکن ینم فکر ازدواج به چرا! ادهیز مشکل بله -

 کنم یم فوت را نفسم

  یافسردگ دخترش ادتونهی شد؟ یحال چه همسرش ادتونهی ادتونه؟ی شد دیشه ژنیب یولت جان یعیشف -



 همه نیا با تا باشم داشته یا خانواده خوام ینم یول دم یم هم رو جونم خاطرش به هستم، شؽلم عاشك من گرفت؟

 !بسوزن هم اونا شؽل نیا مشکالت

 شدم؟ دیشه خدمتمه، آخر سال االن نیبب منو م،یبش دیشه مون همه لراره مگه -

 مینکن بحث اش درباره شه یم جان یعیشف -

 ...شده تو عاشك بدجور دخترا اون از یکی! نه -

 زنم یم لب الیخ یب

 !شه یم سرد ششیآت بگذره ولت چند -

 اندازد یم باال شانه

 ست؟ین تانیکاپ پرسه یم و ارهیم رو گلش شاخه یول نتیب ینم نکهیا با ادیم روزه ده بود، گفتن من از -

 زنم یم پوزخند

 تان؟یکاپ چرا تان؟یکاپ -

 گرفته لبخند طرح شیها لب هم او

 !گه یم رو تو یول تانیکاپ بگه بهت دهیرس جهینت نیا به کجا از دونم ینم -

 دهم یم تکان یسر کالفه

!  داؼه االن ؟!هست یسن فاصله ما نیب چمدر یدون یم کن، دشیناام من از یجور کی اومد دوباره اگه جان یعیشف -

 ...ادیم شیپ شیزندگ تو یلیخ ایعاشم و عشك نیا از

 !خودته کار یکن دشیناام یخواست چه؟ من به -

 کشم یم رونیب بمیج از را ییها نامه

 !برادر نیبب رو نایا -

 ردیگ یم دستم از را ها نامه

 ه؟یچ نایا -

 برام نامه که بس کرده وونهید منو روز اون از یکی یفرستاد منو! آموزش دخترانه، رستانیدب یرفت یم خودت دیبا -

 !نوشته

 خندد یم دل ته از یعیشف

 ایب کوتاه ،یدار عاشك همه نیا ایب -

 بشه هیتنب تا رشونیمد دست بدم رو هاش نامه خوام یم -

 گذارد یم دستم کؾ را ها نامه

 ساده و صاؾ یلیخ! پاکه نگاهش ارهیم گل برات که یدختر اون یول ندارم کار ایباز جنگولک نیا به من ،یدان خود -

 ! فهمم یم رو نگاه اون و ها نامه نیا نیب فرق گذشته ازم یعمر من است،

 ...دهند یم دل یکس دنِ ید کدفعهی با چرا زنم، یم زل ها نامه به ، رود یم رونیب در از

 .کشم یم دراز شگاهیآسا تخت یرو و زمیر یم آشؽال سطل داخل را ها نامه
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 .کنم یم فکر د،یگو یم یعیشف که دختر آن به و زنم یم زل سمؾ به

 .بدهم نجاتش شده دچارش که یاشتباه نیا از دیبا

 ...دهینکش درد و ؼم یب یا بچه دختر هم آن ندارم، یکس به دادن یبرا یدل من

 .بدهم نشانش را فاجعه عمك دیبا

 .دارد فاصله ها فرسنگ او یایدن با من یایدن

 .کنم روشن را فشیتکل دیبا

 .بندم یم پلک خسته

 

 

 .ام داده شیها خنده به دل من که دیآ یم یدختر کردن هیگر و خواستن کمک یصدا گرفته، را جا همه آتش

 .است تر عیسر ها آن از آتش یول ام زده زنگ یآتشنشان به

 .دیآ یم سوختن جرق و جرق یصدا شکسته، ها شهیش کشد، یم زبانه کوچه به سوم ی طبمه یها پنجره از اتش

 ...کرده پر را فضا سوخته پارچه و کاؼذ و چوب یبو

 .کند ینم باز را در یکس کوبم یم در به چه هر است، بسته خانه یآهن در

 .خورد ینم یتکان شدن باز یبرا که است محکم آنچنان در آهنِ  و 

 .رفت باال و گرفت آن به دست شود ینم و دارد سنگ ینما همه هم وارهاید

 .سوزاند یم را صورتم پوست گرما هرم د،یآ ینم سوختن یصدا جز ییصدا گرید

 کشم یم داد که هستم یکس تنها اند ستادهیا زده وحشت که یتیجمع انیم من و زند، ینم ترس از للبم

 !حنّا! حنّا -

 .نباشم شانیپا و دست یتو تا کند یم مهارم و ردیگ یم مرا یها دست مامورها از یکی رسد، یم ینشان آتش نیماش

 ...کرده سیخ هم مرا صورت و سر زندیر یم خانه یرو ها شلنگ از که یآب

 شوند، یم خفه که دندیکش یم سرک آسمان به که ییها دود رد،یگ یم فرا را جا همه که دوده شود، یم ؾیضع که آتش

 .آورد یم خانه ی شکسته یها پنجره یروبرو و دهیچیپ یا پارچه انیم مرا یآرزوها دختر جان یب جسم یمامور

 کشم یم داد میگلو ته از وجود تمام با

 !حنّا -

 دهد یم تکانم یکس و سوزد یم میگلو



 ان؟یک ان؟یک -

 ...داده نجاتم ام هرشبه کابوس انیم از یکس کنم، یم باز پلک آرام

 .چکد یم بالشتم یرو و ردیگ یم راه چشمانم کنار از اشک

 ردیگ یم را میموها و یشانیپ عرق است، دستش که یدستمال با یعیشف

 ؟یدید یم خواب بازم -

 دهم یم تکان حرفش دییتا ی نشانه به را سرم آرام و خورم یم را بؽضم

 کنه؟ یم ات آشفته ینجوریا یخواب چه یبگ یخوا ینم هنوز -

 دهم یم تکان را خشکم زبان یسخت با کنم یم یخفگ احساس

 گفتم بهت یروز کی دیشا -

 گردد یبرم یآب وانیل با و شود یم دور من از یکم کشد، یم آه

 بخور آب للوپ کی پاشو -

 .کنم یم هیتک دستم کنار وارید به و نمینش یم

 کنند یم نگاه مرا نگران و هستند داریب اند بوده استراحت حال در که هم ییها بچه ی هیبم

 کردم؟ دارتونیب من ها بچه شرمنده -

 .شوند یم خودشان سرگرم و ستین یا مسئله ندیگو یم و کنند یم یناراحت اظهار من یبرا فمط همه

 .ردیگ یم یندیخوشا یخنک وانیل یسرما از دستم کؾ رم،یگ یم یعیشف دست از را آب وانیل

 .کند یم خنک هم را میگلو راه آب کشم، یم سر جرعه کی

 بندم یم پلک و دهم یم هیتک وارید به سر

 از لسمت کی ادیز و کم گذارم یم هم یرو پلک مولع هر است سال ده بردارد، سرم از دست خواهد یم یک ایرو نیا

 ...دیآ یم خوابم به ماجرا نیا

 .دوم یم انهیآش طرؾ به ها بچه با و گذارم یم زیم یرو را وانیل چد،یپ یم شگاهیآسا یتو ریآژ یصدا
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 .است خراب والعا حالم اما رفته، در دستم از  دنشیند حساب

 یزیچ درس از نه گرید نمشیب ینم که حاال که کرده کار چه دلم با و آورده سرم بر چه روزه چند دنِ ید نیا دانم ینم

 !یزندگ از نه و فهمم یم



 .زمیر یم اشک و یآتشنشان ساختمان آن به زنم یم زل و پنجره پشت شود یم پاتولم خانه، به دنمیرس محض به

 .است یا ؽهیص چه گرید دنشیند نیا واردم تازه عشك، در من شده، مچاله نهیس درون للبم انگار

 

 

 زند یم ام شانه به ترانه خورده، آخر زنگ

 ن؟یدار ؾیتشر شما خورد زنگ مهدا، یه -

 زمیخ یبرم زیم پشت از و اندازم یم دوشم سر را فمیک حوصله یب

 اومدم -

 زند یم زل چشمانم درون

 !ت  افهیل نیا دنید با امروز کردم دق چته؟ خب -

 زنم یم هك و اندازم یم ترانه آؼوش در را خودم کدفعهی

 شده تنگ براش دلم ترانه -

 کند یم میجدا خودش از و ردیگ یم را میها شانه

 ؟ تنگه دلت یک یبرا! گاد یما اوه-

 بزنم حرؾ یکی با دیبا و است دنیترک حال در دلم هم و کشم یم خجالت هم

 تانیکاپ یبرا -

 زند یم صدا را اسمم بهت با و زند یم زل سمیخ نگاه درون

 باشه یجد احساستت کردم ینم فکر مهدا؟ -

 دهم یم لورت رو بؽضم

 کنم یم دق دارم -

 کشد یم آؼوش به مرا و ردیگ یم را میها شانه

 مرده؟ ات ترانه مگه ؟یکن یم یخودخور تو نمدریا چرا! ینگفت زودتر چرا زم،یعز -

 کشد یم را دستم مچ و کند یم جدا خودش از مرا بعد

  کنم یم الخ الخ رو درآورده منو دوست اشک که یکس اون سر یموها میبر ایب -

 کنم یم شیصدا ترس با

 !نه! ترانه -

 دهد یم فشار را دستم

 .ندارم کار که تو عشك با نترس، -

 .خورند یم جا ترانه اخمو و یجد صورت و لرمز چشمان دنید با اند، ستادهیا منتظرمان اطیح در کنار رایسم و یزر

 پرسد یم رایسم

 ها؟ بچه شده یچ -

 دیگو یم هم یزر



 شده؟ یزیچ -

 دهد یم جواب ترانه

 هم اگر میایم شد، تموم کارمون هم ما ، شاپ یکاف نیبر ییتا دو شما م،یدار کار ییجا کی امروز مهدا و من ها بچه -

 ! خونه نیبر شما شد رید

 زند یم نك رایسم

 نداره مزه شما بدون! ترانه -

 کند یم بلند صدا و کند یم اشاره من به ترانه

 !گهید روز کی یبرا باشه یگذرون خوش! گهید دیبر! ینیب ینم رو حالش -

 شود یم درهم اش چهره یزر

 خبره؟ چه نیبگ هم ما به! مینامحرم ما حاال -

 کند یم برانداز را یزر نگاهش با ترانه

 گم یم هم شما به باشه ه؟الزمیچ نامحرم -

 .افتد یم راه یآتشنشان طرؾ به محکم یها لدم با کشد یم مرا دست که همانطور و

 .میزن ینم یحرف کداممان چیه یول شود یم آرامتر م،یشو یم دور ها بچه از که یکم

 .ردیبگ لاب را لامتش میچشمها لحظه کی دیشا بشوم ترانه دیمر که هستم تانیکاپ دلتنگ آنمدر

 ستدیا یم یگلفروش یجلو راه سر

 بخر رو گلت برو -

 .میآ یم رونیب و خرم یم میمر شاخه کی شوم، یم یگلفروش وارد و زنم یم یتلخ لبخند

 ؟یدیخر میمر چرا -

 بده؟ -

 کند یم کج را شیلبها

 یخر یم رز شهیهم کردم فکر! نه -

 داره یخوب عطر دارم، دوست یلیخ هم میمر نه -

 زند یم هوا یرو یبشکن

 ها؟ بشه، تو ی خاطره ریدرگ شهیهم میمر عطر با یخوا یم -

 ردیگ یم رنگ میلبها یرو یکمرنگ لبخند

 باشه؟ داشته دوستم اونم ترانه شهیم یعنی -

 کنم یم هالکش باشه، نداشته دوستت داره جرات مگه -

 کشد یم را دستم دوباره و

 !دستش کؾ بذارم رو حسابش تا فتیب راه -

  داخل عمو م،یرس یم که یاتشنشان مخصوص یا شهیش اتالک یروبرو به

 .زند یم لبخند دنمانید با و نشسته

 .میگو یم سالم آرام من و یمدع ترانه



 دهد یم جواب یمهربان با عمو

 بابا سالم کیعل -

 پرسد یم ترانه

 نه؟یهم یمردانگ و مروت رسمشه؟ نیا عمو شییخدا -

 رود یم باال عمو یابروها

 بفهمم منم بگو آرومتر بابا؟ شده یچ -

 کند یم اشاره من به

 ! انصافتون یب تانیکاپ او دنِ ید لحظه کی یبرا ره یم بدنش از روح داره د،ینیبب رو معصوم طفل نیا -

 کشم یم را ترانه یمانتو ی گوشه و گزم یم لب

 !ترانه -

 !یزن ینم دم و ید یم جون باشه تو به! نزن حرؾ تو ببند، -

 زند یم گره زیم یرو را شیدستها عمو

 بابا؟ کنم چکار من یگ یم تو -

 متاهل؟ ای مجردِ  تانتونیکاپ یآلا نیا د،یکن روشن رو هستم دوستم دلواپس یلیخ که منو ؾیتکل اول شد، نیا نیآفر -
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 چسبد یم ام نهیس به دارد امکان که ییجا تا خجالت از من سر و خندد یم عمو

 هستند مجرد که... انِ یک جناب همون تانیکاپ از منظورتون اگه -

 .رود یم ادمی دنیکش نفس و شون یم ذوب انگار بدنم یها سلول کند، یم سموط وجودم درون یزیچ

 !انیک

 !انیک

 !من انیک

 .کند یم سموط وجودم لعر به ظیؼل یعیما چون للبم گذشته، ذهنم از که یزیچ از و بندم یم پلک

 دهد یم ادامه و دهد یم فشار را دستم مچ یخوشحال از ترانه



 م؟یکن چکار مشکل نیا حل یبرا نیبگ ما به جان عمو حاال! الحمدهلل خب -

 زند یم لب آرام و آورد یم جلو را سرش

 بکنم براتون تونم یم کار کی فمط من وهللا -

 دهد یم ادامه عمو که میکن یم نگاهش منتظر دو هر

 !مرکز رونیب ادیب گلتون گرفتن یبرا کنم جیپ رو انیک تونم یم االن -

 دیگو یم ترانه و زنم یم زل عمو به ستین وصؾ لابل که یحال و درشت یچشمها با

 !برادر بده رتیخ خدا دستتون، لوربون آ -

 کنم یم نگاه ترانه به کرده هول

 کنم یم سکته ترانه نه -

 زند یم لب آرام

 ببند -

 دهد یم عمو لیتحو یگشاد لبخند بعد و

 خندد یم و دهد یم تکان سر عمو

 حاال؟ کنم چکار -

 دیگو یم عمو به رو و ردیگ یم میپهلو از یشگونیو ترانه بزنم، یحرف میآ یم تا

 !رو شمشادتون شاخ نیا دیکن جیپ پرسش؟ و یکین -

 کند یم جیپ را اسمش شیروبرو کروفنیم با عمو

 !ینگهبان ایب انیک -

 .شود یم بازدم و دم صدا با نفسم و ردیگ یم ضرب دهانم یتو من للب و

 .میشو یم دور ینگهبان از لدم چند ترانه ی هیتوص به و ردیگ یم مرا دست و کند یم تشکر ترانه

 .ردیگ یم لرار نگاهم رسیت در انمیک میبگو بهتر ای من تانِ یکاپ که کشد ینم مهیدل به دیشا

 به خنده با و دارد تن به است؛ وصل شیها شانه و نهیس به یآتشنشان یها برچسب که یمشک ی مهیجل با دیسف راهنیپ

 .دیآ یم ینگهبان طرؾ

 

 !کن اطیاحت دنیخند یبرا یاندک ، کشدمرا یم ات خنده
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 آتشش ام یدلتنگ کنم، یم شیستا را شیباال و لد نگاهم با کند، یم گفت و گپ او با یمهربان با و رود یم عمو طرؾ به

 .سوزاندم یم درون از و ردیگ یم گر شتریب

 ...شود یم معنا آب با که یماه مثل دیآ یم لبانش به لبخند چمدر

 .ندینش یم صورتش یرو یظیؼل اخم و گردد یبرم ما طرؾ به کدفعهی که هستم شیتماشا محو

 زنم یم لب دهیترس و دهم یم لورت را دهانم آب

 ترانه؟ میبر -

 دهد یم جواب سرتك ترانه

 ؟یبزن جا یخوا یم شیدید روز چند بعد کجا؟ -

 .کنم یم حس را ام نهیس ی لفسه دیشد حرکت دارد، یبرم لدم ما طرؾ به ولار با و ستدیا یم راست انیک

 ...است جور دلم خواست با شیها لدم یصدا چمدر

 .ندارد را بدنم داشتن نگه توان میپاها

 شود یم پاره دلم بند که کند یم کیشل من دل بند به را نگاهش انگار دنشیرس با

 ن؟یداشت کار من با سالم، -

 !یمن کار تمام تو ندارم کار

 برسد میها هیر به ژنیاکس تا کنم یم تمال و میبگو توانم یم را سالم ی کلمه یآوا فمط من و کند یم سالم بلند ترانه

 زند یم ام شانه به ترانه

 !بهش بده گلُ  -

 برم یم باال طرفش به را دستم و کنم یم جمع را میروین یبدبخت هزار با

 دییبفرما -

 حله؟! دادم انجام رو ام فهیوظ فمط من نیاین تشکر یبرا گهید لطفا یول دخترم، ممنون -

 زند یم ؼر طلبکار ترانه

 دخترته؟ نیا -

 دهد یم خرج به نرمش انیک

 !خواهرم خب -

 دل کی توانم یم من و کند یم نگاه را ترانه است خوب چمدر شوم، یم رهیخ شده، جلب ترانه به توجهش که انیک به

 .کنم نگاهش ریس

 رود یم اشاره من طرؾ به را دستش خشونت با ترانه

 خواهرته؟ نیا -

 زند یم یمحو لبخند انیک

 !مادرم ممنون بگم خوره ینم مادرم به سنش خب -

 کشد یم نفس حرص با ترانه

 ؟یندار یا گهید دگاهید -

 دیگو یم یجد بعد و شود یم متفکر یکم



 !نمتونیبب هم مزاحم تونم یم چرا -

 زند یم لب تیجد با هم ترانه

 !باشه شده عاشمتون که باشه یکی دیشا! کهیکوچ دتونید رهیدا چمدر -

 زند یم شخندین

 !نیسیبنو رو مشماتون نیبر! کمه زایچ نیا یبرا سنتون -

 رود یم باالتر شیصدا و شود یم مشت ترانه یدستها

 ه؟یچ عشك یفهم یم! شده تو عشك ولته چند من دوست نیا مشك! یراض خود از یآلا! یخودخواه تو چمدر -

 شده یعصب هم انیک

 ؟یگ یم یچ تو!  نداره زبون که خودش -

 دهد یم ادامه یول کشم یم را نشیآست د،یآ ینم کوتاه ترانه

 ! رفته نچسب تو یبرا دلش یول! نشده همکالم یپسر با حاال تا که پاکه نمدریا دوستم -

 دیگو یم روح یب و سرد انیک

 باشه خودم سال و سن هم که کنم فکر یکس به دمیم حیترج -

 خی ترانه، از بدتر من و شود یم الل ترانه که زده یلیس ترانه دهان در رحمانه یب راستش، و رک حرؾ با انگار

 نیزم یرو دستم از بود معلك هوا وسط که دستم گل ی شاخه و... لرزد یم میلبها و کنم یم نگاهش مات... زنم یم

 .شود یم من لفل هم انیک نگاه و افتد یم

 .دیگو یم لب ریز یاله اال اله ال و کشد یم یپوف بندد، یم پلک زد،یر یم که میها اشک

 .اندازد یم ریز به سر 

 .دارد یبرم نیزم یرو از را گل شاخه و شود یم خم بعد یکم

 رفته لیتحل شیصدا

 !یآورد برام که یگل یبرا ممنون -

 زنم یم هك من و

 کشد یم را دستم ترانه

 !یراض خود از خودخواهِ  آدم نیا یبرا تو، لشنگ دلِ  نیا ؾیح میبر ایب! شم فدات زینر اشک! مهدا! مهدا -

 کند یم زمزمه یعصب انیک

 طونیش دل بر خدا لعنت -

 ستین بردار دست ترانه

 ! دختر کی دلِ  شکستن با ؟یملت کی لهرمانِ  ینجوریهم! ادما یبعض سنگ دل بر و طونیش دل بر خدا لعنت آره -

 گذارم یم دهانش یرو دست وحشت با و گردم یبرم ترانه طرؾ به

 ! کنم یم خواهش!...نکن بارش درشت! ترانه نگو-

 کند یم نگاهم حس از پر ترانه

 رمیگ یم را ترانه دست و اندازم یم نییپا را سرم

 میبر ایب -



 کند یم ینیسنگ میها شانه یرو نگاهش ینیسنگ یول میشو یم دور یآتشنشان مرکز از هدؾ بدون و
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 ...شده رشیدرگ شتریب یلعنت دلِ  نیا اما دمیبر یم دل او از کرد حمم در که یکار نیا با دیبا

 .کنم اش رحمانه یب رفتار خرج تا کند ینم دایپ راه دلم به نه زبانم به نه راهیب و بد کالم کی

 ۱ستمیا یم پنجره پشت زم،یر یم اشک فمط

 کنم یم تکرار را کلمه کی مهیدل به دم و زنم یم زل یآتشنشان مرکز به

 انصاؾ یب...انصاؾ یب...انصاؾ یب -

 

 

 و بخورم لرص مورد یب ندارد دوست مامان آخر ام، کرده دایپ ها لرص نیب از آرامبخش لرص کی یبدبخت هزار با

 .کنم مصرؾ دارو پزشک ی نسخه با دیبا حتما

 آمده سراؼم به جمعه و پنجشنبه دردآور، روز آن از بعد ام، شده ولو تخت یرو که است روز نصؾ لرص خوردن با 

 ...اند تنده دورم لهیپ چون که خانه وارید و در و ییتنها و

 کند یم میصدا نییپا از مامان

 گرفته تماس آرش ایب مهدا -

 !یلعنت آرش

 .بردارد سرم از دست مامان دیشا خوابم، من یعنی بندم، یم پلک حرص با

 !یواه است یالیخ اما

 .دیآ یم اتالم به دست به یگوش مامان

 شود یم ساطع شیصدا از تعجب

 ...سازه یم رو اش ندهیآ داره نشسته دخترم کنم یم فکر بگو منو ؟یندار ؾیتکل و درس تو مگه ؟ یخواب تو مهدا؟ -

 شود باز مولع یب که یدهان بر لعنت

 ستین خوش حالم مامان -

 .کنم یم باز را چشمانم یال و

 دارمیب دیفهم گرید



  گذارم یم ام یشانیپ یرو را دستش کؾ و ندینش یم کنارم

 ؟یندار که تب -

 برد یم باال گوشش کنار را یگوش

 رهیگ یم تماس باهات خودش بعدا حاله یب کمی خاله، آرش -

 ردیگ یم طرفم به را یگوش مامان نشده، یراض او و ستین اری من با بخت انگار اما کشم یم یراحت نفس

 بپرسه رو حالت خواد یم آرش ، مهدا -

 کشم یم داد و روم یم در کوره از کدفعهی

 !نیدار یبرنم سرم از دست چرا بابا! بپرسه رو حالم خوام ینم! خوام ینم -

 !ستیک دست ایدن بفهمد هم خط پشت خان آرش تا کشم یم داد عمد از

 .کند یم نگاهم زند یم دو دو که ییچشمها با و متعجب مامان

 ...دهینشن مرا بلند یصدا کرده، بزرگ مرا که یسال نهمهیا طول در دارد هم حك

 زند یم لب کرده هول و ردیگ یم گوشش کنار را یگوش بالفاصله

 حافظ خدا فعال... خاله -

 خرابم حال خودش شیپ انگار و دیآ یم کنار خودش با کم کم و دهد یم ادامه من کردن نگاه به و کند یم لطع را تماس و

 دهد یم ربط یگرید زیچ به را

 یدور کی میبر شو حاضر پاشو ببرم، حیتفر و گردش رو تو نتونستم شده، ادیز یلیخ کارهام ولته چند دخترم ببخش -

 ...میبزن

 !میآ یم ،یبر یم خانه یروبرو یآتشنشان مرکز به مرا اگر" 

 نه؟ شود، یم محسوب یعلم گردش کی

 "شود ینم باز دلم گرید ایدن نیا یکجا چیه وگرنه

 ردیگ یم راه میها اشک

 ندارم یخوش حال دیکن باور زدم، داد مامان نیببخش -

 دهد یم گوشش پشت را اش یمشک و بلد بایتمر یموها

 رونیب میبر پاشو گم یم خب -

 دهم یم تکان نیطرف به را سرم

 دیبذار تنهام شه یم فمط ندارم، رفتن رونیب ی حوصله...نه -

 ...یول -

 مامان کنم یم خواهش -

 .کند ینم یکار انجام یرو اصرار که است نیا خوبش عادت یول کند یم نگاهم مات

 زند یم لب آرام و خورد یم یتکان تخت زد،یخ یبرم تخت یرو کنارم، از

 کن صدام یخواست یزیچ...باشه -

 مامان ممنون -

 .آورد یم هجوم دلم به ؼم دوباره شود یم بسته که در و



 سرخ را اتالم تمام رنگ دارم یبیعج لیم د،یآ یم مسخره نظرم در دارد بنفش یکم و یصورت تم لشیوسا اکثر که اتالم

 ...ندینش یم درونش او که ینیماش مثل کنم

 کشم یم پتو ریز را سرم زد،یر یم لطره لطره اشکم

 دارم دوستت...یداشتن دوست یِ لعنت -
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 د،یچسب را ام خرخره خیب یوحشتناک وجدان عذاب دادم دوستش و دختر آن به یسرد جواب گونه آن که روز آن از بعد

 .میایب کنار خودم با بهتر تا اورمیب شیبرا یمنطم حیتوض چند گفتم خودم با

 هم او و ریخ به را ما و بزنم حساب حرؾ دوکالم و دیایب او بودم منتظر فمط و بود شده تمام فتمیش و بودم شب فتیش

 ....سالمت به

 یگل با ابانیخ آنطرؾ از که دمشید باالخره  که کردم رفتن لصد و شدم دیناام آمدنش از بایتمر دیرس هفت به که ساعت

  دیآ یم مرکز طرؾ به دارد دستش در

 ...دیایب کوتاه خواهد ینم انگار کشم، یم یا کالفه پوؾ

 ...بردارد شیکارها نیا از دست من حیتوض چند با کند خدا

 .دهم یم خودم به یصبور ی وعده و کنم یم آرام را خودم

 شوم یم شده، لرمز که چشمانش ریز و دهیپر شدت به که صورتش رنگ متوجه شدنش کینزد با

 ...کرده تجربه را یبد حال روز دو نیا دهد، یم نشان چشمانش، ی شده کدر یاهیس

 است حرکت یب آنمدر ستد،یا یم مات ندیب یم مرا نکهیهم و شود ینم من متوجه رسد یم ابانیخ طرؾ نیا به که یولت تا

 .کشد ینم نفس کنم یم احساس که

 .روم یم کشینزد و رمیگ یم وارید از را ام هیتک

 رنگ صورتش امروز هرچند د،یآ یم بیعج صورتش دیسف رنگ به نحالیا با و است یمشک یادیز شیابرو چشم

 .دهد یم نشان ماریب و دهیپر

 پرسم یم آرام رسم یم که شیروبرو

 ؟یخوب -

 .کند یم نگاه را چشمانم درون فمط و کشد یم بو را عطرم نشوم متوجه من که یطور کنم یم احساس

 ...ستیکاف میبرا بردارد یباز نیازا دست و شود لانع نکهیا فمط ستم،ین دادنش جواب دنبال هم من و دهد ینم جواب



 اورمیب زبان به هم سر بتوانم را کلمات تا جوم یم را لبم یکم کنم، شروع طور چه دانم ینم

 ؟یاینم گهید اونروزم یحرفها با کردم فکر -

 خورد یم ؼوطه چشمانم انیم اش یمشک نگاه هم باز

 دارم؟ حرؾ باهات محوطه تو یایم -

 کنم؟ معنا جه به را ندادنش جواب

 کنار ایب وسط نیا از الالل -

 دهد یم فشار شیپا ریز زرد یها برگ یرو را شیپاها که همانطور او و گردم یبرم ام یلبل یجا سر به زودتر خودم و

 کشؾ را صداها منبع تا کنم یم نگاهش كیدل دهد، یم صدا نگیریج نگیریج رود، یم راه که یهنگام د،یآ یم طرفم به

 .کنم

 .کند یم جادیا یزیر یصدا دهد یم تکان که هم را شیپا و دست و است وصل فشیک به زیآو یکل

 ...نشود کینزد یادیز کند یم یسع 

 باشم مهربان امروز آنروز ی رحمانه یب لحن برخالؾ کنم یم یسع م،یبگو دیبا یول هستم مردد زدن حرؾ یبرا

 سالته؟ چند تو نیبب -

 دهم یم ادامه را کالمم یسخت با که زده زل من به عاشمانه آنمدر که ینگاه و است سکوت جوابم هم باز

 یتو که یزیچ اصال نیبب! هست ما نیب یسن فاصله چمدر کن دلت کردم، رد رو سال یس من و...سالته ستیب فولش -

 ...داره فاصله آسمون تا نیزم منطك با نیبب! ستین یعمالن یداد پرورش ذهنت

 کند ینم باز لب از لب یول دهد یم گوش حظ و دلت با

 با رو تو دوستت خاطر به که گرفتم وجدان عذاب و بود بدتر منم برخورد و نبود خوب دوستت برخورد اونروز -

 ....   یول رنجوندم حرفام

 میگو یم و اندازم یم ریز به سر کنم، شیروبرو تیوالع با دیبا اما زنم یم زل زند یم موج درونش محبت که نگاهش به

 یول بمونم مجرد کردم لصد که هست سخت نمدریا شؽلم! انتخاب یبرا یا نهیگز نه و دارم ازدواج لصد نه من نیبب -

 ...نکنم دعوت استرس پر یزندگ کی به رو یکس

 ، است سرخ شیآرا بدون و یعیطب که شیها لب آن با باالخره یول شود ناراحت دیبا کنم یم ،احساس کنم یم بلند سر

 .زند یم لبخند

 کرده؟ برداشت چه میحرفها از یعنی

 کشد یم رخم به کلمه کی با را اش گرفته یصدا باالخره اما برود و بدهد فحش تا چند دیبا االن کردم یم فکر

 !ممنون -

 کند؟ یم تشکر چه یبرا کنم، یم نگاهش ریمتح

 .دیآ یم در یدگیپر رنگ آن از صورتش یکم که دود یم پوستش ریز خون انگار باالخره

 یتو نگشیریج نگیریج یصدا شود، یم دور من از لدم دو یخوشحال با رلصد، یم اهشیس یها مردمک درون یزیچ

 . گردد یبرم طرفم به دوباره یول چدیپ یم هوا

 .ردیگ یم طرفم به را گل که کشم یم را میموها ی شهیر و کشم یم میموها نیب دست کالفه

 کنم یم زمزمه دلخور من و 

 بود؟ کننده لانع حرفهام کردم فکر چرا؟ گهید گل -



 رفتنش آهنگ و شود یم دور عیسر یها لدم با و دهد یم دستم به زور به را گل و دیآ یم کترینزد لدم کی و ندارد یحرف

 .چدیپ یم هوا در

 کنم؟ کار چه دختر نیا با من
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 !ستیگرید روز شنبه و

 ...میآ ینم کوتاه داشتنش دوست از که من

 به را گل و بود خودش از من کردن دیناام هدفش چند هر دارم، یبهتر حال دستش به گلم دادن و شیصدا دنیشن از بعد

 ....داشتنش یبرا دیام یعنی ندارد نظر در ازدواج یبرا را یکس نکهیا اما دادم، دستش به زور

 ...شود من نام به دلش که هست یراه یعنی

 ...است خوب دلم حال چمدر یوا

 ...افتد یم انیجر به میها رگ در خون و رمیگ یم یانرژ یکل دنشید از بعد که هست دنشید پس در یسرّ  چه دانم ینم

 یمحب خانم شوم یم کالس وارد که نیهم و اند رفته کالس سر همه رسم، یم رید اما دوم یم مدرسه سمت به هیروح با

 .بدهم را ترانه پرسگر نگاه جواب توانم ینم و شود یم کالس وارد

 زند یم پچ گذارم یم زیم یرو را کتابم و دفتر نکهیهم اما

 رفت راه هزار دلم یبود یلبرستون کدوم -

 خندم یم زیر

 گم یم برات بعدا بود، گلستون که نبود لبرستون -

 .ندارد یخوب حال کنم یم احساس یول کند یم نگاهم یاخم با ترانه

 میکن یم نگاهشان متعجب رایسم و من و دود یم یزر دنبال عجله با ترانه شود، یم زده که حیتفر زنگ

 نا؟یا رفتن کجا -

 کشد یم آؼوشش نیب محکم مرا بعد و کند یم نگاهم خاص یحالت با رایسم



 زند یم لبخند یجیگ با

 ؟یکرد ینم ها یزیناپره نیا از ر؟یسم چته -

 بوسد یم را ام گونه

 رفت لنج برات دلم کدفعهی -

 !وونهید -

 .گردم یم ترانه دنبال و روم یم اطیح به شود یم زدن حرؾ سرگرم ها بچه از یکی با که رایسم

 .است خلوت اطیح کی ها، کالس پشت اط،یح آخر

 .روم یم دنبالش آنجا به کنم ینم دایپ بزرگ اطیح داخل را ها بچه نکهیا از بعد

 .است یزر با کردن صحبت حال در و است من به پشتش ترانه نمیب یم

 شنوم یم هم را شیصدا روم یم که جلوتر یکم

 دوست؟ گذاشت شه یم هم رو تو اسم! نامرد! نامروت -

 کشد یم داد یزر

 ! نگو چرت ترانه -

 کوبد یم یزر ی نهیس به ترانه

 !بزن حرؾ ینالوت! ها! دوستتِ  عشكِ  که یسیبنو نامه یکس یبرا یِ نامرد گم یم چرته گم؟ یم چرت من -

 د؟یگو یم چه ترانه شود، یم سست میپاها

 کرده؟ کار چه یزر

 نوشته؟ نامه که یبرا

 دوستش؟ کدام عشك یبرا

 دهد یم جواب ییپررو با یزر

 چشمش به تا کنم یم تالش نمدریا نشه هم اگر بشه؟ من عاشك دیشا نداره؟ دوست رو مهدا اونکه! داره دوستش مهدا -

 امیب

 کند یم مچاله مشتش انیم را یزر ی مهی ترانه که ندارم اعتماد میها گوش به برد، یم نفسم

 !رو جونم یفهم یم! برسه عشمش به مهدا تا ذارم یم رو جونم من! یمینارف نمدریا که یزر بهت لعنت -

 زند یم شخندین

 دشمنت؟ من دوستتِ  مهدا گهید آره...ههه -

 نامه نفر پنجاه یبرا ره، یم دلت نفر ستیدو یبرا ،یش یم عاشك بار دو و شصت و صدیس یسال تو! یزر ببند -

 دلش!  پاکِ  عشمش! دهیُسر دلش که بارِش  نیاول نیا مهدا یول!  گاراژِ  که، ستین دل دلت المصب اصال! یسینو یم

 !کن فرو گوشت تو نویا! یبذار دلش یرو رو عشمش داغ ذارم ینم! بکرِ 

 دور و کشم یم نیزم یرو پا...است یفیکث یایدن بشنوم،چه را بحثشان ی ادامه خواهم ینم گرید گردم، یم بر آرام

 .شوم یم

 نداشتم یزر از را حرفها نیا دنیشن انتظار فهمم، ینم را خودم حال

 .نمینش یم میجا سر و گردم یبرم کالس به

 .زنم یم زل تخته یرو یاضیر یها مسئله به



 ...اوردیب دست به را انیک دل خواهد یم هم او

 !یلعنت یزر

 !من انیک چرا آدم همه نیا

 .دزدم یم نگاه گردد، یبرم کالس به ترانه که گذرد ینم یزیچ

 دیگو یم کند نگاهم نکهیا بدون

 ماتیتحم یسر هی منم...کرده بمونیتعم یزر گفت و زد زنگ بهم تان،یکاپ جناب دنِ ید میرفت ما که اونروز رایسم -

 ذوق ریسم ه؟یچ واکنششون نمیبب تا گفتم رو عشمت موضوع ریسم و یزر به... داره ِؼش یزر یدوست دمید که کردم

 کرد ترش یزر و شد زده

 زنم یم لب

 ...نکن تیاذ رو خودت یول یخوب نمدریا که ممنون -

 کوبد یم ام شانه به و گردد یبرم طرفم به خشم با

 یبزن جا یخوا یم نگو! تو یگ یم یچ یه -

 گهید کس چیه به اون به جز دم، یم ادامه داشتنش دوست به برم، یم گل براش روز هر زنم، ینم جا ابدا  ! نه من؟ -

 دوست! باشه داشته دوستم کنم مجبورش خوام ینم یول اِن،یک آخرم و اول عشك کنم فکر تونم ینم یعنی کنم، ینم فکر

 !جبر با نه لشنگه اریاخت با داشتن

 دیگو یم چندش با

 جلبک رو گشادت فک اون ببند -

 ...شده پنهان عشك ایدن ایدن کلماتش پشت دانم یم زنم، یم لبخند

 ....نوشته نامه انیک به یزر دهیفهم کجا از بپرسم رود یم ادمی من و میکن یم سکوت دو هر اتیادب ریدب آمدن با

 نوشته؟ نامه من انیک به یزر شود، یم یخال دلم ته و

 ...سوزم یم للبم یها بطن هم فکرش از

 

 ۲۵لسمت#

  آتش_یمهدا#

  آتش#

 

 

 

 

 

 

 ...زنم یم زل نهیآ داخل و کشم یم میموها به را حوله

 نکند؟ فکر من به گرید تا دهم انجام توانم یم کار چه کرده، ریدرگ را ذهنم دختر آن فکر



 د،یآ یم یولت که نگشیریج نگیریج یصدا آن با هم آن آورد، یم بار به فاجعه دادن گل و آمدن روز هر نیا که دانم یم

  کند، یم اعالم را آمدنش

 ....دهیلرز دلش چرا دانم ینم باشد، مشمش و درس دنبال دیبا و است  بچه هنوز

 ...کند یم رو و ریز را دلم و دهیچیپ خانه درون یسبز لورمه عطر گردم، یم مامان دنبال و دارم یبرم افکارم از دست

 کی دینو ،یسبز لورمه عطر و ها ندهیشو یبو و زند یم برق یزیتم از آشپزخانه روم، یم آشپزخانه داخل مامان، دنبال

 دهد یم را خوب روز

 ...رفت ضعؾ دلم ؟یکرد چه! آتش عشك به به -

 گردد یبرم طرفم به مامان

 گذاشتم یسبز لورمه برات باشه، حمام ساعت -

 دهم یم لورت را دهانم آب

 ...ممنون.. اوم-

 .برد یم دل شهیهم مثل هم ظاهرش کنم، یم رصد را لابلمه داخل گردنش پشت از

 کند یم کج گردن طرفم به مامان

 خبر؟ چه یراست -

 نمینش یم یصندل یرو و گردم یبرم

 من؟ مادر خبر چه یچ از -

 کند یم نگاهم خاص جور کی

 یآتشنشان از مثال...ییجا هر از -

 دهم یم حیتوض شیبرا

 دست هم یکی م،ینداشت یفوت و بود شکسته پاش نفر کی فمط خدا شکر که بود کرده زشیر چاه جا کی بود، خوب -

 شون آشپزخونه بود شده باعث سماورشون هم جا کی...اوم...بود کرده ریگ شون خونه یروبرو یحفاظها تو اش بچه

 ...نکرد یشرویپ شیآت و میدیرس زود کن شکر یول رهیبگ شیآت

 دهد یم نشان الیخ یب را خودش مامان

 یندار یا گهید خبر گهید خب -

 کنم یم نگاهش مشکوک و ستیگرید زیچ منظورش فهمم یم

 عشمم؟ یخبر طور چه مثال -

 بودم خسته آنمدر آمدن ولت دادیب داد یا دهد، یم تاب دستش داخل را بود آورده میبرا نگیریج نگیریج که یسرخ گل

 میگو یم لبخند با کردم، شیرها کجا دیآ ینم ادمی که

 آورده برام ؽمیدر یب زحمات از تشکر یبرا یکی نویا! ها کنه یم کار خوب هات شاخک بال یا -

 دهد یم تاب نگاهش یروبرو را گل و ندینش یم میروبرو اقیاشت با و کشد یم کار از دست مامان

 آورده برات رو لشنگ گل نیا یک حاال خب -

 کنم یم نگاهش محبت با و کنم یم ستون سرم ریز را دستم

 خدا مهربون ی بنده کی -

 درخشد یم چشمانش



 آلا؟ ای بود خانم خدا مهربون ی بنده نیا حاال...جونم... یآخ-

 کشم یم را مامان ی گونه

 !ها یشد طونیش باز -

 زند یم کنار را دستم

 ...بده منو جواب آدم بچه مثل نکن، لوس رو خودت آتش... اَه -

 یزن یم باال رو ناتیآست برام باز که بوده خانم بگم االن من؟ مادر بگم یچ خب -

 نه؟ که چرا باشه یخوب سیک اگه خب -

 کنم یم نگاهش زیت

 بود؟ زده زنگ یعیشف... مامان -

 بهش زدم زنگ من نه -

 کنم یم نگاهش مستاصل

 ن؟یبردار دست من کردن داماد فکر از یعیشف و شما کنم چکار من نیبب -

 کند یم باز هم از را دستانش

 !خالص..شو داماد -

 دختر کی دیبا ..و و و داشتم اتیعمل امروز نکنه اومدم، رید چرا که نیدلواپس همش که دیستین بس شما گلم مامان -

 کنم؟ ها یدلواپس نیا ریاس هم رو گهید

 زند یم کمر به دست و شود یم بلند

 بشه؟ دلواپس بِ یع هیِعل خانم یبرا دِ یع من یبرا چطور -

 میگو یم لبخند با و کنم یم نگاهش شده گشاد یچشمها با

 زنم یم رو گرفتن زن دیل درصد صد یدار یبرم یمادرشوهر پیتر یولت یعنی نیبب -

 کشد یم هم در اخم یعصب

 اونولت بشه داماد و بخوره سنگ به سرش نیا شه یم یک خدا آخ دارم، دوست رو عروسم هم یلیخ! یکن یم ؼلط تو -

 برسم رو حسابش عروسم با من

 میگو یم خنده با و دارم یبرم بیس کی زیم وسط ظرؾ یتو از

 اون ای یمن طرؾ دمینفهم آخرش -

 کند یم زیر چشم

 ه؟یک یگفت که اون! آتش؟ -

 برم یم باال سرم یباال میتسل صورت به دستانم

 !لبوله یبگ شما یچ هر نیبب ننداز، گرداب نیا تو منو کنم یم خواهش مامان -

 حرؾ کالم دو مامانش با رم یم و رمیگ یم رو آدرسش یعیشف یآلا از من ای یریگ یم رو آدرسش خودت ای پس -

 زنم یم

 شوم یم بلند زیم پشت از

 کنم یم امکیپ براتون گرفتم رو آدرسش ولت هر! لبوله باشه -



 کند یم صدا را نامم حرص با و کمر به دست پس ندارد صحت میحرفها داند یم

 !آتش -

 کنم یم کج گردن و گردم یبرم طرفش به

 !ام خسته یلیخ! ایب کوتاه عشمت خاکِ  ارواح -

 ...دیایب کوتاه شود، یم باعث بابا روح به خوردن لسم دانم یم

 .روم یم اتالم طرؾ به و دهم یم تکان سر شرمنده من و کند، یم نگاهم دیناام
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 یرو یدختر ادیفر یصدا و است بسته میوپا دست انگار....ام آورده کم تنفس یبرا هوا ام، افتاده ریگ آتش و دود انیم

 .کشد یم خط روانم و روح

 .دیآ یبرنم دستم از یکمک من  زند یم سوختن ادیفر او و آتشنشانم من

 ...سوخته صورتش از یمین و موها د،یآ یم رونیب سوخته مین یدختر آتش انیم از کدفعهی

 !شناسمش یم

 کشم یم ادیفر

 !حنّا -

 سوزد یم ام حنجره

 آتش؟ آتش؟ -

 کند یم نگاهم دلواپس آذر کنم، یم باز پلک زدن نفس نفس با

 داداش؟ یخوب -

 ...بودم داده جان دیشا آمد ینم اگر رود، یم نییپا و باال ضرب با ام نهیس ی لفسه هنوز رم،یگ یم كیعم دم کی

 کشد یم میموها نیب دست آذر

 ارم؟یب آب برات...موهات شده عرق سیخ -

 .دهم یم سوالش به یمنف جواب سر حرکت با

 نظر ریز مرا حرکات دلواپس هنوز کند، یم کمکم هم آذر شوم، یم رها تا کنم یم تمال یکم ام، دهیچیپ تختم ی مالفه نیب

 .دارد

 زنم یم یمحو لبخند



 !آذر خوبم -

 گردد یم من صورت یرو تاب یب نگاهش

 ...داخل اومدم ،ینداد جواب زدم در یچ هر...نهار یایب کنم صدات گفت مامان -

 کند یم سکوت و

 کنم یم فوت را میها هیر داخل انباشته یهوا

 داره یبرنم سرم از دست یشکیهم خواب همون...آره -

 پرسد یم مردد

 دکتر؟ یبر یخوا ینم -

 میا دهینرس ییجا به بحث نیا از ما کنم، یم عوض را حرؾ ریمس

 نهار؟ میبر -

 کند یم زمزمه و کند یم نگاهم یدیناام با

 میبر -

 ...کشم یم وار شانه ام کرده عرق یموها نیب را انگشتانم من و رود یم او

 ...کشد یم سرک میها خواب به شب هر کابوسش هنوز یول رفته حنا

 عشك به لعنت

 شدم ینم شیها خنده معتاد چولتیه کاش

 ....سوزاند یم هم مرا که هاست سال سوزاند، را او که یآتش مثل شیها خنده یصدا

 

 .وندمیپ یم آذر و مامان جمع به میرو و دست شستن بعد

 دهد یم ُسر میروبرو و کند یم پر را ظرفم میبرا مامان

 !یندار همدم و مونس کی که نکهیا مال احواال و حال نیا -

 دهد یم ادامه که دوزم یم چشم مامان به خاص ینگاه با

 ! آتش کن جدا دلت از رو کهنه زخم نیا! یبکن دلت حال به یفکر کی دیبا ؟یکن ینم رهاش چرا شد تموم حنا -

 بندم یم پلک

 نم؟یبب رو یسوز آتش اون خواب هرشب شب هر برم یم لذت یکن یم فکر مامان -

 یکن ریدرگ ییجا کی رو دلت و ذهن و فکر دیبا شده، موضوع نیا ریدرگ ناخودآگاهت گم یم ،یبر یم لذت گم ینم -

 !کنه مشؽول رو حواست ی همه که

 هست نفر کی ریدرگ من دل و ذهن و فکر -

 پرسد یم مامان زنند، یم زل من به اقیاشت با مامان و آذر

 بگو هم ما به ؟ هیک خب -

 زنم یم یثیخب لبخند

 !گریج گهید یخودت -

 کند یم بازدم را نفسش حرص با



 !یاومد عمل سر گفتم! نمکدون -

 چسبانم یم هم به را ام اشاره و شصت انگشت و گذارم یم دهانم یتو را خورشت و پلو از لاشك کی و زنم یم یچشمک

 ! بانو ایرو یکرد چه....اوووم -

 دهم یم ادامه و جوم یم را ام لممه

 بپزه یسبز لورمه تو مثل باشه داشته ادی که رمیبگ رو یدختر کدوم من -

 کند یم ترش رو مامان

 !شکمِش  دنبال هنوز باشه، کرده عروس رو دخترش دیبا االن گنده مرد -

 کنم یم نگاهش گشاد یچشمها با

 میبش یمشتر کن حساب ارزون ؟یکرد عروس هم رو دخترم که یکرد حساب یجور چه -

 .شوم یم وجودش ی صدله لربان من و کند یم نازک یچشم پشت مامان
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 باشد دینبا که جا آن ذهنم والع در کنم ینم حلش اما کنم یم نگاه یا مسئله به یاضیر دفتر درون و ام نشسته زمیم پشت

 ...ستیخال یاضیر از و زند یم دور

 منتظر ینیماش پشت از و کردم جاساز نشیماش یها پاکن برؾ پشت را گلم د،یچیپ میبرا که ترانه ی نسخه به روزید

 .نمیبب را العملش عکس و دیایب تا ماندم

 گفت حرص با بعد دیند را یکس یولت و گرفت نظر ریز را اطرافش و برداشت را گل

 ! نگیریج نگیریج -

 و برد یم ماشبن داخل کند، ینم پرت یا گوشه را سرخم گل یولت یول بود چه نگیریج نگیریج از منظورش دانم ینم

 ...دهد یم شکوفه للبم انیم ایدن یها گل تمام گذارد، یم نشیماش داشتبورد یرو

 ...گذاشته آؼوشم انیم و کرده چیپ کادو من یبرا را ایدن کارش، نیا با انگار

 ....ترکد یم یصورت یها حباب للبم درون فکرش از هنوز یوا

 جان؟ مهدا -

 .افتد یم زمیم ریز دستم از اتود و پرم یم جا از ، مامان یصدا با

 دهم یم جواب زبان لکنت با و زنم یم زل  اتالم ی بسته در به هول

 مامان..م...بله..ب -

 ...شوم یم سرخ ترس از ده،ید را میاهایرو مامان انگار کند، یم ریگ ام نهیس انیم نفسم شود، یم اتالم داخل مامان و



 .شود یم اضافه بهتم به و کاسته ترسم از است مامان آؼوش درون که ییکادوها با اما

 !یکن تیرو را لبخند نیا یتوان یم کمرتبهی سال چند هر که دارد لب یرو یفراخ لبخند مامان

 .کند یم بلؽور یناخوش یزهایچ ششمم حس د،یچیپ یم دلم

 یرو را ایهدا تمام که کنم یم تماشا را مامان ستادهیا و زمیخ یبرم ام یصندل یرو از من و ندینش یم تختم یرو مامان

 .ردیگ یم طرفم به و کند یم جا به جا دستش را یلشنگ العاده فوق اما کوچک ی جعبه تنها و گذارد یم کنارش و تخت

 شده کار جواهر جعبه یرو انگار

 پرسم یم فمط رود ینم جلو دستم

 ه؟یچ نیا -

 دخترم است هیهد -

 دهم یم لورت را دهانم آب

 ؟یک طرؾ از -

 دهد یم گردنش و سر به یتاب و کند یم کم را لبخندش

 ! آرش -

 دهد یم ادامه و کند یم تامل یکم

 !دهیخر هیهد خاص انگشتر کی برات -

 !نفهمم را دنشیخر انگشتر یمعن اگر هستم خر

 .کنم تیریمد را اوضاع تا زنم یم پلک بار چند شده، یخال میپا ریز کنم یم احساس

 هم به دیایب سرم است لرار آنچه و خودم از حالم دهم یم بال و پر ذهنم در شده دهیکش نمشه میبرا آنچه به که یکم

 ...خورد یم

 .روم یم کمدم طرؾ به حرص با بعد و زنم یم زل مامان نگاه درون میمستم

 لرار نیزم یرو مامان، یروبرو و کشم یم رونیب درونش از یسخت به را ینیسنگ و بزرگ ی جعبه و باز را درش

 .دهم یم

 اندازد یم پا یرو پا مامان

 ه؟یچ نیا -

 میگو یم من و کند یم خم جعبه درون را سرش مامان کنم، یم باز را جعبه در

 !نکردم باز هم رو کادوش کاؼذ یحت نیبب! فرستاده من یبرا آرش که هییزایچ تمام نیا مامان -

 نمیب یم مامان یچشمها مردمک داخل را ترس

 زند یم لب بهت با و گذارد یم کنارش را دستش یبایز ی جعبه

 چرا؟ -

 توجه من احساس به کس چیه چرا! بشم یمهر خاله عروِس  خواد ینم دلم من ندارم؟ دوست رو آرش من!  مامان -

 !کنه ینم

 کند یم بلند صدا تیلاطع با بعد و کاود یم مرا نگاه و کند یم مکان نمل راست و چپ به مامان چشمان ین ین

 سر ییبال چه یدون.یم بفهمن زتیمهرانگ خاله و بزرگ خانم اگه! نگو هم کلمه کی گهید! شو ساکت مهدا -

 اد؟یم خاندانمون



 کرده نترسم آتش عشك ام، شده سرتك

 !شم ینم آرش زنِ  من! ستین مهم برام -

 زدیخ یبرم تخت یرو از حرص با

 یکن ینم بحث موردش در هم گهید یدیفهم! بس و یش یم آرش زن فمط و فمط تو! ساکت -

 ندارم دوستش من مامان -

 !یش یم عاشمش کنه نیتام رو تیزندگ شیآسا یولت -

 خوام یم آرامش خوام ینم شیآسا من مامان -

 نیایم در هم عمد به شما و سوئد میر یم... میگذاشت لرار امتحاناتت بعد یبرا نده، لیتحو سلمبه للمبه یحرفها من به -

 امینم سوئد من -

 !یزن ینم حرؾ من حرؾ یرو -

 !آدمم منم مامان -

 رهیگ یم آرش که یتماس تو خوام یم ،یکن یم دستت هم انگشتر! زینر هم به رو خاندان کی و بمون هم آدم پس -

 !نهیبب دستت رو انگشتر

 کنم یم شیصدا اعتراض با

 !مامان -

 ...شود کر خواهد یم میها گوش انگار که کشد یم یسوت سرم هم، به در شدن دهیکوب یصدا با یول

 ...گرفته ماتم دلم و شده کور ذولم تمام رفته، مامان

 ؟یاجبار سرنوشت نیا با کنم چه

 !بکنم دلم و خودم حال به یفکر دیبا

 !پسرش عروس ام شده و زمیمهرانگ خاله ی خانه گرید ماه چند بگذارم مامان ی عهده به را ام یزندگ اریاخت
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 .گذارم یم فمیک یتو و زمیر یم یکوچک ی جعبه داخل اطیاحت با و ام دهیچ را سرخ گل شاخه تا چند یها گلبرگ

 .روم یم خودم یسرّ  ی پروژه انجام دنبال هم من زنند، یم رونیب شان انهیمخف یکارها یبرا بابا و مامان نکهیا محض به

 ...گرفته گر صورتم من ماه آذر یسرما وسط کند، یم پمپاژ خون سرعت با للبم

 .رسانم یم را خودم انیک نیماش یروبرو و شوم یم رد ابانیخ از سرعت با



 .شود تمام فتشیش تا نمانده یزیچ اندازم یم ینگاه ساعتم به و رمیگ یم كیعم دم چند

 ...آمده دستم شیکار فتیش کتاب حساب، ولته چند نیا

 .نمیچ یم ها یسیخ یرو را ها گلبرگ بعد و زمیر یم آب للب شکل به نشیماش کاپوت یرو آب یاسپر با

  ..شده بایز عجب ها گلبرگ یسرخ دش،یسف نیماش یرو

 .رمیگ یم پناه ابانیخ آنطرؾ نیماش پشت عجله با زنم، یم ذوق یکل خودم

 .نمیب یم ام، گرفته پناه که ینیماش یها شهیش پشت از را انیک که کشد ینم طول یلیخ

 .کند یم نگاه بر و دور به تعجب با نش،یماش دنید با

 .نشوم دهید تا آورم یم نییپا را سرم زود

 . دواند یم پوستم ریز یبیعج حس ابان،یخ بودن خلوت و هوا یخنک

 کند یم بلند صدا انیک

! ها رهیگ یم سخت بهت ایدن بعدا   یبش دچار نیبب! رو کارات نیا نکن! یچ هر دونم ینم!  نگیریج نگیریج! بچه یه -

 باشه؟ ، کن تمومش

 دیگو یم دوباره و کند یم سکوت یکم

 هم اگر یول بردار دست کار نیا از اصال گم یم که من! ستمین ولتت گذروندن و یگذرون خوش یبرا یمناسب سیک من -

 !ستمین حرفا نیا آدم من! باش من ریؼ یکی با یبد ادامه یخواست

 !یواضح نیا به نیتوه شده، دار حهیجر ؼرورم کنم یم احساس شود، یم بد حالم شیحرفها از

 .میآ یم رونیب سنگرم از و کنم یم درست دوشم یرو را ام کوله

 . شود یم نشیماش سوار دارد

 .بشنود هم را شیحرفها جواب دیبا زده، را شیحرفها اما رود یم ضعؾ شیباال و لد یبرا دلم

 ...ممکن وجه نیبدتر به هم آن کند، لضاوتم ندارم حك

 .زنم یم یا ضربه نشیماش ی شهیش به رسم یم نیماش کنار نکهیهم نشسته، نیماش داخل او برسم او به من تا

 .دهد یم خاص نگاه کی به را شیجا اش چهره بهت دنمید با و گردد یبرم طرفم به سرش متعجب

 کشد یم نییپا را شهیش

 !نجاستیا یک نیبب به به -

 کشم یم هم در شتریب را میها اخم

 د؟یکن یم فکر یچ من مورد در شما محترم یآلا -

 کند یم حیتفر دارد دنمید از کنم یم حس و کند یم برانداز را میسرتاپا نگاهش با

 جنس رِ یدرگ رو فکرت و مشمت و درس دنبال یبر دیبا که یا بچه هی کنم یم فکر...اوم کنم؟ یم فکر یچ موردت در -

 ...مخالؾ

 میگو یم تحکم با و پرم یم حرفش وسط

 !ستمین هرزه من -

 کشد یم بند به را کلمات دستپاچه و شود یم هم در صورتش هم او آورد، یم درد به را میگلو بؽض

 ...گم یم نیبب! نبود نیا منظورم! نه نه...اوه -



 کنم یم نالص را اش جمله دوباره

 ...رو دلم حاال تا اما دارم یراحت ی خانواده نکهیا با...من...من -

 من از گردن و سر کی ستد،یا یم میروبرو و دیآ یم رونیب او و روم یم عمب لدم کی کند باز را نشیماش در خواهد یم

 .است بلندتر

 زند یم حرؾ خودش ندارم را ام جمله بستن توان ندیب یم یولت کند، یم نگاهم منتظر

 ستمین من...یکن یم فکر که یمناسب آدم اون فمط نکردم جسارت بهت من نیبب -

 پرسم یم

 ن؟یدیفهم کجا از -

 کند یم زمزمه و کند یم نگاهم شده درشت یچشمها با

 شناسم یم رو خودم چون -

 ن؟یشناس ینم منو یول -

 شود یم رحم یب

 !بشه اضافه میزندگ به یکس خوام ینم من بشناسم، خوام ینم -
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 خط نیا حال به تا چرا ده،یینرو مو یشکستگ لسمت آن و شکسته چپش یابرو یانتها شوم، یم رهیخ اش چهره به

  بودم؟ دهیند را یشکستگ

 میگو یم یولت رود یم باالتر اش یعیطب حد از للبم تمیر

 ن؟ید ینم دومون هر به فرصت کی چرا -

 شنوم یم جواب یولت کنم یم حس را انگشتانم سر کردن خی و

 !ینش مزاحمم تو فمط که نهیا بدم بهت تونم یم که یفرصت تنها -

 کشم یم نفس حرص با و زنم یم پلک بار چند

 ؟یا یراض خود از و خودخواه نمدریا چرا -

 زند یم گره نهیس یرو را شیدستها

 بر و دور گهید که نهیا داره ربط تو به که یزیچ اون!  داره ربط خودم به نایا بچه نیبب م؟یراض خود از خودخواهم؟ -

 ؟!یدیفهم! ینپلک من



 ردیگ ینم زشیر مجوز یول آمده چشمانم ی پرده پشت تا اشک شده، صدا پر بازدمم

 !یراض خود از!  خودخواه! رحم یب! انصاؾ یب -

 متر چند اما راند یم جلو به یبد یصدا با را نیماش و کوبد یم هم به محکم را نشیماش در گردد، یبرم نشیماش سوار

 .ردیگ یم ترمز رود، یم جلو نیماش که

 .دیآ یم عمب دنده دوباره و کند یم تولؾ ها کیالست ػیج یصدا با نیماش

 دهد یم لرار مخاطب مرا یعصب که کنم یم بؽل را خودم رود، یم نییپا و باال شدت با ام نهیس ام دهیترس

 !هستم یک من یدیفهم خوب...نیآفر -

 !...انصاؾ یب! رحم یب! یراض خود از خودخواه،

 بنشاند یکرس به بهتر را شیحرفها تا زند یم زل چشمانم درون

 حسابت نمتیبب نمیماش دوروبر ای یآتشنشان یروبرو  گهید کدفعهی اگه هستم، هم یعوض یگفت اونچه بر عالوه نیبب -

 ؟یاُک! نِ یالکاتب کرام با

 .رود یم فرو میبازو گوشت داخل میها ناخن 

 یحرفها خورِ  در یزیچ نهیک با توانم ینم کند، یم ریگ اش یشمی یها یگو درون که نگاهم یول کنم یم نگاهش ظیؼ با

 .بزنم تلخش

  شوم یم گم چشمانش جنگل درون دهیجیپ هم به یابروها با فمط

 زند یم طعنه

 که؟ االن تا یداشت زبون شد یچ -

 کج راه بدهم را جوابش نکهیا بدون و دهم یم فشار هم یرو را میها لب شود، یم بزرگتر میگلو انیم یتوپ مثل بؽض

 .کنم یم

 یداشتن دوست بداخالقِ  مردک آن ریس دل کی خواهد یم دلم دوم، یم کرده، تولؾ نشیماش که یابانیخ آنطرؾ تا بایتمر

 .گردم یبرم طرفش به و ستمیا یم کدفعهی اما زدم یم را

 کنم یم بلند صدا زده، زل من به اخم نکرده،با حرکت هنوز

 ...دارم دوستت... من...من! برنگردم و برم تونم ینم! تانیکاپ -

 .نمیب یم را اش یداشتن دوست یها یگو شدن درشت و کنم یم حس را خودم دل حجم سموط یا لحظه

 .اوردم زبان به را کلمه نیا و کردم جرات چطور فهمم ینم هم خودم

 پژواک گوشم درون للبم ضربان و فمیک یزهایآو یصدا دوم، یم مدرسه طرؾ به و گردانم یبرم رو سرعت با

 .شود یم

 ...کردم رد را لرمزها خط از یلیخ من

 ...دهیترس ای خوشحالم دانم ینم و گزم یم لب

 بگذارم اشتراک به نفر کی با را ام تجربه خواهد یم دلم فمط
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 ...اند امدهین هنوز ها بچه و ترانه ام، دهیرس مدرسه به زود هم باز اما بودم ریدرگ یآتشنشان یروبرو را یمیدلا نکهیا با

 ...نکند نفوذ داؼم احساس به سرما تا دهم یم باال را کاپشنم یها مهی

 .دهم یم گوش رسد یم نظر به بایز العاده فوق امروز که ها کالغ آواز به روم، یم رو لدم اطیح دور

 .شوند یم مدرسه اطیح وارد هم ی شانه به شانه رایسم و ترانه تا کنم یم ریس آسمان یرو

 کند یم جدا خودش از مرا چندش با که اندازم یم ترانه آؼوش در را خودم و دوم یم طرفشان به ذوق با

 کردم اتو رو یکوفت نیا دهیکش طول ساعت دو ،یکرد چروک رو مانتوم کنار، گمشو مهدا -

 کوبم یم اش نهیس به یمشت

 کردم در ذوق خودم از مثال شعوریب -

 کند یم نگاهم یجد

 ؟یخوشحال نمدریا که یکرد یؼلط چه باز-

 زنم یم لب کرده شهیر جانم عمك از که یلبخند با و چرخانم یم حدله یتو را چشمانم یها مردمک

 بودم تانیکاپ شیپ -

 پرسد یم متعجب یصدا با

 شب؟ید ؟یک -

 کنم یم نثارش یکوفت خنده با من و خندد یم بلند یصدا با رایسم

 ...یراست! مدرسه به اومدن لبل! ادب یب رینخ -

 زند یم لب حوصله یب

 میدار امتحان اول ساعت نخوندم درس یچیه ، بنال -

 میگو یم شود، یم آب دلم در که یلند با بعد و برسند انتظار اوج به تا کنم یم صبر

 دارم دوستش گفتم بهش -

 ردیگ یم خود به ینادم ی افهیل و کند یم رایسم به رو ترانه بعد و کنند یم نگاهم زده رونیب حدله از یچشمها با اول

 اعتبار یچ هر به زده گند مهدا نیا نمیب یم حاال ، ییپسرا کؾ تو گفتم تو به عمر کی! کن حاللم! ببخش منو ریسم -

 ...میکرد جمع خودمون یبرا

 .میزن یم خنده ریز بلند یصدا با بعد و میکن یم نگاهش متعجب اول رایسم و من

 دیگو یم رایسم

 .است بسته گوش و چشم چمدر خودش انگار اعتبار گه یم نیهمچ -

 زند یم رایسم به یمحکم یگردن پشت ترانه

 یشد پررو دمیخند بهت باز -



 دهد یم ماساژ را گردنش پشت رایسم

 شد نرم گردنم بشکنه، دستت -

 دیگو یم گرفته یلحن با و کند یم تمانیهدا سالن طرؾ به و اندازد یم رایسم و من ی شانه یرو دست ترانه

 !داره یخاص یدلتنگ عجب کنه، یم عروس رو دخترش داره که دارم رو مادر کی احساس -

 زنم یم ضربه شیپهلو به آرنج با

 ببند -

 کند یم نگاهم خنده با

 و؟یچ مایدل -

 !رو خاللت ذهن اون مایدل -

 یمیسل یآلا یجلو ػیج با ترانه کدفعهی که دیآ یم طرفمان به روبرو از ، مدرسه یبابا ،یمیسل یآلا مولع همان در

 پرد یم

 !مدرسه محترم یبابا سالم -

  کشد یم نفس نفس و گذارد یم للبش یرو دست یمیسل یآلا خدا ی بنده

 فته؟یب کار از للبم یها یباطر یگ ینم! دختر کنه تتیهدا خدا -

 گذارد یم شینما به را شیها دندان ترانه

 !بگو خودم به افتاد کار از اتیباطر دارم، رهیذخ فمیک تو یباطر تا چند شهیهم من جون بابا نخور عضه -

 .میکش یم کالس طرؾ به را او و میریگ یم را دستش رایسم و من و کند یم نگاهش چپ چپ یمیسل یآلا

 ندینش یم همانجا و پرد یم زیم یرو رسد، یم که کالس داخل ترانه

 گفت یچ بهت تانیکاپ جناب ینگفت خب -

 میگو یم افتاده ییها شانه با

 نپلکم برش و دور گفت -

 ببنده یگفت یم بهش -

 زنم یم گردنم رگ یرو مرتبه چند را دستم کؾ و کنم یم یساختگ یاخم

 ...ها ینگ پرت و چرت من تانیکاپ به! ها ام یرتیؼ ناموسم یرو من! نذار من رتیؼ رگ رو دست ترانه -

 آورد یم در تهوع حالت یادا چندش با

 شد آدم هم جلبک... یییع-

 دیگو یم سرخوش و خندد یم دل ته از رایسم و

 میداشت ییروزا چه ریبخ ادشی میبگ ادیب روز کی نیبب -

 دیگو یم یجد هم ترانه

 میداشت کپل ریسم کی ریبخ ادشی گم یم من گهید سال چند مثال آره، -

 شود یم محو اش خنده رایسم

 . ..دارم وزن اضافه لویک دو فمط من یخر یلیخ -



 ادکلنش عطر که است بیعج و کنم یم دوره را تانیکاپ با ییرودررو لحظات ذهنم در من و کنند یم بحث هم با ها آن

 ....چدیپ یم مشامم درون
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 مامان کالس، از ریؼ چون بگذارد، یاضیر کالس مانیبرا هم پنجشنبه کردم وادار را یاضیر ریدب یبدبخت هزار با

 ...بگذرانم خانه از رونیب را ولتم دهد ینم اجازه

 را تانیکاپ شتریب لحظه کی نکهیا خاطر به کنم، یم افتخار دوستانم به نبودند، ریتاث یب تیموفم نیا در هم رایسم و ترانه

 .کردند درست یبدبخت خودشان یبرا نمیبب

 .است یآفتاب هم من دل حال کند، یم ییخودنما ابانیخ یها سنگفرش یرو یجان کم آفتاب

 ...یشو یم حفظ از هم را ها آتشنشان فتیش یباش که عاشك است، روز فتیش تانیکاپ امروز

 ...میا زده رونیب مدرسه از که هست یلحظات

 زند یم ؼر و شده اخالق بد شده بسته ششیر به که یاجبار یاضیر از رایسم

 !مهدا رو تو نبخشه آمون یخدا -

 زنم یم لب خنده با

 برم لوربونت چرا -

 کند زائل را امروزم یخوش تواند ینم زیچ چیه

 آورد یم در را میادا

 ...برم لوربونت -

 زند یم زل نگاهم یتو و

 بگو دروغ کمتر -

 زند یم نك ترانه

 نبخشش آمون یخدا چرا بزن، رو حرفت نزن ؼر -

 !گهید حلممون تو کرد که یاضاف یاضیر کالس نیهم یبرا -

 کند یم نگاهش چپ چپ ترانه

 ریسم ببند -

 کند یم صدا را ترانه اسم تیشکا با رایسم



 !ترانه -

 بوسد یم را اش ممنعه یرو و کشد یم آؼوش در را رایسم سر ترانه

 !نکن اش شرمنده ،یکرد متیرف یبرا یدل کارِ  کی که حاال ببند، رو گذاشتنت منت درِ  ، من کپل بشم فدات -

 .دارد یاحساس پر للب زمختش رفتار و سخت ی افهیل پشت م،یکن یم نگاه ترانه به تعجب با رایسم و من

 کشد یم هم در اخم ترانه شود یم ممتد که نگاهمان

 دیکن شیدرو رو چشاتون یهو -

 !گرید است ترانه م،یگردان یبرم رو لبخند با هم ما و

 که را دستم گل دسته و روم یم ینگهبان یروبرو عجله با من و ستندیا یم عمب ها آن م،یرس یم که یآتشنشان یروبرو

 کنم یم سالم من و دیآ یم باال دفترش یرو از یعیشف یآلا نگاه آورم، یم باال را است میمر و رز كیتلف

  ...آتشنشان عمو سالم -

 ؟یخوب بابا، سالم -

 .ندینش یم دل به گفتنش بابا کنم، یم نگاهش یمهربان با

 پرسم یم دیترد با و گزم یم لم

 د؟یکن جیپ رو تانیکاپ...شه یم...اوم...عمو؟ -

 کند یم براندازم نگاهش با

 شکاره؟ دستت از نمدریا که یکرد کار چه بگو اول -

 اندازم یم باال ابرو

 !نداره امکان گفتم منم گهید این گفت فمط! موال به یچیه من؟ -

 دیگو یم لب ریز

 !ادیب کوتاه تا بکنه یکار باالخره یکی دیبا!  ؼدِ  ی پسره ،یکرد خوب -

 اندازد یم گل میها گونه و خندم یم زیر ، شود ینم یول ندیبب را ام خنده خواهم ینم

 امیب در خجالتش از تا دیکن جشیپ پس خب -

 اندازد یم ینگاه ساعتش به

 ...داره لرار ییجا ها پنجشنبه یدون ینم مگه! که ستین -

 زنم یم لب یسخت با و ماسد یم میها لب یرو لبخندِ 

 ؟یک با -

 کند یم مکث میچشمها یرو شده زیر یچشمها با

 !بگه دیبا خودش بابا، بگم بهت تونم ینم که من -

 ....کند نابود را ام یخوش تواند یم خودش کردم اشتباه شود، یم یخال میپا ریز یایدن

 دارد؟ لرار یکس چه با

 !ستین اش یزندگ در یکس گفت که او

 ...کند یم پر را ام شامه سوختنش یبو و سوزد یم احساسم تمام رود، یم هوا و شده دود خوبم حس

 گذاشته؟ سرکار مرا نکند



 ...شوم اش دلبسته من خواهد ینم نیهم یبرا نکند

 ...دیآ یم فرود میپا کنار و شود یم رمك یب دستم

  ..روم یم ها بچه طرؾ به بد یحال با و کنم یخداحافظ رود یم ادمی

 .شود یم عوض من ی چهره به نگاه با صورتش یها حس فهمد، یم را حالم ترانه

 مهدا؟ شد چت! خدا ای -

 چسبانم یم ام یشانیپ به را دستم و نمینش یم جدول ی لبه یرو یا رانهیو چون

 !لرار سر رفته گه یم -

 نندینش یم دوطرفم ترانه و رایسم

 ؟یباک لرار -

 شده جمع میچشمها یتو اشک

  نگفت -

 اندازد یم ام شانه دور دست رایسم

 نباشه یکن یم فکر تو که یزیچ اون دیشا نکن، ینجوریا -

 کنم یم نگاه ترانه به بیعج یحال با و زند یم جرله ذهنم درون یزیچ کدفعهی

 ...داره لرار یزر با نکنه! یزر -

 کند یم فوت را نفسش ترانه و کشد یم سوت گوشم یتو شیصدا که دیگو یم یبلند نیه رایسم

 !دم یم باد به رو دودمانش باشه تانیکاپ با اگه...بهش لعنت -

 زدیر یم اشکم و گزم یم لب رد،یگ یم ضربان درد با ام نهیس انیم للبم

 !میدوست هم با ساله چند ما شه؟ یم شرؾیب نمدریا یزر یعنی ترانه -

 کشد یم نفس كیعم و کند یم بلند آسمان به سر پکر، ترانه

 کنم یم اش خفه خودم وگرنه نباشه، ها شرؾیب جزء کن دعا -

 .کنم یم هیگر مظلومانه یدیناام با و کنم یم حائل صورتم یجلو را دستانم

 

 ۳۲لسمت#

  آتش_یمهدا#

 آتش#

 

 

 .ستادهیا پابرجا من یحنّا یروبرو که است سال انیسال ده،ید گرما و سرما و باران باد، که یچوب مکتین

 .کنم ترک را حنا و مکتین آن ام توانسته من تا زده دور ساعت یها عمربه بار چند دانم ینم

  زند یم را چشم شیموها درخشش آفتاب نور ریز که ییطال ییموها با یدختر

 .دهد یم آدم دل دستِ  کار دنشانید کباری که یمحبت با و یعسل یها چشم با



 همان با ام بدرله یبرا شوم، یم دور حنا از آهسته یها لدم با و کنم یم فرو میموها نیب را انگشتانم و کشم یم یهوف

 .خندد یم طنازش یصدا

 .بوده سخت میبرا شهیهم وداع گردانم، یبرنم رو

 .افتم یم راه نمیماش سمت و کنم یم فرو شلوارم بیج یتو را راستم دست

 

 

 .میآ یم رونیب و پارک را نیماش چم،یپ یم یآتشنشان مرکز کنار ی کوچه داخل

 .گردم یم باشد او ی نشانه که یگلبرگ و گل ای نگیریج نگیریج دنبال نگاه با ام شده یشرط انگار

 .کند خودش منحرؾ را ذهنم توانسته اش یمشک درشت یها چشم آن با بچه وجب مین زنم، یم لبخند ذهنم به

 .بکنم اش دخترانه یها لهیح از یریجلوگ یبرا یفکر دیبا

 آنطرؾ به نگاهم و سر ناخودآگاه ینگهبان به دنیرس از لبل روم، یم ینگهبان سمت و دهم یم تکان یسر خودم یبرا

 .رود یم بچه آن که یسمت همان شود، یم دهیکش ابانیخ

 .بکنم خودم ناخودآگاه نیا یبرا یفکر دیبا دختر آن لبل انگار م،یگو یم خودم حال یبرا یا کالفه نچ

 .زند یم لبخند و زدیخ یبرم دنمید با نشسته، ینگهبان داخل یعیشف

 میده یم دست و دیآ یم جلو

 ؟یخوب جان یعیشف سالم -

 گذشت؟ خوش ك،یرف سالم -

 .رمیبگ نگاه تا کشد یم طول کند، یم ریگ حرفش پر نگاه درون نگاهم

 میگو یم شیجا به ندارم شیبرا یجواب و زند یم طعنه دانم یم

 !خونه بره طفلک یاکبر یعل که فتیش برم -

 فشارد یم را دستم یعیشف ام، کرده عوض را حرؾ ریمس فهمد یم

 اومده شیپ هم یکار کی براش انگار برو آره -

 .کند ینم رها را دستم نمیب یم که بروم و کنم جدا دستش از را دستم خواهم یم

 زند یم لب که کنم یم نگاهش تعجب با

 کن صبر لحظه کی -

 .گردد یم بر ینگهبان داخل و کشاند یم خودش سر پشت مرا و

 آنچه یبرا انگار دستش گل دسته گردد، یبرم سمتم به نکهیهم و دارد یبرم را یزیچ زشیم ریز از و شود یم خم

 دیگو یم یعیشف که هستم گل دسته ریتصو ماتِ  کشد، یم ػیج بودم منتظرش

 آوردن برات خاطرخواهات ر،یبگ هم نویا جان انیک ایب -

 !اش سپرده آنطرفتر یکم فمط بوده کار در گلبرگ و گل زنم، یم یجان یب لبخند

 !گر لهیح دخترک

 کنم یم زمزمه بعد و رمیگ یم دندان به را میباال لب ی گوشه

 خودت واسه باشه -



 زند یم شخندین

 دیپر صورتش از رنگ شد، داؼون لحظه کی تو لرار، سر یرفت گفتم!خودت به بده خواست -

 میگو یم یرحم یب با

 !بهتر -

 چسباند یم ام نهیس به را گل دسته

 !شده رشید یاکبر یعل برو! سالمت به -

 .روم یم شگاهیآسا سمت یزور گل دسته با و کشم یم ینفس کالفه بندم، یم پلک

 !کنم ادب را تخس ی بچه نیا دیبا

 !شود ینم شیحال زادیآدم حرؾ

 .کنم خالص خودم سر از را یمشک ابرو و چشم دختر نیا شر نداخته،ین جانم به را مامان ،یعیشف تا دیبا

 گذارند؟ یوانم خودم حال به مرا چرا

 .شکند یم را میها ییتنها ی شهیش ها زدن تمه نیا آرامم، خودم کوچک یایدن درون من

 ...زند یم ام ینیب ریز چسبانده، ام نهیس به یعیشف زور به که یمیمر عطر

 ...شد منکر شود ینم را عطر نیا یریدلپذ

 .کشم یم بو را عطرش ناخودآگاه بار چند ، ام یخوددار تمامِ  با

 .رمیگ یم لیتحو او از را پست و کرده تشکر یاکبر یعل از روم، یم که شگاهیآسا داخل

 .رود یم یخروج سمت عجله با دستم یها گل به یمعنادار نگاهِ  با

 !داخلش نه افتد یم سطل کنارِ  بدم شانس از که کنم یم رها را گل دسته شوم، یم رد که آشؽال سطل کنار از

 .روم یم نیتمر سالن سمت و آورم یم در را کاپشنم

 .کنم یم باز هم را راهنمیپ یها دگمه راه در

 .هستند هم یبرا خواندن یکور و نیتمر حال در ها بچه

 .کنند یم دعوتم جمعشان به و کنند یم سالم دنمید با

 .شوم ینم جمعشان داخل اما دهم یم را سالمشان جواب

 .روم یم افتادا نیزم یرو یها دمبل سمت یمشک شرت یت با و کنم یم وصل یورود کینزد یجالباس سر را راهنمیپ

 .دهم یم فشار سردش و صاؾ سطح به را دستانم کؾ دارم، یبرم دمبل تا دو

 میبگو بهتر ای شده گرم دمبل ی دسته و چکد یم صورتم و سر از عرق که زنم یم دمبل آنمدر و بندم یم پلک یمدت و

 شده داغ

 .اندازند یم مچ هم با دارند و اند شده فارغ لیوسا با نیتمر از ها بچه

 .رمیگ یم را میموها و گردن یرو عرق آن با و کشم یم رونیب کمدم داخل از را ام حوله کنم، یم رها را ها دمبل

 .اندازم یم دوشم یرو و زنم یم چنگ را راهنمیپ
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  آتش#

 

 

 

 

 هم یکس و شده گذاشته تختم یرو بودم، کرده رها آشؽال سطل کنار که یگل دسته نمیب یم رسم، یم که شگاهیآسا داخل

 .ستین شگاهیآسا داخل

 .شود یم دهید رشیز هم کاؼذ کی

 کنم یم باز را آن یتا و کشم یم رونیب را کاؼذ

 نوشته

 !"شه یم تر لشنگ زیچ همه ،یکن نگاه ایدن به گهید جهت کی از اگه یگاه! انیک" 

 ...نزده امضا رشیز چند هر مطمئنم، را نیا است، یعیشف خط

 انتخاب را صدا و پر ی بچه همان هم را یباز نیا یاصل ی مهره و دارند ها نمشه میبرا یعیشف و مامان دارم حتم

 ...اند کرده

 اورم؟یب نییپا تاب و تب از را دو نیا چگونه

 انهیآش طرؾ به کنم یم تن به را لباسم که یحال در و کنم یم مرت اولش یجا سر را کاؼذ ات،یعمل ریآژ یصدا با

 .دوم یم

 

 

 

 

 .میا رفته بازار به خانه حتاجیما دیخر یبرا مامان با

 ...زده تاول میپا کؾ ام رفته راه بس از کنم یم احساس

 بخرد تا گردد یم یزیچ دنبال چشم با هم هنوز و داده میبازو و دست به حبوبات و یسبز و وهیم از پر مشما یکل

 !میبر گهید بسه ،یکن وصلم کیپالست ندارم جا گهید وهللا مامان -

 کند یم نگاهم اخم با

 ؟یشد ؼرؼرو نمدریا یک تو آتش برگرد، و نیماش تو بذار رو نایا گفتم -

 آورم یم در هیگر یادا

 !ها استراحتمِ  روز امروز من بشم فدات... یآ-

 دیگو یم لب ریز 

 ؟یاریب من یبرا یتون ینم سهیک تا چهار خوره؟ یم درد چه به نیر یم که یمهارت یها نیتمر اون پس! تنبل یا -

 اندازم یم باال ابرو

 تا؟ چهار -



 دیگو یم ذوق با من تیشکا و گله به توجه یب

 داره یا تازه یها دلمه فلفل چه مؽازه اون نیبب آتش یوا -

 .رود یم مؽازه طرؾ به و

 ...آورده کش نیزم به رو یخستگ از میها شانه بزنم، ذوق لواره یب یها یا دلمه فلفل دنید از دیبا هم من کند یم فکر

 یرو را مشماها و بروم یوارید کنار شوم یم مجبور خورد، یم زنگ شلوارم بیج درون میگوش که کشم یم یپر نفس

 .بکشم رونیب بمیج از را لمیموبا تا بگذارم نیزم

 میگو یم دیترد با و وصل را تماس است، ناشناس شماره

 دییبفرما بله -

 چدیپ یم یگوش درون یا عشوه پر یصدا

 !یکن جمع رو ام جنازه دیبا ینرسون رو خودت گهید ساعت مین تا اگه خطرم تو من!...اتشنشان یآلا -

 کشم یم هم در اخم

 !پنج و ستیب و صد دیبزن زنگ دیبا خانم -

 کند یم دمیتهد که کنم لطع خواهم یم

 !...یشد مرگم باعث تو سمینو یم یاین اگه -

 ردیگ یم خواهش تم شیصدا کدفعهی و

 !یبد نجاتم تو خوام یم فمط! ایب لطفا -

 .ندارم نانیاطم یول است نگیریج نگیریج دیشا کنم یم حدس

 دهم یم جواب متشنج یاعصاب با خط پشت مخاطب به من و ستدیا یم میروبرو دشیخر با مامان

 !یآتشنشان به دیبزن زنگ کنه یم دتونیتهد یخطر هم اگر نشو، مزاحم کن، لطع خانم -

 .دانم ینم یعنی که اندازم یم باال شانه هم من و است یکس چه خط پشت پرسد یم ابرو و چشم حالت با مامان

 ندارد آمدن کوتاه لصد

 آتشنشان؟ جناب نه مگه تمومه، کارم بزنم فندک کی هام، لباس تمام رو ختمیر نیبنز! این باشه -

 کشم یم یا کالفه هوؾ

 ؟یچ یعنی حرفا نیا -

 !یآگاه زایچ نیا به یآتشنشان تو خب -

 !کن یشوخ خودت لد هم با برو بچه کن لطع -

 نجات رو آدم کی جون یش یم خیتوب حتما مرگم بعد ،ییتو ممصر نوشتم هم کاؼذ یرو کردم، ضبط رو صدات -

 !ینداد

 توپم یم پررو دختر نیا به و دهم یم ماساژ ام اشاره و شصت انگشت را میها مهیشم

 !ندارم شما لبال در یتیمسئول چیه! استراحتمِ  ولت االن من! برسه دستور بهمون مرکز از که میمسئول یولت فمط ما -

 هوا تو هم شدنم کباب یبو مولع اون احتماال یول.. خوبه؟! ایب داد دستور بهت مرکز یولت فرستم، یم برات آدرس -

 ...سوخته سرم پوست تا هم موهام و دهیچیپ

 گوشم کنار از دستم چدیپ یم یگوش یتو که ییها بوق یصدا با کشد، یم ناخن روحم به کهنه یا خاطره بندم، یم پلک

 .افتد یم نییپا



 شود یم زنده مشامم درون آتش یبو

 ...ام شده آتشنشان ها آدم سوختن ترس از من گذاشته، ضعفم نمطه یرو دست

 کند،نفسم یم کر را گوشم آتش جرق جرق یصدا کشد، یم سرک آسمان به یا خانه یها پنجره از آتش میها پلک پشت

 شود یم بازدم سخت

 ...خدا...یآ

 کند یم میصدا دلواپس مامان

 شد؟ چت مادر آتش! آتش -

 .زنم یم زل مامان دیسف صورت به و دهم یم لورت را دهانم آب

 کند یم دایپ راه ذهنم به یفکر کدفعهی

 ؟یایم باهام برم خوام یم ییجا کی مامان؟ -

 دهد یم جواب دیترد بدون

 باهاتم تهش ته تا جهنم، بگو تو -

 زنم یم یتلخ لبخند

 زور به باشه، زنانه ی لهیح کی ادیز احتمال به! کنه تمیاذ خواد یم یکی کنم فکر فمط! بهشته ته جات تو خدانکنه، -

 !خونشون بکشه منو خواد یم

 .نمیب یم یدفاع حالت به را ریش ماده کی روشنش یها مردمک درون یول ندهد نشان یالعمل عکس کند یم یسع مامان

 .افتد یم راه من از زودتر و دارد یبرم را مشماها از یمین

 .بنشانم شیجا سر را دختر نیا دیبا

 ...گذاشته فراتر مشیگل از را شیپا

 ...گرفته درد ام نهیس کرده، مچاله را روحم که یخاطرات و حرص شدت از

 .افتم یم راه رود، یم نیماش سمت محکم یها لدم با که مامان دنبال و دارم یبرم را لیوسا ی هیبم هم من
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 .آورد یم در را آهم دوباره میگوش امکیپ یصدا که ام برنداشته لدم از لدم

 .خوانم یم را امیپ داخل آدرس و رمیگ یم دست به را میگوش نم،ینش یم نیماش داخل که نیهم



 !مرکز یروبرو ی خانه آن نه یول است یآتشنشان مرکز ی منطمه در مایدل م،یبرس آنجا به تا کشد یم طول یساعت مین

 !من نه زند، یم یحرف مامان نه ممصد به دنیرس تا

 .میزن یم زل جاده به متفکر دو هر

 آپارتمان به دستم کنار ی شهیش از و کنم یم پارک را نیماش شده، نصب سردرش یرو نه و یس پالک که یا خانه یجلو

 .اندازم یم ینگاه شده نما سنگ، با که یا طبمه چهار

 نجاست؟یهم -

 .میگو یم یا گرفته ی بله و رمیگ یم نگاه مامان یصدا با

 .میآ یم رونیب نیماش از تشیتبع به هم من و شود یم ادهیپ شک بدون مامان

 .شود یم باز یکیت یباصدا در شود دهیپرس یزیچ نکهیا بدون و دهم یم فشار را اول ی طبمه زنگ

 .شود یم خانه وارد من از جلوتر مامان و کنم یم یحرف پر نگاه مامان به

 .است باز دو واحد در

 .شود یم خانه وارد صامت همانطور و آورد یم در را شیها کفش مامان

 .گذارم یم شانیها فرش یرو پا کفش با و آورم ینم در را میها کفش من اما

 .دیآ یم خانه خوابِ  اتاق داخل از فندکش کردنِ  روشن تك تك یصدا همراه ،یدختر ذوق پر و طناز یصدا

 بکشد رخم به را اش یروزیپ دارد لصد شیصدا

 دمید تدارک برات یزیسورپرا چه نیبب ایب! خوشکله پسر بزنم شتیآت تونم یم یول نگرفتم شیآت -

 .کنم یم ایح مامان از رود، یم باال للبم ضربان

 کند یم حفظ را سنگرش مامان سر پشت همانجا و جوم یم لب

 !کنه یم تاالپ تاالپ داره برات للبم تو؟ یارینم ؾیتشر چرا انیک جناب -

 .زند یم جوانه ام یشانیپ یرو عرق

 .کشم یم را دستش که دارد یبرم لدم کی مامان

 زنم یم پچ التماس با کند یم که نگاهم

 میبرگرد -

 کشد یم رونیب دستم از را دستش کرده، جزم را عزمش رفتن یبرا اما مامان

 بهم بده اجازه -

 چدیپ یم خانه مسکوت یفضا یتو دوباره دخترک یصدا و

 هوم؟ ؟یاینم چرا -

 رخ به شتریب را تنش یها یبرجستگ و یدیسف که یکوتاه یِ مشک دامن و یزرشک یا تنه مین با یدختر کدفعهی و

 .شود یم انینما در لاب درون کشد، یم

 .است شیآرا ؼرق هم وصورتش سر و کرده رها دورش را اش کرده رنگ لختِ  و بلند یموها

 ! است میرج طانیش خودِ  خودِ 

 .گردد یبرم اتاق داخل و زند یم ػیج بعد یا هیثان اما زند یم زل مامان و من به بعد کند، یم کپ ما دنید از اول

 ... آشناست اش افهیل یول ستین نگیریج نگیریج که نیا



 است؟ گروهش دوستان از یکی دیشا

 ...اند دهیند میبرا که ییها خواب چه

 پرسد یم مامان که ام شده لفل میجا سر من

 اره؟یم گل برات که هیدختر همون نیا -

 .دهم تکان نیطرف به نه عالمت به را سرم توانم یم فمط

 ه؟یک پس -

 چرخانم یم دهانم درون را خشکم زبان

 شناسمش ینم -

 .بندد یم سرش پشت را در و رساند یم اتاق داخل را خودش و دیگو یم یاوهوم مامان

 ...تر تلخ دهانم و است تلخ حالم

 .کنم یم ترک را مکر ی خانه نیا و گردانمیبرم رو

 نمینش یم نیماش داخل خسته

 ...دارند کار کارش به گرانید باشد، نداشته کار یکس کار به هم خودش آدم

 .کنم یم حس خودم کنار را مامان که دهم یم فشار محکم و رمیگ یم مشتم درون را فرمان طرؾ دو

 گردانم یبرم رو طرفش به

 ن؟یاومد یک -

 االن؟ نیهم -

 ن؟یگفت بهش یچ -

 دم یم گزارش اش مدرسه به کردم دشیتهد -

 حرفاست نیا از تر پررو دمید من که ینیا -

 خونه میبر کن روشن کنم، یم حلش خودم نکن، مشؽول رو فکرت تو -

 .رانم یم را نیماش خانه سمت و زنم یم استارت

 !بایشک رستانیدب شرور دختران یبرا بپزم یآش چه
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 .ام زده گره نهیس یرو دست و ام داده هیتک نیماش ی بدنه به ام، ستادهیا نمیماش کنار

 .خورد یم صورتم پوست یرو و زدیخ یبرم آن یرو از ییسرما باد دنیوز با که نشسته یاندک برؾ نیزم یرو

 حاال کردم، حفظ را یدرون حرص آن و بودم پست سر که یچهارساعت و ستیب و آفم ساعت هشت و چهل از بعد

 .میایب در خجالتشان از خودم مامان از لبل و ندیایب بچه چندتا آن تا منتظرم سخت

 .جوم یم را لبم پوست

 .ستین وجودشان از یخبر امروز چرا دانم ینم اما کردند، یم رو را شانیها مزاحمت ها ساعت نیا شهیهم

 ...شود خنک دلم یکم تا کردم یم خرجشان مشت و یلیس چند دنشانید با نبود بسته دستم اگر که ام یعصبان آنمدر

 یرو که ییها لدم و ریز به یسر با دوستانش بدون خودمان، نگیریج نگیریج همان شان، همه نه اما ند،یآ یم باالخره

 .دیآ یم سمتم به کشد یم نیزم

 .رسم یم شیروبرو نکهیا تا شود ینم متوجهم اصال روم، یم سمتش به و رمیگ یم نیماش از را ام هیتک

 ندارد را دنمید انتظار که است معلوم چشمانش از کند یم نگاهم بهت با و کند یم بلند سر

 !شهر یها مزاحم از یکی به به -

 .کشد یم داد نگاهش، یدلتنگ دهد، یم لورت را دهانش آب

 کند یم زمزمه آرام

  سالم -

 زنم یم شخندین

 مزاحمِت؟ دِ یجد روش شروع ،یینما مظلوم نیا...هه -

 شود رد من از کند یم یسع و دوزد یم نیزم به را چشمانش یمشک یها مردمک دلخور

 شوم یم سد شیروبرو

  کجا؟ -

 خونمون برم خوام یم -

 من؟ کردن بدبخت ه؟یچ لصدتون -

 کند یم بلند سر

 ! گلبرگ یحت نه و گل دسته نه دارم، گل نه دینیبب نشدم، مزاحمتون روزه چند که من -

 ن؟یاریدرم نیدار منو پدر -

 ؟یچ -

 ! خودت لد هم بشو یکی مزاحم برو رو؟ یباز بچه نیا دیکن ینم تمومش چرا -

 ردیگ یم حرصش

 دارم؟ شما یبرا یمزاحمت چه من آلا، کنار برو -

 شیمعن نایا! کنه یم پهن دام برام و کنه یم دعوت یخال خونه به منو هم دوستت ،یاریم گل که خودت فمط!  یچیه -

 د؟یکن بدنامم نیخوا یم که کردم بچه تا چند شما با یبد چه من ه؟یچ

 کند یم نگاهم دنینفهم یمعن به



 ه؟یچ یخال خونه ؟یخال خونه ؟یچ -

 خندم یم یعصب و بلند

 ؟یدون ینم رو یخال خونه یمعن که یا زهیپاستور نمدریا تو یعنی یآخ -

 کند یم درست را اش ممنعه ی لبه شود، یم استرس پر حرکاتش

 نکردم یا گهید کار من آوردم، گل براتون که بوده نیا هم خطام تنها... کنم ینم بد شما به من -

 . ..باشه-

 دهم یم تکان صورتش یروبرو را ام اشاره انگشت

 !کنم یم آدمتون! بده گزارش رو تون همه یکارها و مدرسه ادیب لراره مامانم نیبب -

 زند یم لب یلرزان یصدا با و پوشاند یم زده، زل صورتم به که را اش یمشک یها لهیت یرو اشک

 ! یرحم یب تو نمدریا چرا آخه -

 .ندارم را خوردنش ترک انتظار شوم، یم رهیخ شیهوا و حال به مات

 ...ستین نطوریا انگار یول ند،ینش یم یپسر هر راه سر که کرده النه شرور دختر کی اش چهره ریز المیخ در

 دهد یم ادامه خودش

 کنم فراموشت کنم یم یسع دارم اورم،ین برات گل گهید منم لرار، کی سر یرفت گفت آتشنشان عمو -

 پرسم یم و کنم یم زیر چشم

 لرار؟ -

 افتم یم حنا با میلرارها و پنجشنبه از ادمی کدفعهی

 !بهتر دورتر چه هر ندارم، یتیسنخ چیه تو با من! یکن یم یکار خوب...اومد ادمی ها -

 زند یم حرؾ خودش یبرا یا آهسته یصدا با و لرزد یم شیها لب دهیترک بؽضش تازه انگار

 ه؟یچ تیسنخ فهمه یم چه دل -

 دهم یم ادامه حالش گرفتن نظر در بدون من و ردیگ یم راه صورتش یرو یرود مثل شیها اشک و

 دست نره، تون مدرسه ناظم و ریمد یجلو آبروش خواد یم اگه بگو هم دوستت به برو نباؾ، منطك خودت یبرا نیبب -

 ؟یدیفهم! برداره من سر از

 کند یم درشت را اش یباران  یمشک یچشمها

 !بگو بهش برو خودت! چه من به -

 .شود یم رد حرص و سرعت با کنارم از و دزدد یم را مرطوبش نگاه بعد

 دهم یم هشدار که رود یم ابانیخ طرؾ به چد،یپ یم هوا یتو فشیک یزهایآو یصدا و کند یم برخورد میپهلو به فشیک

 !بچه باش ابونیخ مواظب! نیبب-

 گردد یبرم طرفم به ظیؼ با

 !نیماش ریز بندازم رو خودم خواد یم دلم اصال! نداره یربط چیه تو به! نیبب -

 ...کند یم تیحکا را حرصش پر و آزرده دل حال شیها لدم یبزرگ و

 " !نیبب" میگو یم میها جمله اول یولت آورد در مرا یادا پررو دخترک



 عجله با او و اندازم یم باال شانه خودم یبرا و خوابم یم بادم ظشیؼ و لحن از د،یآ ینم دلم اما درک به میبگو خواهم یم

 کند یم رد را ابانیخ عرض

 میگو یم لب ریز کنم یم نظاره را شدنش رد که همانطور من و

 !بچه یا-

 .سوزد یم حالش یبرا دلم یکم یحت ده،یکش ته ام یدلخور کنم یم احساس

 زنم یم تشر خودم به

 !ترکستانِ  تهش راه نیا...آتش نده وا -

 .برم یم لذت میها کفش ریز برؾ یصدا از دهم، یم فشار جدول کنار یها برؾ یرو با و

 .روم یم خانه سمت و شوم یم نیماش داخل
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 .دارم دوست را رحم یب آتشنشان نیا من خواهد، یم هیگر دلم

 دنیشن و چشمها دنید کرد، حمم در که یسنگدل تمام با امروز یول کنم فراموشش کنم یم تالش که است یروز چند

 .کرد رو و ریز را دلم شیصدا

 .ستین من کار او از کندن دل دمیفهم اش دوباره دنید با امروز من

 .کرد یم طلب را آؼوشش وجودم تمام کرد یم بارم درشت که یولت

 !ایب کوتاه یکم درمان و درد میبگو و بپرم بؽلش در داشتم دوست

 !باش مهربانتر یکم بازنده من با ام، باخته نگاهت به را دلم من

 .کند ینم صدا را نامم مامان گذارم یم خانه درون پا و چرخد یم در داخل که دمیکل

 .ستین خانه دیشا زنم یم حدس

 .روم یم باال را راهرو ییابتدا ی پله چند همانطور و کنم ینم پاک را میها اشک پس

 !شده دهیچ خانه وسط یزیم یرو که شود یم یکیک و ها هیهد لفل نگاهم ورودم با اما

 و کوچک لبخند و زند یم برق چشمانش چسبانده، هم به را شیدستها و ستادهیا میروبرو راستش لامت همان با مامان

 ...کرده سنجاق لبش کنج ینیمت

 شنوم یم که کنم یم پاک را میها اشک عیسر دست پشت با

 مبارک تولدت زمیعز -



 خانم مدار لرار که مخصوصا ندارد یا جاذبه چیه من یبرا یسالگ ستیب دهم، یم سر نیزم یرو ام شانه از را ام کوله

 .آورد یم ادمی به را بزرگ

 کند یم باز بؽل مامان

 تو یشد بزرگ نمدریا یک زم،یعز بؽلم ایب -

 .خواهم ینم را است درانتظارم که ییروزها نیا من رد،یگیم راه میها اشک دوباره

 .کنم یم رها دستانش حصار انیم را همم هك و اندازم یم آؼوشش در را خودم مامان باز آؼوش احترام به

 شود ینم ختم جا نیهم به زمیسورپرا نیا یول

 ه؟یاحساس چمدر عروست آرش ینیب یم -

 .کنم یم جدا او از را خودم و کند یم ریگ ام نهیس انیم نفسم مامان ی جمله از

 !گهید منِ  عشك -

 با کنم اش خفه خواهد یم دلم زده، زل من به تاب لب لاب از که نمیب یم را آرش مفرح ی چهره رمیگ یم که را صدا رد

 !اش یطانیل یها لب یرو زشت لبخند آن

 میگو یم یا آهسته سالم زور به فمط

  کند یم نگاهم كیعم آش

 دهیرس سر به ییجدا یروزها که هارو شمع کن فوت مبارک، تولدت دل، جانِ  سالم -

 زند یم جانم به خنجر بؽض و رمیگ یم نگاه عیسر

 اندازد یم ام شانه دور دست مامان

 دیکن صحبت باهم شما اتالم، تو رم یم من داره حرؾ کمی باهات آرش جان مهدا -

 .نرود تا کنم یم نگاهش التماس با و رمیگ یم را مامان انگشتان سر

 .رود یم باال ی طبمه طرؾ به نگاهش دییوتا لبخند با و کشد یم دستم از را دستش او یول

 !من یکوچولو موش شه یم تموم داره هات یباز  گربه و موش نیا زمان گهید -

 دهد یم ادامه او که کنم یم نگاهش زیت

 !یکن یم نگاهم ینجوریا بده شوهرتم من چشمات اون لوربون -

 !یم پسرخاله فمط! یستین من شوهر تو -

 زند یم پوزخند

 !ستین ام شناسنامه تو اسمت فمط توام، یزندگ یچ همه من-

 کشم یم نفس حرص با

 ؟یدار یبردارنم من سر از دست چرا آرش! شه ینم زنت هم ام مرده -

 شده، پاک ذهنم از دونستم یم خودم مال رو تو که ییروزا حساب من بردارم؟ سرت از دست ؟یگ یم یچ یفهم یم -

 !منه مالِ  مهدا گرفتم ادی همراهش گرفتم ادی رو راستم و چپ دست که یروز از من

 چرخانم یم حدله درون را میها مردمک یکالفگ با

 !کنن یم لیتحم بهت منو دارن! لِ یتحم ستین عشك نیا! کن رجوع خودت دل به کمی -

 !لمیتحم نیا عاشك من لِ یتحم اگرم! ینشست دلم وسط مایدل تو کردم رجوع دلم به -



 .کنم دور خودم سر از را بلند مو پسر نیا شر توانم یم چطور ، ندارم کشش گرید

 برم یم باال انگشت کدفعهی

 امیم االن کن صبر مهیدل کی -

 .آورم یم نییپا به را ام ختهیر داخلش را شیایهدا که یکارتن و دوم یم باال ی طبمه به و

 کشم یم رونیب را انگشتر ی جعبه آن که اوردیب در سر کارتن درون از دارد یسع آرش

 یفرستاد برام که یانگشتر نیا نیبب -

 زند یم یؼرور پر لبخند

 !یکن دایپ ایدن یجا چیه یتون ینم رو اش لنگه -

 زنم یم یشخندین

 ! نکردم باز رو اش جعبه در یحت من -

 و کشم یم رونیب کارتن از یکی یکی هم را ایهدا یبال و کنم یم استفاده فرصت از من و کند یم افول نگاهش برق

 رمیگ یم نگاهش یروبرو

 دختر کی دنبال برو آرش نداشتم، یا عالله اش فرستنده به چون نزدم دست رو یفرستاد که ییزایچ از کدوم چیه من -

 !ادهیز تو یبرا خوب دختر! خوب

 شده سرخ صورتش رنگ شود، یم متشنج اعصابش

 یپول نیا و خونه نیا یندار خبر تو ضمن در ؟یکن دایپ یتون یم کجا بهتر من از ؟یزن یم پس منو چرا! یاحمم تو -

 !گرفتن تو سرنوشت یبرا خاله با من مامان و بزرگ خانم که هیتوافم اون ی جهینت خته،یر بالتون و دست یتو که

 ه؟یچ منظورت -

 !کنه یم کسانتونی کوچه خاک با بزرگ خانم ینش من زن تو اگه بدون یول بگم ندارم اجازه رو منظورم -

 .شوم یم ولو نیزم یرو خانه وسط همانجا کند، یم لطع را تماس ظیؼ وبا

 است؟ یتوافم چه منظورش

 اند؟ دهیکش یا نمشه چه من یبرا

 !کن کمکم خودت تو ایخدا

 

 ۳۷لسمت#

  آتش_یمهدا#

 

 

 

 

 

 

 .ندارم رفتن مدرسه ولت فردا تا را اتالم از خروج حك ام، شده هیتنب آدابم از خارج رفتار یبرا



 کند؟ یم محروم آن از مرا که است یجذاب زیچ چه ما ی خانه یتو کند یم فکر مامان

  ..گرفته لاب را یداشتن دوست یآتشنشان آن که دارم پنجره کی اتالم در هستم، هیتنب نیا عاشك من البته صد و

 یرو را انیک اسم انگشت با گرفته، زیر یبخارها را شهیش تمام اندازم، یم سرم پشت را پرده روم، یم پنجره پشت

 یآتشنشان مرکز روشنِ  یها چراغ پنجره یسو آن از و دوزم یم چشم عشك با حروفش به و کنم یم حک شهیش یبخارها

 .رمیگ یم نظر ریز را

 که داد یم امیپ من به یچراؼ کردن خاموش و روشن با و گرفت یم یجد مرا دل که بود یمرد ابانیخ آنطرؾ کاش

 !است من به حواسش

 .برم یم پناه تختم به و کنم یم رها میها خواسته یرو را پرده و کشم یم آه

 .ندارم را کتاب از خط کی یحت خواندن حال یول دارم امتحان فردا

 

 

 

 !نداشته لرار یزر با تانیکاپ اونروز مهدا -

 کنم یم بؽل را میزانوها وارید کنار و مکتین یرو اندازم، یم ینگاه ترانه به

 ؟یدیفهم کجا از -

 نبوده تانیکاپ با اونروز که آورد برام لسم تا صد هیگر با گفتم بهش تا -

 زنم یم پوزخند

 ترسه یم سگ مثل و زده بزرگتر گند کی آخه بخوره لسم داره حك -

 کند یم زیآو را شیپاها و ندینش یم من مکتین زیم یرو کنجکاو ترانه

 ؟یزن یم مشکوک چرا تو ه؟یچ هیلض -

 دهم یم تکان خودم یبرا افسوس به یسر

 مپرس که افتادم یگرداب کی تو ترانه بگم یچ -

 شده؟ یچ بگو مهدا نگو چرت -

 ...گرفت رو راهم جلو تانیکاپ روزید -

 کند یم کمینزد را سرش ترانه

 شد ییجنا خب، خب -

 گرفته یخال خونه براش دوستم گفت بعدش و کرد من خرج اومد در دهنش از یچ هر گهید یچیه -

 ؟یچ -

 ترانه؟ هیچ یخال خونه دونم یم چه -

 کند یم نگاهم مات ترانه

 !یبرسر خاک یکارا یبرا ییجا کی یعنی -

 کشد یم نفس حرص و اخم با ترانه که کشم یم یبلند نیه و کوبم یم میها گونه به را دستانم ترس با

 میدینفهم ما و بوده رذل نمدریا یزر یعنی -



 کرده؟ یؼلط چه یزر! خدا یوا خدا، یوا-

 کنم یم آدمش لسم خودت جون به مهدا -

 دهم یم هیتک وارید به دوباره

 برسونه هم با رو یزر و منو حساب ادیب لراره خودش تانیکاپ مادر ، ستین الزم -

 ؟یکرد کار چه تو بعدش! است ننه بچه چه مادرش؟ -

 زنم یم یتلخ لبخند

 کردم جادیا مزاحمت گه،ید بردم گل شمشادش شاخ یبرا -

 دیگو یم و زیم یرو البته زند یم هیتک وارید به من مثل هم ترانه

 ده؟ ینم وا شمشاد شاخ نیا چرا مهدا -

 اندازم یم باال شانه و زند یم حلمه چشمانم یتو اشک

 اد؟ینم کوتاه جناب نیا چرا دونم ینم سوزه، یم داره جگرم عشمش از که من خدا، به دونم ینم -

 نیا برنت، یم چشمه سر تا یزن یم یالک لبخند کی پسرا به تا که زمونه دوره نیا تو آورم، مانیا تیبدشانس به آره -

 !نوبره شما تانیکاپ یآلا

 ؟یچ بدن خبر مامانم به اگه ؟یچ ادیب مامانش اگه -

 !یبترس گفته یاونجور نخور ؼصه کاره،یب مگه بابا نه -

 .شود یم کالس وارد کیک کی با رایسم که دهم یم باال شانه

 زنند یم دست و ندیآ یم کالس داخل هم ها بچه و پرد یم نییپا زیم یرو از ترانه

 بوسد یم محکم و ردیگ یم دستانش نیب را صورتم ترانه

 مبارک تولدت عشمم -

 کشد یم داد ها بچه یها دست یصدا و همهمه وسط هم رایسم

 !کن فوت رو ها شمع ایب پاشو -

 نگه ام زنده ها یدلخوش نیا ام یزندگ بازار آشفته نیا وسط کند، یم دایپ انیؼل میها احساس شود، یم گشاد چشمانم

 .دارد یم
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 .کنم فوت را ها شمع ندیگو یم و زنند یم دست همه ها بچه و گذارند یم معلم زیم یرو را کیک



 .اندازد یم بزرگ خانم ادی را من که است ادیز آنمدر ها شمع تعداد که نماند ناگفته

 دیگو یم گوشم دم ترانه

 کن فوت رو شمعا بعد بگو رو مجازت یآرزوها -

 خندد یم بلند که کنم یم نگاهش کج

 ذوق یکل با را کیک نیا یها شمع شب،ید کیک عوض به بعد و کنم یم آرزو سرنوشتم درون را تانیکاپ و بندم یم پلک

 .کنم یم فوت

 .رود یم هوا یرو ها بچه سوت و ػیج و دست از کالس

 شود یم حاضر در دربند یتو پوریعل خانم

 کِ یکوچ تولد کی دیگفت خبرتونه؟ چه -

 کند یم پوریعل خانم به رو لدرشناسانه ترانه

 میکن جبران پسرتون یداماد شاهلل ان میکن شاد رو دوستمون یداد اجازه طال دستت پوریعل خانم -

 .شود یم کالس وارد پر توپ با یزر زمان همان و شود یم خارج کالس از و دهد یم تکان شیبرا یسر پوریعل خانم

 زند یم ؼر لب ریز ترانه ماسد، یم رایسم و ترانه و من یها لب یرو لبخند

 كیرف نا به لعنت -

 ردیگ یم را ترانه یبازو رایسم

 ترانه کن ولش -

 دهد یم ترانه دست به را چالو و

 ادیم یمحب خانم االن کن میتمس کیک -

 

 .رسد یم آرامش به کالس و شود یم جمع تولدمان بساط یمحب خانم آمدن با

 .شود یم کالس وارد و زند یم در پوریعل خانم که میهست تخته یرو یها مسئله نوشتن حال در و گذشته کالس از یمین

 است گرفته گر صورتش و هم در شیها اخم

 !دفتر دیبفرست رو انیزند ،یمحب خانم -

 .شود یم دهیکش یزر سمت به ترانه و من نگاه و دهم یم لورت را دهانم آب ترس با

 زند یم لب دیترد با و پرد یم رخسارش از رنگ هم یزر

 ما؟ خانم -

 یها لدم با و ردیگ یم اجازه یزر و کند یم عبور در ممابل از و دیگو یم سرد و خشک ی بله کی تنها پوریعل خانم

 .شود یم خارج کالس از سست

 کند یم زمزمه ذوق با نشسته، ما از جلوتر ؾیرد یصندل که رایسم

 (زحمت رفع)  کرد رحمت ضعؾ -

 کند یم اش حواله یگردن پس ترانه و

 ببند -

 برد یم باال را شیصدا یمحب خانم



 ؟یاکبر -

 دیگو یم و خاراند یم را شیابرو ی گوشه ترانه و

 !گذاشته باز رو در انیزند خانم، گفتم رو کالس درِ  -

 .شود یم برپا الیواو من دلم درون اما دهد یم ادامه کارش به و کشد یم یا کالفه هوؾ یمحب خانم

 .دهد یم فشار و ردیگ یم را دستم آرام ترانه

 زند یم لب آرامش با زند یم پل نگاهش به که نگاهم

 ینکرد یکار تو نترس، -

 .دهم لشیتحو یمحو لبخند توانم ینم یحت من و

 !ژنیاکس نه و دارد فضا نه شود، یم هارون زندان میبرا کالس طیمح

 .برسد میها هیر به ییهوا بلکه تا دهم یم تکان را میلبها آب از افتاده رونیب یماه مثل

 ...شود تر راحت بازدمم و دم تا کنم یم دور گردنم کنار از را ام ممنعه یکم است، دهیفا یب انگار اما

 .دیآ یم در پرواز به هزارجا فکرم

 !باشند داده مادرش به مرا راپورت تانیکاپ خود ای یزر اگر

 باشم من شود یم خوانده دفتر به که یبعد نفر اگر

 بردار من پسر جان از دست دیبگو مادرش اگر

 ...ایخدا نه

 !ام باخته ات بنده نیا به را دلم من

 سرد گرید روز چند که حرارت نه و زودگذر نه است، هوس نه احساسم نیا کن باور ایخدا شده، عشك از ماالمال للبم

 ...شود

 ...رفته ؽمای به توسطش حواسم تمام یول چرا دانم ینم

 ...برده را دلم پسرش میبگو و بزنم زل چشمانش در بتوانم دیشا نمیبب را مادرش اگر

 کند یم میصدا ترانه کدفعهی

 ؟یخوب مهدا مهدا؟ -

 مخالفت یمحب خانم اما بزند، میرو و دست به یآب و ببرد مدرسه یآبخور تا مرا تا ردیگ یم اجازه یمحب خانم از و

 کند یم

 ایب و بخور ییهوا کی اطیح تو برو خودت راد! یبر تو نکرده الزم -

 .شوم یم رد او از رود یم جیگ سرم یکم که یحال در من و شود یم بلند زیم سر از ترانه

 باش مواظب -

 .روم یم اطیح بعد و سالن طرؾ به آرام و کنم یم گوش را ترانه حتینص

 .نوازد یم را صورتم پوست هوا یخنکا کنم یم باز که را سالن در
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 .زند یم خشکم مجسمه مثل ممابلم شخص ریتصو دنید با که بروم نییپا را پله نیاول کنم یم لصد و کشم یم یمیعم نفس

 !است انیک

 !نجاستیا دلم جانِ 

 ... ستادهیا مدرسه اطیح در کنار یل یشلوار و کند یم منعکس شتریب را چشمانش رنگ که یشمی بافت کی با

 .زند یم ضربه یگیر به شیپا ی پنجه سر با و کرده شیها بیج در را دستش دو هر

 .شود یم دهیکش من سمت روشنش نگاه و کند یم حس مرا حضور هم او که بلعم یم را بودنش جان چشم با 

 .مانم یم مردد و شود یم حبس نفسم

 ...َدرد یم للب که ماند یم ییچالو به نگاهت نکن، نگاهم نگونهیا المروت

 .روم یم یآبخور سمت و دهم انجام را ام آمده اطیح به آن یبرا که یکار رمیگ یم میتصم باالخره اما

 .کنم یم حس را آن شوم، یم دور نگاهش رسیت از که لحظه نیآخر تا که دارد وزن نگاهش ینیسنگ آنمدر یول

 .شوم یم رایپذ را کند یم رسوخ پوستم به که ییسرما و دهم یم هیتک سنگش وارید به یآبخور داخل

 .رمیگ یم دم طیمح کرده خی یهوا از بار چند و بندم یم پلک

 کند؟ یم کار چه نجایا او

 !آمده مادرش با است معلوم خب

 ؟یدیآفر یداشتن دوست و سنگدل نمدریا را بشر نیا چرا خدا نکند، باد من با اش یدشمن رگ کند خدا

 صورتم یتو چندبار و نیچند را سردش آب و کنم یم باز آخر تا را ها آن از یکی و روم یم آب یرهایش یروبرو

 .پاشم یم

 شود ینم خنک هم یسرد نیا با و کشد یم شعله وجودم

 ...ستادهیا وارهاید نیا پشت که یمرد آن جنس از خواد یم یآتشنشان

 .زدیر یم یعیما چون دلم ذهنم، یها هیواگو از

 .دهم ینم را گاهمیمخف در ماندن شتریب ی اجازه خودم به

 .میایب رونیب زیخاکر پشت از دنشید گرید کباری یبرا کند یم اصرار هم پشت احساسم

 .گردم یبرم اطیح به و رمیگ یم گاز محکم را لبم

 !نرفته

 ! نرفته شکرت ایخدا یوا

 .دارد نظر تحت را بودم رفته آن از من که را یراه و کرده زیر چشم داده، هیتک اطیح وارید به



 است خیتوب و دیتهد از پر نگاهش

 کنند یم شورش یونیانمالب دلم درون

 بترسم؟ شیچشمها جنگل آن از ای باشم داشته دوستش

 .کنم  رشیتصو از زیلبر را ام یینایب ی حافظه کنم یم یسع و کنم ینم فکر دیایب سرم است لرار آنچه به لحظه نیا در

 ...کرده گرفتار مرا اش چهره کمان و ریت همان کشد، یم نشان و خط میبرا نگاهش ریت با که جهنم به

 باشد جذاب حد نیا تا تیمخلولها از یکی شود یم چطور پروردگارا

 !نیالخالم احسن هللا تبارک و

 ؟یهست جا همه تو چرا -

 میگو یم یسرتم با و روم یم شیصدا و باال و لد ی صدله لربان ستم،یا یم شیروبرو رخ تمام سوالش با

 !دخترانه مدرسه دم یاومد شما یآتشنشان ومدمین من ندفعهیا -

 !نداشته را یجواب نیهمچ انتظار مطمئنم شود، یم درشت گردو گی ی اندازه شیچشمها

 . باشم شیها العمل عکس یبال شاهد کنم ینم صبر

 .کنم یم یط سالنه سالنه را کالس تا مسافت و کنم یم دل دنشید از باالخره و زنم یم یا روزمندانهیپ لبخند

 ...شده ثبت ام حافظه یتو رشیتصو بندم، یم پلک کالس در پشت

 تک درون خونم خروش و جوش با را مرد نیا من کنند، گزارش بابا و مامان به ای کنند اخراجم مدرسه از که درک به

 .دارم دوست میها رگ تک

 کنم یم زمزمه لب ریز و

 کنم؟ ریتدب چه تو عشك ؼم با صنما
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 نیادل نیا و ستین کالس یتو هم یزر لوازم و ؾیک گردم، یبرم کالس به دلچسب یها احساس از یبار کوله با یولت

 .کند یم جلب را نظرم که است یزیچ

 زند یم پچ گوشم دم یمعطل بدون نمینش یم که کنارش زند، یم زل صورتم درون تعجب با ترانه

 شکفته؟ گلت از گل که بود یچ اطیح یهوا تو -

 میگو یم لب ریز و دیآ یم کش لبخند به اراده یب میلبها

 ...عشك -



 کند یم گشاد میبرا را شیوچشمها دهد یم باال ابرو

 کنه؟ یم فوران عشك یر یم هرجا تو که هیچطور  -

 کنم یم حک را انیک اسم دفترم یرو انگشتم سر با و دیآ یم شینما به افکارم ی پرده یرو انیک یباال و لد ریتصو

 !لسمت کن فکر تو -

 کشد یم را کلماتش وحروؾ شود یم رهیخ من انگشتان رد به

 !لسمت جونم یا -

 سمینو یم دفترم ی گوشه لرمزم خودکار با

 "کنم؟ ریتدب چه تو عشك ؼم با صنما" 

 زند یم میپهلو به آرنج با افتاده، تالطم به احساساتش یکنجکاو شدت از ترانه که کنم یم حس

 شده؟ یچ نمیبب بحرؾ -

 سمینو یم آن یرو را تخته یپا یها مسئله از یکی و زنم یم ورق را دفترم

 ؟یزر لیوسا کو یراست ؟یاضیر کالس وسط -

 کند یم نجوا لب ریز و است تخته لفل نگاهش

 !برد و کرد جمعشون و اومد خورده زخم ببر کی مثل پوریعل خانم یرفت که تو -

 میگو یم آهسته و دهم انجام نوشتن مشؽول را خودم کنم یم یسع

 شه؟یم یچ یگ یم یعنی -

 اندازد یم باال شانه بحث کردن عوض از یشاک

 دونم یم یچ من -

 کوبد یم زیم به خودکارش با یمحب خانم

 نیباش کالس تو -

 .شود یم لطع هم ما بحث و
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 !مهدا یکن یم مجبورمون تو-

 کنم یم اشاره خودم به دهیپر باال یابروها با برآشفته



 ! من مامان؟ من -

 نشود خارج اصولش ی رهیدا از تا رود یم باال یکم فمط ،یکم شیصدا

 !یاریم در که ییاصوال ادا نیا با! تو بله -

 !من یکارها با نه نیرس یم ها جهینت نیا به آرش اون یحرفها با شما مامان -

 زند یم ؼر مانیجد بحث وسط و دارد یبرم را ام انداخته یصندل ی دسته یرو که میها لباس

 !کنه ینم پرت اونور و نوریا رو هاش لباس تیباشخص خانم کی -

 .است تیشخص با آدم چه هر از متنفرم

 کنم یم شیصدا معترض

 !مامان -

 کند یم زیآو  آرنجش یرو را ها لباس و ستدیا یم صاؾ

 و میکن جمع ما ای رانیا انیب آرش و بزرگ خانم و ات خاله باش نیا منتظر برخوردت طرز نیا با ای گفتم که نیهم -

 !سوئد میبر

 دارم درس من مامان -

 دهد یم جواب الیخ یب و کند یم زیآو را میها لباس رود، یم کمدم طرؾ به

 ید یم ادامه اونور -

 سوئد برم ندارم دوست من مامان -

 ...یریبگ میتصم خودت یبرا خودت یتون ینم تو -

 برد یم باال صورتم یروبرو را اش اشاره انگشت

 ه؟یچ یبرا کارهات نیا دونم ینم من ،یبش آرش یزندگ کیشر لراره که یدون یم ساله ستیب تو درضمن -

 ردیگ یم راه چشمانم از اشک

 من دل دیگرفت میتصم شما هم بعدش! نبودم شتریب بچه کی رو سالش ده از شتریب من یگ یم که یسال ستیب نیا مامان -

 ؟یچ پس

 دهد یم تکان را شیلبها سرد و خشک همانطور مامان

 !یزیبر اشک میزن یم یمنطم حرؾ میدار یولت دینبا -

 دهم یم هیتک وارید به و کشم یم عمب را خودم تخت یرو ام، خسته نشیلوان از

 هست منطك توش حرفهاتون لسمت کدوم مایدل! یمنطم ؟یمنطم -

  ابلهِ  یادمها کار کردن بحث گفتم بهت بار صد -

 کنم یم زمزمه دیناام و کنم یم بؽل را میزانوها درمانده

 ندارم دوستش من مامان -

 ردیگ یم سمتم به را آورده خودش با شده اتالم وارد یولت که یا جعبه و رود یم وترمیکامپ زیم طرؾ به مامان

  ...وِ یس داخلش هم بابات و من آرش، ی شماره! کارتِ  میس کی و همراه تلفن کی نیا -

 رود یم باال احساسش یب و یمشک یچشمها تا نگاهم

 !یبمون رانیا بده اجازه ،یلیتحص سال آخر تا حدالل تا یایب راه باهاش کن یسع زنه، یم زنگ بهت -



 . زدیر یم فرو میها مژه نیب از اشک داغ یها لطره و بندم یم پلک

 .است شنهادیپ نیهم اش مادرانه یها محبت یانتها

 ام؟یب راه باهاش نیگ یم شما ندارم دوستش گم یم من مامان -

 حاال...افتاد ینم وال و هول به و دیترس ینم دلش ته یگرفت ینم جبهه جلوش ینجوریا اگه! خودته ریتمص اش همه نایا -

 باش خودت یکارها عوالب منتظر یول یمختار یکار هر انجام به وگرنه ا،یب راه باهاش گفتم خودت دل خاطر به هم

 گذارد یم کنارم و تخت یرو را جعبه شود، ینم دراز جعبه سمت دستم ندیب یم یولت

 عمد سفره سر هم تو و رانهیا فردا نیهم یبزن جا یخوا یم کنه فکر اگر ،یشیزندگ کیشر تو که رفتهیپذ آرش -

 ...ینشست

 زند یم ام  مهیشم به اشاره انگشت با

 !داره هم با رو باشه داشته دیبا مرد کی که یزیچ همه آرش! باش عالل -

 لامت همان با و کند ینم رییتؽ صورتش حالت یا ذره او اما کنم یم نگاهش ظیؼ با و دهم یم فشار هم یرو را میلبها

 ره یم در سمت اندازه هم یها لدم و راست

 این هم اصول ادا! ایب کنار موضوع نیا با -

 زنم یم هك و گذارم یم میزانوها نیب را سرم

 ادیم بدم ازش -

 .بندد یم سرش پشت را در و کند یم ترک را اتاق مامان

 .ندارم دوستش که یکس با هم آن کنم، ازدواج جبر به خواهم ینم

 ...شده یشمی یگو دو آن ریگ دلم که حاال هم آن

 ندارند؟ درک جماعت نیا چرا

 .روم یم پنجره سمت و زمیخ یبرم جا از

 ...گرفته لاب را پنجره یها گوشه برؾ

 .است کردن رشد حال در میگلو درون یزبر توپ

 زنند یم چشمک نمناکم نگاه به یآتشنشان دیسف و زرد ینورها

 کند یم آرامم که است نام کی ادیفر فمط و بکشم داد خواهد یم دلم

 "انیک...انیک"

 للبش کوبش یصدا و بگذارم انیک ی نهیس یرو را سرم دارم دوست مهابا یب یول است یشرم یب مامان نظر از حتم به

 کنم گوش را

 باش من شب انیپا"

 ستین یدرنگ یجا چون

 ما یبـرا عشك جز

 ..."ستین یلشنگ انیپـا

 ...دود یم ام گونه یرو و لهر چشمانم از یدلتنگ اشک

 ...چسبانم یم کلماتش حروؾ یرو را میلبها و سمینو یم شهیش بخار یرو را نامش

 ...ردیگ یم آتش للبم و کند یم خی میلبها



 !"عاشمتم انیک"

 !شوم یم محکوم اعدام به مامان ی محکمه درون احتماال
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 یاکبر یعل ای یکن خالص رو انگشت یتون یم ییتنها نیبب برو کرده، ریگ انگشتش تو انگشتر اومده نفر کی انیک -

 ادیب هم

 .افتم یم راه و میگو یم چشم

 .اند ستادهیا یدختر سر پشت دلواپس ،یموجه مرد و زن

 .روم یم کینزد و کنم یم سالم

 کند یم ؾیتعر متانت با و دهد یم سالم جواب مرد

 !نیبد انجام یکار کی لطفا آزرده، رو دخترم انگشت ، انگشتر جناب -

 میینجایا نیهم واسه ما...حتما-

 .خورم یم جا دنشید با اما رسانم، یم دختر یروبرو را خودم و 

 .است نگیریج نگیریج همان که نیا

 .دهد یم ماساژ رو شده کرده ورم و سرخ که یانگشت سالم دست با و آورد ینم باال را نگاهش

 .شود یم مانعم پدرش و مادر دلواپس نگاه اما برگردم کنم یم لصد

 .کشد یم بو را یزیچ دارد کنم یم احساس که  نمینش یم زانو یرو کشم، یم یمیعم نفس

 زنم یم ؼر و اندازم یم ینگاه انگشتش به

 دیکن یم دستتون هیچ زایچ نیا آخه -

 .دهد یم آزارم که دلتنگ نگاه کی چسبد، یم نگاهم به نیپاورچ نیپاورچ نگاهش

 !یناراحت نه است درد نه نگاهش درون

 .است طنتیش و یدلتنگ شود یم دایپ وفور به اش یمشک چشمان در آنچه فمط

 کشد یم دست یرو دست استرس با مادرش

 !شنوا گوش کو یول گفتم بهش بار صد دیکن باور -

 زنم یم لب کنم نگاهش نکهیا بدون و آورم یم در یفرز ینیم لمیوسا ی جعبه داخل از



 !یباش آروم کن یسع ره،یبگ درد کمی ممکنه -

 .کند یم تیهدا رونیب به را پدرش و مادر و دیآ یم اتاق داخل یعیشف

 بده انجام رو کارش ما همکار تا دیباش رونیب شما لطفا -

 .شوند یم خارج اتاق از دلواپسشان نگاه با ها آن و

 دهم یم دستش به را یآب ی شهیش

 شه یم داغ کمی چون ز،یبر آب انگشترت یرو آروم و ریبگ نویا -

 ردیگ یم را شهیش

 چشم -

 ریبگ عمب هم رو سرت -

 چشم -

 .باشد نداشته برخورد دستش به دیبر را انگشتر فرز اگر تا کنم یم فرو انگشترش ریز را یومیآلومن ورله کی

 برم یم باال نگاهش ممتد خط تا را میچشمها و برم یم انگشتش کینزد را فرز

 ؟یحاضر -

 دیگو یم یانرژ پر بله سوالم با من، به زده زل حظ با وجدان یب

 شوم یم اش رهیخ دوباره معذبم، نگاهش حجم از

 دمیبر انگشتر با هم رو انگشتت ینیب یم ولت کی! چشماتم اون کن ؼالؾ -

 زند یم لبخند

 کنم ینم چرا و چون یببر هم رو سرم -

 . دهم یم تکان سر و کشم یم یا کالفه هوؾ

 !دختر بگردم رو روت -

 .کنم یم مماس شیپا یرو را دستش ساعد و آرنج لرزد، یم و زده خی انگشتانش رم،یگ یم را انگشتانش سر

 انگار شود، یم جادیا یژیل یصدا فلز با فرز سنگ برخورد از گذارم، یم اطیاحت با انگشترش یرو و روشن را فرز

 .کشد یم عمب به را دستش یکم ردیگ یم ترسد یم شیصدا از

 میگو یم ینگاه مین با

 ؟یکرد دستت به رو انگشتر نیا یدست از -

 زدیر یم انگشترش یرو آب یکم

 دم یم انجام کنه کینزد بهت منو بتونه که یکار هر -

 کنم یم دشیتهد کالفه

 !زنه ینم سرت به نکارایا هوس گهید بعدا ،یا کاره چه گفتم بابات به که االن نیبب -

 شود یم دایهو شیصدا یتو یؼم

 نمدریا چرا تو کنم یم فکر دارم یمنته ترسم ینم کس چیه از که دارم مانیا کارم به نمدریا! بگو خب ؟یکن یم دیتهد -

 !یمار زهر

 .شود یم خارج دهانش از یا آهسته مانند یآ یصدا و شود یم تکه انگشتر فرز، ؽهیت ی باره چند فشار با



  کشم یم عمب به را انگشتر ی لبه آن یگرید انبر با و انگشتر سر کی انبر کی با

 رونیب بکش رو انگشتت حاال -

 زنم یم زل صورتش به اخم با و کنم یم باال را سرم کند، ینم یحرکت یول مانم یم منتظر و

 گفتم؟ یچ یدیشن -

 بله -

 ؟یکن ینم آزاد رو انگشتت چرا پس -

 خونه برم دیبا و ندارم یکار نجایا گهید اونولت -

 !ها یزیر یم هم به رو اعصابم یدار نیبب -

 دیگو یم مردد

 انیک -

 ظیؼل یلیخ دهیند مرا اخم از حجم آن انگار و زنم یم زل خشم با شیچشمها به و کنم یم فرو هم در شتریب را میابروها

 کند یم ادا را کلمه کی

 عاشمتم -

 تیعصبان با و رمیگ یم نگاه شیجا به اما شوم خارج اتاق از ادیفر و داد با و کوزه و کاسه ریز بزنم خواهد یم دلم

 .شکنم یم دستش یتو را انگشتر

 گذارم یم دستش کؾ و کنم یم شیجدا انگشتش دور از

 !نپلک من پر دم هم گهید برو پاشو نیبب -

 رمیم یم تو بدون تونم، ینم -

 چیه کاش یا یکن آرزو که کنم یم باهات یکار کی یبد لمیتحو رو اتتیچرند گهید کدفعهی! یکن یم میکفر یدار -

 !یبود دهیند رو انیک ولت

 چکد یم اشکش

 !رحم یب! سنگدل -

 شود یم اتاق داخل یعیشف

 شد؟ تموم -

 کنم یم یخال یعیشف سر را تمیعصبان

 !نباشم من بود دختر نیا جا هر گهید باشه حواست یعیشف -

 پرسد یم متعجب یعیشف

 شده؟ یچ -

 !دیکن معاؾ تیمامور از روز اون منو گرفت هم شیآت خانم نیا اگه یچیه -

 .شوم یم خارج اتاق از بلند یها لدم با من و زند یم هك دلخور او

 .بسوزند آتش در ابانیب یها گرگ یحت کس چیه خدانکند شود، یم شیر  زدم که یحرف از خودم دل ته یول

 ...ردینگ اتش کجا چیه کاش رم،یم یم یآتش هر با من

 کنم یم آسمان به رو



 "کردم ؼلط ایخدا" 

 آمده استمبالم به شیشاپیپ امروزم یخورد اعصاب

 .دوم یم انهیآش طرؾ به ریآژ یصدا با
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 زند یم هم لاشك با را مرؼها تخم یاکبر یعل کرده، پر را ام ییایبو تمام املت یبو کشم، یم سرک گاز یرو

 ؟یکن یم درست اُملت پرموت یدستا اون با یاکبر یعل اَه -

 اندازد یم باال میبرا ییابرو

 شده زریل خودش یدستا یموها انگار پرمو یدستا گه یم نیهمچ هم بعدش زنم ینم هم که دست با زنم یم هم لاشك با -

 زنند یم خنده ریز یپم ها بچه

 دیگو یم نشسته منتظر زیم پشت که وشیدار

 ؟یبلد هم زریم زریل ،یشد وارد یلیخ -

 گذارد یم زیم وسط را تابهیماه و کند یم خاموش را تابهیماه ریز

 باشد یم یمتاهل وحشتناک اثرات نایا داداش نذار دلم رو دست -

 دیگو یم و دارد یبرم املت از یبزرگ ی لممه دیفر

 !مرؼا یلاط برم من دیکن دعا گفت یم مهیدل به دم نبود نیهم نیا ها بچه -

  اندازم یم ینگاه شده درست رب با گوجه یجا به که یاملت به و نمینش یم زیم پشت

 مونده گل تو خر مثل حاال بود، خودش خودِ  -

 زند یم ؼر یعیشف

 !بمونن یالل عزب تو مثل همه خوبه نه -

 .دهم ینم را جوابش و دزدم یم نگاه

 .ام کرده آرام را خودم یکم صبح اتفاق بعد تازه

 زند یم ام شانه به وشیدار

 ؟یذار یم کالس چرا هیخوب سیک -

 پرسم یم و رمیگ ینم را حرفش مفهوم



 ؟یچ -

 زشتت یچشما نیا با تو از یک! گهید نذار براش باال طالچه نمدریا ه،یخوب سیک گهید ارهیم گل برات که دختره نیهم -

 ؟ینداز یم جفتک تو داره یبرم سنگ پاره که هم یکی عمل اد؟یم خوشش

 دارند؟ خبر نگیریج نگیریج یماجرا از هم هیبم مگر

 .است کوتیبا یعیشف و من نیب ماجرا کردم الیخ

 بزند حرؾ موردش در یکس خواهد ینم دلم

 ...کرده همه دهان حرؾ را خودش عمل یب ی دختره

 دهم یم فرو ام لممه با را حرصم

 وشیدار بزن حرؾ درست -

 دارد را کردنم تیاذ لصد

 خانم؟ اون ای تو مورد در -

 !شتریب یعیشف و است من به حواسشان همه رود، یم باال نگاهم

 کنم یم رها شدت با را بازدمم

 !همه مورد در -

 کند یم نگاهم خاص شده، زیر یها چشم با یعیشف و

 کند یم عوض را بحث یاکبر یعل

 پختم یچ نیکن یم حال -

 کند یم فرو شده لفل فکم که من دهان درون زور به را یا لممه دیفر

 !تره خوشمزه نیا از املتاش سالشه نه من خواهر ی بچه -

 کند یم نگاهم ی حواله یچشمک یمهربان با او و کنم یم نگاه را دیفر کج کج

 زند یم ضربه شیدستها ساعد به یاکبر یعل

 !کنه ریگ نمک رو شماها نداره نمک که بشکنه پرموش و اهیس یموها نیهم با دستام نیا -

 آورد یم در ادا وشیدار

 یعل یزد هم به رو حالم...یییع -

 .شود فراموش موضوع نیا ستین لرار انگار چد،یپ یم هم به دلم

 .زمیخ یبرم زیم سر از و دهم یم عمب را ام یصندل

 ردیگ یم را دستم مچ یعیشف زنم یم دور که را زیم کنند، یم نگاهم ها بچه ی همه

 است صبحونه مثال نیا و ظهره دوازده ساعت ،ینخورد یچیه که هنوز -

 شده کور اشتهام ندارم، لیم -

 شنوم یم را وشیدار زیر یصدا و روم یم شگاهیآسا سمت و کشم یم دستش از را دستم و

 شد؟ ناراحت من حدؾ از یعیشف -

 .بدهد نظر نگیریج نگیریج مورد در او خواست ینم دلم ام، شده ناراحت بله

 .میداشت تیمامور پشت تیمامور صبح اول از امروز کشم، یم دراز تخت یرو



 .کند یم علم لد نگاهم یروبرو شده دهیپالس یکم که رز و میمر از یگل دسته و چرخم یم پهلو به

 .بود گذاشته تختم یرو آشؽال سطل کنار از یعیشف را ها آن بار نیآخر دیآ یم ادمی

 .اورندیب من احساس سر ییبال تا اند کرده یتبان هم با همه

 

 

 دیآ یم سمتم به چرخد یم خودش دور و گرفته آتش شیها لباس که یدختر آتش و دود حجم انیم" 

 کشم یم ادیفر و دوم یم سمتش کنم، حرکت توانم یم نباریا

 رهیگ یم گر شتریب شیآت ندو -

 .رمیگ یم دورش و آورم یم در را کاپشنم کند، یم حرفم به

 است سالم شیموها است جالب و گرفته مو انبوه را صورتش دور شود، یم خاموش لباسش آتِش 

 پرسم یم مردد

 ؟یخوب -

 .زند یم کنار را شیموها انداخته، رد آن یرو یتنگ انگشتر یجا و است متورم و لرمز که یانگشت با او و

 اهشیس یگو دو آن با است نگیریج نگیریج ست،ین حنا که نیا نم،یب یم را صورتش

 ؟ییتو بازم -

 زند یم لب

 عاشمتم -

 کشم یم یدرپ یپ نفس چند پرم، یم خواب از باهول ریآژ یصدا با کدفعهی و

 دختر تو به لعنت

 دیگو یم یتند با یاکبر یعل

 میندار استراحت امروز انگار! اتِ یعمل پاشو انیک -

 .دوم یم نیماش سمت کالهم برداشتن با و خورم یم سر نییپا تا را لهیم پرم، یم نییپا تخت یرو از
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 .کند یم نگاهم خورده فرو که ییها حس با یعیشف یآلا کنم، یم لطع را ام هیگر شوند، یم اتاق وارد که بابا و مامان



 .است مهربان پدر کی هیشب نگاهش

 دیآ یم کمینزد آشفته یا چهره با بابا

 مهدا؟ داشت درد -

 میگو یم زبان به و! نه انیک یحرفها ی اندازه به کنم یم زمزمه دلم در

 بله -

 دهد یم درس هم باز مامان و ردیگ یم را میبازو ریز بابا

 ستین تو شان در کارا نیا گم یم بهت نهمهیا -

 زند یم ؼر لب ریز و

 !اش جهینت شهیم نمیا! کرده دستش به یبدل انگشتر کی اونولت دهیخر براش رو ایدن انگشتر نیبهتر آرش -

 .گردم یم دنبالش هم باز میرو یم رونیب که در از

 !خواهد یم را او هم باز که دلم به لعنت

 !ستین اما

 ...فراخوانده را ها آن که دارد یتیمامور از تیحکا شانیباال سرعت و ها نیماش ریآژ یصدا

 ...خورده گره هم در شیابرو دو هنوز گذارد، یم سرش یرو را کالهش و نشسته راننده کمک سمت که نمشیب یم

 یپ سرعت با رفتن مدرسه به هیتوص از بعد و بود اندازه نیهم بابا و مامان یها ینگران م،یگرد یبرم خانه به

 .کنم یم کوچ می ماوا به من و روند یم شانیکارها

 ستمیا یم شده یخال سرخ یها نیماش از که یلاب ، پنجره پشت شده، صبح نه ساعت

 !کرده خوش جا دلم درون گزنده حس کی

 .دیارز یم کم ی فاصله آن از هم آن دنشید به ستمین مانیپش یول زند یم شین را دلم یجا یجا یمار مثل شیحرفها

 !اما

 گرفته والعا دلم

 .است محکم اش یدفاع سد نمدریا چرا بفهمم دیبا ستم،ین شیحرفها كیال من

 . شود یم یجار میها لب یرو هم یتلخند گرفته راه صورتم یرو مهابا یب ،یدلخور سر از که ییها اشک با همراه

 .کنم یم فکر شدم رشیدرگ االن تا شبید از ذوق با که یا نمشه به

 دمیکش صبح تا انگشتم به انگشتر فشار و یتنگ از که یدرد به

 آمد خودش لبل سردش عطر و بودم نشسته مرکز داخل که یولت به

 کرد رفتار سردتر هم عطرش از که خودش به

 را للبم اعماق تا و زد شعله انگشتانم سر به انگشتانش یمعمول یدما و گرفت را انگشتانم اطیاحت با که یولت به

 . سوزاند

 ... چپش یابرو یباال یشکستگ رد به

 نوازد یم ییایرو یها نت که شیصدا تن

 .کنم یم تجسمش خودم یروبرو و بندم یم پلک

 شود؟ یم دشیعا چه من یپ در یپ شکستن نیا از



 !اش رحمانه یب و تند یها حرؾ از آخ،

 !شیچشمها النیگ جنگل و

 !کشد  یم آتش به را دلم رش،یزمهر کلمات برخالؾ که حرارتش پر چشمان از یوا

 ...زده رونیب کوه سخت دل از که ستیا چشمه یزالل به دلش کنم ینم اشتباه من

 ست؟یچ مماومتش نیا لیدل

 داند یم خدا

 ...رمیگ یم را تلخش یحرفها تمام تماص یروز من و دیآ یم کوتاه باالخره یول

 !نه

 !رمیگ ینم

 رمیبگ تماص او از که کنم یم ؼلط

 !بخشمش یم

 .بخشم یم خودش وجود به را شیها یتلخ باشد، من مال فمط

 .سوزاند یم را پوستم صورتم یسیخ کنم یم باز که پلک

 ...کرده میمبتال روسیو کی مثل امروز یِ کینزد نیا

 ...ام شده مارشیب نظرم به خواهد یم را کینزد ی فاصله همان از هم آن سردش عطر دنیکش بو دلم

 .شوم حاضر مدرسه به رفتن یبرا تا روم یم کمدم سمت و کنم یم دل پنجره از

 .خارد یم و است سرخ هنوز انگشتم یرو هنوز انگشتر رد
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 و ترانه یانتها یب یها سوال در و بزنم حرؾ بخواهم که ستین یجور حالم اصال ام، کرده چکار میگو ینم ها بچه به

 .کنم یم کز زمیم ی گوشه و کند یم درد سرم میگو یم فمط رایسم

 .زنم یم زل اش محوطه به و ستمیا یم شوم یم رد که مرکز یروبرو از

 میبگو و بزنم داد خواهد یم دلم

 ام ستادهیا یآتشنشان یروبرو که منم هم باز انیک جناب -

 .کشم یم ینیسنگ آه و ردیگ یم دلم" دینکن خبر منو گرفت هم شیآت خانم نیا اگه" گفت که افتم یم آخرش ی جمله ادی اما

 !آتشنشان یآلا یسوزان یم مرا خودت که حال



 !یبدهکار من به تیبایز چشمان آن داشتن خاطر به تو

 و زد گولم چشمانت کنم، نگاهت یکم خواستم یم فمط من وگرنه افتاده من دامن به آتش نیا که توست ریتمص اصال

 !شدم عاشمت

 .شوم یم رد ابانیخ از جامانده یآتشنشان یتو که یللب با ستین مجاز گرید ستادنیا

 ...رفته میپاها از هم رفتن راه ینا یحت رسم یم که خانه به

 نمیب یم یزکاریتم حال در را یزمان خانم رسم یم که آشپزخانه به ، سوزانده را میروین سنگدل آتشنشان نیا یحرفها

 یزمان خانم سالم -

 کند یم سالم و گردد یبرم طرفم به اش یشگیهم لبخند همان با

 ترکه یم درد از داره سرم بخورم من یبد یدار مسکن کی یزمان خانم -

 کردن لدؼن رو دکتر زیتجو بدون لرص خوردن مامانتون که دیدون یم -

 کنم یم کج سر

 شه یم پاره داره سرم یرگها کنم یم خواهش -

 دیگو یم کرده هول

 رمیگ یم برات داروخانه از رم یم من کن استراحت تواطالت برو شما...زمیعز یشد کار یچ یوا -

 کنه حفظ برات رو هات بچه خدا نکنه، درد دستت -

 شلوار مانتو با همانطور و کنم عوض را میها لباس توانم ینم یحت روم، یم اتالم به خوران تلو تلو من و زند یم لبخند او

 .کنم یم پرت تخت یرو را خودم مدرسه

 شدت از رسد یم بالشت با که سرم و اندازم یم تخت تاج یرو و آورم یم در را ام ممنعه ام، شده گرم کنم یم احساس

 .شوم یم هوش یب میچشمها ینیسنگ

 کنم یم باز چشم ییصدا با

 ...که یسوز یم یدار تب تو دختر؟ تو شده چت مهدا؟ -

 دهم.یم تکان را ام خورده ترک یها لب یسخت با تار دمید و است منگ سرم

 گرمه یلیخ هوا خوام، یم آب مامان -

 بدم آب بهت تا نیبش باشه ام، یزمان ستمین مامانت که من -

 .بدهم صشانیتشخ هم از توانم ینم که است مبهم ریتصو و فکر از پر سرم

 .ستیک یزمان پرسم یم خودم از

 شود یم جدا میها لب از وانیل که نوشم یم را آب ولع با و خورد یم میها لب به وانیل یخنک

 بخور آب نهمهیا بعد بخور بر تب لرص کی اول -

 .دهد یم دستم به یلرص و

 شنود یم میها گوش هنوز یول شوم یم پخش تخت یرو دوباره آب و لرص خوردن بعد

 گن یم نایا به! بشه تموم کارم تا باش مواظبش تو گه یم زدم زنگ بار صد اونولت سوزه یم داره تب تو ش بچه -

 مادر؟

 زند یم پچ گوشم در یکس ندارم، شیها حرؾ از یدرک

 نپلک من بر و دور گهید -



 .دیآ یم طرفم به سبز چشم مرد کی و شون یم برآشفته

 شود یم منتشر ییآوا میها لب پشت از و کنم یم نگاهش مات 

 عاشمتم -

 شناورم کیتار آسمان و نیزم انیم کنم یم حس و. زنم یم لبخند من و کند یم اخم مرد آن
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 .کنند یم رفتار تر مشکوک بابا و مامان لرزم و تب آن از بعد که شود یم یروز چند

 .دهد یم بد یگواه دلم

 است نهفته یزیچ شانیها پچ پچ نیا پشت

 .کنم گور و گم ذهنم یتو دیبا را عشمم ی بمچه گرید دیایب رانیا به آرش اگر

 ...اش دسته دارو با آرش گرید طرؾ از و کرده علم لد میروبرو رحم یب انِ یک طرؾ کی از

 .بکنم احساسم و یزندگ حال به یفکر دیبا

 .ندارم آرامش آرش با لحظه کی من

 فهمد ینم کس چیه چرا

 ...بس و خواهد یم را انیک وندمیپ و رگ تمام ندارد، للبم انیم ییجا آرش

 .دیایب کوتاه موضعش از یکم انیک تا کنم چه دانم ینم گذرد، یم فکر در شبم و روز تمام

 .کند یم من به را پشتش و گرداند یبرم رو نمش،یب یم و شوم یم رد اگر هم مرکز یروبرو از

 کی تا کند یم مشتالم شتریب کند سردم نکهیا یجا به کارش نیا و کرده محروم اش یشمی یگو دو دنید از مرا یحت

 .کنم در به راه از را دلش یجور

 ....باشم دردم عالج دنبال دیبا پس دانم، یم هم را درمانم و ضمیمر دانم یم ده،یبر را امانم یدلتنگ

 

 

 

 .ستمیا یم شده، پارک هم ؾیرد که یرنگ لرمز یها نیماش یروبرو یآتشنشان ی  محوطه وسط

 کی مثل زده کمر به دست تر آنطرؾ یکم آتشنشان عمو و ستادهیا میروبرو نشسته، خون به که چشمانش جنگل با انیک

 . ..زده زل ما به داور



 .کنند یم تماشا را ما و ستادهیا ستون کنار سالن، به یمنته یها پله یرو هم گرید آتشنشان نیچند

 زند یم یلیس  میها گونه به سوز و است سرد هوا

 ؟یندار ؼرور چرا! شد داتیپ تو که باز -

 !شناسه ینم ؼرور که عشك برنگردم، و برم تونم ینم گفتم -

 کند یم نگاهم یعاص و کند یم فوت کالفه را نفسش

 !ها ببرنت انیب ده و صد زنم یم زنگ نشو، ما کار مزاحم بچه برو -

 ن؟یستین آتشنشان شما مگه ؟یچ یبرا ده و صد -

 زند یم کمر به دست

 میآتشنشان بله -

  ست؟ین شیآت کردن خاموش فتونیوظ مگه -

 دهد یم جواب حوصله یب

 ! ِش یآت کردن خاموش هم مون فهیوظ بله -

 یهوا نیا در کند، یم پمپاژ را خونم  بالدرت یپمپ مثل للبم م،یبگو را ام جمله تا دهم یم انتمال زبانم به را میروین تمام

 ؟یدید چه را خدا کرد، اصابت للبش به دیشا بزنم را میرهایت نیآخر دیبا یول نشسته تنم به عرق سرد

 ؟یش یم رد کنارم از تفاوت یب چرا شم یم جزؼاله دارم گرفتم شیآت شما عشك از من... خب -

 دیگو یم یاله اله ال و چرخاند یم حدله در را برالش یها مردمک رد،یگ یم نگاه یعصب

 نرو راه من مخ رو سیبنو رو مشمات برو بچه ایب -

 دهم یم جواب حرص با و کوبم یم نیزم پا

 سم؟یبنو رو مشمام برم یگ یم سوزم یم عشمت شیآت تو دارم گم یم ؟یکن ینم باورم چرا ؟یکن یم رمیتحم همش چرا -

 ؟یزن یم حرؾ من با ینجوریا که ادبِ  نیا کنار به نایا اصال ؟یدار یچ للب یجا به دلت یتو

 شود یم نرمتر لحنش

 !بردار من سر از دست و برو فتیب راه خواهشا حاال! یبزرگ هم یلیخ! یخانم هم یلیخ!  کردم ؼلط! باشه -

 میگو یم لجباز ی بچه کی مثل

 بشم آروم که ینگ یزیچ کی تا...رو یسوز آتش نیا یکن ینم باور چرا! شهیآت گلوله کی وجودم تمام!...برم تونم ینم -

 !ذارم ینم رونیب نجایا از رو پام

 .گذارد یم جلو یلدم و ترسد یم حرکتش نیا از هم آتشنشان عمو شود، یم کمینزد اخم با و دهد ینم لد اعصابش گرید

 پرسد یم یتند لحن با فمط او اما

 ها؟ ها؟ ؟یسوز یم یدار ؟یگرفت شیآت -

 .شود یم خارج دهانش از بخار هوا یسرد از

 .دهم یم تکان دییتا به سر و دهد یم لورت صدا با را دهانم آب ترسم، یم یکم

 . گرداند یبرم رو کدفعهی

 با را آب و دیآ یم سمتم به و کند یم باز آخر تا را آب ریش رود، یم مرکز ی محوطه کنار آبِ  شلنگ و ریش سمت به

 .ردیگ یم من یرو فشار

 .آورد یم بند را نفسم و است خی آب کنم، یم نگاهش دهیترس و واج و هاج
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 .لرزم یم مجنون دیب مثل میها لباس یسیخ و هوا و آب یسرد از بعد و شوم یم شوکه کارش از اول

 .کند یم سیخ میپا تا سر از یسنگدل با هم مرا او و 

 کند یم شیصدا ادیفر با و دود یم سمتمان به آتشنشان عمو

 !انیک -

 اش یرحم یب از اشکم و بلعم یم را اش ییجادو چشمان آن شود یم رد چشمانم یرو از که یآب یها لطره پشت از من و

 .زدیر یم

 . دیآ یم تر کینزد او و کشد یم دستش از را شلنگ حرص با عمو،

 .ردیگ یم صورتم مماس را صورتش است، سانت چند نمانیب ی فاصله

 .کند یم گرم را ام کرده خی صورت یرو داؼش یها نفس هرم 

 ؟یخواست یم نویهم شد؟ خاموش شتیآت ؟یشد خنک حاال -

 .زنم یم زل شیچشمها درون آورم، ینم کم من

 دفن چشمانش جنگل انیم مرا کاش ده،یپاش شیچشمها به خدا که نمیب یم را النیگ یجنگلها رنگ والعا کینزد نیا از

 .کند

 .چکد یم آب اند کرده فرار ممنعه ریز از که میموها و ممنعه از هنوز

 دهم یم تکان ینف به سر مصمم ینگاه و یسرسخت با

 تو!  گرفته شیآت احساسم! گرفته شیآت للبم من! بشه خاموش کؾ و آب با که ستین شایآت نیا از من وجود شیآت! نه -

 ! شه؟ یم خاموش ینوع کی یشیآت هر یدون ینم که یهست ینشان آتش جور چه

 کنم یم ادا شیبرا تحکم با را حروؾ که شود ینم کنده نگاهم از یمتر یلیم نگاهش

 شه یم خاموش خودت بودن با فمط من للب شیآت -

 .ردیگ یم یدرماندگ رنگ لحظه کی نگاهش

 !یبرنگرد و یبر دیبا من یکارها با ؟یهست یک گهید تو بگردم، رو روت بابا -

 !یلیل بشکست مرا ظرؾ چرا یلیم چیه نبودش من با اگر -

 .کشد یم عمب و کند یم نگاهم رتیح پر و شده گشاد یچشمها با

 کند یم زمزمه هم سر پشت لب ریز و کند یم شیموها درون دست



 بهت لعنت! دختر بهت لعنت -

 .خورد یم هم به میها دندان نشسته، اندامم به که هم ییسرما از. زنم یم ولبخند کنم یم یروزیپ احساس

 هم را کالهش و اندازد یم دور را یکاپشن و دیآ یم طرفم به حاال بود، دهیدو مرکز سمت شیپ یا مهیدل چند که عمو

 اندازد یم سرم یرو

 !یخور یم سرما االن!  بابا بپوشش درست -

 .کشم یم بو كیعم و چمیپ یم خودم دور را طرفش دو دهد، یم آشنا یبو کی کاپشن

 دهد یم را سردش ادکلن یبو درصد نود احتمال به کنم ینم اشتباه

 کند یم شیصدا تشر با عمو

 !برسونش شون خونه در تا ایب! انیک -

  گردد یبرم طرفمان به ظیؼ با و یشاک انیک

 ....ببرمش من چرا -

 دهد یم ادامه اخم با و ماسد یم دهانش در جمله و

 هاش شونه رو یانداخت منو کاپشن چرا یعیشف -

 اوست کاپشن یوا زند یم برق چشمانم

 شکرت ایخدا

 رمیگ یم پناه درونش شتریب پس م،یاو کاپشن آؼوش در من

 دهد یم جواب تفاوت یب عمو

 خونشون به و کن ردش ابونیخ از ایب نکرده پهلو نهیس تا هم حاال! یآورد معصوم طفل نیا سر تو رو بال نیا چون -

 ...برسونش

 کند یم میباال و لد به دلسوزانه ینگاه

 خوره یم هم به دندوناش سرما از داره -

 دهد یم نشان مرا حرص با انیک

 معصوم؟ طفل -

 توپد یم او به بلند یصدا با و دهیتن هم در یابروها با عمو

 کن عجله نزن، چونه -

 .شوم یم مرگ ذوق من و
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 گم کاپشنش درون بایتمر بندم، یم آخر تا را پشیز و کنم یم کاپشن یها نیآست درون را دستانم راحت، الیخ با حاال

 .شوم یم

 .ورم ؼوطه آسمان درون ییجا ییایرو یها حس از سرشار تیمولع نیا در

 .زند یم چنگ حرص با را کاپشن ی سرشانه و دیآ یم طرفم به

 .فتمیب گذارد ینم دستانش لدرت اما دهم یم ازدست را تعادلم اول حرکتش شدت از

 . خرم یم جان به عشك با را اش یهمراه و کنم یم راست لد عیسر شود، یم دهیکش نیزم یرو سرعت با میپاها 

 پرسم یم و دارم یبرنم کردم، شروع که یا پروژه از دست

 اد؟یم بدت ازم نمدریا چرا -

 .کند یم خرجم ینگاه مین اخم با فمط

 کند یم ردم اطیاحت با ابانیخ عرض از لدم چند

 امینم کوتاه داشتنت دوست من فتادم،ین راه دنبالت هوس و هوا یرو از من اتشنشان یآلا نیبب -

 دیگو یم یپنهان حرص با و توجه یب

 !یاریم رو کاپشنم هم فردا! یبش لیفس تا این کوتاه -

 گردانم یبرم را سرم یلبجباز با

 !خوام ینم -

 زند یم لب او و

 ...خور سگ! جهنم به -

 زنم یم ػیج یدلخور با

 انیک یادب یب یلیخ -

 .شوم یم دهیکش دنبالش و کشد یم شتریب را کاپشنش ی شانه سر

 هست که نهیهم -

 .آورم یم در بلند یصدا با را شیادا

 .کند یم برانداز را میسرتاپا یچشم ریز

 است دادن هل هیشب یکم کارش میبگو بهتر ای کند یم میرها محکم یلیخ ابان،یخ از شدن رد از بعد

 سالمت به -

 !آورده در را شورش گرید

 .میآ یم شیبرا میهنرها از چشمه کی

 آورم یم در دنیکش درد یادا درهم یا چهره با و گذارم یم للبم یرو  را میها دست و شوم یم خم یکم کدفعهی 

 یآ یآ یآ -

 پرسد یم و شود  خم یکم شود یم مجبور کجم، گردن آن با دنمید یبرا و زند یم زل صورتم درون دلواپس

 شد؟ چکارت نیبب ؟یخوب شد؟ یچ -

 زنم یم لب درهم صورت همان با

 رنشیبگ گچ دیبا احتماال! شکسته کنم فکر یوا -



 کند یم نگاهم مبهوت

 شکسته؟ یچ -

 ستمیا یم یجد

 ش؟یریگ یم گچ تو گه،ید للبم -

 کند یم زمزمه لب ریز بعد و شود یم ام رهیخ تلخ یا لحظه

 مسخره دختره کوفت، -

 .گردد یبرم یاتشنشان طرؾ به یشاک و 

 کنم یم بلند را میصدا بخش لذت یلبخند با

 انیک -

 دیگو یم یبلندتر یصدا با نباریا و دهد یم تکان هوا در را دستش رود، یم که همانطور

 !ینبست لیلند تا مزه یب خونتون برو ان،یک کوفت -

 زنم یم لب برداشته برهیو سرما از که ییصدا با لب ریز و خندم یم لرزم، یم که یحال در

 جان عشك گفتنت کوفت یفدا -

 .شود مرکز وارد و شود رد ابانیخ از سالمت به تا کنم یم نگاهش آنمدر

 .کند ینم نگاهم گرید او اما 

 .افتم یم راه خانه طرؾ به 

 ....او پوش تن درون دارم یخوب حس چمدر و

 .بکشد آؼوش به را او جسم داشته اجازه شیپ یساعات تا و است انیک عطر از پر شود، یم ام یحسود کاپشنش به

 .کند ممیج نیس بودنم، سیخ نیا یبرا تا ستین خانه یکس که هستم خوشحالتر چمدر و

 زند، یم یداؼ به رو حرارتش که یآب دوش ریز یمیدلا ام، نخورده سرما دوباره تا روم یم گرم آب حمام به عیسر

 .شود گرم میها استخوان تا ستمیا یم

 .کشم یم آؼوش به عشك با را کاپشنش هم حمام از بعد

 .دارم خودم شیم را او از لهیوس کی من

 اتالم به ییگرانبها جنس چون و دهم یم جا را آن ییمشما  داخل و کنم یم خشک را اش یآستر یسیخ حرارت یرو

 .برم یم

 .نکند شیدایپ یکس تا کنم یم پنهانش تختم ریز دلت با

 .کنم یم پرت را خودم تخت یرو

 کنم، یم فکر کاپشنش به خوب یها حس از پر و کنم یم باز بدنم عمود را میها دست و خوابم یم پشت به

 !خودش یبرا است یمخدر که یوا
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 .کنند یم نگاهم بالفطره لاتل مثل همه گردم یبرم که شگاهیآسا به

 به را گزارشات تمام االن تا یعیشف دارم حتم کشد، یم نشان و خط نیبرا نگاهش با که است یعیشف شتریب همه از و

 ...رسانده مامان دل گوش

 ...شده مامان كیشف ریوز یعیشف خب، کنم کار چه

 ...مامان یوا

 شوم آرام کنم یم یسع و میگو یم نچ

 کردم یکار چه ستین مهم هم اصال

 !صدا سرو پر سرتكِ  دختر بود حمش هم یلیخ

 دندانم ریز کردنش تیاذ آورد، یم کش را میلبها یبدجنس یلبخند بود شده دهیکش آب موش که یولت اش افهیل یادآوری از

 ...کرد مزه

 کرد تنش به را کاپشنم یعیشف یولت و

 اصال انگار او و داشت را ؼول لباس حکم شیبرا کاپشنم د،یرس یم نظر به کوچک و مظلوم چمدر کاپشنم انیم 

 !کرده تن به را ایدن بِرند لباس نیبهتر ییگو درعوض و ستین ناراحت

 .داشت ذوق اش چهره چمدر 

 ...دخترکِ 

 چه؟ دخترک

 .اورمیب زبان به شیبرا مناسب صفت کی توانم ینم کنم یم فکر چه هر یول کنم تمرکز تا کنم یم زیر چشم

  زبانم هم گرید طرؾ از و باشد داشته یخوب بازتاب و یمعن که کنم اضافه اسمش به یصفت خواهم ینم کطرؾی از

 !کند سنجاق او به را بودنش رذل که بگذارم شیبرا یصفت تا گردد ینم

 .ستین هرزه و رذل هست چه هر او

 .کنم یم لفل کدفعهی

 .مانم یم مات خودم حال از

 فتد؟یب یاتفال میوهوا حال یبرا و دلم یبرا نکند 

 ...هوؾ

 !دختر تو به لعنت

 

 نیا با شدت به درونم یحس اما ام، نشده حالش دلواپس و امدهین سراؼم به کارم از وجدان عذاب میبگو اگر ام گفته دروغ

 .کند یم مماومت احساس



 

 

 

 

 .است مطلك سکوت در خانه هنوز گردم یبرم خانه به که کوفته و خسته

 .شوم یم ولو تختم یرو و کنم یم نظر صرؾ گرفتن دوش از که دارند خواب لیم آنمدر میچشمها

 .کند یم رد میموها نیب را انگشتانش عشك با و نشسته سرم یباال مامان کنم، یم باز چشم میموها نوازش حس با

 .گذارم یم نیزم یرو تخت از را میپاها و زمیخ یبرم زود احترام با

 کنم یم سالم لبخندش جواب در و کشم یم میموها به یدست

 ؟یش یم بابات هیشب یدار شتریب روز به روز آتش یدون یم! آتشم سالم -

 سوزاند یم را جگرم و نشده سرد میبرا داؼش هنوز کند یم ریگ نهیس وسط نفسم

 شم ینم هم کشیکوچ انگشت کجا؟ بابا و کجا من -

 زند یم ام شانه یرو دست مامان

 یدار یم نگه احترام نمدریا میراض ازت حاللت، یخورد که یریش -

 زنم یم دستش پشت یرو یا بوسه و رمیگ یم ام شانه سر از را دستش

  بوده خوب بابا و شما تیترب عشك، حضرت نیبب -

 کند یم نگاهم كیعم

 جون به رو گناهش داره گناه اگه!نه!  مِ یخودخواه ای ؼرور از یببوس رو دستم دم یم اجازه ینکن فکر ولت کی-

 یبش ریخ به عالبت تو تا خرم یم

 دهم یم تکان یسر

 !یگذر یم منفعتت و خودت از جا همه گهید یمادر -

 زدیخ یبرم کنارم از

 شده؟ ارزون هندوانه احتماال  ..داد یا -

 گفتم رو تیوالع ندادم بؽلتون ریز هندوانه! مامان اِ -

 رود یم در سمت

 بخورم تو بدون ومدین دلم است، آماده نهار ایب -

 امیم رم،یبگ دوش کی فمط چشم -

 .شود یم خارج اتاق از و دهد یم تکان دییتا به سر

 .روم یم حمام به سرعت با ندارم نگهش منتظر نکهیا یبرا گذشته، بعدازظهر سه از کنم یم نگاه ساعت به

 .است نمدار میموها هنوز نمینش یم که زیم سر

 پرسم یم که کشد یم یماکاران از پر یبشماب میبرا مامان

 نجا؟یا ومدین امروز آذر -

 ردیگ یم طرفم به را بشماب



 ادیب نجایا روز هر که لراره مگه چطور؟... نه -

 دهان در و دارم یبرم را ظرؾ داخل از کلم تکه کی برد، یم ضعؾ را دلم گذاشته سفره سر که مامان یها یترش یبو

 گذارم یم

 شده تنگ وروجکش یبرا دلم -

 .شود یم است، گلپر طعم با ختهیآم که یترش طعم از پر دهانم و

 داشتن جشن مهدشون تو امروز -

 شون خونه میبر ازظهر بعد جونم، یا -

 .شوم یم مادر ممتد نگاه  متوجه خورم یم که لممه چند

 کنم یم نگاهش یسوال و دهم یم لورت را ام لممه

 جانم؟ -

 ؟ینیب ینم رو یسوز آتش اون خواب گهید -

 دهم یم تکان افسوس به سر

 ...خوابام از شه یم حذؾ مگه -

 میگو یم فکر بدون خوابم یادآوری با

  نگیریج نگیریج دختره  نیا به داده رو جاش حنّا دا  یجد تازه -

 دیگو یم یمحکم یچ مامان

 . ام داده یخفن یسوت چه که فهمم یم تازه من و

 شدم دهیچیپ یباز نیا وارد خودم دست با خودم زد،یخ یبرم نهادم از آه
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 کوبم یم ام یشانیپ یرو

 شد باز مولع یب که یزبان به لعنت -

 شود یم كیدل صورتم درون بازپرس کی مثل مامان

 ؟یکرد آبش سیخ که دختره همون ه؟یک نگیریج نگیریج -

 ردینگ را اش دنباله مامان کاش داده، آمار یفیشع گفتم



 مینزن حرؾ موردش در شه یم مامان -

 دیگو یم تیلاطع با

 ! نه -

 کنم یم شیصدا التماس با

 ...مامان -

 کشد یم هم در اخم

 ما؟ از ؟یگرفت ادی یک از رو منش نیا تو بابات؟ ای بودم آزار مردم من! آتش یشد خجالتم باعث والعا -

 ندارم کشش گهید! منه اعصاب رو همش مامان...مامانم جونتون از دور -

 ات؟ گرفته ؼرور ؟یهست یک ایا یکرد فکر بسته، دل بهت یکی نکهیا معصوم؟ طفل گه یم یچ مگه -

 کنم یم رها بشماب درون را جنگالم و لاشك

 ببندم دل یکس به خواد ینم دلم من مامان؟ هیچ ؼرور -

 ! یکرد خود یب -

 باشه نمونیب یسن فاصله شتریب هم سال ده از دیشا...جان مامان -

 میکرد یزندگ عاشمانه شهیهم یول میداشت یسن فاصله هم با سال ده هم بابات و من -

 ندارن رو ها دنیکش یسخت نیا طالت امروز یدخترا سخته، من شؽل من زیعز -

 !بشم کار به دست خودم دیبا حتما انگار...دنشید رم یم فردا خودم خب؟ اریب گهید ی بهانه کی گم یم من یچ هر -

 دم یم حیتوض رو طیشرا که، ارمینم بهانه د؟یکن یم ینجوریا چرا من مادر... آخ -

 تا رونیب برو باهاش جلسه تا چند کرد لبول اگه بده، حیتوض براش رو طتیشرا برو فهمم، ینم رو تو یحرفها من -

 دیبشناس رو گهیهمد شتریب

 دل گرید یکی به چطور کنم، یم حمل خود با را حنّا به عشمم یها لرزه پس هنوز سال ده بعد من زد،یر یم ترس از دلم

 رمیم یم حتم به چه؟ باشد دنینرس لسمتم هم باز اگر ببندم،

 زنم یم زل نگاهش درون

 ستمین یراض من-

 !میراض من بخواد دلت تا جاش به -

 ؟یچ ندادن تیرضا مادرش و پدر اگه -

 ...کرده کورش عشمت ظاهرا که خودِش  کار اصل باشه، خدا به توکلت و جلو برو تو -

 زمیر یم میصدا به التماس

 دیکن نظر صرؾ شهیم مامان -

 پرد یم ترس از میها پلک کوبد، یم بشمابش یرو را لاشمش

 یبال و شیخواستگار میر یم خدا به دیام هم بعدش نمش،یبب من شیاریب دیبا هم شیدید که جلسه چند بعد! ابدا! نه -

 بخور ؼذاتو هم حاال...ماجرا

 نیزم یرو دینبا حرفش آورد یم زبان به را یحرف که هم یولت اما کند، یم صبر کند، یم صبر کنم، یم نگاهش دیناام

 .فتدیب

 .کنم یم میؼذا با یباز به شروع و دارم یم بر را جنگالم



 .شوم بلند زیم پشت از خواهم یم شده، کور میاشتها

 دیگو یم تحکم با مامان شوم یم که ریمخین

 یش بلند زیم سر از یندار حك ینخور رو ؼذات ته تا! اتش نیبش -

 زند یم ؼر خودش با که نمینش یم دوباره

 کنه یم لهر زود که گفتم یچ بهش انگار! لوس ی ننه بچه -

 مامان نکردم لهر -

 باشه جاش سر بؽلت و بوس ریبگ رو یکی گفتم فمط چاه، تو بنداز رو خودت نگفتم خوبه اصوالت، ادا نیهم -

 کند یم جذب رندهیگ کی مثل را ام خنده بالفاصله که ردیگ یم ام خنده ناخودآگاه

 اومد؟ خوشت ؟یخند یم ها -

 ره ینم ادتی بؽل و بوس از دعواهات وسط کنم یم هنگ فمط نه -

 دهد یم تکان افسوس به یسر

 گذره یم دلم به یچ ینیبب یمادرنشد -

 زنم یم زل اش یرنگ یچشمها به

 ها شم ینم مادر رمیبگ زنم مامان -

 ردیگ یم اش خنده هم او

 ...ؼذات شد سرد بخور! یفهم یم منو حال هم یاونجور! یش یم که بابا یصلوات پدر -

 . ردیگ یم رنگ لبم یرو یزیر لبخند مامان یها حرؾ از مهیدل به دم و بخورم ؼذا توانم یم بهتر حاال و میگو یم چشم

 .شود یم لیتبد لهمه به ام خنده که کند یم نثارم یکوفت و کند یم نگاهم افسوس با هم مامان
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 دیگو یم مامان که گذارم یم نگیس داخل را نهار یها ظرؾ

 !رتمیح در تو از آتش یول -

 دهم یم هیتک نگیس به

 مامان؟ چرا -



 طفل ینگفت بود؟ برداشته سنگ پاره عملت ؟یزیبر آب سرد یهوا نیا تو دختر اون یرو اومد دلت یچطور آخه -

 ! نداشتم انتظار مهربونت اخالق نیا با تو از واال کنه؟ پهلو نهیس معصوم

 .اندازد یم چنگ دلم به یدلواپس و شوم یم خیم میجا سر مامان حرؾ با

 کرد؟ ؼلبه تمیانسان بر خشمم چگونه والعا

 کند یم علم لد چشمانم ممابل اش چهره

 .خورد یم تکان شدت با هم شیها لب و شنوم یم را شیها دندان خوردن هم به یصدا یحت لرزد، یم

 زد یم حرؾ داشتنم دوست از باز او و کردم تا بد او با من

 شدم ینم یعصبان نهمهیا کاش

 ستین یبد که ،یخوب جواب

 بدهم را ردم جواب هم نیا از بهتر توانستم یم

  دیایب سرش ییبال نکند... آخ

 بپرسم حالش از یخبر یطور کی شد یم کاش

 ؟ییکجا آتش؟ -

 کشم یم صورتم به یدست

 دادم انجام رو کار اون فکر بدون کنم یم اعتراؾ -

 دم یم حك بهش نکنه نگات گهید اگه -

 !زاللِ  آب، مثل اون! کنه یم نگام کنم یم زمزمه دلم درون

 ه؟یچ اسمش آتش، یراست -

 اندازم یم باال شانه

 کردم یم صداش نگیریج نگیریج خودم شیپ من نکردم، توجه ولت چیه -

 کند یم نگاهم متعجب کدفعهی کشد، یم دستمال را یزیروم که مامان

 نگ؟یریج نگیریج چرا حاال -

 کنم یم یادآوری ذهنم درون را ظاهرش

 ده یم صدا نگیریج نگیریج ره یم راه یولت و وصله فشیک به زیآو عالمه کی آخه -

 کند یم گوش میها حرؾ به اقیاشت با مامان

 نمشیبب شد واجب -

 ام داده انجام که یکار عوالب یبرا یدلواپس جز ندارم او به یحس کنم یم احساس هنوز من و

 

 

 

 

 گردم یبرم مرکز به و گذرد یم هم بودنم آؾ یروزها

 .دیآ ینم که دیآ ینم یول هست آمدنش یپ حواسم صبح اول از



 شده رد هم ظهر که امروز به نه و شد یم شیدایپ یآتشنشان یروبرو مهیدل به دم و دیاین خواستم یم که روزها آن به نه

 ...امدهین و

 . باشد داشته نگیریج نگیریج از یخبر او دیشا روم، یم یعیشف شیپ خودم با کلنجار یکل با باالخره

 .بشنود یزیچ هم خودم زبان از زود نمدریا نداشتم دوست یول گفته یعیشف به را نمانیب ماولع ازیپ تا ریس مامان دانم یم

 سر بشیج داخل را شیگوش شوم، یم کشینزد که نیهم کند، یم نگاه یزیچ شیگوش درون و نشسته شگاهیآسا داخل

 نگرد یم مرا پرسان و دهد یم

 ؟یدار کارم -

 دهم یم جواب دیترد با و کشم یم میموها نیب دست

 ...نه که کار -

 کند یم سوال ندیب یم که را تعللم

 بدونم؟ دیبا من که هست یحرف ؟یچ پس -

 دوزم یم بر و دور به را نگاهم

 یبزن دید رو شگاهیآسا که ینشست من کنار یاومد -

 دیکن ولش یعنی! نه -

 کشد یم را دستم که شوم بلند کنارش از خواهم یم

 نیبش -

 کنم یم نگاهش یپرسش و نمینش یم

 نه؟ ای اومده امروز شده شاملش لطفت که یدختر اون یبپرس یخوا یم -

 دوزم یم نیزم به را نگاهم

 !باشه ومدهین سرش ییبال ولت کی دلواپسشم شتریب -

 نکنم فکر! لهیتعط ها مدرسه و است شنبه پنج امروز یول ندارم خبر ازش منم نه، ای افتاده براش دونم ینم که رو بال -

 ادیب امروز

 ستین شیدایپ بر و دور نیا نیهم یبرا پس

 .کردم فراموش حنّا و شنبه پنج از من چرا یراست

 .کردم فراموش کبارهی امروز را کردم حفظ حنّا با است سال ده که را یلرار

 ...انداخته ریگ افکارش ی رهیدا در مرا دختر نیا

 .روم یم حنّا دنید به فردا حتما
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 ...محبوسم خانه درون من هست او که امروز و گذرد، یم یکند به ستین که ییروزها

 ...نکردم هم عطسه کی یحت حرارت، یدما آن در هم آن شدن سیخ آن بعد خدا شکر

 امروز او که ییهمانجا به ام، زده زل ابانیخ آنطرؾ به پنجره از و کشم یم بو را عطرش ام، کرده تنم را کاپشنش

 .کند یم دلگرمم یول ستیچ دانم ینم زند، یم چرخ للبم دور دیجد احساس کی زند، یم گرید جور کی للبم. هست

 . کنم یم حس را شیچشمها جنگل یگرما زده، زل من اتاق ی پنجره به نییپا آن از انیک کنم یم حس

 .است من دوش یرو کاپشنش وجودِ  اثرِ  نیا و کنم یم اشتباه هم دیشا

 

 

 

 .است انیک یلیتعط روز و است شنبه که هم امروز خواهد، ینم رفتن مدرسه دلم است، گرفته حالم

 ...دنشید و انیک شده هم رفتن مدرسه به المیاشت تمام

 .کنم یم یزندگ عشك نیا با من ست،ین شیبرا هم یا چاره یول شده اسفناک روزم و حال

 به دارد را خودش یمعن یزندگ کنم یم حس تازه حاال و بوده احساس و جانیه و تنوع نوع هر از یخال من یزندگ

 .گذارد یم شینما

 .ببرم نام ام یزندگ یها یخوش جزء دیبا و رمیبگ فاکتور دینبا هم را گروهش و ترانه با یدوست البته

 که دارم هم را آن ترس و ستیچ انیجر دانم ینم د،یآ ینم مدرسه گرید آمد، مان مدرسه انیک مادر که روز آن از یزر

 .بپرسم مدرسه نیمسئول از

 .لرزد یم دلم ته من یول است حمش دیگو یم ترانه

 ترانه یبرا را انیک توسط شدنم دهیکش آب موش و انگشتر یماجرا یابافیرو و عشك با و زنم یم زل یفرض یا نمطه به

 .کنم یم ؾیتعر

 خودش از و من از بار صد و ام رفته دست از که"  دیگو یم افسوس با و زند یم گردنم پشت به یمحکم ی ضربه هم او

 "ام شده اش وانهید و دایش نگونهیا که دارد چه نچسب ی پسره آن پرسد یم

 ! کرده خورم زیچ یکس  که رسد یم جهینت نیا به هم آخرش

 .شود یم یحال به یحال دلم و کشم یم نگاهم آؼوش در را انیک یباال و لد و چهره مدت تمام من و

 فهمد؟ یم چه لرزاند، یم مرا نید و دل که صدا تن و چشمها آن از ترانه میگو یم خودم با و

 .کنم یم رد دیجد و سبک خالؾ کی یبرا را رایسم و ترانه دعوت

 .استیدن برد نیتر نیریش میبرا باخت نیا و ام باخته ییجا را دلم و ام آورده دست به را خالفم ی جهینت من

 میگو یم حظ با و خندم یم بلند یصدا با من و کنند یم بارم راهیب و بد یکل رایسم و ترانه

 داند؟ یم چه ناخورده -

 .آورند یم در تهوع حالت یادا شوند یم دور که ییجا تا و ندیآ یم میبرا شکلک یکل ها آن و

 .افتم یم راه خانه طرؾ به ردیگ یم نشات للبم از که یا خنده با



 .کند یم عوض جا یحوصلگ یب با لبخندم شوم، یم کینزد مرکز به که کم کم

 .کنم نگاه او بدون یآتشنشان به و کنم بلند سر خواهد ینم دلم یحت زارم،یب او بدون ی شنبه نیا از من

 لب ریز و روم یم خانه طرؾ به را رمیمس لدم به لدم آهسته و زنم یم ضربه یگیر به نیزم به رو یسر با همانطور

 کنم یم زمزمه

 شده تنگ برات دلم چمدر المروت -

 .نشاند یم اندامم بر لرز و دهیکش سرک لباسم پود و تار نیب و زند یم پرسه هوا در یسوز

 ...انیک کاپشن مثال بودم، دهیپوش یگرم لباس کاش

 کند یم ام دوره هوا سوز همراه انیک سرد ادکلن یبو کدفعهی که کند یم دایپ را خودش راه میها لب یرو لبخند دوباره

 زنم یم ؼر خودم با و کشم یم بو كیعم و بندم یم پلک

 یشد هم خل یکن یم فکر بهش بس از ایب -

 کند یم میصدا یکی کدفعهی که

 خانم؟ -

 گردم یبرم صدا طرؾ به تعجب با

 دار؟یب ای خوابم خدا ای

 .کند یم نگاه من به و نجاستیا انمیک

 کرده؟ خلك هم او از باتریز خدا بلعم، یم را شیباال و لد میچشمها با

 !گرفته لاب را تنش یطوس یا پارچه شلوار و یخاکستر و دیسف ضیعر یها راه با یاسک مهی بافت کی

 گرفته را اش یشانیپ یرو شیموها از یکم حاال ، باال به رو شیموها و است یآتشنشان یتو که یولت برعکس

 است دلبر جوره همه موجود نیا

 کند یم مزه مزه را شیها حرؾ و کند یم پا آن و پا نیا یکم

 بزنم حرؾ باهات خوام یم -

 میگو یم یناباور با

 ؟یچ -

 زدیر یم چشمانم ی کاسه در را نگاهش یدنینوش

 بزنم حرؾ باهات خوام یم گم یم -

 کشم یم یفیخف ػیج ذوق از که ستین خودم دست

 اندازد یم ینگاه بر و دور به ترس با

 ؟یزن یم ػیج چرا دختر؟ تو چته -

  دارم؟یب االن یعنی -

 بله یزن ینم ػیج اگه -

 کنم یم نگاهش حظ با و زنم یم گره هم در را دستانم

 ن؟یدار کارم چه نیبگ گهید کدفعهی شه یم -

 دیگو یم شمرده شمرده بعد و زند یم یؼر لب ریز و چرخاند یم حدله در را شیها مردمک کالفه



 بزنم حرؾ باهات خوام یم! کن گوش خوب -

 !یجد مرد نیا یجلو هم آن شود ینم ؾیح یول برلصم دور کی ابانیخ وسط خواهد یم دلم

 بزن حرؾ خب خب -

 دیگو یم و خورد یم یسخت با را  را کند یم حمله شیها لب به که یلبخند

 ابون؟یخ وسط نجایا -
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 ابون؟یخ وسط نجایا -

  اندازم یم ینگاه دارند نظر تحت را ما که یداریسپ درختان و بر و دور به

 ؟یآتشنشان تو میبر ، کجا پس -

 خندد یم یستیرودربا بدون و واضح دفعه نیا

 ؟یایم من نیماش تو -

 شوم یم رهیخ است پارک یشگیهم ابانیخ همان درون که نشیماش به

 ارزه یم شما با زدن حرؾ به یول داره خطر...اوم -

 را موتیر بعد و شود یم بلند در شدن باز بوق تک یصدا و زند یم را نیماش موتیر دهد، یم تکان افسوس به یسر

 ردیگ یم طرفم به

  ایب -

 شوم یم رهیخ دستش و چیسوو به

 کنم کارش چه -

 بشه کمتر خطر باشه، تو دست میزن یم حرؾ هم با یولت تا -

 میگو یم یا باشه و کج را سرم کن گوش حرؾ یا بچه مثل

 .گذارد یم من دست کؾ را نشیماش چیسو و موتیر هم او و کنم یم دراز را دستم 

 مشتم امیم را نشیماش چیسوو کرده، عطا من به کدفعهی را شیایدن تمام خدا انگار هم من و افتد یم راه نهیطمان با

 .میآ یم در پرواز به دنبالش پر کی مثل شاد و وزن یب و فشارم یم

 و کند یم مشت فرمان یرو را شیدستها او و بودنش به زنم یم زل و دهم یم هیتک در به من مینینش یم که نیماش درون

 .زند یم زل ابانیخ به



 .دهد یم للملک را آدم دل یتکان خانه بعد خانه ینیریش مثل یخوب حس که است زیتم آنمدر نشیماش داخل

 ...مرا دیبد و دیند و پاک احساس کند یم مست و ادکلنش رینظ یب یسرد از شده پر نشیکاب یهوا حجم

 زنم یم لب نمیب یم که را میروبرو مرد سکوت

 ن؟ینبود آؾ مگه امروز -

 ختهیآم خاص یمهربان کی به تمش که یا چهره با و ردیگ یم چشم آسفالت یرو سرگردان و زرد یها برگ از باالخره

 کند یم نگاهم شده

 ؟یحفظ رو منه به مربوط یچ هر -

 دهم یم جواب صادلانه

 نه که یچ هر -

 میخور ینم هم درد به تو و من دارم اعتماد من نیبب -

 شود یم خورده ترک و خشک ریکو مثل ولبخندم رود یم هوا و شود یم دود میخوش

 دهد یم ادامه و کند یم زیآنال را حالم شیچشمها با

 ؾیتعر مامانم یبرا رو افتاده تو و من نیب اتفاق یچ هر....دیگ یم شما که آتشنشان عمو همون...یعیشف یآلا اما -

 کرده

 !مادرش زد،یر یم یهر دلم

 !کرد گور به گور را یزر که همان

 برسد دادم به خدا

 خورد یم تکان شیها لب که دهم یم لورت صدا با را دهانم آب

 !بشه دایپ نمونیب یاشتراک نمطه کی دیشا تا بزنم حرؾ باهات امیب گفته ایرو مامان بگم؟ چطور -

 کنم یم نگاهش مات

 کند؟ پسرش وصل را من خواسته و است ایرو مادرش اسم

 است؟ یزر با برخورد زن همان زن، نیا کنم باور

 سالته؟ چند تو بگو اول نیبب -

 زنم یم لب و دارم یم باز کردن فکر از دست

 سالمه ستیب -

 نداره شتریب سال نوزده ، هجده که یرستانیدب دختر آخه ؟یکن یم ؼلو ای یگ یم راست -

 برم مدرسه دوران اون نذاشت مامانم که گرفتم سخت یضیمر کی یبچگ تو من بگم؟ دروغ چرا-

 خوره ینم هم به مون یسن فاصله میبکن هم کار هر نیبب! سالمه یس منم...نطوریا چه -

 د؟یکن یم تمومش یدار نینکرد شروع هنوز -

 زند یم لبخند

 ساکتم امکان حد تا و آروم آدم کی من برعکس و یا سرزنده و شاد یلیخ تو نیبب -

 ن؟یدار مشکل من بودن شاد با االن -

 من مثل یخشک آدم کی با کردن یزندگ سخته تو یبرا گم یم من!  نه نه -



 نه؟ مگه بگم دیبا من نویا -

 کند یم نگاهم

 یزن یم حرؾ مامانم مثل چمدر -

 دیگو یم که شود یم گرد تعجب از میچشمها

 آتِش  من اسم -

 میگو یم خنده همان با هم من گذاشته، سرکارم کنم یم فکر زنم، یم خنده ریز منظور یب

 !آبِ  منم اسم بود یلشنگ یشوخ -

 دیگو یم یجد یلیخ بعد و شود تمام ام خنده تا ماند یم منتظر رمك یب یاخم با

 ! انِ یک آتش اسمم نکردم، یشوخ -

 لتوِن؟یفام انیک یعنی والعا ؟ -

 بله -

 زنم یم لب حواس یب

 انِ یک اسمتون کردم یم فکر حاال تا من -

 ....دختر نه -

 پرسد یم باشد، آمده ادشی یزیانگارچ بعد و کند یم مکث یا لحظه

 ه؟یچ تو اسم حاال -

 زنم یم لب آرام... دیآ ینم باال میگلو از که شود یم میحج آنمدر نفسم و ردیگ یم ضربان للبم

 ...مهدا -

 کند یم زیر چشم

 ه؟یچ اسمت یمعن دم،ینشن حاال تا مهدا؟ -

 !مادرِ  ماه یمعنا به یاریبخت لر زبون تو گن یم هم دوستام شب، آرامش یعنی -

 .اورمیب زبان به کشم یم خجالت را است گهواره که گرشید یمعن و

  ..نه ای آمده خوشش اسمم از بزنم حدس توانم ینم نگاهش یشمی درون کند، یم نگاهم كیعم
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 ...آرامش از پر اسمش یمعن مثل مایدل دارد، خاص حس کی اسمش

 ندارم ییآشنا نیا به یدیام هنوز من کنم، دلخوشش دارید نیا به دینبا یول 

 انگار یول بکنم شؽلم ولؾ رو خودم بود نیا خودم با لرارم نگرفتم، ام ندهیآ یبرا یمیتصم چیه من...خانم مهدا نیبب -

 و رفت نیا نیبگ شما دارم دوست االن نیهم از من بره، شیپ میزندگ دارم دوست من که یاونجور ذاره ینم کس چیه

 ...خودمون یزندگ ی هیبم یپ میبر کدوممون هر و کنم تشکر ازتون منم و بوده ساده یشوخ کی آمدتون

 دیگو یم حرص با و کند یم ضیؼ

 کنم؟ یشوخ رحمه یب و بداخالق هم یلیخ و بزرگتره من از هم سال ده که یجد آتشنشان کی با دیبا چرا -

 رود یم باال ام یشانیپ تا میابروها

 رحم؟ یب و بداخالق نیگفت من به االن -

 گذاشتن شیآت رو اسمتون چرا دونم ینم من! امروزتون یحرفها از نمیا تون یلبل یبرخوردا از اون ن؟یستین مگه! بله -

 ! ذاشتن یم حال ضد دیبا

 سنش و ختهیر اش یشانیپ یرو دارش حالت و اهیس یموها از یمین زنم، یم زل اش یمشک یادیز چشمان درون میمستم

 دهد یم نشان کمتر را

 !حال ضد نه و بداخالق نه و باشه رحم یب نه که یکی دنبال برو نهیهم منم حرؾ خوب دختر خب -

 ردیگ یم راه چشمانش درون اشک کنم یم حس

 نرو؟ یک دنبال و یفالن دنبال برو یبگ بهش که شهیم شیحال حساب حرؾ دل مگه -

 .ستین پروا یب و شرور آنمدر گرید کینزد ی فاصله نیا از

 ...کرده جذبه پر و بایز را صورتش اش یمشک درشت یچشمها خورد، یم شیآال یب و پاک دختر کی به شتریب

 . ..دهد یم بودنش به ازیامت کی نشده، ینماش شیها سال و سن هم ی هیبم مثل صورتش نکهیا و

 !که والعا د؟یکن کارتون ولؾ رو خودتون نیخوا یم نیگ یم بعدا میبزن حرؾ نمیبش نتونیماش تو امیب نیگ یم نیایم -

 شود ادهیپ نیماش از کند یم لصد و ردیگ یم را در ی رهیدستگ

 یکن یم لهر چرا حاال -

 دیگو یم تند تند و یعصب

 دیکن کارتون ولؾ رو خودتون راحت شما تا برم خوام یم -

 کن صبر ن،یبب -

 ماند یم رهیدستگ یرو دستش

 ینش دواریام خوام یم -

 زند یم زل صورتم به کشد یم زبانه درونش از عشك که یچشمان با

 ! نیبرد مامانم و تو -

 کند یم نگاهم منتظر

 ییجدا ییآشنا نیا آخر اگه که باش یمنطم کمی کنم، یم خواهش ازت فمط خورد دیکل االن نیهم از تو و من ییآشنا -

 !ینش تیاذ بود

 ه؟ییجدا کنم ینم فکر که یزیچ تنها به من -



 یکن یم اشتباه خب -

 دیگو یم لاطع

 یرس یم بهش یکن فکر یچ هر به گن یم! نه -

 یش تیاذ کمتر گفتم یدختر کی که تو یبرا من م،یتسل بابا باشه -

 کند یم زمزمه لبخند با

 رفت شدم -

 دهم یم تکان شیبرا یسر

 لبوله؟ م،یبزن حرؾ هم با کمی جا، نیهم امیم آفم یروزها -

 کنم یم شیصدا و دهم یم نییپا را شهیش که شود یم ادهیپ نیماش از ذوق با و دیگو یم یممنون

 ...خانم -

 کند یم شهیش کینزد را سرش

 راد مهدا هستم، راد -

 ؟یند پس کاپشنم مثل هم رو چمیسوو لراره راد خانم -

 ردیگ یم معلك هوا در را دیکل و خندد یم

 دییبفرما -

 زنم یم زل چشمانش به رمیبگ را دیکل نکهیا از لبل

 !ات ممنعه تو بکن هم رو شیآت یها شراره اون -

 شود ینم متوجه را منظورم

 ؟یچ -

 درسته؟ بدم، نشون رو ام یوالع خود لراره نیبب -

 کند یم نییپا و باال دییتا به را سرش

 ...نندیبب هم گهید یمردا رو هاش یلشنگ بشه، من مال لراره که یاون ندارم دوست من پس خب -

 دهد یم لورت را دهانش آب

 نهیبب یکس رو موهات ندارم دوست -

 .کند هضم را حرفم تا زند یم پلک بار چند بعد و زند یم زل نگاهم درون میمستم لحظه چند

 ممنعه درون به را شیموها انگشتانش سر با رم،یگ یم دستش از را آن یولت و ردیگ یم طرفم به شتاب با را چیسوو

 .کند یم تیهدا

 زند یم سرش کنار ینظام حالت به را دستش و زند یم لبخند

 تانیکاپ چشم -

 کند یم ماریب هم مرا یلبها و دارد ریواگ لبخندش

 باش هم خودت مواظب خونه، برو -

 باشه؟ باش، خودت مواظب هم شما دارم؟یب خدا یوا -

 .گردد یبرم و رود یم چندبار برسد ابانیخ به تا او و بندم یم پلک باشه عالمت به



 .کشد یم كیعم نفس و کند یم آسمان به رو

 !آورده ریگ یا تحفه چه کند یم فکر چاره،یب دختر
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 .چرخد یم سرشان در چه فهمم ینم یول است مشکوک ها بچه رفتار صبح از

 .کند یم صدا ینگهبان به مرا یعیشف شود، یم کیتار که هوا

 .تنهاست روم، یم یعیشف شیپ یولت یول آمده مهدا دیشا زنم یم حدس یول است شب نکهیا با

 شوم یم رشیدرگ دارم یپوست ریز یلیخ دهم، یم تکان افسوس به یسر خودم یبرا

 کنم یم یعیشف به رو

 ن؟یداشت کارم -

 میبزن حرؾ هم با یایب کمی گفتم بود شده تنگ برات دلم فمط نه -

  کنم یم نگاهش متعجب

 من؟ دلتنگ -

 بشه؟ تنگ برات دلش یکس یکن ینم فکر که یدار شک خودت به نمدریا هیچ -

 کند یم اشاره ابانیخ آنطرؾ به که زنم یم لبخند

 تپه یم تو یبرا دلش ی خونه اون یها شهیش پشت از که هست هم دختر کی ،یچیه که من -

 کند؟ یم فکر من به که هست آنجا یکی زند، یم پل کند یم اشاره او که ییجا تا نگاهم

 ...ستادهیا ابانیخ آنطرؾ روشن یها  پنجره  از یکی پشت او کنم یم احساس یول است عیوس نمانیب ابانیخ عرض

 من سالهاست که است یلشنگ حس بتپد تو یبرا دلش که باشد یکی نکهیا رد،یگ یم جا میها لب یرو یمحو لبخند

 .ام کرده فراموشش

 دیگو یم یجد یلیخ یعیشف کدفعهی

 داخل برگرد گهید بسه -

 کنم یم نگاهش گرفته رنگ یناباور ی خنده به که ییلبها و زند یم موج درونش بهت که یصورت با

 ؟یچند چند خودت با ؟یعیشف تو چته -

 یکن یم جادیا اختالل من کار تو نجایا شگاه،یآسا داخل برو ،یچیه -



 زنم یم اش شانه سر

  بده نشون متخصص دکتر کی به رو خودت یول رفتم باشه -

 .شوم یم دور دسترسش از شتاب با و ستیچ فهمم ینم که کند یم نثارم یفحش لب ریز

 ...شده خاموش ها برق و است کیتار جا همه روم یم که داخل

 اند شده خل همه امشب

 کنم یم صدا را ها بچه

 ؟یاکبر ید؟علیفر -

 با را مبارک تولدت شعر و دارند دست به یا فشفشه کدامشان هر ند،یآ یم رونیب وارید پشت از ییها نور نمیب یم و

 .خوانند یم میبرا شان دهینخراش یصداها

 است؟ من تولد مگر زند، یم خشکم سالن وسط
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 .زنم یم ولبخند میگو یم یوا

 .دهد یم تاب هوا در و کرده روشن هم را نشیدورب فلش دیفر کنند، یم تیهدا سالن کنار زیم تا مرا دیفر و یاکبر یعل

 .کند یم ییخودنما ربط یب یعددها و مورد یب شمع چند با یکیک زیم وسط

 بلند شانیبرا دست باولار و نمینش یم یصندل یرو دهد، یم سُر طرفم به را کیک ابرو و چشم و اطوار و ادا با وشیدار

 .کنم یم تشکر و کنم یم

 .کنند یم روشن را ها برق شود، یم خاموش که شانیها فشفشه

 دیگو یم دیفر

 کن فوت رو ها شمع -

 ک؟ی عدد و سوال عالمت کی ه؟یچ عددش -

 م؟یبذار صفر چندتا کی کنار میدونست ینم -

 بدجنسا یا -

 کند یم دعا بلند وشیدار و کشد یم رونیب کیک یرو از را ها شمع دیفر کنم، یم فوت را ها شمع

 رهیبگ تولد براش زنش باشه، داشته زن گهید سال شاهلل ان -



 .کند یم فرو کیک داخل و ردیگ یم محکم را سرم پشت از یکی کدفعهی که میآ یم ابرو و چشم شیبرا

 .ردیبگ را صورتم شدن یکیک یجلو تواند ینم هم من تالش تمام

 .کنند یم خامه از پر چندباره را صورتم تمام و کنند یم یهمراه یاکبر یعل با هم ها بچه ی هیبم که کنم یم ؼر ؼر

 .ندیآ یم طرفم به یکاؼذ دستمال با خودشان که شوم یم ولو یصندل یرو دفاع یب

 دیگو یم ها بچه به رو نینماد و کند یم بلند صدا دیفر

 د؟یکن یکیک دینبا رو انیک نیندار شعور شماها -

 دهد یم ادامه و کند یم پاک را چشمانم دور یکاؼذ دستمال با و

 !بابابزرگتونِ  یجا دیبکش خجالت شما؟ همسن ای شماست؟ لد هم  -

 زنم یم شکمش به آرنج با من و خندند یم همه ها بچه

 مونه ینم زادیآدم یطرفدار به هم تیطرفدار کوفت -

 داره زور نمدریا که بشکنه دستت -

 .ردیگ یم اوج ها بچه افول به رو ی خنده دوباره و

 چسبد یم مرا یزندان کی مثل وشیدار که شود یم بلند یصندل یرو از

 ؟یکن یم لهر چرا یبر ذارم ینم وشیدار جان کجا؟ -

 کشمیم دستش از را دستم

 نیکرد چسبناک و نیریش رو میزندگ تمام بابا کن ولم -

 داداش یدار حك برو، مورد اون یبرا ها -

 .روم یم ها سیسرو سمت و کنم یم نگاهش چپ چپ
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 .است ناشناس شماره خورد، یم زنگ میگوش

  کنم یم لمس را سبز ی رهیدا

 دییبفرما الو -



 زند ینم حرؾ خط پشت یکس یول

 بله؟ الو -

 شود یم پخش یگوش یتو ییها نفس یصدا فمط

  ..گهید بزن حرؾ خب -

 دیآ یم دنیکش نفس یصدا خط پشت از هم باز و

 کنم یم فوت حرص با را بازدمم

 ها کنم یم لطع ینزن حرؾ -

 دیآ یم حرؾ به باالخره

 !منِ  زدنِ  حرؾ از تر لشنگ صدات دنیشن آخه -

 کنم یم زیر چشم

 شما؟ -

 ؟ینشناخت -

 بشناسم؟ دیبا -

 شده عاشمت بدرلمه که یدختر همون آتشم، یمهدا من گهید آره -

 .  ..کرده من وصل را خودش زود چه آتش، یمهدا کنم، یم سکوت لحظه چند

 زند یم لب ترس با شود یم یطوالن که سکوتم

 ؟یزن ینم حرؾ باهام آتش؟ -

  ادگاره؟ی عمو اسمش باره، به نه داره، به نه کنم یم فکر دارم-

 خندد یم ناز با

 ؟یچ یعنی -

 ؟یزد هم اسم به رو خودت و منو که هم با میکرد توافك یک ما -

 داره ارزش ایدن کی نیزن یم حرؾ باهام و نیاومد رونیب نیبود گرفته که یگارد از نکهیهم من یبرا -

 کشم یم میموها نیب یدست

 یش یم تیاذ نشه اگه دختر، نبند دل یلیخ -

 نداره هم برگشت راه! گهید شده تموم بستم، دل -

 پرسم یم تامل با

 ؟یکرد دایپ کجا از رو ام شماره -

 بگم؟ دیبا -

 گهید یگرفت یعیشف از دونم یم خودم نه -

 چدیپ یم یگوش یتو شیها نفس تالطم پر یصدا کشم، یم دراز تخت یرو شود یم که سکوت

 ؟یرفت -

 دیگو یم کبارهی



 مبارک تولدتون -

 کرده را جانم لصد دختر نیا بندم، یم پلک

 .بندد یم لب هم او و کنم یم اکتفا یممنون ی کلمه گفتن به تنها

 شده، نیسنگ نمانیب جو

 و سخت هم است، شده کشؾ تازه یخوراک کی کردن امتحان مثل اسمش آوردن زبان به است، سخت میبرا زدنش صدا

 ...زیبرانگ اقیاشت هم

 گردانم یم کامم دور زبان باالخره

 مهدا؟ -

 شود یم لطع هم دنشیکش نفس یصدا کبارهی به

 شده ؼرق من عشك درون کجا تا دختر نیا

 میگو یم را حرفم ی ادامه و کنم یم درکش یول نمیبب را العملش عکس و باشد میروبرو خواهد یم دلم

 دارم میزندگ تو راز هی من -

 لرزد یم شیصدا

 راز؟ -

 بشه خراب احساست رازم دنیشن با دیشا چون نبند، دل من به گم یم بهت نیهم واسه آره، -

 نداره یربط احساسم و من به هاست گذشته مال اگه -

 دارد مرا یاگرها و اما ی همه جواب مامان مثل هم او ام، افتاده دامش درون کنم فکر بندم، یم پلک

 

 ۵۸لسمت#

  آتش_یمهدا#

  آتش#

 

 

 

 

 

 نزن حرؾ لاطع نمدریا -

 گرفتن؟ تولد براتون هم دوستاتون یراست -

 دهم یم جواب رؼبت یب یول کنم شرکت بحثش درون خواهم ینم چند هر کند، یم عوض را بحث یراحت به

 میداشت کردن فوت شمع و کیک و بودن گرفته تولد برام ها بچه هم نجایا  آره-

 ن؟یکرد آرزو یچ... یوا-

 ؟یچ -

 ن؟ینکرد آرزو دیکن فوت رو ها شمع نکهیا از لبل -



  زنم یم لبخند

 ندارم ییآرزو که من نه، -

 پرسم یم زند، ینم حرؾ که شده تیاذ ام جمله از دانم یم

 ؟یرفت -

 رمیگ یم براتون تولد کیک خودم حتما گهید سال که کردم یم فکر نیا به داشتم! نه -

 ستین بیع برجوانان آرزو -

 دارم دوست که یاونجور خودم خودِ  ره،یبگ تولد براتون نداره حك یشکیه خودم جز گهید سال! نشون نمیا خط نیا -

 ادیم فشار مؽزت یمایس به داره یلیخ دختر برو -

 دیگو یم عیسر باشد، افتاده ادشی یزیچ انگار

 آتشنشان عمو دست دادم دارم، براتون یامانت کی یراست -

 ؟یامانت -

 تولدتون هیهد -

 ها یبکن کارا نیا از ستین لرار مهدا -

 گهید آتشنشان عمو یجا نیبر نیپاش خب؟...نباش باباها مثل لطفا -

 حاال؟ هی عجله چه -

 کنم یم خواهش -

 نباش پنجره پشت لطفا هم شما یول رم یم من -

 کند یم زمزمه بعد و کند یم سکوت یکم

 بشه تازه هوام و حال تا بزنم دید رو ابونیخ اونطرؾ اش شهیش پشت دائم دیبا دارم،  پنجره سرطان من -

 کشم یم هم در اخم

 رهیگ یم سخت بهت یزندگ بعد یبش عشك یلاط نهمهیا...ارین رو سرطان اسم هم یشوخ یبرا دختر، خدانکنه -

 دک منو نکن یسع کنم یم خواهش! شده بسته منم یزندگ میتمو ینباش تو که یاونروز بدم، دست از رو تو ستین لرار-

 یکن

 دهم یم تکان افسوس به یسر

 ...دیسرا یم شعر من ی جمله هر جواب در و شده موزون کلماتش تمام زد، دختر نیا با شود ینم یحرف گرید

 چرا دانم ینم کردم ینم دواریام هم را او و شدم ینم كیعم چاه نیا وارد مامان طناب به کاش است، میوخ حالش نظرم به

 .ترسم یم کار نیا عالبت و آخر از

  برو فعال میزن یم حرؾ باز بعدا...یزن یم رو خودت حرؾ تو گم یم یچ هر من -

  عمو شیپ نیبر هم شما -

 ینباش پنجره پشت اومدم یولت که یشرط به -

 گهید نیبر هستم، -

 کنم یم فوت کالفه را نفسم

 رم یم دارم باشه -



 .روم یم ینگهبان سمت و کنم یم لطع را تماس

 .دیآ یم ادمانی شیپ یساعت برخورد و میزن یم لبخند هم دنید با نشسته، منتظرم یعیشف

 فشارم یم را دستش

 تولد یبرا جان یعیشف ممنون -

 ....تیسالگ ستیب و صد شاهلل ان نداشت رو لابلت -

 گردد یبرم یبزرگ ی بسته با و گردد یبرم اتالکش درون به

 تولدت هیهد نمیا ایب -

 کند یم اشاره ابانیخ آنطرؾ به و

 ...طرؾ از -

 کند تمام یا کلمه چه با را اش جمله داند ینم و

 .کشاند یم ابانیخ آنطرؾ ی پنجره طرؾ به را نگاهم یلو یروین و میگو یم یممنون رم،یگ یم دستش از را بسته

 و ستادهیا پنجره پشت او مطمئنم یول دید را ابانیخ آنطرؾ یخوب به دهد ینم اجازه ابانیخ وسط یگلکار و ادیز عرض

 .کند یم نگاه را یآتشنشان
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 .سوزاند یم را یا خانه ده،یکش آسمان به سر که بزرگ یآتش

 ...پوشانده را سرم یرو داغ یچتر چون آتش لرمز و زرد نوز

 سوزاند یم را میگوشها  سوختن یصدا و کشد یم زبانه آتش

 .کند یم حمله طرفم به آتش کنم، یم باز را یاتال در و روم یم باال ها پله از عجله با

 ..  .کشم یم عمب و رمیگ یم صورتم یروبرو را دستم ساعد گرما هرم از

 .دوزم یم چشم اتاق داخل به شود یم رام یکم آتش یولت

 .کند ینم ییرها یبرا یتالش چیه یول افتاده، ریگ من به پشت و آتش وسط یدختر

 .ردیگ یم را دستم کرده خی یدستها با یکس که بدوم طرفش به نجاتش یبرا کنم یم لصد

 چشمانم به اش یمشک یگو دو آن با و گرفته محکم اش یبهار دست دو با را دستم که مهداست گردم، یبرم طرفش به

 زده زل



 کنم یم نگاهش اخم با

 بدم نجاتش برم دیبا کن، ولم -

 بدم نجاتش من بذار... نرو -

 آتشنشانم من ؟یچطور تو؟ -

 اندازد یم هیسا شیچشمها یرو شیها مژه زند، یم پلک

 باشه؟ ا،ین جلو و کن اعتماد بهم...داره فرق نیا -

 تکان هم باز من یول رود یم آتش سمت او خورم، ینم تکان من یول کند یم رها را دستم ام، شده حرفش مسخ انگار

 .خورم ینم

 کنم یم زمزمه لب ریز فمط و خورم ینم تکان باز من و شود یم گم آتش حجم نیب او

 ...مهدا -

 .دیآ یم رونیب آتش نیب از و گرفته دستانش یرو را حنا مهدا، من، رانِ یح یها مردمک یروبرو بعد یا لحظه و

 !است سالم حنا

 ...کرده عوض یمطبوع یبو با را شیجا انگار هم یسوختگ و دود یبو لباسش، نه و سوخته شیموها نه 

 .گذارد یم نیزم یرو آرام را حنا مهدا،

 و دارد ؼم نه صورتش شده، پخش نیزم یرو هم شیموها و دارد تن به یدیسف یبایز لباس حنا روم، یم سرشان یباال

 ...درد نه

 ردیگ یم را مهدا دستان بعد و اندازد یم من به ینگاه اول كیعم یلبخند با

 بخوابم آروم خوام یم حاال سوزم یم دارم ساله ده ام، خسته گهید من...باش آتش مواظب -

 کند یم زمزمه یا باشه آرامش با مهدا

  کند یم نگاهم دوباره حنا بعد و

 آتش منو کن رها گهید ، آرومم من -

 کنم یم صدا را اسمش ترس با بندد، یم را اش خسته چشمان و

 حنّا -

 گذارد یم اش ینیب یرو انگشت مهدا

 کنه استراحت بذار است، خسته یلیخ ده،یخواب سیه -

 ...یمهربان و عشك از شده پر اش یمشک یگو دو آن شوم، یم گم مهدا یچشمها درون

 برد یم رونیب خانه آن از مرا و ردیگ یم را دستم مچ دوباره زد،یخ یبرم حنا کنار از

 ...شده زیتم و سالم جا همه ست،ین کار در یآتش کنم یم بلند که سر 

 ...آتش از یا نشانه چیه نه و کند پرواز آسمان سمت به آن از آتش که یا پنجره نه گرفته، دوده یا خانه نه

 ...داده نجات سوزاند، یم را جانم تمام ها سال که یآتش از مرا کابوس و آمده مهدا

 بودم خواب کنم، یم باز پلک کبارهی

 ام آمده یداریب به خواب یواد از

 !آرامم



 زنم یم نفس نفس نه و کرده عرق تنم و سر نه

 نداده عذاب مرا خوابم

 مبهوتم فمط

 ام زده زل زدن پلک بدون شگاه،یآسا ی خورده ترک سمؾ به

 ! مهدا

 ...کرده پر زند، یم رونیب موج چون اش ممنعه ی گوشه از دارش حالت یموها که یمشک چشم دختر آن را ذهنم تمام

 بود نیهم اسمش یمعن...شب آرامش

 فرستاده؟ کابوسم پر یها شب آرامش یبرا را او خدا یعنی

 لرزد یم دلم اعماق در یا نمطه

 دارد؟ حکمت  آمدنش یعنی

 .خورد یم آورده میبرا که ییکادو به دستم زنم، یم یؼلت

 .نداد پس و بود من مال که یکاپشن آن عوض در ده،یخر کاپشن کی میبرا

 نوشته شیرو که گذاشته کرده تا یکاؼذ هم کاپشن یرو

 "من روز و شب یایرو مبارک تولدت" 

 ....بودم کرده گمش است سال انیسال که ندیخوشا یحس از شود یم پر ام نهیس حجم رم،یگ یم یمیعم دم
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 مهدا یرفت دست از -

 چرخم یم خودم دور و کنم یم باز شانه عرض امتداد در دستانم

 !...یرفتن دست از چه اونم -

 کشم یم داد

 !ممنونتم خدا -

 دهد یم تاب هوا در زدن یسر تو حالت به را دستانش ترانه

 برداشته سنگ پاره خدا لطؾ به هم عملت....چندش دختره اَه -



 کشد یم مرا اطیح کنار ی باؼچه ی لبه یرو تا و ردیگ یم را دستم رایسم

 کن ؾیتعر برامون رو اش هیبم نجایا نیبش -

 زند یم ؼر ترانه

 شده یعاشم و عشك خوراکش نمیا ایب -

 کشد یم را دستم جانیه با اما رایسم

 بگو من یبرا کن ولش اونو -

 بوسم یم را رایسم ی گونه

 ...آسمون به دمیرس و ستین پام ریز نیزم انگار اصال شم یم یحال چه کنه یم صدام مهدا  یولت یدون ینم ریسم یوا -

 خندم یم دیل یب و بلند من و آورد یم در زدن عك یادا ترانه

 داره یحال چه یبفهم تا یبش عاشك خودت یاله...کوفت -

 ردیگ یم گاز را اش اشاره انگشت و شست انگشت نیب گوشت

 بشم؟ زن هم به حال ینجوریا...جونم از دور -

 کند یم ترانه به رو ؼر ؼر با رایسم

 دهیکش کجا به کارشون نایا نمیبب خفه مهیدل دو ترانه -

  کند یم گردو ی اندازه را شیچشمها ترانه

 . ..ببند شده، آدم من یبرا هم جلبک نیبب -

 کنم یم ؼش خنده از من و

 !باحاله یلیخ آتش ا،یب کوتاه ترانه -

 بود؟ لحط اسم داره، هم یخز اسم چه اَه اَه -

 دهم یم تکان هوا در شیبرا یاخطار را انگشتم

 !ها ام یرتیؼ روش ،یگ ینم کمتر گل از من عشك به باشه حواست ترانه یه -

 ندینش یم کنارم و دهد یم تاب ابرو و چشم

 مونده ایدن تو پسر دونه کی نیهم فمط انگار دهیند پسر! بابا باشه -

 کشد یم را نمیآست شده، طالت یب رایسم

 ...یفضول از مردم گهید بگو نکن، کل کل نیا با نمدریا مهدا -

 زند یم رایسم گردن پشت به و کند یم دراز من سر پشت از را دستش ترانه

 جلبک ببند -

 گهید نزن ترانه -

 کنم یم ؾیتعر به شروع شانیحرفها خاتمه یبرا

 زدم زنگ بهش دهیخر برام آرش که یگوش با هم شب دم،یخر کاپشن براش بود، تولدش روزید -

 دیگو یم ذوق با رایوسم کند یم نگاهم متفکر ترانه

 ؟یکرد دایپ کجا از رو اش شماره شده؟ عاشمت اونم ؟ گه یم یچ اون ؟یزد حرؾ باهاش مهدا یوا -



 بهم آتشنشان عمو هم رو اش شماره ارزِش، با برام یلیخ زنه یم حرؾ باهام که نیهم یول ذاره یم باال طالچه هنوز -

 داد

 !مردِ  یلیخ اتشنشان عمو نیا گرم دمش -

 دهم یم تاب حدله در را چشمانم مردمک

 بشه آشنا من با گفته مامانش گه یم آتش -

 دیگو یم ترس با رایسم

 نباشه؟ تله یوا مامانش؟ -

 خندم یم

 ان یشکارچ مگه -

 برنگشت گهید رفت یزر یدید خب -

 شود یم آشوب دلم ته یول هست لبم یرو لبخند

 دهد یم تذکر ترانه

 .داشت فرق یزر ی هیلض نزن، مفت حرؾ ریسم -

 کنم یم بؽل را خودم شده، سردم انگار

 کشد یم خودش طرؾ به دستانش با را من صورت ترانه

 ؟یزد زنگ تانتیکاپ به گرفته برات ات پسرخاله که یتلفن با -

 کنم یم دییتا افتخار با و سر حرکت با

 بگم بهش بذار خائن، یا -

 بوسد یم را ام گونه او و خندم یم

 ..داره دوستت من، ریؼ یکی شهیم میحسود داره هم االن ندارم، شک من شه یم عاشمت آتشنشان جناب نیا مهدا -

 شود یم یجار وجودم درون خوب یها حس دوباره

 دهم یم فشار اش نهیس یرو را سرم

 ره ینم ادمی رو شماها ولت چیه من...زمیعز -

 مگه داره یچ..شده عاشمش مهدامون بخواد دلش هم یلیخ تانیکاپ جناب -

 نزن حرؾ موردش در ینجوریا... ترانه-

 کند یم آسمان به رو ترانه

 فرما تیعنا عمل مون رفته دست از دوست نیا به ایخدا -

 کند یم بؽل را ما هم رایسم

 کنم یم ذوق یکل که من ،یبش خوشبخت یاله مهدا یوا -

 جوشد یم یخاص یگرما پوستم ریز آتش اسم لب ریز تکرار با و بندم یم پلک من و
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 . میزن یم رونیب مدرسه در از رایسم و ترانه با

 .دیایب یآتشنشان تا همراهمان به دشیشد مخالفت با ترانه که شد باعث رایسم اصرار

 کند یم بلند مانیبرا را شیصدا سر پشت از یمرد که مانده یآتشنشان به یمتر چند هنوز

 ! دخترا یه -

 سرمان پشت دهیدر یچشمها و درشت یلبها و رهیت پوست رنگ با جوان کی م،یگرد یبرم صدا طرؾ به سه هر

 زده زل ترانه صورت به خشم با و ستادهیا

 کجاست یزر دوستت بگو بود شتریب تو با -

 ردیگ یم را دستمان ما، بزرگتر مثل ترانه م،یترس یم واضح یلیخ چه هر

 ها بچه میبر نیایب -

 .شود یم دهیکش ما مخالؾ سمت به ترانه کدفعهی م،یگرد یبرم که نیهم

 . گردم یبرم عمب به کشم یم ترس از که یؽیج با

 کوبد یم مرد بزرگ یها دست به مشت با و کند یم مماومت هم ترانه و کشد یم را ترانه ؾیک جوان، آن نمیب یم

 بسته رو فلنگ و دهیکش باال ازم پول یکل بده رو دوستت آدرس فمط ندارم تیکار نزن مشت یوحش دختره -

 کشد یم نعره ترانه

 !ینش اطوارش ادا خام یخواست یم ندارم، خبر ازش من کثافت کن ول رو فمیک -

 نیبود هم با شهیهم که ،شما نزن یاضاف زر -

 دهد یم جواب حرص با ترانه

 رونیب مشیانداخت جمعمون از بود ینالوت -

 .میدو یم طرفش به رایسم با ردیگ یم محکم شیگلو خیب را اش ممنعه و زند یم ترانه گردن دور چنگ پسر

 میزن یم زار و میکوب یم پسر یبازو و دست به مانیفهایک و مشت با رایسم همراه یول لرزد یم تنم تمام

 کثافت کن ولش...کن ولش -

 .کند یم خرجمان را ؼضبناکش نگاه خورد، ینم یتکان او یول

 پشت یمانیس وارید به کمرمان و میشو یم نیزم پخش که دهد یم هل آنچنان را رایسم و من دست پشت با کدفعهی بعد و

 .خورد یم سرمان

 .میچسب یم وارید به که میبود یکاه پر دو ما انگار

 .زدیخ یبرم نهادمان از آه و چمیپ یم خودم به درد از کشد، یم ریت میپاها و کمر در درد

 .کند یم هیگر مظلومانه و آمده در اشکش هم رایسم



 .کند ینم ولش جوانک و دیآ یبرنم او پس از زند یم زور و کند یم تمال چه هر یعصب هم ترانه 

 .میشو یم بلند نیزم یرو از یخاک یها لباس با

 . ..ستادهیا ما یروبرو بهت با که نمیب یم را آتش کدفعهی که میخواه یم کمک بلند یصدا با و میزیر یم اشک رایسم با

 .کنم یم نگاهش ملتمس و زدیر یم شتریب اشکم دنشید با

 جدا ترانه گردن از را دستانش مچ و رود یم جوانک آن طرؾ به و زده باال اش یشانیپ رگ کشد، یم هم در اخم آتش 

 کند یم

 !کن ییزورآزما من با ایب یمرد ده؟یرس ها بچه به زورت رتیؼ یب -

 .کند یم سرفه هم سر پشت و شود یم خم افتاده، سرفه به ترانه

 را او دست آتش که کند آتش صورت ی حواله یمشت کند یم یسع زده یسرخ به رو که یچشمان و تیعصبان با جوانک

  کند یم آتشم نثار یفحش او و ردیگ یم هوا انیم

 بده بهم رو دوستشون آدرس دیبا نفله نیا...کن ولم -

 کشد یم داد و دهد یم ماساژ را دردناکش یگلو ترانه

 یفهم ینم چرا م،یندار رو یزر آدرس ما -

 کشد یم نشان و خط هم باز او

 !فهیضع نکشم رونیب نجست زبون ریز از رو آدرسش اگه ستمین مرد کردم باور منم و یگفت تو -

 دهد یم فشار را دستانش مچ آتش

 بزن حرؾ من با! نکن نگاه رو ،اونطرؾیکش یم شونه و شاخ دخترا یبرا که باز -

 .زند یم آتش شکم یتو زانو با او

 .آورد ینم ابرو به خم آتش یول روم یم طرفشان به یکم و کشم یم ػیج من

 ردیگ یم محکم پشت از را جوانک دستان

 یفتین مردم ناموس دنبال یفهم یم دادمت ده و صد لیتحو که االن -

 زند یم ؼر درد با

 !محل یب خروس شکست، دستم کن ولم که،یمرت چه تو به -

 ینگرد نایا بر دورو گهید یبد لول و یکرد ؼلط یبگ که کنم یم ول یولت -

 دیآ یم گرید راه از

 کنم زنده پولمو خوام یم رفته، و زده ػیت نداشتم و داشتم یچ هر نایا دوست ندارم، کارشون من داداش -

 نا؟یا دوست -

 میگو یم که کند یم نگاه من به و

 گه یم رو یزر -

 گردد یبرم طرفش به بهت با و ردیگ یم آرام جوان که دیگو یم یزیچ جوان گوش در بعد و کند یم نگاهم متفکر یکم

 ؟یجد -

 .کند یم شیرها و کند یم دییتا سر حرکت با آتش

 دیآ یم من طرؾ به آتش و کند یم نگاه آتش به رتیح با پسر



 بده من به خودکار و ورق کی -

 لب و کند یم نگاهم كیعم که دهم یم دستش به یخودکار و دفتر داخلش از و اورم یم نییپا دوشم از را فمیک عجله با

 زند یم

  ؟یخوب -

 شوم یم ؼرق شیها چشم یشمی درون

 نباشم خوب و یباش تو شهیم مگه -

 .ردیگ یم نگاه عیسر و کشد یم یهوف

 .کند یم جدا دفتر از را برگه و سدینو یم درونش یزیچ گذارد، یم شیزانو یرو را دفتر شود، یم خم

 دهد یم جوانک آن دست به را آن بعد و کند یم نگاه دلت با اش نوشته به ستدیا یم راست یولت
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 نمتینب ها بچه نیا بر و دور گهید -

 کند یم نگاه را آتش کج کج

 ...وگرنه باشه درست آدرست دوارمیام -

 رود یم فرو هم در شتریب اتش یها اخم

 ...فتین راه دوره هم ها بچه مثل کن، داشیپ خودت یدار عرضه! نداره وگرنه -

 .رود یم آمده، که یراه از فشارد یم هم یرو که ییها دندان و درهم یا چهره با او و 

 میلرز یم ترس از هنوز نفرمان سه هر

 دیگو یم یممنون و اندازد یم ریز به سر ترانه

 دیگو یم آتش

 انداخته راه خودتون دنبال که خورد یم شماها به دختر اون رفتار کدوم د،یکن دلت کردن انتخاب دوست تو دیبا -

 نشیبود

 زند یم لب افتاده خش که ییصدا با کند راحفظ ؼرورش دارد لصد ترانه

 ممنون بازم دیگ یم درست شما -

 .شوند یم جدا ما از یعیسر یخداحافظ با و ردیگ یم را رایسم دست و

 .کند یم یخداحافظ و اندازد یم ینگاه من به شود یم دهیکش ترانه دنبال که همانطور رایسم



 میکن یم نگاه روند، یم که یراه به آتش و من

 ؟یچ دمیرس ینم اگه -

 رمیگ یم سردش ادکلن از یمیعم دم و کنم یم چشمانش ولؾ را نگاهم گردم، یبرم طرفش به

 شکمت؟ تو زد ومدین دردت -

 کند یم نگاهم اخم با و دهد یم دستم به را خودکارم و دفتر

 ؟یسالم تو!  نه من -

 ؟یشد دلواپسم یعنی یوا -

 کند یم عوض را حرؾ

 شده یخاک هات لباس تمام -

 نشه یخاک دلت سرت، یفدا -

 کند یم رها تنش کنار  و کشد یم عمب را دستش عیسر بعد و آورد یم باال صورتم کینزد تا را دستش

 رونیب نزنه ات ممنعه از شیآت یها شراره اون باش مواظب گفتم -

 زنند یم چشمک یکی یکی که شود یم زیر یها ستاره از پر للبم

 هستن تو مال ها شراره نیا یعنی ش؟یآت یها شراره -

 کند یم گشاد را چشمانش

 نگیریج نگیریج نذار من دهن تو حرؾ -

 افتد یم راه و

 است بلندتر من از گردن و سر کی افتم، یم راه سرش پشت

 ؟یبزن ام ممنعه تو رو موهام تا باال یآورد رو دستت -

 دهد یم جواب لاطع

 !رینخ -

 کوبم یم هم به را دستانم

 ! چرا خدا یوا! چرا یوا -

 میگو یم ذوق با من و کند یم نگاهم چپ چپ

 !یشد یرتیؼ من یرو تو -

 گفته؟ یک رینخ -

 نگ؟یریج نگیریج یگ یم من به چرا -

 دهد یم جواب رود، یم که همانطور

 کنه یم صدا نگیریج نگیریج یر یم راه یولت یکرد وصل یزیچ خودت به نمدریا چون -

 کنم یم زمزمه و شود یم باز بناگوشم تا شمین

 ...نگیریج نگیریج -

 پرسم یم بعد و



 ؟یداد بهش رو یزر آدرس  یراست -

 ستدیا یم یاتشنشان یروبرو

 ...رفتن شهر نیا از و کردن جمع اش خانواده که اورده باال گند نمدریا نکهیا مثل گفته مامانم به رتونیمد -

 .دیکش یم رو و ریز هم ها مولع همان کنم، یم فکر شیکارها و یزر به لحظه چند

 هستم آتش دلواپس من اما

 ؟یچ تو ولت سر ادیب دوباره و ستین یزر نهیبب بره پسره اون اگه -

 کنم کار چه من اونولت شما، سرولت ادیب اگه نهیا از ترسم یول! فشمیحر من -

 شود یم پهن میلبها یرو لبخند دوباره

 یدلواپسم گفتم یدید -

 رود یم رژه نگاهم درون چشمانش با

 !یخواست ینم نویهم مگه -

 پرم یم نییپا و باال ها بچه مثل

 ممنون تانیکاپ ممنون یوا -

 اندازد یم ینگاه بر و دور به

 خونتون برو ایب! یکرد خبر رو شهر کل دختر، سیه -

 !یکن فکر زهایچ نیا به یحت دهد یم اجازه صورتش ی جذبه آن مگر یول ببوسمش خواهد یم بیعج دلم
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 باشه، یخاص چهارچوب تو رفتارم کنم یم یسع و رمیگ یم روزه خونم، یم نماز معتمدم، آدم کی من مهدا نیبب -

 ...ندارن دوست و شن یم تیاذ رفتارام از ها یلیخ

 شوم یم رهیخ مییآ یم آتش با یآتشنشان مرکز کنار از که یراه به

 ندارم یمشکل نایا با من خب -

 اندازد یم من به ینگاه مین

 یبد جواب بعد یبکن رو فکرهات خوب دیبا ندارم، مشکل نگو االن -

 اندازد یم دورتر به کفشش ی پنجه سر با را یگیر



 بکن رو کار نیا بگم یه که گهید روز چهار ،یندار یمشکل یگ یم گم یم من یچ هر داغِ  سرت نکن نگاه االن به -

! ید یم ریگ تو چمدر آتش یگ یم! رونیب زهینر تیروسر از موهات بگم اگه اونولت! یشیم خسته نکن رو کار نیا

 ! یخشک چمدر

 چند که یروز آن از کنم یم ذوق و زند یم برق چشمانم شود، یم باز دلم در نبات و لند من و زند یم حرؾ منطك با او

 ..  .بودنمان هم با از باشد گذشته ولت

 .دهم یم بال و پر میفکرها به و ستمیا یم

 گردد یبرم طرفم به و ستدیا یم متعجب است، جلوتر من از لدم دو یکی آتش

 ؟یاینم چرا -

 میگو یم جانیه با

 رو؟ روزا اون نمیب یم یعنی...بگذره هم با ما بودن از ولت چند کن فکر شیآت یوا -

 زند یم زل صورتم به ناباور

 ؟یریگ یم رو کجاش من یحرفها از! بچه مهیوخ حالت یلیخ تو -

 خندم یم خست بدون

 ! یخشک لدر چه ،ید یم ریگ چمدر شیآت بگم بکنم ؼلط من -

 چدیپ یم هم در را لشنگش یابروها آن دوباره

 !شیآت نه! آتِش  اسمم هم بعدش جونت از دور اول -

 دارم یبرم لدم طرفش به

 یشد شیآت گهید حاال میباش هم مال نبود لرار که بود یولت مال آتش -

 کند یم تکرار لاطع

 !آتش -

 کشم یم را کاپشنش نیآست ی گوشه

 شیآت...باشه -

 . کنم یم رها خجالت با را دستم اندازد، یم یا جذبه پر نگاه شده نشیآست سنجاق که دستم به

 که میدار یبرم لدم هم ی شانه به شانه

 برد یم باال میبرا یاخطار را انگشتش

 تو و دونم یم من ،یاونجور تو چرا ینجوریا تو چرا یبگ یه و یبزن جونم به ؼر بعدا مهدا -

 لیتعط ؼر چشم،! یخوا یم منو یعنی! یوا -

 ؟یندار مشکل هم شؽلم با داره، رو خودش خاص مشکالت من کار -

 راهمون سر یبنداز مشکل یدار دوست نمدریا چرا تو دونم ینم یمنته ندارم مشکل تو یچیه با من -

 !بچه داؼه ات کله -

 خندم یم بلند یصدا با

 ام؟ کله -

 داره یسخت یکل هم تیوالع! تِ یوالع! ستین الیخ و فکر و ایرو یزندگ! یساخت ایرو یکل که ییهمونجا آره -



 ...امیم کنار ایدن یها یسخت ی هیبم با من باش من مال فمط تو -

 کند یم تنگ چشم

 بداخاللم من -

 شوم یم شیابروها گره ی صدله لربان دلم یتو

 دنبالت انیب کنن ینم هوس گهید یدخترا...بهتر -

 دهد یم تکان افسوس با را سرش

 خواهرمم و مادر عاشك من -

 ...باشه بندیپا اش خانواده به آدم خوبه یلیخ -

 کنم ینم فکر ها یسخت به لشیم طبك من یول باشم داشته یتر سخت و تر تلخ درک یزندگ از من دارد دوست

 زند یم ؼر خودش با

 ده یم هم صدا نگیریج نگیریج ره یم که هم راه -

 ستمیا یم شیروبرو

 ؟یدار مشکل نایا با مامانم مثل هم تو -

 ...شه یم مجسم ذهنم تو یزیچ کی شن یم بلند زهاتیآو نیا یصدا و یر یم راه کنارم ولت هر فمط! نه مشکل؟ -

 ؟یچ -

 صورتم یاعضا به زند یم زل هم او

 ...گفتم بهت یروز کی دیشا -

 کند یم ریگ میموها تاب به شمشی نگاه و

 ندشونیبب من ریؼ یکس نذار.... لشنگن یلیخ موهات -

 دارد ادی هم یدلبر پس شوم، یم ذوب چشمانش حرارت انیم شود، یم لطع دنمیکش نفس

 کنم یم زمزمه کرده، ریگ میگلو در که ییصدا با

 ؟یبکن هم خاموشش یبلد یزن یم شیآت -

 زند یم یچشمک

 اش مولع به البته...بلدم -

 و لد من و گردد یبرم را میا آمده که یراه ،یآتشنشان طرؾ به خودش محکم لیاستا همان با او و شوم یم ماتش من

 .رمیگ یم لاب چشمم ی شهیش درون را شیباال

 .بکشم آؼوش در سر پشت از را او خواهد یم دلم چمدر که یوا

 .دوم یم دنبالش و رانم یم ممنعه درون را سرکشم یموها عجله با
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 دیگو یم آهسته ییصدا لحن با میرس یم که مرکز یروبرو و ابانیخ سر

 خونتون برو گهید بچه خب -

 شود یم واژگون دلم یرو ایدن ؼم

 شه یم تنگ برات دلم -

 زند یم محو لبخند کی فمط

 کنم یم نگات ابونیخ اونور یبر تا -

 بکند دل تواند ینم هم او کنم یم الیخ است، سخت طراوت پر یگو دو آن از کندن دل

  ینگفت ات خانواده از یچیه تو یراست -

 افتد یم شماره به نفسم و کوبد یم ضربان پر للبم

 ...اونا... اونا -

 کند یم نگاهم كیدل

 ؟یبگ بهم یبخوا هست یزیچ -

 دهم یم تکان چپ و راست به را سرم عجله با

 یاتشنشان اومدم انگشتر یبرا که یروز ادته؟ی شونیدید! نه! نه -

 اومد ادمی آره -

 یولت حتما....نمشونیب یم کم یلیخ خودمم...گذرونن یم سرکارشون هم رو ولتشون شتریب هستن، مهندس دوشون هر -

 ادیم خوششون ازت بشن آشنا باهات

 کند یم نگاهم مشکوک

 بدونم دیبا من که هست هم یا گهید زیچ -

 خندم یم یالک

 یشکاک یلیخ ، نه -

 زند یم لب یول نشده لانع بفهمم صورتش حالت از توانم یم

 شد رتید گهید برو...جوشه یم دلم ته یحس کی چرا دونم ینم...دیشا -

 .شوم یم خانه یراه یدلتنگ با و کنم یم یخداحافظ دهینپرس سوال شتریب تا

 .کند یم نگاهم میمستم و کرده شیها بیج یتو را شیدستها ستاده،یا هنوز رسم، یم که ابانیخ آنطرؾ

 .رود یم و دهد یم تکان سر هم او و دهم یم تکان دست شیبرا

 ...دهند یم رد جواب بابا و مامان دیایب میخواستگار به آتش اگر صد در صد رم،یگ یم ماتم رفتنش با

 .کنم یم پنهان هم خودم از را ام خانواده طیشرا که دوانده شهیر وجودم در چنان آتش عشك ام؛ زده راه آن به را خودم



 است تر مهم یزیچ هر از شیبرا اند بسته من یزندگ یبرا هم با که یلرار و است وصل آرش جان به جانش مامان،

 !من یزندگ از یحت

 !من جز هستند یراض لرار آن به همه

 ستمیبا لهیلب کی ممابل چطور

 ...آرش نه آتشم عاشك من برسان، یا چاره راه خودت ایخدا

 بده نجاتم خودت ایخدا

 کنم؟ یپافشار ام خواسته برابر در ها آن ممابل توانم یم یعنی
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 .کنند یم ادداشتی ییزهایچ و خوانند یم دلت با را ها آن و اند نشسته کاؼذ و برگه از پر یزیم سر بابا و مامان

 .است عاشمم یعنی نیا کند، یم خرجم یکمرنگ لبخند با ینگاه مین اندازم، یم بابا گردن دور دست و روم یم جلو

 ...میراض محبتش ابراز نیهم به

 دیکن یم چکار -

 دهد یم هشدار مامان

 یکن دخالت بزرگترا کار تو دینبا خانم مهدا -

 دهم یم فشار هم یرو را میلبها

 کند یم مامان به رو بابا

 ستین بچه گهید مهدا! هست هم اون یزندگ بدونه؟ دینبا چرا -

 .شود یم رهیت و تنگ جا همه کنند، یم پرتم تنگ و کیتار چاه کی درون انگار

 ...زارمیب میایدن كیحما از من

 اندازد یم باال شانه مامان

 یبگ بهش یتون یم! یدون یم خودت -

 نشاند یم مرا خودش کنار یصندل یرو و ردیگ یم را ام کرده خی انگشتان سر بابا

 ...سوئد میر یم شهیهم یبرا بعدش م،یمون یم رانیا تو یلیتحص سال آخر تا تینها ما مهدا -

 کشد یم سمباده را میگلو زبر یبؽض



 ام؟یب دیبا منم -

 دهد یم تاب هوا در را دستش کالفه مامان

 یایب دیبا هم تو میبر جا هر! یمزخرف سوال چه -

 رمیگ یم را بابا دست

 سوئد امیب ندارم دوست من بابا -

 شود یم کینزد هم به شیابروها یکم شود، یم حاصل رییتؽ ظاهرش در یکم فمط بابا

! یکن یزندگ ششیپ لراره هم تو و داره سوئد الامت آرش ره،یبگ شکل سوئد تو لراره تیزندگ تمام تو دخترم!  مهدا -

 سوئد؟ اون و یباش رانیا تو شهیم چطور

 شود یم زیلبر و کند یم پر را چشمانم یفضا اشک

 ندارم دوستش بگم یزبون چه به آخه اد،ینم خوشم هم آرش از من بابا -

 کشد یم صورتش یرو را دستانش کؾ یعصب مامان

 شد شروع باز یوا -

 بزنم محک را شانسم خواهم یم ام، نکرده تجربه را بابا با زدن حرؾ یول دهد ینم جهینت مامان با زدنم حرؾ دانم یم

 خواد ینم اونو دخترتون نیبگ و دیبزن زنگ بهش کنم یم خواهش ؟!بابا -

 کند یم نگاهم رهیخ بابا

 تو؟ یگ یم یچ سال ستیب بعد مهدا -

 !شمینم زنش من! ندارم دوستش من -

 هم با لرار نیهم سر گهید کار و لرارداد یکل ما ست،ین تا دو شما ازدواج لرار فمط دهیچیپ هم تو اونا و ما یزندگ -

 میکرد شروع

 دیکن لراردادهاتون و کار یفدا منو یزندگ  نیخوا یم یعنی -

 کند یم میصدا یاخطار مامان

 کن صحبت درست پدرت با! خانم مهدا -

 زنم یم زل بابا یچشمها درون التماس با

 دیکن فکر منم به کنم یم خواهش! بابا -

 دهد یم نشانم را اتالم راه اشاره انگشت با و شود یم بلند اش یصندل یرو از مامان

 !اتالت تو برو عیسر! ادب یب -

 کنم ینم لطع را نگاهم التماس

 .کند یم نگاه اخم با و كیعم را رفتنم و من دهد یم هیتک اش یصندل یپشت به که یحال در و اندازد یم پا یرو پا بابا

 .دوم یم اتالم سمت به بلند یها لدم با ام خواسته از دیناام

 است شان نمشه جزء حتما هم نیا زند، یم زنگ کمتر آرش روزها نیا

 سندینو یم دارند را میایدن و اند شده متحد هم با شان همه من مخالفت موج با

 م؟یایبرب ها نیا پس از طور چه تنها منِ  ایخدا

 ...کرد خواهم دق بکشم را خودم نکهیا از لبل شود ختم آرش به اگر راهم انیپا



 .زنم یم هك و گذارم یم بالشت یرو را دهانم و کنم یم پرت تختم یرو را خودم کنم، یم لفل را اتالم در

 ...بس و خواهم یم را یشمی یگو دو آن صاحب فمط ایدن نیا از من

 .کشم یم رونیب را ام یداشتن دوست بزرگ یمشما تخت ریز از و کنم یم پاک ضرب با را میاشکها دست پشت با

 .کشم یم رونیب داخلش از را آتش کاپشن و باز را مشما سر گره

 .دهم یم پناه کاپشن آؼوش در را خودم و کنم یم تنم را کاپشن

 .خورم یم ؼوطه کاپشنش حجم درون است، حرارت از پر ادکلنش یسرد

 .رمیم یم آتش بدون که شوم یم تیوالع نیا مست من
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  ستیجور کی حالم یول بروم نمیماش سمت کنم یم یسع رود یم شان خانه سمت یولت

 .سرگردانند احساسم دلم، ، نگاهم و روم یم یسمت به خودم ام، نکرده تجربه حال به تا که یحال و حس

 نمدریا امروز که کردم یم کار چه آمدم یم خانه یولت حال به تا دانم ینم ندارم، تمرکز یول گردم یبرم خانه به

 ....ام برنامه یب

 .کند یم تمیاذ شتریب نیا و ستین خانه کس چیه

 .رمیگ یم دوش

 یبال زیم سر را اش هیبم و خورم یم را نصفش کنم، یم مروین خودم یبرا مرغ تخم کی مولع یب و یکاریب از

 .گذارم یم

 .رود ینم کار به دلم و دست اما بزنم طرح تا دارم یبرم چوب تکه چند و روم یم نیزم ریز در کارگاهم به

 ...ام کرده گم را یزیچ انگار لرارم، یب چرا دانم ینم

 زنم یم ؼر خودم با و کنم یم پرت زیم یرو را ها چوب

 رفته؟ کجا مامان -

 .روم یم میگوش سراغ و کشم یم دراز تخت یرو گردم، یبرم اتالم به

 .کنم یبازم را یگوش یها داده



 چت یکم و روم یم آتشنشانم دوستان ی صفحه داخل کنم، یم کیال را پست چند و کنم یم چک را تلگرامم و نستایا 

 ...  کنم یم

 .ام دهیرس نگیریج نگیریج اسم یرو و ها تماس ی صفحه به طور چه و یک دانم ینم اما

 .کشم یم میلبها دور را شستم و اشاره انگشت دو زند، یم دو دو اسمش یرو چشمانم

 شوم یم دلواپس خودم یبرا خودم

 .شوم یم یمشک چشم دختر آن دچار دارم

 ردیگ یم شکل ام حافظه ی صفحه یتو شیموها طرح

 . رود یم ضعؾ اش یمشک یموها تاب و چیپ یبرا دلم و بود زیانگ وسوسه عجب شیموها لمس که کنم ینم حاشا

 ستیک ریتمص میها احساس نیا

 داد هل یواد نیا درون مرا که مامان ریتمص

 داند یم هم به خورده گره را سرنوشتمان چرا و چون بدون که مهدا ای

 برداشته؟ لدم داشتن دوست یبرا سال، ده از بعد که من صاحاب یب دل ریتمص ای

 تنگ بیعج دنش،ید اقیاشت از ام نهیس آنطرؾ از و اورمین خودم یرو به دارم دوست بیعج و شده تنگ شیبرا دلم

 ...شده

 شود؟ یم چه بزنم زنگ اش شماره به اگر

 

 ریز و دهم یم میموها به یسامان و سر ستم،یا یم اتالم ی نهیآ یجلو کنم، یم رها تخت یرو را یگوش مامان یصدا با

 خوانم یم لب

 یمثنو هزاران صد انیم در یعنی عشك" 

 "کند مدهوشت و مست تیب تک کی یبو

 

 .شود یم سبز اتالم در دم خوشمزه ی تربچه کی که ام نرفته کنار نهیآ یجلو از هنوز و

 برم یم باال را میصدا و کنم یم نگاه است من یچشمها یفتوکپ که شیچشمها به ذوق با

 نجاستیا یخوشکل دختر چه نیبب به به -

 کنم یم باز بؽل شیبرا من و خندد یم ینخود

 دلم و جون رفت ضعؾ برات دلم بؽلم ایب اوؾ -

 بوسمش یم صدا با من و کند یم پرت بؽلم یتو را خودش او

 تبسمم بوسات است خوشمزه لدر چه...اوم -

 اتاق از و زمیخ یبرم خندد یم هنوز که او همراه و کنم یم باران بوسه را گردنش ریز من و رود یم سهیر خنده از و

 .روم یم رونیب

 پرسد یم و زند یم گره گردنم دور را کوچکش و تپل دستان تبسم

 ؟یخر یم یبستن برام جون ییدا -

 بوسم یم را اش گونه

 آره بده اجازه مامانت اگه -



 برد یم فرو هم در را پشتش کم یابروها

 ...شانس بخشکه اَه -

 کشم یم را اش ینیب رد،یگ یم ام خنده کلماتش از

 ه؟یچ شانس یفهم یم یچ تو تربچه -

 کشد یم هم یرو را شیلبها

  گهید منِ  شانس یبستن -

 .کنم یم بو كیعم را عطرش و چسانم یم ام نهیس به

 میکن یراض رو مامانت میبتون دیشا -

 هستند دنیخر که یلیوسا کردن جا جابه حال در آشپزخانه درون رون،یب لباس با مامان و آذر

 .شنوم یم را مهرشان پر جواب و کنم یم سالم

 دیگو یم من لبل و کند یم یشدستیپ تربچه

 بخرم یبستن تبسم یبرا ینذار اگه یونیمد گه یم جون ییدا آذر، مامان -

 .میخند یم هم با تعجب شدت از نفرمان سه هر و رود یم باال بهت با میابروها

 میگو یم کند یم نگاه مامان به که آذر به رو

 پدربزرگا؟ ی مدرسه مهد؟ بره یذار یم کجا نویا آذر -

  خندد یم کوچک موش عدد کی مثل و ردیگ یم دهانش یجلو را دستش تبسم

 ؟ییدا کجاست گهید پدربزرگا ی مدرسه -

 دهم یم فشارش بؽلم انیم من و

 ییدا ی خوشمزه ی تربچه تو یکوچولو مؽز -
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 .چدیپ یم اتالم درون مبهم و آهسته ناآشنا، یزنگ یصدا که ام شده مچاله آتش کاپشن درونِ 

 و پرم یم رونیب کاپشن آؼوش درون از عجله با ام کرده روشن را میگوش دیآ یم ادمی و کنم یم فکر هیثان صدم چند

 .کشم یم رونیب درونش از لرزد یم که را یگوش و باز را زمیم یکشو

 .زند یم چشمک میگوش یرو تانیکاپ نام شود، یم بند نفسم



 .لرزاند یم را بدنم ستمیس که بیؼر و بیعج یحس با و ولت کردن تلؾ بدون

 .کنم ضبط را شیصدا کنم یم لصد که باالست آنمدر شیصدا دنیشن شوق

 شنوم یم یگوش از دورتر را شیصدا که زنم یم هم را صدا ضبط ی نهیگز سبز، کونیآ لمس همراه

 یمثنو هزاران صد انیم در یعنی عشك"  -

 "کند مدهوشت و مست ناگه تیب تک یبو

 میگو یم الو د،یآ ینم باال وجودم عمك از و کرده دایپ ارتعاش یالک که ییصدا با و 

 ...آتش...الو؟ -

 رسد یم گوشم به تر جانیه با و دورتر یکم انگار آتش یصدا کدفعهی و دیآ ینم یجواب هیثان چند

 نجاستیا یخوشگل دختر چه نیبب به به -

 پرند یم باال میابروها

 است؟ من با

 آتش یصدا دوباره و دیآ یم ؾیظر یا خنده زیر یصدا

 ...دلم و جون رفت ضعؾ برات دلم بؽلم ایب اوؾ -

 !ستین من با

 کند یم ریگ میگلو انیم دهانم آب

 هستم؟ شدن خفه حال در کنم یم حس چرا

 شوم یم نیزم پخش و شود یم یخال میپاها ریز

 تبسمم بوسات است خوشمزه چمدر... اوم -

 .چدیپ یم فضا انیم ،یگوش از دورتر یفیظر ی خنده یصدا دوباره و

 رد،یگ یم اوج من بازدم و دم یصدا شیجا به اما کند یم فروکش صداها و دیآ یم شدنش بسته و باز و در یلوال یصدا

 .ام آمده در اسارت به انشانیم کنم یم حس که بلند آنمدر

 کرد ؾیتعر نام تبسم یدختر یخوشکل از آتش

 دیبوس و دیکش بؽل به را او

 ند؟یگو یم چه رمانیاخ یدارهاید نیا و من پس

 شوم؟ یم ؾیکث یباز کی وارد دارم یعنی

 ست؟یهوسران و استفاده سوء دنبال مردها یبال مثل هم آتش یعنی

 زنم یم شیصدا و دهم یم خرج به جرات شود یم یطوالن که خط پشت سکوت

 ...آتش...آتش؟ -

 دهد ینم مرا جواب خط آنطرؾ از یکس یول

 ...تبسم...آتش

 ...رفته دختر آن با آتش

 شود یم پررنگ دمید یروبرو آتش یلبها و چشمها

 است بلد را دنیبوس او



 ...آؼوشش در دختر کی و آتش کنم یم فرض

 ...کند یم کر را گوشم شانیصدا و کنند یم انیطؽ میها نفس

 کنم یم لمس تیعصبان با را یگوش توریمان یروِِ   رنگ لرمز ی رهیدا زنم، یم زل یگوش ی صفحه به

 خامم دل و من به لعنت

 ! مهدا تو به لعنت 

 کند یم یکج دهن نگاهم و دل به تخت یرو کاپشن چرخد، یم تخت سمت نگاهم

 ام شده گم اتالم انیم پناه یب و تنها و کس یب

 ...زارمیب شهر نیا یها کاپشن از و شده سردم

 .است سراب عشمش که یکس خط پشت و کنند ینم درکم که یمادر و پدر در پشت

 ...کرد یم آرامم روزهاست که بچرخانم یا پنجره طرؾ به را سرم کنم ینم جرات یحت

 ...کرده رخنه لباسم پود و تار انیم آتش ادکلن یبو یسرد که یآ کشم، یم بانیگر در سر یا مرده زیعز مثل

 ....کنم یم تابم یب دل خرج هك هك ،یها یها و کنم یم بؽل را خودم
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 دیگو یم و اندازد یم ینگاه زیم یرو ی تابهیماه به مامان

 ؟یبود شده گشنه آتش -

 نشانم یم زیم یرو را تبسم

 خوردن یم منو داشتن واراید و در ن،ینبود خونه هم شما بود، شده مرگم چه دونم ینم بابا، نه -

 زند یم گره اش نهیس یرو را دستانش مامان

 ؟یبود کجا -

 پرسم یم و شوم ینم متوجه را اش جمله یمعن

 بودم؟ کجا یک ؟یچ -

 یستین اتالت تو دمید اومدم کدفعه،ی یرفت کجا خبر یب یظهر سر -

 کنم یم نگاه مامان به فمط و کند ینم گفتن یاری زبانم بودم، مهدا شیپ گزم، یم لب



 کند یم آذر به رو مامان

 یکن داشیپ یتون ینم گهید بعدش خوامه، ینم خوام ینم اولش مادر، ینیب یم -

 کشد یم لد میلبها یرو لبخند

 !نمشیبب و برم بار چند نیگفت خودتون -

  ندارم یحرف هم االن...گفتم من بله -

 زند یم زل چشمانم یتو که کنم یم نگاهش ممتد

 ؟یبش بند جا کی یتون ینم چرا ؟یلرار یب خونه یایم چرا ها؟ -

 دهد یم تکان میبرا تاسؾ به را سرش کنم یم نگاه مامان به که رهیخ

 !رفت ،یباخت رو دلت هات زدن پا و دست تمام با خان آتش برات متاسفم -

 دهد یم تکان سر میبرا مامان مثل تبسم و خندد یم ذوق با آذر

 خان ییدا متاسفم برات -

 شوم یم گور و گم اند کرده ام دوره که ییها حس انیم من و

 باختم؟ را دلم

 ؟یمشک ابرو و چشم دختر آن به

 زمیر یم هم به را تبسم لخت یموها

 تربچه؟ یگ یم یچ تو -

 ندینش یم میروبرو آذر

 داداش؟ یدیرس کجاها به -

 شود یم دهیکش آذر یچشمها به نگاهم

 جا؟ چیه که هنوز -

 دیگو یم و کشد یم دست را ختهیر ظرؾ یتو که ییها برنج مامان

 و شه یم تنگش هم دلش...پره ینم خواب از ترس با و نهیب ینم کابوس گهید شبه چند! نه که هم جا چیه یجا چیه -

 ....نداره لرار و آروم هم چشمهاش

 ...گرفته آرامش رنگ میخوابها ها یتازگ نبود، حواسم خودم چرا

 شود یم یگرید آدم دارم

 ...یسادگ نیهم به

 پرسد یم جانیه با و زند یم چانه ریز دست و ستین کن ول آذر

 گهید کن ؾیتعر برام خانم عروس از کمی خب خب  والعا؟ یوا -

 زنم یم شخندین

 ستین  معلوم یچیه که هنوز خانم؟ عروس -

 دهد یم حیتوض مامان دوباره

 خواد یم یلفظ ریز که دامادِ  نیا هیراض یطفل که عروس -

 کنم یم مامان به رو



 !که شناسمش ینم هنوز خب ؟یزن یم طعنه نمدریا چرا مامان -

 چرخد یم آذر طرؾ به کمر به دست مامان

  ...شناخت؟ رو یکس شهیم زدن حرؾ بار چند با مگه پرسم یم تو از من آذر نه -

 شوم یم حرفش مخاطب من دوباره و

 ! رفته براش دلت یندار خبر خودت یحاج تازه -

 کند یم میتماشا عشك با آذر و دهم یم لورت صدادار را دهانم آب

 ندارم تو گرفتن سامون و سر جز ییآرزو چیه من یعنی آتش یوا -

 زند یم کمر به دست نشسته زیم یرو که همانطور تبسم

 ؟یندار آرزو من یبرا یعنی خانم مامان اِ  -

 خندم یم بلند یصدا با

 کوچولو حسود -

 کند یم هیگال آذر شوم، یم پا که یصندل یرو از

 ینگفت موردش در یچیه بازم -

 کرده دایپ یا کهیت چه کرده فکر که هیا مدرسه بچه کی یطفل بگم، یچ -

 زند یم باال اش یخواهرشوهر حس آذر

 بخواد دلش هم یلیخ -

 کشم یم را اش گونه

 ...دم ینم رو من منتها خواد یم دلش هم یلیخ که اون ؟یشد خواهرشوهر اوخ اوخ -

 کنم یم مامان به رو و

 ؟یخوا ینم رونیب از یزیچ مامان -

 گردد یبرم طرفم به یشاک

 کجا؟ باز -

 دهم یم باال ابرو

 بخرم یبست تربچه یبرا رم یم برم؟ خوام یم کجا شما، نیکن یم ینجوریا چرا -

 .رسد یم کارش ی هیبم به بعد کندو یم نگاهم یخاص حالت با مامان و دیگو یم یجون آخ تبسم

 دیگو یم هم آذر

 !سرده هوا داداش، خواد ینم -

 بخوره و نهیبش یبخار کنار ده یم لول دادم، لول بهش -

 کشد یم داد تبسم که روم.یم اتالم طرؾ به و زنم یم تبسم به یچشمک

 بده یفرنگ توت ی مزه جون ییدا -

 کنم یم بلند صدا

 چشم -



 .دارم یبرم تخت یرو از را ام یگوش و کنم یم تنم را دهیخر میبرا مهدا که یکاپشن شوم، یم اتالم داخل و

 .دهد یم خبر شارژم یموجود شدن کسر از که نمیب یم صفحه یرو یامیپ تعجب با که کنم یم روشن را اش صفحه

 خارانم یم را سرم

 نزدم زنگ یکس به که من

 .آورم یم را ریاخ یها تماس و کنم یم لمس را صفحه انگشت با

 .است نگیریج نگیریج به مربوط تماس نیآخر

 .است تماس زمان مدت مهیدل سه

 ...داده جواب هم او و خورده دستم حتما

 کرده؟ خودش با یفکر چه پاسخ یب تماس نیا از

 .گرفتم را اش شماره بهانه نیا به دیشا دهم، یم سر بمیج یتو را یگوش

 .کند یم تماس رد رمیگ یم را اش شماره چه هر خانه رونیب

  اندازم یم باال شانه یکالفگ با

 دهد؟ یم یمعن چه کارش نیا

 .شود یگوش ی صفحه جذب نگاهم شود یم باعث میگوش امیپ یصدا که بزنم زنگ گرید بار خواهم یم

 نوشته کنم، یم باز را امشیپ است، خودش از امیپ

 "دینزن زنگ لطفا" 

 تمام و نیهم

 .گذرد یم سرم در فکر هزاران همزمان و زنم یم زل یگوش ی صفحه به اخم با
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 ...شده کرده ورم و سرخ میچشمها که ام کرده هیگر آنمدر

 کنم فراموش را آتش توانم یم چطور دانم ینم کنم یم فکر چه هر

 کشم یم را دارد نام تبسم که یدختر آن لتل ی نمشه ذهنم در کباری

 کنم یم ؾیرد شیبرا را میها هیگال و زنم یم زل آتش چشمان درون عاشمانه گرید کباری

 .کنم یم میتحر تخت ریز به را کاپشن بعد یمیدلا و رمیگ یم پناه کاپشنش درون کباری



 است بد حالم

 ...ام شده چارهیب یآدم مثل و است دادن جان حال در محتضر آدم مثل دمیام

 کنم؟ فراموشش چطور خب

 .رود یم نیزم لعر به دارد یآب لطره چون حاال و استیدن از ام داشته تمام آتش کنم یم حس

 .کند یم درد بیعج و کرده باد یتوپ مثل سرم کنم یم فکر

 ...کنم یم دایپ جرات و دل کردنش دایپ یبرا و افتم یم یکس ادی سال چند از بعد مخشوشم افکار نیب در

 .روم یم ام یمخف لیوسا صندوق سراغ عجله با

 .گردم یم اش شماره دنبال شیکاؼذها و لیوسا تمام نیب از و کرده باز را صندوق در لفل

  ام داشته را اش شماره که دیآ یم ادمی كیدل

 یرو و جدا را درشت و زیر یها برگه زهایچ هیبم نیب از و کنم یخال فرش یرو را میها پرت و خرت شوم یم مجبور

 .کنم یم دایپ را اش شماره نمش و طرح پر ی برگه کی یرو باالخره تا کنم یم نگاه را ها آن ی همه

 .شود یم رنگ یگشاد لبخند به میلبها شده، تنگ یلیخ شیبرا دلم

 .کنم یم لفل را درش و گردانم یبرم صندوق یتو را لمیوسا

 .دهم یم هلش عمب به انگشتانم سر با و گذارم یم کمدم یرو را صندوق کردن یبلند لد با و

 تخت یرو راحت الیخ با و چرخانم یم لفل درون را دیکل و روم یم اتاق در طرؾ به بعد دارم، یبرم را لمیموبا

 .نمینش یم

 حال در گرید شود یم رد تا شش از که شیها بوق تعداد رم،یگ یم یگوش دیکل صفحه در را اش شماره برگه یرو از و

 دیآ یم خط پشت از یا حوصله یب و آلود خواب یصدا که هستم شدن دیناام

 بله-

 میگو یم نشسته میصدا یتو که یبؽض با و کنم یم سرباز ام یدلتنگ شیصدا دنیشن از

 !هاربایم -

 چدیپ یم گوشم در کالفه ییصدا بعد و دیآ یم وجود به نمانیب سکوت یا لحظه

 !مهدا ییتو که نگو! بهت لعنت -

 زمیر یم اشک ها یدبستان بچه مثل

 شده تنگ برات دلم بشم، صدات لوربون-

 ؟یآورد ریگ کجا از رو ام شماره ؟یکن یم فس فس هنوز تو خورد، هم به حالم...اَه اَه -

 ....گرفتم ندا از شیپ سال چند -

 !اون و تو به لعنت-

 هاربایم بده حالم من -

 ؟یزد زنگ من به چرا دکتر برو خب -

 نمتیبب دیبا -

 ندارم رو خاندان اون ی حوصله من ننداز، من جون به رو ت زره فوالد مادر مهدا جدت جان -

 نالم یم



 هاربایم -

 انداخته راه هاربایم هاربایم یه تره آسون که میابراه کوفت، -

 !ییهاربایم من یبرا شهیهم تو ادینم گفتنم میابراه -

 کنه لعنت رو شیبان و باعث خدا -

 ؟یرانیا االن... باشه؟ نفرست، لعنت خودت به -

 تون؟یزندگ تو خورده یگند چه باز نمیبب بنال حاال....بله بدبختانه و متاسفانه -

 نمتیبب یحضور دیبا تونم، ینم ینجوریا -

 کند یم رییتؽ یکم شیصدا لحن نشسته، و برخاسته درازکش حالت از انگار

 ذاره؟ یم ات زره فوالد مادرِ  -

 ذارم یم کاله سرش -

 شده بزرگ کوچولوم مهدا هللا بارک اوه -

 امیب کجا -

 دنبالت امیم خودم یایب ستین الزم ییجا تو -
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 .رود یم رونیب به و شده حاضر خودش مامان و ستین گفتن دروغ به یاجیاحت خدا شکر

 دهم یم امیپ هاربایم به و شوم یم حاضر تند و عیسر و کشم یم یراحت نفس رفتنش با

 "رونیب امیب یدیرس اگه رون،یب رفت مامان" 

 دهم یم جواب را تماس و لرزد یم دستم درون میگوش بالفاصله

 جانم -

 ه؟یچ ، بله بگو آدم مثل...ایباز لوس نیا از ادیم بدم اَه اَه -

 خورم یم را ام خنده

 بله؟...باشه -

 رمیبگ یتاکس تا ایب واستادم ابونتونیخ سر یِ اتشنشان نیا یروبرو من -

 ستاده؟یا یاتشنشان یجلو چرا دهم، یم لورت را دهانم آب



 ؟یاوردین نیماش مگه -

 ریتعم ندم را نمیماش که یبش خراب سرم لراره شما دونستم ینم محترم خانم نیببخش اوه -

 !هاربایم تو یشد اخالق بد چمدر -

 گهید ایب پاشو زود نزن فک هم نمدریا...میابراه بگو کوفت -

 !مار زهر برج اومدم باشه باشه -

 .دوم یم لرارم طرؾ به سرعت با و شوم یم حاضر عجله با و کنم یم لطع را تماس

 ...داده هیتک یاتشنشان وارید به طلبکار و نهیس به دست که نمیب یم را آتش دهینرس ابانیخ آنطرؾ به

 کند؟ یم کار چه نجایا نبود، فتیش که امروز

 ...تپد یم سرعت با للبم و شود یم سست میها لدم

 نزند زنگ لطفا که دادم امیپ شیبرا آخر و ندادم جواب زد زنگ چه هر ییکذا تماس آن از بعد شبید

 ...شده ظاهر میروبرو معلك عجل مثل حاال و

 کنم؟ فراموشش توانم یم چطور است، دلبر چمدر آخ

 که نام تبسم آن و شبشید خط پشت یحرفها شود یم مگر یول افتاده انیؼل به همه میها حس و رود یم ضعؾ شیبرا دلم

 کنم؟ فراموش را کرده تصاحب را آتش یها بوسه

 دهم یم یدلدار را خودم اما کند، فوران میها اشک است کینزد

 آمد؟ خواهد سرش بر چه بعدا بلنگد االن از که یزندگ! دختر

 کند یم بلند میبرا را شده ختهیآم بهت به که شیصدا که شوم یم رد اعتنا یب شیروبرو از و دزدم یم نگاه

 ؟یکن یم ینجوریا چرا نم،یبب واستا بچه یه-

 گردم یبرم طرفش به گرفته راه صورتم یتو که یظیؼ با

 ن؟ییاین دنبالم شه یم -

 کند یم نگاهم رتریمتح

 ؟یداد هیرو رییتؽ درجه هشتاد و صد چرا بدونم، منم شده یچ بگو خب نیبب -

 زنم یم پوزخند

 ؟یدون ینم...یآخ -

 شود یم لیتشک دهانش یجلو بخار مثل هوا سرما، از و کند یم فوت کالفه را نفس

 بفهمم منم تا بگو بدونم، دیبا ویچ اله اال اله ال -

 اندازم یم ینگاه ساعتم به

 میکن یم صحبت هم با بعدا نیاین دنبالم لطفا دارم، کار فعال -

 .ندارد را زدنم حرؾ مدل نیا انتظار

 . شود یم خیم شیسرجا

 کند یم زیآنال را میها لباس نگاهش و کند یم نگاهم اخم با

 ستین تنم مدرسه ممنعه و مانتو

 ام دهیپوش یا سورمه یپالتو با یرنگ یآب ریکشم یروسر



 روبرو به و گردانم یبرم رو یآرام یخداحافظ با و دهم یم یروسر یتو را میموها تند تند و شوم یم هول نگاهش با

 .دارم یبرم لدم

 کردم؟ یروسر داخل را میموها چرا

 دارد؟ یربط چه او به گرید اصال

 بزنم زار خواهد یم دلم تیوالع نیا یبرا و

 رمیم یم آتش بدون من

 باشد نامرد نینچنیا او دیبا چرا

 و زند یم ام ینیب یتو یتلخ ادکلن ظیؼل یبو کدفعهی که روم یم جلو و زنم یم ؼر خودم با پرت حواس با نطوریهم

 .رود یم فرو یمرد ی نهیس یتو صورتم بالفاصله

 میگو یم دعوا با و برم یم هوا را دستم آورم، ینم کم اما شوم یم سرخ خجالت از

 ؟یکور مگه! کن نگاه رو جلوت ُدم و شاخ یب ؼول یه -

 کنم یم شهیر استخوانم تا ترس و درد و شود یم گرفته هوا وسط محکم دستم کدفعهی و

 رو دستم یشکست کن، ولم یآ یآ -

 از یمین که یبزرگ یآفتاب نکیع نم،یبب را صورتش تا برم یم باال را نگاهم شده درهم درد از که یصورت با و

 ...زده شیچشمها به گرفته را صورتش

 کنم یم تمال کند، یم شتریب را دستش فشار او و شود یم شتریب ترسم

 کن ولم کثافت -

 یصدا با که کند یم گم راه ام نهیس انیم نفسم کشد، یم آؼوش به محکم مرا یا نهیزم شیپ چیه بدون کدفعهی او و

 زند یم پچ گوشم دم اش دهینتراش

  م؟ینشناخت! ادب یب -

 زنم یم لب یناباور با

 هاربا؟یم -

 هاربایم کوفتِ  -

 .اندازم یم ینگاه یدلتنگ با شیباال و لد به و آورم یم باال را سرم هارباست،یم نکهیا دنیفهم با

 ...داشتمش کنارم االن نبود بزرگ خانم و مامان خاص اخالق اگر

 کشم یم یآه

 میمستم  یمشک و درشت یچشمها با و دهد یم شیموها یباال را نکشیع است، کرده اصالح شهیهم مثل صورتش

 .کند یم نگاهم

 را اش دهیچیپ هم در یها عضله که بلند نیآست یمشک شرت یت و دهینپوش کاپشن و کت سرما در گذشته عادت طبك

  دهم یم فشار شرتش یت ی پارچه ینرم و فراخ ی نهیس یتو را سرم. دارد تن به یتنگ یل شلوار با پوشانده

 بود شده تنگ برات دلم -

 زند یم گره دورم را شیها دست هم او

 من برعکس -

 خندم یم



 مهر خر -

 شود یم عوض شیصدا لحن

 ادب یب ی دختره!  اِ  -

 صورت یرو که نمیب یم را اش شده مشت دست اورم یم باال که را سرم. نمیب یم کنارم را یمرد ی هیسا کدفعهی و

  دیآ یم فرود هاربایم

 ناموس یب کن ولش -

 آؼوش از ترس با کند، یم نگاه را هاربایم ظیؼ با و شده دیکل هم یرو شیها دندان زنم یم زل آتش به و کشم یم ػیج

 .شوم یم جدا میروبرو مرد
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 .کند یم دستش پشت به ینگاه و زند یم پس را اش ینیب یها خون دست پشت با و شده خون پر اش ینیب هاربایم

 کند یم آتش به رو رتیح و خشم با بعد

 ؟یپرون یم لگد چرا ؟یوحش چته -

 رود یم نییپا و باال اش نهیس حرص از آتش

 یناموس یب چون -

 برم یم باال را ودستانم اندازم یم وسطشان را خودم که کند حمله آتش به تا ردیگ یم گارد هاربایم

 دینکن دعوا نه نه -

 کند یم نگاهم اخم با آتش

 بچه اونطرؾ برو -

 است شدن منفجر حال در گردنش رگ

 ؟یکن یم اشتباه یدار -

 دهد یم لرار مخاطب مرا یتند لحن با و زند یم پسم هم هاربایم

 ینش یخاک اونور برو زره فوالد مادرِ  دخترِ  -

 چشمان درون و کند اصابت آتشم به مبادا تا رمیگ یم آؼوش در را مشتش دست دو با که کند یم بلند هوا در را مشتش و

 زنم یم زل نشیخشمگ

 ...هاربایم نزنش -

 کنم یم آتش به رو بالفاصله و



 همو نینزن -

 .لرزم یم و ام دهیترس

 میگو یم آتش به رو آرام من و کنند یم نگاهم یسوال دو هر

 ! مهییدا نیا -

 زمزمه و ماند یم مات اند کرده یخال خی آب مؽزش حرارت یرو انگار و دیآ یم کش نییپا به رو شیها شانه آتش

 .کند یم

 نه -

 دیگو یم یعصب و دوخته چشم من به ظیؼ با همچنان هاربایم یول 

 شون؟یا و -

 رمیگ یم را دستش و دهم یم لورت را دهانم آب

 دم یم حیتوض برات میبر ایب -

 شود یم کورتر شیها اخم

 بگو اول امینم! ؼلطا چه -

 ردیگ یم ام ییدا طرؾ به یکاؼذ دستمال آتش

 نیشد خانم مزاحم کردم فکر شرمنده -

 .ردیگ ینم دستش از را دستمال یول کنم یم نگاهش نهیک با هاربایم

  آورم یم در دستمال چند فمیک از بالفاصله خودم

 کنم زیتم رو صورتت بذار -

 کنم یم من خرج را نگاهش ریت و لاپد یم دستم از را ها دستمال

 شون؟یا گفتم -

 کوبم یم نیزم پا

 لطفا! هاربایم -

 ایب...هاربایم کوفتِ  -

 .کند یم آتش یپا سرتا خرج یا للدرانه نگاه و

 .کشد یم خودش ودنبال ردیگ یم مرا دست او ندفعهیا و 

 .روند یم خود راه به هم ها آن ما افتادن راه با که دارند نظر تحت را ما دورادور ینفر چند

 ...شده خشک جا همان هنوز کنم، یم نگاه را آتش و گردانم یبرم عمب به رو را سرم

 کشد یم را دستم هاربایم

 برنگرد عمب به -

 .افتم یم راه دنبالش و کنم یم امر اطاعت

 .مییآ یم رونیب و خرد یم یآب یبطر و شود یم سوپر کی وارد

 شود یم خم جدول کنار

 بشورم رو صورتم و دست کن کمک -



 ینکن خی -

 !زیبر آب... نزن یادیز حرؾ -

 .کنم یم آتش سمت ینگاه مین یواشکی م،یکن یم پاک صورتش و دست یرو از را خون رد نکهیا از بعد

 .جاست همان هنوز

 .زند یم لدم و است کالفه

 .بندد یم نمش صورتش یرو یترسناک اخم و ردیگ یم را نگاهم مچ ییدا نگاه

 صاؾ و دهم یم لورت را دهانم اش،آب شده ترسناک ی  افهیل با یول ندارم او از یترس و است مهربان دانم یم چند هر

 .ستمیا یم

 .افتد یم راه و کند یم پرت آشؽال سطل داخل ظیؼ با را یبطر

 دوم یم بایتمر دنبالش

 .ردیگ یم را ستدیا یم شیروبرو که ینیماش نیاول و ردیگ یم باال دست ابانیخ کنار

 .است شده تلخ مار زهر مثل او و میکن یم سکوت دو هر و ندینش یم خودش بعد و کند یم تیهدا نیماش داخل مرا اول
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 زند یم لدم یکالفگ با

 شده آب هم عملت یشد بزرگ که الحمدهلل -

 زنم یم دید را اش خانه بر و دور جانیه با من و زند یم ؼر او

 یبش آرش زن دیبا بال و اال که یفهم ینم تو -

 کرده پرت یزیچ هر یرو را شیها لباس

 است ختهیر هم به ات خونه چمدر -

 کند یم فوت را نفسش حرص با

 !مهدا-

 زنم یم زل درهمش صورت به عشك با و گردم یبرم طرفش به لد تمام

 دلم جان -

 کوبد یم ام یشانیپ یرو محکم و ظیؼ با را اش اشاره انگشت و شود یم کمینزد

 ت؟یخر به یزد رو خودت چرا! زهرِ ! سمه تو یبرا عشك -



 .ردیگ یم درد ام یشانیپ

 کنم یم صدا را اسمش التماس با و دهم یم ماساژ را دستش تماس رد 

 ! هاربایم -

 سنگ پاره عملت مهدا یعنی ؟یبذار کج رو پات تو ذارن یم نیمه و زیمهرانگ اون گم، یم دروغ مگه هیچ...کوفت -

 داشت تو به یربط چه دمید که یابونیب ؼول اون برداشته

 کنم یم کج گردن

 نگو بهش ینجوریا هاربایم -

 زند یم اش یشانیپ به یشانیپر با را دستش

 ...دهیسر دلت کردم، فکر درست پس مهدا بهت لعنت....یوا یوا -

 زنم یم پچ دیناام و نمینش یم نیزم یرو اش خانه هال وسط همانجا

 یکن یم درکم و یفهم یم رو دردم تو کردم فکر ؟یکن یم ینجوریا چرا -

 کشد یم شیموها یتو دست

 رو تو انیم یبکن هم عمد آرش ریؼ یکس با اگه شناسم یم من که یخاندان اون خوره؟ یم دردت چه به من درک بچه -

 !بفهم نفهم!مهدا یفهم یم! کنن یم تیزندون آرش ی خونه تو و کشن یم بؽلش تو از

 بخوام کمک ازتو اومدم نیهم واسه خب -

 دهد یم تاب هوا یتو را دستش

 تو کمک امیب اونولت کنه کمکم خوام یم رو یکی خودم من بابا برو -

 رود یم اش آشپزخانه سمت به و

 لهوه ای یخور یم ییچا -

 لهوه -

 ندارم حال من کن درست لهوه تا دو پاشو پس -

 دیشو یم نگیس درون را صورتش و رود یم آب ریش سمت خودش و

 .کرد یم بارش حرؾ یکل دشید یم مامان اگر

 زنم یم ؼر

 ها هستم مهمونت مثال -

 ادیم بدم اصوال ادا نیا از من اَه پاشو پاشو -

 کنم یم بلند آسمان به رو را دستانم و زمیخ یبرم جا از

 کن کج ما ییدا نیا سمت به رو راست راه ایخدا -

 کند یم بمینص یگردن پس شوم یم که کشینزد

 یکن کار زدن ؼر یب نداده ادتی عرضه یب نیمه اون -

 مالم یم را گردنم پشت

 اومد دردم یزن یم چرا اِ  -



 با و اندازد یم را خودش شده، گود دهیخواب شیرو بس از که هالش وسط بزرگ ی کاناپه یرو و رود یم هال سمت

 دیگو یم ظیؼ

 نگو که جوشه یم دلم نمدریا کارات یباال از مهدا یعنی -

 شده رها نگشیس یتو ؾیکث ظرؾ یکل

 بشوره دیبا رو بدبختا نیا یک! یخورد فمط -

 بچه نزن ؼر -

 .ردیگ یم راه لبم یرو لبخند و افتم یم آتش ادی گفتنش بچه از

 .کند یم بارم راهیب و بد و زند یم ؼر همچنان او و میشو یم را ظرفها هم و کنم یم درست لهوه هم

 ...رفته خواب به اش کاناپه یرو او برم یم را لهوه یها فنجان یولت و

 نمینش یم نیزم یرو کشینزد و گذارم یم اش کاناپه یروبرو کوچک زیم یرو را ینیس

 هاربا؟یم -

 هست؟ یچ تحفه اون اسم... کنم یم فکر دارم فمط دارمیب -

 کنم یم زمزمه د،یگو یم را آتش فهمم یم

 آتش -

 کند یم نگاهم چندش با و ندینش یم زانو چهار کاناپه یرو  و کند یم باز خودش حد نیآخر تا را چشمانش کدفعهی

 خوره یم ها یابونیب ؼول به هم اسمش آتش؟ ؟یچ -

 .کند ینم درکم او و ستین خوب حالم

 پرسد یم که زنم یم زل وارید یرو یفرض یا نمطه به و رمیگ یم رو لهر با

 داره؟ دوستت اونم -

 زدیر یم اشکم و افتم یم شبید ادی

 یولت که یکس تنها ه،یزندگ یبرا من دیام تنها یابونیب ؼول یگ یم بهش تو که پسر اون... تنهام یلیخ من ییدا -

 کنم یزندگ تونم یم و داره ادامه یزندگ کنم یم احساس نمشیب یم

 کشد یم آؼوشش یتو را سرم ممدمه بدون کدفعهی

 بچه یشد بزرگ نمدریا یک -

 دارد یبرم خش شیصدا ترکد، یم اش نهیس انیم که بؽضم

 ندارم؟ رو یکس اشک دنید طالت یدون ینم مهدا، زینر اشک -

 بچسبانم اش نهیس به را سرم شتریب و کنم خفه شرتش یت انیم را همم هك کنم یم یسع زنم یم چنگ شرتش یت به

 بکنم برات ییکارا هی کنم یم رو میسع یول رسه ینم راد خاندان به زورم چون دم ینم بهت یلول -

 کند یم زمزمه و چسباند یم تپشش پر للب یصدا به را سرم و

 م؟یبد پس رو گرانید اشتباهات تاوان دیبا یک تا -

 زنم یم هك من و بوسد یم را میموها و

 هاربایم بود یخال میزندگ تو جات چمدر -

 میابراه یبگ یریم یم کوفت -



 خندم یم هیگر وسط

 کردم؟ تحمل ها سال را بدن بد ییدا نیا یِ دور چطور من

 بوسم یم را اش نهیس

 یعنی عاشمتم -

 زند یم پسم یجد یلیخ

 شد لوس باز اَه -

 گم یم یجد -

 رو لباسام یکرد ؾیکث رو صورتت اون بشور  پاشوبرو... یباخت یابونیب ؼول کی به رو دلت!...دروؼگو -

 .دوزم یم چشم عشك با دلبرش یها اخم به و کشم یم باال را ام ینیب

 برود و کند رها را او آمد دلش چطور ندا
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 کنم؛ فکر بودنش به کرد وادارم که  شهیپ عاشك دختر همان مهدا ینیسرسنگ و زنم یم اش ییدا دنید سر که یگند از بعد

 ....ام شده گرفتار کرده، محاصره را اطرافم که نیسنگ جو کی درون حاال

 ...ردیبگ آؼوش در را مهدا نداشتم دوست اصال یول است اش ییدا خودخواه و تلخ مردِ  آن فهمم یم

 کرد نوازش را صورتش مشتم که بهتر اصال

 شوم یم کالفه خودم دست از خودم

 کرد بؽل اش ییدا را یمشک مو دختر آن که چه من به اصال

 مرا یمهدا

  من به لعنت

 شده؟ من اسم به مهدا یک

 ! مهدا

 ! مهدا

 بچه؟ یا کرده چه من با

 ؟یداد هل یروسر درون را تابت و چیپ پر یموها آن من دنید با چرا



 ؟یکرد من سپر ات ییدا مشت برابر در را دستانت چرا

 ؟یروسر درون را تیموها کردن تو ای کنم باور را ات دهیچیپ هم در یابروها

 را؟ ات یپوست ریز یها تیحما نیا ای

 ...است من کردن وانهید لصدت حتم به

 کشم یم داد یا خفه یصدا با و کوبم یم نیزم یرو یها گیر به محکم کفش ی سرپنجه با

 اَه...اَه...اَه -

 .شود یم رد من از یشتریب ی فاصله از و کند یم کج را راهش و ترسد یم  میصدا با دیآ یم میروبرو از که یرمردیپ 

 ...ندینش یم من یرو یه هراس با هم نگاهش و

 ...شود زائل عملم کاره کی داشتم کم را نیهم فمط

 ...من از ستیحال چه نیا ایخدا

 ...داده فنا باد به شفاؾ و اهیس یگو دو آن را ام یخوددار سال ده رفته، دست از دلم نظرم به

 .دهم یم تکان خودم یبرا یسر

 .کنم یم یپل یبلند یصدا با را یآهنگ و نمینش یم نیماش درون

 آورم یم را میها امیپ ی صفحه بار چند و آورم یم در را میگوش

 را سرم و کنم یم پرت کنسول یرو را یگوش سر آخر و کنم پیتا توانم ینم یزیچ یول رود یم بوردیک یرو انگشتانم

 دهم یم هیتک نیماش فرمان یرو

 باشم مسلط خودم به دیبا

 ام نشده عاشمش که من

 است عادت کی

 ...ام شده وابسته دنشید به دمشید روز هر بس از

 !یمحبت نه و است کار در یعشم نه ام شده نگاهش ی وابسته است نیهم بله

 .رانم یم خانه سمت را نیماش و زنم یم استارت باالخره یول ندارم باور را میها هیواگو هم خودم چند هر

 

 رود یم یکتر سمت مامان کیعل و سالم بعد است، مشؽول آشپزخانه در و است خانه مامان خدا شکر

 زمیبر ییچا کی برات ایب آتش مادر  -

 روم یم کشینزد

 زمیر یم خودم ن،یبش شما خواد ینم -

 .کند یم پاک را زیم یرو  یسبز ی هیبم و ندینش یم زیم پشت او

 میآ یم خودم به مامان بهت پر یصدا با که زمیبر یچا نفرمان دو هر یبرا تا گذارم یم نتیکاب یرو وانیل دوتا هم من

 آتش؟ -

 گاز یرو را یکتر کرده، سیخ هم را آشپزخانه کؾ یها یکاش و نتیکاب و شده جوش آب از زیلبر که یوانیل دنید با

 گردانم یبرم

 رو نجاهایا کنم یم خشک االن -



 .کجاست ها دستمال دیآ ینم ادمی که است مشوش ذهنم انمدر یول گردم یم دستمال دنبال و

 شود یم بلند مامان یصدا دوباره کنم یم باز که را خچالی در

 خچاله؟ی تو دستماال آتش -

 دهم یم هیتک درش به را ام یشانیپ و بندم یم را خچالی در کالفه

 رفت شدم خل -

 زمیر یم یچا خودم نیبش ایب -

 برم یم باال میتسل حالت به را دستانم ام، خسته

 کردم شتریب رو کارت شرمنده، -

 زند یم پچ حال همان در و شود گرفته ها یکاش یسیخ تا اندازد یم نیزم یرو یدستمال

 دشمنت -

 .ردیگ یم لرار میروبرو یچا وانیل تا دو بعد یمیدلا و نمینش یم ها یصندل از یکی یرو

 پرسد یوم دارد یبرم یسبز یا شاخه کند نگاهم نکهیا بدون شود یم ریگ جا اش یلبل یجا سر که مامان

 خورده؟ هم به نتونیب -

 رود یم باال شیها لب تا نگاهم

 ؟یک با -

 کند یم نگاهم زیت

 بود یچ اسمش دختره نیهم خب...من مادربزرگ با -

 میگو یم یدلتنگ با

 مهدا -

 کند یم زیآنال را حالم مامان یچشمها

 یخورد یعشم شکست انگار یگ یم مهدا نیهمچ -

 مرتبه یچ همه مامان نه -

 شده؟ حرفتون هم با ؟یشونیپر چرا پس -

 چرا بگم تونم ینم ست،ین یمنطم اصال روزم و حال یول مامان چمه دونم ینم بشه، دعوامون که مینزد یحرف ما -

 ام کالفه هم خودم مینجوریا

 چته؟ فهمم یم من رم،یبگ یخواستگار یبرا ولت کی بزنم زنگ روبده اش شماره -

 بزنم بهش که مونده حرفهام از یکل هنوز من مامان نه -

 بذارم شیپ پا من فعال بذار! یزن یم رو حرفهات بعدا ؟یچ حرؾ -

 شوم یم بلند زیم پشت از

 االن...بگه بله بعد کنم روشن براش رو هام موضع تمام دیبا کوچکتره من از سال ده مهدا ست،ین راهش نیا مامان نه -

 بدونه دیبا...باشه مطمئن و جوندار اش بله دیبا...بشه مونیپش گفتنش بله از گهید روز چند خوام ینم! داغِ  عشك از

 ....ادیب پام به پا دارم جون تا که خوام یم رو یکی من....نزنه جا بعدا که بذاره میزندگ تو رو پاش و منو یدردا

 کنم یم فوت بازدمم همراه را کرده ریگ نفسم یتو که یظیؼل آه



 کنم تحمل رو نفر کی دادن دست از دوباره تونم ینم من -

 روم یم رونیب آشپزخانه از و

 پسر بخور رو تییچا ایب خب -

 ندارم لیم فعال -

 کند یم لمس را یگوش بوردیک یرو حروؾ انگشتم مصمم و کشم یم دراز تختم یرو

 "میبزن حرؾ دیبا"

 کنم یم ارسال را امیپ و
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 بندمش یم سرم پشت یآهستگ همان با بعد و کنم یم باز آهسته را مان خانه در

 بدهم لورت را دهانم آب شود یم باعث مامان نیخشمگ بتیه آورم یم باال را سرم که نیهم اما

 ! ...خانم مهدا به به -

 اندازد یم ینگاه مچش یرو متیل گران ساعت به

 !شبِ  سر که هنوز نیآورد یم ؾیتشر رترید زودِ  هنوز -

 شده تر ترسناک اش افهیل و بلندتر لدش ها پله یباال آن از مامان کنم یم احساس و دهم یم فشار در به را خودم

 بدهم لشیتحو خورده بند سالم کی توانم یم پته تته با

 است سرد و خشک کلماتش

 ؟یبود کجا -

 .دهد یم نجاتم دیآ یم در صدا به که فنیآ زنگ اما میبگو یزیچ تا چسبانم یم هم کنار سرم یتو را کلمات

 دهد یم دستور من به اخم با و کند ینم باز را در ستادهیا فنیآ کنار نکهیا با مامان

 ه؟یک نیبب رو در کن باز -

 .شود یم داده هل ضرب با در اما کنم یم باز را در آرام و بکشم نفس توانم یم تازه کنم یم مامان به را پشتم تا

 .کنم یم نگاه است در پشت که آن به ترس با

 !است هاربایم

 .شود یم دهیکش مامان سمت نگاهم دلهره با و ماند یم باز دهانم



 زند یم لب ناباور و گردد یم برادرش یرو بهت با هم مامان نگاه

 ؟یاب -

 برد یم باال را اش اشاره انگشت هاربایم

 !میابراه -

 .بندد یم صدا با سرش پشت را در و شود یم داخل بعد

 .کنم یم نگاهش مظلومانه و پرد یم میها پلک

 زند یم موج نگاهش یتو تیحما او و

 ؟یکن یم کار چه نجایا یاب -

 دیگو یم جذبه با

 بوده من شیپ مهدا -

 کند یم نگاهم اخم با هاربایم و کشم یم یا خفه ینیه

 کوفت -

 کنم یم کنترل را ترسم پر ی خنده زور با

 ؟یزاریب ما از ینگفت مگه ات؟ خونه یبرد منو دختر یحم چه به -

 کار چه تنها خونه نیا تو دختر نیا ؟یمادر تو کرده؟ یگناه چه بچه نیا یول زارمیب گندتون یاخاللا نیا از هنوزم -

  باشه؟ تیشخص با و بخونه درس همش کنه؟

 نداره یربط تو به ما یخصوص یزندگ -

 دلم ولت هر بعد به نیا از نیمه! مهداست یهوا و حال سر حرفم داشت، کار تو یکوفت یخصوص یزندگ به یک -

 ام خونه برمش یم و دنبالش امیم نبود خوش حالش ولت هر و شد تنگ براش

 ؟یهست ییدا اومده ادتی سال نیچند بعد ،یریبگ میتصم براش یندار حك تو! منه ی بچه مهدا -

 داره ازین بهم ام خواهرزاده کنم یم حس االن یول ومدهین ادمی االن -

 دم ینم اجازه من -

 ینکن ییبازجو رو معصوم طفل نیا بازپرسا مثل که بگم بهت خواستم فمط ندارم، یاجیاحت ات اجازه به من درک، به -

 کند یم صدا نصفه را اسمش حرص با مامان

  یاب -

 ! میابراه -

 مهداست نوبت حاال نبوده، بس یزد گند خودت یزندگ به رونیب بکش مهدا یزندگ از رو پات! یهرچ حاال -

 خندد یم کیستریه هاربایم

 زیمهرانگ و تو لشنگ ظاهر به یزندگ نیا به دم یم حیترج رو ام یزندگ گند من!  گالبِ  و گل تو یِ زندگ که نه... آخ -

 !مامان و

 رونیب برو من ی خونه از -

 تیزندگ و زار از زارمیب...تینواز مهمون از ممنون -

 برد یم باال شیبرا اشاره انگشت



 !رینگ رو جلوش من شیپ ادیب خواست هم ولت هر! خرابم کله چمدر یدون یم که یریگ ینم سخت مهدا به فمط -

 بدم اجازه تونم ینم -

 ...ایب کوتاه اصولت نیا از کمی بچه نیا یایح حرمت به م،یبود برادر و خواهر که ییروزا حرمت به نیمه -

 زند یم لب هاربایم کند، یم سکوت و اندازد یم ریز به سر که مامان

 دارم دوستش چمدر که یدون یم باشم، مواظبش دم یم لول -

 کنم یم نگاهش كیعم و عشك با

 .بندد یم سرش پشت را در و رود یم رونیب در از و زند یم یزیر چشمک

 .ردیگ یم فرا را ها پله و در نیب یفضا یپرفشار سکوت رفتنش با

 دیگو یم آرام یلحن با مامان کدفعهی

 یواست اونجا لراره یک تا -

 دهد یم ادامه او و ام شده هول

 کنم یم لطعش کنه، افت درسات ای بشه عوض رفتارت بشه باعث یاب با آمدت و رفت نیا اگه -

 !هاربایم با من دارید از تشیرضا یعنی مامان حرؾ نیا کنم، ینم باور اصال

 .شود یم جمع چشمانم یتو اشک یخوشحال از

 .لرزد یم بمیج یتو ام یگوش که دوم یم ها پله طرؾ به یخوشحال با رود یم که مامان

 کنم یم چک را ام یگوش و کنم یم هیتک بسته در به رسانم، یم اتالم به را خودم عجله با

 دارم امیپ آتش از

 نوشته

 "میبزن حرؾ دیبا" 

 زدیر یم یهر شیبرا دلم

 .دارم ازین را تو با زدن حرؾ به هم من چسبانم، یم للبم به را یگوش

 ...باشد نبوده شیب یکابوس شبت آن ی مکالمه کاش

 آورد یم در لرز به دستانم در را یگوش یگرید امیپ بالفاصله و

 است هاربایم زنم، یم زل اش صفحه به

 "نکرد تتیاذ نیمه"

 کنم یم پیتا شیبرا

 "دنتید امیب داد اجازه تیشخص و اخالق حفظ شرط به!  نه" 

 دهد یم جواب بالفاصله

 "تشونیشخص و اخالق اون تو بخوره گند" 
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 .خندد یم ریتصو یتو آتش یچشمها همرنگ ییچشمها و دیسف یپوست با ساله، پنج ی بچه دختر کی

 .ختیر یم نمک و بودند بسته یخرگوش را شیموها

 دارم دوست یفرنگ توت یبست من -

 درون را او و شود یم ظاهر دخترک کنار و تخت یرو داشت تن به که یا سورمه گرمکن با هم آتش خود کدفعهی

 .کشد یم آؼوشش

 گذارد یم اش   گونه یرو را گرشید دست انگشت و گرفته دستش کی با را یگوش

 بخرم یبستن برات برم تا ببوس رو نجایا اول -

 دیگو یم ذوق با اتش و بوسد یم را آتش ی گونه ینیریش با بچه دختر و

 !عاشمتم ییدا بگو حاال د،یچسب چه آخ -

 خندد یم ینخود دختر

 دارم دوستت شیآت -

 کند یم یمصنوع یاخم آتش

 !آتش وروجک هیچ شیآت -

 زند یم لب سرتمانه او و

 شیآت...شیآت -

 یبستن یب یبستن پس -

 یهست جونم شیآت تو نداره، اشکال -

 کند یم جدا شیموها از را دخترک سیگ چهل آتش

  شد خراب موهات ینکرد گوش حرؾ چون -

 خندد یم طنتیش با هم باز دخترک

 شیآت... شیآت -

 شود یم اضافه اتش زدن حرؾ لحن به هم هیگال

 ! تبسم!  اِ  -

 شیآت شیآت -

 اندازدش یم رونیب بؽلش از آتش

 کن جمع رو دخترت نیا ایب آذر -

 خندد یم ذوق با هم باز دخترک و



 !شیآت ییدا -

 شود یم لطع لمیف و

 .دیآ یم باال است من طرؾ به میمستم که صورتش به آتش یگوش از نگاهم

 دارد یمهربان لبخند نگاهش

 شد؟ برطرؾ هات شک ه؟یک تبسم یدیفهم خب -

 کشم یم یراحت سر از ینفس رفته، هوا به و شده دود ام یناراحت

 ...فمط....آره -

 .زند یم ام ینیب یتو است بهار یبو مثل که ادکلنش یسرد اندازد، یم من یصندل پشت را دستش کدفعهی آتش

 کشم یم نفس كیعم

 ؟یچ فمط -

 رسد یم نظر به تر لشنگ نگاهش یشمی شود یم کترینزد چمدر هر شوم، یم آب نگاهش درون

 شه یم میحسود بهش -

 زند یم یکمرنگ لبخند بعد و رود یم باال اول آتش یابروها

 چرا؟ تبسم؟ به -

 یول بگذارد تو صورت پوست یرو را شیلبها و بدهد لم آؼوشت در تواند یم دردسر بدون او آخر میبگو خواهم یم

 میگو یم گرید جور کی شیجا به و میگو ینم

 ...من یول داره راحت رو تو اون آخه -

 رود یم رژه راست به چپ از و چپ به راست از نگاهم درون

 !دارد عشك و یدلتنگ و عطش نگاهش

 کنم ینم اشتباه که خدا به

 رفته؟ دست از من یبرا دلش هم آتش کنم باور یعنی

 ندارم ییآرزو گرید باشد نطوریا اگر که یوا

 زند یم لب و کند یم فکر یکم

 شه یم میحسود منم خب -

 کنم یم نگاهش تعجب با

 ؟یچ به -

 !یک به یبگ بهتره -

 ؟یک به خب -

 گهید تو ییدا به -

 آورد یم گوشم کینزد را سرش که کند یم یحسود هاربایم یچ به کنم یم فکر من و زند یم یچشمک و

 نکنه بؽلت من یجلو گهید بگو بهش -

 .شود یم داغ صورتم زند، ینم لحظه کی للبم

 .ردیگ یم لرار میها لب با متر یسانت چند در آتش صورت که گردانم یم طرفش به آنچنان را گردنم



 دارد؟ یا مزه چه دنشیبوس

 دهد یم آلبالو و هلو عطر ادکلنش نکنم اشتباه اگر

 نمیبب صورتش یرو یخوب به را شیها شیر ته یموها توانم یم

 آتش یانصاف یب چمدر

 .کنم یم فراموش را دنیکش نفس من نکش، نفس صورتم کینزد نهمهیا

 خواهم ینم را وجودمان یها نیسرزم یینامر یمرزها نیا من

 .میکن رانیو را مرزها و میکن صلح و ایب! جان آتش

 . کشد یم عمب و ردیگ یم نگاه هراس پر و یعصب که شود یم چه کدفعهی دانم ینم

 . کند یم زمزمه یزیچ لب ریز دارد یریدرگ خودش با انگار

 .شود یم ادهیپ نیماش واز کند یم بازدم صدادار را نفسش

 .هستم اش جمله ی ترجمه و بهت در هنوز من

 .کنم یم نگاهش نیماش یجلو ی شهیش پشت از

 .کشد یم را شیموها ی شهیر یعصب و برده شیموها نیب دست

 .دارد یبرم لدم نیماش و من به پشت 

 ...کرده فرو شلوارش یها بیج درون را شیها دست حاال

 .کند یم پرت دور ییجا به را راهش سر یها گیر  انداخته ریز به را سرش که یحال در و

 آمد؟ سرش ییبال چه کمرتبهی

 دارد؟ یمعن چه رفتنش نیا

 زند یم موج نیکاب درون عطرش یخنک اما رفته او
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 گردد یبرم نیماش به کند یم خلوت خودش با که مهیدل چند از بعد

 زده زل ابانیخ به کند نگاهم نکهیا بدون و آمده کنار خودش با یمطلب یبرا انگار

 ؟یایب یتون یم ببرمت بخوام ییجا کی -

 !ببوسمش کند یم مشتالم شتریب و دارد یخاص ی جذبه اش کرده اخم و یجد ی افهیل کنم، یم نگاهش فمط



 گردد یبرم طرفم به برد، یم دل هم ها آن از یکی یرو یشکستگ رد که کرده گره یابروها همان با

 ؟یتون یم -

 کنم یم سکوت هم باز

 پرسد یم و دهد یم تکان سر که

 ؟ید ینم جواب چرا ه؟یچ -

 شود ؼرق ایدر نیا در دلم که جهنم به زنم، یم ایدر به را دلم

 ش؟یآت -

 !آتش -

 سوالن طرح یبرا کشم ینم نفس هم خودم

 ببوسمت؟ تونم یم -

 کنم یم حس اش شده درشت یچشمها یتو وضوح به را بهت

 ؟یچ -

 ببوسمت خوام یم -

 کشد یم صورتش یرو یدست 

 شده؟ کالفه

 شده من یچشمها زوم شیها مردمک گذارد یم شینما به را نگاهش یولت و بندد یم پلک یا لحظه

 !شه ینم -

 !شه یم یبخوا تو چرا؟ -

 !ها یش یم خطرناک یدار بچه -

 ستمین بچه من -

 یزن ینم زایچ نیا از یحرف گهید پس -

 چرا؟ -

 و محرم مثل بندمیپا ییزایچ کی به من! اخاللم از زدم، حرؾ اعتماداتم از بهت هم لبال! یمشک چشم دختر نیبب -

 میبردار رو یبعد لدم بعد خوام یم من که یبش یاون یتون یم...؟یکن هضم خودت شیپ یتون یم اول نیبب! نامحرم

 بشم؟ عوض من یخوا یم تو -

 اصال   -

 ؟یچ پس -

 یپ میبر کدوم هر بشه میوخ اوضاعمون نکهیا از لبل االن نیهم یتون ینم اگه و یبذار احترام دمیعما به خوام یم من -

 کارمون

 نخندم؟ بزنم؟ هیپوش بپوشم؟ چادر دیبا االن بذارم، احترام اعتماداتت به دیبا یچطور فهمم ینم من -

 یباش من مال شد لرار اگه یول! یبزن هیپوش و ینخند که الماعده ببرمت خوام یم مگه...یبپوش چادر ستین الزم نه -

 منو بابات که یولت تا خوام ینم!...یبش حاضر کوتاه و تنگ لباس با یمرد شیپ نه،یبب رو موهات یکس خواد ینم دلم

 ...یبزن رو یا گهید ی ممنوعه زیچ هر دونم ینم و بؽل و بوس حرؾ مینکرد عمد و نکرده لبول

 !بابا؟



 کند ینم لبول را اتش درصد نه و نود

  دهد یم ادامه تیجد همان با و برد یم باال رو اش اشاره انگشت که شود یم آشوب دلم

 یکن تیرعا رو گفتم که یینایا تو ستمین هم یولت مهمه برام و -

 که دارن رو خودشون خاص لواعد و اصول یول نباشن مانیا با دیشا من ی خانواده ستم،ین یشل و هرزه آدم من آتش -

 و دیل یب من للب و ذهن یتو تو...خوامش یم یوالع و دل ته از که یهست یمرد نیاول تو...نشده ؾیتعر توش یهرزگ

 مرد چیه به گهید عمرم آخر تا من ینباش چه و یباش من مال چه نهیا لشیدل ببوسمت دارم دوست اگه...یمن مال شرط

 کنه یم التماس رو تو وجودم ی ذره ذره چون و کنم ینم فکر یا گهید

 داد نگاهت بزنم، حرؾ دمیعما و اخالق از و نمیماش تو ارمتیب برسه چه کردم ینم هم نگات یبود هرزه اگه! بچه -

 رو راهم سر یدختر ای افتاده دختر کی به چشمم که ستین هم بار نیاول..ستمین بچه من...یبکر و پاک زنه یم

 نظرت؟...دم یم حیترج آخر صلح به رو اول جنگ من فمط... شده ثابت بهم بودنت زالل...رهیگ یم

 میگو یم مصمم و کند یم مؽرورم دارد اعتماد من به نمدریا نکهیا

 خوام یم که هیزیچ نیاول تتیرضا و یخوشحال ،یباش من مال تو یولت -

 زند یم لبخند

  دوم؟ ی پله میبر و میکن رد هم با رو اول ی پله پس -

 دهد یم ادامه که کنم یم نگاهش رهیخ

 خب؟! میندار بؽل و بوس عمد لبل تا -

 کند یم میصدا که روم یم فکر یتو

 مهدا؟ -

 مهدا یزندگ مهدا، عشك مهدا، عمر

 جانم -

 کند یم فوت را نفسش

 ندونم من و کنه ناراحتت که هست هم یا گهید زیچ -

 آره -

 یچ -

 فتهین خطر به اسالمت باشم مواظب دیبا همش نکهیا -

 یبرگرد جا نیهم از یتون یم یشد مونیپش اگه -

 شیآت یبدجنس یلیخ -

 رمیم یم اش خنده یبرا من و خندد یم دل ته از

 دهد یم تکان نیطرف به یسر

 ؟یایب ییجا کی باهام یتون یم حاال! نگیریج نگیریج -

 کجا؟ -

 ؟یایب یتون یم بگو فمط االن یفهم یم میدیرس یولت...اوم...دومه ی پله به مربوط -

 بروم دیگو یم که کجا هر او با دارم دوست کنم، یم فکر یکم

 میبر شد یاک اگه بزنم زنگ مییدا به کن، صبر لحظه کی -



 .کند یم نگاهم دییتا با

 یگوش انگار دارد، یم بر که زند ینم شتریب بوق کی رم،یگ یم را هاربایم ی شماره و کشم یم رونیب بمیج از را میگوش

 ...بوده دستش یتو

 

 ۷۷لسمت#

  آتش_یمهدا#

 

 

 

 

 

 

 دهد یم جواب حوصله یب شهیهم مثل

 بله؟-

 میبر ییجا کی انیک یآلا با من هست اجازه سالم، هاربایم -

 ؟یبر یگور کدوم ثالثا   ه؟یخر کدوم انیک یآلا ا  یثان! هاربایم و کوفت که اوال -

 دیگو یم چه خط پشت او نفهمد آتش کنم یم یسع و گزم یم لب

 یدیپرس یم یک از رو سواالتت وگرنه زدم زنگ بهت شد خوب یدار سوال تو چمدر اوه -

 کند یم ام مسخره تیجد با

 ؟یا مزه یب چمدر گفته بهت یکس حاال تا! هه هه هه -

 خودت فمط -

 بنال مهدا ندارم حوصله -

 گهید هستن آتش آلا همون انیک یآلا -

 هاربا؟یم یگفت من به یابونیب ؼول اون یجلو االن -

 بخورم را حرصم کنم یم یسع

 دارم دوستت منم جون ییدا -

 ستمین تو یکارا کش ماله من خونتون برو پاشو نکن اضافه ؼلط -

 جان ییدا میگرد یبرم یک دونم ینم...یکرد خوشحالم چمدر یدون ینم یوا -

 ببرتت خواد یم کجا بپرس... یببوس رو نیمه یپا کؾ که ارمیب سرت ییبال کی جان، ییدا کوفت -

 کنم یم آتش به رو

 میبر مییخوا یم کجا گن یم ام ییدا -

 دیآ یم کوتاه باالخره یول گفتن یبرا است دل دو و زند یم زل میچشمها درون

 زهرا بهشت -



 کنم یم زمزمه پرسوال و رتیح پر و آرام

 زهرا؟ بهشت -

 گذارد یم هم یرو پلک بله یمعن به و آرامش با

 زهرا بهشت ییدا -

 اونجا؟ نیر یم شما مرده شورش مرده -

 دونم ینم منم -

 میکن یم صاؾ هم با رو حسابامون بعدا ام،یم دارم منم باش دسترس در فعال! مهدا ذاتت به تؾ -

 کنم جبران اتیشاد تو شاالیا -

 چندش گمشو -

 دارم دوستت منم -

 یزد هم به رو حالم کن لطع -

 کنم یم لطع را تماس یمیعم لبخند با

 ستین که یمشکل ادیم هم خودش یول داد اجازه -

 یمشکل چه نه -

 ؟ زهرا بهشت میر یم چرا شیآت -

 . زند یم استارت

 زند یم لب یخشدار یصدا با و شود یم گم ابانیخ خطوط نیب دشید خط

 !یفهم یم -

 کنم ینم سوال گرید و کنم یم اعتماد یول زند یم چنگ را دلم یزیچ
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 .زنم یم زل ده،یخواب نیزم یرو دراز یمار مثل که روبرو خلوت ی جاده به

 ...کرده امکیپ شیبرا را آدرس آتش و زده زنگ هاربایم

 ...دارد یم نگه را نیماش یریمس یط از بعد رسد یم خفتگان ی خانه به که جاده

 میا ستادهیا یلبر کنار دو هر حاال



 ستدیا یم او

 خوانم یم بلند را لبر یرو اسم و روم یم جلوتر او از من

 "یدیسع حنّا" 

 من که یاسم به و دهیکش هم در اخم کند، یم فرو شلوارش بیج درون را دستانش گردد، یبرم آتش سمت نگاهم و

 ...زده زل  خواندم

 کند یم تر را شیلبها

 گوشمِ  تو هاش خنده یصدا هنوز د،یخند یم لشنگ شدم، عاشمش شیپ سال ده -

 .دهم یم لورت یسخت به را دهانم آب و شود یم رو و ریز دلم

 دهد یم ادامه و دارد بؽضش خوردن فرو از نشان که خورد یم تکان شیگلو بکیس

 رفت، یم راه دوستاش با یولت یول نبود شر دمش،ید یم رفت یم مدرسه یولت روز هر بود، ما ی محله تو شون خونه -

 ..  ..دیخند یم و گفت یم

 دهد یم فشار هم یرو را شیلبها

 رفت مامان...بشه تموم درسامون تا میکن یم نشونش م،یزن یم حرؾ میر یم گفت اورد،ین نه مامان گفتم، مامان به -

 ...داد رو امتحاناش که تابستون یبرا باشه نشون یول لبوله گفتن خونشون

 زدیر یم فرو چشمانش کنار از من دل مثل اشک یها لطره و بندد یم پلک

 سرخ هاش گونه کردم یم نگاش یولت بود، خواستن دومون هر نگاه تو دید یم منو اونم دمش،ید یم روز هر -

 ...اما شدم یم تر تاب یب روز به روز براش...شد یم

 کند یم فوت رونیب به ضرب با را شیها هیر یهوا و کند یم جمع را شیلبها

 کوچه دمید بشم رد شون کوچه از اومدم که روز کی برسه، میبود گرفته رو لولش که یلعنت تابستون اون نکهیا از لبل -

 ...ِش یآت ؼرق خونشون آه...و بودن شده جمع شون خونه دور هراسون یچشمها با زن و مردم شلوؼه،

 دهد یم ادامه یول کشد یم زجر اتفالات ییبازگو از است معلوم کشد، یم هم در را شیابروها

 یجهنم در اون به یبزن دست یتونست ینم بود، شده سرخ یداؼ از خونشون در زد، یم رونیب شیآت هاشون پنجره از-

 اون...یآتشنشان بودن زده زنگ مردم...سوخت یم صدا اون از گوشام یحت بود کرده پر رو محله تمام سوختن یصدا..

 شده لفل دربند تو در شیآت یگرما از نشد باز خونشون در میکرد کار هر محل یها بچه با نبودم اتشنشان مولع

 ...ومدیم خواستنش کمک یصدا...بود

 صدا را اسمش ندارد را حالش نیا دنید طالت للبم شده، خون کاسه کی چشمانش یدیسف کشد، یم نفس یسخت به آتشم

 کنم یم

 آتش -

 دهد یم ادامه و آورد یم باال سکوت عالمت به را دستش

 و داشت نرده هم هاشون پنجره...بود تنها خونه تو...بکنم یکار چیه تونستم ینم من و خواست یم کمک و دیکش یم داد -

 درو به دم،یکش یم نعره زدم، یم داد دم،یپر یم نییپا و باال شیآت رو سپنج مثل...بشه داخل پنجره از تونست ینم آدم

 حنا گهید دیرس که یآتشنشان...اومد یبرنم دستم از یکار یول خواستم یم کمک کردم، یم زدم،صداش یم لگد وارید

  دم،یدو خونه داخل همراشون منم کردن خاموش که رو شیآت...اومد ینم صداش خواست، ینم کمک

 لرزد یم هم شیها شانه زند،یر یم حنا لبر یرو هم سر پشت شیها اشک و بندد یم پلک

 از گفتن آتشنشانا...بود شده جمع حرارت از ای بود سوخته موهاش بود، شده جمع خودش یتو خونه ی گوشه کی -

 نداشت، بالکن نداشت، اطیح شون خونه...بود شده چروک که دمید رو صورتش پوست من یول شده خفه دود تجمع

 نداشت یفرار راه چیه من یحنا یطفل



 کنم یم شیصدا التماس با ندارم را حالش نیا دنید طالت من و افتاده نفس نفس به آتش

 آتش -

 دهد یم ادامه باز و

 دلم...شدن ریاس شیآت تو که هییآدما نجاتِ  میداریب...هیسوز آتش اون کابوس خوابم همراهمه، ؼمش که ساله ده -

 هم یرو پلک تا جاش به...بشه تیوالع وصل که شه ینم امیرو یول بدم نجات رو حنا شایات اون از یکی تو خواد یم

 شیآت اون ساله ده! بچه یفهم یم...خوابم تو ادیم خواد یم کمک ازم که یدختر کی و شیآت پر ی خونه کی ذارم یم

 زده شمیآت

 زمیر یم اشک همراهش و ستمیا یم اش نهیس به نهیس

 !بده حالت....کنم یم خواهش...کن بس -

 شود یم گم ششیر ته نیب شیها اشک

 ردیگ یم پناه چشمانم درون سشیخ نگاه

 !یبدون دیبا تو -

 !یکش یم عذاب یدار... نکن تکرارش گهید! دمیفهم! باشه! باشه -

 کند یم نگاهم ولؾ را زده باران که نگاهش النیگ جنگل

 کشم یم عذاب دارم ساله ده -

 شده تموم گهید...عشمم ریبگ آروم...گهید بسه خب -
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 کند یم صدا را خدا نام سوزاند یم را جگرم که یآه همراه و کند یم بلند آسمان به رو سر

 !خدا -

 زنم یم هك

 کن تمومش خدا همون به رو تو آتش -

 دوزد یم من به را آتشش ؼرقِ  یشمی

 نیهم یکن یخال یروز کی رو پام ریز یخوا یم اگه....سست وارید کی...زده بند ینیچ...ام خورده ترک من مهدا -

 ندارم رو گهید شکست کی طالت من...نبندم دل بهت تا بگو امروز

 ردیگ یم دم یسخت به هوا از

 !میکن شروع هم با ،یایب کنار هوام و حال با یتون یم اگه...بگو یاعلی یایب راه داؼون منِ  با یتون یم اگه -



 صورتش به را ام یوالع حس تا بگذارم شده، سیخ شیها اشک از حاال که شیها شیر ته یرو را دستم خواهد یم دلم

 .کنم یم یخوددار یول کنم منتمل

 زنم یم لبخند درد با و کنم یم فرو دستم پوست یتو را میها ناخن و کنم یم مشت را دستم شیجا به

 رو خودم با من! ستمین بچه من آتش...کنم ینم فکر یا گهید مرد به گهید من ینش چه یبش لسمتم تو یچ گفتم بهت من -

 !خوام یم میزندگ یروزها ادامه یبرا رو تو من...راستم

 زنم یم زل میپا کنار دیسف لبر سنگ به

 !بده آزار منو تونه ینم رفته، شیپ سال ده که یدختر...امیب کنار باهاش بخوام که ستین ام ییحنا گهید  -

 بچه؟ یایب کنار یتون یم حالم؟ با ؟یچ من دل با -

 زنم یم پس دست کؾ با را میها اشک

 بشم جا توش منم که داره جا اونمدرا دلت دارم حتم -

 .رمیگ یم نگاه من و زند یم زل میچشمها به زگرشیآنال نگاه با

 .فرستم یم صلوات شیبرا و گذارم یم لبرش سنگ یرو را دستم نم،ینش یم دخترک لبر کنار 

 شیها شانه دوباره که نشده سرد دلش اتش هنوز انگار برد، یم بانیگر به را سرش ند،ینش یم کنارم صبر یکم با

 .لرزد یم

 .کند یم میصدا یکس که کنم شیصدا خواهم یم

 .بروم کنارش که فهماند یم سر ی اشاره با و داده هیتک نشیماش به که نمیب یم را هاربایم گردد یبرم که صدا طرؾ به

 .روم یم سمتش و شوم یم بلند

 .کند یم تمیهدا روبرو و گذارد یم کمرم پشت را دستش و ردیگ یم نیماش از را اش هیتک

 دارم مخالفت لصد

 !آتش! هاربایم -

 !کن نگاه را اشکش وانستا...شکسته رو ؼرورش یعنی کنه یم هیگر مرد کی یولت -

 .برد یم خود همراه هم مرا نیسنگ یها لدم با و زده زل راه به یجد یلیخ که شوم یم هاربایم مرخین ی رهیخ

 ...زند یم داد کرده تلخ را وجودش که یؼم از اش یشانیپ یرو خط

 ...دارد یا لصه ایدن نیا در کس هر
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 گذارد یم مشتم درون یواشکی را یکاؼذ کالس یها بچه از یکی

 ؟یمون یم جاسوسا مثل چرا ه؟یچ نیا پوپک -

 اندازد یم ینگاه بر و دور به

 شیبخون ییتنها کرده خواهش داده، یزر -

 رمیگ یم خودش طرؾ به را نامه

 ندارم یکار گهید یزر با من...ریبگ ر،یبگ -

 کند یم فرو مانتواَم بیج داخل را نامه

 بده اطالعات بهت خواد یم نفر کی مورد در نکهیا مثل...کرده خواهش یزر مهدا، -

 کنم یم نگاهش كیدل

 ؟یک مورد در -

 آلاست کی مورد در کنم فکر یول دونم ینم من -

 بزند حرؾ من آتش مورد در خواهد یم یعنی زد،یر یم یُهر دلم

 کند یم نگاهم التماس با

 باشه؟ نگو، هم رایسم و ترانه به خب؟ رو اش نامه بخون -

 .رود یم رونیب یآبخور از او و دهم ینم یجواب

 بدهد؟ اطالعات من به تواند یم یکس چه مورد در یزر برد، یم ماتم یآبخور یهوا یخنک انیم همانجا

 آتش؟

 دانم ینم من که هست یزیچ گفت، آتش که یخال خانه آن به مربوط نکند

 زنم یم تشر خودم به

 "؟یکن یم شک عشمت به مهیدل به دم که یهست یعاشم طور چه تو احمك" 

 .فشارم یم مشتم انیم را یزر ی نامه و دهم یم سر بمیج درون را دستم

 .جوشد یم سرکه و ریس مثل دلم که کند یم وارد وجودم به استرس آنمدر دستم درون ی نامه

  فهمم، ینم زیچ چیه درس از گرید

 کند یم نگاهم مشکوک ترانه خورد یم حیتفر زنگ که نیهم

 باز؟ مرگته چه -

 میگو یم جیگ

 ؟یمن با ؟یچ -

 یندار رو به رنگ چته؟...امرزممیب خدا بزرگ بابا با نه -

 چهیپ یم هم به دلم فمط ستین میزیچ -

 خب ییدستشو برو پاشو! خاک -

  شوم یم رد کنارش از



 باشه -

 .روم یم ییدستشو سمت به جیگ و

 .زند یم دماؼم یتو گند یبو هم باز یول نکشم نفس کنم یم یسع که هم لدر چه هر

 .آورم یم رونیب بمیج از را نامه و شوم یم یخال ییدستشو کی وارد هم در یصورت با

 .کند ینم یکار عمال یول کند یم حرکت سرم یباال صدا و سر پر یهواکش

 زنم یم زل چروک پر ی نامه به

 مهدا سالم" 

 سازِ  مهین ساختمون به ایب است، اتشنشانِ  اون مورد در که دارم یلمیف کی من یول ینیبب منو یندار دوست دونم یم

 "منتطرتم مدرسه ساعت بعد م،یبود گذاشته جن ساختمون رو اسمش که مدرسه پشت

 .زنم یم رونیب ییدستشو از سرعت با و گذارم یم بمیج یتو و کنم یم مچاله دوباره را نامه

 .رمیگ یم یمیعم دم اطیح سردِ  یهوا از رسم یم که رونیب به

 

 

 

 کشد یم کنار مرا و دیآ یم سراؼم به پوپک دوباره خورد یم که آخر زنگ

 ؟یبر یخوا یم -

 دهم یم جواب لاطع

 !نه -

 زند یم زل میچشمها یتو

 گوش حرفش به گفت راهیب اگه یدار عمل خودت تو...باشه داشته یمهم یها حرؾ والعا دیشا ،یکن ینم که ضرر برو -

 نکن

 زدیر یم دلم به وسوسه

 کند یم رفتن لصد پوپک شود، یم کینزد من به که ترانه

 ارزه یم رفتنش به گفتم، یچ نره ادتی -

 شود یم دور سرعت با و

 دوزد یم چشم رفته پوپک که یراه به و دیآ یم کمینزد ترانه

 کرد؟ یم زیو زیو گوشت در یچ-

 گفت یم چرت یچیه -

 کتابخونه؟ میبر یایم -

 کنم یم نگاهش بهت با

 کتابخونه؟ و تو -

 !دِ یجد ی پروژه ر،ینگ یجد -

 دهم یم تکان شیبرا یسر



 گرفتم رو میآتشنشان ی پروژه ی نمره من امینم نه -

 کند یم ترش رو چندش با

 اَه...اَه -

 خندم یم

 دیکن رحمت ضعؾ شما -

 ببند -

 کشم یم ػیج را نامش بایتمر

 !ترانه -

 گم یم رو شتین -

 .دهد یم تکان دست اطیح ی گوشه که رایسم سمت و

 زند یم هم ؼر رود یم که نطوریهم ترانه

 کنه یم زشیر جمعمون یه چرا دونم ینم -

 میش یم جمع هم دور خانواده با اونولت کن دایپ ریسم و خودت یبرا هم خوشکل پسر تا دو -

 .گم یم رو دهنت ما  یدل ندفعهیا...جلبک ببند -

 .دهم یم تکان دست رایسم یبرا و خندم یم صدا با

 ماسد یم میها لب یرو لبخند روند یم که ها آن

 کنم؟ چکار دیبا حاال -

  افتم یم راه و زنم یم زل نیزم به

 جن ساختمان یروبرو را خودم کنم یم بلند که سر یول رسم ینم یجواب به کنم یم چهارتا تا دو دو سرم درون چه هر

 .نمیب یم

 ...شده رها مهین همانطور سالهاست که یساز مهین ساختمان کرده، انتخاب نجایا یبرا ترانه را اسم نیا

 اش مسخره شهیهم ما و دهیشن آن داخل از یبیؼر و بیعج یصداها گفت یم یگاه بترساند، را ما نکهیا یبرا ترانه

 .میکرد یم
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 .شوم یم ساختمان وارد و رمیگ یم ینفس



 .شنوم یم را شیها حرؾ ام آمده نجایا به که حاال

 .است کیتار با  یتمر طیمح

 ور ؼوطه نور انیم خاک و گرد ذرات و تابد یم لیما ساختمان داخل به بشود پنجره است لرار که ییها لسمت از نور

 .هستند

 .کند یم پر را مشامم خاک و نم یبو

 رها سال نیچند را اش خانه ساز و ساخت کدفعهی نجایا صاحب چرا ستین معلوم گردانم، یم ساز مهین ی خانه نیب چشم

 ...کرده

 .است مهین و نصفه یآجرها و خاک پر میپا ریز

 کنم یم بلند صدا دیترد با

 ؟یزر -

 چدیپ یم یخال یفضا یتو میصدا

 .دیآ ینم میصدا پژواک به یجواب

 .برگردم کنم یم لصد و رمیگ یم دلشوره کدفعهی

 زنم یم میصدا یزر ، گردم یبرم در طرؾ به تا

 !باال ایب باالم، من -

 نروم کاش گردانم، یبرم رو صدا طرؾ به

 .اندازم یم ینگاه ندارد پله به یشباهت چیه که ییها پله به

 . اند داده لرار پله راه یرو آجر کی پله هر یجا به

 .دارد ترس هم باال آن به رفتن

 برم خوام یم که بزن رو حرفت نییپا ایب...باال امینم من -

 .شود یم ظاهر ساختمان ی  ساخته مین تراس یتو

 .ام ستادهیا من که است یهال به رو که یتراس

 .خورد یم تراس به ستادهیا یزر که آنجا نه و خورد یم هال به خاک نهمهیا با نجایا نه که فعال البته

 !که بخورمت خوام ینم ؟ینبود ترسو که تو -

 امینم باال او من ستین ترس بحث -

 اندازد یم باال شانه

 سالمت به...برگرد...این خب -

 .بودم گفته هاربایم ای آتش به کاش کشم، یم یا کالفه هوؾ

 .شود یم محو دمید از یوارید پشت و رود یم عمب یزر

 زنم یم ؼر لب ریز

 بهت لعنت -

 .روم یم ییکذا یها پله راه طرؾ به و گذارم یم یوارید کنار را فمیک

 .روم یم باال را ها ان یسخت به و رمیگ یم را باالتر یآجر یها پله و شوم یم خم



 ...شده یخاک میها لباس تمام و زنم یم نفس نفس رسم یم تراس به یولت

 .است یخاک هم دستم کؾ اما رمیبگ را میها لباس خاک دستم با خواهم یم

 ساز مهین اتاق دو از یکی در چهارچوب یتو را یزر تا گردانم یم چشم و گذرم یم لباسم خاک تکاندن از ریناگز

 نمیب یم

 زند یم پوزخند

 روم یم طرفش به و کشم یم هم در اخم

 خب؟ -

 دارد یبرم شیپا کنار از را یچوب کدفعهی

 گذره؟ یم خوش بهت آتشنشانِ  اون با -

 دهم یم لورت را دهانم آب

 ؟یکرد تورش یچطور -

 یلعنت یها پله نیا از عمال یول کنم فرار دستش چوب آن و دارد شرارت برق االن که شیچشمها از خواهد یم دلم

 .دیایب سرم ییبال چه ستین معلوم و خورم یم سر نیزم تا را ها پله تمام کنم فرار عجله با اگر حتم به شود، ینم

 روم یم عمب عمب ها اتاق از یکی طرؾ به

 ؟یشد هار چرا ؟یزر چته -

 خندد یم یطانیش

  ؟یدون ینم تو شدم؟ هار چرا -

 دیسا یم هم یرو دندان

 ...ام خونه بودم کرده دعوت رو آتشنشان یآلا -

 ترسم یم میروبرو دختر از من رود، یم نییپا و باال شدت با ام نهیس

 ....بودم دهیپوش کوتاه دامن و تاپ لشنگش یچشمها اون یبرا یخال جات -

 یزر ببند رو دهنت -

 خونمون بود اومده اون ؟یکن ینم باور ی هیچ -

 گفته بهم خودش نزن، اضافه زر -

  کند یم نگاهم نفرت پر و رهیخ نگاه با

 متنفرم ازت مهدا -

 آورد یم باال را دستش چوب و

 ذارمت ینم زنده -

 ؟یا وونهید تو -

 ما  یدل -

 .کوبد یم ام، کرده سپر خودم یجلو که دستم به را چوب و

 ردیگ یم راه للبم تا دردش

 میبود دوست یروز کی ما یوحش...یآ -



 زند یم میپهلو و پا به باره چند را چوب و کند یم شیعصب شتریب حرفم نیا چرا دانم ینم

 مینبود دوست ولت چیه کاش -

 خورم یم ضربه شتریب کنم یم مماومت چه هر شیها ضربه یجلو

 گمشو...یلعنت کن ولم -

 لهرمان پسر اون کجاست اد؟یم دردت یآخ -

 کشم یم ػیج

 کنه کمک من به یکی کمک -

 کنه؟ کمک بهت یک مثال -

 زند یم میپهلو یرو گرید یا ضربه و

 . دیآ یم در اشکم درد از

 کشم یم ػیج شناسم، یم خودم از که ییصدا نیبلندتر با

 آتش...کن کمکم آتش -
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 خندد یم ظیؼ با

 بکشمت خوام یم! شه ینم خنک دلم چون بزنمت خوام ینم مهدا ؟ ِش یآت اسمش -

 ؟یسگ نمدریا تو چرا... آشؽال...کثافت -

 .کشاند یم خودش دنبال مرا و زند یم جنگ را ام ممنعه و مانتو ی سرشانه از یا گوشه دیآ یم طرفم به یعصب یحالت با

 .شوم ینم زورش ؾیحر اما زنم یم دستش به مشت با دیآ یم درد به شتریب زده ضربه که ییجاها

 .شوم یم دهیکش دنبالش و دهد ینم جواب میتمالها کنم، یم یپناه یب احساس و گرفته ام هیگر

 .برد یم تراس طرؾ به مرا

 کند پرت نییپا به تراس از مرا خواهد یم

 شود یم یخال دلم ته تراس دنید با



 یفتیم زندان به احمك ؟یکن چکار یخوا یم یزر -

 درک به -

 بکشد مرا نتواند تا چسبانم یم اتاق یورود لسمت یآجرها به را دستانم

 کند یم نگاهم یا لحظه و کند یم ولم

 ...یرفت یم شتریب کالس یها بچه ی همه از یرفت یم که کسیبارف بود، یلو یلیخ دستات ادیم ادمی -

  جهنم به برو -

 که بردارد خواهد یم را چوبش دوباره

 کنم یم حمله طرفش به

 کشمت یم -

 فرود میپهلو به و زند یم چنگ تیزم یرو از را چوبش دهینرس گردنش به هنوز دستم اما کنم اش خفه خواهم یم

 آورد یم

 لرزم یم و رمیگ یم را میپهلو ها دهیمارگز مثل و شوم یم جمع خودم در درد از

 زنم یم زار چارهیب

 جونم خدا...کن کمکم جون خدا -

 زنم یم گره شیپاها دور را دستم اما رود یم نفسم درد از نکهیا با زند، یم میپهلو به یلگد کدفعهی

 نکردم تیاذ رو تو چولتیه من ،ینجوریا یزر نکن -

 .کشد یم تراس سمت مرا و کند یم باز شیپاها دور از را دستانم زشیت یها ناخن و ها پنجه با

 نییپا کنم یم پرتت وگرنه شو زونیآو نجایا از خودت و باش یخوب دختر -

 یزر یشد سگ نمدریا یک تو -

 خفه -

 .زمیر یم اشک و گذارم یم ها خاک یرو را صورتم شوم، یم پرت نیزم یرو کند، یم ول را دستانم

 چدیپ یم ام ینیب درون زده نم خاک یبو

 برس دادم به ایخدا -

 زنم یم ػیج ترس با و زنم یم لگد هم سر پشت کشد، یم را میپاها یزر ندفعهیا

 گمشو برو کثافت...کن ولم آشؽال! نه -

 آورد یم فرود میپاها ساق یرو که است چوبش میها زدن لگد جواب ندفعهیا

 .زنم یم زار و کنم یم صدا را خدا فمط ماند ینم میبرا یزر با ممابله یبرا یتوان گرید

 شوم یم دهیکش نیزم یرو کشد، یم را میپاها

 افتد یم سوزش به شکمم

 !یوحش کنه لعنتت خدا -

 ...کرده کم را بدنم توان درد یول کنم یم بند هست راهم سر که یزیچ هر به را دستم و کنم یم مماومت

 ندارم یدیام گرید بودن زنده یبرا

 ...کند یم گذر چشمم یروبرو از دارم، آتش با که یاندک خاطرات و  افهیل



 ...شده تنگ هاربایم یبرا دلم

 حافظ خدا بابا مامان،

 کند یم تار را میها چشم اشک و
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 ...امدهین مهدا هنوز و شده رد مدرسه یلیتعط ساعت

 ...کرده ام یعصب دلشوره و جوشد یم بیعج دلم

 .روم یم شان مدرسه طرؾ به و کنم یم لفل را نیماش

 .است بسته شیدرها و شده لیتعط مدرسه یول ستمیا یم رستانشانیدب یروبرو

 دمش؟یند و شده رد میروبرو از یعنی کشم، یم میموها نیب دست

 هستم منتطرش فردا گفتم روزید که مطمئنم

 کرده؟ فراموش یعنی

 ...نشده حرفم ی متوجه دیشا

 کنم یم فکر و زنم یم لدم

  رفته؟ خانه به یعنی

 .رمیگ یم را اش شماره و کشم یم رونیب بمیج از را لمیموبا

 دهد ینم جواب یکس یول خورد یم بوق هم سر پشت

 رفته؟ کجا یعنی

 کند ینم وصل را تماس یکس هم باز و رمیگ یم را اش شماره دوباره

 .ستین هم خانه پس

 .زند یم زنگ خودش حتما ندیبب را تماسم

 از را اش شماره دادن، آدرس یبرا میرفت زهرا بهشت که روز آن خورد، یم چشمم به اش ییدا ی شماره نیمخاطب نیب

 .گرفتم نگیریج نگیریج

 !نه ای بزنم زنگ که دلم دو

 .ستین که ستین گردانم، یم چشم ابانیخ طرؾ دو به



 ...رفته ییجا ها آن با هم دیشا ستند،ین هم دوستانش

 .رمیگ یم را مهدا ییدا ی شماره و کرده دله کی را دلم

 دهد یم جواب یا گرفته یصدا با که خورد ینم شتریب بوق چند

 بله؟ -

 هستم آتش من -

 امرت؟ شناختم، -

 کشم یم یمیعم نفس

 هستن؟ شما یجا راد خانم -

 دهد یم جواب بعد و کند یم سکوت یکم

 اومده؟ شیپ یمشکل! نه -

 ...ده ینم جواب هم رو تلفنش ومد،ین موندم منتظر یچ هر یول نمشیبب اد،یب مدرسه از بودم منتظر...شاهلل ان نه -

 دم یم خبر بهت رمیگ یم خبر ازش من باشه -

 .کند یم نگاه را سرش پشت یه و دود یم شتاب با که افتد یم یدختر به چشمم زند یم حرؾ میابراه که همانطور

 .زند یم موج اش افهیل درون هم با لبخند و اضطراب

 شناسمش یم کنم، یم نگاهش که تر كیدل

 مهداست دوست همان

 بود دهیکش نمشه میبرا که همان

 .رفتم اش خانه به مامان با که همان

 زدیر یم دلم درون ترس اش افهیل دنید با

 پسر؟ یهست -

 دهد یم بد یگواه دلم بروم، دختر آن دنبال دیبا ام، نکرده لطع هنوز

 کنم یم زمزمه عجله با

 رمیگ یم تماس باهاتون میابراه آلا -

 کنم یم شیصدا و دوم یم دخترک طرؾ به و کنم یم لطع را یگوش

 نمیبب واستا یه -

 .زند یم موج نگاهش درون ترس دنمید با و ستدیا یم یا لحظه

 زند یم شخندین و کند یم نگاه من سر پشت ییجا به یا لحظه 

 شد خنک دلم -

 کشم یم هم در اخم

 ؟یچ -

 دمیرس رو تونییدوتا حساب -

 کند یم فرار عجله با و



 شود یم آشوب دلم

 ...شده خشک دهانم آب

 ردیگ یم نبض گردنم رگ 

 .دوزم یم چشم کرد، یم نگاه او که جا آن به و گردانم یبرم رو هراس با

 .کند یم یکج دهن میها چشم به که است ساز مهین ساختمان کی

 .کند یم لطع را نفسم یبرهم و درهم یفکرها

 .شود یم داغ سرم

 .دوم یم ساختمان آن سمت به توانم تمام با و دهم یم یتکان خودم به لحظه کی

 کشم یم ادیفر را نامش درون از اما است دوخته هم به میلبها

 !مهدا -

 .باشد فتادهین اتفاق د،یآ یم ریتصو به ذهنم در آنچه کاش

 کن رحم دلم به خودت ایخدا

 کن کمک ام یمشک مو دخترک به

 ...ندارم را بد اتفاق کی دنید طالت گرید من ایخدا

 !ام دهیبر کن، نگاهم ایخدا

 رسم، یم ساختمان به

 .رود یم میپاها از رمك

 . کند یم گم را میگلو راه هوا دمید یروبرو ی صحنه دنید و ساختمان به ورودم با

 کنم یم یخفگ احساس

 کنم یم زمزمه را اسمش یسخت با

 مهدا -
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 .ام زده گره دهد، یم زنگ یبو بیعج که یآهن ستون دور را دستم دو زور تمام با فمط معلمم، هوا در

 ...کرده متصل هم به را سمؾ تا نیزم از که یستون



 .بودم نیزم پخش االن وگرنه دارم یلو دستان مداوم، یها زدن کسیبارف و ادیز ورزش خاطر به خدا، شکر

 .فتمیب و شود کم میروین کنم هیگر ترسم یم اما خواهد یم هیگر دلم

 خواهم ینم کمک نجات برات یحت

 کنم یم مرور را ام گذشته ساله ستیب شده فشرده که یدل با فمط

 نه؟ جوانم، مردن یبرا هنوز

 چه؟ آتشم

 را مشامم آشنا یعطر یبو زنگ، و خاک یبو نیب از و شود یم اکو ساختمان داخل یکس دنیدو یصدا کدفعهی

 .نوازد یم

 .است نجاتم دیام عطرش هست، آتشم

 کند یم پر را گوشم بهتش پر یصدا

 مهدا -

 زمیر یم اشک آرام

 کن کمکم...آتش -

 .شود یم پژواک ساختمان داخل شیپاها دنیکوب یصدا دوباره بعد و

 من که ها پله همان د،یآ یم باال یسرعت چه با ها پله اصطالح به آن از دردسر بدون که نمیب یم چپم چشم ی گوشه از

 .آمدم باال پا دست چهار

 شود یم بلند هوا در خاک و گرد

 ...گرفته دستانش انیم محکم را دستانم مچ و نشسته میروبرو بعد یا لحظه

 .شود یم گرم بودنش از دلم

 زند یم زل چشمانم درون

 بده انجام گم یم یکار هر گوش خوب...سخته کمی نجایا از آوردنت باال دختر، نیبب -

 دهم یم تکان دییتا یمعن به را سرم آرام یلیخ

 .کند یم خم من سمت را گردنش بعد و چدیپ یم ستون دور را شیپا کی

 ...بکشمت باال بتونم تا ریبگ محکم به من گردن دور رو دستات هم تو رم،یگ یم دورت رو دستام من ن،یبب -

 زند یم لدم میچشمها درون

 باشه؟ -

 .کنم یم زمزمه یا  باشه دیآ یم باال وجودم اعماق از که ییصدا با

 .کتد یم رها را دستانم مچ

 زند یم گره میپهلو ریز دستانم، ریز از را دستانش و شود یم خم یکم

 ریبگ منو گردن و کن باز ستون از رو دستات حاال -

 زنم یم هك

 ترسم یم -

 شود یم نانیاطم با و آرام شیگرفته،صدا لرار سرم کنار سرش بایتمر



 ؟یترس یم یچ از..نجامیا من -

 گردنش یرو را ادکلنش تمام کنم فکر است، ظیؼل نجایا چمدر ادکلنش سرد یبو دهم، یم فشار هم یرو را میها پلک

 کرده یخال

 ریبگ منو گردن و کن ول رو دستات گم یم سه دو کی -

 شمارد یم را اعداد و کند یم امر دارد انگار کنم، دییتا کند ینم صبر

 !سه....دو...کی -

 .دهم یم فشار هم یرو را میپلکها

 زنم یم گره هم به گردنش دور و رها ستون از یکی یکی را دستانم همزمان و کشم یم ػیج

 خوب دختر نیآفر -

 شدم متوجه اشتباه ای دارد بؽض شیصدا

 دیآ یم حرؾ به دوباره او و کشم یم نفس یسخت با

 شمارم یم دوباره حاال...مهدا نیبب -

 پرسد یم فرمانده کی مثل و کند یم مکث یا لحظه

 !نگ؟یریج نگیریج یحاضر -

 دارم اعتماد صد در صد میروبرو مرد به یطرف از و زند یم رونیب ام نهیس از دارد ترس از للبم یطرف از

 زنم یم لب گوشش کنار یلرزان یصدا با

 تانیکاپ بله -

 نمیب یم کینزد ی فاصله نیا از را لبخندش

 ردیگ یم دهینشن او و خورد یم زنگ شیگوش

 سوز به دوباره پوستم شدن پوسته رد و تراس یآجرها به شکمم شدن دهیکش با شود یم همزمان گفتنش سه دو کی و

 .دیآ یم

 کشم یم آه درد از ناخودآگاه

 ام افتاده آتش سفت و پهن ی نهیس یرو بعد یمیدلا و

 .ردیگ یم نفس هم سر پشت و کرده دراز اش شانه موازات به را دستانش شود یم راحت الشیخ من نجات از که او

 .کند یم دعا هم پشت را خدا و

 ممنون ایخدا...شکرت ایخدا -

 بودم دهیترس چمدر دیآ یم ادمی تازه کنم، یم رها را همم هك و کنم یم فرو اش نهیس یرو را سرم من و

 بود شده ول دستام یبود ومدهین گهید مهیدل کی -

 کشد یم یدرد پر نفس

 کرد رحم بهمون خدا...گذشت ریخ به شکر رو خدا -
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 کند یم میصدا د؛یآ یم جا نفسش که یا لحظه و

 مهدا؟ -

 کنم یم نگاهم طنتیوش اخم با اش یشمی یچشمها آورم یم باال را سمیخ نگاه

 نگذره؟ بد -

 .شوم یم تمیمولع  متوجه تازه و شود یم سرخ میها گونه خجالت از

 زنم یم لب و اندازم یم نیزم یرو را خودم ینیه با و گزم یم لب

 افتاد خطر به اسالمت -

 دیگو یم یجد یلیخ دارد نشستن لصد که یحال در

 !شه یم دار مشکل یول بعدش نداره، اشکال باشه آدم کی جون نجات یبرا یولت تا -

 ...کرده بدنش ستون که شیدستها به داده هیتک او و زانو دو یرو من م،ینینش یم دو هر

 کند یم زیر چشم که شوم یم ؼرق چشمانش ی حوضچه درون من و کند یم نگاهم دلت با او

 آورده؟ سرت رو بالها نیا دختره اون اومده؟ سرت ییبال چه اد؟یم خون تیشانیپ -

 یرو خون یلرمز  زنگ، رد جز به کنم یم نگاه را دستم یولت و شود یم سیخ دستم کشم، یم دست ام یشانیپ به

 .کند یم بد را حالم انگشتانم

 کنم یم زمزمه بهت با

 دمینفهم اصال زد؟ ضربه سرم به یک -

 کنم یم اشاره افتاده آنطرفتر یکم که یچوب به و جوشد یم اشکم ی چشمه دوباره و

 کنه یم درد نمدریا پهلوم...رهیخاکش خورد تنم تمام...افتاد جونم به چون اون با کثافت -

 کند یم نگاهم یدلرحم با و شود یم جمع ؼصه از صورتش

 !یکن تیشکا دیبا -

 کنم یم نگاهش ترس با

 !اههیس روزگارم بفهمن بابام و مامان اگه نه -

 کند یم اشاره میسرتاپا به یناراحت با

 کارش یسزا به دیبا رن؟یگ یم ،یآمد خوش وطن به جشن برات خونه یبر شکلت و سر نیا با یکن یم فکر -

 ....رفته در لسر یلیخ هم حاال تا...برسه

 زنم یم زل میها لباس و  خودم به

 دارد خون رد که ام یشانیپ و است خاک ؼرق ام ممنعه و لباس و شده کنده میها دگمه از تا دو یکی



 ...رمینظ یب والعا

 نکند بارم که یلصار جمالت چه مامان

 دهد یم جواب بالفاصله او و خورد یم زنگ شیگوش دوباره

 ...اونجا نیایب...آره آره...است خرابه ساختمونِ  کی شون مدرسه پشت....ن؟ییکجا االن...بله...بله...میابراه آلا سالم -

 پرسم یم من و کند یم لطع را تماس کند، یم فوت که ینفس با و

 بود؟ مییدا -

 کند یم نییپا و باال را سرش اخم با

 هست شرؾ یب اون که ییجا یاومد یحساب چه رو -

 روم یم جلو یکم زانو با

  ش؟یآت -

 دیگو یم طنتیش با و اندازد یم ینگاه خودش با ام یکینزد به

 عمب برو کمی کن حفظ رو مطمئنه ی فاصله -

 دهم یم تاب یسر یکفر

 ...نکن تیاذ -

 کنم یم نگاهش التماس با

 نفهمن ام خانواده کن کمکم -

 اون دیشا ادیم االن ات ییدا نییپا میبر ایب....یکن پنهون ازشون یخوا یم یچطور درمونگاه، هم یبر پاسگاه هم دیبا -

 باشه داشته یفکر

 میگو یم وحشت با و کنم یم نگاه میرو شیپ داؼان و درب یها پله و نیزم با مینشست که یینجایا ارتفاع به

 نییپا امیب ها پله نیا از اگه عمرا -

 کند یم زمزمه و تکاند یم را شیها لباس ستد،یا یم که یحال در

 ن؟ییپا ببرمت کنم بؽلت یخوا یم -

 کند یم نثارم یبیعج ییپروو یلیخ کی شیچشمها کنم، یم بلند سر که دهیپر باال یابروها با

 کنم یم یتالف یروز کی دمیکش که رو یعذاب نیا ها؟ گذشت بهت خوش...پررو بچه -

 خورد یم دیام ی جرله دلم درون یزیچ

 ؟یشد دلواپسم -

 گرداند یم بر رو

 عمرا   -

 زنم یم لب ینشدن وصؾ یذول با

 !یشد عاشمم تو -

 کند یم مرتب دست با هم را شیموها حرفم به توجه یب

 !بچه یزد توهم -

 رساند یم ها پله نییپا را خودش جست چند با و 



 کنم یم نگاهش ترس با

 ن؟ییپا امیب یچطور من ؟یر یم کجا آتش -

 دوزد یم میچشمها در چشم یروزیپ لبخند با نییپا آن از

 نییپا یایب کنه کمکت و ادیب اعظمت ییِ دا میکن یم صبر -

 کنم یم نگاهش افتاده ی لوچه و لب با

 یکن یم تمیاذ چرا...آتش -

 ده یم مزه کردنت تیاذ چوت -

 خندد یم میرو به سخاوتمندانه او و کنم یم نگاهش ریمتح من

 !یبدجنس تو چمدر -
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 دهد یم دستم به را ام ممنعه

 ننداز در نیمه با منو نداره، ربط من به اصال-

 اندازم یم ینگاه چندش با خاک پر ی ممنعه به

! وحشتناکِ  ینجوریا که هم هام لباس! کنه یم درد فمراتم ریفم ستون نماط یالص االن کنم؟ چکار من پس هاربایم -

 خونه؟ برم یچطور

 کند یم یوارس را زده چسب یپرستار که را سرم زخم

 یکن یم جمعش هم خودت ،یزد خودت که هیگند -

 میگو یم یالیخ یب با احساسش کیتحر یبرا و ردیگ یم حرصم دستش از

 بسوزه من حال به دلش شتریب کنم فکر بندازم رو آتش به اصال... باشه -

 کشد یم هم در اخم

 !ها یگ ینم یابونیب ؼول اون به رو یخانوادگ مسائل خود، یب -

 ردیگ یم حرصم من ندفعهیا

 !نگو بهش اسمو نیا! ییدا -

 زند یم یشخندین



 خوبه؟ بگم یرنگ چشم خوشگل اد؟یب خوشت تو بهش بگم یچ -

 زنم یم لبخند ذوق با و بندد یم نمش نگاهم یروبرو آتش ی افهیل ناخودآگاه

 !ها یکن یم میرتیؼ یدار ا،یح یب ببند رو شتین -

 خونه؟ برم یچطور وضعم؟ و سر نیا با بکنم، یؼلط چه من یگ یم حاال نکن، عوض رو بحث هاربایم یوا -

 .اندازد یم باال شانه تنها او

 داخل ز،یم با شدنش پاره از آن شد، ینم مانتو میبرا گرید مانتو نیا اما نبود، شتریب خراش کی نداشت، الزم هیبخ سرم

 !شدنش یخاک و ها دگمه شدن کنده از هم نیا مدرسه،

 میافت یم راه درمانگاه یخروج در سمت به همراهش و کنم یم سرم را ام ممنعه

 کنم یم شیصدا التماس با میکن یم رد که را درمانگاه سالن

 ...ییدا -

 مهدا کنه لعنتت خدا -

 .ستدیا یم درمانگاه کوچک اطیح داخل

 .آورد یم در بشیج از را شیگوش

 .شود یم باز بناگوشم تا شمین من و

 .چسباند یم گوشش به را یگوش و ردیگ یم یا شماره و زند یم زل لشیموبا ی صفحه به او

 کند ینم نگاهم و کرده اخم

 ...ممیابراه...سالم نیمه -

 نیریگ ینم ادی منو اسم چرا شماها -

 !نمونه مادر...مهربون مادر بابا باشه...منه شیپ که گفتم بهت -

 بگردونمش کمی ببرمش خوام یم...ارمشینم امشب -

 ینینش پاش ریز تو اگه نداره یحرف شوهرت -

 گرفتم میتصم من ست،ین مهدا ریتمص...نکن ػیج ػیج نیمه -

 ارمشیم خودم مدرسه بعد فردا...یندار کار -

 .کند یم فوت را نفسش حرص با

 زند یم ؼر و دهد یم سر بشیج یتو را یگوش

 خانم مهدا ارمیم در جونت از بعدا -

 هاربایم -

 میکرد یم رو مونیزندگ میداشت داد، بهت منو ی شماره که اون کنه لعنت خدا! کوفت -

 نکنه درد دستت ییایدن ییدا نیبهتر تو -

 گرداند یبرم چندش با را صورتش

 یزد هم به رو حالم بسه -

 افتد یم درمانگاه یورود در سمت به نگاهش

 اومد هم تیابونیب ؼول ایب -



 کنم یم شیصدا یشاک و زنم یم زل نگاهش خط به

 !ییدا -

 دیگو یم و کند یم من یشبنیپ چسب به ینگاه و شود یم کمانینزد استوار یها لدم با آتش

 یسیبنو تیشکا یایب دیبا خودت تیشکا یبرا گفتن -

 ام شده مستاصل

 نکن باز جاها نجوریا به منو یپا! آتش خدا رو تو -

 بخنده بهمون و بره راه راست راست یخوا یم -

 !سوئد فرستادنم فردا بشه باز پاسگاه به پام اگه من...بشه درد دهن که بخنده نمدریا...آره -

 پرسد یم کندو یم نگاهم كیدل آتش

 سوئد؟ ؟یچ -

 گفتم؟ چه کردم؟ یؼلط چه شود، یم لطع نفسم

 ردیگ یم را میبازو ریز ییدا

 دهیپر سرت از عمل یخورد کتک پاشو پاشو -

 کند یم اتش به رو

 کنم جبران یروز کی بتونم ،یدیکش زحمت یلیخ -

 زند یم یبند مین لبخند آتش

 هاست ادم جون نجات من ی فهیوظ نکردم، یکار -

 دهد یم دست آتش با و آورد یم جلو را دستش هاربایم

 خواهد یم مانیپ و پر یخداحافظ کی دلم بیعج منم

 زنم یم ؼر شود، یم وصل هم به که نگاهمان

 میبد میتون ینم هم دست اسالمت خاطر به گهید...خداحافظ -

 ...بزنم ها حرؾ دست نیا از هاربایم یجلو ندارد تولع انگار اندازد یم باال را شیابروها و گزد یم لب آتش

 .کند یم نگاهم رؼضبیم مثل کنم یم نگاهش یولت که کند یم ینینماد ی سرفه هاربایم

 را شیها اخم نیا حاال گرفت یم گرم دخترش دوست با یکل هاربایم هست ادمی خوب کرده، باد رتشانیؼ من یبرا همه

 .بگذارم دلم یکجا

 نیخوب تا دو شما بابا باشه -

 .افتم یم راه هاربایم از جلوتر لهر با و

 .نمینش یم داخلش من و شود یم باز یبول یصدا با نیماش یدرها رسم، یم که نشیماش کینزد
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 میشو یم خارج مدرسه از رایسم و ترانه با

 کنم تیشکا برم آشؽال ی دختره اون از نتونستم ام خانواده اخالق خاطر به گهید-

 دیگو یم تاسؾ با رایسم

 بکنه یکار نیهمچ ترانه یروز کی کردم ینم هم رو فکرش اصال -

 ؟یفکر تو چرا ترانه...منم -

 دهد یم جواب کند نگاهم نکهیا بدون ترانه

 کی اگه ؟یزر دنید یرفت یبگ یکس به نکهیا بدون چرا! یکرد یفکر یب یلیخ هم تو نمیب یم کنم یم فکر یچ هر -

 ؟یکن چکار یخواست یم اوردیم سرت یبدتر یبال

 دهم یم تکان یسر

 بود ختمم مجلس امروز بود دهینرس آتش اگه کنه، یم داؼونم هم فکرش -

 زند یم ؼر رایسم

 نکنه خدا...ببند رو دهنت -

 دیگو یم جانیه با و ستدیا یم ترانه کدفعهی میرس یم که یآتشنشان یکینزد به

 !واستاده اونجا ییبرو دل تو پسر چه رو اونجا ها بچه یوا -

 دوزم یم چشم کند، یم نگاه ترانه که یطرف به

 کنند یم صحبت هم با و اند ستادهیا هم یروبرو هاربایم و آتش

 ؟یگ یم رو پسر کدوم -

 دیکن شیدرو رو چشماتون خودمه مال گهید نیا! واستاده تانتیکاپ کنار که همون -

 د؟یگو یم را هاربایم

 ه؟یمشک ابرو و چشم همون -

 !بشر نیا نازه چمدر! ام یمشک ابرو و چشم عاشك من اوؾ -

 .آورم ینم خودم یرو به اما روم یم سهیر خنده از دلم در

 .است من ییدا هاربایم میگو ینم و زند یم باال ام یبدجنس رگ

 اندازد یم ریز به سر و کند یم مرتب را اش ممنعه

 بشم والع ممبول دیبا حتما من ن،یباش مودب و نیمت!  دخترا -

 زند یم ؼر رایسم

 بِ یع من یبرا فمط انگار یچ همه -

 ردیگ یم یشگونیو شیپهلو از ترانه

 !کنه یم نگام داره خدا اوؾ...کنم یم دایم تو یبرا هم یکی بعدا...جلبک ببند -



 .میرو یم هاربایم و آتش طرؾ به و نخندم تا گزم یم لب

 جواب هم هاربایم و آتش و میکن یم سالم هم رایسم و من کند، یم یاحوالپرس و سالم مودب یلیخ ترانه میرس یم تا

 .دهند یم را سالممان

 اندازم یم هاربایم بؽل یتو را خودم برم و دور افراد اذهان کردن تیاذ یبرا من وحاال 

 عشمم بود شده تنگ برات دلم -

 کند یم جدا خودش از مرا یکالفگ با هاربایم

 !کارخانه ماتیتنظ رو یر یم باز یگرد یبرم و مدرسه یر یم الحمدهلل -

 رمیگ یم نظر تحت را برم و دور یها ادم کی به کی ی چهره و زنم یم یگشاد لبخند

 کند یم نگاهم زیت و کشد یم یپر نفس آتش

 .کند یم نگاهمان بهت با و مانده باز صدر یعل ؼار ی اندازه دهانش ترانه

 .اورد ینم در ماجرا از سر است معلوم و خندد یم رتیح با هم رایسم و

 پرسد یم زند، یم موج شیصدا در که یبهت با و کند یم جمع را فکش باالخره ترانه

 !خانم مهدا ؟یکن ینم یمعرف -

 .است تیشکا و گله از پر خانمش مهدا

 میگو یم یگشاد لبخند با و گذارم یم هاربایم کمر پشت را دستم

 !میابراه آلا...مییدا -

 .ستدیا یم صاؾ و کشد یم یراحت سر از ینفس د،یآ یم خودش به دوباره ترانه

 کنم یم هاربایم به رو

 جان رایسم و جان ترانه هستند، من یدوستا هم نایا ییدا -

 کند یم من به رو بعد و دیگو یم یارام خوشبختمِ  و دهد یم تکان سر ییدا

 م؟یبر -

 کنم یم اشاره آتش و او به طنتیش با

 دنبالم نیاومد و نیبود من نگران تونییتا دو االن -

 دیگو یم هاربایم و اندازد یم باال ییابرو آتش

 باشم نگرانت همش مجبورم یزد گند که بس -

 کنم یم صدا را نامش اعتراض با

 !ییدا -

 زند یم هاربایم ی شانه یرو یدست آتش

 !راحته المیخ دیهست شما گهید رم یم من پس میابراه آلا -

 کنم یم صدا را نامش معترض و کنم یم نگاه آتش به

 !آتش -

 .اندازد یم باال شانه و کند یم یدلبر ی خنده

 .کرد جبران را هاربایم کردن بؽل فهمم، یم را حرفش یمعن



 .نروم مییدا آؼوش در او یجلو بود داده هشدار

 کشد یم را دستم مچ هاربایم

 !گهید میبر -

 کشم یم دستش از را دستم مچ

 کنم یحافظ خدا دوستام با بذار -

 زند یم پچ گوشم درون و چسباند یم گوشم به را دهانش کنم، یم بؽلش و روم یم ترانه سمت به و

 یدار یباحال ییدا نیهمچ یبود نکرده رو -

 حاال حاال -

 کن فرض خودت ییزندا منو االن از -

 ترانه ببند -

 جلبک باش داشته رو تییزندا احترام -

 کنم یم یخداحافظ هم رایسم با و دهم یم تکان شیبرا یسر تاسؾ با
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 .کند یم بارم هیکنا و کرده بازخواستم یکل مامان هم هاربایم وجود با یحت

 .شوم خالص مامان یحرفها فشار از یکم باالخره تا کنم یم بازدم را نفسم آنمدر

 .هستم رفته، فرنگ ی پسرخاله آن ی کرده نشان من بروم ادمی مبادا کند، یم ذکر را آرش اسم هم شیحرفها تمام وسط

 .دارد یکوتاه عمر میها یخوش که یزندگ نیا به لعنت

 .کنم یم پاک و سمینو یم آرش یبرا یامیپ بار چند و دارم یبرم را میگوش

 هم مامان و دهد خبر مامان به دنشیفهم محض به ترسم یم یول دهم حیتوض شیبرا را هست دلم در انچه خواهد یم دلم

 .کند پست شیبرا و کرده یبند بسته مرا

 ...شده کم اتاق یهوا انگار شود، ینم چاق نفسم اما کشم یم نفس هم سر پشت دوباره

 .رمیم یم کنند جدا آتش از مرا اگر

 !ترسم یم من یول میبگو آتش به را آرش موضوع که کرد حتمینص یکل بودم هاربایم ی خانه که روزید

 کند رها مرا هیلض دنیفهم با آتش ترسم یم

 !یینگو او به چیه آرش از تو که ستینامرد داده، نشان تو به هم را عشمشش دفن محل یحت آتش دیگو یم هاربایم



 .کنم یم دق بزند، پس مرا متیحم دنیفهم با اگر بندم، یم پلک درد با من اما

 .دیلرز یم آتش یاحتمال نداشتن از تنم تمام من کرد یم حتینص و زند یم حرؾ او که یمدت تمام

 .گذارم یم یپاتخت یکشو داخل را یگوش

 .کنم یم فوت هوا در صدا با را بازدمم

 .زمیر یم هم به را میموها دست دو با و کرده باز را میموها ی رهیگ

 ردیگ یم جان ام حافظه در آتش یصدا

 "ندشونیبب من ریؼ یکس نذار.... لشنگن یلیخ موهات"  

 زنم یم لب لذت از پر ییصدا با جوشد، یم دلم درون ذوق

 "چشم...چشات شمی نینگ اون لوربون...آخ" 

 کنم یم بؽل را خودم

 ...میراض هم شیصدا ضرب دنیشن به یحت کند، یم را آتش یهوا و حال بیعج دلم

 ...رمیبگ را اش شماره ترسم یم که زند یم سر اتالم به زود به زود آنمدر و داده ریگ من به امروز مامان یول 

 .زدیبر هم به را میایدن و کند باز را در مامان شیصدا لیبد یب یها نت دنیشن نیح ترسم یم

 .شود یم اتالم وارد زدن در بدون مامان ام، ینیب شیپ طبك که هستم فکرها نیا در هنوز

 ...کرده شک من به حتما

 شوم یم رهیخ مامان به تعجب با

 ست؟ین برد، یم نام من یبرا که یتیشخص یب رفتار جزء کارش نیا

 اورده اتاق به را ام شده شسته یها لباس

 ؟ینگفت من به که شده پاره مانتوت نیا یک -

 چرخانم یم حدله در را چشمانم مردمک

 !شد پاره ، کرد ریگ زیم کی کنار به کنم فکر بود شیپ ماه کی  -

 !آتشم یوا...داد نجات مار آن شر از مرا آتشم که روز همان

 ؟یکن یم ینگهدار لباسات از ینجوریا -

 ...دوختمش هاربایم ی خانه روزید و بود شده کنده هم مانتوام یها دگمه که یندار خبر زیعز مادر تازه

 شرفتیپ یجا به یکن یم پسرفت روز به روز...مهدا یشد شلخته یلیخ -

 روند یم هوا به ها آن و کنم یم فوت را دهانم یجلو یموها

 آره؟.خورم ینم خواهرتون پسر درد به گهید خدا شکر شما فاتیتوص نیا با -

 .رود یم ادمی حرفم و افتم یم سکسکه به که کند یم نگاهم یظیؼ چنان با مامان

 شود باز مولع یب که یدهان به لعنت

 !شهیم مو پر خونه کن، جمعشون نذار، باز رو موهات خونه تو -

 زند یم زل ام یشانیپ به دلت با و شود یم کمینزد مامان که کنم یم جمع سرم یباال را میموها یحوصلگ یب با

 ت؟یشونیپ رو هیچ خراش نیا -



 .نشود دهید ام یشانیپ یرو زخم رد تا زمیبر ام یشانیپ یتو را میموها از یکم رفت ادمی اوه اوه

 نیزم خوردم -

 ندارد باور را حرفم کشد، یم هم در اخم

 خودت چشم از یدید یچ هر ،یببر منو یآبرو زیمهرانگ و بزرگ خانم یجلو اگه مهدا ات؟ یسالگ سه به یبرگشت -

 یدید

 .رود یم ادمی دنیکش نفس انداخته، سرد آب از پر یحوض درون مرا انگار

 ند؟یایب رانیا به ها آن است لرار نکند

 ....کن رحم آتشم و دلم حال و من به خودت خدا ای
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 .کند یم سوال من از میابراه از بس از خورد یم مرا مخ ترانه میهست مدرسه داخل که روز مدت تمام

 ندیآ یم ما ی خانه سمت به من همراه و کردند رها را خالفشان یها برنامه تمام روم یم خانه سمت که هم حاال

 دنبالت؟ ادینم امروز -

  کشم یم یهوف کالفه

 هاربایم باز حاال یبود آرش عاشك روزید تا نداره، ازدواج لصد هاربایم! بردار کچلم سر از دست ترانه -

 زند یم کمر به دست

 !شهیم من عاشك ؟مطمئنمیدار خبر دلش از کجا از تو هم بعدش! میابراه آلا.. بگو رو اسمشون لشنگ اوال -

 کنم یم درشت شیبرا را میچشمها

 !یلعنت ی دهیند شوهر! بابا یکرد خلم -

 زند یم ؼر هم رایسم

 بوده یماهر شناگر وگرنه دهید ینم آب -

 ریسم ببند -

 آورد یم در را شیادا و کند یم کج را دهانش هم رایسم

 !ریسم ببند -

 زنم یم لب برم یم باال سر که همانطور م،یا دهیرس یآتشنشان کینزد

 ...شکستِ  هاربایم -



 ...ماند یم دهانم انیم حرؾ و افتد یم شور به دلم یآتشنشان داخل به ادیز آمد و رفت دنید با کدفعهی اما

 .است یعیطب ریؼ اد،یز تردد نیا

 دیگو یم ترس با و ردیگ یم را نگاهم رد ترانه ام، جمله شدن لطع با

 خبره؟ چه اونجا! عباس حضرت ای -

 ...شده فلج میپاها کنم یم احساس

 دوزم یم چشم روبرو به تر دلت با

 .رود یم رونیب بدنم از روح کند، یم وصل یآتشنشان یورود وارید به ها اتشنشان از یکی که یاهیس ی پارچه دنید با

 لرزد یم میها لب آب، از افتاده رونیب یماه مثل و کرده ریگ میگلو انیم نفسم

 ...دهیچسب نیزم به من یپاها اما کنند یم تند لدم یآتشنشان طرؾ به رایسم و ترانه

 گردند یبرم عمب به رفته، لدم دو ها بچه

 ؟یخوب شده؟ چت مهدا! یعل ای -

 زنم یم لب وار چارهیب و دوزم یم ها بچه به را رممم یب نگاه

 آتشم -

 کنند یم سموط چشمانم از اشک ها دانه دانه و

 زند یم تشر ترانه

 ...احمك ریبگ گاز رو زبونت -

 لرزد یم وضوح به هم دو نیا بدن و تن

  کشد یم را دستم ترانه

 افتاده یاتفال چه یفهم ینم یواست نجایا صبح تا -

 کشم یم دستش از را دستم

 خبره چه... اونجا... بفهمم...خوام ینم -

 .است مسلط خودش به یول کرده خی هم او یها دست رد،یگ یم را گرمید دست هم رایسم

 ...نباشه یزیچ دیشا...ارین بد دلت به جون مهدا -

 .چسبد یم را دستم مچ ترانه دوباره

 .دارم رفتن حك به یبیعج لیم من و کشند یم جلو طرؾ به را میدستها

 .شوم یم آوار نیزم یرو یلبل یجا همان و ندارم رفتن راه توان یحت من نباشند دو نیا اگر که

 ...کشد یم را انتظارمان آنچه به لعنت
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 کنار ز،یم یرو را یعکس کرده، ورم و لرمز ییچشمها با ها اتشنشان از یکی همزمان م،یرس یم که یآتشنشان یروبرو

 .گذارد یم اهیس ی پارچه

 .زنم یم هك و نمینب را عکس لاب داخل عکس تا بندم یم چشم

 شود جدا بدنم از روح نمانده یزیچ

 آورد یم بر نهادم از آه ترانه سوز پر یصدا که

 !آتشنشان عمو! نه! خدا ای -

 .زنم یم زل میروبرو عکس به ترس و بهت با و کنم یم باز پلک عجله با

 زنم یم میلبها یرو را دستم کؾ

 .ردیگ یم راه صورتم یرو ناباورم یها چشم از مهابا یب میها اشک و شده نیسنگ ام نهیس

 ...باشند زده مهربان مرد آن عکِس  یرو را اهیس رمان آن ندارد امکان

 .است چشمانم یجلو هنوز لبخندش و صدا

 بود زود شیبرا مرگ

 .گذارد یم ام شانه یرو را سرش ترانه

 .کند یم هك هك طالت یب و زند یم چنگ میبازو به

 .زند یم زار و ردیگ یم دستانش انیم را صورتش و ندینش یم جدول ی لبه هم رایسم

 ...را مهربان مرد آن رفتن میکن ینم باور کداممان چیه

 .رمیبگ ذهنم یتو را شیها خاطره گرفتنِ  جان یجلو توانم ینم یحت رمیبگ را میها اشک یجلو توانم ینم

 .فشارد یم را للبم آتش و من یکینزد یبرا اش یانیپادرم و زند یم زنگ گوشم درون کلماتش ی جمله به جمله

 ... بسته پلک ایدن نیا یرو به و  داده هیتک وارید به یکی لرارن، یب هم ها آتشنشان

 .زدیر یم اشک ؼرور بدون یکی و کرده بؽل را شیزانوها و نشسته نیزم یرو یکی

 ...سوزند یم نگونهیا شیبرا همه که بوده خوب آنمدر عمو شک بدون

 ...شود بازنشسته بود لرار امسال من یوا یا

 کشد یم آؼوش در را او و رود یم سمتش ترانه که کند یم هیگر یتاب یب با آنمدر رایسم

 کنن یم نگاهمون دارن...زشته... ریسم! سیه -

 کنم باز پلک شود یم باعث ییصدا که زنم یم هیتک سرم پشت ستون به و دهم یم فشار هم یرو را میها پلک

 مهدا -

 .دیا یم گوشم کنار از که است آتش یزخم و گرفته یصدا

 .است سالم آتشم زند، یم سو سو یدیام نور دلم درون

 .دیآ ینم لامتش به اهیس لباس و است ختهیر هم به شیموها نمش،یبب تا کنم یم کج را سرم



 زنم یم لب

 ...عمو -

 کشد یم بند به را کلمات یسخت با بعد و دهد یم فشار هم به را شیلبها

 شد سرم به.... یخاک چه... یدید -

 .ردیگ یم راه ششیر ته نیب شیها اشک و دهد یم فشار هم یرو را سرخش یچشمها

 کنم یم زمزمه را اسمش انهیدلجو

 ...آتش -

 اون بدون حاال...کردم سر باهاش رو شبام و روز ساله چند من روزتوِن، و حال نیا و نشیدید ماه چند شما اگه -

 کنم؟ کار نجایا یچطور

 .لرزد یم شیها شانه و برد یم فرو بانیگر در تواند یم تا را سرش

 اوردمیب پناه من به او و رمیبگ آؼوش در را سرش خواهم یم دلم

 .کنم یم حس را کالمش درد اوج

 .دیآ یم باال تکه تکه نفسش یولت کشد یم ریت للبم

 کند یم شیصدا یکی

 داره کارت فرمانده! انیک -

 کند یم پاک را شیها اشک دست پشت با آتش

  امیم االن بگو -

 .ستدیا یم ام نهیس به نهیس

 ...شده محصور چشمانش ی حدله یلرمز انیم نگاهش النیگ جنگل

 ندارم را حالش نیا دنید طالت رد،یگ یم آتش شیبرا دلم

 زند یم لب دارش خش یصدا با

 !باشه...خونه برو -

 .سوزم یم چشمانش ی گرفته آتش جنگل درون

 .میگو یم باشه سر حرکت با

 .دود یم یآتشنشان ساختمان سمت عجله با و زند یم یمحو و تلخ لبخند

 

 ۹۱لسمت#

  آتش_یمهدا#

 

 

 

 

 



 

 !ستین خانه شوم،مامان یم خانه وارد

 .ستین یول گردم یم را خانه تمام

 .کنم یم رها خانه داخل را  میصدا و سر پر ی هیگر م،یتنها خانه در فهمم یم که ولت همان از من و 

 ...شوم ینم ارام زمیر یم اشک چه هر

 .روم یم اتالم ی پنجره پشت به

 .کنم یم تکرار را شیها خاطره تار ینگاه با و زنم یم زل یاتشنشان به و کنم یم رها سرم پشت را  پرده

 !نبود هم رمردیپ هنوز

 !یوالع مرد کی

 مهربان انسان کی

 !رفته حاال که ؾیح

 

 

........ 

 .ندیآ یم خانه به رترید شب و اند شده دعوت یکار یمهمان کی به بابا با دیگو یم و زند یم زنگ مامان 

 !عصرانه نه و ام خورده نهار نه

 ....دلواپسم آتش یبرا و است ؼروب به رو هوا

 .شود کیتار کامال هوا تا کنم یم صبر نیهم یبرا هستند آتشنشان عمو مراسم ریدرگ امروز دانم یم

 .کنم یم لفل را اتاق در

 میها پلک پشت از آتشنشان عمو ی افهیل اندازد، یم جنگ ام حنجره به یتلخ بؽض اندازم، یم میها شانه یرو را کاپشنش

 .رود ینم

 .کنم یم دعوت آتش یصدا دنیشن به را تابم یب دل

 .رمیگ یم را اش شماره و دهم یم هیتک تخت تاج به

 چدیپ یم یگوش درون اش گرفته یصدا نکهیا تا گزم یم لب و ردیگ یم ضربان للبم

 ...الو -

 دهد یم ادامه و دیآ یم در بستن یصدا

 ؟ییتو... مهدا -

 باشد نداشته ارتعاش میصدا کنم یم یسع

 ؟یخوب -

 دهم صیتشخ توانم یم هم را شیصدا درد کشد، یم یپر نفس

 دادم دست از رو بابام دوباره انگار...هیشکل چه بودن خوب رفته ادمی! اصال -

 کنم آرومت تونستم یم کاش -

 شود یم بؽض از پر شیصدا



 ...یلیخ...یبد دست از رو پدر کی ،یحام کی دوست، کی تلخِ  یلیخ -

 شد؟ ینجوریا طور چه -

 ...آه...کرده یم درست یدست بمب اش خونه نیزم ریز تو فکر یب آدم کی -

 آورد یم کم نفس

 خراب سرش یرو انفجار شدت و موج از هم اشون خونه و شهیم منفجر کرده، یم کار باهاش داشته که یمواد -

 ....آوار ریز خودش اما کشه یم رونیب اوار ریز از اونو و ره یم نجاتش یبرا یعیشف....شهیم

 کند لیتکم را اش جمله تواند ینم

 شود تر آرام تا کنم یم صبر من و میکن یم سکوت دو هر

 آتش -

 ...بود شیپ روز سه دخترش یعروس -

 زنم یم ام گونه یرو دست کؾ با

 ...یوا یا -

 م،یر یم سرکار که صبح کرد ینیب شیپ شهینم اصال... نداره رحم کدوممون چیه به!...ماست کار نیا! بچه ینیب یم -

 خونه میبرگرد هم شب

 زنم یم لب وجودم تمام با

 نزن حرؾ زایچ نیا از خدا رو تو...کن تمومش...نگو -

 ...یروز کی اگه! یندار رو دنشیشن طالت یحت تو نیبب...گم یم دارم رو تیوالع خب -

 پرم یم حرفش وسط

 نیا از ادیم دلت چطور بعدا نشده، خشک اشکم دمید یآتشنشان یجلو رو عمو عکس که ظهر از من!... بسه آتش -

 ؟یبزن من یبرا حرفا

 شود یم تازه داؼش دوباره

 ...سرکار برم یچطور اون بدون فردا از...آتشنشان عمو...یآ -

 زدیر یم هم به را احوالم و حال اتش، بؽض و ردیگ یم راه دوباره اریاخت یب میها اشک

 ندارم رو حالت نیا طالت! نکن بؽض بشم فدات -

 شود یم ختهیآم یتلخ ی خنده به لحنش بعد و کند یم مکث یکم

 ه؟یچ بشم فدات! بچه نکن استفاده سوء تیمولع از -

 دیآ یم کش یسخت به هم من یلبها است، یمسر لبخندش

 بودم؟ کجا االن داشتم دوست یدون یم -

 ستین خوب حالت کنم فکر بخواب ریبگ برو....بدونم خوام ینم و دونم ینم -

 بدم ات یدلدار و بکشم موهات تو دست من و پاهام رو یبذار رو سرت باشم، شتیپ خواست یم دلم -

 پرسم یم شده هول من و کند یم سکوت

 ؟یرفت...الو -

 ینیب یم کابوس یدار برو تو یول نرفتم -



 شیآت دارم دوستت -

 کند یم زمزمه آرام هم او مکث هیثان چند از بعد

 منم -

 کشم یم ػیج بلند یصدا با بعد و شوم ینم حرفش ی متوجه اول

 بگو گهید کباری ؟یگفت یچ ؟یچ -

 دارد خنده لحنش

 !بچه بخواب برو -

 !بگو گهید کباری آتش من جانِ ! یوا -

 ریبخ شب! عمرا   -

 تو یخوب یلیخ یعنی...خوابم ینم صبح تا من یعنی! پسر عاشمتم یعنی آخ -

 !فضا رو برو بعد بگم بهت گهید جمله کی کن صبر...نکن ػیج ػیج نمدریا -

 کند یم یطوالن را سکوتش و کند ینم مدارا من للب با هم او شوم یم گوش سراپا

 زدم رو نالصه سکته گهید بزن حرؾ یوا -

 چدیپ یم جانم پود و تار در اش خنده زیر یصدا

 ...نداره تکرار گهید سال صد تا که کن گوش خوب پس یشنو یم من زبون از کباری فمط رو حرفها نجوریا نیبب -

 کند یم صاؾ را شیصدا

 !یشد من عاشك که خوشحالم...کنه آرومم و بخندونه منو هوا و حال نیا تو تونست ینم کس چیه!... مهدا -

 کنم یم مچاله کاپشنش آؼوش انیم را خودم حرفش مسخ و گزم یم لب...دارد را ام نهیس از خروج لصد ام جنبه یب للب

 کند یم زمزمه که

 نگیریج نگیریج ریبخ شبت -

  کنم زمزمه" ریبخ هم تو شب"  هیشب یزیچ توانم یم فمط

 کشم یم ػیج جانیه و ذوق با و گذارم یم کنار را خودم با یستیرودربا کند یم لطع را تماس یولت

 !نه...خدا یوا -
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 زند یم ؼر و کرده زانیآو هم را شیپاها و نشسته ما طرؾ به زیم یرو رایسم

 کردن، دعوا هم با یکل باشه یک دست ونیزیتلو کنترل سر شبید کردن خورد رو اعصابم گهید بابام و مامان نیا -

 پناه اتالم تو برم دعواهاشون دست از دیبا فمط نه،یبب اخبار خواد یم همش هم بابام نه،یبب شبکه کی خواهد یم مامانم

 رمیبگ

 دیگو یم پر دهان با و زند یم چشیساندو به یگاز ترانه

 روانشناس یجا شونیببر دیبا -

 دهد یم تاب یگردن رایسم

 سازن ینم هم با نایا جان دکتر بگم روانشناس یجا ببرم و رمیبگ رو بابام و مامان دست مونده نمیهم -

 دهد یم ادامه را رایسم حرؾ و دهد یم لورت را اش لممه ترانه

 !کن رحمت ضعؾ لطفا گذشته شدنشون خوب از نایا جان تپل گه یم هم دکتر -

 میگو یم متفکر من و کند یم ترانه نثار یکوفت دیآ یم بدش تپل لمب از که رایسم

 ...نداره رو لابلش که کنترل حلمش، تو کنم یم رو ونیزیتلو بشم، آتش زن اگه یول من -

 زند یم خنده ریز بلند یصدا با ترانه

 ! مهدا یجهان یعاشما آخر تو یعنی -

 خوبه؟ حالش االن یعنی یوا...ادیبرم دستم از عشمم یبرا که هیکار تنها کنم یم خواهش -

 به را ولتمان ما و امدهین هم ورزشمان ریدب و اند  آمده توک و تک حاال نیهم از ها بچه و است سال ی شنبه سه نیآخر

 .میگذران یم گفتن پرت و چرت

 !گذاشته یلرار یب یبنا دلم دم،یند را آتش آمدم، مدرسه به که صبح

 ...مهدا یزد هم به رو حالم آخ -

 زنم یم زل یفرض یا نمطه به 

 وگرنه بشه پرت حواسم گم یم چرت...فتهیش هم آتش و یِ سور چهارشنبه امشب دهنمه، تو للبم استرس از...ترانه ببند -

 ادینم باال نفسم استرس از

 دیگو یم افتخار با ترانه

 ...ستین آتشنشان عشمم که خودم خوشبحال -

  پرسد یم متفکر بعد و کند یم مکث یکم

 است؟ کاره چه جانت ییدا مهدا یراست -

 کند یم زدن حرؾ به شروع رایسم که ام نداده را ترانه جواب هنوز

 !متنفرم گارِت،یس و جرله و شیآت یچ هر از -

 .زنم یم زل د،یگو یم بؽض با را جمله نیا که رایسم به و کنم یم بلند سر

  زنم، یم صدا را نامش که بهت با شده، جمع اشک یحباب چشمانش درون

 ....ریسم -

 خورد یم ُسر صورتش یرو و شود یم لطره اشکش حباب

 کرده؟ عادت تامونیاذ به گفت ایآخر اون ادتونهی...شدم ینجوریا شده دیشه آتشنشان عمو که یروز از -

 .ترکد یم ده،یچسب را ام خرخره خیب صبح از که یبؽض کدفعهی. میرو یم فرو خودمان در هم ترانه و من



 زنم یم هك و گذارم یم میها دست یرو را سرم و گذاشته زیم یرو را میدستها ارنج

 اگه! جنگ اومدن انگار کنن یم یباز شیآت و ابونیخ تو ختنیر نیهمچ نامردا...دیکن دعا آتشم یبرا! بده حالم ها بچه -

 کنم یم دق من بشه شیکار شمیآت

 .زنم یم زار من و لرزاند یم را کالس یها شهیش یا ترله یصدا همانجا

 هاتون خونه نیگمش نیبر -

 زند یم لب انهیدلجو و چدیپ یم دورم را دستش ترانه

 !یشد حساس یادیز گهید تو بشه؟ شیکار نکرده یخدا لراره مگه! بشم فدات ارین دلت به بد...سیه -

 اورم یم لیدل ام یلرار یب یبرا

 ...بودن خدمت به آماده صبح از...نبود صبح -

 کشد یم باال را اش ینیب رایسم

 حفظش یخطر هر از خدا یبخون" نیالراحم ارحم هو و حافظا ریخ فاهلل"  یکس یبرا اگه گه یم مامانم!  مهدا نیبب -

 کنه یم

 زنم یم زل صورتش به و کنم یم بلند سر

 نداده ادمی زایچ نیا از من مامان ؟یسینو یم برام... ندارم ادی من-

 رود یم فشیک سمت و پرد یم نییپا زیم یرو از

 !خوبه یلیخ اونم سمینو یم برات هم رو یالکرس هیآ سم،ینو یم برات که بله -

 شود یم کالس وارد پوریعل خانم دهد، یم دستم به را شده نوشته یدعا که رایسم

 شده تموم کالس میتا هاتون خونه نیبر! لطعه برلا ها بچه -

 دیگو یم جون آخ ها یدبستان بچه مثل بلند یصدا با ترانه

 شود یم رهیخ من به بعد و کند یم نگاهش حسرت با پوریعل خانم

 چشه؟ نیا -

 کند یم کوله و کج را صورتش ترانه

 داده رد یطفل خانم یچیه -

 زنم یم شیپهلو به ارنج با

 !ترانه -

 دهد یم لرار مخاطب را ترانه و دهد یم تکان افسوس به یسر پوریعل خانم

 !بده رد داره حك باشه دوست تو با یک هر -

 .کند یم صدا را پوریعل خانم نام ػیج با ترانه و میخند یم رایسم و من

 کند یم شروع را شیها حتینص دوباره هست اش فهیوظ انگار و خندد یم پوریعل خانم

 ....سازه سرنوشت یلیخ شما یبرا سال نیا درساتون به نیبد رو حواستون کمی -

 پرد یم حرفش وسط ترانه

 شد ساخته که مهدا و من سرنوشت خدا شکر -

 دهد یم ادامه پوریعل خانم و روم یم سمتش یا ؼره چشم



 یا ترله ؛یشیآت لباساتون رو کولتی خونه، نیبر نییپا نیبنداز رو سرتون هم االن! خب! ریبگ یشوخ به رو یچ همه -

 نندازن یزیچ

 میافت یم راه یخروج در و اطیح سمت به لمانیوسا برداشتن بعد و مییگو یم چشم
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 به اش کوله با و دود یم یپسر سمت رایسم نمیب یم کدفعهی که میا نرفته شتریب لدم چند م،یزن یم رونیب که مدرسه در از

 .کند یم بارش راهیب و بد و کوبد یم او ی شانه و سر

 سمتش به هم ما کند یم حمله سمتش به پسر آن که بعد یول میزن یم زل شیکارها و او به واج و هاج ترانه با اول

 .میدو یم

 کند یم پسرک ی حواله هم راهیب و بد ػیج ػیج با همانطور و دارد یبرنم زدن و تمال از دست رایسم

 نیندار وجدان مگه شما...نیفروش یم هیچ نایا... آشؽاال...کثافتا -

 کشد یم دستش از را رایسم ی کوله مان،یروبرو الؼر و بلند لد پسر

 دارم؟ کاریچ تو به من چته؟ یوحش یهو -

 زند یم هیگر ریز رایسم

 رن؟یم یم نفر چند تو کار نیا خاطر به یدون یم تو -

 گذارم یم رایسم ی شانه یرو دست

 کن ولش ریسم -

 کوبد یم اش نهیس یتو را رایسم ی کوله پسرک

 کم شرت -

 دارد یبرم یالت پیتر باز ترانه

 خفه لطفا -

 کشد یم را زدیر یم اشک که رایسم دست و

 کردن ینم رو کارا نیا که دنیفهم یم اگه نایا میبر ایب -

 کشد یم شیموها نیب یدست پسر

 دیزن یم حرؾ من با لاتال مثل کردم چکار مگه بابا دادیب و داد یا -



 کشد یم رونیب ترانه دست از را دستش رایسم

 نیهم با خواد یم دلم شده؟ دیشه نایهم یبرا آتشنشان کی شیپ روز چند یدون یم ؟یفروش ینم یدست بمب تو مگه -

 !بجواَم رو ات خرخره دندونام

 جود یم شدت با را آدامسش الیخ یب پسر

 هم کیکوچ حال و عشك کی یعنی دارم، چکار آتشنشانا به من! بده گهید یجا رو تیروز خدا یوحش بابا برو -

 ستین حممون

 کند یم دورمان پسر آن از و کشد یم خودش با را ما ترانه و کنم یم نگاه را پسرک ظیؼ با من

 زند یم ؼر لب ریز

 !ینزن حرؾ یبش الل! کنه منفجر رو زبونت یساخت که بمبا همون یاله! حاله و عشك دنبال! القیی دراز -

 

 .ستین یآتشنشان در هم باز آتش م،یکن یم یحافظ خدا هم از خراب یحال و حس با

 کنم یم فوت هوا در و خوانم یم کاؼذ یرو از شیبرا را نوشته رایسم که ییدعا

 !جانان کند حفظت میبرا خدا یاله

.......... 

 مشکوک یکم آرش نگرفتن  تماس و نزدن زنگ. برم یم پناه اتالم به مامان یها جواب و سوال از بعد رسم یم که خانه

 .است

 ...اند نکرده ییرونما شان نمشه از هنوز یول است سال آخر کینزد اند، دهیکش میبرا یا نمشه چه دانم ینم

 .نمینش یم تختم یرو و کنم یم پرت اتاق وسط را ام کوله کنم، یم لفل را اتالم در

 .است خاموش خطش رم،یگ یم را آتش ی شماره طالت یب و اورم یم در را لمیموبا ،یپاتخت یکشو داخل از

 دهم یم فشار هم یرو را میپلکها

 "باش مرالبش خودت ایخدا" 

 کنم یم پیتا شیبرا

 "دلواپستم بزن، زنگ بهم یدید رو اممیپ ولت هر آتشم،" 

 .رسانم یم میها یدلتنگ ی پنجره یروبرو و اتالم به را خودم دوباره و خورم یم نهار لممه دو مامان زور به

 .است یخال شانیها نیماش ی انهیآش

 .اند رفته تیمامور یبرا همه

 دهم یم فحش و پرم یم هوا متر کی ترس از من و زند یم ترله یکس گوشم ریز

 !نیبش در به در -

 .رود یم هوا به دنیترک یصدا همراهِ  هم ها نیماش یرهایآژ یصدا و دیآ یم ترله از تر بیمه ییصدا

 زنم یم زار صدا یب و طالت یب و رمیگ یم را میها گوش

 ن؟یندار درک شما مگه ن؟یندار دل شما مگه! نینزن! ایلعنت نینزن -

 

 .ام شده جمع خودم در آب یب انارِ  کی مثل است، خاموش آتش یگوش هنوز و گذشته شب هشت از ساعت



 .شود یم هم شتریب شود، ینم که شود ینم لطع یا لحظه ترله و دنیترک یصداها

 افتد یم شور به دلم باز و رمیگ یم آرام یکم

 کنم یم پیتا شیبرا دوباره

 "خوابم ینم یند امیپ بهم تا من بده، امیپ بهم یکرد روشن رو خطتت ولت هر عشمم" 

 .ام زده زل اتالم ی پنجره به و ام دهیکش خودم دور را آتش کاپشن من اما دهیخواب مامان گرید

 شده اضافه هم سوت و دست یصدا ها؛ نیماش ی مظلومانه ریآژ و دنیترک سوختن، ها، ترله یصدا به

 اند گرفته یعروس انگار

 .کردند ینم جنگ دانیم نگونهیا را ابانیخ االن بود، آتشنشان کی بندِ  دلش کس هر اگر

 . است خاموش هم باز رم،یگ یم را اش شماره دوباره

 .بوسم یم را شده حک توریمانت بر که اسمش یرو

 !بمان سالم آتشم

 .گردد یبرم مرکز به که شنوم یم را یآتشنشان نیماش کی یصدا که است شب نصؾ از بعد سه ساعت

 .دوم یم پنجره سمت هول و عجله با

 .دیآ یم در پرواز به یاتشنشان تا دلم و افتد یم تخت یرو همانجا آتش کاپشن

 است؟ نیماش آن داخل آتشم یعنی
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 .میبرگرد انهیآش به دهد یم دستور فرمانده و شود یم تر خلوت شهر شب، نصؾ از بعد سه ساعت باالخره

 .میگرد یبرم انهیآش به که میهست ینیماش نیاول ما

 !میرمم یب و خسته

 .زدیر یم کولمان و سر از یخستگ

 .خواهد یم گرم آب دوش کی دلم ده،یچسب سرم به و کرده عرق لباس کاله ریز میموها

 ...داده یشتریب ضعؾ را اعصابم و کرده مضاعؾ ام یخستگ بر لباس ینیسنگ

 در اشک ابش،یؼ از یگاه از هر امسال یول داد یم هیروح تکمان تک به یکل پارسال زند، یم پر یعیشف یبرا دلم

 .شود یم جمع کداممان هر چشمان



 !رفته سرم ریز روز چند پدرش، شهادت خبر دنِ یشن بعد  دخترش

 .ندارم لباس ضیتعو توان یحت کشم، یم دراز تخت یرو و روم یم شگاهیآسا به میها لباس همان با

 .بخورد یچا تا رود یم آشپزخانه سمت به هم وشیدار برده، خوابش ده،ینکش دراز هنوز که دیفر

 .کنم یم جدا شارژ از را ببرم خودم با بودم کرده فراموش و بودم زده شارژ به که را میگوش

 .شود روشن یگوش تا دهم یم فشار را کنارش ی دگمه

 .دارم مهدا و مامان از امیپ و رفته دست از تماس یکل

 !دلبر دخترک اورد، یم پناه ام خسته یها لب  به لبخند

 ...کرده ارسال را شیها یدلواپس مامان یهمپا

 کنم یم باز را مامان امیپ

 "بده بهم رو تیسالمت خبر یکرد روشن رو تیگوش! سپردمت خدا به جان آتش" 

 ...ایرو مامان بشم مهربونت للب یفدا

 نوشته آخر در و گفته شیها یدلواپس از اش همه در و داده امیپ تا چند کنم، یم باز را مهدا امیپ ادیز ی وسوسه با حاال و

 .خوابد ینم ، رمینگ تماس او با تا

 .خوابد ینم نشود، من از یخبر یولت تا ها شب نطوریا دانم یم رم،یگ یم را مامان ی شماره اول

 دهد یم جواب بوق نیاول با

 پسرم؟ یخوب!ینباش خسته...بشم لوربونت جانم -

 زنم یم لبخند

 ...خوبم شکر یاله...فتهیب برام یاتفال و یکن دعام شما شهیم مگه -

 شد راحت تیسالمت از المیخ! مادر کن استراحت برو بگردم سرت دور -

 ؟یندار میکار....باشه...عشمم نکنه خدا -

 خدا پناه در...تیسالمت فمط جان، مامان نه -

 نه؟ ای بزنم زنگ هم مهدا به که مانم یم دل دو کند، یم که لطع

 .است خواب االن و ماند یم داریب کرده ادعا دیشا

 کنم یم پیتا شیبرا

 "؟یداریب" 

 .لرزد یم دستم درون یگوش نه، ای دهیرس او به اممیپ هنوز

 زده زنگ

 .است دلواپسم مامان یها یدلواپس مثل است، یوالع عشمش

 چدیپ یم یگوش درون بؽضش پر یصدا کنم، یم وصل را تماس تا

 !یاومد که شکر یاله! یباش نیماش تو هم تو داشتم شک فمط انه،یآش تو رفت نتونیماش دمید شم؟ فدات یاومد -

 زنم یم لب محبت با

 سالم لکیع -

 ردیگ یم آرام یکم



 !سالم نیببخش....بشم لشنگت یصدا لوربون -

 ؟یداریب چرا تو نگفتن؟ رو الال گنجشک مگه -

 دیگو یم هیگال با

 بخوابم؟ ال ال گنجشک با دیبا که اتم خواهرزاده من مگه یکن یم تمیاذ چرا! شیآت -

  خندم یم خوردنش حرص ار

 کنم یم شیصدا محبت پر و آرام

 مهدا؟ -

 جانم؟...فدات مهدا -

 زنم یم لب و مانم یم مات عشمش حجم نیا از

 برام یبمون...دختر نکنه خدا -

  ؟یبود من با االن یوا -

 دهد یم ادامه که خندم یم صدا با

 بود؟ خاموش تیگوش چرا انیک یآلا.... بشنوم رو صدات گهید کباری کردم یم دعا فمط... صبح از کردم دق خدا به -

 ترکوندن؟ ترله و کردن یباز شیات مردم نهمهیا امسال چرا

 شود یم كیعم لبخندم

 هر هم مردم یباز شیآت....ببرمش خودم با رفت ادمی زدمش شارژ به شد، خاموش و شد صفر شارژش میگوش نیبب -

 !یکرد دلت بهشون گهید جور کی تو امسال! دختر گل نهیهم سال

 چدیپ یم یگوش در شیصدا دهد، یم لورت را دهانش آب

 ! نیبب -

 !ها یگ یم یه منو کالم کهیت اِ  اِ  -

 دیآ یم اش خنده زیر یصدا

 !عاشمتم شیآت -

 !هجده مثبت یحرفها خط تو رفت باز -

 ردیگ یم خاص حزن کی شیصدا

 رو دعاهاش تیسالمت یبرا دفعه صد ظهر از من و نوشته کاؼذ یتو برام رایسم...خوندم دعا بار نیاول یبرا امشب -

 خوندم

 کشم یم دراز تخت یرو

 بخونه دعا آدم یسالمت یبرا یمشکل مو دختر کی بشود چه...جان یا -

 ؟ یکن یم کار چه االن -

 کنم یم دست به دست را یگوش و خوابم یم کطرفهی

 کنم یم استراحت کمی نخوره تیمامور اگه هالکم یعنی دم،یکش دراز تخت رو فعال -

 پرسم یم شود، یم یطوالن که سکوتش بندم، یم پلک یخستگ از

 ؟یرفت کجا -



 ؟یدیکش دراز یچطور االن...نجامیهم -

 کنم یم زمزمه" یچ" فهمم ینم را حرفش یمعن که یحال در و کشم یم هم در ابرو

 ! پشت؟ به پهلو، به باز، طاق -

 دهم یم تاب ییابرو یجیگ حالت با

 کردم دراز تخت یرو هم رو دستم کی گرفتم، رو یگوش که دستم کی با دمیخواب پهلو به-
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 بگم؟ یزیچ کی -

 کنم یم مهار را ام ازهیخم

 بگو تا ده -

 دیگو یم یآرام یصدا با بعد و کند یم مکث یکم

 ه؟یخال دستتون یرو من سرِ  یِ جا چمدر نیکرد توجه -

 چشمانم و پرد یم سرم از خواب کدفعهی کنم یم یحالج سرم یتو را حرفش یولت و شوم ینم حرفش ی متوجه اول

 شود یم درشت

 ینیب یم خواب یدار بچه بخواب برو! لعنت طونیش بر یا!... مهدا -

 ندازه؟ یم خطر به رو اسالمتون هم کردن الیخ طون؟یش نیگ یم منو -

 !زایچ نیا سراغ مینر فعال که شد نیا لرارمون -

 شیآت -

 دهم یم هشدار

 !آتش -

 کند یم میصدا همانطور دوباره دهینشن را هشدارم انگار

 من...کنن جدا ازت منو دم ینم اجازه من رنیبگ ازت منو بخوان و واستن جلوم ایدن اگه....تواَم مال فمط من شیآت -

 !آتشم یمهدا



 زنم یم لبخند

 !آتش یمهدا بخواب برو! یکن خواب یب خواب از منو و یکن یدلبر یچطور یبلد که ییصدا و سر پر دختر کی تو -

 اوؾ و پوشم یم اونو شبا! اخالقِ  بد آتشنشانِ  کی مال که دارم کاپشن کی من رفته ادتی آخه...خوابم یم که آره -

 !دهیم رو بداخالله آلا اون یبو! خوابم یم راحت

 دهم یم تکان شیبرا یسر

 بخواب برو...میرج طونیش برو -

 آرامش پر شبتون...باشه -

 کنم یم زمزمه که کند لطع خواهد یم

 مهدا؟ -

 جانم -

 خوشبحالت -

 چرا؟ -

 دهیم منو یبو که یدار کاپشن کی چون -

 یچ -

 خداحافظ -

 .کنم یم لطع بپرسد یزیچ نکهیا از لبل و

 دلم یپا و دست دور اش ینامرئ سمانیر که آنچنان هم آن...شدم دچار آن به بودم یفرار چه هر از....شدم مبتال ایخدا

 ....خورده گره

 .چسبانم یم ام یشانیپ یرو را یگوش و بوسم یم را یگوش ی صفحه یرو اسمش 

 نه ای است گناه کارم دانم ینم

 !شده ناموسم مهدا کنم، یم احساس االن نیهم از یول

 ...است بلد را یدلبر رسم بیعج دختر نیا

 فرستاده امیپ میبرا کنم یم نگاه یگوش ی  صفحه به لرزد، یم ام یشانیپ یرو میگوش

 "یکاش برکه نیا یماه من و یماه تو" 
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 اندازد یم گردنم دور دست که کنم یم یخداحافظ ترانه با

 رفتم یم باهاش تو یجا دیبا من االن...یدار یلشنگ نیا به ییدا که ینینب ریخ -

 زنم یم پچ گوشش دم

 ها شنوه یم ترانه، ببند -

 کند ینم ولم

 بهتر -

 گهید برم بذار -

 ینیش یم کنارش باشه حرومت -

 کنم یم درشت چشم شیبرا و شوم یم جدا آؼوشش از یسخت با

 خداحافظ -

 دیگو یم لب ریز من جواب در

 !یبرنگرد که یبر -

 کند یم بلند صدا هاربایم به رو یجذاب لبخند با بعد و

 میابراه آلا باشه خدانگهدارتون -

 خداحافظ لب ریز و کند یم نگاهش زگریآنال نشیماش داخل از هاربایم و چرخانم یم حدله در را چشمانم مردمک

 .دیگو یم یا حوصله یب

 زنم یم پچ و دهم یم ترانه لیتحو یبدجنس با یا  خنده

 نکرد حسابت آدم خدا شکر -

 .نمینش یم نیماش داخل ترانه نگاه نشان و خط ممابل و

 .شود یم پرتاب جلو به نیماش و فشارد یم گاز پدال یرو را شیپا هاربایم بندم، یم که را کمربندم

 !ها بود بهتر تیرانندگ لبلنا! یوا -

 کند یم نگاهم کج

 زنه یم مشکوک گه؟ یم یچ دوستت نیا مهدا -

 کنم یم مهار را ام خنده

 داره دعا التماس -

 کند یم نگاهم اخم با

 ؟یچ یعنی -

 !دیشد شده عاشمت....اوؾ -

 خندد یم صدا با

 دروغ -

 هاربایم جان به نه -

 ندارم دل گهید من...زده کاهدون به یبگ بهش یخواست یم...خودت جان به -

 ؟یدار شدن عاشك هم تو دونم ینم آخه...بابا داده رد بهش، گفتم -



 خورد یم گردنم پشت یا ضربه ناگهان

 !داره شدن عاشك یابونیب ؼول اون فمط نه...یهو -

 دهم یم ماساژ را گردنم پشت و شوم یم اش رهیخ بهت با

 ! یابونیب ؼول نگو بهش گفتم ییدا.... گرفت درد یآ یآ-

 !یبنداز کار لدت ی اندازه رو زبونت رهیبگ درد که زدم -

 .اورمیب زبان به ندارم جرات اما کنم یم نثارش یشعوریب دلم در

 شده؟ تموم فعال ات مدرسه -

 رمیگ یم ماتم دوباره و افتم یم دیع التیتعط ادی

 ارم؟یب طالت رو شیدور یچطور....یلیتعط روز پونزده چهارده، نیا ییدا یوا.....آره متاسفانه -

 گرداند یبرم من سمت ابانیخ از را نگاهش ؼضب با هاربایم

 !خب؟! بذار رتمیؼ رو پا یه! ها ینکن ایح -

 کنم یم نگاهش شده درشت یچشمها با

 ها؟ نبود نصب روت یآپشن نیهمچ لبلنا ادیم ادمی رت؟یؼ -

  ردیگ یم خاص یژست

 شه ینم رتیؼ بدون یرانیا مرد -

 دهم یم هیتک نیماش در به حوصله یب

 ندارم حوصله...باشه -

 کشد یم صورتم یجلو را ام ممنعه

 شد؟ چت یه -

 دهم یم عمب را ممنعه

 ندارم حوصله که گفتم نکن ،یچیه -

 پرسد یم هاربایم یمیدلا از بعد که میکن یم سکوت دو هر

 چطوره؟ نمیبب رو رفتن نمایس کی بیترت اگه نظرت به -

 ندارم حوصله گفتم که من -

 ؟یچ ادیب هم یابونیب ؼول اگه -

 نمیب یم شیلبها یرو یثیخب لبخند که گردم یبرم طرفش به رتیح با

 هوم؟ -

 ؟یگذاشت سرکارم -

 ادیب میزن یم زنگ هم آتش به رمیگ یم طیبل...ندارم رو تیناراحت طالت! مهدا جون به نه -

 شه؟ینم لگدمال رتتیؼ اونولت -

 میش یم داؼون تو دل خاطر به هم روز کی ضرر و جهنم -

 کنم یم بوسش هم سر پشت و روم یم باال کولش و سر به ذوق با و کشم یم یؽیج کرده، باز را کمبربندم



 کند یم پرتم یصندل یرو راستش دست با

 !سبک جلؾ اَه اَه کنم، یم یرانندگ دارم یفهم ینم یوحش -

 خندم یم دل ته از

 دهد یم ادامه یدل بد با و کشد یم صورتش یرو یدست او و

 ...ِچندش دختره کرد تؾ پر رو صورتم تمام نیبب -

 دهم یم فشار هم یرو را میلبها

 عاشمتم یعنی...شمشادم شاخ بشم لوربونت! خوبم ییدا یادب یب یلیخ -

 .چسبم یم محکم را رهیدستگ که زند یم دور یسرعت چنان با را جاده چیپ

 آورد یم در را زدن عك یادا و کند یم هم در را صورتش یاعضا دوباره و

 نییپا کنم یم پرتت نیماش ی شهیش از یبزن حرفا نیا از گهید کلمه کی ،یییع -

 دارم ارزو یکل کن یرانندگ لشنگ خب باشه -

 بذارم لرار باهاش تا ریبگ را تیابونیب ؼول ی  شماره ، بردار رو میگوش -

 کشم یم یبلند ػیج

 جون آخ -

 شدم کر...خفه -

 چدیپ یم نیماش یفضا درون لشنگش یصدا بوق چند از بعد زنم، یم بلندگو یرو و رمیگ یم را آتش ی شماره

 م؟یابراه آلا جانم...سالم -

 شوم یم نشیدلنش یصدا ی صدله لربان

 یکن صحبت یتون یم ؟یخوب داداش سالم -

 بفرما م،یگرد یبرم تیمامور از میدار آره -

 ؟یای یم هم شما نمیبب خواستم یم نما،یس برم روز کی گهید ی هفته تو خوام یم -

 پرسد یم بعد و کند یم سکوت آتش

 شما؟ و من -

 کند یم نگاهم حرص با هاربایم و شود یم باز بناگوشم تا من شین

 هست هم مهدا -

 !نه که چرا باشه آفم  روز اگه...آهان -

 زنم یم دست ذوق با  ناخودآگاه

 جون آخ -

 پرسد یم بهت با آتش و کند یم گرد چشم میبرا هاربایم

 شماست؟ شیپ هم راد خانم -

 رمیگ یم دهانم یجلو را دستم دو ینیه با و گزم یم لب

 کند یم زمزمه کرده مهار که یخشم با هاربایم



 رسونه یم سالم...نجاستیا بله -

 .دارد یبرم بلندگو یرو از را یگوش یظیؼل اخم با او اما کنم، یاحوالپرس و سالم بگذارد کنم یم التماس و  اشاره

 .دهد یم خاتمه را تماسش جمله چند با و دهد یم جا گردنش و گوش نیب را لشیموبا

 !ظالم ییدا
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 .اورمیب هم را ترانه که کنم یراض را ییدا توانم یم باالخره اد،یز اصرار با

 .میا دهیرس نمایس یروبرو هاربایم نیماش با نفرمان چهار هر حاال

 ...یخوراک فروش بوفه سمت آتش و رود یم طیبل هیته ی شهیگ طرؾ به هاربایم

 زند یم پچ گوشم درون ترانه

 ام؟یم تییدا چشم به خوبه، لباسام نظرت به -

 میگو یم الیخ یب و کنم یم شیسرتاپا به ینگاه

 االن...رفته و دهیکش شیآت به هم با رو احساسش و للوه و دل یکی لبال  ! خطره یب تیکبر من ییدا نکش زحمت یلیخ -

 !یچ همه به داره محض یتفاوت یب فمط

 کند یم زمزمه بعد و کند یم نگاهم دلت با ترانه

 ام خورده یعشم شکست یمردا عاشك من -

 دهد یم تکان شیبرا افسوس به یسر

 کرده کورت عشك -

 کند یم من یها لباس زوم را نگاهش

 ؟یبد لرار ریتاث تحت رو آتشمون داداش یدینپوش بهتر لباس کی چرا تو -

 دهیپسند رو خودم که خودمم مهم بپسنده، خواد یم رو لباسام مگه -

 زند یم لب صورتش دنیکش هم در با

 جلبک ببند... یییع-

 دهم یم تاب یگردن هم من

 دادم بهت رو مییدا اگه! باش زدنت حرؾ مواظب -



 میبر دخترا -

 .زند یم اشاره روبرو به که است هاربایم

 کنم یم نگاه بوفه طرؾ به

  آتش -

 زند یم ؼر یعصب

 کردم مهمونش من مثال بخره، یزیچ بره یگذاشت چرا -

 دیگو یم من گوش در ترانه و رود یم اتش سمت به و

  جنتلمنِ  آلامون -

 زنم یم شکمش به آرنج با

 ترانه باش نیسنگ کمی -

 ردیبگ را اش خنده یجلو کند یم یسع یسخت با ترانه

 ؟یزن یم حرؾ ینیسنگ از تو االن -

 دهم یم هشدار ترانه به کنند یم صحبت هم با که هاربایم و دست به لونینا که آتش دنید با

 اومد مییدا ببند -

 .شوند کمانینزد مردها تا میستیا یم خانم و نیمت یلیخ دو هر و

 

........ 

 حال در ییها لمیف چه دمینفهم اصال راستش ست،ین جذاب کرده انتخاب ییدا که یلمیف هم دیشا ست،ین شلوغ یلیخ نمایس

 . است اکران

 ....شده پرت دارد؛ یبرم لدم هاربایم ی شانه به شانه که یمولر و نیمت مرد آن سمت من حواس تمام

 .زنم یم یلبخند خودم فکر به باشد، نداشته یبدآموز که باشد آورده را ما کودک لمیف که ستین دیبع هاربایم از البته و

 .مینیبنش همانجا که زند یم اشاره هاربایم تا میشو یم رد  یصندل چند ؾیرد نیب از و رفته نییپا لیطو ی پله نیچند از

 !ندیبنش کجا ،یکس چه که میکن یم فکر میدار من ی دهیعم به نفرمان چهار هر حاال و

 .بدهم یکس به را آتش دست بؽل یصندل عمرا که من

 دیگو یم یشینما ی خنده با و کند یم نگاه من به فمط بزند یحرف تواند ینم میمستم هاربایم

 ینیش ینم من شیپ جان مهدا -

 کنم یم آتش به رو و کنم یم نگاهش ظیؼ با

 گهید نینیبش -

 ...آخه -

 .شود یم روشن ما تمام ؾیتکل ینیبنش که تو آتش کنم یم خواهش

 کنم یم هاربایم به رو و ردیگ یم نگاهم از را سرنخ انگار

 دیبذار کنار رو تعارؾ همه تا نمیش یم اول من اجازه با -

 ردیگ یم را دستم هاربایم نمیبنش آتش کنار خواهم یم تا



 اونطرؾ دخترا...نطرؾیا ونیآلا -

 زنم یم لب بهت با و کنم یم گرد چشم شیبرا

 ییدا -

 ستادهیا ما یتماشا مشؽول واج و هاج من، از تر بدبخت ی ترانه

 زند یم لب یبدجنس با هاربایم

 ؟یدار یمشکل -

 نیبش یصندل نیا شما جان ترانه! نه -

 .نمینش یم شیرو و رفته هاربایم راست دست یصندل طرؾ به هم خودم و زنم یم اشاره هاربایم کنار یصندل به

 گذارد یم دستش یرو دست آتش که دهد یم انجام یالعمل عکس چه هاربایم نمیب ینم

 م؟یابراه آلا -

 دیگو یم یمحکم اما نرم لحن با و زند یم زل ییدا چشمان درون م،یشو یم رهیخ آتش به نفرمان سه هر

 !نیکرد یم ددعوتمینبا نینداشت اعتماد من به اگه -

 رود یم ضعؾ شیبرا دلم

 !یپوست ریز تیحما یعنی نیا

 !تیسرجا نیبش رتیؼ با ییدا یعنی نیا

 نمیبنش مهدا کنار دارم دوست هم من یعنی نیا

 ! یباش میمهدا مواظب خواهد ینم شما هستم، من یولت میابراه آلا یعنی نیا

 ....یعنی نیا

 کن ولش را ها یعنی نیا اصال

 ببوسم را شیبایز صورت آن خواهد یم دلم چمدر که آخ

 شود؟ یم برو دل تو نمدریا هم مرد

 جذاب یلعنت
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 .گردد یبرم من طرؾ به آتش کدفعهی که گذشته لمیف شروع از ساعت، از ربع کی

 کند یم زمزمه مهربان و آرام یلحن با و گذارد یم دهانش داخل یکرن پاپ

 دن ینم شینما لمیف که من صورت یرو...اونطرفه نمایس ی پرده خانم مهدا -

 زنم یم یمحو لبخند

 نشسته دستم کنار جنس اصل یولت ادیم کارم چه به لمیف -

 و تر جذاب را اش چهره افتاده، صورتش یرو یروبرو از نور که طیمح یکیتار نیا در زند، یم لبخند و بندد یم پلک

 ...کرده شتریب را چشمانش برق

 کند یم نگاهم دوباره و اندازد یم هاربایم سمت ینگاه مین

 تییدا خدا بنده نیا هم هیچ لمیف یدینفهم خودت هم -

 نمیب یم اخم ؼرق را صورتش که نمیبب را ییدا که کشم یم سرک

 مگه؟ کاره یچ -

 زند یم یثیخب لبخند آتش

 ها نرسه هاش هیر به هوا ترسم یم...دهیکش كیعم نفس یکل مولع اون از -

 میگو یم لبخند با

 نهیبب دهیم مانور من یرو یه شده، نصب روش هم رتیؼ اسم به یآپشن کی دهیفهم تازه نیا نخور رو اش ؼضه -

 نه ای کنه یم کار خوب رتشیؼ

 ردیگ یم دندان به را نشیریلبز و لرزد یم شیها شانه اش خنده از خندد، یم صدا یب اما دل ته از حاال

 کند یم اعتراض دوباره که کنم یم نگاهش رهیخ آنمدر

  ؟یچ -

 محبت ابراز یبرا بسته رو پام و دست اسالمت... یدلبر یلیخ تو -

 .شود یم چپه چشمانم شب ظرؾ درون چشمانش پررنگ شمِ ی

 .شود یم داغ تنم نگاهش از ندارم، را النشیگ جنگل آتش یها زبانه طالت من کرده، بؽلم نگاهش با انگار

 کند یم بلند را شیصدا ییدا کدفعهی که هستم نگاهش ریتاث تحت

 یزیچ یا کافه میبر ادینم خوشتون لمیف از اگه ها بچه -

 .خورد یم گره ام نهیس انیم ییجا نفسم من و ردیگ یم میچشمها از چشم یسخت به آتش

 ....کنم یم حس را ام یشانیپ زدن نبض و شده خیس تنم به مو

 متیگل از را زبانت یکن یم ؼلط یکن یم گم را تیپا و دست و یریگ یم گر نگاه کی با که تو یحساب دختر خب

 !یکن یم درازتر

 .کردم اختراع هم دیجد المثل ضرب

 کند یم هاربایم به رو آتش

 هستم جمع نظر تابع من -

 زنم یم لب حواس یب و زنم یم رونیب خودم احساس الک از که کند یم نگاهم نیسنگ آنمدر هاربایم

 خوره ینم درد به لمشیف... میبر -



 .کردم نابودش هم را لمیف کارگردان طفلک

 شده رد ها یصندل نیب از زند یم نظم یب که جنبه یب یللب و کرده، خی یدستان و تبدار یسر با زم،یخ یبرم همه از لبل و

 .روم یم ها پله طرؾ به و
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 ... آتش سر پشت ترانه و هاربایم سر پشت من م،یا نشسته عمب یصندل ترانه و من

 کنم نگاه توانم یم بهتر را آتش نمیبش هاربایم سر پشت که دمیرس جهینت نیا به تا کردم کتاب حساب یکل

 م؟یبر کجا حاال -

 میگو یم دیتاک با

 !پارک میبر هاربایم -

  زنم یم ؼر بشنوم خودم فمط که ییصدا با لب ریز و

 "برامون یکن یم زهر  میبر هم کافه تو گند اخالق نیا با"

 دیگو یم آتش

 بپرسم سوال کی هست اجازه میابراه آلا -

 زند یم راهنما هاربایم

 داداش بپرس -

 ؟یچ یعنی هاربایم -

 دیگو یم لبخند با و اندازد یم من به ینگاه نهیآ از هاربایم

 شود باز مولع یب که یدهان بر لعنت گه یم شاعر نجایا -

 گردد یوبرم دیآ یم من سمت هم نگاهش مین و زند یم لبخند هم آتش

 چطور؟ -

 ....ادهم میابراه شهیم تو و من اسم بیترک مهدا میگفت کدفعهی سوخت زبونمون ما بابا -

  ماند یم هاربایم حرؾ یبال منتظر و کند یم کینزد هم به را شیابروها آتش

 یلیخ ما خانم مهدا که هم ییاونجا از...ادهم شهیم بشه، برعکس اسمت حروؾ گفتم منم چطور؟ دیپرس هم خانم نیا -

 به فمط میابراه و ییدا یجا به شونیا یول ادهم نگفتم بهش گهید من و کرد برعکس منو اسم حروؾ بالفاصله رهیگیپ

 !هاربایم گه یم من



 کند یم زمزمه لب ریز و ردیگ یم یشتریب وسعت لبخندش آتش

 ادهم!  جالب چه -

 کند یم من سمت یکوتاه نگاه و

 !داد کد هم آتش نیا دست ایب

 ...شده پرت بود، نمانیب هم ندا که روز آن ی خاطره به دانم یم من شود یم فکر ؼرق که ییدا

 ....ییندا میابراه ،یستین ادهم میابراه تو گفت و کرد سپر نهیس انحصارطلبانه ندا که ولت همان

 دهم یم رونیب ام شده جمع یلبها نیب از را آهم

 !"یکرد کسانی کوچه خاک با را متیابراه روزگار که ندا بهت لعنت" 

 زنم یم رونیب خاطرات از ترانه یصدا با

 ؟یرفت کجا توام با -

 زنم یم زل ترانه یچشمها به

 ....جا چیه -

 

......... 

 لبل که ییها شکوفه گلبرگ چند و وزد یم یمینس یگاه م،یا نشسته پارک خنک و یآهن یها مکتین یرو ترانه و من

 ...رلصاند یم هوا در را اند داده گل بهار

 کنند یم صحبت یگرم به او با و کشانده تر آنطرؾ متر چند را آتش ،ییدا

 !شدن اقیا هم با چه -

 میگو یم و رمیگ ینم آتش یباال و لد از را ام رهیخ نگاه

 کینزد تا گرفته حرؾ به رو آتش و شده وارد محبت در از االن ،یشناس ینم رو هاربایم تو! دختر یالیخ خوش چه -

 ادین من

 خندد یم بهت با ترانه

 میابراه آلا نیا هیحال ضد جگر چه اوؾ من؟ جونِ  -

 کنم یم یکج دهان شیبرا

 شهیم خوب یلیخ کرده رشد وجودش تو رتیؼ رگ نیا یک از بدونم اگه یعنی! تو جونِ  حال؟ ضد جگر -

 شه یم شروع ییدا محور حوا ترانه یها سوال

 بدجنسه؟ ات ییدا -

 اندازم یم باال شانه

 هیخرک محبتاش...نه -

 خندد یم بلند یصدا با ترانه

 ...مهدا یرینم -

 اندازم یم ینگاه شده، هاربایم یتماشا محو که ترانه به گذرد یم که یکم

 !یداد لورتش! کن شیدرو رو چشات یهو -



 کنم شیدرو رو چشمام ذاره ینم پرش یبازوها اون و یورزشکار ی نهیس اون آخه -

 !رو هرزت یچشما البته...ببند گه یم شاعر نجایا -

 دهد یم ادامه كیعم ینگاه و لبخند با او

 ده؟یم یا مزه چه بودن بازوها اون نیب کنم یم فکر دارم....مهدا -

 میگو یم تفاوت یب و کنم یم نگاهش کج

 !مار زهر مثل تلخِ  اش مزه بودم بؽلش تو من -

 زند یم میپهلو به آرنج با

 گم یم جدهیه مثبت یبؽال مدل اون از اوؾ...گم ینم بؽال مدل اون از -

 .آورد ینم خودش یرو به او یول کند ایح دیشا زنم یم زل صورتش به چپ چپ

 پرسم یم بهت با

 رفته؟ مییدا یبرا دلت یراست یراست ترانه -

 کند یم نگاهم خشم با

 من یدید یک تو بره؟ یکی و ادیب یکی روز هر که نالهیترم دلم من یعنی من؟ با زدنه حرؾ مدل چه نیا! یخر یلیخ -

 باشم؟ یکس عاشك

 شمارم یم راحت یلیخ کنم فکر ستین الزم

 فکر...اوم...یبود شده رایسم داداش عاشك هم ششیپ ماه چند رم،یبگ لممه تو یبرا رو آرش یگفت شیپ ماه چند نیهم -

 ...کنم

 گذارد یم دهانم دم را دستش

 دوستش که هیمورد نیآخر نیا لسم شرافتم به یول...یدار خبر میچ همه از یکمیفابر دوست تو نبود ادمی اَه! خفه -

 ! یلعنت دلبره یلیخ! دارم

 زنم یم گره نهیس یرو را دستانم

 ...رو ندا کنه لعنتش خدا -

 کند یم زیر چشم ترانه

 هست؟ یک ندا؟ -
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 زنم یم زل میروبرو یمردها به و کشم یم یپوف



 کدفعهی اما...بود گرفته نظر در رو یکی هم ییدا یبرا بزرگ خانم شده، گرفته درنظر برام آرش که من مثل -

 !ندا فمط گفت و بود لرار و لول یچ هر ریز زد هم ییدا...شد داشیپ ندا کجا از دونم ینم

 ییدا آخر ی مهیدل یول فتهیب هاربایم سر از ندا عشك دیشا سوئد کنه مهاجرت کرد جمع رو شیزندگ و زار بزرگ خانم

 ....دشینبخش و ناراحته دستش از هنوز یول...بره هاربایم بدون شد مجبور هم بزرگ خانم...ره ینم همراهشون گفت

 یروسر داخل را سرکشم یموها خواستن، از پر و كیعم نگاه کی کنم، یم من نذر را نگاهش زدنشان حرؾ نیب آتش

 .دهم یم تکان دست شیبرا و دهم یم هل

 دهم یم ادامه من و دوزد یم هاربایم صورت به را نگاهش دوباره و گذارد یم هم یرو میبرا پلک

... میبود هم شیپ ولتا شتریب نبود، شتریب سالم ازدهی ده بودم، اش خونه من شب کی...نشست ندا یپا به سال سه دو -

 رید اد،یب شب سر بود لرار که ییدا اما!.. ندا و ییدا و من...شهر رونیب میبر مونینفر سه فرداش بود لرار

 ....میکن زشیسورپرا ییجورا کی و ندا دنبال میبر خبر بدون فردا میبخواب زود بود لرار...کرد

 اورم یم ادی به را تلخ شب آن و کشم یم صورتم به یدست

 نفس بد نمدریا...زد یم یکبود به صورتش رنگ و بود خون کاسه کی چشماش... برگشت شب نصؾ بایتمر هاربایم -

 و زد داد کدفعهی بعد و کرد نگام فمط مهیدل چند... بده یلیخ حالش دمیفهم یم بودم سال و سن کم که نیا با که دیکش یم

 زدم یم دل گنجشک کی مثل یگ یم رو من...دیکوب هم به رو ها یصندل و مبل و دیکش نعره شکست، رو ها پنجره و در

 بدش حال از دم،یترس یم نبودنش از دم،یترس ینم ازش...کنه سکته دمیترس یم.... کردم یم صدا رو اسمش التماس با و

 ....بودمش دهید ینجوریا که بود یبار نیاول نیا...دمیترس یم

 نچکد نییپا اشکم لطره تا گزم یم لب

 هیگر بلند یصدا با و دیترک بؽضش... گرفتم بؽلم تو رو سرش و شدم کشینزد واشی نشست نیزم یرو کدفعهی -

 عمد یکی با ندا گفت هیگر همون با و دیچسب سفت رو دستام...بود کرده خی بدنش...دیلرز یم هاش شونه...کرد

 از...میکرد هیگر هم با صبح تا... دهیکش جونش به شیآت ندا گفت...نشسته یکی عمد ی سفره یپا اونشب گفت....کرده

 دمیند رو هاربایم دل ته از ی خنده گهید بعد به روز اون

 کرد یم داد یب هم ترانه ی چهره یتو ؼم و بهت

 کرد نکارویا باهاش ندا چرا -

 اندازم یم باال شانه

 بود گرفته انحنا نییپا به رو لباش....زد ینم برق گهید چشاش بود، شده الؼر...دمشید شیپ سال چهار سه دونم، ینم -

 گردش شکم از بود دستش تو بچه دختر کی دست....بود گرفته شکل نطوریهم لبهاش که دیخند ینم اصال گهید انگار

 رو دنشید ی اجازه منم و بودن لهر هم با ییدا و مامان ها مولع اون!....بارداره رو گهید یکی بود معلوم هم

 از رو هاربایم ی شماره...بود شده تنگ براش یلیخ دلم....کشه یم نفس داره ایدن نیا یکجا دونستم ینم... اصال...نداشتم

 زار...یکرد داؼونش گفتم....کرد هیگر فمط...یکرد ولش چرا گفتم بهش...داشت رو اش شماره هنوز گرفتم، ندا

 منو اونم یکرد ولش تو که همونطور گفتم...چطوره حالش گفت اش هیگر وسط ستین مشکالت حالل که هیگر گفتم...زد

 باز احساساتش از دهنم.... مونده تنها نروزایا چمدر ممیابراه طفلک گفت و داد فشار هم یرو رو پلکاش...کرد ول

 مِ یابراه عاشكِ  زد یم نعره حرفهاش و ها هیگر یول دوتاشون هر یزندگ به بزنه گند شد باعث یچ دونم ینم....بود مونده

! 

 پرسد یم ترانه کنم، یم که سکوت

 داره؟ دوست رو ندا هنوز اون ؟یچ تییدا -

 کنم یم اشاره هاربایم به

 داره؟ پالک یجا به حلمه کی که ینیب یم رو گردنش تو ریزنج اون -

 زند یم برق گردنش دور آفتاب، نور ریز ریزنج

 آره -

 ام شده پرتاب درونش انگار شوند یم پررنگ آنمدر ها خاطره



 آزاد رو هاش حلمه م،یدیرس هم به یولت گفت داشت، هم ندا خود نویا جفت... تولدش یبرا د،یخر براش ندا اونو -

 ....میکن یم انگشتمون تو و میکن یم

 زنم یم زل ترانه یچشمها به

 ؟یچ یعنی ریزنج اون داشتن نگه نظرت به -

 نکرده فراموشش یعنی -

 ؟یبش مییزندا یداد دوست بازم ریتفاس نیا با -

 شکفد یم گلش از گل ایح یب دختر

 فداش یوا...اوم.... کنم یم لیتحص ترک کردم ؼلط نه...دارم لیتحص ادامه لصد نیبب! نه....بزرگترا ی اجازه با -

 ارمیب در ممیابراه گردن از رو ریزنج اون باشه ادمی اول دیبا فمط...بشم

 کنم یم نگاهش یحرص

 کن لیتحص ترک بعد رهیبگ زن خواد یم مییدا نیبب اول نشو هول ترانه...شد پسرخاله باز -

 خندد یم ذوق و صدا با

 رهیبگ منو مجبوره خودشه؟ دست مگه -

 ایح یب -
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 .خندد یم نیریش هاربایم یحرفها از که شوم یم اتشم ی رهیخ دوباره من میکن یم سکوت که دو هر

 ...برده را دلش که کند یم ؾیتعر شیبرا چه دانم ینم

 سمینو یم شیها برگه از یکی یرو و اورم یم در را ام دفترچه و خودکار کنم، یم فمیک یتو دست

 ؟یجذاب درصد چند کنم یم فکر خودم با"

 !درصد هشتاد دیشا کنم یم  زمزمه لب ریز

 کشم یم ادیفر نیمی به من و یخند یم کدفعهی

 !صد در صد شد یدیخند یوا

 ! "من یداشتن دوست جذاب

 کند یم من دفتر داخل را سرش ترانه

 ؟یسینو یم یچ -



 سمینو یم رو آتش به نسبت هام حس -

 اورد یم در تهوع حالت یادا و خواند یم را متنم پچ پچ با

 ؟یشد مجنون یآخ.... کنن هالکت سر تو خاک....یییعع -

 گذارم یم فمیک یتو را دفترم

 رسه یم هم تو نوبت -

 دیآ یم کنارمان از یجوانک یصدا کدفعهی

 خوشکال؟ خانم رسه یم یک من نوبت -

 .کشم یم طرفش به را نگاهم خشم با

 .باشند گذراندن ولت دنبال است معلوم و هستند نفر دو

 زنم یم تشر اخم با و هستند صحبت محو که چرخانم یم هاربایم و آتش طرؾ به سر

 نشو مزاحم آلا برو -

 کند یم کشدار را شیصدا

 !باشن تنها نجایا فهیح خوشگل خانم تا دو...اخالق بد یچ یآخ -

 رسانده ما به را خودش چگونه که کنم یم تعجب عملش سرعت از دیآ یم که هاربایم ترسناک و سرد یصدا

 داره؟ یربط چه یزوریپ یتو به باشن تنها -

 دیگو یم ییپررو با و دهد یم جهت رییتؽ هاربایم و آتش طرؾ به داده باال دار حالت را شیموها که جوان مرد آن نگاه

 داره؟ ربط تو به -

 کشد یم داد بعد و کند یم رها او صورت یتو را مشتش حرؾ یا کلمه بدون هاربایم

 !حرومزاده ی لممه حروم دم یم نشون بهت رو ربطش االن -

 .میکش یم عمب و میزیخ یبرم مکتین یرو از ترس با ترانه و من

 کشم یم ػیج

  کن ولش ییدا -

 کم هم آتش دیآ یم دوستش کمک به هم گرید پسر آن که بعد یول کند جدا هم از را ها آن کند یم تالش اول آتش

 .رندیگ یم لگد و مشت ریز را بدبخت دو آن و گذارد ینم

 کنم یم شانیصدا مدام من 

 میبر نیایب آتش ،ییدا -

 کند یم وز وز گوشم ریز ترانه و

 بشم زدنات مشت اون یفدا...داره ییبازو زور چه اوؾ -

 .بندد یم را دهانش باالخره که کنم یم نگاهش ؼره چشم با

 .رود ینم جلو کردنشان جدا یبرا چکسیه یول دهد یم ینظر یکس هر و اند شده جمع برمان و دور نفر چند

 .ام گرفته محکم را ترانه دست و میلرز یم دیب مثل  من

 ...زارمیب دعوا از

 گذارند یم فرار به پا و شوند ینم هاربایم و آتش ؾیحر فهمند یم جوان دو که گذرد ینم یا مهیدل



 ردیگ یم هوا در را دستش هاربایم

 لدش بزن -

 کوبند یم هم به را شانیدستها کؾ دو هر و

 رونیب بکشم رو جگرش یذاشت یم دیبا یول گرم دمت -

 دیگو یم یمحو ی خنده با و کند یم مرتب را شیها لباس آتش

 خوردن هم رو چوبش کردن یؼلط کی بابا ؟ینیب یم ادیز یهند لمیف...داداش ایب کوتاه -

 روم یم عمب لدم کی که گردد یبرم من سمت یخشم چنان با هاربایم

 گفت؟ بهت یچ -

 شود یم بد حالم ام، کرده خطا من انگار

 میگو یم تیعصبان با

 کرده؟ باد رتتیؼ رگ من واسه حاال یرفت و یگذاشت تنها نجایا رو ما ؟یتوپ یم من به چرا! بود شعوریب -

 کنه اضافه ؼلط کرد ینم جرات نیدیخند ینم اگه -

 ....یخواست یم -

 کشد یم را هاربایم دست آتش

 نداره ریتمص مهدا... کرده یؼلط کی گفته، یچ هر! میابراه آلا -

 میگو یم هیکنا با آتش به رو و شود یم گرم تشیحما از هم باز دلم

 ....دنبال رم یم و کنم یم ولش بعدا   رونیب ارمیم رو ام خواهرزاده که منِ  ریتمص گه یم راست نه -

 .کشم یم نفس حرص با و خورم یم را حرفم ی هیبم

 ردیگ یم هاربایم به رو و کشد یم رونیب فشیک از یدستمال ترانه تیعصبان اوج در

 ....ما خاطر به نیببخش...دیکن پاک شده، یخون لبتون کنار میابراه آلا -

 ماند یم دهانش در حرفش ی هیبم که کنم یم نگاه ترانه به یتیعصبان چنان با 

 یکن یم نگام رؼضبیم مثل چرا کوفت -

 زنم یم ؼر لب ریز

 ترانه کنن هالکت سر تو خاک -

 نگاهش میمستم و ردیگ یم ترانه دست از را دستمال" یممنون"  گفتن با ییدا و زند یم لبخند و اندازد یم ریز به سر آتش

 .کنم یم

 .شوم یم جدا جمعشان از و کوبم یم نیزم پا حرص با
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 شود یم آب دلم یتو لند

 بگو گهید کباری رو ات جمله آخر ی کهیت نیا -

 ....برد یم را دلم شیها دندان برق خندد، یم دلبرانه و صدا با

 نداشت؟ دوست را مرد نیا شود یم

 ...دختر تو دست از -

 ...افتد یم راه و

 دیگو یم یفیضع یصدا با میرو یم که لدم چند

  چمه؟ دونم ینم یول دارم یخوب یحسا امروز -

 چرخاند یم طرفم به را صورتش

 بزنم؟ حرؾ باهات راحت تونم یم -

 کنم یم استمبال ذوق با

 آره...آره -

 چپاند یم شیها بیج درون را دستانش

 شور دلم ته یول شه یم نیریش اولاتم زنم یم حرؾ باهات یولت...دارم دلهره یول برم یم لذت کنارت بودن از نیبب -

 ...کشه یم سوهان را ناخودآگاهم یزیچ هی...هیچ دونم ینم که کنه یم تمیاذ یزیچ کی...زنه یم

 زند یم زل من یچشمها به یپرسش و

 چرا؟ یدون یم تو -

 .دهم یم تکان ینف به سر دهیترس و دهم یم لورت را دهانم آب

 .فتدین فالم و بخت وسط آرش کنم یم دعا و شود یم طوفان نه، که آشوب هم من دل ته شیحرفها با

 م؟ییبدو...کن ولش پس -

 پرسم یم تعجب با

 م؟ییبدو یراست یراست -

 کشد یم هم در اخم و زند یم کمر به دست

  ؟ییبدو یخوا یم ها یدبستان بچه مثل اونولت یش یم عروس یدار مثال داره؟ یمعن چه! رینخ -

 کوبم یم هم به دست و خندم یم بلند و ذوق با

 شیآت عاشمتم یعنی -

 زند یم لب یدیتاک و نخندد کند یم یسع

 !آتش -
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 ؟ینکن یخال رو پام ریز بستم دل بهت اگه یدیم لول -

 دهد یم ادامه و کشد یم درشتش یها لب یرو را زبانش

 ؟ید یم لول -

 کنم یم زمزمه و گذارم یم هم یرو پلک کالمش، تکه تکرار و نانیاطم با دهم یم لورت را دهانم آب

 !دم یم لول! نیبب -

 .دیآ یم کش شیلبها یکم

 دهد یم تکان را شیلبها آرام آورد، یم تر کینزد را صورتش

 .کند یم مکث حرفش گفتن یبرا کنم یم فاش برات رو یراز کی منم پس -

 کنم یم یهج سرم یتو را کلماتش واج به واج

 دارد برگشت و رفت شیها لب و چشمها از نگاهم

 زنم یم لب تیلاطع با د،یبگو خواهد یم چه بدانم نکهیا بدون و

 بگو -

 دیگو یم محکم و دیترد بدون حاال و کند یم زیر را شیچشمها کند، یم دایپ انحنا شیلبها یکم فمط یکم

 دارم دوستت -

 .کند یم سکته راه انهیم همان نفسم

 کوبد یم نامنظم للبم

 .خواهد یم را دنشیبوس بیعج دلم و

 میگو یم وجود تمام با عوضش در و رمیگ یم را احساسم شدن زیسرر یجلو اما

 !منم -

 دهد یم ادامه تیجد و لیاستا همان با

! چولتیه...بخشمت ینم ولت چیه یبش دلسرد اگه ،یبزن جا اگه ،یبگ دروغ اگه نگیریج نگیریج بدون نویا یول - 

 !کنم یم نتینفر ام شکسته دل نیهم با

 دهم یم جواب مطمئن

 ذارم یم تنهات رمیبم اگه فمط -

 نیریش اخم کی کند، یم اخم

 ....بچه نکنه خدا -

 شود یم ثیخب نگاهش



 میبذار لال رو تییدا و میکن فرار یهست هیپا -

 م؟یبذار لال -

 ستین ساخته دستش از یکار وگرنه آلام خودم من ادیب دستش فرمون کمی کرده، واسمون یبزرگتر یلیخ آره -

 .اندازم یم ینگاه هستند، زدن حرؾ ؼرق که ترانه و ییدا به سرش کنار از و کرده کج را گردنم یکم

 !دیدزد رو مییدا لاب یچطور نیبب رو پررو دختره -

 دهد یم تاب میروبرو دم،ید خط کردن منحرؾ یبرا را دستش

 منو نیبب -

 کنم یم نگاهش

 یبخور بدم، رو یبستن نیاول میبر هم ما پاشو! کنه گرم رو تییدا سر بذار...بهتر -

 ستمیا یم تشیتبع به ستدیا یم تا

 !یزیعز هم یبستن بدون! نیبب -

 افتد یم راه کنارم ؼرور با

 ...اَم برو دل تو جوره همه من دونم، یم که اون -

 خندم یم دل ته از

 ؟یباش اخاللم خوش یبلد نفس به اعتماد یخدا -

 اندازد یم باال ابرو کی

 !نه که چرا اهلش یبرا -

 ش؟یآت -

 !آتش -

 بگم یزیچ کی...باشه -

 بگو من به رو حرفهات همه دارم نفس یولت تا االن از....اوم -

 میگو یم" ینچ" یکالفگ با

 کند یم نگاهم تعجب با

 شد یچ ه؟یچ -

 بزنم حرؾ و کنم اخم کنم یم یسع

 تو یول نره فکرم جدِه،یه مثبت و ندازه یم خطر به رو اسالمت که ییزایچ اون یجا خوام یم همش من خب -

 !که یذار ینم

 اندازد یم باال اش شانه با را دستانش

 مگه؟ کردم چکار من؟ -

 خب یکن یم یدلبر -

 بگو رو حرفت...بچه نشو طونیش -

 رمیگ یم ینفس

 شده دیشه رفته، ناموسش خاطر به بابات یگفت... حرفهات یتو -



 خب؟ -

 باشم ناموست دارم دوست...اومده خوشم کلمه نیا از تواَم؟ ناموس منم -

 کند یم نگاهم بیعج یحس با بعد و خندد یم دلبر و صدا با اول

 !یمن ناموس االن نیهم از اصال...یهست که معلومه...بشه جور یچ همه اگه -

  پرسم یم دوباره

 بوده؟ تو هیشب بابات -

 !یلیخ...بابامم هیشب من متشیحم خب-

 شود یم سد میگلو یتو یزیر بؽض

 !هیلو یلیخ مامانت یول -

 چطور؟ -

 !... تو....سخته براش یلیخ بابات نبود تحمل -

 بلعم یم یلبخند با را بؽضم

 ...اصال...ارمیب طالت رو نبودت تونم ینم شتریب کسالی از من وگرنه فتهیب یاتفال برات یندار حك -

 پرد یم حرفم وسط

 ...ستین آدم خود دست زایچ یبعض خانم مهدا -

 .میزن یم زل مانیپا یجلو یها سنگفرش به و میشو یم ساکت دو هر

 رمیبگ رو دستت خواد یم دلم -

 زنم یم لب هم او ام یناباور نیع در

 منم -

 .شوم یم اش رهیخ و ستمیا یم شوکه

 کند یم نگاهم یپرسش و گردد یبرم

 ؟ کما تو یر یم یه تو چرا ه؟یچ -

 میگو یم طلبکار

 ؟یریگ ینم رو دستم چرا پس -

 دیگو یم یمهربان با

 که رمیبگ رو دستت یولت خواد یم دلم چون... باشم داشته وجدان عذاب رمیگ یم رو دستت یولت خواد ینم دلم چون -

 !یباش خودم مال
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 .زند یم لدم را اش خانه سالن عرض یعصب

 .شده سرخ شیها شمشمه مخصوصا صورتش و کرده ورم باشد، رتشیؼ رگ همان نیا کنم فکر که اش یشانیپ کنار رگ

 .نخنداند مرا ساخته، میبرا آتش که ییها خاطره ذوقِ  تا ام کرده مهار میها دندان با را لبم من اما

 .میبرگشت و گرفته یتاکس هاربایم و ترانه بدون آخرش

 کشد یم داد سرم و دارد یبرم دست زدن لدم از باالخره

 !گهید خرمنم سر لولو من بگو خب بود؟ من یخوب جواب نیا -

 دهم یم فشار هم یرو را میلبها و چرخانم یم حدله یتو را چشمانم مردمک

 ؟!بهیع من واسه دهیع تو واسه! یترکوند یم الو ترانه با یداشت تو خب -

 رمیگ یم گارد که کند یم حمله طرفم به یخشم چنان با

 ترسم یم نکن ینجوریا یه -

 خورد یم تکان خشم از اش ینیب یها پره

 !کنم ات خفه دیبا نه...بکوبم صورتت تو مشت کی حمشه -

 دهم یم جواب ؼرور حس با

 !یبد رو آتش جواب دیبا بعدا -

 کند یم کینزد صورتش به مرا و ردیگ یم مشتش نیب را ام مهی گرفته گر

 !ها هاتون کوزه کاسه همه ریز زنم یم نکن، دیتهد یابونیب ؼول اون با منو مهدا -

 شوم یم رهیخ چشمانش به سپس و مشتش به

 دست جماعت زن رو...گفت ینم زور خودش از تر ؾیضع به شناختم یم من که ییهاربایم اما! بزن! نکش خجالت -

 ییدا یشد عوض...کرد ینم بلند

 .شود یم رها ام مهی از و شود یم شل دستش

 گردد یبرم و شود یم دور لدم چند کشد، یم مسح دستانش با را صورتش بار چند

 ...الکردار دمیترس... بچه دمیترس ؟یکرد چکار من با یفهم ینم تو -

 شوم یم رهیخ چشمانش به

 آتش؟ از ؟یک از ؟یچ از -

 ...کی دمیترس باشم، کرده یتیمسئول یب دمیترس -

 پرم یم حرفش وسط

 ! ییدا -

 کند یم نگاهم درد با



 !داره یحس چه یبدون ینشد پناه و پشت! یبفهم یستین مرد -

 اونوتر مشیگل از رو پاش یول بذاره دلش رو پا بلده بشر نیا!  خودت از یحت! اعتمادتره لابل من از شیآت ییدا -

 !نذاره

 زند یم زل چشمانم درون میمستم هاربایم

 !یبد انجام یندار ادی تو که یکار -

 پرسم یم بعد و شوم یم اش رهیخ مبهوت هاربایم ی جمله از

 ؟یچ -

 ؟یگفت رو آرش ی هیلض بهش -

 شود یم ترس به لیتبد ؼرورم دهم، یم لورت ترس از را دهانم آب

 کنه ولم ترسم یم بگم، بهش ییدا ترسم یم من....من -

 زند یم سوسو یدلسوز با شیچشمها کرده، فروکش صورتش یسرخ

 کج کج یک تا کوبه؟ ینم سرش فرق تو رو متیحم نیا نیمه ت،یخواستگار اومد رمیگ کنه؟ ینم ولت ینگ بهش -

 ؟یبتازون یخوا یم

 رمیم یم شیات بدون من ییدا -

 !رسه ینم یابونیب ؼول اون به یر یم که هم یراه نیا...؟یچ آرش با -

 ستدیا یم میروبرو

 .... یخوا یم -

 کند یم پرواز نگاهش تا نگاهم

 بگم رو متیحم بهش من -

 دهم یم جواب شتاب با

 !نه -

 زنم یم لب که کند یم نگاهم منتظر

 دم یم لول...بهش گم یم خودم...بده مهلت بهم...گم یم گهید روز چند-

 دهد یم تان میبرا یسر

 !شکسته کباری اون...فهممش یم من.  ..رو یابونیب ؼول اون هم یکن داؼون رو خودت هم مهدا ترسم یم -

 پرسم یم تعجب با

 ؟یش یم دلواپس اونم یبرا تو -

 ندینش یم نیزم یرو ام، نشسته من که یمبل یپا

 ...ییدا -

 دهد یم هل عمب به را شیموها

 !شیپ سال ده میابراه بشه که یروز از دارم وحشت...دارم دوستش...شم یم دلواپس براش آره -

 .سوزد یم کنان ولز جلز افتاده مذاب مواد درون انگار تنم تمام و کنم یم فکر گفته ییدا که یحرف به باز یدهان با

  شوم ندا من



 م؟یابراه آتش، و

 شود یم آوا جانم لعر از ییصدا

 ....ییدا -

 .رسد ینم گوش به ییصدا یول

 زنده چشمانم یروبرو آمد خانه به خراب و داؼان هاربایم و بود نشسته عمد ی سفره سر ندا که یشب آن ی خاطره

 ...شود یم

 ...فتدیب شیبرا اتفاق نیا اگر دهم یم جان آتشم یبرا هیثان در

 کن کمکم ایخدا
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 ...گذشته کی از ساعت شوم، یم رهیخ ساعت به

 .شود  لیتحو سال شب یکیتار انیم تا نمانده شتریب یمیدلا

 .ام آورده پناه اتالم به و ندارم را سفره سر نشستن ی حوصله ام گفته بابا و مامان به

 ...نه ای اند مانده داریب ها آن دانم ینم

 بسنده همان به من و مانده درونش صاحبش از یکم عطر که دارم کاپشن کی شیجا به ندارم، نیس هفت اتالم درون

 کنم یم

 .گذارم یم گوشم کنار را یگوش و کشم یم اسمش یرو را انگشتم

 .شود لطع تماس تا خورد یم بوق آنمدر یول هستم اش ییجادو یصدا آن منتظر و زدیر یم من دل بوق هر با

 .زنم یم زل یگوش خاموش ی صفحه به زانیآو یها لب با

 است؟ خواب

 ....نشسته اش خانواده جمع در هم دیشا

 شده تنگ شیبرا دلم

 ....ای بزنم زنگ گرید کدفعهی

 باز بناگوشم تا شمین یگوش یرو اسمش دنید با من و لرزد یم دستم انیم یگوش که ورم ؼوطه افکارم نیب هنوز

 .شود یم



 کنم یم وصل را تماس ایدن یها خواستن تمام با

 سالم -

 ؟یدینخواب...خوب دختر سالم -

 اندازم یم باال ابرو طنتیش با ندیب یم مرا انگار

 کردم؟ دارتیب ؟یبود خواب یچ خودت! ها لهیتحو سال گهید ساعت کی از کمتر مثال...نچ -

 نبودم خواب نه -

 ؟ینداد جواب چرا ؟یکرد یم چکار -

 ...آرامش نفس یصدا بعد و چدیپ یم یگوش یتو یخرخر یصدا

 بگم؟ دیبا -

 بهتره یبگ -

 خندد یم

 تنهام...ندارم زن نترس -

 دیگو یم بعد و کند یم سکوت یا لحظه

 خوندم یم نماز -

 زنم یم زل ساعت به

 نماز؟ -

 یکرد یم چکار تو -

  دعا -

 خندد یم دلبرانه انداختمش، دست کند یم فکر

 کردم یم مرور خودم با رو بگم خدا به لیتحو سال خوام یم که ییدعا داشتم!  کن باور.. نخند -

 پرسد یم آهسته

 ؟ ییدعا چه -

 ....یباش داشته دوستم باشم، داشته دوستت باشه، تو دست تو دستم باشم، تو کنار نیس هفت سفره سر گهید سال نکهیا -

 ردیگ یم دست به را ام جمله

 !؟یریبگ هم یدیع بوس حتما! نیبب -

 یکرد شروع خودت...انداختم خطر به رو اسالمت نه زدم حرؾ جدهیه مثبت نه من ندفعهیا نیبب -

 کند یم میصدا که... مطلك سکوت کی م،یکن یم سکوت دو هر

 مهدا؟ -

 ...مهدا جان -

 !....من یول -

 چدیپ یم یگوش یتو نفسش کردن فوت یصدا

 ! االن نیهم! دستم کنار نجایه! یبود شمیپ امسال نیهم لیتحو سال خواست یم دلم -



 ...کند یم ریتعب را شیحرفها و ستدیا یم باز تیفعال از بدنم ستمیس تمام

 .زدیر یم یهر دلم

 .خورد یم سر میها گونه یرو ناخودآگاه اشکم

 .شود یم تنگ شیبرا دلم

 شود ینم خارج ام حنجره از ییصدا یول میبگو را اسمش تا دهم یم تکان را میها لب

 دیگو یم کالفه

 !یکرد دچارم خودت به دختر...هللا اال اله ال -

 دارد؟ یطعم چه شدن ؼرق آؼوشش در بندم، یم پلک

 اورد؟ یم دلم سر ییبال چه شدن ریاس لدرتمندش بازوان حصار انیم 

 ...بخواند جادو گوشم کنار شیلبها و کند فتح را گردنم یگود اگه سرش

 مهدا؟ -

 ینواز یم تیها لب با را اسمم حروؾ بایز چمدر

 بچسبانم هم کنار را حروؾ کنم یم تالش و کنم یم باز پلک

 فدات مهدا -

 نباؾ؟...نکنه خدا -

 ؟یچ -

 نباؾ الیخ -

 .... اگه شیآت -

 ؟یچ اگه -

 ؟یکن یم ولم...؟یکن یم چکار باشن مخالؾ ازدواجمون با ام خانواده اگه -

 دهد یم جواب متفکر

 ؟یگفت یزیچ بهشون -

 بده رو جوابم! نه -

 !جنگم یم آوردنت دست به یبرا یبخوا منو تو اگه...کنم ینم ولت -

 شیآت -

 عمرم جونم، -

 ...گفتنش عمر و جان نیا با آورد یم بند را نفسم

 دهم یم لورت را دهانم آب

 برات... عاشمتم من کن باور منو فمط...نکن باور گفت یچ هر یک هر کنم یم خواهش...خوامت یم شهیهم من -

 بکشم نفس یولت تا...عمر آخر تا...مونم یم هم ناموست.... ناموستم....رمیم یم

 پرسد یم نگران

 شده؟ یزیچ -

 آره -



 یچ -

 شدم عاشمت روزید از شتریب امروز -

 شود یم ختهیآم خنده با شیصدا

 ها دزدمت یم امیم! که شد یهند لمیف -

 زنم یم لب خواسته خدا از

 بشود چه آخ -

 کنه یم میبیؼر نبودنت از یکاف ی اندازه به خودم من بچه نشو طونیش -

 والعا ؟ -
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 کند یم بلند صدا کرده، شیصدا یکس با انگار کدفعهی

 امیم االن باشه! مامان بله -

 دارد را او شهیهم که مامانش حال به خوش شود، یم میحسود

 لشنگم مو هست اجازه...داره کارم مامان برم دیبا من...مهدا -

 کنم یم سکوت

 مهدا؟ -

 ...شهیم تنگ برات دلم -

 زنم یم زنگ بهت گهید سال دلت، لوربون آ -

 .است لیتحو سال از بعد گر،ید سال از منظورش خندد، یم صدا با و

 برم؟ -

 ارمیب طالت رو کسالی نیا یچطور -

 دستته؟ دم کاپشنم -

 انداختم دورم -



 كیدل بذار کنم، ینم یخداحافظ کنم؟ تحمل رو کسالی نیا یچطور من یدار کاپشن کی که تو! باشه حرومت -

 ؟یمون یم داریب خوبه؟ زنم، یم زنگ بهت بشه گهید سال که گهید مهیدل هفده اوم...بگم

 باشه مبارک دتیجد سال خوبه؟ -

 شه یم مبارک یتوش تو که حاال -

 کنم؟ تحمل رو تیدور یدار تولع یکن یم یدلبر نمدریا -

 برم دیبا...شدم احضار مهدا اوخ اوخ -

 باشه -

 دیآ یم گوشم کینزد مایدل شیصدا که چسبانده تلفن یدهن به را دهانش کنم یم احساس

 ...ییتو لمیتحو سال یدعا -

 .شود یم لطع تماس و بوق بوق بوق

 .فشارم یم زند؛ یم تپش پر للبم که آنجا و نهیس به را لیموبا من و

 کند ینم مرا جان و دل فکر انصاؾ یب

 ...تابم یب کنارش بودن یا هیثان یبرا

 .چمیپ یم دورم را کاپشن ی لبه دو و گذارم یم نیزم یرو را یگوش

 .است یتر لشنگ یجا ایدن کاپشنش یایجؽراف انیم
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 ؟ییکجا هست معلوم -

 دارم یبرم را نیس هفت سفره یها بیس از یکی و زنم یم یمیعم لبخند

 !ید یم ریگ من به یلیخ ها یتازگ یکرد توجه خانم ایرو -

  زنم یم بیس به یگاز و

 !یمشکوک یکارها انجام حال در ها یتازگ یکرد توجه شما -

 شود یم شتریب ام خنده

 !انیک خانم ها ینبود سیپل -

 آتش؟ آلا یچ گهید روشن چشمم -

 نمینش یم ده،یچ شیرو نیس هفت مامان که یزیم پشت خوب پسر کی مثل



 ....خوام یم -

 میشو یم رهیخ مامان منتظر یچشمها به بعد و دوزم یم چشم شده گذاشته سفره یباال که بابا عکس به و

 ارمیب عروس برات -

 .کند یم زیآنال ذهنش یتو را میحرفها کنم یم حس و کند یم نگاهم كیعم و ممتد

 دیگو یم کند؛ پنهان شیصدا یتو تواند ینم که یذول با بعد و 

 د؟یُسر دلت باالخره...دروغ؟ -

 خندم یم صدا با

 یباش مامانم شه ینم باورم اصال یزن یم که ییحرفها نیا با -

 یکرد چکار نمیبب بزن حرؾ...پررو بچه -

 بردم باال سرم کنار را دستانم

 نکردم یکار چیه من. ..خدا به یچیه -

 نشست میروبرو مایدل و دیکش  کیسرام یرو را اش یصندل

 بزن حرؾ...نشو لوس -

 گذارم یم زیم یرو بشماب یتو را بیس

 لرمزا خط از نکهیا اهل یول خوره ینم هم به اعتماداتمون....هیؼش و ؼل یب و پاک دختر یول ادهیز مونیسن اختالؾ -

 مهم براش یچیه که داره دوستم نمدریا کنه یم ادعا گفتم، براش رو بوده ام گذشته تو یچ هر...ستین بشه، رد

 بعدا مگه هیاک یچ هم ظاهرا...اوردین ابرو به خم لحظه کی یحت...بابا از اعتماداتم، از کارم، از گفتم، حنا از...ستین

 ادیب شیپ یمشکل

 دیگو یم شده، رهیخ من یچشمها به دلت با که مامان

 نمشیبب دیبا...دهیدزد رو لابت بگو پس -

 بگم؟ بهش یعنی -

 دایپ یزندگ حس دوباره چشمات... دارم دوستش رو دختر اون دهیند... خوشحالم برات آتش یوا...ینگ لراره -

 خواد یم اش بچه یبرا یچ مادر کی مگه...یکرد دایپ هدؾ تیزندگ یبرا... ینیب ینم کابوس شبا...کرده

 ردیگ یم جان نظرم یتو مهدا

 یعشم....کنه یم جذب خودش به منو که داره ییروین کی دختر نیا یول بشم دلبسته یکس به خواست ینم دلم مامان -

 کنه یم خودش جذب منو که داره یانرژ کی گه، ینم دروغ هست چشماش یتو که

 بشه راحت تو از المیخ منم بشه راه روبه یچ همه زودتر خداکنه -

 بزنم حرؾ مامان با موردش در بخواهد دلم شود یم باعث زده، جوانه وجودم در مهدا از که یحس و  مامان آرامش

 ه؟یچ اسمش مامان یدون یم -

 دهد یم تکان ینف به سر مشتاق، مامان

 ینگفت نه -

 زمیر یم زبانم سر را احساسم تمام

 مهدا -

 ؟یچ یعنی مهدا؟ -



 گذاشته کنار من یبرا اونو خدا انگار...رفته هام شب یکابوسا ومدهین هنوز مامان بکن رو فکرش...شب آرامش یعنی -

 ...بوده

 کند یم نگاهم حسرت با مامان

 یشد بابات هیشب چمدر -

 میکن یم سکوت دو هر و
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  ...ختهیر نیزم یرو که یصورت یها شکوفه از شده پر ابانیخ سطح

 .اند کرده فرو هم در سر عشك با ابانیخ طرؾ دو از درختان

 ...ختهیآم درهم  ها شکوفه عطر انیم یا دخترانه عطر یبو

 سالنه جاده یمواز ضلع دو ی هیزاور یانتها در شود یم دهیکش ها شکوفه یرو دامنش ی دنباله که یدامن با یدختر

 .رود یم راه سالنه

 دارم یبرم لدم طرفش به هم من و رود یم او

  گردد یبرم من طرؾ به کدفعهی

 مهداست

 زند یم لبخند

 خندد یم و دهد یم یتاب را دامنش ریحر

 شتیپ امیب شهیهم یبرا خوام یم -

 کند یم لمس را لباسش ی پارچه ینرم دستم کنم، یم دراز طرفش به را دستم

 چدیپ یم هم در آسمان کدفعهی اما 

 .زدیر یم اشک مهدا و شوند یم اهیس ابرها زند یم برق و رعد

 زنم یم لب تیجد با

 نکن هیگر شتمیپ من -

 دیگو یم هك هك با



 کتینزد امیب تونم ینم -

 .رسم یم ثمر به کمتر کنم یم تالش شتریب چه هر اما ، رمیبگ را دستش تا کنم یم دراز دست

 زند یم زار مهدا

 بده نجاتم آتش -

 شود یم لیتبد خزان به صورتش یشاداب دوم، یم طرفش به

 وفادارم بهت من نکن فراموشم -

 .کند یم دایپ شکاؾ نمانیب نیزم شود، یم کیتار هوا

 .کند یم دراز طرفم به دست ملتمس و کشد یم من طرؾ به را خودش شود، یم دره کی ی اندازه به مان یدور

 .کند یم دور نگاهم یروبرو از را مهدا یکس و گردد یبرم یطرف به صورتم زند، یم یلیس صورتم یتو یکس کدفعهی

 .کنم یم باز چشم درد با

 هستم تختم یرو

 مهدا از نه هست یخبر یدرخت از نه

 .دیآ یم رونیب ینیسنگ و یکند با نفسم

 .شنوم یم را میها نفس یصدا

 .دارد لرار ام نهیس یرو هنوز نو سال کیتبر تماس بعد میگوش

 .کند یم حرکت ام، نهیس شدن نییپا و باال همراه و

 ...من و گفت شیآرزوها از ذوق با او دمان،یجد سال تماس نیآخر

 ؟!من

 .کشد یم لد نگاهم یجلو خوابم

 دیایب شمیپ توانست ینم مهدا چرا رم،یبگ را دستش نتوانستم خواب در چرا

 .است خوب حالت شب تا باشد مثبت یانرژ جهت در بدنت یچاکراها اگر یشو یم داریب خواب از که صبح ندیگو یم

 کرد كیتزر وجودم به یبد حال و حس خواب نیا یول

 ندارم را خوابم از لبل ی خنده دادن  ادامه ینا

  مهدا یتکرار ی جمله گفتن بعد ی خنده

 ...کلماتش کردن ادا خاص لحن آن با" فتهین خطر به اسالمت" 

 دهم یم سر یپاتخت یرو را یگوش و کنم یم پاک را ام یشانیپ یرو یها عرق دست پشت با

 .شد آرام نا خوابم که است یلعنت یگوش نیا امواج ریتمص هم دیشا

 ...زدم یم حرؾ مامان یبرا راحتم یخوابها از داشتم تازه

 .کردم یم درک را دنیخواب لذت اوج داشتم تازه ر،یاخ یماهها نیا کابوس دنید سال ده از بعد

 ...ندارم را دنید کابوس طالت دوباره نه ایخدا

 .ردیگ آرام دلم تا فرستم یم صلوات چند

 بگو و بگذار للبت یرو را دستت است ناآرام دلت یولت" گفت یم شهیهم بابا



 ."کند یم عطا دلت به آرامش خدا آنولت و هستم گذارت شکر حال همه در من ایخدا یعنی" حال کل الحمدهلل" 

 .شود یم دهیکش کرده؛ بؽل خود در را بابا و من ریتصو که یعکس لاب سمت را نگاهم و گذارم یم للبم یرو را دستم

 .است یخال شیجا چمدر شده، تنگ شیبرا دلم

 ...نبود رفتنش ولت
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 دیبازد و دید به که میندار یشیخو و لوم ییدا جز به رانیا در که ما. است ینوروز التیتعط آخر یروزها بایتمر

 .ام بوده خانه در بایتمر روزها تمام و میبرو

 .است شده تنگ تینها یب شیبرا دلم و ام دهیند را آتش هست یروز چند

 کند یم شروع را شیحرفها دوباره گوشم کنار ترانه که هستم خودم حال در

 .بود شده تنگ برات دلم لدر چه مهدا آخ -

 کنم یم نگاه کج کج ، نشسته کنارم که او به و رمیگ یم شکوفه پر درختان از نگاه

 بود شده تنگ من واسه دلت ات، عمه جون آره -

 خندد یم دل ته از

 .دارم دوستش نگو یزیچ ام عمه به اِ  -

 ؟ینیبب منو تا پارک کی تو میبذار لرار یزد یم زنگ شد؟ یم تنگ دلت من یبرا بازم نبود هاربایم اگه یعنی ترانه -

 برد یم باال میبرا انگشت و پرد یم حرفم وسط

 ه؟یچ هاربایم! میابراه آلا باش داشته ادب یول جاش سر مونیدوست -

 دهم یم را جوابش ػیج ػیج و حرص با

 !کنه یم یارداریاخت من یبرا نشده یچیه هنوز! هاربایم بگم بهش دارم دوست خودمه، ییدا! ترانه یه -

 خندد یم ناز با

 !پهلوت تو بود اومده آرنجم وگرنه کنه یم نگاهمون داره ات خوشگله ییدا ، ؾیح -

 کند یم بؽل را خودش 

 ده ینم نجات سرما از منو که لشنگ یبازوها اون ؾیح یآ...ادیم یسگ سوز چه -

 کنم یم نگاه دوروبرم یبهار یهوا به

 !بگو تر یمنطم زیچ کی تیطانیش یفکرها یبرا! یفیلط نیا به هوا بود؟ کجا سوز -

 اندازد یم نییپا را سرش



 عشمم منو حرؾ عمك یفهم ینم تو -

 !! ینش ؼرق حرفت عمك تو  -

 ...ما طرؾ ادیم داره جونم میابراه ببند -

 کنم یم نگاهش چپ چپ

  جون؟ میابراه نه؟ یندار ایح -

  ردیگ یم دست در را دستم ترانه د،یآ یم که هاربایم یها لدم یصدا

 !عاشمتم من جون مهدا -

 کنم یم نگاهش بهت با

 ...دارن کار باهات انیک یآلا!  مهدا -

 سمتم به را اش یگوش و است دراز طرفم به دستش گردم، یبرم هاربایم یصدا طرؾ به زده بهت یچشمها همان با

 گرفته

 پرسم یم متعجب یچشمها با و کنم یم نگاه را بر و دور اول

 زده؟ زنگ تو به -

 .دهد یم ریمس رییتؽ ترانه سمت نامحسوس شیچشمها و دهد یم ینرم تکان را سرش

 .رمیگ یم را میرسوا ی خنده یجلو رود، یم ضعؾ شانیهوا و حال یبرا دلم

 .شوم یم بلند ترانه کنار از و رمیگ یم دستش از را یگوش

 پرسم یم دیترد با و چسبانم یم گوشم به را یگوش

 بله؟ -

 پاشد یم رنگ دمیسف و اهیس یایدن به شیبایز یصدا

 ؟یبرد رو مردم پسرم دل که یدختر همون شما!...ینیمت و راه به سر دختر چه به -

 دیآ یم کش بناگوشم تا شمین

 دلتنگتم؟ چمدر یدون یم عشك، حضرت سالم -

 ؟یزن یم حرفا نیا از تییدا کنار...نگیریج نگیریج سالم -

 دهم یم هل یروسر ریز را میموها ی آشفته تار چند ناخودآگاه

 ...بپَزتِش ترانه، دست سپردمش نه -

 .شوم یم دور گرید لدم چند و کنم یم ییگذرا نگاه اند، نشسته مکتین یرو فاصله، با حاال که دو آن سمت 

 ؟یداد تییدا دست کار باالخره آخ آخ -

 !رهینگ منو یگرا همش فضا بفرستمش گفتم داد، یم ریگ من به همش بود کاریب یلیخ ..بود الزم -

 شود یم تر نیریش خنده با شیصدا

 دختر تو دست از -

 شم؟یآت یداشت کارم -

 دهد یم اخطار کالمش

 ...راستش...آره!...آتش -



 پرسم یم من و کند یم مکث

 شده؟ یزیچ -

 ...یول نشده که یزیچ...نه -

 پرسم یم صبرانه یب

 ؟یچ یول-

 ...سخته حرفها نیا زدن چمدر خدا یا...دلم راستش...نمتیبب خوام یم -

  دیگو  یم یشاک

 ؟یزن یم حرؾ راحت نمدریا یچطور تو -

 خندم یم صدا با

 ادینم در نفست که حاال یبگ یخوا یم یچ -

 رهیگ یم رو ات بهونه بدجور دلم...بگم خواستم یم...یچیه -

 .شود یم آب دلم یتو که است لند و گزم یم را لبم

 شدم مرگ ذوق شیآت...یوا -

 !نکنه خدا اِ  -

 ؟یایب یتون یم میپارک االن ما...بشم فدات -

 .هستم فتیش االن من خوب دختر کجاست حواست هم بعدش ننداز، راه کشتار و کشت نمدریا کنم یم خواهش مهدا -

 ان؟یب همراهمون هم ییدا و ترانه م؟یبذار لرار فردا نداره اشکال -

 دیگو یم تیجد با اول

  میذار یم لالشون باز! یاشکال چه نه -

 .خندم یم اراده یب لرزاند، یم ییبایز به را دلم بند که او ی خنده از هم من و خندد یم بلند یصدا با اش جمله از بعد و

 پرسد یم رد،یگ یم که آرام

 خب؟ -

 دوزم یم چشم است ترانه به نگاهش کی و من سمت نگاهش کی که ییدا به

 رمیگ یم ینفس

 !کنم یراض رو هاربایم دیبا فمط... امیم -

 میزن یم حرؾ هم با میَمرد خودمون تا دو ما میابراه آلا به بده رو یگوش...یبکش زحمت خواد ینم تو -

 رود یم ضعؾ شیبرا دلم

 .بشم خودم مرد لربون آخ -

 دخترخوب برو...خدانکنه! یانداخت راه کشتار که باز -

 .من مرد باش خودت مواظب -

 مهدا؟ -

 جانم؟؟ -



 کند یم زمزمه بعد و کند یم سکوت هیثان چند

 م؟یکن شروع رو معکوس شمارش -

 نیزم ی کره نطرؾیا به نتواند یحت آرش و شود بسته نیزم یمرزها کند خدا...رعب از هم و شوق از هم لرزد، یم تنم

 .شود گم آتش لدرتمند دستان درون من دست تا کند فکر

 کنم یم تر لب و بندم یم پلک

 !میبشمار -

 . . . میابراه آلا بده رو یگوش پس -

 

 

.......... 
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 به تر نرم اول یروزها از میابراه رفتار ند،ینش یم من نیماش داخل هم مهدا و ندیآ یم میابراه نیماش با ترانه و میابراه

 .ام کرده جلب را اعتمادش ای است شده احوال رییتؽ نیا باعث ترانه ای کنم یم حس و رسد یم نظر

 ولت کی در تا منتظرم و ام کرده حک اسمش پشت هم را خودم اسم البته ام، دهیتراش را اسمش چوب با مهدا یبرا

 .بدهم او به مناسب

 .دود یم نیماش سمت نمیماش دنید با و است کرده سرش یرنگ زرد شال و دیسف شلوار و مانتو

 کند یم بلند صدا یانرژ پر ندینش یم نیماش داخل تا 

 میبر کن شیآت ش،یآت تانیکاپ سالم -

 .زند یم حرفش تنگ هم یچشمک

 کنم یم شادش و یمشک و درشت یچشمها آن به یمصنوع اخم

 دختر؟ سالته چند تو...سالم کیعل -

 !نپرس رو خانم کی سن ولت چیه یباش داشته یطوالن عمر و یبمون زنده یخوا یم -

 مثل! کنن یم نگاه ما به همه و میشیم نما انگشت میبش ادهیپ مطمئنم یدیپوش هیچ روشن رنگ نیا با ها لباس نیا مهدا -

 !یشد یهلند عروس ها ه؟یچ اسمشون ها یطوط نیا

 شود یم باز بناگوشش تا ششین شود ناراحت نکهیا یجا به

 !میرانیا ستم،ین یهلند البته گه،ید تواَم عروس منم خب -

 دهم یم تکان یسر او یبرا و خندم یم دلم در منطمش از



 من؟ یبرا شد جواب حرفها نیا االن -

  ؟یشد مونیپش -

 ؟یمانیپش و من است، شده دلش بند دلم کنم، یم نگاهش ریتؽ با

 !یدار خنده محال چه

 .شم ینم تو زبون ؾیحر من -

 !شهیم کوتاه زبونم یکن بوسم کی آخ -

 روم یم سمتش یا ؼره چشم و کنم یم عوض را دنده

 برد یم باال میتسل عالمت به را دستانش

 !فتهیم خطر به اسالمت نبود حواسم...تانیکاپ جناب شرمنده اوه اوه -

 دیگو یم ذوق با آمده ادشی یزیچ انگار کدفعهی

 ؟یکن پارک جا هی شه یم اومده، ادمی یزیچ کی شیآت یوا -

 .دارم یم نگه را نیماش ریپ یدرخت ی هیسا ریز دورتر متر نیچند و اندازم یم ینگاه میرو شیپ خلوت ابانیخ به

 .است انداخته رد نیزم یرو آسمان، از یپرنور یها پنجره ی هیسا چون درخت یها برگ نیب از آفتاب

 فشیک داخل از و کند یم باز را فشیک پیز سرعت با مهدا و شود یم رد دستمان بؽل یرو ادهیپ از دوچرخه با یپسر

 .آورد یم در یکوچک ی جعبه

 .ندینش یم یصندل یرو زانو کی یرو نمیب یم که کنم یم نگاهش كیدل و چرخانم یم سمتش به را ام تنه مین

 .اندازم یم باال ابرو و کنم یم نگاهش تعجب با

 که ذوق یکل با و ردیگ یم من طرؾ به را آن و کند یم باز را جعبه در دارند، یخواستگار لصد که ییپسرها مثل 

 کند یم زمزمه زنم یم موج شیصدا یتو

 !مبارک هم دتیع...سرنوشتم تو یایب دمیخر تو یبرا نویا -

 خندم یم صدا با و ندارم تولع اصال

 ؟یکن یم یخواستگار ازم یدار االن -

 است ختهیآم هم در جانیه و خنده با چشمانش درون درد از ییها رگه

 کنم یخواستگار ازت من بود امکانش کاش...یه -

 کنم کم را نگاهش درد کنم یم یسع

 .رمتیگ یم پس بابات از امیم خودم جاش به بچه، رینگ سخت -

 کنم یم تعلل جعبه گرفتن در

 ...یریبگ یدیع برام نبود الزم مهدا -

 !آتشنشان یآلا کنن ینم رد رو هیهد -

 .کنم رد را دستش توانم ینم که شده رهیخ میچشمها به مظلومانه انمدر

 .رمیگ یم را جعبه

 . ندیبب مرا العمل عکس است منتظر و  ندینش یم شیجا سر دوباره آهسته 

 .است شمی نینگ و نمره رکاب با یانگشتر جعبه درون



 دیگو یم احساس با و زند یم لبخند طرح اش چهره ی صفحه یرو درشتش یها لب

 .ادیب همراهم شد یراض تا کردم کچل هم رو هاربایم کردم، داشیپ تا گشتم یلیخ! چشماته رنگ كیدل -

 کشم یم اش یملیص سطح یرو انگشت و کنم یم برانداز را انگشتر شفاؾ سنگ

 ...نداشتم رو یا هیهد نیچن انتظار! لشنگه یلیخ -

 کنم یم یزیر اخم

 !یکن تیاذ رو خودت نبودم یراض یول -

 .کردم تیاذ رو مییدا نکردم، تیاذ رو خودم نخور حرص -

 آورم یم باال را ام اشاره انگشت  نشسته، لبم یرو حرفش از که یلبخند با

 بدم بهت یزیچ کی منم شد واجب حاال پس -

 .زند یم بال بال نگاهش یتو جانیه و گزد یم لب

 کنم یم احساس دوباره که اورمیب  رونیب را ام گذاشته نیماش داشبورد داخل که یا    جعبه کنم یم یسع و شوم یم خم

 .کشد یم شیها هیر به را عطرم

 یها اهیس یروبرو و کشم یم رونیب جعبه داخل از را ام دهیتراش آن یرو را اسمش که یچوب و آورم ینم خودم یرو به

 رمیگ یم معلك شفافش،

 شود یم نامش ی رهیخ ذوق با

 !جذابه و لشنگ چمدر! منه اسم یوا -

 !خودمه کار دنشیتراش هم شیطراح هم کردم درست برات خودم -

 کند یم نگاهش كیعم و دلت با و ردیگ یم دستم از

 !ستین دادن یدیع به الزم یگفت یول! لشنگه یلیخ -

 .بدم بهت عمد بعد بودم گذاشته بدم، بهت االن خواستم ینم -
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 کند یم فرو شالش داخل را آمده رونیب که موجدارش یموها از یکم

 ؟یباف یم الیخ هم تو پس -

 کنم یم حاشا و کنم یم کینزد هم به را میابروها

 .یباش داشته من از هم یادگاری کی ،یدار هم زیآو یکل ،یهست نگیریج نگیریج که تو گفتم! رینخ -

 کرده دایپ مهیعت جسم کی انگار کند یم نگاهش یشور چنان با



 !هیخواستن نوبرانه سبز گوجه مثل ممنون ه،یعال -

 ...فمط -

 دیآ یم باال نگاهش تا نگاهم

 یدیتراش یم برام رو خودت اسم کاش -

 زنم یم گره نهیس یرو را دستانم

 کن نگاه رو پشتش -

 زند یم لب جانیه با و زند یم برق چشمانش اهیس گرداند، یبرم را چوب تکه عجله با

 !!شیآت یوا -

 فشارد یم للبش یرو را اسممان

 رهیبگ آروم للبم تا للبم یرو ذارم یم نویا بشه تنگ برات دلم بعد به نیا از یوا -

 و کند یم رد من ی سازه دست یارهایش نیب از را بند همان و کند یم باز را دستش دور مانند بندِِ  دستبند همانجا و

 چدیپ یم دستش دور دوباره

 !انیک اتش یرینظ یب تو -

 و زند یم منظم للبم. ستیبهار روز کی طلوع در ییایدر مرؼان یصدا با ختهیآم ایدر امواج یصدا مثل شیصدا

 .کند یم حرکت آرامش با خونم انیجر

 ...ایدر آرامش از پر یرنگ گرفته، خود به یلین یآب رنگ کی ایدن

 و شفاؾ یگو دو ی رهیخ که یحال در یول آورم  ینم زبان به را کند، یم من خرج یراحت به او که ییحرفها نکهیا با

 .زنم یم لبخند منتظرش، نگاهِ  به و کنم یم انگشتم داخل را دهیخر میبرا که یانگشتر هستم اش یمشک

 کند یم زمزمه یجد یلیخ ،یانگشتر نه است من انگشت مجذوب که شیها یمشک با

 !یشد من مال گهید -

 .شود یم لیتبد صدادار یا خنده به لبخندم اش جمله نیا با و

..... 

 

 دهم یم گوش را شیصدا جانم تمام با و ام چسبانده گوشم به را یگوش و ام دهیکش دراز تخت یرو

 گذشت؟ خوش امروز -

 کنم یم طنتیش

 یچوندیپ رو هاربایم که ییاونجا مخصوصا بود، یعال -

 نبودم بلد نکارایا از من وگرنه ها اِه تو با ینیهمنش عوارض کنم یم من که ییکارا نیا مهدا -

 خندم یم

 کرد دعات یکل ترانه عوضش نکن تیاذ رو خودت -

 .ات مدرسه و درس به یبچسب دارم دوست شهیم تموم داره التیتعط گهید مهدا...دخترا شما دست از -

 !خوره ینم دردم به آخه -

 خوره؟ یم دردت به یچ پس -



 !تو فمط معلومه خب -

 زنم یم شیصدا دلواپس که کند یم مکث

 ؟یشد ناراحت ؟یزن ینم حرؾ چرا ش؟یآت -

 است آرامش با شیصدا

 نییپا و باال للبم ضربان شنوم یم بار هر چرا دونم ینم ، مونه یم یللب شوک مثل حرفهات یول نشدم ناراحت ، نه -

 ره یم

 کند یم میصدا که روم یم اش صدله و لربان و برم یم لذت وجودم عمك از و بندم یم را میها پلک

 مهدا؟ -

 رمیگ یم نفس

 دلم جان -

 کند یم فوت یگوش یتو را نفسش

  ؟یبگ بهشون من مورد در یچیه یخوا ینم یعنی ؟ینزد حرؾ ات خانواده با تو... بال یب دلت و جان -

 کند یم میصدا شود یم یطوالن که سکوتم رد،یگ یم زبانم و دیآ یم بند نفسم

 ؟یهست مهدا؟ -

 راهمون وسط ندازن یم سنگ یکل وگرنه میبگ نود ی مهیدل دیبا من ی خانواده به -

 هست؟ ی؟مشکلیچ یعنی -

 ...یعنی نه -

 شم؟ ینم ساز مشکل برات من که یمطمئن

 آره -

 !بدونم منم دیبا که هست یزیچ کی نظرم به یول مهدا -

 بندد یم نمش ام یشانیپ یرو یسرد عرق دهم، یم لورت را دهانم آب

 ...ام خانواده مورد در یول یبدون دیبا آره -

 کند یم میصدا مامان حرفم وسط

 مهدا؟ -

 کنم یم بلند صدا و گذارم یم یگوش یرو را دستم

 مامان؟؟ بله -

 .میدار کارت! لطفا نییپا ایب -

 ...اومدم -

 دارم یبرم یگوش یرو از را دستم و

 .میزن یم حرؾ امیم بعدا برم کنه، یم صدام مامانم ببخش شیآت -

 همرات به خدا برو باشه -

 .شوم یم خارج اتاق از و اندازم یم فمیک یتو را یگوش. کنم یم یخداحافظ
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 و زده چشم به را اش مطالعه نکیع بابا و خورد ینم تاب یول نشسته راکش یصندل یرو مامان رسم، یم که هال به

 .هستند من منتظر هردو

 کند یم اشاره دارد لرار شانیهردو یروبرو که یا نفره کی مبل به بابا

 بابا نیبش -

 کند یم شروع را شیحرفها مامان و نمینش یم مبل همان یرو و روم یم کینزد متانت با خوب دختر کی مثل

 م؟ینباش رانیا شتریب امسال آخر تا دیشا میگفت ادتهی -

 برگردد؟؟ آرش ای م،یکن سفر عزم خبر یب نکند رد،یگ یم آتش کبارهی به جانم تمام

 ...دهیکش ته چرا نفسم یوا

 دهد یم ادامه بابا

 صادر سوئد به رانیا از فرش که زده سوئد تو یتجار شرکت کی آرش یعنی...افتاده عمب کمی مون برنامه یول -

 .میدیخر رو سهامش از ینصف و میشد میسه باهاش هم ما. ..اومم... کنه یم

 شود یم گشاد چشمانم ماند، یم جانم لعر همانجا نفسم

 ن؟یکرد چکار بابا یوا -

 میشد کیشر آرش با! م؟یکرد کاریچ -

 ن؟یکرد اعتماد آرش به شما -

 کند یم میصدا باخشم مامان

 !خانم مهدا -

 کنم یم مامان به رو

 ن؟یکرد اعتماد بهش یچطور داره یتیشخص چجور میدون ینم اصال م،یدیند رو آرش ساله ده بایتمر ما مامان -

 کند یم بابا به رو مامان

 !دهینرس زایچ نیا فهم به عملش هنوز نیا م،یبگ دختر نیا به رو یچ همه نداره یلزوم گفتم من نیدید! راد یآلا بفرما -

 زنم یم زل مامان به بهت با

 هستم شما ی خانواده جزء منم ؟!مامان -



 بهت میخواست یم فمط سوئد، میبر آرش یکار یبعد فصل لراره و ماهه چند ، میشد کیشر ما! کن گوش فمط پس -

 شکل سوئد یتو تو سرنوشت! ینباش کاریب نکهیا خاطر به تنها لزوما ، یبد ادامه رو درست یتون یم فعال که میبگ

 !رانیا نه رهیگ یم

 زمیخ یبرم جا از

 برم ندارم دوست من اد،یم بدم آرش از من ست؟؟ین مهم برات درصد کی من نظر چرا ؟یمن مامان یمطمئن مامان -

 ..من! سوئد

 کند یم بلند را شیصدا بابا

 لطفا نیبش! مهدا -

 دهد یم ادامه بابا و بندد یم حلمه چشمانم یتو اشک

 میر یم هم من دیصالحد به! خانواده نیا سیرئ منم و میا خانواده کی ما ،یکن یم تکرار رو حرفها نیا بار صد چرا -

 ..تو هم و میشد میسه آرش شرکت تو. سوئد

 دهم یم تکان نیطرف به را سرم تیلاطع با

 رم؟یبگ میتصم خودم یزندگ یبرا نیذار ینم چرا! منه هیزندگ نیا! بابا شم ینم آرش زن من -

 !!اتالت تو برو -

 شود یم دهیکش طرفش به من نگاه و توپد یم مامان

 د؟؟یکن یم یمیلد سنت کی یفدا منو چرا! روزِ  به افکارتون! نیا لکردهیتحص شما مامان -

 !یدون ینم سنت نیا از یچیه تو چون -

 ...بذارم احترام ها سنت نیا به دینکن مجبور منو مامان! لرارداداتون از هاتون، پرده پشت از شدم خسته -

 کند یم اشاره باال ی طبمه سمت به دست با و زدیخ یبرم اش یصندل یرو از مامان

 !اتالت تو برو -

 !شم ینم آرش زن من -

 !!مطمئنم نویا! یش یم مادرم یجلو من یسرشکستگ باعث تو -

 !داره؟ یزندگ نیا یتو ینمش چه من، احساس و للب پس نزاکت، ادب، ت،یشخص! ژیپرست نه،یهم ؼمتون و هم تمام -

 !کنم یم محرومت یاب دنید و مدرسه به رفتن از یبباف اتیچرند و یبد منو جواب گهید کالم کی مهدا -

 .است بودنم زنده لیدل تنها ردیبگ من از خواهد یم که نهایا رد،یگ یم راه میها گونه یرو میها اشک و شوم یم خفه

 لطفا اتالت تو برو هم حاال -

 .دوم یم باال سمت به عجله با را ها پله و دهم یم فشار هم یرو را میلبها

 .برد یم خوابم تا کنم یم هیگر آنمدر و اندازم یم تخت یرو را خودم
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 .شود یم دهیکش ییسو فکرم یها رشته از کدام هر و بندم یم را میچشمها

 .بروم کنکور ی سرجلسه را امروز یخداحافظ بدون من مینداشت طالت کدام چیه و بود فتیش آتش روزید

 باالخره اتالک داخل نگهبان از التماس با و بردم مرکز دم و گرفتم رز و میمر از یگل دسته میلد ادی به نیهم یبرا

 اشک آتشنشان عمو ادی به دو هر گل دسته با هم آن ، هم دنید محض به که بماند. نمیبب را آتش که رمیبگ اجازه توانستم

 دانشگاه به تفاوت یب نگذاشت که بود آتش امتحانات از بعد از. کرد دوارمیام و کرد دعا میبرا یکل بعدش یول. میختیر

 کنکور نیا که جوشد یم دلم درون روزگار، استرس آنمدر که چند هر.کنم شرکت کنکور در که کرد ممیتشو یکل و باشم

 .کردم شرکت آتش دل یبرا فمط و ندارد یتیاهم میبرا مجهول ی ندهیآ با

 .کنم یم نگاه بابا به چشم ی گوشه از و کنم یم باز را میها پلک آمده، دنبالم بابا حاال و رساند مرا هاربایم صبح

 گردد یبرم طرفم به سرش یا لحظه و کند یم حس را نگاهم ینیسنگ

 ؟یبگ یخوا یم یزیچ -

 ن؟؟یندار دوست منو چرا -

 کند یم فوت را نفسش کالفه

 !!یبد نشون برعکس رو زیچ همه یدار یا عالله چه تو دونم ینم من -

 اومده دنبالم که هم بابام و برد مییدا منو یول بودن کنکور ی جلسه در پشت باباها مامان، درصد نود امروز! برعکس؟ -

 ...ای ؟ دادم امتحان خوب ؟ خوبم دینپرس ازم کالم کی

 کند یم لطع را حرفم

 و یسرگرم کی فمط! ستین هدؾ تو یبرا کنکور میدون یم خوب تو و من یول دونم ینم رو درصد نود اون! مهدا -

 ...سوئد میکن منتمل رو مونیزندگ و بشه درست کارهامون تا هیگذرون ولت

 ن؟یکرد شراکت آرش با چرا بابا -

 !یکن شرفتیپ تو چون -

 نشم؟ آرش زن من یکن یکار کی شه یم بابا -

 دهد یم تکان افسوس به یسر

 ....کی!  یوالع جنتلمن کی! درآمده کسب مخ کی پسر نیا -

 ن؟یگ یم نویا هاست راد از یکی اونم چون -

 ...یول منه یعمو ی نوه اون درسته -

 کنن؟؟ یم ازدواج هم با همه راد خاندان تو چرا -

 کند یم نگاهم تلخ

 ؟یتکرار یسواال از ینشد خسته -



 زن مجبورم من و گه،ید یعمو اون پسر زن خاله شده، پسرعموش زن مامان...یتکرار رسوم از شدم خسته -

 .بشم جدا رادها از خوام یم! رادِ  لشیفام اتفالا که بشم ام پسرخاله

  ؟یش ینم جدا تییدا از چرا -

 .بشم آرش زن نکن مجبورم فمط کنم یم یبگ کار هر بابا...کنه یم درک منو که هیکس تنها اون -

 یزندگ ی آماده رو خودمون و سوئد میفرستاد رو میداشت که یا هیسرما تمام ما ؟یکن یم رفتار ها بچه مثل چرا تو مهدا -

 در خوب، ،کار الامت محل آرش؟ ریؼ کنه، کمکمون لراره یک اونجا در یزندگ یبرا یکرد فکر تو...میکرد اونجا در

 ! آرِش  با من یهمکار گرو در همه یعال آمد

  داده لرار تیموفم یبرا یپل مرا و سپرده آرش دست به را اش ندهیآ ی همه بابا

 دارم؟؟ ینمش چه وسط نیا من! نیباش دوست و همکار هم با آرش و شما خب -

 ده؟یم رو ازیامت نیا یکس هر یبرا آرش یکرد فکر -

 زنم یم لب یناباور با

 شما؟ شرفتیپ یفدا من یعنی بابا؟ -

 کند یم نگاهم ؼضب با

 رسه؟ یم یک به مرگم از بعد من ثروت خوام؟ یم یک یبرا رو شرفتیپ نیا من! یزن یم حرؾ خودت حد از شتریب -

 تیمولع! هست که ستین لکردهیتحص! داره که ؟ نداره دوستت ندم؟ بهش رو دخترم که داره یبد ی صهیخص چه آرش

 آرش با یولت یول نهییپا مسائل از درکت تو مامانت لول به ه؟یچ یخوشبخت مگه!  داره که نداره یخوب یاجتماع

 ...میخواست یم رو تو صالح و ریخ و میبود دوستت ما یفهم یم یکن ازدواج

 !داره خطر هامون بچه یبرا چمدر بعدا یخانوادگ ازدواج نیا یکرد فکر! درک به من نظر اصال بابا -

 !داره درمان زیچ همه االن! کرده شرفتیپ علم -

 کرده تاب یب را درختان برگ گرما. زنم یم زل رونیب به دستم کنار ی شهیش از و. رمیگ یم نگاه بابا از کنم، یم بؽض

 .ندارد ها آن یها گفتن آرش آرش جز یا جهینت بابا و مامان با بحث. است

 است آدم از پر یگاه که ییرو ادهیپ به زنم یم زل هم من. پرسد یم را حالم نه و کند یم یسوال گرید نه بابا  راه انیپا تا

 .شود یم رد زنان عصا یرزنیپ تنها یگاه و

 خیم نگاه آن گردم، یبرم طرفش به نکهیهم اما میبگو بابا به را عشمم ی لصه کنم یم لصد میرس یم که خانه کینزد

 .کند یم مانمیپش شده، مشت شدت به فرمان دور که دستانش و  خورده گره هم به یابروها ابان،یخ به اش شده

 .بشود مصر هدفش در شتریب ترسم یم ندارد، یانعطاف چیه بابا نیا حاضر حال در

 .ندینش یم میها لب یرو اراده یب یلبخند یآتشنشان دنید با و کنم یم شهیش سمت را نگاهم دوباره و کشم یم یآه

 .شود آب دلم یتو لند یآتشنشان دنید با کردم ینم فکر ولت چیه
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 کند یم میصدا مامان گذارم یم خانه داخل به پا که نیهم

 ؟یاومد خانم؟ مهدا -

 میاومد مامان بله -

 آشپزخونه تو نیایب -

 .فتمیب راه زودتر تا آورد یم فشار کمرم به سر پشت از بابا

 .میشو یم آشپزخانه وارد و میرو یم باال هم با را ها پله

 زند یم صدا مرا شعؾ با و ردیگ یم تاپ لپ از نگاه من ورود با و است باز شیروبرو مامان تاب لب

 گرفته یریتصو تماس جان آرش ایب دخترم ینباش خسته -

 کند یم خرجم را نادرش ی خنده و

 شده تنگ برات دلش العاده فوق -

  طرؾ به و گذارد یم پشتم دست بابا دوباره و زند یم خشکم. شود یم سخت سنگ چون ام نهیس ی لفسه نیب یزیچ

 .دهد یم هلم تاپ لپ

 است، جبر به که ییها لدم همراه فمط. کنم ینم مخالفت جرات که است یجد آنمدر گردانم یبرم طرفش به که را نگاهم

 .دهم یم لورت را دهانم تلخ آب

 .نمیبنش من تا کرده یخال را است نشسته که یا یصندل مامان

 . لرزم یم داخل از کنم یم احساس

 و شانه یها عضله و دارد تن به یرکاب رپوشیز کی تنها. نمیب یم ریتصو لاب یتو را آرش و. نمینش یم یصندل یرو

 و کند یم سالم او. ببرد را دلم و بزند گول مرا تواند یم ها نیا با کند یم فکر دیشا. است گذاشته شینما به را شیبازو

 نیا چولتیه که هستم ییبابا دنبال نگاهش درون. رود یم نشانه سمتم بابا یبرزخ نگاه. زمیخ یبرم یصندل یرو از من

 زنم یم لب مظلومانه و بودم نکرده حس را نگاهش

 !بابا ستین مناسب لباسش -

 کند یم مداخله مامان

 ...یگ یم نیهمچ داره، تنش یرهنیپ ریز ام بچه یاریم در ییاصوال ادا چه یوا -

 کند یم لیتکم را مامان حرؾ آرش و

 ...لباس ون،یپر شاه دختر نیبش -

 کند یم راهنشیپ نیآست داخل را دستانش که کنم یم نگاه رشیتصو به

 کردم تنم -

 نمینش یم اجبارا

 خوشگلم کردم عرض سالم -

 سخت میبرا بازدم و دم که کشم یم نفس نیسنگ انمدر. سوزاند یم را جانم ، آتش به انتیخ حس شود، یم تار چشمانم

 .شود یم



 خوام یم رو پارچه کهیت اون اریب در سرته؟ ممنعه ای یروسر تو نمتیب یم دفعه هر من چرا یراست ؟یندار زبون -

 ...نمیبب رو لشنگت یموها

 آنچه از ییمو تار مبادا. دهم یم سُر ممنعه ریز را میموها و برم یم ام ممنعه طرؾ به را دستم. شود یم رو و ریز دلم

 است لدرتمندتر چشمانم از زبانم یول کنم نگاه بابا و مامان به ترسم یم.ندیبب آرش را است آتش به متعلك

 میندار ینسبت هم با شما و من -

 ....یروز کی لراره که شتریب نیا از نسبت شد، باز زبونت به به -

 کند یم اشاره اش نهیس به

 !باشم؟ کیشر باهات رو تختم و باشه جات نجایا -

 .دیآ یم باال حلمم تا ام خورده جلسه سر که یا وهیآبم و کیک. کنم یم دایپ تهوع حالت شیحرفها تصور از

 من؟ خوشگل... اوم -

 .دوم یم ییدستشو طرؾ به و رمیگ یم کمک به هم را ام ممنعه. زنم یم عك. رمیگ یم دهانم یجلو را دستانم 

 .کند یم میصدا و کشد یم ػیج دلواپس مامان که زنم یم عك آنمدر

 .کنم یم سرفه شدت به و زمیر یم اشک اریاخت یب. سوزد یم ام معده و حلك و دهان تمام

 .لرزاند یم را انگشتانم بند بند تا و کرده تیسرا ام پوسته به بدنم داخل لرز

 . شوم یم ییدستشو کؾ کیسرام پخش و لرزد یم شده متولد تازه که یاسب کره یپاها مثل میپاها

 .کند یم بلندم ییدستشو کؾ از و ردیگ یم را میبازوها ریز. زند یم کنار را مامان بابا،

 یحال یب همان در من و آورد یم در را ام ممنعه و مانتو آهسته بعد و دیشو یم را میرو و دست و زدیر یم اشک مامان

 .ندیبب مرا یموها نتوانسته آرش و است من سمت مخالؾ اش صفحه تاپ لپ که کنم یم شکر رو خدا
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 به خودش مامان ظهر، اتفاق از بعد. زمیر یم دم تازه یچا و برداشته را یلور. گذارم یم وانیل تا دو ینیس داخل

 .ببرد اش خانه به مرا شود، عوض میهوا و حال نکهیا یبرا تا زد زنگ هاربایم

 روم یم طرفش به و رمیگ یم دستم را یچا ینیس

 ؟!یکش یم کار ازم چمدر نیبب!  ها بودم ضیمر من مثال -

 .است شده ینماش شیلبها یرو یپهن لبخند و کند یم نگاهم عشك با

 .ردیگ یم دستم از را ینیس

 !یکرد ترک زهره رو خواهرم پسر طفلک -



 کنم یم نازک چشم پشت شیبرا

 باشه؟ داشته لهجه نکهیا بدون زنه یم حرؾ یفارس لشنگ نمدریا آرش چطور ییدا یراست! ادب یب ی پسره! بهتر -

 !!تره یرانیا کردم، یزندگ رانیا تو که من از کلماتش یبعض تازه

 اندازد یم ام شانه دور را دستش هاربایم

 .کردن انتخاب اونجا میمم یها یرانیا هم رو دوستاشون یحت زنن یم حرؾ یرانیا خونه یتو بزرگ خانم و زیمهرانگ -

 ...کنه یم بد رو حالم آرش ییدا -

 نگفت؟ بهت یچیه حالت اون از بعد عادل -

 نظرم به خورده، هم به حالم نیماش تو بحثمون خاطر به کرد فکر گرفته، سخت بهم نمدریا چرا شد مونیپش طفلک بابا -

 تو به بزنه زنگ مامان داد شنهادیپ خودش

 کشد یم یمیعم نفس ییدا

 .کرده تشیترب خشک مدارو لانون ینجوریا نیمه با کردن یزندگ بود، بهتر نیمه از اول از عادل -

 اندازم یم باال یا شانه

 کنن فکر هام ییدارا به نکهیا یجا به کردن یم فکر من دل به هم کمی کاش -

 بگم؟ بهت رو یراز کی مهدا -

 کند یم مزه را شیچا از یکم که شوم یم رهیخ ییدا به جانیه با

 بگو ییدا آره -

 بمونه خودمون نیب یبد لول دیبا...راستش -

 ...!!دم یم لول -

 !ستین مامانت یبابا ز،یمهرانگ و منو یبابا مهدا، -

 رسم ینم یا جهینت به یول کنم یم پردازش را ییدا یها حرؾ ذهنم درون

 ....دیستین اخر ی بچه شما و بزرگ ی بچه زیانگ مهر خاله مگه ؟ییدا ممکنه یچطور ؟یچ -

  گرداند یبرم ینیس یتو را وانشیل کنم، لیتکم را ام جمله گذارد ینم

 طالق و کنه یزندگ بابا با تونه ینم و شهیم بد یلیخ شیروح حال بزرگ خانم بوده، سالش دو زیمهرانگ یولت -

 یزیچ یعاشم و عشك یپا کنم یم فکر من کنه، یم ازدواج زمان اون تاجر نیبزرگتر با بعدش سال مایدل و ره،یگ یم

 طالق اون از مامان اد،یم ایدن به که نیمه بسازن، هم با تونن ینم ظاهرا اما  دن، ینم بروز یزیچ چند هر بوده وسط

 بوده نشده اش ساله کی نیمه هنوز دمیفهم من که ییاونجا تا خب و... داره یبرم اش هیمهر یجا به رو نیمه و رهیگ یم

 لبولش بابا که زنه یم هیمو ضجه مامان نمدریا یول کنه لبول رو نیمه نداشته دوست بابا گرده، یبرم بابا به مامان که

 یلیخ و رهیبگ رادیا ازش نتونه بابا تا بده جلوه آداب یمباد دختر کی رو نیمه کنه یم یسع یلیخ مامان....کنه یم

 چرا و ارزشه؟ با براشون بودن راد نمدریا چرا یدیفهم حاال! بذاره نیمه یرو رو خودش لیفام بابا تا کنه یم تالش

 زنن؟ یم ژیپرست از دم نمدریا

 زنم یم زل ییدا اهیس کدستی یچشمها به

 دونستم ینم چولتیه من چرا -

 ...و کردم دایپ رو نایا بابا یها نوشته دست تو یاتفال منم بوده، راز نایا که گفتم -

 پرسم یم من و شود یم متفکر

 ؟یچ و -



 نیا یبزرگ منفعت کی! آرِش  و تو ازدواج به مربوط اون و بفهمه نیمه یحت ذارن ینم که هست هم گهید زیچ کی -

 کی مثل سال نهمهیا آرش یکن یم فکر تو! بدن هم دست به دست رو آرش و تو خوان یم شده جور هر که هست وسط

 فکر نداره؟ بند و دیل رانیا مثل ها رابطه که یکشور یتو اونم ش؟یزندگ تو یبر تو تا کرده یزندگ پاک واله عاشك

 کنه؟ درست خودش یبرا خانواده گرم کانون که کرده صبر حاال تا یکن یم

 ؟یگ ینم بابا و مامان به رو نایا چرا ییدا -

 ...شدن مسخ انگار یول بار هزار از شتریب نگفتم، یکن یم فکر -

 اورد یم باال را اش اشاره انگشت

 بشه کینزد بهت آرش نذار کردن عمدت اگه یحت نده، آرش به تن یطیشرا هر تو مهدا یول -

 .شود   یم تشنج اعصابم یزیچ اندک با و شده ؾیضع اعصابم رد،یگ یم گُر جانم دوباره

 فته؟یب یاتفال لراره مگه ؟یکن یم صحبت ینطوریا چرا ، ترسم یم من ییدا -

 بوسد یم را میموها یرو و کشد یم آؼوش به مرا

 ...باشم مواظبت کنم یم یسع هستم، کنارت خودم! نترس تو یول زنه یم شور دلم -

 .کند یم دلگرمم ییدا تیحما یول جوشد یم سرکه و ریس مثل دلم چند هر

 ... رو تیزندگ خط هم آتش یذاشت یم کاش -

 ؟یچ کنم لبولت تونم ینم آرش وجود با من بگه اگه...بدم دست از رو آتش ترسم یم من!!  نه! ییدا نه -

 کشد یم شیموها نیب یدست کالفه

 کنه یم لبول تر راحت یبگ بهش رو تیوالع!  هیمنطم مرد کی آتش کنم یم فکر... کنم ینم درک رو هات ترس من -

 ....بره و بذاره منو اگه کنم یم دق ییدا یول بگم بهش دارم دوست...بگم بهش خوام یم -
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 .کند یم مرتب را شیها لباس و ستدیا یم. پرد یم جا از هاربایم کدفعهی خانه زنگ یصدا با

 خوبم؟ -

 کنم یم نگاهش ریمتح

 ؟یهست یکس منتظر -

 ؟یکن باز رو در یبر تو شه یم -

 ستمیا یم شیروبرو مبهوت همانطور

 ؟ در پشت هیک آخه -



 اندازد یم بر و دور به ینگاه

 یفهم یم یبر -

 .رود یم آشپزخانه به و دارد یبرم را یچا ینیس خودش و

 در سمت به اندازم یم هاربایم ی شده هول حرکات و سرم پشت به یه که ییها نگاه با و اندازم یم میموها یرو را شالم

 .روم یم

 برم یم باال یکم را میصدا

 ه؟یک -

 کیبار اطیح و دهم یم یشتریب شتاب میها لدم به. کرده دعوت را آتش دیشا چرخد یم سرم در شنوم، ینم یجواب و

 گل دسته کی نمیب یم که یزیچ نیاول و کنم یم باز را در. کشم یم را در رِ یزنج جانیه با و کنم یم رد را ییدا ی خانه

 .است شده گرفته چشمانم ممابل که است

 .شود یم انینما چشمانم ممابل ترانه ریتصو و رود یم کنار ها گل هیثان چند از بعد که هاست گل عرق نگاهم

 کنم یم تعجب شیجا به و شود یم کور ذولم 

 ؟؟یکن یم چکار نجایا تو -

 !کردنته؟ سالم یجا به ادب یب -

 شود یم رد کنارم از و زند یم ام شانه به را اش شانه و

 رمیگ یم را نشیآست ی گوشه است، زده پیت یمجلس و کیش یلیخ

 ؟یکن یم چکار من ییدا ی خونه تو دختر یه -

 :دیگو یم یژکوند لبخند با

 کرده دعوتم تییدا...اوم -

 .دارد یبرم لدم ابرها یرو است معلوم كیدل

 .دیگو یم ییباال بلند سالم و رساند یم خانه داخل را خودش یگرید حرؾ هر از لبل و

 کنم یم میتمس ییدا  و او نیب را میسوال نگاه و روم یم دنبالش

 کند یم زمزمه خجالت یچاشن با و خاراند یم را سرش کشد، یم شیموها درون یدست

 میباش هم با ادیب که ترانه به زدم زنگ منم تو دنبال امیب زد زنگ که نیمه -

 رود یم باال ممکن حد تا میابروها

 ...!!شده یجد تا دو شما نیب ارتباط نینَگ! یوا-

 دیگو یم ترانه و گذارد یم هم یرو پلک ییدا

 .گفتم مامانم به تییدا مورد در رو یچ همه -

 .است بوده ام یشگیهم یآرزوها از باشند خوشبخت تا دو نیا نکهیا

 کنم یم باران بوسه را صورتش و پرم یم بؽلش. روم یم هاربایم طرؾ به. کنم کار چه یخوش حجم از دانم ینم

 هیخوب دختر یول داره ییها بیع کی ترانه...خوشحالم برات ییدا یوا -

 زند یم میپهلو به آرنج با شده کمانینزد که ترانه

 !لطفا ببند -



 گزد یم لب هاربایم گشاد یچشمها دنید با بعد و

  است دوستانه اصطالح کی شرمنده -

 .میزن یم خنده ریز سه هر کدفعهی و

 کشم یم آؼوش در محکم را ترانه عوضش و شوم یم جدا ییدا از خورد، یم زنگ که ییدا یگوش

 خوشحالم برات چمدر یدون ینم زم،یعز مبارکه -

 .بگه داماد شاه به رو طشیشرا و ها حرؾ تمام مامانم و ادیب هم تییدا و پارک میبر مامانم منو فردا لراره -

 کشم یم ػیج ذوق از

 ! مییزندا یبش تو شهینم باورم ترانه یوا -

 .خندم یم دیل یب من و کند یم نگاه من به شده گشاد یچشمها با زند یم حرؾ تلفن با که یحال در ییدا
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 یگلدان داخل را گلش دسته و ستدیا ینم کاریب هم ترانه زم،یر یم یچا وانیل سه ندفعهیا و دارمیبرم دیجد یوانیل

 .میرو یم هال ی کرده فروکش یها مبل طرؾ به هم با دست به لندان و ینیس و گذارد یم

 ردیگ یم طرفم به را اش یگوش و دیآ یم طرفم به ییدا که ام نشسته مبل یرو تازه

 دارن کار تو با ریبگ -

  رمیگ یم  را یگوش است مامان نکهیا الیخ به

 مامان سالم -

 کند یم نگاهم مشکوک هاربایم

 گلم دختر سالم -

 رود یم هوا ؽمیج یصدا دوباره و کرد نگاهم انطور ییدا چرا فهمم یم آتش یصدا با

 خطه پشت مامانم کردم فکر ش؟یآت ییتو من یخدا یوا -

 شد پاره گوشم پرده دختر واشی -

 کند یم بلند صدا ییدا که روم یم هاربایم خواب اتاق طرؾ به لدم چند

 بچه؟ کجا -



 کند یم زمزمه ترانه که کنم یم نگاهش مظلومانه

 ...  کن ولش -

 شوم یم هاربایم اتاق وارد و دهم یم تکان شانیبرا یسر تشکر با من و

 ؟یخوب بشم فدات -

 !معرفت یب! وفا یب یدینپرس من از احوال هی یرفت که روزید از ز،ینر زبون -

 آتشنشان؟؟ یالا یدینپرس را احوالم چرا خودت ش؟یآت اِ  -

 !آتش -

 کنم یم شیصدا شیآت دوباره من و دیگو یم بار هر

 کشد یم یآه

 اره،ینم تاب شه یم ینطوریهم شهیم بابام سالگرد یولت سال هر م،یکرد شیبستر بود، کرده دایپ فشار افت مامانم -

 !کشه یم ته شیصبور گهید

 کشم یم یمیعم نفس

 دارم دوست یلیخ رو گلم شوهر مادر دهیند...یوا یا -

 خندد یم دل ته از آتش

 ها؟ گلت، مادرشوهر!... یا ینیب شیپ لابل ریؼ تو مهدا  -

 دهد یم ادامه او و گزم یم را لبم

 ؟یدینپرس رو احوالم چرا تو ینگفت یراست -

 کنم یم چاق ینفس

 !شه یم کباب برام دلت اومده، سرم ییبال چه شیآت یبدون اگه -

 شود یم دلواپس کالمش لحن

 مگه؟ شده یچ  -

 در پشت مامانم...نگو که خورد بهم حالم و گرفتم تهوع حالت نمدریا روت به گالب خونه، اومدم که جلسه از -

 کرد یم هیگر ییدستشو

 .بود انداخته گل لپات دمید حتما، بوده ادیز استرس از ؟یخوب االن -

 پرسم یم تعجب با کنم درک را حرفش یمعن کنم یم یسع

 کجا؟ م؟؟یدید -

 شود یم یانرژ پر شیصدا

 دور از فمط ،یرفت زود یدید رو بابات تا اما! یایب تا بودم واستاده کنکور ی جلسه در دم پدرا مادر، یلاط بودم اومده -

 .دمتید

 رود یم ضعؾ شیبرا دلم

 شد یم خوب حالم دمتید یم حتما!...کیرمانت چه. بودمت دهید کاش... خدا یوا -

 داده یچطور رو امتحانش دخترم نمیبب بودم اومده -

 خندم یم صدا با



 دخترت؟ -

 برات دلم ات، شده لرمز یلپا اون با  دمتید خسته یاونجور یولت مخصوصا داشتم، یحس چه یدون ینم مهدا یوا -

  رفت ضعؾ

 بودم؟ خورده شکست لشکر مثل...رفت آبروم -

 ...یلیخ -

 دیگو یم آتش که میخند یم دو هر

 بگم رفت ادمی حرفمُ  اصل -

 شوم یم گوش سراپا

 ...خونتون ادیب مامانم بود لرار -

 .زند یم ضربان پر للبم  چکد، یم نییپا پشتم ی رهیت از عرق

 ...خورده گره هم به عذابم و یشاد که زنم یم پا و دست یبرزخ انیم

 .کنم یم پاک انگشتانم با را ام یشانیپ یرو عرق زیر یها لطره

 .اندازد یم خش ذهنم یرو ییدا یحرفها

 .میگو یم او به گرید یروز را كیحما بده، فرصت ایخدا

 دهد یم ادامه او و رمیگ یم ینفس م،یآ یم فرود میابراه تخت یرو

 خب! حله ،یباش نداشته یمشکل خودت اگه گه یم گذاشتم، ونیم در میابراه آلا با شش،یپ ببرم رو تو خوام یم حاال اما -

 حله؟ خانم مهدا

 بندم یم پلک

 ...ذارمش یم موضوع انیجر در یکم و بابات به زنم یم زنگم یخواست -

 میگو یم عجله با

 گه یم بهشون خودش ییدا...نگو شما! نه -

 پرسد یم یمهربان یصدا با

 تتیاذ که یزیچ اون از کمی ستین بهتر! یگ ینم بهم که هست یزیچ کی! آشوبه دلم م؟یکن صحبت یخوا یم مهدا؟ -

 ؟یبزن حرؾ برام کنه یم

 .است گذشته ممکن حالت نیبدتر با امروزم ، نمانده میبرا ینفس

 کند یم باز را اتاق در ییدا

 ...مهدا -

 کند یم حمله صورتش یاعضا به ترس دنمید با و

 ده؟یپر رنگت چرا بچه؟ چته -

 .پرد یم اتاق داخل به ترس با هم ترانه

 .زند یم باد مرا تخت یرو کوچک یمتکا با ترانه و ردیگ یم دستم از را یگوش هاربایم

 کنم یم دراز هاربایم طرؾ به را دستم

 خوبم که من! شه یم دلواپس کنم، یخداحافظ باهاش بده ییدا -



 دیگو یم و کند یم لطع را آتش به حاتشیتوض که ستیزیچ چه میصدا در دانم ینم

 بزن حرؾ خودش با -

 جسبانم یم گوشم به را یگوش

 گذشت سخت کمی  امروز.. خوبم من! ها ینش دلواپس آتشم -

 گرفته جا یناراحت از یا توده انیم شیصدا

 کردم ناراحتت من -

 .شهیم خوب حالم دوباره نمتیبب که فردا...ام خسته فمط!  نه -

 خندد یم درد با

 ؟یایب یتون یم یمطمئن -

 داره ربط تو به که هییزایچ مطمئنم ازش میزندگ یتو که یزیچ تنها -

 میگو یم خنده با من و رود یم ؼره چشم میبرا کنم یم نگاهش یولت و کند یم یمصلحت یا  سرفه ترانه

 زنم یم حرؾ باهات بعدا کنن یم گوش حرفهام به نجایا نفر دو ببخش شیآت -

 .دهد یم تکان سر میبرا افسوس با هاربایم و کشد یم ػیج ترانه و کند یم یخداحافظ خنده با آتش
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 .دهد یم نشان دستش، دور اش، یچوب اسم چرخاندن با را مامان با دارید از اش دلهره و نشسته کنارم مهدا

 بهتره حالت مهدا -

 پرسد یم یپرت حواس با

 ؟یچ -

 میگو یم لبخند با

 مارستانیب میبر شیپ روز چند بود لرار مثال بهتره؟ حالت ش،یپ هفته کی به نسبت امروز -

 بود شده نینفر شیپ روز چند... آره -

 ...میبشناس همو شتریب میذار یم لرار باز بعدا ینیبب رو مامان امروز گفتم یول بشه، مرخص امروز مامان احتماال -

 !نمیبب رو خوشگل پسر نیا مامان زودتر خواد یم دلم یلیخ -

 طونیش -



 نه؟ ای کردم خاموش را سماور ریز آمدم رونیب خانه از یولت دیآ ینم ادمی و دارد یریدرگ ذهنم و

 پرسم یم شک به دو

 مون؟ خونه میبر سر کی مارستانیب میبر نکهیا از لبل نداره اشکال مهدا -

 شود یم كیدل من به کردن نگاه در

 چرا؟ تون؟ خونه -

 ...ناآرومه دلم نکردم، خاموش رو سماور ریز کنم فکر -

 کند یم خم گردن یرو را سرش

  میبر -

 .زنم یم دور را دوربرگردان نیاول و کنم یم عوض دنده

 دیگو یم که دارم شدن ادهیپ لصد دارم، یم نگه را نیماش

 نمیبب رو اتالت دارم دوست یلیخ یبد اجازه بهم اگه -

 دهم یم رد جواب اما زنم، یم لبخند شیها یفانتز به

 !من یحت! نکن اعتماد یمرد چیه به ولت چیه! ستین یکس مون خونه تو...دم ینم اجازه! نه -

 ! دیسف و اهیس پرتره کی مثل باست،یز هم لهرآلود ی هیزاو نیا از رد،یگ یم نگاه لهر حالت با و شود یم کور ذولش

 آمد ینم بدم منم دلم ته کند، یم همدل مهدا با مرا درون از یاحساس یول دوم یم خانه سمت عجله با و شوم یم ادهیپ

 .کنم حس اتالم درون را مهدا حضور

 .ستندین دهند یم نشان که آنچه همه بفهمانم دختر نیا به دیبا اما

 .دارم یبرم لدم آشپزخانه سمت سرعت با میشو یم خانه وارد که نیهم و  آورم یم در پا از را میها کفش

 .است روشن سماور ریز ی شعله نبود، خود یب ام دلشوره

 .گردم یبرم هال سمت به و کنم یم خاموشش

 .دهد یم جوالن سرم در مهدا یآرزو فکر

 .گردم یبرم و رمیگ یم لمیف اتالم مختلؾ یایزوا از و دارم یبرم را میگوش

 آمده کنار خودش با احتماال. کند یم نگاهم آرامش با نیماش داخل از که نمیب یم را مهدا شوم یم خارج که خانه در از

 .است

 دیگو یم من لحن همان با نمینش یم نیماش یتو که نیهم

 !ستین نتیماش و تره جا ینیبیم یایم کولتی! نذار تنها نتیماش تو رو یدختر چیه ولت چیه -

 کنم یم نگاهش لبخند با

 راهت میزندگ تو کردم ینم اعتماد بهت تا دوم،. کنم ینم نمیماش سوار رو یا گهید دختر تو جز ولت چیه من اول، -

 ...دادم ینم

 آورم یم باال اش یمشک و براق چشمان یروبرو تا را ام اشاره انگشت

 دیبا یباش من مال لراره که حاال و! نِ یزم یرو زیچ نیتر ارزش یب تو وجود گوهر با سهیمما در نیماش سوم، اما و -

 .نمیبب رو کردنت تب خوام ینم یحت من! یکن مرالبت خودت از یدار که یزیچ نیباارزشمندتر مثل

 هفته، کی از بعد هنوز. ردیگ یم بؽل نگاهش با را للبم تا چشمانم از و شود یم باران ستاره ریکو یها شب مثل چشمانش

 .است زرد رنگش یکم



 رمیگ یم سمتش را یوگوش کنم یم باز را میگوش لفل

 .گرفتم لمیف اتالم از برات ریبگ-

 .کند یم فوران اش یمشک یچشمها درون جانیه

 .اندازد یم عمب یصندل یرو را فشیک

 اصال.است بوده عطرم از گرفته که یمیعم دم کنم یم احساس رد،یگ یم دستم از را یگوش و ردیگ یم یمیعم دم

 من خودش الیخ به و کشد یم بو را عطرم  شوم یم کشینزد ولت هر دارد ادیاعت که یکس مثل کند ینم فراموش

 .فهمم ینم

 .کشد یم بو را اطرافم یهوا كیعم که شوم یم متوجه من داند ینم و

 !ستین دیبع زیچ چیه دختر نیا از

 .شوم یم او یتماشا محو هم من و کند یم نگاه جانیه و شوق با را اتالم یایزوا تمام و زند یم زل یگوش به دلت با

 !نباشه خونه مامانش یولت اونم! باشه جاش سر شیچ همه نمدریا آلا کی اتاق کردم ینم فکر! یمرتب و زیتم اتاق چه -

 .زنم یم لبخند صورتش به

 زند یم زل وارید یرو یها عکس به و دارد یم نگه را لمیف

 باباتونه؟ نیا -

 کند یم اشاره بابا و من ی نفره دو عکس به

 دهم یم تکان سر

 میگرفت هم با که یعکس نیآخر -

 کند یم زوم عکس یرو

 !بودن باحاال بابا اون از معلومه -

 کنم یم زمزمه و دهم یم لورت را دهانم تلخ آب بابا خاطرات یادآوری با

 !یلیخ -

 .کند یم یپل را لمیف دوباره و دارد یبرم دست عکس دنید از

  زند یم استپ را لمیف باز و اندازد یم من به ییگذرا نگاه

 بزنم ادکلنت از تونستم یم کاش -

 !است مردانه -

 دونم یم -

 ؟یبزن مردانه ادکلن از یخوا یم چرا پس خب -

 زند یم برق چشمانش نمیب یم که هستم جوابش منتظر

 رمیگ یم رو تو یبو یاونجور -

 دهم یم تکان شیبرا یسر

 !بچه یا وونهید -

 ...شه یم منم مال اتاق نیا روز کی بکن رو فکرش یوا! جورم چه -

 زنم یم استارت دیبگو یا کلمه نکهیا از لبل و پروراند یم سرش در چه کشد یم داد چشمانش و کند یم یپل را لمیف



 نباؾ الیخ -

 گذارد یم داشتبورد یرو را یگوش

 نبافت؟ الیخ و نشست تو کنار شه یم -

 

 ۱۱۹لسمت#

  آتش_یمهدا#

 

 

 

 

 

 

 

 کند یم صدا را نامم مهدا کشم یم که را یدست ترمز کنم، یم دایپ یپارک جا یبدبخت با مارستانیب یجلو

 ش؟یآت -

 جانم؟ -

 زند یم ینیسنگ لبخند

 میدار یباستان زبان تا هفت دمیشن جا هی من  -

 پرسم یم که کند یم سکوت و

 خب؟ -

 ...من -

 زنم یم نگاهش به یزیر چشمک و کنم یم نگاهش كیدل

 ؟یچ تو -

 !دارم دوستت یباستان زبان هفت اون تموم با کنم اعتراؾ خوام یم من -

 دهم یم تکان شیبرا یسر

 ...نکن یباز من دل با نمدریا گم یم یباستان زبون تا هفت همون با منم -

 ؟!ده یم بهم آرامش نمدریا که یکن یم یلاط یچ صدات تو پسر -

 یدار یبرنم یدلبر از دست یکن در به راه از منو تا تو -

 ! شود چه اوؾ -

 .کند یم ریگ میچشمها مردمک به نگاهش که زنم یم لبخند فمط

 !ترس کی هم دیشا... نشسته مزدور، ؼم کی نگاهش ته

 !مطمئنم را نیا 



 میگو یم وار زمزمه و چرخانم یم طرفش به کامل را ام تنه مین

 ؟یبگ بهم یبخوا که هست هم یا گهید زیچ -

 با و دهد یم لورت را دهانش آب. خواهد یم کمک چشمانش درون گونه التماس یحس. بازد یم رنگ نگاهش یا لحظه

 کند یم ادا را کلمه کی یفیضع یصدا

 !هست -

 .کند یم فاش را رازش دارد باالخره

 حس که ام یصوت یتارها تمام با. کشد یم بو را عطرم کنم یم احساس دوباره. گذارم یم اش یصندل پشت را راستم دست

 پرسم یم کنند، یم ساطع را تیحما

 ...شنوم یخب؟م -

 با نیماش در و کشد یم را در ی رهیدستگ ممدمه یب. کند یم محو را است، دایهو نگاهش لاب در آنچه و بنند یم پلک

 شود یم باز یآرام تك یصدا

 نگم امروز بذار یول! بس و یبدون دیبا تو فمط اصال...بگم بهت که دارم اجیاحت اصال...گم یم بهت! نه امروز -

 .گذارد یم رونیب نیماش از را شیپاها و

 ...اند گرفته نظر در یسخت یشرطها مادرش و پدر هم دیشا دارد، دلهره مامان با دارید از دیشا

 !دانم ینم

 .کنم یم تَرک را نیماش اتالک او، از بعد

 در اقیاشت انمدر و شناسد ینم پا از سر کند، یم باطل را میها هیفرض میگذار یم مارستانیب اطیح یفضا درون که پا

 .دیآ در پرواز به خواهد یم انگار زند، یم موج حرکاتش

 کنم یم شیصدا و کشم یم را شی مانتو نیآست ی گوشه

 ؟!مهدا -

 .کنم یم رها را نشیآست که زند یم زل نشیآست و من دست اتصال نمطه به

 زند یم لب وجودش اعماق از یولت دارند روح کلماتش شهیهم مثل

 دلم؟ جان -

 رو یا مدرسه بچه کی کنه، فکر مامانم ترسم یم ،یپر یم نییپا و باال تو که ینجوریا آخه دختر، ریبگ آروم کمی لطفا -

 !بشه زنم آوردم زدم گول

 شود یم طنتیش از پر لبخندش

 ...گهید یزد گولم -

 دهد یم ادامه عیسر کشم، یم هم در که اخم

 کنم ینم هم بوس یتماضا ره یم ضعؾ برات یبدجور دلم نکهیا با و امیم ات شونه به شونه نیرنگ و نیسنگ باشه -

 !افته یم خطر به اسالمت چون

 .افتم یم راه و دهم یم تکان شیبرا افسوس به یسر و دهم یم رونیب ینیب از را نفسم

 .کند حرکت دوشادوشم نیمت یلیخ کند یم یسع و کند یم مراعات هم او

 میگو یم مهدا به رو رسم یم که مامان اتاق در به

 .یاومد بگم مامان به کن صبر لحظه کی -



 .کند یم کج دییتا به کن،سر گوش حرؾ یها بچه مثل

 کنم یم باز را در مامان یبفرما با و زنم یم در

 !خودم یایرو مامان سالم -

 ...داخل ایب پسر، گل سالم -

 اندازم یم ریز به سر و کنم یم پا آن و پا نیا یکم

 پرسد یم مامان

  آتش؟ -

 میگو یم شرم مخلوط ییصدا با و کشم یم نیزم یرو را کفشم ی پنجه کنم، یم پنهان را چشمانم برق

 ....آوردمش -

 راه بوس مامان یبرا و گذاشته شیها لب یرو را دستش دو ستاده،یا اتاق داخل مهدا نمیب یم که نشده تمام ام جمله هنوز

 زند یم لب شوق با و فرستد یم دور

 لشنگم یایرو مامان بر سالم -

 .خندد یم و شود یم متعجب مامان چشمان

 !کنم ادبش چگونه فکرم در و ام، کالفه من یول

 زند یم لب و بوسد یم را مامان حال یب صورت و رود یم جلو مهدا و دهد یم ینیمت لبخند با را سالمش جواب مامان

 نیلشنگتر هم آتش از! نیخوشگل شما چمدر -

 .گزم یم لب خجالت از من و

 تخت یرو را خودش و دهد یم لرار بدنش طرؾ دو را دستش دو کاره کی و ندینش یم یصندل یرو نه و ستدیا یم نه

 .ندینش یم مامان یپاها کنار و کشد یم باال مامان

 شده زده بهت که است معلوم مامان کلمات از

 دخترم؟ یخوب -

 !دختر نیا نگذاشته میبرا آبرو دزدم، یم نگاه من و شود یم دهیکش من سمت نگاهش و

م، دخترِ   زند یم لب یینما دندان لبخند با َشرَّ

 !شدم خوب دمید که رو شما -
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 .است مامان صورت محو هنوز و



 ن؟یخوب ، یچ شما -

 بهترم شکر یاله -

 دیگو یم مهدا بالفاصله

 ناراحت نیباش مارستانیب تخت یرو ینجوریا شما نکهیا از حتما یول دمیند رو جون بابا که من! مامان-

 ! نیش خوب زود ایرو مامان...شن یم

 پرسد یم و زند یم مهدا یرو به یدرد پر لبخند مامان

 ؟یدار دوست رو آتش -

 دیگو یم جانیه با و شود یم باران ستاره مهدا چشمان دوباره

 !...عاشمشم! اِش  هیثان کی مالِ  داشتن دوست اوؾ -

 برد یم مادرم شیپ را ام هیگال و کند یم جفت هم یرو را شیها لب بعد و

 نه؟ مگه گه،ید داره دوست خارش با رو گل آدم خب یول! هیؼرؼرو کمی فمط -

 .کند یم متعجبم مامان ی خنده یصدا یول بکوبم وارید را سرم دستش از خواهد یم دلم

 !ینیریش -

 !مهداست اسمم نه -

 اسمت لشنگه -

 ردیگ یم آرام هم مهدا باالخره

 سخته؟ چمدر آتش کارِ  یدون یم -

 زند یم زل میایرو چشمان ی  هیلرن به

 !نکنه ینیسنگ دوشش یرو ها یسخت تا بشم آرامشش کنم یم یسع -

 شد؟ دختر نیا یفدا دینبا

 .رود یم بزرگش للب نیا یبرا دلم من و کند یم نگاهش كیعم مامان

 کنم یم شیصدا

 میبر ایب است خسته مامان بسه! خانم مهدا -

 .کنند یم یخداحافظ و بوسند یم را گریهمد سرهم وپشت اندازد یم مامان گردن دور دست دوباره

 کند یم میصدا مامان که کنم یم رفتن لصد و کنم یم یخداحافظ مامان از هم من شود، یم خارج در از که مهدا

 آتش؟ -

 گردم یبرم طرفش به

 مامان؟ جانم -

 کند یم زمزمه 

 !یخواستگار میبر روز کی بذار لرار -

 به رو ذوق با و کشد یم سرک اتاق به مهدا ام عشموالنه احساسات وسط که زند یم برق چشمانم و نوازد یم عشك للبم

 زند یم لب مامان

 !یعسل یستین مادرشوهر! عاشمتم یعنی -



 مرا مامان، یوالع ی ه خند ی چهره و صدا ها مدت از بعد خندد، یم دل ته از مامان و کوبم یم ام یشانیپ به دست کؾ با

 ...کند یم لشنگش ریتصو مات

 .بخنداند دل ته از را مادرم توانست بچه وجب مین

 ...کشمش یم رونیب اتاق از و رمیگ یم را مهدا یمانتو ی سرشانه انیگو خداحافظ شتر،یب ییرسوا از یریجلوگ یبرا

 !دختر یکرد عالمم یرسوا تو که آخ -

 زند یم لب یجد یلیخ میشو یم دور که اتاق در از

 خوام یم یچ یدون یم االن -

 ؟یخوا یم یچ نه -

 زند یم زل چشمانم درون

 ....نیمورف میگ یم بهش ما -

 دیگو یم یطنتیش پر ی خنده با که کنم یم نگاهش بهت با

 !بؽل نیگ یم بهش شما -

 ساطع او ی خنده یصدا از جهان ی شده رهیذخ یها یانرژ تمام انگار خندد، یم صدا با او و کنم یم درشت چشم شیبرا

 .شود یم

 را دختر نیا دنیکش آؼوش به دلم بیعج که کنم یم اعتراؾ خودم شیپ و نشوم لبخندش مست تا دزدم یم نگاه 

 .خواهد یم
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. میا رفته آتش مادر دنید به یخال دست دیآ یم ادمی هو کی. کند یم پارک مرکز کنار ی کوچه همان داخل را نشیماش

 کوبم یم ام گونه یرو

 مامانت؟ دنید میرفت یخال دست یدید شیآت یوا -

 دهد یم تکان افسوس به یسر

 !!تر پرت یکی از یکی -

 گزم یم لب

 !نبود متشخص خانم کی ی برازنده اصال مامانم لول به -

 دم یم حیتوض مامان یبرا من کن ولش حاال -

 شوم یم ادهیپ نیماش از و میگو یم یا نکنه درد دستت



 ستدیا یم نیماش در نیب و شود یم ادهیپ هم او

 !رم یم گهید من شیآت -

 کند یم نگاهم نیماش سمؾ یباال از

 کجا؟ -

 دهم یم را آتش جواب و رمیگ یم نگاه او از شود، یم کمینزد صورتش یرو ییها نمش با چرده اهیس زن کی

 !گهید مون خونه -

 است دهیکش پررنگ یچشم خط شیچشمها ریز و دارد سرش به یعرب چادر زن

 ُرم؟یبگ فالت جون خانم -

 .ترسم یم رشیل رنگ یچشمها و چشم خط از

 میگو یم رسا و شتاب با و چدیپ یم هم در را ام روده و دل نگاهش از هراس

 نه -

 کند یم حرکت زن و من نیب نگاهش آتش

 !بچه کنم یم ردت ابونیخ از واستا -

 کوبم یم نیزم پا و دوزم یم چشم کند یم نگاهم طنتیش با که آتشم به

 !گهید بچه نگو بهم! شیآت -

 .دهند یم شکوفه درختان دوباره میایدن وسط خندد، یم

 م؟یدار یزیچ هم او ی خنده از باتریز

 کند یم لهیپ زن

 ... بلدم هم یخون کؾ بده، رو دستت -

 زند یم چنگ کنارم از زن را ام شده مشت دست و

 به شروع زن نیب نیا در دیآ یم سمتم و کوبد یم هم به محکم را نیماش در آتش زنم، یم زل آتش یچشمها به ترس با

 شود یم گرفتنش فال

 ...بردت یم خودش با و ادیم یمشک چشم پسر کی اما یدار ادیز خواهون -

 .شود ینم میها هیر وارد و شود یم ظیؼل کدفعهی نیزم ژنیاکس

 .شوم یم آوار سبزش نگاه درون و کشم یم دستش از را دستم ضرب با

 کند یم بلند صدا ممتدر و ستدیا یم او و من نیب آتش

 !لطفا نشو مزاحم خانم -

 .پرد یم دستم کنار بلند درخت یرو از و کند یم لار لار یکالؼ

 .کنم یم پاک را دستم گرید دست با و آورم یم باال دمید یروبرو تا را دستم کؾ

 .کنم پاک سرنوشتم و دستم کؾ از را یمشک چشم مرد فال خواهم یم

 کند یم میصدا آتش

 مهدا؟ مهدا؟ -

 دهیچسب کامم به خشک چوب تکه کی مثل زبانم و کنم یم نگاه نگرانش یچشمها به



 ن؟یبب...رفت ؟یدیترس ازش -

 کند یم اشاره رفته، زن که یراه به و

 .رمیگ یم شده، كیرل یکم که ییهوا از یمیعم نفس و بندم یم پلک

 کنم یم تکرار سماجت با دلم در و دهم یم فشار هم یرو را میها پلک

 لدم من یزندگ درون یمشک چشم مرد چیه! آتش مال... آتشم مال فمط من! زد مفت حرؾ! زد مفت حرؾ" 

 " کنم یم خرد بگذارد، من یزندگ میگل یرو را شیپا که را آتش جز یکس هر یپا للم یعنی... گذارد ینم

 !شدم دلواپست بزن حرؾ خوب دختر دِ  مهدا؟ یخوب -

 کنم یم باز نگاهش النیگ جنگل درون را ام یینایب حس

 ؟!کنه یم آرومم نمدریا که یکرد یچ صدات یلاط -

  گردد یم را چشمانم ی هیلرن درون جزء به جزء و كیدل و کرده اخم

 !که منو یُکشت -

  زنم یم لبخند

 "دهم یم رییتؽ تو به دنیرس یبرا را ایدن تمام من" 

 ریبگ گاز رو زبونت نکنه خدا -

 دهم یم نشان او به و زنم یم کمرم به را دستم

 !بگم رو اش هیبم تا بزن کمرت به ینجوریا رو دستت -

 کند یم فوت رونیب را نفسش

 ه؟یچ مناسبتش اونولت -

 کنم یم نگاهش طنتیش با

 ...بندازم جانم پادشاه دست تو دست ملکه کی مثل خوام یم -

 کند یم فوت را نفسش و دهد یم فشار هم یرو را شیلبها

 !یسالم نکهیا مثل خدا شکر! نه -

 کنم یم صدا را نامش حرص با

 !شیآت -

 جان؟ -

 "کند یم جدا بدنم از روح گفتنت جان ؟یبکش مرا خیتار ابزار نیتر ییابتدا با یخواه یم جان؟" 

 یچشمک که شوم یم ؼرق چشمانش یبایز جنگل درون شود، یم باز للبم درون یصورت یگلها ی ؼنچه یادیز تعداد

 زند یم

 !بچه نباؾ -

 میگو یم جیگ

 ؟یچ -

 ! نباؾ ایرو -



 وارد روانم بر زن آن که یمهلک ی ضربه آن و شده ناتوان بارش ریز بدنم کند یم فکر که دارد روین آنمدر گفتنش جان

 .است کرده جبران را کرد

 احساس که دارد لدرت ستادنشیا آنمدر یول آورد ینم در یباز لوس زند، ینم کمر به را دستش ستد،یا یم کوه مثل کنارم

 .کنم یزندگ آسوده توانم یم لامتش ی هیسا ریز عمر آخر تا کنم یم

 .کنم یم نگاه کنند یم کم را سرعتشان مانیبرا که ییها نیماش به من و کند یم میهمراه ابانیخ عرض از شدن رد یبرا

 .آورند یم فرود میتعظ سر آتشم یروبرو ها نیماش

 .کنم یم یط را است، مبدا النهار نصؾ ییگو که را ابانیخ عرض ملکه کی مثل برافراشته یگردن با
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 ستدیا یم کدفعهی اما د،یآ یم همراهم کوچه داخل تا

 تون خونه میایب ایرو مامان با هفته آخر که رمیگ یم ولت بابات از زنم یم زنگ رم،یگ یم تییدا از رو بابات ی شماره -

 .چدیپ یم هم در دلم و زند یم برق چشمانم

 یبرا کنم کلفت را پوستم دیبا. خواهم یم را او فمط که دارم یبرم جنگ سر ایدن با من دیایب او. دهم ینم راه دلم به بد

 .هستند مخالفم که لیا کی با مبارزه

 .گفتم خط به خط شیبرا را ماجرا تمام و گرفتم را اش شماره آمدنش لبل هم دیشا

 .کند یم لار لار و نشسته مان خانه بام پشت یباال و آمده ابانیخ نطرؾیا به همراهمان سمج کالغ

 ند؟یآ ینم زهاییپا ها کالغ مگر

 !است تابستان که االن

 .ستین کوچه داخل کس چیه. اندازم یم نگاه کوچه بر و دور به

 اش چانه یرو یا بوسه سرعت با و شوم یم بلند پا ی پنجه یرو کدفعهی. زنم یم را آتش اسالم دِ یل یطانیش فکر کی در

 .گردم یبرم فرش به عرش از لذت اوج با و کارم یم

 کنم یم حس را بدنش لرزش. ردیگ یم برق را او و رمیگ یم آتش خودم

 زند یم صدا پاکش وجود اعماق از را نامم یخیتوب و ناباور

 !مهدا؟ -

 آزارش لصد یول ستمین مانیپش.کنم یم ایح اش برافروخته چشمان از یول کند یم را دوم ی بوسه طلب دلم ام، گرفته گر

 .ندارم را



 .کرد تمنا را بوسه نیا دلم در یزیچ فمط نبود آزارش لصدم هم اول از

 زنم یم لب مرتعش ییصدا با تنها 

 !داشت رو جهنم به رفتن ارزش...نداشت طالت گهید دلم یول... انداختم خطر به رو اسالمت...شرمنده -

 کشد یم هم در اخم

 ...برو فمط! برو -

 .شود یم رد کوچه چیپ از و گرداند یبرم رو و دهد یم تکان سر لهر حالت با او و زنم یم لبخند سرمست

 لدم چند خانه طرؾ به و شود یعاد دنمیکش نفس تا رمیگ یم یاپیپ نفس چند.کنم یم شیباال و لد لربان را جانم و دل

 .کنم یم یط را ماندهیبال

 

 .شنوم ینم را مامان" یاومد مهدا" یصدا گذارم یم خانه داخل پا.  چرخانم یم لفل درون را دیکل

 شدن برآورده میبرا آتش مادر دنید مانده، معلك بدنم یاعضا نیب دنشیبوس طعم روم، یم راه ابرها یرو هنوز انگار

 ....کند یم یتداع را میآرزوها

 

 

..... 

 

 

 

 دلم. برود شان خانه به خواهد ینم دلم اصال. ندارم را اش یدور طالت راستش روم، یم همراهش کوچه داخل تا

 .باشد من مال االن نیهم از خواهد یم

 ستدیا یم اوهم ستمیا یم که من

 تون خونه میایب ایرو مامان با هفته آخر که رمیگ یم ولت بابات از زنن یم زنک. رمیگ یم تییدا از رو بابات ی شماره -

 .دهد یم نشان رخ عذاب کی چشمانش یِ سو تهِ  باز یول زند یم برق چشمانش

 دیپا یم را بر و دور نگاهش

 .سوزد یم ام چانه کدفعهی که هستم کند؛ یم شنا نگاهش ته آنچه ؼرقِ 

 !دهیبوس مرا و گذاشته ام چانه یرو را شیلبها و کند بلند را لدش تا ستادهیا پا ی پنجه یرو فهمم یم میآ یم که خودم به

 .رندیگ یم آتش للبم یرگها تا شیلبها رد از

 ...میها یخوددار تمام به زد شعله آخر

 کنم یم صدا را اسمش سرزنش با و بهت پر

 !مهدا؟ -

 .باشد دهید را کارش نیا یکس مبادا کنم یم نگاه را اطرافم ترس با و

 رد،یگ ینم نشات صورتش یاعضا از ییبایز نیا یول باستیز شود، یم سرخ شیها گونه زنم، یم زل که صورتش به

 زمان گذر دستخوش چگاهیه ییبایز نوع نیا نظرم به رسد، یم چشمانم به گذرد یم ذهنش و فکر در آنچه از اش ییبایز

 .شود ینم



 است، شده من چشمان توجه مرکز که ییلبها با.کند یم ینیسنگ من دل یرو او کار وجدان عذاب و لرزد یم للبم

 دیگو یم

 داشت رو جهنم به رفتن ارزش...نداشت طالت دلم گهید یول...انداختم خطر به رو اسالمت...شرمنده -

 .دارم یریدرگ خود کنم، یم اخم

 کنم یم شیدعوا

 ...برو فمط! برو -

 .دهم یم نشانش سر تکان با را ام یناراحت. زند یم لبخند دهیرس شیآرزو به انگار او و

  یتو که یا بوسه هوس تابستان یروزها از یکی در تا گردانم یبرم رو

 . نکند میرسوا کرده پا به ؼوؼا دلم در

 .گردم یبرم را رفته راه شده، خارج اش یاصل ضربان محور از که یللب با

 .است زده داغ مهر پوستم یرو اش بوسه رد گذارم، یم ام چانه یرو دست

 .کشم یم باال میلبها تا را انگشتانم

 .است خورده ترک دنشیبوس عطش از میها لب

 ابانیخ از شدن رد ییتوانا و شده لفل نیزم یرو میپاها کنم یم احساس. کنند یم یط را ابانیخ طول سرعت با ها نیماش

 .ندارم را

 روزم؟ و حال با دختر نیا کرد چه

 !اوردین باال یدختر دنید یبرا را نگاهش سال ده که یآتش با

 !ستین یزندگ یجا ایدن او بدون گرید حتم به حاال

 ...بردمش یم خودم، یبرا ینیچ ممدمه بدون شد یم کاش
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 نگاهم که خانه سالن به. آورد یم هجوم ام شامه به ادکلن و عطر یبو یکل روم، یم باال که را خانه ییابتدا ی پله دو

 .بلعند یم مرا شیها لطب با ایدن. زند یم خی رگم درون ذوق افتد یم

 به شان همه سر و اند نشسته یورود در ممابل درست سالن، داخل یسلطنت یها مبل یرو آرش و بزرگ خانم و خاله

 .است من طرؾ



 .اند آمده من یاهایرو یخراب یبرا ها نیا اندازد، یم چنگ ام حنجره به مرگ چنگال چون بؽض

 .زند یم خی میها رگ درون هم خون که است دیشد آنمدر سرما

 و کرده باز فرق را شیموها.ترکانده استخوان. کرده فرق یکل دمشید شیپ سالها که یآرش با انداخته، پا یرو پا آرش

 نبود؟ تاپ لپ ی صفحه پشت شیپ هفته کی نیهم مگر. زند یم ذوق یتو شیچشمها و موها یمشک بیعج

 .است متفاوت نجایا تا مرزها یسو آن از رشیتصو با یکل

 کند؟ یم چه ما ی خانه ی انهیم در امروز

 .زند یم را چشمانم چشمانش، برق و دهد یم سالم یروزیپ لبخند با

 زند یم تشر مامان

 سالمت؟ کو خانم مهدا -

 میچشمها دید مثل م،یاهایرو مثل تنم، مثل لرزد، یم میلبها

 اندازد یم ؼبؽب به یباد آرش

 !شده زده جانیه همسرش دنید از! نیرینگ سخت بهش جون خاله-

 همسرم؟

 کنم تحمل مهیدل کی را تو اگر رمیم یم من

 .روم یم عمب عمب و کنم یم تکرار بار چند را"  نه"  ی کلمه دهیترس لب ریز

 کوبد یم نیزم به را شیعصا. زدیر یم هم به اعصابش من دست از بزرگ خانم

 مون؟یخانوادگ ژیپرست کو ؟یکرد تیترب که هیا نمونه دختر همون نیا نیمه -

 کند یم میصدا خشم با مامان

 !مهدا -

 کند یم لیتحل را رفتارم دارد انگار بابا. اندازم یم ینگاه مین خاله و بابا به

 خواهم ینم را آرش من

 خواهم ینم را یلیتحم یزندگ نیا من

 !خواهم یم را آتش فمط من

 !آتش

 دهمش یم دست از شهیهم یبرا نجنبم اگر و رود یم دارد پناهگاهم

 کنم یکار دیبا سوخته، ها فرصت تمام

 فمط و کنم ینم یتوجه کند، یم تکرار را نامم که مامان یصدا برابر در و دارم یبرم زیخ در، طرؾ به حرکت کی با

 .دوم یم

 .دوم یم کوچه سر طرؾ به و کنم یم باز را در

 را شالم هست حواسم و شود یم پرتاب سرم پشت به صورتم کنار از و کند یم سیخ را صورتم اریاخت یب میها اشک

 .رمیبگ میموها یرو محکم

 ! نمشیب یم. نشده رد ابانیخ از هنوز آتش و دهند ینم عابران به راه ها نیماش و است شلوغ یلیخ ابانیخ

 کشم یم ػیج جانم تمام با



 !آتش -

 دایپ من رفتار یبرا یلیدل مؽزش در تا زند یم پلک هم سر پشت مات گردد، یبرم طرفم به متعجب و ستدیا یم یا لحظه

 .دوم یم طرفش به.. کند

 .کنند یم میصدا که شنوم یم هم را آرش و بابا یصدا سر، پشت از اما

 .کند یم نگاه دوند، یم من دنبال سر پشت از که بابا و آرش و من به واج و هاج که رسانم یم آتش به را خودم

 گرداند یبرم خودش طرؾ به مرا و کشد یم را دستم بابا بزنم یحرف پُرسانش چشمان یبرا نکهیا از لبل

 تو؟ چته!  مهدا -

 زنم یم ػیج

 !کن کمکم بابا! ببرن خودشون با منو نذار بابا متنفرم، ازش من خوام، ینم رو آرش من بابا -

 کشد یم را دستم  آرش

 !یمتنفر ازم یبگ تو تا نکردم صبر نهمهیا! یکن یم ؼلط تو -

 زنم یم ػیج حرفهاست، نیا از تر محکم او دستان ِگره یول کشم یم دستش از را دستم

 !آشؽال! نزن من به رو فتیکث یدستا! کن ولم یلعنت کن ولم -

 د،یسا یم هم به که ییها دندان نیب از. کشد یم خودش سمت به ضرب با را آرش ی شانه و دیآ یم جلو لدم کی آتش

 دیگو یم

 !کن ولش -

 میگرد یبرم آتش سمت به نفرمان سه هر

 زند یم پس را آتش دست اخم با آرش

 !هیخانوادگ موضوع دینکن دخالت -

 زنم یم داد

 کن صحبت درست باهاش -

 زند یم زل آتش به کشدارش نگاه با بعد و شود یم كیدل نگاهم درون اخم همان با آرش

 ؟یهست یک تو -

 دهم یم جواب من است، کرده لفل فکش و شده کبود آتش، صورت

 !منه عشك! منه خواستگار -

 دهد یم فشار را ام شانه بابا

 !!ریبگ دهن به زبون! مهدا -

 ستدیا یم آتش ی نهیس به نهیس آرش و

 ! منه اسم به که عمره کی! منه نامزد مهدا تیزندگ یپ برو!  یه -

 دوزد یم چشم او به باال از  .است بلندتر آرش از لدش کشد، یم نفس ینیب از آتش

 بگه خودش دیبا -

 زنم یم زار هیگر با

 متنفرم ازش من! آتش گه یم دروغ -



 دیگو یم یخش پر ی دورگه یصدا با آتشم

 !نداره؟ دوستت گه یم که خودش -

 دیآ یم فرود آتش صورت یتو و شود یم بلند آرش دست

 نداره یربط تو به! شو خفه -

 کنم یم تمال و زنم یم ػیج

 !کشمت یم خدا به...  کشمت یم ش؟یزد چرا!یریبم یاله! آرش یریبم یاله! بشکنه دستت! آرش کنه لعنتت خدا -

 کشد یم داد. زند یم چنگ را آرش دست و کند یم اخم بابا شده، زخم میگلو کنم یم احساس

 !آرش -

 کند یم آتش به رو و

 !داره نامزد مهدا نیدیشن درست! مهدام یبابا من -

 .زنم یم زار و کنم یم تمال نم،یب یم را چشمانش سبز جنگل گرفتن آتش
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 ! بابا! نه -

 .گرداند بر رو بتواند تا شود یم تمام.شود یم رانهیو. رود یم نفسش رد،یگ یم نفس بندد، یم پلک آتش

 است تمام مانیایدن و آتش و من کار برود اگر

 !!کنم یم خواهش! نسپار نایا دست منو! نرو! خوام ینم نویا من آتش نرو! نه -

 همانطور ومن. شود یم رد ابانیخ از کند نگاهم نکهیا بدون و دهد یم تکان سر یناباور با افتاده، نییپا آتش یها شانه

 .زنم یم هك

 و شده ابیکم هوا که هستم خشک یسونا داخل کنم یم احساس. شود یم یخال میزانو ریز. رود یم میپاها از رمك

 زار و زنم یم زل رفتنش به تارم یچشمها پشت از و زنم یم زانو نیزم یرو. شود ینم افتی بازدم و دم یبرا یژنیاکس

 زنم یم

 !نــرو... نرو -

 ردیگ یم مرا یبازوها ریز و کند یم رها را آرش بابا

 میبر پاشو! بابا پاشو -

 کشم یم داد و زنم یم پس را بابا دست خشونت با



 امیم خودم.. دینزن دست من به...دیکن ولم -

 افتم یم آرش سفت یها عضله جان به مشت با زم،یخ یبرم کند، یم ول را دستم بابا نکهیهم و

 نفهم آشؽال، کثافت، -

 مثل و کوبم یم شیپا یرو محکم کفشم ی پاشنه با. زنم یم زل چشمانش درون نفرت با من و کند یم نگاهم خشم با آرش

 .دوم یم ابانیخ طرؾ به شده رها چله از که یریت

 کشد یم داد رسد، ینم من به دستش یولت یول ردیبگ مرا کند یم یسع بابا. رود یم باال شیصدا درد از آرش

 !مهدا؟ -

 به کلمه کی فمط من و کشد یم سوت گوشم درون ها نیماش بوق یصدا. کنم ینم نگاه ینیماش چیه وبه زمیر یم اشک

 .شود یم یجار زبانم

 !شیآت! شیآت -

 گردد یبرم طرفم به ها نیماش ترمز ػیج و من یصدا با که دهیرس مرکز یروبرو آتش

 کشد یم داد را اسمم مبهوت و دهیترس

 !این وونهید! این ؟یکن یم چکار! مهدا -

 .شود خفه کنم یم دعا یول کند یم میصدا هم آرش کرده، تار را نگاهم اشک

 کشد یم نعره و برد یم باال ها نیماش یجلو دست ، دود یم طرفم به کشد یم شعله چشمانش درون که یترس با آتش

 !نیواست ایلعنت! نیواست -

 ام داده دست از را عملم انگار م،یآ یم خودم به کدفعهی

 کنم؟ یم چه ابانیخ وسط

 شود یم اکو سرم یتو شیها کیالست شدن دهیکش و نیماش کی ترمز یصدا کدفعهی

 کشد یم ادیفر آتش

 !ابوالفضل ای -

 ستین مهم یول دیآ یم بابا و آرش شیتشو پر و نگران یصدا هم سرم پشت از

 !نه ای شوم یم موفك دانم ینم اما رم،یبگ دستانم نیب را سرم کنم یم یسع

 .کند یم پرواز من به دنیرس یبرا دارد انگار که نمیب یم را آتش یپاها و افتم یم نیزم یرو

 !دارد دوستم

 !است نگرانم

 .کنند یم دایپ شدن بسته به یتینها یب لیم و گرم میها پلک و سست بدنم و زنم یم لبخند

 .شوم یم ؼرق شنوم یم که ینامفهوم یصداها درون و کنم یم حس بدنم دور را گرمش یها دست

 بو را لباسش یرو ی حهیرا عادتم طبك و کنم یم وصل لباسش یها دگمه به را میها پنجه ام ماندهیبال یروین تمام با

 .کشم یم
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 .شد رانیو میآرزوها ی خانه زود چه شده، خراب سرم یرو ایدن

 !اوست اسم به اوست، نامزد من یمهدا گفت و کرد نگاه صورتم یتو ،یمشک چشم پسر آن

 !ریفالگ رزنیپ آن گرفت یفال چه

 .برد را میآرزوها دختر و آمد یمشک چشم مرد

 .رود یم شدنش کنده ترس آن هر و است وصل ینخ به انگار که شده نیسنگ یا وزنه مثل للبم

 .رمیبگ هوا از یدم تا کنم ینم شیدایپ شده، گم نفسم

 .لرزاند را ام یزندگ که دیرس کجا از زلزله نیا کدفعهی بود خوب که زیچ همه

 .زد ػیج و کرد هیگر آنمدر چرا

 د؟یبوس مرا نامزد داشتن وجود با. ختیر یم اشک دینبا که بودم اش ملعبه اگر

 .بشوم رد ابانیخ از دیبا. سوزد یم جانم. سوزد یم دلم. سوزد یم ام چانه چمدر آخ

 .بروم دیبا. شوم دور او از دیبا

 شد ممنوعه کنم باور یعنی

 و شوم یم رد ابانیخ عرض از چگونه فهمم ینم

 یصدا و ممتد بوق یصدا و. شنوم یم را او مانند ػیج یصدا تُن با را نامم دوباره که ام دهینرس رو ادهیپ به کامل هنوز

 .برگردانم رو کند یم مجبورم ها نیماش ترمز ػیج و ژیل

 طرفم به دارد شود ینم کم ام لحظه یبرا سرعتشان که ییها نیماش و یشلوؼ نیا به ابانیخ وسط از میمهدا خدا ای

 است راه در یطوفان و شده کدر انگار هوا. دود یم

 ! دارم دوستش هنوز

 گذشته؟ اش بوسه از چمدر مگر

 زنم یم ادیفر وحشت با فتد،یب شیبرا دارد امکان که یاتفال از کرده هول 

 !وونهید این ؟یکن یم چکار! مهدا -

 بپرم هوا یرو توانستم یم خواهد یم دلم. شود یم رد ابانیخ عرض از دارد فهمد ینم دارم حتم زد،یر یم اشک همچنان

 تا کنم یم سپر را دستم ناخودآگاه و دوم یم طرفش به فمط اما نکند دشیتهد یخطر تا رمیبگ آؼوشم انیم لحظه در و

 .ردیبگ را ها نیماش آمدن یجلو تواند یم دستم انگار نزنند، میمهدا به ها نیماش

 !ییواه الیخ چه

 کشم یم نعره جانم تمام با 



 !نیستیوا! ایلعنت نیستیوا -

 کجاست؟ که دهیفهم تازه انگار ستد،یا یم ابانیخ وسط کدفعهی

 نفسم. شود یم پرتاب نیزم یرو مهدا.  است زده مهدا یپاها ریز و شده رید یول ردیگ یم ترمز ینیماش هیثان صدم در

 کوبم یم سرم یرو میدستها. کند یم ریگ دردناک یا ؼده مثل ام نهیس انیم

 !ابوالفضل با -

 توانند ینم که شده آنچنان ها نیماش سرعت و حجم یول دیآ یم ابانیخ انطرؾ از هم آرش و مهدا یبابا نگران یصدا

 .برسانند مهدا به را خودشان

 .زند یم لبخند کنم یم حس برم، یم خونش پر بدن و سر ریز دست. زنم یم زانو بدنش کنار

 خورد یم دیکل سرم یتو معروفش ی جمله

 "فتهین خطر به اسالمت" 

 چکد یم مهدا صورت یرو سمجم اشک لطره کی.شود یم مچاله للبم

 "بچه یکرد چکار" 

 دیگو یم و کند یم نچ نچ یکی. اند شده جمع نفر چند برمان و دور

 حتما مرده -

 که ینیماش درون و کنم یم بلندش نیزم یرو از.کشد یم عمب لدم کی و ترسد یم نگاهم از. کنم یم نگاهش ؼضب با

 .نمینش یم زده مهدا به

 .شود یم چنگ ام دگمه به مهدا دست

 .ردیگ یم درد رتمیؼ

 ستیگرید مرد نام به دختر نیا

 کشم یم نعره. است زده زل ابانیخ به مبهوت راننده

 !یلعنت فتیب راه -

 اندازد یم ام نشسته عمب یصندل که من به یجیگ نگاه راننده

 !نمیماش یجلو دیپر خودش آلا -

 :زنم یم ادیفر 

 !کن حرکت خدا خاطر به -

 نیماش ی شهیش به مهدا یبابا آخر لحظات در. کند یم روشن را نیماش چطور فهمد ینم آمده خودش به تازه انگار هم او

 .دوزم یم پدرش نگران یچشمها به را ماتم نگاه. میکن صبر او یبرا میندار ولت یول کوبد یم

 ندارد؟ نهیک من از.  دهم نجات را دخترش کند یم التماس نگاهش

 .شود یم جدا هم از نگاهمان و راند یم سرعت تمام با مارستانیب طرؾ به و دهد یم فشار را گاز پدال راننده

 مال مهدا کرد ادعا که اهیس چشمان آن یروین انداخته، فاصله انمانیم ییروین یول بچسبانمش ام نهیس به خواهد یم دلم

 .اوست

 باشم داشته نظر مردم ناموس به دینبا

 .زند یم درد با للبم

 .کنم یم حس را میها لب لرزش



 !ردینم فمط ایخدا
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 کنم یم نگاه درد با شده رنگ خون یسرخ با که اش شده دیسف صورت به

 "دختر؟ یکرد کاریچ" 

 بود شده دهیکش اش گونه و چشمها یرو تا اش یشانیپ از خون رد

 کنم یته لالب نمانده یزیچ

 ...شده خون از پر و ؾیکث اش مانتو و شال

 خودت و من سر ییبال چه میهلند عروس پوشانده، را صورتش از یمین و ختهیآم یزشت یسرخ با دارش موج شیموها

 !یآورد

 .است دستش دور هنوز چوب تکه آن یرو اسمش کند، یم خون را للبم زده، چنگ ام دگمه به که دستش

 زند یم زار بلند بلند خودش با راننده

 !کن رحم بهم ایخدا...اومد سرم بود یبدبخت چه نیا -

 پرسد یم اضطراب با و گردد یبرم سر پشت به و

 کشه؟ یم نفس آلا -

 .زند یم اما. زند یم ؾیضع ضربانش رم،یگ یم را دستش مچ

 اتیح از تیحکا که بندد یم نمش آن یرو یفیضع بخار و رمیگ یم اش ینیب و دهان ممابل هم را ساعتم ی صفحه

 .مهداست

 .دهد یم فشار و گرفته مشتش انیم را للبم یکس

 .کنم یم ایح یول شود حک ام حافظه در حرکتش یب و معصوم ی چهره تا کنم نگاهش آنمدر خواهد یم دلم

 .هست شیرو من جز یگرید مرد اسم گرفته، آرام آؼوشم در که یدختر

 .دهم یم نیماش ی شهیش پشت یگذرا ریتصاو به را نگاهم و بندم یم پلک درد با

 .ستیخاکستر شهر چمدر

 ...است تابستان انگار نه انگار



 مارستانیب وارد اورژانس یورود از بعد یکم و چدیپ یم مارستان،یب نیکترینزد ممصد به را دوربرگردان نیاول راننده

 .میشو یم

 کند یم هیگر راننده

 دیکن رحم بهم آلا! نیماش یجلو دیپر خودش آلا خدا به -

 .برسانم اورژانس به را او تا دوم یم و رمیگ یم دستانم یرو محکم را مهدا سبک جسم فمط ندارم، یحرف

 .اورند یم برانکارد شتاب با ندیب یم مرا یپرستار

 .افتم یم راه به دنبالش و کنم یم وداع اش بسته یچشمها با و گذارم یم برانکارد یرو را مهدا

 .کند یم نگاه را اش یمشک یها مردمک و کند یم باز را شیها پلک و شود یم خم مهدا جسم یرو یدکتر

 نمشیب یم که باشد یبار نیآخر نیا دیشا

 . بندم یم چشم. رمیگ یم نگاه. خطاست و گناه هم نگاهم نیهم

 چون ها کالغ یصدا زند، یم چرخ گرفته ؼبار یشهر یباال یکرکس. شوند یم آوار هم یرو هم سر پشت ییها خرابه

 .چدیپ یم رانهیو شهر نیا در یمرگ نالوس

 .است من دل شهر، نیا

 .شود یم اکو مارستانیب یانتها یب و دراز سالن یتو شیها چرخ یصدا و برند یم سرعت با را برانکارد

 .چدیپ یم هم به ام روده و دل کننده یضدعفون و الکل یبو

 ؟ آلا -

 .کنم یم نگاهش. است آمده دنبالم راننده

 !نیماش یجلو دیپر خودش نیبگ بهشون فمط کنم ینم فرار من -

 خود به یهالل میها لب دانم ینم اصال. شوم یم موفك حد چه تا دانم ینم. بزنم لبخند اش دهیترس ی افهیل به کنم یم یسع

 نه؟ ای گرفته

 ستدیا یم مانیروبرو یپرستار

 دیکن پر فرم نیایب دیبا -

 دیگو یم راننده مرد

 بهش زدم من -

 .رود یم پرستار دنبال لرزد یم که یدستان با و

 ...شده خشک میاشکها یول بزنم زار خواهد یم دلم

 دهد یم دستم را مهدا لیوسا و ها لباس یپرستار

 !لشونیوسا آلا -

 .فشارم یم ام نهیس به را هست داخلش مهدا یها لباس که ییمشما

 دیکن امضا نیایب میکن عملشون دیبا -

 دهم یم تکان را میلبها مشمت با شده سنگ زبانم و خشک دهانم

 !رسن یم پدرشون االن -

 .کوبد یم چشمم یتو مشت با یکس که است دهانم انیم حرؾ هنوز



 .رمیگ یم را چشمم و شوم یم جمع خودم در در از

 ؟یبرد کجا خودت با منو زن کثافت -

 .دارد درد شتریب دستش ضرب از حرفش

 کشد یم ػیت رتمیؼ رگ یرو

 دیگو یم و کشد یم ػیج پرستار

 ...نییپا نیاریب رو صداتون ه؟یچ کارا نیا مارستانهیب نجایا -

 .دارد را وانهید مردک مهار لصد که دیآ یم مهدا یبابا یصدا

 ...مارستانیب آوردش..ریبگ آروم آرش -

 دیگو یم من به رو پرستار

 میکن عملشون عیسر دیبا بدن امضا انیب نیبگ زودتر -

 کنم یم اشاره مهدا یبابا به گرفتم را صورتم طرؾ کی که همانطور

 !هستن باباش شونیا -

 .کنم یم آرش یسرتاپا به ریتحم و تنفر از پر ینگاه و

 .بدهم را کارش مزد او به که آنم از تر شکسته اما کنم جبران را مشتش داشتم را زورش

 .هست شوک در مؽزم هنوز

 .کند یم زخم را بدنم یجا یجا و افتاده جانم به کی به کی خوره چون مهدا یها یعاشم خاطرات

 .باشد کرده یباز من با یمشک چشم دختر آن کنم ینم باور

 !نبود من با یباز بود چه هر کارش

 .آورد یم در پا از مرا دارد نشسته جانم به که یدرد اما

 .است دستم یتو مهدا لیوسا. روم یم مارستانیب یخروج درِ  طرؾ به

 .بدهم مردک ان و پدرش دست به را لشیوسا خواهم ینم

 .چسبانم یم للبم به را مشما نم،ینش یم یفلز یصندل کی یرو

 رد؟؟یگ ینم آرام دلم چرا
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 .دهد یم زییپا یبو بیعج یول است گرم هوا.... خرابم دل هم باز روم یم راه شود، یم تنگ ُخلمم نمینش یم که یکم

 .ندارد لرار دلم

 دارد که شده تیکبر یلوط کی ی اندازه میبرا ایدن رسم یم که یپرستار ستگاهیا کنار. گردم یبرم مارستانیب داخل به

 .است داده جان ام نهیس انیم میصدا انگار اما بپرسم مهدا حال از کنم یم لصد. بلعد یم مرا

 دیآ یم رونیب میلبها نیب از یا گرفته یصدا باالخره تا کنم یم سرفه و کنم یم صاؾ صدا باز چند

 شد؟؟ تموم عملشون کردن، تصادؾ که راد مهدا خانم دیببخش -

 کند یم سرچ یزیچ وترشیکامپ داخل بعد و اندازد یم من به ینگاه نشسته یپرستار ستگاهیا در که یدختر

 .نشده تموم عملشون هنوز نه -

 مامان مامان و کوبد یم سرش یتو هیگر و ػیج با یزن. شود یم بلند سالن از یا گوشه از داریب و داد یصدا کدفعهی

 از. دیترک یم هم من بؽض کاش خورم یم ؼبطه حالش به. کند یم هیگر صدا با و زند یم هیتک وارید به یپسر. دیگو یم

 .هستم انفجار حال در داخل

 و دهان یجلو را دستم. کنم یم دایپ را مارستانیب ییدستشو وارید یرو یها نشانه یرو از. چدیپ یم هم به ام روده و دل

 .دوم یم ها آدرس طرؾ به عجله با و رمیگ یم ام ینیب

 را ام معده اتیمحتو ی همه رسم یم ییدستشو داخل نکهیهم اما. اورمین باال تا کشم ینم نفس مارستانیب مسموم یهوا از

 .آورم یم باال

 .اورمیب باال است لرار ام خورده تولدم روز از چه هر انگار زنم یم عك هم سر پشت

 .کنم یم یبیعج ضعؾ احساس

 نشسته تنم یتو که یلرز. چسبانم یم وارید به را سرم و دهم یم هیتک سرم پشت وارید به.  است کرده خی انگشتانم سر

 .لرزد یم میها رگ تا کنم یم حس خوب را

 .اند برده عمل اتاق داخل را مهدا که هست ساعت کی بایتمر کنم یم نگاه ساعتم به

 بماند زنده ایخدا

 بماند او بگذار جهنم به من

 .باشم عشمم مرگ شاهد من نگذار دوباره ایخدا

 داد، یم نشان یلو را خودش همه یجلو و هست آتشنشان که یآتش هیشب ام افهیل زنم یم زل میروبرو کدر ی نهیآ درون

 .ستین

 دوباره و کند یم رو و ریز را دلم دوباره دستم یرو ی شده خشک یها خون که میبشو تا برم یم آب ریش یجلو دستانم

 .آورم یم باال را جانم ی ماندهیبال و برم یم پناه ییدستشو به

 کند، یم باز جا شتریب میگلو درون یبادکنک مثل و ترکد ینم بؽضم یول دارم بؽض ستم،یا یم آب ریش یروبرو یولت

 .میشو یم را دستانم درد با... نمانده ام یخفگ تا یزیچ

 ....شده تنگ بیعج ، ستیگرید مرد اسم به که یدختر یبرا دلم من و رود یم چاه درون و خورد یم چرخ آبه خون

 کنم یم لعنت را طانیش

 ماتم،

 آوارم،

 کم،یتار و سرد یلبرستان



 ...یوا

 کمکم رفتن راه یبرا تا رمیگ یم دستم کنار وارید به را دستم یگاه. روم یم مارستانیب اطیح سمت به خوران تلو تلو

 .کند

 شده نیسنگ و ظیؼل هوا

 .گذرند یم کنارم و روبرو از که ندیآ یم نظر به دیسف و اهیس ییها آدمک میبرا ها آدم 

 .کند یم بهتر را حالم یخنک مینس شود یم باز که مارستانیب ییکشو درِ 

 .فشارم یم دستانم در را شده تن کی وزنش ییگو که سرم و نمینش یم محوطه داخل یفلز یها مکتین یرو

 .بودم رفته اشتباه را راه یکجا

 .است گرفته ضربان میها مهیشم

 .شوم یم لرار یب که ام کرده یط بانیگر در سر را زمانم از چمدر دانم ینم

 .است نشسته گرید پرستار کی شیجا به و ستین یلبل پرستار. روم یم یپرستار ستگاهیا سمت دوباره و زمیخ یبرم

 دیگو یم جوابم در پرستار ندفعهیا و کنم یم تکرار را سوالم

 ...ان یکاوریر تو فعال! انیب بهوش تا دیکن صبر دیبا فمط بوده زیآم تیموفم عمل نوشته نجایا که نطوریا -

 .دیآ یم باال نفسم یکم

 او به فمط بسپارم، میابراه به دیبا را مهدا وسائل رمیگ یم را میابراه ی شماره و کشم یم رونیب بمیج از را ام یگوش

 .دارم اعتماد

 افتم یم راه مارستانیب باز ی محوطه طرؾ به حال همان در و چسبانم یم گوشم به را یگوش و رمیگ یم را اش شماره

 داداش سالم -

 .باشد خورده للبم درون کینزد ی فاصله از که است یریت مثل میابراه گفتن داداش

 کند یم پر را میگلو حجم بؽض

 م؟یابراه آلا -

 چدیپ یم گوشم یتو اش دهیترس یصدا

 شده؟ یزیچ ه؟ینجوریا چرا آتش؟؟صدات -

 ...مهدا -

 شده؟ یچ مهدا بزن، حرؾ خب...منو یُکشت...خدا ای -

 .کنم یم ؾیتعر را هیلض از یکم شیبرا و میگو یم را مارستانیب اسم

 .است شده خشک میها اشک یول خواهد یم زدن زار دلم یول ام گفته چه مکالمه هیبم در دانم ینم من و کند یم سکوت
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 .دیایب میابراه تا کنم یم نگاه را مردم آمد و رفت و نمینش یم یفلز و رنگ سبز یها مکتین یرو

 .ستمیا یم نم،یب یم مارستانیب در از را آمدنش که نیهم

 پرسد یم و دود یم طرفم به وحشت با است ختهیر هم به وضعش و سر ، دیآ یم طرفم به عجله با

 مهدا؟ -

 باشد شده بهیؼر میبرا نمدریا ساعت چند عرض به دختر نیا شود ینم باورم

 !شده رفع خطر کردن، عمل رو راد خانم -

 ...میکن ینم هضم را گفتنم راد خانم هم میها گوش و زبانم ، خودم

 زند یم زل صورتم درون ناباور ینگاه با من از بدتر میابراه

  راد؟ خانم -

 دزم یم نگاه

 زدتِت؟ پدر یب آرش....شده کبود چشمات یپا تو؟ از هیا افهیل چه نیا آتش؟ -

 . میسا یم هم یرو دندان کنم، یم نگاهش نهیک با

 .است کرده باز سر یکی یکی میدردها

 رمیگ یم طرفش به را دستم یمشما

 !خودش به برسون لطفا بدم، یا گهید کس به نکردم نانیاطم! لشهیوسا -

 ردیگ یم را دستم مچ که شوم یم رد کنارش از و دهم یم هل اش نهیس به را بسته

 آتش؟ -

 کنم یم بلند صدا روح یب و سرد و کشم یم دستش از را دستم

 کن ولم -

 میبزن حرؾ بذار -

 گردم یبرم طرفش به خشم با

 حرؾ یچ مورد در مینیبش حاال... نیافتاد در تمیشخص رتم،یؼ ؼرورم، با...نیداد یباز منو ات خواهرزاده و تو -

  ات؟ خواهرزاده شوهرِ  م؟یبزن

 دیگو یم درد با دلم یتو یکس

 "یآ" 

 .شکنم یم داخل از و خورد یم ترک جا چند از خودم للب آخرم ی جمله با

 ام؟ زنده چرا

 گذارد یم میها شانه یرو را دستانش و کشد یم دهانش دور دست دلهره پر

 !خواد یم رو تو وجودش تمام با مهدا...بوده مهدا تیرضا بدون لرارداد کی! ستین شوهرش اون...آتش...آتش -



 زنم یم پس یا شانه سر از را دستانش چندش با. شود یم زهر خودم جان تمام که تلخ آنمدر. خندم یم تلخ

 شهیم منفجر داره دلم تو که یآتشفشان بذار...نکنه ریگ پرت به پرم بذار...برو... میابراه آلا برو... نزن دست من به -

 !برو...نکنم یخال تو رو رو،

 شود یم راهم سد دوباره و دیآ ینم کوتاه

 !نشو نیبدب مهدا به یول...بده فحش... بزن لگد...بزن مشت...بزن...خدمتم در من ایب باشه یبش منفجر یخوا یم -

 کشد یم داد و آورد یم جلو را صورتش

 ...یش یخال تا بزن داداش بزن -

 کشم یم داد او یصدا هم هم من

 با تا دو شما! سر پشت از اونم...داداشش للب تو کنه یم دسته تا و داره یبرم کارد یداداش کدوم!...داداش نگو من به -

  ن؟یکرد چکار من

 یباز دلت با مهدا و من نکن باور یول! کن یخال من سر رو تیدل عمده! آتش منو بزن! یدیفهم بد! ستین ینجوریا -

 !میباش کرده

 ام شده زده، خی کوه کی مثل زنم، یم پوزخند

 ...ده؟یبر نفسم داؼونم؟! ام شکسته دادم حیتوض براتون...مونده؟ برام یدل گهید من؟ دل -

 کشم یم ادیفر

 دادم؟؟ حیتوض آره؟ -

 .کنند یم نگاهمان و ستندیا یم نفر چند

 مانده؛ یبال میصدا تن از که ییصدا اندک با اند رفته که کنم یم احساس یولت اندازم یم ریز به سر و رمیگ یم آرام

 کنم یم زمزمه

 ن؟یهست یچ شماها ن؟یکرد چکار للبم با ن؟یکرد چکار...شما یول -

 ستین بند شیپاها یرو کشد، یم شیموها نیب دست و بندد یم چشم یعصب

 ...جون به خودت جون به خودم جون به آتش...آخ...خدا اخ -

 دهد یم ادامه درد و دیتشد با و کند یم مکث

 دیترس! یبکن ردش دیترس! یبزن پسش دیترس بگه؛ بهت گفتم بهش! بزنه دورت خواست ینم!...خودش جون به -

 !نداشتنت از دیترس! نپسنده اونو اعتماداتت

 کنم یم فوت را شود بازدم تا سوزاند یم را میگلو راه که ینفس

 ...میمردانگ رتمیؼ ؼرورم باشه؟ داشته منو تونه یم گهید...داره؟ منو االن -

 دهم یم لورت را بؽضم

 شیپ برو...مهربون ییدا برو میابراه برو... اوفؾ...شد خاکستر و سوخت تونیکار پنهان با همه! للبم -

 ! مونه یم زنده... ات خواهرزاده

 زنم یم زل مهداست یچشمها هیشب بیعج که چشمانش یمشک یتو

 !من برعکس -
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 دهد یم تاب هوا در را دستش کند، همفکر خودش با مرا تا بسته کار به را توانش تمام

 !ارهینم دووم مهیدل کی تو بدون مهدا! مرد! مونه ینم زنده تو بدون اونم ؟؟یبگذر ازش یتون یم یطور چه ینالوت -

 ...زند یم موج هوا یتو شیموها و خندد یم میها پلک پشت مهدا ی چهره و دهم یم فشار هم یرو را میها پلک

 ...شیموها

 !هست شیرو من جز یمرد اسم که کنم یم فکر یدختر دار موج یموها به که من به لعنت

 .است گذاشته دلشان به داغ ،یمشک مواج یایدر آن کردن لمس کباری یآرزو. سوزد یم انگشتانم سر

 ...بروم دیبا یول شود یم یخال میزانوها ریز

 .است کرده ریگ مارستانیب یها اتاق از یکی یتو ام یلعنت دل یول

 زند یم میصدا مستاصل

 ؟!ینر آتش -

 دارم یبرم لدم کی

 !یکن ولش ینجوریا اگه دهیم جون انصاؾ یب! کن یخداحافظ باهاش حدالل -

 بشه خوشبخت شاهلل ان -

 !است جانش بند که دلم به لعنت

 کوبد یم ام نهیس یتو یمشت تیعصبان با میابراه

 ...لعنت!  من به لعنت! بهت لعنت -

 رخ به را مرد کی صالیاست اوج. دیآ یم کینزد و شود یم دور لدم چند. دهد یم تکان سر کشد، یم كیعم نفس چند

 یها حرؾ از شتریب من الکردار دل که داند ینم یول کند میروبرو مهدا با یجور کی تا زند یم را زورش تمام.کشد یم

 .است دنشید بار کی مشتاق او

 !شناسمش یم من! خدا به کنه یم دق! نرو یخداحافظ بدون یول کن لعنتش!  کن یگلک! بزن حرؾ باهاش -

 ...دارد درد هم حرفش زدن یحت دهم، یم فشار هم یرو را میها پلک

 کنم؟؟ یخداحافظ باهاش من ذاره یم واستاده اتالش در یجلو که کهیمرت اون یکن یم فکر -

  ستدیا یم میروبرو محکم که ام شده شل دهیفهم انگار

 داداش! بزنه مخالؾ ساز کنم یم اش خفه باشه داشته هم جرات اصال! بزنه حرؾ من حرؾ رو نداره جرات آرش؟ -

 !نینیبب همو گهید کدفعهی شما تا دم یم رو جونم



 شود تمام یسرد نیا به رابطه نیا دیآ ینم دلم یول شده الکن زبانم و ندارد رمك نگاهم

 ! ده ینم اجازه کهیمرت اون -

 رمیبگ رو اش اجازه تا کنم یم فدا رو میزندگ کنم، یم جورش رفالتمون خاطر به من به بسپر -

 !شهیم تمام بوده، راد خانم و من نیب یچ هر و نمشیب یم گهید کدفعهی -

 .کشد یم ریت و سوزد یم جگرم بن تا و راد خانم میگو یم میمهدا به

 زند یم چنگ را شیموها یعصب و بندد یم پلک شدت با هم میابراه

 !آرش بهت لعنت...نکن تکرار یه رو جمله نیا... آخ! راد خانم!  آخ -

 .خورد یم یسخت تکان شیگلو بیس و دهد یم لورت به را دهانش آب میابراه خورد یم گره هم در که نگاهمان

 کوبد یم گردنش رگ یرو دست

 .نیبزن حرؾ هم با کنم یکار تا دم یم رو شاهرگم -

 .گذرم یم او از و کند یم ریگ ام شانه به اش شانه شوم، یم رد کنارش از

 میگو یم بؽض با

 بزن زنگ بهم اومد بهوش -

 زند یم میصدا میابراه که ام نرفته دولدم

 آتش؟ -

 ستمیا یم برگردم، طرفش به نکهیا بدون

 !هیخون هات لباس -
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 و کند یم یبیعج درد سرم. دارد یبیعج ینیسنگ و درد تنم تمام. ام برگشته دراز و طول سفر کی از کنم یم احساس

 .بودم رها و سبک یلیخ لبل یمیدلا که است یحال در ها نیا ی همه

 فشار تخت تشک به یا وزنه چون جسمم و چسبد یم تختم به کمرم کدفعهی که کردم یم ریس ابرها یرو ها پرنده مثل

 .آورد یم

 .ام دهیشن ییجا را صدا آن لبال انگار دیآ یم آشنا یبول یصدا

 بوق...بوق...بوق



 آب، یها لطره یصدا و

 ...کیچ...کیچ...کیچ

 پلک دوباره و ندارم مماومت لصد. زند یم میچشمها درون شدت با نور و دهم یم تکان یکم را نمیسنگ یپلکها 

 .بندم یم

 شده جمع که یضبط نوار مثل یول کند یم صدا را اسمم کنم یم احساس. زند یم حرؾ گوشم کنار مبهم ییصدا با یکس

 .است

 .خوابم یم آرام یآور سکر حالت با و شود یم كیتزر بدنم به یخوب حس گرما آن از دهد، یم فشار را دستم یگرم دست

..... 

 :دهم یم صیتشخ را مامان یصدا چد،یپ یم گوشم یتو ییصداها دوباره

 !!کن باز رو چشمات...بشم مامان؟لربونت مهدا -

 کنم یم حس را کشد یم صورتم پوست یرو که دستش

 ....رو لشنگت یچشمها نمیبب کن باز رو چشمات...کنم یم دق دارم دادن، رو تصادفت خبر یولت از گلم دختر -

 .دیآ یم سراؼم به خواب دوباره کشد ینم یطول...ام دهینشن یاحساس نمدریا را مامان یصدا  حاال تا

 

....... 

 

 .چدیپ یم آتش، ادکلن یبو رمیاس آن در که یکیتار یفضا درون کدفعهی که ام دهیخواب ها سال کنم یم احساس

 تا را میها پلک ها گرفته برق مثل کدفعهی کنم یم فراموش را ازاردهنده یها حس ی همه و ینیسنگ ،یناراحت ، درد

 .کنم یم باز حدش نیآخر

 .کند یم کیتحر را دمید نور، نیازب یا هیسا تنها و است پرنور جا همه

 زنم یم صدا را اسم کی تنها دهیچسب دهانم به که یزبان با

 آتش؟ -

 .ندینش یم دمید در شتریب آتش یبایز بتیه و شود یم کم نور کنم، یم باز شتریب را چشمانم کدفعهی و

 .کند یم گرم را انجمادم حال در یها رگ تمام بیعج یحس و برم یم حض شیباال و لد از

 یمنحوس و مردانه یصدا ناگهان که کنم مهمان اسمش گفتن به را میلبها دوباره خواهم یم و یداشتن دوست حس کی

 دارد یم وا شورش به را جانم تمام

 ؟یاومد هوش به گلم یمهدا -

 یلبخند با را آرش و گردانم یم چپم سمت به را سرم لدرتم تمام با و بندد یم پلک درد با که نمیب یم را آتش چشمان

 .نمیب یم لبش کنج زشت،

 .است داده صورت یاعضا به تیمیصم ژست و داده لم را خودش تختم به

 آمده سرم ییبال چه دیآ یم ادمی تازه. گذرد یم دمید یروبرو از افتاده اتفاق که آنچه تمام ممکن حالت نیدردآورتر با

 .است

 یپا و کند یم نگاهم میمستم کرده، اخم نم،یب یم واضح را صورتش حاال گردانم یم آتش طرؾ به را نگاهم ترس با

 .زند یم یسرخ به چشمانش یدیسف و است شده کبود چشمش



 فمط و ترسم یم روزش و حال از اما. بگذارم صورتش یکبود ریز و ها شیر ته یرو را دستم کؾ خواهد یم دلم

  کنم یم زمزمه

 آورده؟؟ صورتت سر رو بال نیا یک بشم فدات -

 .کشد یم ینیسنگ و یپلکان یها نفس 

 کند یم زمزمه آرش

 !نهیهم حمش کنه دراز شتریب مشیگل از رو پاش یک هر -

 کنم یم نگاه را ارش ؼضب با و کنم ینم ییاعتنا کند، یم حمله بدنم ی دهید ضرب یها لسمت به لدرتش تمام با درد

 من سر که یبود ییبال چه تو! بشکنه دستت یاله آرش، کنه لعنت خدا ؟یکرد بلند روش دست بازم تو ش؟یزد تو -

 ...کنم ینم ولت نکنم یتالف رو کارت نیا تا کن فرو گوشت تو خوب آرش ؟یشد نازل

 شود یم آرش حرفم مخاطب دوباره و زنم یم اشاره آتش به

 !نکرده بلند روت دست محجوبِ  بس از منتها خودش یبرا  ِیلی رینخ! نزدتت که دهینرس بهت زورش نکن فکر -

 کند یم بلند میرو را شیصدا نشسته خون به یچشمها با آرش

 !برات دارم ؟یبرداشت دور که اومدم کوتاه نمدریا! گهید ببند رو دهنت -

  کند یم یمصلحت ی سرفه آتش

 راد؟ خانم -

 و نشسته خون به ییچشمها با او اما گردم یبرم طرفش به.کند یم ریدرگ را سرم یها رگ ؾیتوص لابل ریؼ یدرد

 ...چشمانش حالت نیا یبرا رمیم یم است، من از  تیحما از پر نگاهش زده، زل آرش به دیپرتهد

 زنم یم لب دلخور

 !تواَم یمهدا من مهدا، بگو من به یلعنت راد؟ خانم یگ یم من به -

 زند یم صدا را اسمم خیتوب با آرش

 ! مهدا باش داشته ایح -

 او جواب در یول خورد یم تکان متر یلیم چند تنها و است گچ در دستم ساعد از یلسمت برم، یم باال را ام اشاره انگشت

 کشم یم ادیفر

 .ستمین شتریب دخترخاله همون تو یبرا من... ارین زبون به منو اسم یعوض یتو عوضش -

 .کند اریاخت سکوت و روبرگرداند نفرت با دهد یم حیترج یول کند یم ربارانمیت نامحسوس و است یوحش نگاهش

 دیگو یم سرد ییصدا با که شود یم رهیخ آتش دیسف یها لب به نگاهم

 ...میابراه آلا -

 و داده هیتک اتاق ته وارید به متحرک یا مرده مثل ییدا. شود یم دهیکش سمت آن نگاهم.زند یم اشاره اتاق ی گوشه به و

 .کند یم ما سمت زده خزان نگاه کی تنها

 :دهد یم ادامه آتش و

 !نرم خبر یب و بزنم رو حرفهام نیآخر گفت میابراه آلا -

 و کند ینم نگاهم! صبر ایخدا. دوزم یم صورتش به را نگاهم هول با. شود یم حبس ام نهیس لفس در نفسم اش جمله با

 .است زخم از پر شیصدا که برمن یوا
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 زنم یم لب بهت و ترس با

 .... حاضر االن کن صبر ام،یم منم یبر جا هر خب ؟یبر کجا ؟یبر -

 ام نهیس درون نفس نگاهش از. کند یم نگاهم یعصب و وحشتناک ینگاه با که است معلك هنوز میها لب انیم جمله و

 دهم یم لورت زور با را دهانم تلخ آب ام، دهیند را نگاهش رنگ نیا حال به تا شود، یم حبس

 دهد یم هشدار یجد

 ! راد خانم نپر هم، حرفم وسط  ؟یایب من دنبال کجا! جات سر نیبش لطفا -

 .رمیم یم دهد، یم لرارم مخاطب که به،یؼر لحن نیا با

  را شیها تیشکا بشنوم تا شوم یم خفه و کنم یم اطاعت را حرفش اما 

 ...نیبب -

 رود یم ضعؾ شیها گفتن نیبب یبرا دلم

 میخانوادگ یزندگ از کارم، طیشرا از ، بابام از....رهیدا رو ختمیر واست روراست رو، میزندگ پوک و کیج تمام من -

 ...کنه حکم نمونیب تاصدالت...نباشه نمونیب یمبهم زیچ تا دادم نشونت هم رو ام مرده عشك لبرِ  یحت و

 نکهیا بدون هم باز او و شود یم مچاله نهیس انیم نگاهش، نرگس حالت از للبم است، سوختن حال در چشمانش جنگل

 دهد یم ادامه کند نگاه مرا

 . ..نامزد ینگفت هم کدفعهی تو یول -

 دهد یم تکان نیطرف به را سرش و دهد یم فشار هم یرو را شیلبها دهد، ادامه تواند ینم

 !دختر ینامرد یلیخ -

 !مرا کشد یم دهد، یم لورت زهر مثل که یدهان آب و شیگلو بکیس سختِ  تکان

 شود یم زخم دلم تمام کشد، یم عمب را دستش و فهمد یم که رمیبگ را است تخت ی لبه که دستش خواهم یم

 !هیوالع عشمت کردم یم فکر -

 کنم دفاع وعشمم خودم از دیبا

 !ندارم بهش یا عالله چیه من بوده، کطرفهی زنن یم حرؾ ازش نایا که یا ینامزد نیا! هیوالع شیآت هیوالع -

 ؼرد یم آرش

 !!خانم؟ مهدا -

 :توپم یم صورتش یتو و گردانم یبرم طرفش به رو

 ؟یفهم یم! ارین زبون به منو اسم یلعنت دِ  ببند، رو دهنت لطفا! خفه تو نگفتم مگه -



 .رود یم آتش سمت زد،یبر من به را زهرش نکهیا یجا به و شود یم بلند یعصب

 زند یم حرؾ او با یبد لحن با و دهد یم هلش رونیب طرؾ به بایتمر و چسبد یم را لباسش نیآست

 !یگفت یم دیبا که رو یهرچ یگفت... کهیمرت رونیب برو -

 کشم یم داد

 !آبادتِ  و جد کهیمرت...آرش کن ولش -

 .شوم یم شوکه خودم از هم خودم

 !شود یم یجار زبانم یرو کجا از ها کلمه نیا دانم ینم  اصال

 کالمش لحن  حالت نیتر مردانه که ییصدا با میابراه که کند یم نگاهم ناباور و زده رونیب حدله از یچشمها با آرش

 .کند یم مداخله هست،

 !رونیب برو ای سرجات نیبش ای آرش -

 التماس ای کنم یم دیتهد دانم ینم اتش به رو من و

 !ها ینر شیآت -

 کند یم نگاهم کشد یم لد چشمانش در شیها شعله که یؼم با

 زند یم زخم من مرد به دوباره و ستین کن ول آرش

 شد تموم منم یمردانگ که کرد ضمیمستف ام دخترخاله نیا تو خاطر به نمدریا شد، تموم ولتت...برو -

 زنم یم نفس نفس رم،یبگ را آرش یجلو تا بندازم نییپا تخت از را خودم سرم، و دست  اسفناکِ  حالت نیا با خواهم یم

 !نزن بهش رو نجست یدستا نکن، رونشیب یلعنت آرش -

 زند یم لب خورده ترک اما مهربان ییصدا با ندفعهیا و دیآ یم کمینزد هاربایم

 ...بکش دراز.. ریبگ آروم شیه مهدا؟ یبکن یخوا یم چکار -

 یکالم با و زند یم پس را آرش یدستها لدرت با و زند یم زل نگاهش درون یا لحظه رد،یگ یم را آرش یها مشت آتش

 زند یم لب لاطع

 .رم یم خودم کن ولم! مرد باشه -

 .کند یم امر اطاعت ناخواسته و خورد یم جا لحنش از آرش

  کند یم تیهدا من سمت به ممتد یؼم با را نگاهش او و

 ...بد یلیخ! یکرد بد! راد خانم یکرد بد -

 زنم یم زار گرید

 یزیچ اگه دنم،یکش نفس یبرا یژنیاکس تو دارم، و داشتم دوست رو تو فمط من نزدم گولت  نگفتم؛ دروغ من خدا به -

 ، لسم ممدساتت به دم،ید سال ده بعد تازه رو نامزد اصطالح به یآلا نیا من نکهیا و بود دادنت دست از ترس از نگفتم

 !!نبوده اون و من نیب یچیه لسم ایرو مامان  جونِ  به

 شیصدا به انداخته چنگ بؽض رد،یگ یم دندان به را لبش ی گوشه

 بودم؟ بگو،نگفته اول نیهم یرفتن اهل اگه بودم گفته شکنم، یم ضربه کی با بودم گفته ام، زده بند بودم گفته بهت -

 کشد یم داد

 ؟یگرفت هدؾ رو دلم ی زده بند ینیچ و یبرداشت سنگ بستم دل بهت یولت چرا انصاؾ یب بودم؟ نگفته -

 زمیر یم اشک



 ...کنم یم سکته دارم...رمیم یم صدات ؼم از دارم کنم، یم ُکپ دارم نزن، حرؾ ینجوریا آتش...آخ -

  دمید را نگاهش النیگ جنگل یرو نم خورم یم لسم

 شود یم ػیت شیحرفها

 و ؼرور یرو پا یکل دلم، صدالت حرمت به واستادم نجایا که هم االن! میندار هم با یکار گهید ما! رینم برام گهید -

 ... ایرو مامان خاطر به...تییدا حرمت خاطر به...الکردارم دل خاطر به...کنم حجت اتمام و امیب بتونم تا گذاشتم رتمیؼ

 کند یم فوت را نفسش

 اتفالا که نامزدت یپ یبر! تیزندگ یپ یبر و ینمون منتظر یالک من یپا به عمر کی که تو خاطر به! تو خاطر به -

 !نامزدته که ساله ستیب

 است یللب شوک محتاج من للب و یسم هوا شده، تنگ نیزم و آسمان

 است؟ بلد ایاح یکس
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 زند یم را آخر ریت و

 !نگهدارت خدا...والسالم! ...شد تموم بود ما نیب یچ هر -

 گرداند یبرم رو

 میگو یم ػیج و هول با

 تو بدون من یبر اگه یمیزندگ ی همه تو تو؟ بدون م؟یزندگ یپ برم! شیآت یرحم یب یلیخ! یبر یندار حك! نه -

 کنم؟ یزندگ یچطور

 میگو یم ریتح با و دارد یبرم یلدم و زند یم یصدادار تلخند

 کشم یم رو خودم یبر اگه خودم جون به آتشنشان؟ یآلا یکن یم ام مسخره -

 .دهد یم فشار آرام و ردیگ یم دستش انیم را دستم ییدا

 .کردم حسش یخبر یب عالم در که است همان دستش یگرم نیا

 کشد یم داد سرم بایتمر و گردد یبرم طرفم به برافروخته نگاه و سرخ یچشمها با

 کنه؟ یم فکر بهت داره ساله ستیب کنه یم ادعا و واستاده کنارت ؼول نره هی که نجایا تو؟ دل خیب نجا؟یا واستم نََرم؟ -

 که ییهوا  از تا! بشم له رتمیؼ ریز ذره ذره تا رمیبم زنده زنده تا واستم بشه؟ ریتعب ذهنم یتو کم کم حرفهاش تا واستم

 ؟یخوا یم عشمت منِ  یبرا نویا واله عاشك ؟یخوا یم نویا آره؟ ببره؟ نفسم ستین من مالِ 

 :زند یم لب باال یصدا تُن همان با اما یدیناام ایدن کی با



 !...نگیریج نگیریج یکرد بد! راد خانم یکرد بد! خانم مهدا یکرد بد! گهید کن تمومش-

 دهد یم ادامه و ردیگ یم نفس یسخت با

 ! یدیکش شیآت به دوباره رو م شده خاکستر للبِ ! بد! یلعنت یکرد بد -

 شود یم اتاق وارد یپرستار

 !مارستانِ یب نجایا خبرتونه چه -

 .رود یم عمب لدم چند ناخودآگاه و کشد یم ینیه طفلک پرستار که کند یم نگاه را پرستار یخشم چنان با آتش

 رود یم در طرؾ به و گرداند یبرم رو هم آتش

 .دیآ ینم بر دستم از یکار چیه و رود یم دارد

 

 "*رود یم دلستانم با داشتم خود با که دل وآن"

 

 ...آخ

 کشم یم ػیج

 ولت چیه من! نکن سنگسارم نداده انجام انتیخ به! نزن شمیآت نکرده جرم به! رتیؼ با! نرو ایرو مامان جون شیآت -

 که یدست زنم یم شیات ش؟یآت! کنم ینم هم فکر یحت تو ریؼ یکس به گهید هم ولت چیه! ولت چیه نداشتم، دوستش نویا

 ..نرو کنم یم خواهش! رمیم یم درد با کنن یم زجرکشم انگار ذره ذره یبر... جونم... عمرم!... بخوره تو ناموس به

 .نمیب یم را شیدستها شدن مشت و ستدیا یم یا لحظه

 .رود یم و کوبد یم نیزم یرو را شیها لدم زود یلیخ اما 

 کنم یم هیگر زنم، یم ػیج

 ...عمرم و جون نرو! شم فدات نرو! رحم یب نرو! یلعنت نرو! انیک آتش! شیآت! شیآت -

 گردد یبرنم او اما 

 کشد یم آؼوش در را سرم میابراه

 ...دلتون یبرا رمیبم -

 کند یم دراز طرفم به را دستش کند، آرامم تا دیآ یم کمینزد هم آرش 

 کشم یم ادیفر

 ! ناموسش رو هیرتیؼ! انمیک آتِش  ناموِس  من کنم، یم للم رو دستت خودم بخوره من به دستت اگه! عمب گمشو-

 .کند یم نگاهم دیتهد با همراه یتلخ با ماند یم هوا یرو شیدستها آرش و دیگو یم" آخ" درد با میابراه

 .زند یم گردنش رگ و دیسا یم هم یرو را شیدندانها

 کوبم یم مشت شیبازو به سالمم دست با و دوزم یم چشم شیها دست به

 ازت رو شمیآت با کارت تماص ستمین زن! شکنم یم! آرش دستاتو شکنم یم ؟یزد منو شیآت دستا نیهم با یلعنت کثافت،-

 رمینگ

 کند یم آرش به رو و دیآ یم کمکم به پرستار که کند آرامم کند یم یسع هاربایم

 ستین خوب حالش دینیب ینم رون،یب نیبر آلا -



 یحال با و دهد یم هل رونیب طرؾ به را آرش بایتمر و سپارد یم پرستار به مرا میابراه.  دیآ یم کمینزد خودش و

 توپد یم آرش به خراب

 کنه یم سکته داره ینیب ینم گهید گمشو -

 کند یم نگاه هاربایم به ناباور و یعصب آرش

 ؟ییدا -

  رونیب گمشو گفتم -

 .کشاند یم اتاق رونیب به خودش همراه را او و ردیگ یم را دارش مارک راهنیپ ی گوشه و

 بکشد آؼوش در را لرار یب منِ  کند یم یپرستارسع

 ستین خوب حالت تو... آروم زمیعز -

 زنم یم زار و چسبانم یم سالمم دست ساعد یرو را صورتم

 ییمهدا اول از انگار یر یم شمیآت رفت؟ یوالع یعنی یوا...رفت که رفت یوا...رفته گهید که یولت رمیبگ آروم -

 نبوده؟

 کشد یم آؼوش به هم با را ساعدم و من پرستار

 ها یکن یم سکته سیه...سیه -

 کند یم بلند صدا و

 ...بره یم نیب از رو خودش داره کنه، كیتزر نیا به ارهیب ارامبخش هی یکی -

 و زبان  گرفته، هدؾ را رگم که یمیتزر با فهمم یم کردن، گله یبرا یتوان و ندارم ختنیر اشک یبرا یینا گرید یولت

 .اند کرده خواب را احساسم

 .ستین آرش خدا شکر اتاق، دوروبر به نگاهم نیآخر در 

 به که یا چهره بارنگ و شوکه ده،ید یباور لابل ریؼ و یترسناک لمیف انگار در، کنارِ  وارید به داده هیتک بابا البته

 ...زده زل من به زند، یم یدیسف

 شده؟ للمبه اش یپدر مهر نکند

 ...افتد یم هم یرو و ندارد را بابا رفتار و حرکات زیآنال توانِ  گرید دارم، وزن یها پلک

 

 یسعد*
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 .زمینر اشک که رمیبگ را خودم یجلو توانم یم تا رمیم یم ند،ینش یم جانم به شترین مثل مهدا یحرفها

 خواهد یم را دنشیدزد دلم

 ...را لبلش یروزها و خواهد یم را روزید دلم

 خواهد یم یخبر یب دلم

 .ببرم پررو مردک آن یچشمها یروبرو از و بزنم بؽل ریز را میمهدا خواهد یم دلم

 .اند ختهیر برنامه ازدواج نیا یرو ها سال مرد کی و خانواده کی نجاست،یا مشکل کی یول

 ؟یکرد چه من با مهدا آخ

 .خواهد ینم را او که زد یم زار میمهدا خدا  آخ

 یاحترام یب کالم کی مهدا ییدا و بابا عوضش( دهم یم حك هم او به طیشرا نیا وجود با که) است ادب یب آرش چه هر

 .اند نکرده من به

 .زنم یم رونیب اتاق از باخته، را اش یزندگ تمام ندفعهیا که الجیل کی مثل

 .است داده جان تا زده دل انمدر و شده یلربان یمشک مو دختر تختِ  یپا دلم اما روم یم

 .کند یم نگاهم کنجکاو. شوم یم رو رودر یمشک چشم یزن با زنم یم رونیب که اتاق در از

 .هست میمهدا یچشمها یکپ شیها چشم

 .شود یم لفل هم نگاه درون نگاهمان لحظه کی

 زن، لرار یب و نگران یها چشم از و کنم یم  محصور میلبها پشت را م آه و بندم یم پلک مهدا، یها یتاب یب و ها ػیج با

 .شوم یم رد کنارش از سرعت با و رمیگ یم چشم کند، یم زیآنال مرا دلت با که

 بود؟ من عشك مادرِ 

 .خورم یم یمرد به و دهم یم دست از را تعادلم رود، یم جیگ سرم سالن انیم

 چسبد یم را ام شانه یدلواپس با مرد

 آلا؟ یخوب -

 کنم یم نگاهش متالطم و رمك یب

 !شوم ینم خوب ولت چیه گرید

 .روم یم نمیماش سمت و میگو یم یدیببخش لب ریز. کنم یم راست لد

 .آوردم را نمیماش بودم، مهدا آمدن هوش به منتظر یولت

 !من یزندگ مثل گرفته، فرا را جا همه شب زنم یم رونیب مارستانیب در از

 !خفه و کیتار

 .رمیبگ یدم نیکاب یهوا از کنم یم یسع. نمینش یم نیماش داخل و زنم یم را موتیر

 !یآ

 .دهد یم را مهدا عطر یلعنت

 .بود نشسته دستم کنار شیپ ساعت چند ایخدا یوا

 !یوحشتناک روز نصؾ چه



 نیچن کرد، یم میصدا آتش درون از حنا یولت من. دیآ ینم باال نفسم. زند ینم للبم گذارم، یم فرمان یرو را سر بؽض با

 .امدمین در حال نیا به دمید هم را حرکتش یب جسد و سوخته یموها یولت یحت. نداشتم یحال

 .ستمین شیب یمتحرک ی مرده که دارم حتم االن اما

 ...گرفته آؼوش در سخت را او و مانده دختر آن شیپ  اتاق، آن داخل من تمام

 .است روح یب و خاموش یآتش نشسته، نجایا که یمن

 .سوزاندم یم دارد دستانم یرو بدنش، یگرما هنوز

 !بجنگم؟ چطور ایدن نیا با تو بدون من ، مهدا

 ؟یستین من مال کنم باور چطور مهدا

 !کند یم فکر تو به یگرید مرد کی کنم باور چطور

 باشد داشته را تو دارد حك و

 ...ینیبب را دادنم جان ینجوریا یشد یراض چطور الکردار!  مهدا

 !!خطم ته....ام شده تمام!  خدا یوا

 کند یم اشاره دست با و. است ستادهیا انتظار به نیماش کنار میابراه. کنم یم بلند سر زند، یم نیماش ی شهیش به یکس

 .بدهم نییپا را شهیش

 .است رانیو نمدریا چرا او

 .دهم یم تکان سر نه عالمت به شیبرا

 .شود یم مات نگاهش

 از و دهم یم فشار گاز پدال یرو را میپا بدهم نییپا را شهیش ای کنم باز شیبرا را در نکهیا بدون و زنم یم استارت

 .شوم یم دور اش زده بهت ی افهیل

 .است دهیرس صفر به شمیگنجا ندارم، جا

 .است شده زیلبر ام مانهیپ

 دارم عزا من

 ؟ کجا به دانم ینم رانم، یم فمط

 ؟یکس چه به

 .دهم یم فشار پدال یرو را میپا کنم، یم فرار فمط

 رسند یم نظر به شده مخلوط هم در یها رنگ مثل اطرافم یها منظره ی همه که شود یم ادیز آنچنان سرعتم

 .بود بابا و من پاتوق یروز که رسم یم ییجا به که رانم یم آنمدر

 .دهند یم جان یکی یکی نیماش یجلو ی شهیش یرو باران یها لطره و زند یم یبرل و رعد کدفعهی

 .است کردن سنکوب حال در که یدل و بیؼر باران کی انتها، یب ی جاده کی

 . کشم یم یکنار را نیماش

 .ببرد و دیبشو خودش با مرا باران کاش

 .زند یم صورتم و سر به شدت با باران.شوم یم ادهیپ

 است خلوت یبیعج طرز به ابانیخ



 .ام کرده یرانندگ ساعت چند دانم ینم

 .است شب نصؾ چند ساعت دانم ینم

 کنم یم بلند آسمان روبه را سرم ام، شده گم زمان و نیزم انیم من

 خورد یم صورتم یتو شالق ضربات چون باران لطرات

 کشم یم داد و شکند یم مماومتم

 خدا -

 کشم یم نعره برق و رعد و باران یصدا با همنوا هم سر پشت شکسته سکوتم طلسم انگار و

 ...خدا...خدا -

 .لرزد یم میها شانه و زنم یم هك

 .است انداخته هاله سیخ یها خاک یرو نیماش چراغ زرد نور

 رمیگ یم دستانم نیب را صورتم شوم، یم نیزم پخش زانو با و شود یم یخال میزانو ریز کدفعهی

 ینطوریا چرا...یوا... للبم یآ...رمیبگ دست به رو یزندگ ی رشته سر یچطور بشم؟ سرپا یچطور گهید من خدا -

 !شد؟

  ردیگ یم اوج ام هیگر یصدا و ترکد یم بؽضم 

 ...شده زخم میگلو د،یآ ینم در میصدا گرید که کنم یم هیگر آنمدر

 کند یم شره میموها از آب

 شده سیخ میها لباس تمام

 .لرزم یم دیب مثل و

 .دیلرز یم و کردم سشیخ یروز که افتم یم یدختر ادی

 ... ادی

 نداد پس گرید که یکاپشن ادی

 !لرزانم و سیخ من امروز که ییکجا مهدا

 !؟ییکجا دختر

 خوام یم را کاپشنت منم
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 .گذارد یم ام شانه یرو دست یکس کدفعهی

 گردانم یبرم رو ها دست صاحب طرؾ به شتاب با

 .روند یم راه صورتش یرو شبنم مثل باران یها لطره و است سیخ باران  از هم او چادر و صورت تمام است، مامان

 .زند یم رونیب ماه نور چادرش، پود و تار نیب از

 ام نشده متوجه را آمدنش

 .کند یم باد میگلو درون بؽض نام به یا ؼده دوباره انگار دنشید با

 .کند یم باز میبرا اش شانه عرض به را شیها دست.  ندینش یم شیزانوها یرو هم مامان

 عطر و سشیخ چادر نیب. کشد یم نهیس به را اش خورده شکست سرباز سر او و دهم یم پناه آؼوشش یتو را خودم

 زنم یم هك و شوم یم گم شیها مادرانه

 ...مهدام! مامان -

 .دیگو ینم یا جمله چیه ام یدلدار یبرا یول کشد یم پشتم دست مامان

 .است بلد بهتر خودم از مرا

 ...ُمردم! مامان -

 کشد یم کتفم یرو را دستش. است خونش یِ تو یصبور سنگ و درد کوه خودش

 !داره نامزد...مامان -

 .فشارد یم للبش به شتریب را سرم و فهمد یم جمله نیا با را ُمردنم و

 عذاب با یچطور باشه؟ مردش من ریؼ یکی بذارم یچطور کنم؟ ولش تونم یم یچطور کنم؟ چکار یگ یم مامان -

 مامان؟...امیب کنار دلم و وجدان

 ...شیه...آتشم شیه -

 ...سوزه یم للبم مامان -

 بگردم للبت دور -

 گرفتم شیآت مامان -

 دلت یبرا رمیبم -

 باختم مامان -

 .زدیر یم اشک من یپا به پا هم او فهمم یم لرزد، یم که هم مامان تن

 .کشد یم طول نفسم امدنین باال تا زنم یم هك

 .است یکینزد نیهم خدا یعنی شود یم بلند مامان ؾیک از اذان یصدا

 ...سوزانده را صورتم اشک

 .زند یم میبازو ریز دست مامان 

 !مامان پاشو -



 یها لطره نیب از تا برم یم باال را سرم. است کرده تار را دمید باران و اشک بوده، مارستانیب مامان دیآ یم ادمی کدفعهی

 نمشیبب باران

 ؟؟ینبود مارستانیب مگه مامان -

 مایدل بابات دم،ید خواب و برد خوابم تخت یرو نشسته...اومد ینم باال نفسم یدلواپس از! ینداد جواب رو تیگوش -

 ام بچه ..برس آتشم داد به برو گفتم چته؟ رضا گفتم...رفت یم رو لدم... بود لرار یب بود، آشفته بود، ستادهیا نمطه نیهم

 بده، بهم چادر کی فمط گفتم آذر به زدم، رونیب مارستانیب از یچطور دمینفهم دمیپر خواب از تا...دهیم جون داره

 ...گرفتم آژانس و زدم رونیب مارستانیب از یدلواپس با! نپرسه یچیه و کنه هیروتسو مارستانیب  خودش

 .چسبانم یم صورتم به و رمیگ یم مشتم انیم را سشیخ چادر ی گوشه

 ...لرزم یم فمط و ندارم هیگر یبرا یینا گرید
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 هیگر بس از. هارباستیم تگریحما یدستها درون انگشتانم سر. ام شده رهیخ رلصد، یم باد وزش با که اتاق ی پرده به

 .ندیب یم تار را زیچ همه میچشمها ام، کرده

 ...دنتید ادیب خواد یم دلش یلیخ ترانه -

  ام، رهیخ چکد یم شلنگ یتو که سرم یها لطره به

 ...سه ، دو ک،ی

 کیچ کیچ کیچ

 ...کنه یم هیگر داره دائم -

 چدیپ یم سرم یتو آتش یصدا

 !"راد خانم" 

 کشد یم ریت شیصدا یبگیؼر از للبم

 ...شش پنج، چهار،

 کیچ کیچ کیچ

 !نداشت یاولل خاله چولتیه مهدا کاش گه یم -

 !"یدیکش شیآت به دوباره رو ام شده خاکستر للبِ ! بد! یلعنت یبدکرد"

 حفظم؟ را کلماتش تک تک چرا. ..یآ



  ..نه هشت، هفت،

 کیچ کیچ کیچ

 ام دهینشن را شیصدا کند یم فکر شود، یم تر محکم ییدا یصدا

 ؟یبزن حرؾ یخوا ینم...ییدا شه فدات مهدا؟ -

 ؟یکن لطعش شه یم!  مخمه رو سرم کیچ کیچ نیا یصدا ییدا -

 کند یم میصدا خاص

 !مهدا -

 فهمم ینم را حرفش لحن یمعن

 کنم؟ فرار مارستانیب از یکن یم کمکم ییدا -

 شکند یم را اتاق سکوت دردش پر آه

 چطوره؟ حالش نمیبب برم بده یفرار منو ایب دلواپسم براش ییدا دنش؟ید ینرفت چطوره؟ االن آتشم حال... ییدا -

 .فشارد یم را دستم فمط و کشد ینم هم آه گرید

 چکند یم ،یخستگ یب هنوز سرم یها لطره یول کرده دایپ سکون تالش، از خالص پرده و وزد ینم باد گرید

 کیچ کیچ کیچ

 هاربا؟یم -

 ؟!هاربایم دل جونِ  -

 ...کنم فرار کن کمکم مونم ینم زنده شیآت بدون من -

 بابات و مامان! نشسته در دم کشه، یم رو اش طعمه نیکم که گرگ کی مثل آرش بدم، تیفرار چطور جونم به دردت -

! دهید ضربه کمرت...گم ینم گهید رو پرستارا و دکتر! درِ  به چشمشون و کردن بؽل ؼم یزانو اونورتر کمی یفتیش

 بدم تیفرار چطور بگو تو بگرده دورت ییدا! کردن عمل رو سرت! شکسته دستت

 ؟...ییدا -

 فدات ییدا -

 !زهیبر اشکش اگه رمیم یم! نکنه هیگر کولتی بگو آتش به برو -

 !منو یکش یم یدار...کن بس مهدا...آخ -

 که من خب داره؟ راه دل به دل گن ینم مگه ؟ییدا آره باشه؟ نداشته دوستم تونه یم مگه نداره؟ دوستم آتش گهید ییدا -

 ...دهیم جون براش داره دلم

 است کرده ؼروب اش، زده زل نگاه یتو یزیچ گردانم، یبرم هاربایم طرؾ به را نگاهم

 !دلواپسشم ؟یباش اون مواظب یبر شه یم خوبم، من!  نداره هم بابا! نداره داداش شمیآت ییدا -

 .ؼلتد یم ده،ییرو آن یرو ینامنظم شیر ته که صورتش یرو دانه دانه شیها اشک و بندد یم پلک درد با ییدا

 .برود ترانه مادر دنید به بود لرار هم ییدا افتم یم ییکذا روز آن ادی رد،یگ یم دلم شیها اشک از

 پرسم یم ممدمه بدون

 دت؟یپسند ترانه مادر ییدا -

 .زند یم زل پرسانم یها مردمک به و رود یم کنار سشیخ نگاه یرو از یآرام به شیپلکها



  زنم یم لبخند زور به. دهد یم تکان دییتا به سر آرام و کند یم تامل یکم

 !نداره پسرخاله که ترانه حال به خوش! یعال چه  -

 .گذارد یم من دست یرو را سرش شیها اشک کردن پنهان یبرا و لرزد یم هاربایم یها شانه ندفعهیا

 ...ختیگر مارستانیب و اتاق نیا از شود یم چطور نکهیا و شوم یم رهیخ در به من اما

 

 

......... 

 .چدیپ یم گوشم یتو بازدمم یصدا اتاق، سکوتِ  انیم پرم، یم خواب از خودم یها زدن نفس یصدا از

 .شوم یم رهیخ افتاده سمؾ یرو رون،یب از که یاندک نور به یلحظات

 .بکشد ریت ام نهیس انیم ییشودجا یم باعث که شوند یم لطار نگاهم یروبرو مبهم ییها صحنه

 .ردیگ یم جان پلکم یاهیس پشت ام دهید آتش ی درباره که یخواب بندم، یم پلک

 .هست و بود آتش دیآ یم ادمی تا یول ستین یمیدل زیچ

 .زند یم پر شیابرو یرو یشکستگ یبرا دلم آخ شده، تنگ نگاهش النیگ یبرا دلم

 من مال گرید چهره نیا نکند ایخدا یوا...اش مردانه و برجسته یلبها ش،یها شیر ته ش،یابروها گره بلندش، یشانیپ

 .نباشد

 کنم یم برانداز نگاهم با را اتاق و کنم یم باز را میچشمها یال
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 یصندل یپشت یرو کج گردنش و برده خوابش من تخت از دورتر یکم ،یصندل یرو ییدا اتاق، روشن و کیتار انیم

 .کشد یم نفس بد و شده خم عمب به

 .دارد ادامه هنوز هم یلعنت یصدا نیا ک،یچ کیچ کیچ

 .است کرده پر را اتاق درون ییصدا پر سکوت چه



 .است فتیش آتشم امشب! طالتم یب و تاب یب

 .رمیگ یم میتصم کند یم رسوخ دهانم یتو که خون طعم. گزم یم لب و کنم یم ییفکرها

 .بروم دیبا

 .کند باورم تا کنم یم التماسش آنمدر

 .کشم یم رونیب دستم از را سرم سوزن

 .زند یم رونیب سوزن رد از یخون لطره و سوزد یم یکم

 ساق اول ردیگ یم لرار اتاق کؾ یملیص و سرد نیزم یرو میپاها نکهیهم. گذارم یم نییپا تخت یرو از را میپاها آرام

 .ردیگ یبرم در یوحشتناک درد را کمرم یها مهره بعد و کشد یم ریت میپاها

 .میآ ینم کوتاه یول نکشم ػیج درد شدت از تا رمیگ یم گاز را میلبها شدت با

 .پوسم یم نجایا من

 .شوم یم مرداب آتش بدون من

 .نمیب یم را رنگم دیسف یها ییدمپا آنطرفتر یکم

 .پوشم یم را ها آن اطیاحت با و دارم یبرم دردناک لدم دو تخت ی لبه بند دستم

 .بردارم نیزم از را میپاها و نکشم لخ کنم یم یسع

 میگو یم دلم در و کنم یم محکم ام شده یچیباندپ سر یرو را آورده میبرا ییدا اصرارم با که یشال

 "آتشم ناموس من" 

 .ندارم ییمو گرید اصل در اند، دهیتراش را سرم یموها از لسمت کی دانم یم یول

 .برد یم را رممم و کند یم تابم یب که آنمدر کشد یم ریت دوباره کمرم کنم، یم باز یآرام به را اتاق داخل کمد درِ 

 .دهم یم ماساژ را کمرم یکم

 .کنم یم بازدم را نفسم درد و یسخت به

 .نمیب یم کمد داخل را میها لباس یمشما

 .کنم یم باز را کیپالست گره ندازد؛ین راه صدا و سر یلیخ کیپالست یصدا که یجور یسخت با

 .دارم یبرم لدم و گرفته وارید به دست نوپا، یطفل مثل آرام آرام و پوشم یم لباس مشمت با و

 .کنم یم باز اطیاحت با را در

 !دهیخواب اتاق در یروبرو یها یصندل یرو آرش. کشم یم سرک رونیب به

 .است من مواظب یشکارچ کی مثل والعا

 .برسند شانیها مهمان به اند رفته حتما ستند،ین بابا و مامان

 .رمیگ یم کند، یم ذوق ذوق که کمرم به را دستم کی

 .کنم تحمل را بدنم وزن بتوانم تا کنم یم حائل وارید به را ام شکسته دست گچ

 .کشد یم ریت کمرم یها مهره اول، لدم

 .زند یم جوانه ام یشانیپ یرو عرق یناتوان و درد از یبعد لدم

 .میگو یم یرمم یب آخِ 



 گرید لدم چند مارستانیب در تا ایخدا.  است راه ایدن آخر تا ام ستادهیا من که نجایا از انگار کنم، یم نگاه سالن یانتها به

 مانده؟

 مانده؟ لدم چند یآتشنشان تا

 ...آتش

 افتم یم نفس نفس به چهارم لدم

 .است دراز و طول سالن نیا چمدر ایخدا

 .گردم یبرم سر پشت به

 ! شده دور اش خانه از یلدم چند فمط و رفته ها سال یپشت الک  که ستیراه مثل ام کرده یط که یراه! من یوا یا

 ستمیا ینم من پنجم لدم

 ؟یکن ینم کمکم آتش ششم لدم

 ردیگ یم را میبازوها ریز دست دو هفتم لدم

 ؟یکن یم کار چه یدار مهدا -

 کنم یم نگاه ها دست صاحب به وار چارهیب

 بده میفرار هاربایم...نمشیبب برم بذار فتهیش شیآت امشب... برم بذار ییدا -

 کند یم نگاهم پرؼصه و مات

 ؟یهست یکوفت مارستانیب نیا تو روزه چند یدون یم مگه تو -

 است؟ فتیش آتش امشب کردم فکر چرا. ام کرده گم را میها شب و روزها. میآ ینم ادمی یزیچ نه کنم، یم فکر یکم

 .است فتیش سر آتش امروز که کرده نیتلم ذهنم و دل به نجوریا احساسم دیشا

 ؟ مهدا... م؟یابراه -

 .چسباند یم سرم پشت مرد به را هاربایم نگاه و کند یم خکوبیم مرا سرم پشت از بابا تعجب از پر یصدا

 .زنم یم هك فاصله با و زمیر یم اشک یدیناام اوج در رمیبگ نگاه هاربایم یچشمها از نکهیا بدون بابا، یصدا با

 کنم فرار توانم ینم گرید بابا وجود با

 برد یم را امانم جسم، دردِ  تازه

 کمرم ییدا...یآ -

 به یکاه پر مثل اطیاحت با مرا و گذارد یم کتفم و پاها ریز دست دلواپس یناج کی مثل که رمیگ یم شیبازو به دست و

 .گرداند یبرم تخت به مرا یا هیثان از کمتر و کشد یم آؼوش

 برداشتم؟ لدم ها لرن من را رفت هیثان به او که یراه چرا

 . نمیبب را ایدن گرید خواهد ینم دلم. بندم یم پلک

 دارد؟ هم یدنید زیچ مگر آتشم بدون یایدن

 .فهمم یم پچشان پچ یصدا از را نیا. شود یم اتاق وارد پرستار با بابا

 .دیگو یم کارم عوالب از و زند یم ؼر و است دلخور پرستار

 .دهد یم فشار را ها ان و دهد یم سر ام امده رونیب گچ از انگشتان نیب را انگشتانش ییدا

 .کند یم وصل دستم به دوباره را وکتیانژ هم پرستار



 .ستیچ فهمم ینم یول کنم یم لمسش انگشتانم با. دهد یم ُسر مشتم نیب را یزیچ ییدا

 .کند یم نگاهم كیعم ش،یابروها گره با ییدا کنم، یم باز پلک

 .ردیگ یم جان میلبها یرو لبخند و آورم یم باال نگاهم یروبرو تا آرام را دستم داخل جسم

 .دهد یم نشان رخ  دلتنگم نگاه یروبرو ده،یتراش میبرا چوب با آتش که اسمم

 .شود ینم باز دلم یول گذارم یم للبم یرو را چوب تکه آن و رسانم یم للبم به را دستم یسخت با

 .شوم یم دلتنگ شتریب
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 یصورت با و نامفهوم ییها اتفاق. است کرده کند را دنمیکش نفس لدرت که افتاده ام نهیس یرو ینیسنگ جسم کنم یم حس

 کشم یم ادیفر و پرم یم خواب از ترس با. اورد یم هجوم میایدن به زشت

 !مهــــــــدا -

 خواب خوره مثل مهدا یها اشک ریتصو. خواباند یم تخت یرو یمهربان و اطیاحت با مرا و ردیگ یم را میها شانه مامان

 میها شیر ته کنار تا و گذارد یم ام یشانیپ یرو را دارد یمطبوع یخنک که دستش پشت مامان. خورد یم را ام یداریب و

 کشم یم بو ولع با را دستش ی کننده مرطوب عطر کند، یم لمس را

 ...یگ یم ونیهذ یدار تب... ینیب یم خوابا نیا از که باره نیچندم نیا پسرم، یدید خواب -

 تنگ را خلمم عرق یبو و لباس یچسبندگ نیا زده، رونیب پوستم یها روزنه تمام از عرق ده،یچسب تنم به لباسم

 شود یم بازدم مهین و نصفه نفسم.کند یم

 کو؟ مهدا -

 .ستین نجایا -

 نگفتم باباش به چرا...اوردمشین خودم با چرا...دنبالش برم دیبا! اومدم؟ و گذاشتمش چرا! مارستانیب تو گذاشتمش من -

 دارم؟ دوست رو دخترش

 !یشد شوکه... آتش شیه -

 دهم یم فشار داؼم ی گونه یرو محکم را مامان دست

 !سوزم یم دارم مامان -



 کند یم چک را بدنم یدما یدلواپس و یمهربان با که میگو یم را تب از سوختنم کند یم الیخ مامان

 !یش یم ذوب یدار تخت نیا یرو روزه سه! یسوز یم یدار تب تو روزه سه...دلم جون یدار تب -

 !مهدام مامان...کنم یم دق دارم مامان -

 هم به هست هردوتون ریخ به اگه کردم دعاتون روزه سه نیا تمام تو!  خدا به کن توکل...مامان جونت از دور -

 .نیببر دل هم از توشه َشِرتون اگر و نیبرس

 !!خوام یم رو مهدا من توشه َشّرم اگه مامان -

 کند یم میصدا بهت با

 ؟!آتش -

... ییتنها نیا از شدم خسته..شکستنا دل نیا از شدم خسته... بودنام یمنطم نیا از دنا،یبر دل نیا از شدم خسته مامان -

 !!باشه نامزدش سال ستیب که یکس به یحت..کس چیه به دمش ینم...منه مال مهدا مامان... عشك یب یزندگ نیا از

 آورد یم برزبان را نامم دوباره

 !آتش -

 دارم یم نگه باز را میچشمها زور با

 ...بس و آتِش  مال فمط! آتش یمهدا! منه یمهدا که گفت یم همش مامان آخ -

 کند یم نوازشم و برد یم میموها نیب را اش کرده خی انگشتان مامان

 .یبجنگ دلت یبرا بعد یبش خوب دیبا اول... مامان بخواب -

 اومدم؟ و کردم ول رو بود من مال که ییمهدا یچطور -

 دهد یم ام یدلدار بؽض از زیلبر ییصدا با مامان

 ...یرس یم بهش باشه لسمتت اگه مامان! یکرد نابود رو خودت آتشم -

 دود یم میموها نیب تا چشمانم کنار از مظلوم یاشک لطره

 ؟ید یم رو میگوش مامان -

 یگذاشت جا نتیماش تو کنم فکر...دمشیند -

 ...هوا گرمه چمدر مامان -

 .کشد یم صورتم و یشانیپ یرو را یخنک دستمال مامان

 نیا...کنه ولت تب تا ریبگ آروم کمی ، هیعصب تبت...زده آمپول بهت شیپ ساعت کی دکتر...شو خوب بگردم دورت -

 ..آتشم ریبگ آروم...داره خطر برات تب

 .ادینم ادمی روندم؟ خونه تا یچطور من مامان -

 یکن یرانندگ ینتونست تو نشستم فرمون پشت من -
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 .روم یم حال از دوباره و شنوم ینم گرید را مامان یحرفها

 پرم یم خواب از مهدا ی دهیترس یصدا با

 !ایب شیآت...کن کمکم شیآت -

 .درخشد یم افول به رو ینور مثل تختم کنار خواب چراغ تنها. است کیتار اتاق. کنم یم باز چشم

 .ستین خودش یول شنوم یم را شیصدا هنوز نمینش یم تخت یرو

 .باشد من اتاق درون هم دینبا مهدا

 للبم انیم ییجا م،یها گوش از کترینزد د،یآ یم شیصدا باز یول رمیگ یم را میها گوش

 ...بده نجاتم ایب شیآت -

 ...یچارگیب و ترس از پر ییصدا. شود یم کترینزد وجودم و للب به لحظه به لحظه و شود ینم لطع صدا

 دست از را تعادلم راحت یلیخ. رود یم یاهیس چشمانم و است تلخ دهانم. رود یم جیگ سرم. شوم یم بلند تخت یرو از

 و دهم یم دست از را تعادلم. خورم یم خواب چراغ به و شود ینم کنم ییجا بند را دستم کنم یم یسع چه هر و دهم یم

 و شود یم پخش موکت سطح یرو شینورها. چدیپ یم اتاق یتو یتولول تلك یصدا. شوم یم واژگون چراغ، همراه

 .پاشند یم اتاق ی نهیآ داخل هم نورها از یمین

 آهسته. دارم یبرم لدم آرام و ستمیا یم رم،یگ یم وارید به دست دوباره یسخت با. ام شده ؾیضع نمدریا چرا دانم ینم

 کنم یم شیصدا

 بچه؟ ییکجا...مهدا -

. خورد یم تکان ام خورده ترک یلبها فمط احتماال. شنوم ینم ییآوا که خودم است، دهیفا یب زدن حرؾ یبرا تالشم

 .ام دهینرس در به هنوز اما روم یم لدم چند دانم ینم

 .ندینش یم ام یشانیپ یرو سرد عرق و افتاده رعشه به بدنم ندارند، را وزنم تحمل لدرت میپاها

 سُر شود، یم دهیکش یوارید کاؼذ یها گل یبرجستگ یرو انگشتانم سر. ستمیبا وارید کنار کند یم مجبورم ضعؾ

 نمینش یم اتاق نرم موکت یرو و خورم یم

 کند یم فرق کلماتش لحن اما. دیآ یم دوباره مهدا یصدا

 !باش خودت مواظب جونم به دردت -

 هك. زمیر یم اشکم و دهم یم هیتک وارید به را سرم. کنم بؽل را شیصدا خواهد یم دلم که است کینزد آنمدر شیصدا

 .لرزد یم میها شانه اما دیآ ینم باال ضعؾ از نفسم. زنم یم

 ؟یکرد چه من با مهدا

 و ستدیا یم در چهارچوب داخل بسته، صورتش دور شهیهم مثل را نمازش چادر. کند یم باز را در آشفته مامان

 بؽل را خودم.خورد یم گره اتاق کنج منِ  به ماتش نگاه بعد و زند یم زل آباژور به تاسؾ با گردد، یم اتاق دور نگاهش

 زند یم زانو من یروبرو یدلواپس از پر و دیآ یم کینزد مامان. لرزم یوم ام کرده

 ؟یستین خودت مواظب چرا ؟یکن یم ینجوریا چرا جونم به دردت -



 کنم یم نگاهش اشک ی پرده پشت از

 زد یم رو شما یحرفها نیهم هم مهدا -

 فرستد یم سرم یرو به یشانیپ یرو از را میموها و کند یم فرو ام یشانیپ به دهیچسب سیخ یموها نیب را دستش

 !رمیم یم تو بدون من یدون یم تو...ریبگ آروم کمی...رفته بدنت از جون شده، لطع تبت تازه -

 ...خورده مرا ؼم یادیز کنم، یم نگاهش شرمنده

 !ببخش منو مامان، -

 کند یم پاک یمهربان با را میها اشک

 ارمیم صبح کن، استراحت برو شارژ به زدم بود، شده خاموش اوردم، نتیماش تو از رو تیگوش بودم رفته االن -

 ....برات

 .برد یم را نگاهش نخ که میزن یم زل هم تار یها چشم درون هیثان چند

 !بخواب تختت یرو پاشو -

 انیسال انگار. برگردم تخت به کند یم کمکم. چدیپ یم ام ینیب در چادرش از نمازش، عطر ردیگ یم که را میبازو ریز

 گوشم به واضح و بلند زند، یم یطبل به انگار که للبم ضربات یصدا. زنم یم نفس نفس سخت ام، کرده یرو ادهیپ سال

 .رسد یم

 کنارم به. گذارد یم شیجا سر را آن و رود یم آباژور سمت و کشد یم یآه مامان رمیگ یم آرام که تخت یرو

 یصدا از بندم یم که پلک. کند یم رخنه جانم تمام تا نگاهش از شیها یدلواپس. کشد یم میرو را  ملحفه و گردد یبرم

 .شود یم خارج اتاق از که فهمم یم در شدن بسته

 

 ۱۳۹لسمت#

  آتش یمهدا#

 آتش#

 

 

 

 

 .ندارد نرو نگاهش عمك در یول کند یم نگاهم یدلواپس با شیبجا کند، ینم یمخالفت من با مامان دمیپوش یم لباس یولت

 .دهد یم نشانم پاسخ یب تماس و امیپ ها ده شدن، روشن محض به همراهم تلفن

 ...تماس نه و دارم امیپ نه مهدا از یول میابراه از و وشیدار از د،یفر از ،ینشان آتش از

 ....میابراه یول بود کرده مطلع احوالم از مامان که را یآتشنشان

 .بندم یم هم را راهنمیپ آخر ی دگمه و دهم  یم سر بمیج یتو را میگوش

 !یکرد یم خشک حدالل رو موهات -

 کنم یم زمزمه لب ریز و زنم یم دلواپسش صورت به  لبخند

 !حافظ خدا مامان -

 دیگو یم محکم و رسا ییصدا با مامان و



 !پسرم پناهت و پشت خدا -

 .است پناه و پشت مرد صد ی اندازه به زن نیا. کند یم دمییتا نگاه و سر با گردم یبرم طرفش به

 چند هر روم یم استوار یها لدم با نمیماش سمت به و پوشم یم جزم عزمِ  با را میها کفش. فشارم یم مشتم یتو را چمیسو

 .کوبد یم محکم للبم و دارم ضعؾ هنوز

 :دیگو یم خط یسو آن از یزن بار نیاول یبرا و رمیگ یم را مهدا ی شماره نم،ینش یم که نیماش داخل

 "باشد یم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه" 

 فرو بمیج یتو دوباره یسخت به را یگوش است، لهر من با خط صاحب انگار اما کنم یم تکرار را تماسم بار چند

 بار چند. رمیگ یم ضرب فرمان یرو انگشتم با راه تمام. زنم یم استارت و رمیگ یم یمیحج دم وجودم اعماق از.کنم یم

 !ستین اما نمش،یبب تا گردم یبرم شاگرد یصندل طرؾ به اراده یب

 

 

........ 

 سرخ. است سرخ سرخ.کنم یم تماشا خوب را ام گرفته مهدا یبرا که یسرخ رز گل ی شاخه تک زنم، یم که را موتیر

 !یآتش

 درون. کنم یم یط را میپا ریز یها فرش سنگ استوار یها لدم با. ببرم خودم با را جانم تا ام آمده رم،یگ یم ینفس

 .دهد یم زییپا یبو  بیعج یول وزد یم صورتم به یرمم یب و گرم باد مارستانیب ی محوطه

 کنار یها بوته کنار یا گربه. کنم آرامش تا داشتم توان خواهد یم دلم کند، یم هیگر درد با مادرش آؼوش یتو یا بچه

 .کند یم نگاه را مردم آمد و رفت و داده لم محوطه

 انتظارم در که ییها اتفاق. بجنگم میمهدا یبرا ام آمده. دهم یم فشار مشتم نیب را سرخم گل شاخه. است ماللات ساعت

 .است کرده ام زده جانیه است

 هم به چشم نیچند انیم از که مانینگاهها و مهدا من،. شود یم رد چشمانم یجلو از بارها سکانس کی میفر به میفر

 سخت چمدر مهدا به گل شاخه نیا دادن! مینرس هم به ما که اند کرده اراده سخت و سفت که ییمردها. شود یم متصل

 ...کردم ردش من و کرد گلباران مرا ادی و نگاه بارها و بارها او که ییروزها ادی به است،

 .... آخ

 از یرفتار هر یبرا را خودم. شوم یم رد هستند، شد و آمد در ماللات یبرا که یتیجمع نیب از و مارستانیب سالن از

 از کدام چیه یول است شلوغ مهدا اتاق کینزد. شود یم رو و ریز  امان یب اما دلم.ام کرده آماده مهدا ی خانواده طرؾ

 .داشتند ربط مهدا به آنروز که ستندین ییها آدم آنها

 چارچوب به. کنند یم بش و خوش ده؛یکش دراز تخت یرو که یضیمر با اتاق درون نفر چند و است باز مهدا اتاق در

 یرو عرق یا لطره کنم یم حس. است دهیخواب میمهدا یجا کلفت لیسب مرد کی ست،ین مهدا ضیمر دهم یم هیتک در

 .خورم یم یسخت تکان و خورد یم کتفم به شود، یم رد کنارم از یکس. خورد یم سر پشتم ی رهیت

 شده؟ مرخص یعنی

 که یپرستار صورت به و کنم یم خم سر. روم یم یپرستار ستگاهیا به کن خراب خانه حس هزار با و کنم یم گرد عمب

 .دارد یمهربان صورتِ . شوم یم رهیخ زند یم حرؾ تلفن با

 دیآ یم باال من یچشمها تا شیچشمها و گذارد یم شیجا سر را تلفن یگوش

 شتون؟یفرما بله، -

 !ستنین االن بودن، ۱۲۳ اتاق! راد مهدا -

 اندازد یم ینگاه دستش ریز ی برگه درون و کشد یم سالن ته تا را نگاهش



 !شدن مرخص  -

  کنم هم سر کلمه دو بتوانم تا کنم یم جان کنم، یم گم را کلمات یمعن لحظه کی

  ؟یک مرخص؟ -

 جدل و بحث هم یلیخ! کنن منتملشون گهید یجا کی به خواستن یم انگار کردن، مرخصشون یاورژانس صبح، -

 .بشه انجام کارشون عیسر که داشتن

 پرسم یم اراده یب

 کجا؟ -

 دیگو یم و اندازد یم باال شانه نامحسوس فهمد یم را حالم انگار کنم، یم ریگ نگاهم یتو که نگاهش

 !دونم ینم والعا دونم، ینم -

  رفته؟

 !بردنش خانه به احتماال

 زند یم شور نمدریا دلم چرا پس

 .دهد یم تاب و چیپ را حالم یعیفج طرز به و افتاده جانم به باال دز با یدلواپس کی

 .رمیگ یم لرار دوران نیا مرکز من و افتد یم دوران به میبرا ایدن

 مثل من اما وزد یم من صورت یتو درست یگاز کولر خنک باد دهم، یم هیتک دستم کنار کرده خی وارید یها سنگ به

 .کنم یم بسته و باز ژنیاکس یا لطره دنیبلع یبرا را دهانم آب، از افتاده رونیب یماه

 

 ۱۴۱لسمت#

  آتش یمهدا#

  آتش#

 

 

 .رمیگ یم را میابراه ی شماره و کشم یم رونیب بمیج از را ام یگوش که ام امدهین در نرمال حالت به هنوز

 دهد یم جواب تا خورد یم بوق چند

 انیک یآلا به به -

 رمیگ یم دهیناد را کلماتش ی طعنه و استهزاء

 کجاست؟ مهدا ، میابراه -

 مارستانهیب باشه، کجا لراره -

  ..ستین -

 کشم یم داد نوردد، یم در را وجودم یسونام

 !ستین -

 و کنم یم را مارستانیب سالن از رفتن رونیب عزم و کنم یم یخواه معذرت نگاهم با کند، یم نگاهم چپ چپ یپرستار

 پرسد یم دهیترس میابراه



 بودم ششیپ شبید خودم ست؟ین یچ یعنی -

 کردن مرخصش یاورژانس گفت دمیپرس یپرستار ستگاهیا از االن ندارم، یشوخ حال که من میابراه -

 شود یم یته از پر شیصدا

 االن؟ ییکجا -

 مارستانیب -

 !امیم االن مارستانم،یب یجلو منم -

 ایب -

. رساندیم من به را خودش دو با. دیایب تا روم ینم رونیب. دهم یم سر بمیج یتو را یگوش و شود یم لطع تماس

 دیگو یم ناخودآگاه و شود یم ام چهره ی رهیخ باز دهان با ندیب یم مرا نکهیهم یول است ترس از پر و آشفته اش چهره

 ؟یاومد رونیب لبر یتو از! یبدتر مهدا از که تو...خدا ای -

 گفتن سالم یصدا.رودیم مهدا اتاق سمت به و دهد ینم یحیتوض هم او کنم یم نگاهش پرسان و فهمم ینم را منظورش

 .ردیگ یم میابراه حرکات شتاب از را حواسم یدختر

 .است خون ی کاسه کی چشمانش! میمهدا ؼار اری. است ترانه گردم، یبرم صدا طرؾ به

 نگاه را خودم نهیآ کی درون دیبا حتما. کند یم نگاهم یدلرحم و افسوس با و بیعج طرز هم او م،یگو یم یآرام سالم

 دور یعصب را اش یروسر ی گوشه ترانه. دهد یم بد یگواه دلم. زند یم رونیب مهدا اتاق از وار چارهیب که میابراه. کنم

 .گزد یم لب و چدیپ یم انگشتش

 نباریا را ام دهیپرس من که یسواالت و کند یم خم را سرش. رساند یم یپرستار ستگاهیا به را خودش سرعت با میابراه

 .کند یم شره شیتشو و ترس رفتارش از. کوبد یم سرش یتو اراده یب میابراه. دیآ ینم باال نفسم. پرسد یم او

 کند ینم جرات کنم یم احساس. کند یم تکرار لب ریز یزیچ و زند یم زل من یچشمها درون و ستدیا یم لحظه کی

 .دیایب کینزد

 دود یم طرفش به ترانه

 بردنش؟ ست؟ین مهدا شده؟ یچ میابراه ؟...میابراه -

 گره هم به نگاهمان خط. دهم حرکت طرفش به را میها لدم تا دهم یم جان. کند یم نگاه مرا همانطور هنوز میابراه

 .میندار را گره نیا کردن باز لصد کدام چیه و خورده یکور

 :میگو یم ندارم، باور هم خودم که یلحن با رسم، یم شیروبرو که نیهم

 هان؟!است خونه حتما -

 دیگو یم وار زمزمه او اما

 ...!بردنش -

 و گذرد یم کنارمان از عجله با یمرد لحظه همان. افتد یم نیزم یرو و خورد یم سر مشتم انیم از سرخم گلِ 

 .کندیم عبور آن از و گذارد یم گلم یرو را بزرگش یها کفش

 ...بردنش! کنن یعمل رو شون نمشه تا خونه برم کردن مجبور یخستگ ی بهانه به منو شبید -

 پرپر و مال لگد ها کننده ماللات یپاها ریز چارهیب گل. دارد یبرم زیخ گلم، دنبال نگاهم و شنوم یم را میابراه یصدا

 ...شود یم دور من از یه و شود یم

 ...بود دهیچ للب شکل به نمیماش یرو و بود کرده پرپر مهدا که افتم یم یگل ادی

 .است سیخ اشک از که شوم یم رهیخ ترانه صورت به میابراه حرؾ شدن تمام با



 !ام کوچه کی خم اندر من و است تر وحشتناک برنامه یب شدن مرخص نیا از داستان

 پرسم یم دهد، یم یبگیؼر یبو میبرا که ست،ین من مال که ییصدا با

 بردنش؟ کجا پس نبردنش خونه اگه -

 دود یم یخروج در طرؾ به عجله با و زند یم دو دو چشمانش که میابراه یبرا ستیبزرگ تلنگر انگار حرفم

 کنم یم شیصدا اضطراب با

 م؟یابراه -

 کشد یم داد دود، یم که همانطور مارستان،یب طیمح به توجه یب

 !باشه نشده رید هنوز دیشا دیکن عجله! فرودگاه میبر -

 کنم یم تکرار خودم یبرا بار چند من و

 فرودگاه

  فرودگاه

 ...فرودگاه

 

 ۱۴۱لسمت#

  آتش_یمهدا#

  آتش#

 

 

 

 

 

 

 

 

 گود چشمانم یپا ده،یکش ػیت ام گونه یها استخوان کنم، یم نگاه را خودم شده داده جا وارید یرو که یا نهیآ یروبرو

 دو دو درصورتم ینافرم طرز به چشمانم یشمی ی لهیت دو. شود یم دهید چشمم ریز خوردم که یمشت آثار هنوز افتاده،

 لبر از دیبگو داشت حك میابراه نپوشانده، را صورتم شدن یاستخوان یول شده معمول حد از بلندتر میها شیر. زنند یم

 .ام شده سرگردان یروح مثل. ام آمده رونیب

 یگرید لسمت به یادار لسمت آن از و رود یم پرواز اطالعات به تیگ از نمیب یم نهیآ همان یتو را میابراه ریتصو

 .رود یم

 .اندازم یم ینگاه سرم پشت به و رمیگ یم نگاه نه،یآ در ریتصاو از.ماند یم کنده سر یمرؼ به

 یچارگیب با ترانه و زند یم حرؾ یزار با میابراه ستاده،یا ممابلش هم ترانه. میگو یم را میابراه ستد،یا یم باالخره

 .شوند یم رهیخ من به کبارهی به دو هر و زند یم گره سرش یباال را دستانش

 ...از دنیبر یعنی مرد کی در یآشفتگ همه نیا. دانم یم من که است آن از تر كیوعم تر مبهم موضوع



 ؟یچ از دنیدانم،بر ینم

 .رسم یم میابراه به تا کوبم یم مرمر یها سنگ یرو را کفشم کؾ کرده گره یها اخم با

 کشد یم ادیفر شیها مردمک

 "نپرس من از یزیچ چیه آتش، نپرس" 

 ینامزد اون یماجرا جز به ه؟یچ یگ یم که نمشه بردن؟ کجا رو مهدا دونم؟ ینم من که هست یچ گهیم؟؟دیابراه چته-

 دونم؟ ینم من که هست ایچ گهید

 !نپرسم گفت یم التماس با نگاهش آنچه دمیپرس

 رو را نفسش و دهد یم هل عمب به یعصب را سرش یجلو یموها میابراه. زند یم هك و شود یم زیلبر صبرش ترانه

 .رود یم من چشمان جز ییجا هر نگاهش و کند یم فوت آسمان به

 چسبم یم را اش شانه

 ه؟یچ داستان بگو خب ؟یزن ینم حرؾ چرا -

 کنم یم بلند را میصدا دهد، یم فشار هم یرو را شیلبها

 !ـمیابراه -

 دهد یم تکان نییپا به رو بار چند را سرش و بندد یم پلک برد، یم باال میتسل ی نشانه به را دستانش

 باشه...باشه ..باشه -

 .شود یم دهیشن ش" نیش" فمط که دیگو یم آرام آنمدر را اش باشه نیآخر و

 دهد یم حرکت نیزم یرو را کفشش ی پنجه و کشد یم صورتش به یدست

 والعا مهدا...سوئد ببرنش مهدا خواست بدون نتونن تا بودم مهدا سر باال هفته کی نیا من! سوئدِ  آرش یزندگ محل -

 فرار یول داد یم جون داشت درد از کرد، یم فرار مارستانیب از داشت حالش اون با روزید...خواد ینم رو آرش

 ...کرد یم

 بفرستد شیها هیر به ژنیاکس یا جرعه کند یم یسع تالشش تمام با

 ...برسه داره دوست که یاون به کنم کمک...بگردم دورش دژ مثل... باشم مواظبش دادم لول خودم به -

 دهد یم ادامه یتاب یب با و کند یم ؼالؾ را شیچشمها اما. خورد یم گره هم در نگاهمان و

 کنم، استراحت برم هفته کی بعد که کردن مجبورم شبید که نیهم... زدم گند کردم، خراب انگار اما...یوا-

 ی شده خراب چیه به نه سوئد به نه ستین یپرواز چیه تو اسمشون کنم یم جو و پرس یهرچ هم االن...بردنش

 دیبا کجا دونم ینم....میکن دایپ رو مهدا دیبا کجا دونم ینم آخ... کردن رونمیب یباز از ؼفلت کمی با...کردن اوتم! یا گهید

 ....بگردم دنبالش

 

 ...ام جمله چند همان ریگ من اما نه ای دهد یم حیتوض دارد هنوز دانم ینم

 تکرار ذهنم یتو یکس و کند یم ریگ دهد یم نشان لرمز ینورها با را پروازها مکان و زمان که یتوریمان سمت نگاهم

 کند یم

 سوئد

 آرش

 نمشه

 مهدا



 ! من یمهدا یوا! من یمهدا

 یلعنت. ام دهیچش را دستش ضرب من. کند فرار مرد آن نیسنگ یها دست از تواند یم چطور من، یمهدا و مرد آن

 .کند یم درد چشمم ریز هنوز داشت ینیسنگ یها دست

 کند؟ علم لد او یروبرو که هست چمدر جسمش تمام مگر اصال ندارد، زور میمهدا!  خدا ای

 دمشیکش آؼوش در یبلند آن از و دادم نجاتش که روز آن آورد، یم هجوم ذهنم به شده خاطره میبرا مهدا از آنچه تمام

 .خورد یم گره دورش یراحت به دستانم که بود کوچک آنمدر جانش تمام دهم، نجاتش تا

 چه؟ آرش یها دست

 بازدم یبرا ندارم نفس

 کند یم میصدا و دهد یم تکان را کتفم میابراه

 !ید یم جون یدار بزن حرؾ داداش آتش؟ ؟یخوب آتش -

 زنم یم زل شیها چاله اهیس درون

 کنه؟ مماومت کهیمرت اون یبازو زور یجلو یچطور من یمهدا ن؟یکرد چکار شما ایلعنت -

 دهانم. ردیگ یم ضرب ام یشانیپ رگ. رسد یم من یها گوش تا شکستنش یصدا و شکند یم میابراه نگاه درون یزیچ

 کشم یم نصفه نصفه یها نفس شده، تلخ و خشک

 رمش؟یبگ پس یک از بگردم؟ دنبالش کجا ؟یک دست نیسپرد رو مهدام یوا! یوا! یوا -

 .است سوزناک و بلند همچنان همش هك یصدا یول گرفته را دهانش یجلو دودست با ترانه

 شوم یم رهیخ شیچشمها به... برد یم باخود ؼم لِ یس را ترانه و ماند یم یا رانهیو به میابراه

 ؟یدونست یم هم تو! یزد یم ات نهیس به رو سنگش که تو! یبود اش مدافعه لیوک که تو ؟یدونست یم هم تو -

 کشم یم نعره

 !؟یدونست یم هم تو یلعنت -
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 زنم یم لب چارهیب من و لرزد یم ترس از ترانه یها شانه



 به شما...نداشت دل خودش د،یترس یم خودش ن؟ینکرد باز لب از لب کدومتون چیه چرا...نیکرد چکار من با -

 اد؟یب سرم داره ییبال چه نینگفت المصب منِ  به چرا ن؟ینزد حرؾ الکردار من به کالم کی چرا هواداراش اصطالح

 کشد یم داد و ردیگ یم را میها شانه میابراه

 !یکن یم سکته یدار ریبگ آروم! آتش -

 ...آخ

  سکته؟

 برد یم مسلخ به زنده زنده مرا دارد ها اتفاق نیا است، یخوب زیچ که سکته

 "آتش تواَم ناموس من"

 تمام با ایدن نباریا رود یم جیگ سرم.شود یم تکرار سرم یتو هم سر پشت سوزناک و یمیلد آهنگ کی مثل مهدا یصدا

 ....ایتالیا آلمان، س،ییسو سوئد، زند، یم چرخ سرم دور اش ییاروپا یکشورها

 شود یم پرت عمب به لدم کی زنم، یم یا  ضربه دست کؾ با میابراه ی نهیس به. ام دهیرس خط ته به تنها و خراب

 منِ  حال نگران....منه نکردنِ  سکته نگران اونولت! مادر پدر، یب هی دست سپرده رو مهدام! منه دلواپس نیا! خــدا -

 رم؟یبگ پس یک از رو مهدام...مهدا..بگردم دنبالش رو ایدن یکجا...یوا!...رتهیؼ یب

 را خواستگار نمش آن با که همان...  دهیخر میبرا مهدا که یشمی انگشتر همان کنم، یم ذوق ذوق انگشتم یتو انگشترم

  ...اش یادگاری تنها همان...کرد یباز میبرا

 اند، برده را میمهدا که یا x ی نمطه دیبا و هستم ایدن nی نمطه در من کنم یم احساس.زنم یم چرخ خودم دور هدؾ یب

 .کنم دایپ

 چسبد یم را میبازو میابراه. است بزرگ تیایدن چمدر ایخدا

 !میکن یم داشیپ هم با آتش -

 .ندارد باور را خودش حرؾ هم خودش

 خراشد یم را روحم مهدا آخر التماس

 تو بدون من یبر اگه یمیزندگ ی همه تو تو؟ بدون م؟یزندگ یپ برم! شیآت یرحم یب یلیخ! یبر یندار حك! نه" 

 "کنم؟ یزندگ یچطور

 ! مهدا آخ

 سمت به گردم یبرم...نرفته نطرؾیا از نه روم، یم چپ به لدم سه کشم، یم رونیب میابراه دستان نیب از را خودم 

 . ..ام شده گم! پرتم! جمیگ. زنم یم دور خودم دور...دیآ ینم نطرؾیا از مهدا عطر نه روم، یم شمال

 "آتشم یمهدا من"

 شود یم زمزمه گوشم کینزد چمدر شیصدا

 کنم؟ تیدایپ دیبا کجا

 کند یم صحبت یا پرعشوه یصدا با بلندگو یتو یزن

 "است پرواز ی آماده سوئد ممصد به ۷۴۹ پرواز" 

 و رمیگ یم مشتم انیم را ام نهیس دردناک لسمت همان کند، یم درد للبم بندم، یم پلک محکم شده، ور حمله چشمانم به درد

 .دهم یم فشار

 ندارم کردن هیگال حك دانستم ینم من

 .دزدنش یم چنگم، درون از کنم لهر اگر که دانستم ینم من



 طرفم به ترانه و میابراه. شوند یم رد کنارم از مردم. کشد یم ریت شتریب ام نهیس شوم، یم آوار نیزم یرو دهیخم

 رنگ چمدر کشند، یم واحد یریمس طرؾ به را شانیها چمدان و خندد یم عشك با همسرش صورت به یدختر. دوند یم

 .است من یمهدا چشمان اهیس مثل شیچشمها

 . زنم یم پس را دستش رد،یگ یم را میبازو ریز میابراه

 نیکرد خرابم خونه...زارمیب تون همه از -

 .است شده خم کمرم کنم یم فکر ستم،یا یم و زنم یم میزانو سر را دستم

 که کنم یم نگاهش یؼضب چنان با. گذاردیم جلو پا کمک یبرا دوباره میابراه. خورم یم تلو تلو ندارم، تعادل جم،یگ

 برد یم باال شیها گوش کنار تا وار میتسل را دستانش

 .مونه یم زنده تو عشك به مهدا باش، خودت مواظب فمط...ندارم تیکار!!باشه -

 .دهند یم جان صورتم یرو و شوند یم کنده میچشمها از هم سر پشت میها اشک و شکند یم هم در وجودم تمام مماومت

 کنه یم درد صورتم رو هنوز خواهرت پسر یدستا رد -

 زند یم دور خودش دور یچارگیب با و ردیگ یم دستانش انیم محکم را سرش طرؾ دو میابراه

 !یوا...یوا....یوا -
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 کنم یم زمزمه سرد یلیخ و گذرم یم میابراه کنار از

 نمیبب رو کدومتون چیه خوام ینم! این دنبالم -

 .کنم یم ادهیپ ها آن سر را میها یدلخور و رمیدلگ خودم از والع در

 دینبا مردها که ییها اشک دست پشت با. زنم یم رونیب فرودگاه ساختمان از بلند یها لدم با. ستمیبا راست کنم یم یسع

 و ندیگو یم ی"جون یا" کشدار یصدا با و شوند یم رد میروبرو از سرخوش دختر دو. کنم یم پاک ظیؼ با را زندیبر

 .خندند یم پروا یب و بلند

 .دهم یم فشار میها دندان ریز داخل از را میها لب. زند یم دلم به کارد خاطراتش شده، تنگ میمهدا یبرا دلم

 !بردنش و دمیکش کنار من

 ...بردند یتیمظلوم چه با مرا جان

 کرده هیگر چمدر حتما



 دهم یم هیتک اش یملیص یها سنگ به را سرم دهم، یم هیتک یوارید به

 ."شد خواهد ختم نجایا به میایدن دانستم یم اگر خدا به" 

 حال...ها نیماش نیب از و ابانیخ وسط از گرد، دوره مرد کنار از رو، ادهیپ از ت،یجمع نیب از. روم یم و روم یم

 .کنم یم درک االن را کرد تصادؾ که نگمیریج نگیریج آنروز

 ...دانستم ینم من و است انتظارمان در چه دانست یم او

 .است آمده در خاک رنگ به خاک و گرد از ام یمشک یها کفش ی هیرو که رسم یم نمیماش به یولت

 یصندل و داده فشار را یصندل اهرم. برانم تا ندارم سرم و دست در یحال. نمینش یم نیماش داخل و زنم یم را موتیر

 .بندم یم چشم. گذارم یم ام یشانیپ یرو را دستم. کشم یم دراز یصندل همراه و خوابانم یم ممکن حد نیآخر تا را

 .شود یم تکرار سرم یتو یگرید از بعد یکی مهدا یحرفها ی کلمه به کلمه

 اهیس جسم کی یصندل ؾیرد دو نیب زمیبرخ کنم یم لصد نکهیهم. ندارم لرار اما هستم حال آن در چمدر دانم ینم

 . ندینش یم دستم درون مهدا ؾیک رمیمتح چشمان ممابل و کنم یم دراز یکم را دستم و کنم یم نگاه دلت با. نمیب یم

 !من یمهدا ؾیک کند، یم یکج دهن نگاهم یروبرو ؾیک

 !من نیماش یتو

 .است گذاشته جا من نیماش یتو آخر روز همان آخ

 !کند یم پرت یلعنت روز آن به مرا فشیک

 !بردمش مامان دنید به که روز همان

 شد رو و ریز مانیایدن کبارهی به و گذاشت فراق مهر ام چانه یرو شیها لب با که روز همان

 !یلعنت روز همان

 شد گم آؼوشم نیب جانش یب جسم که روز همان

 ...شد میها دگمه چنگ انگشتانش که روز همان

 ...آه

 بو را فشیک مهدا، عادت مثل. کنم یم گم آؼوشم انیم و چسبانم یم ام نهیس به اراده یب را ؾیک و کشم یم یمیعم نفس

 را صاحبش یبو فشیک پود و تار نیب از تا رمیگ یم دم كیعم. چسبانم یم فشیک به را ام ینیب... ندارد دهیفا نه. کشم یم

 ؾیرد آؼوشم داخل سرد جسم یبرا یکی یکی آه و بؽض با را مانده دلم یرو صاحبش از که ییها یگلگ. کنم دایپ

 .کنم یم

 ؟یا گذاشته یادگاری میبرا میمهدا

 ؟یا گذاشته جا میبرا را فتیک و یا رفته خودت انصاؾ یب

 مهربانم یوفا یب دیآ یم کارم چه به فتیک

 !من یمشک مو دختر

 بماند؟ دلم به ابد تا است لرار تیموها تاب و چیپ لمس یآرزو

 ؟یکرد ام زنده چرا بودم مرده

 کنم یزندگ چطور تو بدون هوا یب برزخ نیا انیم حاال

 ؟یکرد چه من با

 بگردم؟ دنبالت کجا



 ...دلبرم دختر ندازیب خطر به را اسالمم و ایب

 

 

 

 ؼرق مهدا ؾیک و من صورت تمام و کرده خدا عطر از پر را اطرافم یهوا  مؽرب اذان که میآ یم خودم به یولت

 .است اشک

 .ام شده ریاس درد جهان کی با ، ؼروب ایدن کی انیم

 !برگرد لسم عشممان به

 !نده اند، کرده یزیر برنامه تیبرا سال ستیب که یازدواج به تن

 ...کرد فکر یزندگ نیا به نو سر از بشود دیشا یبرگرد اگر است، تمام تو بعد من یبرا ایدن

 من از یکرد کوچ

 حتما یکرد لهر

 سردم زمستون کی

 ....گردم یبرم بگو

........ 

 

 یها سنگفرش یرو و دارم یبرم نیماش عمب صندوق از یموکت تکه برم، یم پناه اذان یصدا به اشک و ؼم آؼوش از

 لامت موکت تکه همان یرو ن،یماش کنار همانجا و رمیگ یم وضو نیماش داخل یبطر آب با. کنم یم پهن رو ادهیپ

 . بندم یم

 للبم یرو را دستم. زنم یم زل ندارد من یبرا هم ستاره کی که یآسمان تینها یب یکیتار به شود یم تمام که نمازم

 .کنم یم طلب را میمهدا ملتمسم، نگاه با فمط و کنم ینم باز تیشکا به را زبانم. میگو یم" حال کل الحمدهلل" گذارم یم

....... 
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 درست.  است کرده تر زیانگ ؼم را شان کوچه یفضا یرکیرجیج یصدا. است شده رهیچ زیچ همه بر هوا یکیتار حاال

 !من دل یآوا مثل

 رلص مثل دردناک، رلص کی آورد، یم در رلص به نگاهم یروبرو را مهدا حرکت کی و جمله کی لدمم هر 

 !مرگ

 امتحان را دمیام نیآخر دهم، یم فشار و گذارم یم شان خانه زنگ یرو را انگشتم دیام از یا روزنه کردن دایپ یبرا

 ریز حال در شود ینم باز که یدر خانه، خاموش یها ییروشنا دهم، یم فشار را زنگ یشاس بار چند و نیچند. کنم یم

 کند یم میصدا سر پشت از یزن که هست دمیام ی مانده ته کردن رو و

 ؟یدار کار یک با جوون -

 است یانسالیم و خوشرو زن گردم، یبرم طرفش به

 دهد یم نشان یخود مجسم درد کی مثل میصدا

 دارم کار راد یآلا با -

 کوبد یم صورتم یتو را تلخ یمتیحم یمهربان با. شود یم كیدل صورتم در

 !که رفتن -

 کجا؟ بپرسم ندارم جرات ست،یکاف گرید میروزها نیا یبرا ایخدا

 دیکل. گردد یبرم در طرؾ به بعد و زند یم زل ام زده ماتم صورت به شود، یم رد من از کند یم نگاهم که همانطور زن

 .شود یم خانه داخل زن و شود یم باز ییصدا با در دهد یم تکان یسر. کند یم فرو لفل داخل را دستش

 و شود یم باز یآتشنشان به رو که یا  پنجره به زنم یم زل و روم یم سرکوچه تا لدم چند دهم یم تکان یسخت با را میپاها

 ...کرد باز میرو به را یدیجد یایدن یروز

 ....است دهیکش پر بدنش از روح و مرده پنجره انگار زند، یم ذوق یتو بدجور اش یکیتار حاال که یا پنجره

 ...کند ینم كیتزر میها رگ به عشك شر، و پرشور یدختر گرید رشیحر یها پرده پشت از که یا پنجره

 !ماتم

 رمیمتح

 ...معلمم خالء از پر ییایدن انیم کبارهی به

 رفته؟ میمهدا

 نکرد دایپ را اسمشان پروازها یتو میابراه چرا

 ...چرا

 ...شود ثبت یگرید مرد اسم کنار میمهدا نام و شود رید نکند

 ...نکند

 یوا

 ردیبگ آرام یکم ام نهیس درد تا کشم یم یا یپلکان نفس

 شود یم خارج در از دوباره زن که ام ستادهیا آنمدر

 یینجایا هنوز که تو پسرجون -

 پرسم یم را رود یم رژه ذهنم یتو که یسوال

 رفتن؟ کجا -



 پرسد یم ربط یب

 ؟یهست دخترشون خواه خاطر  -

 کشد یم شعله وجودم ی سوخته مین خرمن

 زند یم هم یرو دست که خواند یم چه نگاهم یتو دانم ینم

 ؟یبود داده من یمهدا به دل تو ؼافل دل یا -

 کجان؟ -

 هاشون ییدارا تمام کنن، یم رو الامتشون یکارها دارن ولته یلیخ کنم، یم کار شون خونه تو منم خارج، رن یم گفتن -

 !خونه نیا جز البته کردن منتمل برن خواستن یم که ییجا همون به هم رو

 دیگو یم افسوس با و دوزد یم مهدا اتاق ی پنجره به را نگاهش

 به امیب کباری یا هفته گفتن  فمط نکردم، یخداحافظ کدومشون چیه با من هستن، یرفتن که دادن خبر یتلفن با منم به -

 بزنم سر خونه

 زند یم زل چشمانم داخل و گردد یبرم طرفم به زن

 فشونیتکل گفتن بودن، رفتن یتکاپو تو همش آلا و خانم ولته چند...رنیبگ الامت خواستن یم نگفت؟ شما به مهدا -

 ...برگردن دیشا خونه فروش یبرا فمط بشه معلوم اونجا

 .هستم زدنش پا و دست شاهد من و شود یم دهیبر سر چشمانم یجلو دمیام

 .زنم یم زل میمهدا بدون ی پنجره به دوباره گذشته، اشک و بؽض از کارم 

 !نگفت

 نگفت یچیه من به ام یمشک مو دخترک

 !نشو کس چیه مال مهدا

 !نرو دستم از من ییدارا تنها

 کند یم میصدا زن که کنم دور ندارد ییمهدا گرید که ییجا از را خودم کنم یم یسع

 ؟ پسرم -

 زند یم زل جشمانم درون یدلسوز با گردم، یبرم طرفش به

 .بود تنها شهیهم ام بچه مهدا...دم یم خبر بهت اومدن اگه... من بده رو ات شماره -

 .رود یم فرو دستم کؾ میها ناخن و شود یم مشت دستم

 مهدا؟

 شده؟ تنگ تیبرا دلم چمدر یدان یم

 !چشمانت آسمان یاهیس تا نیزم ی فاصله ی اندازه به

 !یبرگرد کاش من، یها شب ی رفته ؽمای به آرامش

 

....... 
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 با و شود یم بلند مبل یرو از مامان شوم، یم خانه وارد رمك یب یچشمان و خسته یصورت افتاده، یها شانه با که نیهم

 دیآ  یم طرفم به نگاهش انتظار و یدلواپس

 کاود یم را میچشمها درون مامان و کنم یم سالم زخم از پر ییصدا با

 شد؟ یچ مادر آتش -

 دهم یم فشار مشتم یتو را مهدا ؾیک ی دسته

 بسته عنکبوت تار میگلو و دهان حجم تمام و بوده متروکه سال انیسال میگلو شود،انگار ینم باز یحیتوض یبرا میها لب

 . دارم یبرم لدم آشپزخانه سمت به.است

 آتش؟ -

 چند دارم، یبرم یلرص بسته ها، لرص ی لفسه از. اندازم یم ارنجم یرو را مهدا ؾیک ی کنم،دسته یم باز را خچالی در

 مامان ی نهیس به نهیس گردانم یبرم رو تا و. کوبم یم هم به را خچالی در.کشم یم رونیب خشابش از آرامبخش لرص

 پرسد یم و زند یم زل مشتم درون یها لرص و دستم یدوش ؾیک به. رمیگ یم لرار

 ؟یزن ینم حرؾ -

 !نپرس! مامان ایرو -

 خشکم یگلو از را ها لرص و کنم یم آب از پر را یوانیل آب ریش از. شوم یم رد کنارش از. شود یم آشوب چشمانش

 .فرستم یم نییپا زور به

 .است ستادهیا یدلنگران ایدن کی با آشپزخانه وسط هنوز

 زنم یم لب گرفته ؼم از که ییصدا با کنم، شیرها معلك نینچنیا توانم ینم رم،یگ یم یمیعم دم گذارم، یم هم یرو پلک

 رفت دستم از...بردنش -

 .روم یم اتالم سمت مهدا ؾیک با و ستمیا ینم یحرف دنیشن یبرا من و کند یم نگاهم زده زل و مات 

 کاش. کشم یم دراز تخت یرو رونم،یب لباس همان با. دارم یبرم لدم اتاق یکیتار درون. زنم ینم را برق دیکل یشاس

 .ببرد خود با مرا و شود ایدر میها اشک که انمدر خواهد یم هیگر دلم. کردند یم هیگر ها زن یراحت به هم مردها

 .کنم یم رها را ؾیک و شود یم طاق طالتم دهم، یم فشار مشتم انیم را مهدا ؾیک ی دسته

 !کنم فکر او با میها خاطره به یحت ندارم حك بدهد، اش پسرخاله با ازدواج به تن اگر

 !یزندگ نیا به لعنت



 .نکنم فکر زیچ چیه به کنم یم یسع و گذارم یم چشمانم یرو را دستم ساعد

 

 

........ 

 کنم یم زمزمه کرده، پر را گوشم که ییها نفس نفس با و پرم یم خواب از ترس با

 ...یاعلی...یعل ای -

 ییباال یها دگمه ده،یچسب تنم به ام کرده عرق بس از لباسم نم،ینش یم میدستها کمک با است، عرق ؼرق صورتم تمام

 دهم یم فشار هم یرو پلک. دهم یم هیتک تخت تاج به و کشم یم عمب به را خودم. کنم یم باز را راهنمیپ

 باش مواظبش خودت زمان امام با -

 هم به دستمان یول میبود کرده دراز هم سمت به را دستمان. خورد یم زنگ گوشم یتو شیها ػیج یصدا هنوز

 .خواست یم کمک من از ملتمس و کرد یم نگاه سرش پشت به ترس با کسرهی. دیرس ینم

 مادر یصدا و خورد یم در به  یضربات که امدهین باال یحساب و درست نفسم هنوز خواست، یم کمک من از ایخدا یوا

 تو؟ امیب...پسرم یخوب مادر؟ آتش -

 کنم یم چاق اتاق ی خفه یهوا از را نفسم. کشم یم عرلم از سیخ صورت به یدست

 مامان تو نیایب -

  شود یم اتاق وارد است یدلواپس از پر که ینگاه با مهیسراس مامان

 ؟یخوب -

 آرام یصدا و کنم عادت نور به تا بندم یم پلک آورد، یم هجوم میچشمها به یرحم یب با نور دهد، یم فشار را برق دیکل

 است شده کمینزد دهد یم نشان مامان یها لدم

 کابوس؟ بازم -

 زنم یم لب بؽض با و کنم یم باز چشم کم کم و آرام

 !بدم نجاتش کرد یم التماس خواست، یم کمک! مهدا نباریا...کابوس دوباره -

 ندینش یم کنارم

 شاهلل ان رهیخ -

 اندازم یم چنگ مامان یها دست به وار چارهیب

 حاال یول نداشتم هم حنا به یحت رو حس نیا که اونمدر عاشمشم، من ه؟یامتحان چه نیا مامان کنم؟ چکار بگو مامان -

 ادیب در کهیمرت اون عمد به اگه یوا... باشم؟ داشته دوستش دارم حك دونم ینم گرده؟ یبرم دونم ینم...ستین گهید رفته،

 دارم حك دونم ینم اما...کنه تشیاذ یکس ترسم یم بدم؟ ادامه رو عشك نیا یچطور باشه شوهردار زن کی اگه

 بمونم منتظرش و عاشك دیبا ندونم و بمونم هوا در لنگ دیبا چرا بمونم برزخ تو دیبا چرا آخه نه؟ ای باشم دلواپسش

 ...ای

 مهدا! خدا یرضا به باش یراض....ریبگ دهن به زبون...هست ماجرا نیا تو یحکمت کی...آتش ریبگ آروم..شیه -

 !گرده یبرم روشنه دلم من بود عاشمت

 شوم یم رهیخ چشمانش درون

 مامان امیم در پا از دارم -

 کشد یم آؼوشش یتو را سرم محبت با



 گرده یبرم...خدا دست به بسپارش...بخون یالکرس هیآ براش -

 شوم یم تلخ

 !بؽلش تو بچه کی با ای و شده اهیس ی شناسنامه کی با ای گرده یبرم آره -

 کند یم صدا را اسمم خیتوب و بهت با و کند یم رها مرا مامان

 !آتش -
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 که ام نهیس وسط شیآت گلوله کی شده للبم مامان ره،یگ یم شیآت هم خودم دل زنم یم رو حرفها نیا یولت مامان خدا به  -

 یچطور کنم یم فکر همش بزنم گول خودمو تونم ینم یول کنه یم پمپاژ هام رگ تو خون یجا به مذاب مواد داره

 اهیس ی شناسنامه با ستمین ناراحت من سوزم؟ یم یچ از یدون یم مامان...کنه مماومت لهیلب کی یجلو تونه یم

 نیا با نکهیا از ناراحتم، کنم تیحما ازش نتونستم نکهیا از من ستمین ناراحت خودم دل و رتیؼ یبرا من...برگرده

 به دیبا نکهیا از...دمیم جون دارم بگذرونه یبدبخت با دیبا رو شیزندگ اتفاق نیبهتر  نکهیا از بکشه، زجر دیبا بد یاتفالا

 و شده شکسته زن کی برگرده جور هر مامان...نداره منو تیحما من، عشك نکهیا از...کنه یزندگ نفرت با عشك یجا

 خودم دل فکر به نمدریا من نکردم، گوش حرفهاش به من...هستم شیشکستگ نیا باعث من باشم، مواظبش نتونستم من

 کردم فراموش اونو تیمولع که بودم

  ...تو آتش -

 لرزاند یم را ام یصوت یتارها و ام حنجره به انداخته چنگ یبؽض

 بدون وگرنه نگفته بهم رو تیوالع دلخورم بگم فمط ناراحتم، ازش بگم فمط کنم، یگلگ ازش خواستم یم فمط خدا به -

 ...اون

 رمیگ یم دستانم نیب را سرم بدهم، ادامه توانم ینم

 آوردم کم...مامان دمیبر...یآ -

 !ارهینم کم که عاشك -

 زنم یم زل شده رها تختم کنار که مهدا ؾیک به  و اورم یم باال را سرم

 دختر کی نره ادمی تا دم،ینجنگ و جنگم یم براش گفتم بهش نره ادمی نکهیا یبرا گذاشته، جا من نیماش تو رو فشیک-

 شییدا یولت بگردم دنبالش برم کجا مامان آخ....تا نبودم عاشك اون مثل ارهیب روم تابه بوده، میزندگ تو یمشک چشم

 یک و رفته کجا ستین معلوم گفتن و خونشون رفتم یولت...نبوده یپرواز چیه تو اسمش یولت...بردنش کجا دونه ینم

 ...گرده یبرم



 است آرامش از پر مامان یصدا

 اریب مانیا خدا حکمت به آتش -

 مامان یول گم یم" حال کل الحمدهلل" ذکر و للبمه رو دستم دائم گوشمه، تو بابا حرؾ همش...دارم مانیا...دارم مانیا -

 ...بار چند...شم بلند دوباره و بشکنه دلم بار چند! آدمم منم

 گذارد یم میلبها یرو را دستش کؾ مامان

 !نرسه بهش دستت گهید و خاک ریز بره زتیعز نهیا درد،...سیه آتش -

 .دیآ یم درد به اوردندین شیبرا هم را بدنش یحت که عشمش و مامان یبرا دلم. ماند یم باز دهانم

 دهد یم ادامه وار زمزمه مامان

 به یتیمولع چه تو من یدون یم! بده تو از ریؼ یکس با ازدواج به تن نداره امکان! منه هیجوون مهدا! گرده یبرم مهدا  -

 دم؟یرس بابات

 دهم یم تکان ینف به سر

 نیبود بابا عاشك نیگفت که نیبود شما و نیبود بابا عاشك یلیخ شما دونم یم فمط -

 شود یم رهیخ بابا ریتصو به عاشمانه و گرداند یبرم سر بابا عکس طرؾ به

 جون براش هستم، رضا عاشك من بگم نداشتم جرات م،یبزن رو دلمون حرؾ مینداشت حك راحت نمدریا ها مولع اون -

 آماده براش رو خواست یم یهرچ کرد یم باز لب ومدیم که مون خونه...عاشمشم من دینفهم چکسیه یول دادم یم

 رضا دور نمدریا چرا نگفت مامانم ست،ین یعیطب ایرو یرفتارا نیا بابا نگفت کدفعهی ام خاله یول کردم یم

 بودن، کرده عادت رفتارهام به همه بودم رضا عاشك ادیم ادمی یولت از چون هم دیشا...یگرد یم

 کشد یم یبلند نفس

 به یچ هر بود، شده اشک خوراکم و خورد من و بودن گذاشته برون بله لرار بعد ی هفته یبرا برام... دونم ینم -

 داشته دوست رو یکس دیبا دختر مگه ؼلطا چه" گفت یم اد،یم بدم ازش ندارم دوست رو پسره نیا من گفتم یم مامانم

 از کردم فکر یحت. زدم یم زار من یول" یرس یم هم داشتن دوست به کم کم تیزندگ و خونه سر یرفت یولت باشه،

 تو من بد بخت از...بدم بهش نشد روم یول نوشتم نامه رضا یبرا هم بار چند نم،ینش عمد سفره سر تا کنم فرار خونه

 دمیپر یم نییپا و باال شیآت رو سپنج مثل که آخ! بودن گذاشته یخواستگار لرار هم رضا یبرا احوال، و اوضاع نیهم

 کردم یم دق داشتم و
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 دهد یم ادامه و کند یم تر لب زند، یم یحسرت پر لبخند



 منم...کرد خودشون همراه منم یحساب چه رو دونم ینم اد،یب هم ایرو گفت بابابزرگت...رضا یخواستگار بردن منم -

 براش دلم هم بود دهیپوش شلوار و کت رضا ومد،یم رونیب دهنم تو از داشت للبم.. دادم یم حیترج نرفتن به رو رفتن

 بهم کرد رو عروس ی خونه در رضا...گرفتم یم شیآت گهید یکی یخواستگار ره یم داره نکهیا از هم و رفت یم ضعؾ

 یا...نترکه بؽضم تا داشتم نگه رو خودم یلیخ کنم، هیگر خون خواستم یم" خوبه پمیت دخترخاله"گفت و

 کردم یم سکته داشتم باشه داشته دوست اونو یمولع کی رضا نکهیا از نشست اومد و اورد یچا که عروس...روزگار

 پرواز بدنم از روح که بود مونده گهید مهیدل دو انگار بزنن حرؾ هم با اتاق تو برن پسر و دختر گفتن یولت

 نیبش ایرو یبش الل" گفت  و دیکش رو چادرم نییپا مادرم" رضا؟ آلا"  گفتم و پاشدم جام از ها زده جن مثل کدفعهی...کنه

 جواب تو که بود دفعه نیاول نیا" دلم جون"  گفت و نکرد ینامرد هم رضا...کردن یم نگاه من به داشتن همه" دختر

 بود من یایدن که سبزش یچشما یتو و گرفتم لوت حرفش با. نبود من به لیم یب اونم انگار دلم، جون بود گفته حرفهام

 دلبرانه و لشنگ یلیخ یناباور با و انداخت باال رو ابروهاش رضا" خاله پسر عاشمتم من"  گفتم و زدم زل

 تا نبودم ایدن نیا تو اصال من یول گرفت پام از شگونیو یکل امرزیخداب مامانم. بود عمرش ی خنده نیتر لشنگ.دیخند

 نگاه هم از رضا و من. بود رفته فرو یبد سکوت تو مجلس تمام لحظه چند و بود برده ماتشون همه...هیچ درد بفهمم

 شده ریسراز نگاهش از حاال و کرده یم پنهونشون  حاال تا که بوده عشك از پر چشماش یایدن تو انگار م،یگرفت ینم

 م،یشد شما مزاحم شرمنده"گفت و داد دست عروس یبابا با و شد بلند جاش از یهاد بابا کدفعهی مجلس بهت وسط. بود

 اون" ات خاله ی خونه میبر پسر فتیب راه" گفت و زد رضا پشت دست بعد" بوده خودمون بیج تو عروس نکهیا مثل

 به رضا و ما ی خونه اومدن افتادن راه همه. انداختم نییپا رو سرم و کردم ایح تازه. بود عمرم ی لحظه نیبهتر لحظه

 بعد و کرد نگام رهیخ رهیخ لبخند با فمط ساعت کی اول و من اتاق تو اومد بزنه حرؾ بره دختره اون با نکهیا یجا

 .کرد زدن حرؾ به شروع

 بابا شهادت خبر یولت یحت بود، مامان پناه و پشت شهیهم یهاد بابا. زدم لبخند مامان به بود چشمانم یتو که یاشک با

 دل ی عمده و میبزن زار هم با ایب گفت یم و ذاشت یم اش نهیس یرو رو مامان سر که بود یهاد بابا آوردن، رو رضا

 .کرد خم شتریب اونم داغ رو مامان کمر و نکرد یعمر اونم بابا بعد ؾیح.کرد یم آروم رو مامان و میکن یخال

 بود زده زل سیخ چشمان با بابا عکس به و بود آمده کش خنده به شیلبها هم مامان

 شماست یفتوکپ مهدا -

 ختیر فرو شیها اشک و داد تکان دییتا به سر

 گرده یبرم گم یم نیهم واسه -

 بود بلد را یعاشم و عشك من از شتریب یحت نداشتم، شک نیا در بود عاشمم مهدا شوم، یم آرام یکم مامان یحرفها با

 .بودم دلواپسش من یول

 ...دیایب سرش شیها مخالفت با است لرار که ییها اتفاق دلواپس

 ؟ینیب یم رو بابا خواب هنوز مامان -

 کنم یم دق که نمشینب خواب تو یشب اگه -

 اد؟یم مهدام روز به چه یبپرس ازش شه یم -

 ه؟یگو بیؼ ای رمال بابات مگه -

 رود یم اتاق در طرؾ به و زدیخ یبرم کنارم از یجد یلیخ و

 ارم؟یب رو شامت برات -

 روم یم فرو خودم در

 ندارم لیم -

 ارمیم برات کنن، یم نتینفر بدنت رگ هزارتا ینخور که شام -

 دیگو یم وار زمزمه بعد و ماند یم ساکت من به پشت چارچوب و در نیب ییها هیثان و

 فراموش رو خودش پسر ناموس هست ملت کی ناموس فکر به که یکس شه یم! ناموس مدافع بود، حرم مدافع بابات -

 کنه؟



 .ستین اتاق داخل مامان که فهمم یم و میآ یم خودم به در یصدا با که مانم یم مامان حرؾ مات ره،یخ نگاه با

 جوشد یم چشمه کی مثل سرم یتو نفر دو از جمله دو اما

 "کنه؟ فراموش رو خودش پسر ناموس شه یم" 

 "تواَم ناموس من آتش" 

 ...زدیر یم فرو دلم یبلند و یپست از و جوشد یم للبم درون هم چشمه کی

 ....یدلدادگ رسم به دوباره یتپش د،یام ییکورسو 

 !من ناموس
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 .ام شده رهیخ مایهواپ مهماندارها حرکات به یاشک یچشمها با و ام نشسته مایهواپ یصندل یرو

 .ستیبال اند، کرده كیتزر میها رگ به هم پشت که ییها آرامبخش اثرات هنوز

 !االن نیهم مثل حال، و حس یب ای ام بوده خواب ای مدت نیا شتریب نصؾ بایتمر

 .چدیپ یم هم به را ام روده و دل و زند یم هم به را حالم مارکش ادکلن یبو و نشسته کنارم آرش

 شتریب چه هر آرش از که ام کرده مچاله یصندل یتو را خودم شود، کم آرش از انزجارم حس شود ینم باعث ام یحس یب

 ...بمانم دور

 ...اند نشانده آرش کنار مرا چرا دانم ینم اصال

 . رود یم تند دور یرو یچ همه کدفعهی

 کند یم صحبت بلندگو درون خلبان

 ....و کنم یم ارزو براتون رو یخوش سفر هستم یاحمد خلبان من گونتبرگ - رازیش پرواز محترم نیمسافر -

 .اند شده د؛یایب سرم به است لرار آنچه متوجه تازه انگار من حواس تمام یول شنوم ینم را شیصدا گرید

 !رازیش

 م؟یستین تهران

 دم؟ینفهم و اند آورده رازیش به مرا که ام بوده یحال چه در من



 .شود یم شفاؾ و تار ذهنم یتو هتل کی و  کرده منتمل مرا که یآمبوالنس از یمبهم یها صحنه

 لصد و شود یم جدا نیزم از مایهواپ یها چرخ نکهیهم. لرزاند یم را دلم لرزشش، و مایهواپ یموتورها ی زوزه یصدا

 با و زنم یم زل رونیب به دستم کنار ی پنجره از. شود یم کنده شیجا از دلم تمام بشکند، صعود یبرا را هوا کند یم

 .زنم یم هك بلند یصدا

 برند؟ یم کجا مرا است رانیا نیزم یرو جانم زنم، یم زار ترس بدون 

 .است جسمم از شدن جدا حال در روحم

 !دینکن جدا روحم از را جسمم است، من روح آتش

 کند یم میصدا دهیترس آرش

 زم؟یعز مهدا؟ -

 کشم یم ػیج و کنم یم میها مشت آماج دستم گچ آن با یحت و سالم دست   با گذارد، یم من یبازو یرو که را دستش

 ؟یکن یم چکار من کنار تو! زارمیب ازت! متنفرم ازت! نخوره من به دستت یعوض! نزن من به دست -

 و کند پنهان را خشمش اوج دارد یسع.  است یعصب و آورد یم باال سرش کنار تا را شیدستها کرده هول و متعجب

 کند یم تکرار دندان یال از هم سر پشت را کلمه کی فمط

 ! آبرو یب...سیه...سیه -

 .باشد شده تمام آرامبخش اثر دینبا هنوز کند یم کتاب حساب خودش با حتما

 که دیایب من سمت و کند باز را کمربندش خواهد یم بابا چرخاند، یم هیبم و مامان یصندل طرؾ به را سرش ترس با

 .شود یم مانعش یمهماندار

 .کنند یم نگاه من به و اند شده چشم نافذ، ینگاه با خانم مهماندار کی ی عالوه به مایهواپ یمسافرها ی همه

 دیگو یم یمرد

 ...افتاده براش یاتفال چه ستین معلوم چارهیب دختر -

 کند یم پچ پچ یزن

 !مرده زشیعز حتما -

 .کند یم شره نگاهشان از تیعصبان هم بزرگ خانم و خاله. کند یم نگاه مرا صالیاست و خجالت و ترس با مامان

 اما رم،یبگ آرام تا دیبگو زیآم محبت یا جمله نحسش یصدا آن با که کند یم را تالشش تمام و دهد یم هیرو رییتؽ آرش

 .است داده دست من به یآن جنون

 .شوم یم تر وانهید لحظه به لحظه

 .کنند یم جدا است یجار آن در آتشم عطر که ییهوا از مرا دارند

 .کنند یم دور شود، یم للبم ضربان باعث آنکه از مرا دارند

 !یزندگ نیا به لعنت

 !ها آدم نیا به لعنت

 آتش؟

 .برند یم مرا دارند ،ییکجا

 دور یچوب اسم انگشتانم بندازم، نییپا را خودم و کنم باز را آن شد یم کاش چسبانم، یم را خودم مایهواپ ی شهیش به

 زنم یم زار ها مرده زیعز مثل و کند یم لمس را مچم



 ...آتش! یکرد لهر باهام نکنه آتش...برن یم منو دارن ییکجا...بده نجاتم ایب آتشم...آتش -

 کوبد یم آرش سر یتو اش یدست ؾیک با ما سر پشت یصندل از یرزنیپ

 ؟!کنم سالطت یهست از بزنم ده؟یرس جماعت زن به زورت رو؟ مردم دختر یکرد چکار دهیند ریخ -

 توپد یم رزنیپ آن به و گذارد یم سرش یرو دست آرش

 !خانم چه تو به!  اِ  -

 و آرام را کنم یم نشیتحس دلم در که را رزنیپ. رساند یم ما یصندل کنار را خودش عجله با مهماندار خانم همان

 دهد یم لرار مخاطب را آرش فشیظر یصدا با بعد و کند یم نشستن به دعوت

 ن؟یپاش نجایا از مهیدل کی شه یم آلا -

 .زدیخ یبرم و دهد یم تکان را سرش ولفه یب و تند آمده کمکش به یکس نکهیا از خوشحال آرش

 شود یم خم طرفم به یکم

 زم؟یعز -

 کنم یم نگاهش لرزد یم که یفک و تار چشمان با

 ...ایب من با -

 مجبورم که محض نانیاطم کی. دارد یخاص آرامش نگاهش یول بکنم اعتراض بکشم، داد کنم، مخالفت خواهم یم

 .میایب رونیب یکم منجمدم حالت آن از کند یم

  کند یم دراز سمتم به را دستش

 !لطفا -

 .است ؾیلط و گرم دستش رد،یگ یم را دستم خودش که دارم دیترد

 .کند یم خودش همراه مرا و آورد یم دستم به یفشار

 شو بلند -

 ستمیا یم میپاها یرو مهماندار کمک و  یسخت با. لرزاند یم را تنم خفه ی سکسکه و هك هك چون هنوز ام هیگر آثار

 ضرب با که افتم یم آتش صورت ادی کند، کمکم تا کند یم دراز دست و دیآ یم کینزد آرش. کشد یم ریت کمرم و پاها

 بود شده کبود او دست

 کشم یم ػیج انزجار با

 !نـزن دست من به-
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 کند یم صحبت آرش با خیتوب پر ییصدا و کمرنگ یاخم با مهماندار



 !شه یم یعصب شما دنید با نینیب ینم کنار نیبر آلا -

 وار زمزمه است یکارتون یها مادربزرگ ی چهره هیشب گردش فرم نکیع آن با صورتش و نمشیب یم حاال که رزنیپ

 دیگو یم

 .رمیگ یم رو جونش کنه نگات چپ -

 .ردیگ یم آؼوشش نیب مرا مهماندار که زنم یم یتلخ لبخند مهربانش و چروک و نیچ پر ی چهره به

 .کند یم اش ییراهنما نشستن یبرا بود، ستادهیا ما کینزد شیپ یمیدلا از که یمرد مهماندار و کشد یم عمب آرش

 تر راحت مسافران نگاه و ها یصندل ؾیرد نیب از تا اندازم یم نییپا را سرم و کشم یم جلو را شالم لرزد، یم میها لب

 .کنم عبور

 .کشد یم دست ام شکسته دست یرو و دهد یم جا آؼوشش یتو شتریب مرا 

 حس دیبا که انچنان را درد که هاست آرامبخش اثر هم دیشا دارم، رفتن راه توان اما کند یم درد هنوز میپاها و کمر

 .کنم ینم

 .برد یم خود، آؼوش پناه در مرا مهماندارها گاهیجا تا

 .کنم پاک را میها اشک تا دهد یم دستم به یدستمال نمینش یم نکهیهم

 ...خواهد یم را آتشم فمط دلم

 دهد یم دستم به یآب وانیل بعد شوم آرام یکم تا ندینش یم کنارم

 زمیعز بخور -

 .رود یم رژه شیچشمها درون نگاهم

 کجا؟ من عشك چشمان سبز و کجا او چشمان سبز اما است، سبز هم او یچشمها

 ...چشماتون -

 چکد یم صورتم یرو میاشکها دوباره

 چسباند یم میها لب به را وانیل

 ؟!خب! میزن یم حرؾ بعدش ، که یکشت رو خودت بخور آب کمی -

 للب. کند ینم آرام آتشم یچشمها جز زیچ چیه مرا. کند ینم سرد مرا درون ی شعله آب یخنکا نوشم، یم جرعه کی

 .کند ینم خنک را ام شده ذوب

 ...سبزه چشماش -

 کند یم حائل ام شانه دور را دستش و گذارد یم دستش کنار زیم یرو را وانیل

 ؟یعاشمش که یاون -

 دهم یم فشار هم به را میها پلک و زنم یم هك

 کردن؟ جداتون هم از -

 زنم یم زار و چسبانم یم اش نهیس به را صورتم

 !نده هاشون خواسته به تن -

 است شده تر هم او یچشمها کاوم، یم را نگاهش و کنم یم بلند سر کدفعهی حرفش نیا با

 میتسل ینیب یم منو! نده یاجبار ی رابطه کی به تن! این کوتاه! ارین کم آوردنش دست به یبرا! کن مبارزه دلت یبرا -

 !نرو رو رفتم من که یراه! شده آؼوشم هم حسرت، عمر کی و شدم



 !رانهیا تو اون! سوئد برن یم منو دارن -

 تو شهیهم یکی تا! ینخور افسوس بعدا تا بجنگ دلت یبرا یتون یم که ییجا تا یول! یکن دایپ رو راهش دیبا خودت -

 !یتونست یم ،یخواست یم اگه که نکنه سرزنشت دلت

 ..یدلگرم از پر اما تلخ لبخند کی زند، یم لبخند

 نیبش جات سر برو خوب دختر کی مثل هم حاال پاشو -

 نمیبش آرش کنار خوام ینم -

 دهد یم ادامه و کند یم فکر یکم

 همسفره؟ باهات هم یا گهید کس اون جز به -

 .مادربزرگم و خاله و بابا و مامان بله، -

 خندد یم

 نهیبش کنارت ادیب اونا از یکی گم یم. ..نیر یم سفر یخانوادگ اوه -

 کنم یم شیصدا که شود یم بلند شیجا از

 خانم؟؟ -

 کند یم اشاره اش نهیس یرو کتیات به

 هستم یداور بایز -

 د؟یکن یم برام یکار کی -

 دهد یم تکان سر ییخوشرو با

 !حتما زم،یعز بله -

 صاحبش؟ دست دیرسون یم برام سمیبنو نامه کی -

 دهد یم دستم به یخودکار و کاؼذ یا لفسه یتو از و کند یم دایپ گسترش لبخندش

 .رسونم یم دستش به رانیا برگشتم بذار، تنگش هم آدرس -

 نهمهیا که دمشیند است روز چند مگر زم،یر یم اشک خوب اول و گذارم یم دستم کنار زیم یرو و رمیگ یم را کاؼذ

 ....دلتنگم

 .ندارم هم را خودکار گرفتن زور. لرزد یم دستم اما رمیگ یم دستم به را خودکار

 آورد یم صورتم یروبرو را سرش ندیب یم را دستم لرزش که بایز

 سمیبنو برات من یبد یخوا یم -

 .سمیبنو نامه آتشم یبرا دیبا خودم. دهم یم تکان ینف به سر نانیاطم با

 زنم یم لبخند

 . سمیبنو براش خودم دارم دوست...ممنون نه -

 .کشم یم ده،یتراش میبرا اسمم شکل به آتشم که یچوب تکه یرو دست یدلتنگ یروزها عادت به و بندم یم پلک

 گذارم یم برگه یرو را خودکار و کنم یم حس میروبرو را یشمی یگو دو

 

 شمیآت سالم" 



 کنم؟ گله ازت

 ببره و برداره ادیب یکی یگذاشت رو ناموست که خوب

  معرفت با

 مرام با

 رتیؼ با

 ...نداشتم انتظار ازت

 .یبد یخال جا کردم ینم باور اصال

 !یگذاشت کم هم تو یول کردم اشتباه من

 دنت؟یجنگ کو پس! یجنگ یم برام باشم داشته دوستت اگه یگفت

 !دارم دوستت که من

 باشه؟ باش، خودت مواظب ستمین من

 !بنده جونت به من جون نره ادتی یر یم اتیعمل

 ...خونم یم برات روز هر رو اش همه داده ادمی دعا عالم کی رایسم
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 هر یجا من ،یند راه دلت به ؼم ش،یآت یول بدم بهت که ندارم اونجا از یآدرس چیه یول برنم یم دارن دلم، و جون

 !هستم ناموست مواظب تنه کی خودم! جنگم یم دومون

 !هستم تو ییدارا مواظب

 برگردم تا کن صبر برام فمط

 گردم یبرم شیآت

 دستم یتو یسخت به رو خودکار که زدن بهم آرامبخش نمدریا بردن، ینامرد به بردن، زور به منو نرفتم خودم لیم به 

 .کنم مبارزه نرفتنم یبرا نتونستم ه؟یچ حرفم منظور یفهم یم. گرفتم

 !رو جسمم نه دم یم بهشون رو روحم نه من آتش برن؟ یم دارن رازیش از منو یکن یم باور آتش



 خورم یم لسم خودم جون به

 !خورم یم لسم خودت جون به

 !ها یکن ازدواج یندار حك باشه حواست انیک یآلا اما

 !کنه فکر بهت نداره حك یحت یزن چیه

 !تون نهیس یرو ذارم یم و برم یم رو دوتون هر سر یگرفت زن نمیبب امیب اگه شیآت

 ادیب تیزندگ تو یکس کنم یم دق آتش

 !من مال یدیفهم! یبود من مال هم اول از! یمن مال ابد تا تو

 گردم یبرم من شیآت

 ؟؟؟یمیزندگ یکجا کنم یم دق دارم شیآت

 هوی شد یچ

 بندازم خطر به رو اسالمت خواد یم دلم

 ...داشت یسخت تاوان چه یول بود نیریش چمدر دنتیبوس آخ

 "بمون منتظرم... ندارم رو طالتش چون کنم ینم یخداحافظ...حاال نیهم از دلتنگتم شیآت

 

 .کند یم موم و مهر را ام نامه یجا یجا و زدیر یم برگه یرو دانه دانه، اشک یها لطره و

 .سمینو یم کاؼذ پشت هم را آتشم لیفام و اسم و یآتشنشان آدرس کنم، یم تا را برگه

 .دهم یم شده؛ سیخ صورتش من یپا به پا که بایز دست به را نامه. کنم یم بلند سر

 دیگو یم نانیاطم با

 عشمت دست برسونم و تهران برم استراحت یبرا رفتن از لبل ران،یا به برگشتن محض به دم یم بهت لول -

 پرسم یم مردد و کنم یم نگاهش یلدردان با

 ....نگِ یریج نگیریج طرؾ از نایا نیبگ ن؟یریبگ براش هم سرخ گل شاخه کی شه یم -

 خندد یم نیریش

 نگ؟؟یریج نگیریج -

 کشم یم یآه

 است مهدا خودم اسم گذاشته، برام شیآت که هیاسم -

  اندازد یم باال ابرو تیجذاب با

 ش؟یآت -

 دهیکش شیآت به منو دل که آتِش  اسم -

 اندازم یم ریز به سر زده خجالت

 بدم بهتون گل بابت ستین همراهم یپول شرمنده -

 کشد یم هم در اخم

 .یکن یم یتالف برام بعدا دم، یم انجام کیکوچ کار کی دارم ممیرف یبرا رو حرفها نیا نزن -



 !؟...فمط -

 میگو یم تیجد با و کنم پنهان را ام مالکانه و زنانه یها حس توانمینم. شود یم من نگاه ولؾ نگاهش

 باشه؟؟! نکن نگاش یلیخ -

 دهم یم ادامه و کوبم یم گردنم رگ یرو را دستم

 !دارم رتیؼ روش من -

 زند یم خنده ریز بلند یصدا با بعد و کند یم نگاهم ریمتح اول

! یزد حرؾ یجد نمدریا داشتم نظر ناموست به والعا کردم فکر!  مهدا ینیریش تو چمدر! یگفت یچ دمینفهم اول یوا -

 !کنه فراموشت آلا اون نداره امکان ،یکرد باز جا من دل تو مهیدل چند نیهم با

 .نکند فراموشم کند خدا که کنم یم فکر نیا به و زنم یم زل شیها لب به ؼم با

 آورم؟ یم طالت را اش یدور ایخدا

 که هست جراحت هم سر پشت و اندازد یم چنگ للبم به خونخوار یگرگ چنگال مثل ییجدا نیا یول ام شده آرام یکم

  ...گذارد یم للبم یرو
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 .کنم یم شروع دوباره و میگو یم یاعلی گذارم، یم زانواَم یرو دست

 .گردم یبرم کارم محل به مامان نگاه دییتا با و شوم یم حاضر

 ...ها خاطره از امان اما

 .آورد یم هجوم نگاهم به یمشک مو دختر کی تیمحور با خاطره یکل کنم یم پارک که را نیماش

! ها رهیگ یم سخت بهت ایدن بعدا   یبش دچار نیبب! رو کارات نیا نکن! یچ هر دونم ینم!  نگیریج نگیریج! بچه یه" 

 باشه؟ کن، تمومش

 ..."دارم دوستت... من...من! برنگردم و برم تونم ینم! تانیکاپ 

 . شود تمام رود یم رژه چشمانم یجلو آنچه تا بندم یم پلک

 ننگرم مستش چشم گرید که بستم خود چشم" 

 "نمشیب یم من وانهید زد داد دل ناگهان



 .شوم یم ادهیپ نیماش از سرعت با و آشفته  رفته، هوا و شده دود آرامشم. کوبم یم فرمان یرو را دستم کؾ دفعه چند

 .اندازم یم ریز به سر و گزم یم لب. شود یم ابانیخ آنطرؾ ی خانه ی پنجره لفل نگاهم کنم یم باز که چشم

 !للبم یتو یوا...للبم یتو م،یها پلک ریز سرم، پشت م،یروبرو هست، جا همه

 .دهم یم ادامه یآتشنشان داخل تا را بلندم یها لدم

 .کشد یم نهادم از آه محوطه کنار آب شلنگ اما کنم بازدم را نفسم و کنم بلند سر خواهم یم

 ...روزم آن سیخ دختر

 چه تو! گرفته شیات احساسم! گرفته شیآت للبم من! بشه خاموش کؾ و آب با که ستین شایآت نیا از من وجود ِش یآت" 

 "شه؟ یم خاموش ینوع کی یشیآت  هر یدون ینم که یهست یاتشنشان جور

 ؟یکن یم چکار من با مهدا. کشم یم شهیر از را میموها و کنم یم میموها نیب دست

 !یاریم رو کاپشنم هم فردا"

 !خوام ینم

 "خور سگ! جهنم به

 .کنم یم خفه را همم هك گلو انیم و شود یم طاق طالتم

 "انیک یادب یب یلیخ" 

 م؟یمهدا ییکجا گفتنت انیک یفدا

 شکسته؟ یچ" 

 ش؟یریگ یم گچ تو گه،ید للبم

 "مسخره دختره کوفت

 .گفتم تو به که بود ییحرفها چه! الل زبانم

 .نمیب یم را میمهدا گردانم یبرم چشم سو هر. کشد یم ریت للبم

 ؟ییکجا تو یعیشف

 !کن هم وصل مارا و ایب

 !برسان من به میمهدا از خبر کی ایب

 .اورمیب طالت را نبودنش بودنش، همه نیا با چطور

 زند یم ام شانه یرو دست یکس

 انیک -

 کشد یم ادیفر شیچشمها که  ینگران از پر و دلواپس. است دیفر. گردم یبرم

 ؟یخوب -

 دهم یم تکان نیطرف به را سرم و دهم یم فشار هم یرو را میها لب

 !نه -

 راه بلند یها لدم با شگاهیآسا طرؾ به نگاهش، ؼم به توجه یب و زنم یم پس را میها اشک ظیؼ با و دست پشت با

 .افتم یم

...... 



 خوام یم یانتمال من فرمانده -

 کنم یم نگاهم باال به نییپا از و کند یم باز را یلیفا

 بدم دست از رو خوبم یروین ستمین حاضر من جان؟ انیک هیچ یانتمال -

 بدم ادامه مرکز نیا تو تونم ینم گهید یول نینخوا حیتوض ازم! یملک جناب بده حالم -

 دهد یم هیتک یصندل یپشت به نهیس به دست

 کرده؟ تتیاذ یکس -

 ام کالفه. چرخانم یم حدله یتو را میچشمها

 ...ستین ها بچه بحث ، نه نه -

 کند یم افول میصدا تن

 دارم یشخص مشکل کی -

 دیگو یم لهرگونه و شود یم دلخور

 !بشه انجام انتمالت یکارها بدم لول بهت تونم ینم سرعت نیا به یول... باشه -

 .رمیبگ فاصله یکم مهدا ینیع خاطرات از تا شوم عمر نصفه دیبا دانم یم

 کنم یم بازدم را دیآ یم باال زور به نروزهایا که ینفس

 ...فرمانده ممنون -

 پستت سر برو -

 دفترش از. بمانم نجایا او یدلخور خاطر به توانم ینم. شوم یم گور به زنده آرام آرام نجایا من یول است ریدلگ من از

 زند یم میصدا ینگهبان جیپ شوم یم خارج که

 داره کار شما با خانم کی ینگهبان ایب انیک -

 ندیگو یم صدا کی و کبارهی به جانم تمام

 " مهداست" 

 را میمهدا دوباره شود یم. دوم یم ینگهبان طرؾ به و شود یم پا وجودم ی همه. کند یم فوران میها رگ درون جان،یه

 نم؟یبب

 دارم؟یب یعنی ایخدا

 که را وشیدار یسوال فمط و بزنم حرؾ توانم ینم. رود یم نییپا و باال ام نهیس دنیدو شدت از رسم، یم که ینگهبان به

 نشانم را است فرودگاه یتاکس کنار تر، آنطرؾ لدم چند یخانم ابرو و چشم با او و کنم یم نگاه است فتیش نگهبان

 .دهد یم

 .ستین مهدا که او. زدیر یم فرو میآرزوها تمام

 .شود کم یمتر یلیم یحت زن آن با ام فاصله خواهد ینم دلم اصال و دهیچسب نیزم به میپاها االن شیپ مهیدل چند برخالؾ

 رهیخ من به شناسد یم مرا هاست سال انگار که یلبخند با مایهواپ یمهماندارها فرم لباس و ؾیظر یاندام با خانم کی

 .است شده

 .بدوم شگاهیآسا داخل تا بعد و بردارم عمب به یلدم خواهد یم دلم یحت

 .دیآ یم من طرؾ به او و ام ستادهیا میجا سر هنوز اما

 دهم یم صیتشخ هم را اش چهره یخستگ و چشمها رنگ که دیآ یم کینزد آنمدر



 اورد یم رونمیب بهت از فشیظر یصدا با

 ان؟یک آتش یآلا -

 دهد یم ادامه او و کنم یم نگاهش فمط

 د؟یهست خودتون -

 کشم یم صورتم یرو مانند مسح را دستم

 هستم خودم بله -

  آورد یم باال را دستش

 شماست مال نایا -

 .است نامه کی و سرخ یگل شاخه دستش نیب زنم، یم زل دستش به
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 .کشد یم آتش جانم به است سرخ گل چه هر

 آورم یم باال سبزش یچشمها تا  گل شاخه از را پرسشگرم نگاه

 هستن؟ یچ نایا -

 زند یم یمیعم لبخند

 ارمیب شما یبرا تا من به دادن مهدا خانم رو نایا -

 دیتاک با شدن مطمئن و بهتر دنیشن یبرا و دهم یم باال ابرو. شود یم کیتحر میها شاخک تمام مهدا اسم دنیشن با

 پرسم یم

 ؟یکّ  -

 ردیگ یم نگاه و گزد یم لب آمده، ادشی یزیچ انگار

  کرد، یم یلرار یب یلیخ...دمشید سوئد گوتنبرگ به رازیش پرواز تو -

 ردیگ یم نفس



 سرخ گل کی گفت برسونم، شما دست به تا داد رو نامه نیا و کرد اعتماد من به یول.  ..داره انیجر دارمونید....اوم -

 ...فرستاده براتون نگیریج نگیریج بگم و رمیبگ براتون ابتشین به هم

 پرسم یم عجوالنه بدانم، شتریب میمهدا از خواهم یم زد،یخ یبرم نهادم از آه

 گفت؟ یچ بود؟ سالم بود؟ نکرده تشیاذ یکس بود؟ خوب نش؟یدید -

 دهد یم جواب انداخته ریز به سر که همانطور

 !نده دست از رو شما نکهیا یبرا بجنگه لراره بگم بهتون تونم یم فمط...نیدار سوال شما چمدر-

 افتاده، جانم درون که یترس کند، پنهان خواهد یم که هست یزیچ انگار دارم، یبد حال دزدد یم نگاه نکهیا از

 کند یم ام یعصب

 ...نیبگ بود؟ نکرده تشیاذ یکس نیبگ نه؟ ای بود خوب نیبگ چطوره؟ مهدام حال دیبگ و دیکن نگاه من به شه یم -

 دهد یم تکان یسر خاص یلبخند با آورد، یم باال کردن صبر عالمت به را دستش

 !هیرتیؼ روتون نکنم، نگاهتون یلیخ گفته مهداتون آخه -

 ....رگشیمو نیآخر تا. کشد یم ریت للبم رگ نیآخر تا من و زند یم لبخند او مانم، یم مات

 ؟یکن یم فکر من به کجا تا تو جانم مهدا

 د؟یآ یم من چشم به یگرید کس تو بعد مگر جانان،

 !خواهد یم را دنشیکش آؼوش به دلم

 دارد؟ یا مزه چه کردنش بؽل یراست

 شود یم کمرنگ لبخندش

 امکان بگم بهتون نانیاطم با که بود یلو نمدریا عشمش یروین یول بود بهبود به رو بگم یچطور....شیجسم اوضاع -

 !کنه فراموشتون نداره

 .است نکرده رد را عشمم مرز یول است شده رد مرز از میمهدا. روم یم عمب عمب

 تو؟ یجهان نیا یکجا

 !خوادت یم وونهید دل 

 و گل اصرار با دیآ یم جلو او را ام رفته عمب من که یا فاصله. کند یم اصابت یوارید به پشتم تا روم یم عمب آنمدر

 ...رمشیبگ تا ردیگ یم طرفم به را نامه

 ات نامه در مهربانم دختر. شود یم داغ انگشتانم سر پوست و گردد یم باز سرانگشتانم به حرارت اش نامه گرفتن با

 سوزم یم و شوم یم گرم کاؼذش لمس با که یا ختهیر احساس چمدر

 !نکنه رها رو معشولش یحال هر تو که اونه عاشك! گرده یبرم مهدا خانم! دینزن جا لطفا هم شما -

 را اش بهانه هم دلم انگار! کوبش پر و شدت با. گردد یبرم دوباره اش شده فراموش ضربان چسبانم، یم للبم به را نامه

 .کند یم یلرار یب و ردیگ یم

 پرسم یم تعلل یب که آورد یم ادمی را یزیچ دخترک درد پر نفس یصدا

 سرده؟ هواش سوئد -

 !مطمئن بعد و مبهوت اول شود، یم رهیخ نگاهم یتو

 !سردتره شهرهاش از یبعض یول...بایتمر -

 آورم یم زبان به بعد و کنم یم مزه مزه دهانم یتو را میبعد سوال



 نبود؟ مردانه کاپشن کی همراهش مهدا....احتماال -

 تکان ینف به یسر و برگردد مکان و زمان به تا کشد یم طول. خورد یم جا حرفم از انگار. کند یم نگاهم تعجب به

 .بدهد

 ردیگ یم اشک نم را نگاهش یرو خورم یم لسم

 !نبود که تنش... دونم ینم یعنی نه، -

 ببرد؟ خودش با را کاپشنم نتوانسته یعنی

 دهد یم ادامه شود یم مهدا با مردانه کاپشن ربط ی متوجه انگار بعد ییها هیثان و

 ای شد یم شتریب شیلرار یب ولت هر که بود همراهش بود، شده دهیتراش اسمش  شکل به که یچوب دستبند کی اما -

 ....داد یم فشارش للبش یرو ای کرد یم لمسش

 !!شیآت یوا" 

 "رهیبگ آروم للبم تا للبم یرو ذارم یم نویا بشه تنگ برات دلم بعد به نیا از یوا

 افکارم ی نهیزم پس مهماندار آن یخداحافظ یصدا و شود یم پژواک مؽزم یخاکستر یها سلول یتو مهدا یصدا

 .شود یم

 و شود یم تر کمرنگ و کمرنگ ها سنگفرش یرو رسان، نامه آن کفش یها پاشنه برخورد انعکاس که شوم یم الل آنمدر

 .شود یم گم ها نیماش یصدا انیم ن،یماش موتور شدنِ  روشن یصدا و یتاکس در شدن بسته با

 .آورد ینم زبان به را شیها سوال یول کنم یم حس را وشیدار نگاه ینیسنگ

 .است شده ستادنمیا ی نهیزم پس ها نیماش بوق و عبور یصدا

 شیبرا مادرش که خواد یم التماس با و کشد یم رود؛ یم مادرش که یجهت خالؾ به را مادرش یمانتو ی گوشه یا بچه

 که یدختر یبرا را ایدن یها یبستن تمام خواهد یم دلم. است یمشک یمشک دخترک یها چشم و موها. بخرد یبستن

 .نمینب را اش یمشک نگاه یتو اشکِ  نمِ  یول بخرم هست میمهدا یموها رنگ شیموها

 

...... 

 .میا شده مچاله هم آؼوش در گل شاخه کی و نامه کی و من و رفته زن آن که شود یم یساعت کی

 .رود ینم جلو نامه پاکت کردن باز یبرا دستم که نمیبب را میمهدا یها نوشته مشتالم آنمدر

 !را؟ شدن لیتبد مطلك ساکن کی به اد،یز اقیاشت از دیا دهیشن حال به تا یزیچ نیچن

 ....ندیسرا یم عاشمانه میبرا مهدا زبان از نامه وجود ی ذره ذره ندارم، خواندن به یاجیاحت اصال
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 و بود ننشسته دلم به یول بودم ساخته مهدا اسم از که ییها مدل و ها چوب انیم ام، یخراط کارگاه وارید نیتر ییانتها به

 .ام شده محصور آه و اشک از پر بودم؛ داشته نگه خودم یبرا

 وارید و در طرؾ به زیم یرو از را اسمش یها مدل و ها چوب تمام خواندم را اش نامه که بار نیاول از بعد یعنی

 .کردم هیگر بودم، نکرده هیگر حال به تا که یبلند یصدا با و زدم نعره دم،یکش داد هفته دو یکی از بعد و کردم پرتاب

 .بود کرده شره چشمانم و دهان از و کرده باز سر بود شده دمل دلم در عشك از آنچه تمام

 !کند ینم هیگر که مرد

 ...باشد نشده جدا اش نهیس از دلش که یمرد البته

 دارند حك ایدن عشك یب عاشكِ  مردان تمام وگرنه بخواند یزندگ شعر شیبرا و باشد نشسته دستش کنار عشمش که یمرد

 !بلند یصدا با هم آن کنند هیگر

 آوار و خراب ها چوب همان انیم شود، یم شتریب ام یدلتنگ چسبانم، یم شتریب نهیس به چه هر که یا نامه با بعد و

 .نمینش یم

 و گرفته آتش و سوخته للبم ته در ییجا ش،یها نوشته از یلسمت از بار هر و ام خوانده بار ده از شتریب را اش نامه

 .است ربوده دلم از امان سوزشش

 .شود ینم دور نگاهم یروبرو از نگاهش حالت که کرد چه من با مگر دختر نیا

 درون پا دست، در ینیس با مامان و شود یم باز یتم یصدا با کارگاه در که ام داده هیتک سرم پشت وارید به را سرم

 .ندینش یم دستم کنار و دیآ یم بعد و کند یم رو و ریز را کارگاه یجا همه نگاهش. گذارد یم کارگاه

 ...کردم درست برات هل با یچا -

 دارد یبرم را مهدا اسم یها مدل از یکی و برد یم ها چوب تکه نیب را دستش

 .  ..یدار دوست که همونطور -

 کشد یم اسمش یرو دست

 ...نشه یتکرار برات اش مزه تا کنم ینم درست برات شهیهم -

 کشاند یم من ی خسته یچشمها به را نگاهش مهدا اسم از

 "نعمه کل یعل الحمدهلل"  بگو آوردن برات خبر مسافرت از -

 دهد یم ادامه که کنم اعتراض خواهم یم ام، شده خسته

 "حال کل یعل الحمدهلل"  بگو یشد دلتنگش -

 دهد یم ادامه زودتر او اما کنم اعتراض تا خورد یم تکان میها لب هم باز

 شه یم عوض ساعت به ساعت آدما ی عالله که زمونه دوره نیا تو که کن شکر! کن شکر رو خدا یول بده حالت آره -

 کن شکر رو خدا یول بده حالت آره! باشه داشته رو تو فمط که زده رو یچ همه دیل که داره دوستت اونمدر دختر کی

 برگشت رفتنش که باش شاکر رو خدا یول بده حالت آره! دهیرس دستت به نامه کی ینداشت یخبر چیه که یاون از که

 باشن شاکر بلدن همه که خوب حال تو وگرنه یش یم بزرگ ،یبود شاکر بدت حال اوج تو آتش! داره



 کند یم حرکت دهانم یتو زبانم باالخره

 !بدم دستش از خوام ینم -

 !شه یم جاودانه ره، ینم دست از یبجنگ براش که عشك! باشه دوطرفه که عشك ؟یبد دستش از لراره مگه -

 !فهمه ینم رو زایچ نیا آدم بد، حال تو کن درکم مامان -

 نیتر بدبخت رو خودت چون! ینیب یم رو خودت فمط چون! ید یم حك خودت به فمط چون ؟یفهم ینم چرا یدون یم -

 ها نعمت چون! گذاشته کم تو یبرا فمط خدا یکن یم فکر چون! یدون یم ایدن ؼم نیبدتر رو ؼمت چون! ینیب یم ایدن آدم

 رو خودت جون پسر پاشو....چون! یکن یم نگاه نیب ذره ریز رو کمبودا فمط و یگذاشت پات ریز رو خدا یها محبت و

 فراغ با دن،یچش رو وصال طعم که یاونا یدون یم! چیه اونا اصال دن،ینرس معشولشون به بودن عاشما نمدریا کن جمع

 نمل یول کشه یم مارستانیب به کارم شم،یم ضیمر بابات یدور از کنم؟ یناشکر من یدید تو آتش! کشن یم یزجر چه

 ؟یچ یعنی نباشه بعدا و دارم دوستت بگه و کنه گوشت تو سر مهیدل هر یکی یفهم یم تو! هست شکرت ایخدا دهنم

! نیبب رو دستت ی نامه! یچ یعنی بشنون رو آدم اون یصدا گهید کدفعهی باشه نیا آرزوشون تنها هات گوش یدون یم

 باشن؟ داشته رو نامه نیا از خط کی دارن آرزو آدم چمدر یدون یم! مهدات بودن خبر یعنی نیا

 دهد یم دستم به را مهدا یچوب اسم

 نشه سرد تییچا -

 کند یم زمزمه حال همان در و رود یم در طرؾ به و شود یم بلند شیجا از. رمیگ یم دستش از را چوب تکه

 هیگر یخال لبر یباال فهمه یم یک....اوردنین برام رو جسمش یحت یول میراض هم بدنش از دنیبر دل و دنید به من -

 ....داره یحال چه کردن

 .شود یم خارج کارگاه در از او و بندم یم پلک درد با مامان حرؾ با

 .است مانده میها لب یرو همانجا که ستییها مهیدل و دهیرس میلبها به مهدا اسم که میآ یم خودم به یولت

 .اندازد یم لنگر ساحل کنار دوباره مامان یحرفها با دلم ی زده طوفان یکشت

 .کنم یم وصل کنارش و گوشه را مهدا یها اسم و کنم یم جور و  جمع را کارگاهم

 .سپارم یم خدا به را صاحبش و گذارم یم لرآنم انیم و کنم یم تا را اش نامه
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 آذر میگو یم که سالم. دیآ یم کارگاه تا تبسم یصدا. اند آمده تبسم و آذر. رمیگ یم دل کارگاهم از کند یم میصدا که مامان

 .پرد یم آؼوشم در ذوق با شهیهم مثل تبسم اما دهد یم را سالمم جواب ؼصه با

 کند یم صدا را تبسم خیتوب با آذر

 !نکن تشیاذ ن،ییپا ایب ییدا بؽل از تبسم -

 نشانم یم میها لب یرو زور به یلبخند

 کنه ینم تیاذ منو تبسم آذر، -

 دیگو یم هست گردنم دور دستش که همانطور خواسته خدا از او و 

 ....شیآت -

 دستش یحوصلگ یب با تبسم. زند یم صدا دهنده هشدار یلحن با را اسمش آذر و ردیگ یم آتش جگرم گفتنش شیآت با من

 دهد یم تاب هوا یرو را

 ...جون ییدا بابا باشه -

 کند یم من به رو بعد و

 مینیبب کارتون هم با یهست هیپا جون ییدا -

 .بدهم رد جواب چشمانش برق به توانم ینم

 م؟ینیبب یچ حاال -

 دیگو یم ذوق با

 !یاسفنج باب -

 .هست وصل ما ونیزیتلو یرو شهیهم فلشش. رود یم ونیزیتلو سمت و کشد یم نییپا بؽلم از را خودش و

 و بروم کشینزد کند یم دعوت مرا انگشتانش ی اشاره با. آورد یم را خواهد یم که یلمیف و رود یم ور کنترل با

 .میکن یم نگاه یاسفنج باب و کیپاتر و میا نشسته ونیزیتلو یروبرو یمبل یرو دو هر بعد یلحظات

 .شود یم کارتون داستان جلب توجهم کدفعهی چرا دانم ینم اما هست جا همه ذهنم

 کند یم یزندگ ییایدر یها عروس نیب و گرفته کناره دوستانش از یاسفنج باب

 .گردد یبرنم او برگردد یاسفنج باب کند یم التماس یاسفنج باب به چه هر کیپاتر

 او که پرسد یم و کند یم فرار باب.کند یم باب دنبال و دارد یبرم تور کی آخرش شود، یم حد یب اش یدلتنگ که کیپاتر

 کند؟ یم چکار

 دارم نگهت خودم یبرا شهیش تو خوام یم  یبرگرد یخوا ینم تو که حاال دیگو یم و دهد یم نشانش شهیش کی کیپاتر

 ...باشمت داشته شهیهم یبرا تا

 زدیر یم اشکم

 .بودم داشته نگه خودم یبرا شهیش یتو را مهدا و بود کیپاتر مثل منطمم کاش

 نشان را تمیمالک حس بود شده جانم تمام که یکس به و کردم ینم لهر هم روز آن کاش نبودم لهر اهل چولتیه من

 کشد یم چشمانم ریز را کوچکش یها انگشت کند، یم نگاهم بهت با تبسم  داشت امکان کار نیا کاش.  دادم یم

 داشت؟ هیگر شیآت -

 خندم یم زور به و بوسم یم را انگشتانش

 ...ادیم اشک ازش سوزه یم چشمهام! نه -



 زند یم پچ گوشم درون و گذارد یم گوشم کنار را سرش

 رمیگ یم ییزندا برات خودم ینگ مامانم به اگه نخور ؼصه -

 ...چالنمش یم آؼوشم انیم و بوسمش یم رد،یگ یم ام خنده حرفش از

 

 

....... 

 باز را میابراه یو یپ و کنم یم باز را تلگرامم. کشم یم دراز تختم یرو که کرده پهن نیزم یرو را چادرش شب

 .کنم یم

 .کنم یم پیتا شیبرا دیترد بدون. میا نکرده بدل و رد هم با تلگرام كیطر از یامیپ چیه

 داداش سالم" 

 !"یکن کمکم دیبا تو اما! شه ینم یزندگ مهدا، داشتن بدون گهید میزندگ دمیفهم تازه! بجنگم مهدا، داشتن یبرا خوام یم

 .خورد یم کیت دو بالفاصله کنم، یم ارسال را اممیپ تا

. شود لود تا گذارم یم ها عکس یرو را انگشتم کنجکاو،. شود یم ارسال میبرا عکس دو بعد و دیآ ینم یجواب ییها مهیدل

 .کند یم حمله للبم به یالبیس مثل یدلتنگ. زدیخ یبرم نهادم از آه ها عکس انیم مهدا یبایز صورت دنید با

 یرو هم با مهدا و من دوم عکس و است گذاشته شینما به را دشیسف یها دندان و زند یم برق اش یمشک چشم دو

 . میا نشسته یمکتین

 است؟ گرفته ما از میابراه را عکس نیا

 حد نیا تا کردم ینم فکر ولت چیه. کنم یم لمس را مهدا ی چهره یایزوا تک تک و گذارم یم عکس یرو را انگشتم

 .شوم دختر کی تاب یب و دلتنگ

 زند یم لدم بوردیک یرو انگشتم

 "؟یکن چکار باهام یخوا یم میابراه" 

 است نوشته اش یبعد امیپ در و کند یم پیتا میبرا سالم تازه

 تونم ینم که مهدام یبرا! سخته یلیخ عکس کی یحت داشتن بدون شیدور تحمل! نکنه درکت من مثل کس چیه دیشا" 

 ...."که هم تون یکی....بفرستم برات تونم یم اونو عکس حدالل بکنم یکار

 .است فرستاده فعل بدون را امشیپ و

 .است یگرید امیپ نوشتن حال در که دهد یم نشان صفحه یباال کلمات و

 هستم خونم یپا تا من! داداش. نفرستم برات ومدین دلم است، ترانه طنتیش ن،یهست توش هم با مهدا و تو که یعکس" 

 "بذارم هم دست تو رو تا دو شما دست تا

 .شود یم آؾ که است یگوش ی صفحه یرو کلمات فمل نگاهم من

 گمت ها لرن فواصل در انگار یرس یم نظر به دور چمدر. آورم یم را مهدا عکس و کشم یم نییپا را ها امیپ انگشتم با

 !ام کرده

 زنند یم داد هم عکسش یها لب و ها چشم یحت

 !دارم دوستت -
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 .است سخت عکسش از گرفتن چشم

 آؼوش در و زنم یم چنگ اتاق ی گوشه از را فشیک دلتنگ و گذارم یم کنارم روشن ی صفحه با همانطور را یگوش

 .رمیگ یم

 .کنم باز را فشیک در باالخره خواهم یم

 .کنم یم ؾیک حجم انیم را دستم و کنم یم باز را فشیک پیز

 زیآو و پابند و دستبند یکل کشم یم رونشانیب که ؾیک از. است مانند ریزنج ییزهایچ دیآ یم دستم به که یزیچ نیاول

 .است زانیآو A کی کدامشان هر از بایتمر که نمیب یم مشتم انیم

 کنار را لشیوسا دلت با. دهد یم انعکاس را خودش احساس لشیوسا از کدام هر کنم، یم بازدم زور به را ممیحج نفس

 زنم یم پچ و زنم یم زل یگوش در نگاهش به دوباره و گذارم یم یگوش

 نگیریج نگیریج -

 .ردیگ یم جا انگشتانم نیب میضخ یجلد با دفتر کی رود یم ؾیک داخل دستم دوباره یولت

 است نوشته دفتر جلد یرو

 است سوخته دل آتش از ام نهیس گل همچو"

 "است افروخته آتش صفت یسوز خانه

 

 من ولؾ را دفترش انگار زنم، یم ورق بیترت بدون و کنم یم باز را دفتر یال و کشم یم خطش یرو را انگشتانم سر

 است کرده مشك من یبرا را صفحاتش تمام که کرده

 

 شده ادیز ایدن یها بحران" 

 روزید از شتریب روز هر است، بایز نهمهیا چرا آتش مثال

 " است؟؟؟ بحران همه نیا یپاسخگو یکس چه

 زنم یم ورق را یگرید ی صفحه و زند یم لبخند

 است؟ جذاب درصد چند آتش کنم یم فکر خودم با" 

 !درصد هشتاد دیشا کنم یم زمزمه لب ریز



 کشم یم ادیفر نیمی به من و خندد یم کدفعهی

 !صد در صد شد دیخند یوا

 ! "من یداشتن دوست جذاب

 !من عذاب یها برگه ای است دفتر نیا دهم، یم تکان شیبرا یسر بؽض با

 "زند یم وجودم پود و تار به شکوفه ییایب تو یولت فمط! آتش است بهانه بهار" 

 .ندارم را شیها ورق تمام مرور طالت من. دهم یم فشار ام نهیس یرو و بندم یم را دفتر
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 را اسمش بودم توانسته  من و بود گذاشته ادگاری به من یبرا فشیک یتو را اش جلسه به ورود ی برگه مهدا خوشبختانه

 . کنم دایپ تیسا یتو

 ...."عادل فرزند راد، مهدا" 

 میبود داده مشاوره او به رشته انتخاب یبرا یکل میابراه با رفتنش لبل دیآ یم ادمی. دهم یم فشار هم یرو را میها لب

 !بس و زند یم یبدن تیترب فمط بود گفته یسرتم با کار آخر یول

 ....بود کرده مهدا بار درشت و حرؾ یکل میابراه یول بودم آمده کوتاه من

 .بندد یم نمش ذهنم و لب کنج یلبخند روز آن یاداوری از

 ؼافل بودم زده زنگ میابراه به مهدا اسم دنید بعد د،یآ یم ادمی یخوب به را آمد کنکور جواب که یروز ش،یپ ماه چند

 . بود یاشؽال بوق مانیدو هر بینص و زند یم زنگ من به مولع همان در هم او نکهیا از

 او. میبود کرده سکوت یمیدلا تا دو هر خبر گفتن بعد بودم گرفته تماس دوباره یا مهیدل چند ی ولفه کی از بعد یولت و

 .ختیر یم اشک من مثل دیشا هم

 .داد یم نشان یخود نمانیب بدجور اش یخال یجا و نبود ما شیپ یول بود شده لبول دانشگاه مانیمهدا



 

 .زند یم پل شیپ ماه شش به نباریا فکرم

 سوئد به کرده لصد که گفت م،یشد مانیپ هم باهم، مهدا کردن دایپ یبرا نکهیا از بعد میابراه که شیپ ماه شش همان

 یبرا او و اند کرده عوض سوئد در را منزلشان خواهرش و مادر گفت یم او. برگرداند  را مهدا شده، طور هر و برود

 ! را سوئد تمام ای بگردد را گوتنبرگ شهر ای دیبا بایتمر کردنشان دایپ

 

 تصادؾ میابراه. بشود دینبا آنچه نشود تا دهد یم هم دست به دست زیچ همه ست،یگرید زیچ لسمت یولت اما 

 .بود معجزه دکترها ی گفته به بودنش زنده که کرد یوحشتناک

 زیتجو مطلك استراحت شیبرا ها ماه تا دکترها که بود دهید بیآس یحدود تا نخاعش و بود شکسته شیپاها و کمر و سر

 ها آن میدانست ینم ما! میمهدا یحت نه و شیخواهرها نه و شد خبر با تصادؾ نیا از میابراه مادر نه البته. بودند کرده

 .بسوزانند دل شیبرا ها آن خواست ینم دلش هم میابراه. هستند سوئد یکجا

 !میابراه مثل درست آورند، یم شانس هم  یضیمر یتو ها یبعض میبگو دیبا و

 یراض را اش خانواده بود بلد که یشگرد هر و یزار و هیگر با بودنش، کار و کس یب و میابراه بد حال دنید با ترانه 

 .کند یپرستار میابراه از بتواند تا کنند عمد مارستانیب همان داخل بدهند اجازه که کرد

 .دادند تیرضا باالخره هم اش خانواده

 .داشت وجدان عذاب جور کی دیرس یم که من به شانیدو هر نگاه شود، ینم فراموشم عمدشان ی لحظه

 یبرا هم من. آمد ینم لبش به لبخند و دیجو یم لب لحظه آن یول دارد دوست را ترانه چمدر میابراه بودم دهیفهم نکهیا با

 .نخورند مرا ی ؼصه تا. نباشم دلشان ی نهیآ تا زدم رونیب مارستانیب از شترشانیب ارامش

 فرستادم امیپ شیبرا بعدش یمیدلا و

 ! "گرده یبرم من یمهدا! ببر لذت ات یزندگ از وجدان عذاب بدون! آرزومه تیخوشبخت" 

 او به و ختمیر اشک. زدم لدم را کیتار ها ابانیخ و کردم فرو شلوارم یها بیج در را دستانم صبح، تا شب آن!...یه

 زده ریتمد مانیبرا یوصال اگر. آوردم مانیا خدا حکمت به شب همان. شدم تر دلتنگ نبود و کرد یم یزندگ درونم که

 مال ما بود شده شتریب دمیام بدم، حال اوج در. شود یم خوانده عمد ی خطبه هم مارستانیب تخت یرو میابراه مثل باشد؛

 صبر دیبا فمط دمیرس نیمی نیا به. میبرس وصال به تا میکرد یم یط را روزها نیا فراغ دیبا فمط! مهدا و من م،یبود هم

 ...کنم

 

 

 کنم یم احساس که است یولت چند. دارد یبهتر حال یول لنگد یم یکم. است شده سرپا بایتمر میابراه خدا شکر حاال

 .دیآ یم دنمید به کمتر و دوزد ینم میچشمها به را شیچشمها. کند یم یمخف من از را یزیچ

 یخبرها که بدهم یدلدار خودم به و باشم نیب خوش کنم یم یسع یول. کند یم تمیاذ یخبر یب نیا و است یآشوب دائما   دلم

 .کند رمیؼافلگ خواهد یم میابراه و برسد است لرار مهدا از یخوش
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 ام رفته شهر از خارج و جاده کینزد یمرکز به ام، کرده عوض را خدمتم مرکز کرده، رمیپ یانتظار چشم ماه شش

 .کند یم اتراق مهدا اتاق ی بسته ی پنجره یروبرو من از گرفتن دستور بدون دل نیا هستم آؾ که ییروزها یول

 افتم یم گفت، یم مهدا که یعبارت ادی

 بشه تازه هوام و حال تا بزنم دید رو ابونیخ اونطرؾ اش شهیش پشت دائم دیبا دارم،  پنجره سرطان من" 

 رهیگ یم سخت بهت یزندگ بعد یبش عشك یلاط نهمهیا...ارین رو سرطان اسم هم یشوخ یبرا دختر، خدانکنه -

 دک منو نکن یسع کنم یم خواهش! شده بسته منم یزندگ میتمو ینباش تو که یاونروز بدم، دست از رو تو ستین لرار-

 " یکن

 "پنجره سرطان"

 ام، شده مبتال آن به  که همان

 "نشدن عشك یلاط"

 .ام شده دچارش من که همان

 براق و یمشک یچشمها تار و  گرفته ؼبار و گرد و خورده باران یها شهیش نیا پشت از ستین لرار دانند یم میها چشم

 ستادهیا آرام یروح مثل پنجره پشت که یریحر ی پرده به زنند یم زل لرار یب و تابانه یب باز یول نندیبب را یدختر

 .است

 .رفت خواهم پنجره آن دنید به دوباره فردا. است شده تنگ اش پنجره یبرا دلم. کشم یم یمیعم نفس و بندم یم پلک

 

 

 پوشم یم لباس سرعت با ها بچه همراه و زنم یم رونیب خاطراتم و فکرها از کدفعهی یآتشنشان ریآژ یصدا شدن بلند با

 .میآ یم نییپا لهیم از و

 دنیشن با و گذشته روزگارم به آنچه مرور و مهدا به فکر درون خوررن ؼوطه شده، میروزها نیا روز هر کار نیا

 !اتیعمل به رفتن و تیوالع ساحل به شدن پرت ر،یآژ یصدا

 .ندیپا یم را بر و دور دائم لیدل یب و ندارند تمرکز میچشمها. دیشو یم رخت دلم یتو یکس چرا دانم ینم اما

 .است راه در یخبر انگار

 .دهد یم را اتفاق کی یگواه دلم

 .است شده مرگم چه دانم ینم

 .باشد ریخ هست، میرو شیپ آنچه کنم یم دعا

 .گذارم یم سرم یرو هم را ام یمنیا کاله و نمینش یم ندارد حرؾ اش یرانندگ که دیوح دست کنار

 حواسم تمام دیبا اتیعمل ولت. رود یم یکیتار به رو هوا. دیآ یم در صدا به نیماش سر یباال زن چشمک چراغ و ریآژ

 .ماست یا هیثان یها العمل عکس یگرو ها ادم جان یگاه. کنم کار ولؾ را
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 ی طبمه بالکن یتو یا ساله هفت شش، دختر و سوخت یم آتش در جاده کینزد یشهرک در یا خانه بود یسخت اتیعمل

 .بود کرده ریگ ابانیخ به رو دوم

 .زدند یم ضجه نیزم یرو از پدرش و مادر و کرد یم هیگر باال از او

 به را بالکن و خانه تمام آتش. میبود دهیرس رید بودند، نکرده باز را راهمان که ییها نیماش خاطر به م،یبود دهیرس رید

 نردبان عجله با همه از لبل شهاب. ختیر یم نییپا به آتشفشان کوه مذاب مواد مثل هم آتش یها گدازه. بود دهیکش چنگ

 .بود زده بالکن یها نرده به را

 فرو صورتش طرؾ دو از شیها اشک و بود آمده دختر یصورت دامن پشت تا آتش بود، رفته ها پله یباال خودش و

 .است داغ مذاب مواد مثل بالکن یها نرده مثل هم نردبان دانستم یم من. ختیر یم

 .بود شده حبس مان نهیس یتو نفس. دیایب فرود دخترک یرو بود لرار انگار گرفته آتش ساختمان ی همه

 .کنم ینم عادت اتش به ولت چیه. زد یم دهانم یتو للبم بودم، ستادهیا نییپا من

 .بودند گرفته را نردبان ها بچه از تا چند و دیوح

 یرو از را دخترک توانست فمط شهاب که شد چه دانم ینم اما اوردیب نییپا و ردیبگ آؼوش در را دخترک بود لرار

 و آتش جرق و جرق یصدا انیم کدفعهی خورد یم سر دستش از داشت یماه مثل اما بکشد خودش طرؾ به نرده

 زد صدا مرا نام مردم یدعاها و ضجه

 !بچه! انیک -

 شیپاها دانم ینم اصال. افتاد آؼوشم یتو یصورت راهنیپ دخترِ  مایدل و کرد پرتاب من طرؾ به را دخترک دمید من و

  کمرش؟ ای دستانش ای گرفتم را

 شد باعث بود وصل میها لباس به که یلیوسا و لباسم.  کردم فرار آتش رحم یب یها گدازه آن از شتاب با و گرفتمش فمط

 انیم را دخترک م،یباش آماده شهیهم دیبا ما که آنجا از یول افتادم نیزم یرو زانو با و دادم دست از را تعادلم یا لحظه

 .کردم دور را دخترک ساختمان، آن از و کندم نیزم از را خودم عیسر یلیخ و دادم پناه اؼوشم

 دو دستانم بعد و باشد سالم تا کردم یوارس خوب را شیپا و دست و نشستم زانو یرو دم،یرس که خطر یب ی منطمه به

 ....بودمش دهیکش آؼوش در محکم بعد و بودم زده زل مظلومش و یاشک چشمان به و گذارم یم داؼش صورت طرؾ

 .کرد یم هك هك و داد یم یداؼ یبو دخترک د،یلرز یم میها لب بؽض و استرس از

 را تنش تمام و زد چنگ من آؼوش از را دخترش هیگر با بود، شده رد ها آتشنشان حصار و تیجمع نیب از که مادرش

 .رفت یم ام صدله لربان و دیبوس یم مرا ی شانه و سر هم سر پشت تشکر ی نشانه به هم پدرش و کرد باران بوسه



 .کنند شیجدا مادرش دستان حصار از نهیمعا یبرا را دخترک توانستند یسخت با نجات گروه

 زد ام شانه یرو یدست شهاب ستادم،یا یولت

 .کردم یم دق شیریبگ یتونست ینم اگه انیک -

 دهد یم ادامه و شده رهیخ یفرض یا نمطه به که زنم یم زل چشمانش به

 رو ما وزن گهید نرده دارم، نگهش بؽلم تو شتریب مهیدل کی اگه کردم حس! شد یم آب داشت حرارت شدت از نرده -

 دیرس یبود نییپا اون که تو به فکرم فمط...شیآت بؽل تو رم یم بچه با و کنه ینم تحمل

 زنم یم لبخند یسخت به

 ادیم کمکمون به شهیهم خدا دست! یکرد رو کار نیبهتر -

 کرد بلند آسمان به سر

 .ارمیم مانیا تیبزرگ به شتریب اتیعمل هر...ممنونتم خدا یوا -

 میآور یم رونیب آتش نیب از سالم را یشخص نکهیا فمط. شود یم خسته بدجور روحمان کنار، به یجسم یخستگ

 .کند یم تیتمو وجودمان در را کار نیا در ماندن ی زهیانگ

 مؽزم یها رگیمو یال البه در حنا سوختن ی خاطره هنوز. کنم یم پرت تختم یرو را خودم م،یگرد یبرم که شگاهیآسا به

 . زند یم سو سو

 ریامگیپ یصوت ستمیس یگوش یرو ندارم، را تلفنم به ییپاسخگو ییتوانا شهیهم چون. کشم یم رونیب بمیج از را میگوش

 .ام کرده نصب

 .است ناشناس مخاطب اما دارم، یگوش ریؽامگیپ یرو تماس کی کنم یم روشن را میگوش ی صفحه که نیهم

 ....ی خسته یول ؾیظر یصدا با اما. کنم یم یپل را صدا و کنم یم وصل یگوش به را یهندزفر
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  نمینش یم تخت یرو  ها گرفته برق مثل چد،یپ یم یگوش داخل که مهدا ی خسته یول ؾیظر یصدا با اما

 ..."جونم شیات...شیآت" 

 .است شده ضبط یصدا کی فمط زند یم بینه عملم اما دلم، جان بزنم داد خواهد یم دلم د،یآ یم بند نفسم



 دهیکش من سمت ها بچه ی همه متعجب نگاه که است صدا و سر پر و جانیه با و ینیب شیپ لابل ریؼ آنمدر نشستنم،

 پرسد یم دلواپس دیوح و شود یم

 شده؟ یزیچ ؟یخوب آتش -

 درون که ییصدا محو  من و کنند یم مهار را شانیها نگاه ها بچه. دهم یم تکان ینف به سر و کنم یم نگاهش فمط

 .مانم یم است، پخش حال در میها گوش

 .بکشم رونیب ارتباط ینامرئ یها میس نیب از را صاحبش و بندازم چنگ شیصدا به خواهد یم دلم

 زده لک دلم ره؟یؽامگیپ رو تیگوش چرا شیآت یوا...بزن حرؾ کلمه کی کنم یم خواهش...بده و جوابم! مهدا منم"  

 ...."برات

 تابم یب تو یبرا هم من ، دلم جان! آخ

 از لطره لطره اشک و سوزد یم حسرت از للبم. ام نبوده دادن جواب به لادر من که بزند زنگ یولت دیبا چرا ایخدا

 کنم یم حس را همکارانم نگاه ینیسنگ و میآ یم نییپا تخت یرو از. زدیر یم فرو چشمم کنار

 حرؾ باهات تا داد بهم رو شیگوش پرستار کی...مارستانمیب تو االن! تواَم یمهدا هنوز من شمیآت" 

 حرؾ باهام کالم دو کاش... دمیشن یم رو صدات یبدبخت نهمهیا بعد حدالل کاش شم؟ فدات ییکجا...ایخدا...بزنم

 ..."کنم یم دق تیدور از دارم! یزد یم

 آرام یلیخ مهدا و دیآ یم یا همهمه یصدا کدفعهیگردانم یبرم رو شگاهیآسا یخروج در طرؾ به و بندم یم پلک درد با

 !نیهم و نیهم فمط و...." رفتم من میزندگ ی همه باش خودت مواظب... آتش اومدن"  کند یم زمزمه دهیترس و

 شانیها تخت یرو خسته ها بچه از تا چند و هستم شگاهیآسا وسط یول بزنم صدا را اسمش و بکشم داد خواهد یم دلم

 .کنند یم استراحت

. زند یم نظم یب ضربانم و شده داغ صورتم.کشم یم میگلو یبرجستگ یرو دست است، گرفته درد ؼصه شدت از میگلو

! کنم نوازش را شیصدا زخم بتوانم نکهیا بدون ام دهیشن را شیصدا. ام دهیشن را شیصدا ماه شش از بعد کنم ینم باور

. شوم یم احساسم میوخ حال متوجه شیصدا دنیشن با تازه. است شده تنگ شیبرا دلم نمدریا کردم ینم فکر ایخدا یوا

 بودم؟ نکرده توجه من و بود بایز نمدریا شیصدا

 .آورد ینم دوام گرید را نهیس یتو حبِس  للبم شده، زیلبر یدلتنگ شده، طاق طالتم

 محو آنمدر کنم، دایپ تنفس یبرا هوا دیشا کنم یم را شگاهیآسا از خروج لصد و دارم یبرم لدم از یسخت با شده لفل فکم

 .فهمم ینم و ردیگ یم درد. خورد یم در چارچوب به ام شانه رفتن نیح که میمهدا

 شود یم یپل ذهنم یتو یزیچ و کنم یم یپل دوباره را صدا

 "کنه یم ارومم نمدریا که یکرد یچ صدات یلاط" 

 شده؟ منعکس میبرا یستین که حاال ،یگفت که ییها جمله تک تک چرا مهدا،

 دیبوس ای کرد، بؽل را صداها شد یم کاش

 .لرزاند یم و کند یم لمس را للبم یها رگ باطنا یول شود یم پخش گوشم داخل ظاهرا که را یعشم یصدا مخصوصا

 شیآت...شیآت

 کنم یم زمزمه گفتنش شیآت جواب در ها زمان آن مثل

 بندم یم پلک و!" آتش" 

 یبرگرد تا دهم یم انجام باشد الزم یکار هر! خواهمت یم مهدا

 یا شده جدا کالبدم از که یهست سرگردانم روح تو یستین ام گمشده ی مهین تو

 !برگرد

 !برگرد ندارم، تاب را تیدور گرید جانم زِ یعز



 آرام ام، وانهید ؼمت از عشك یا"

 !برگرد ام شانه بر کن هیگر

 !هست اگر یبرگشت راه

 ام یطوفان زنم، یم ایدر به دل عشك یا

 "م؟یترسان یم چه از مستم مست امشب،

 را زده زنگ آن با مهدا که یا شماره آن. آورد یم هجوم ام گرفته گر صورت پوست به سرما رسم یم که محوطه به

 .بزنم حرؾ میمهدا با بتوانم دیشا رمیگ یم یمعطل بدون

 او به را خواهم یم آنچه یسیانگل به توانم یم فمط کند، یم صحبت خاص یا لهجه با یخانم بعد و خورد یم بوق چند

 .کنم منتمل

 دهد یم جواب یفارس به را یگوش یگرید خانم بعد و دهد ینم جواب مهیدل چند

 ...شدن مرخص مارستانیب از گرفتن تماس شما با دوستم یگوش با که یخانم اون...آلا سالم -

 پرسم یم بعد و کنم مرتب ذهنم یتو را میها دهیشن بتوانم تا کنم یم مکث

 بودن یبستر مارستانیب تو چرا بپرسم تونم یم -

 !بودن زده رو رگشون! یکش خود -

 "یخودکش... یخودکش... یخودکش. " دیآ یم در دوران به سرم درون زن یحرفها

 .شوم یم منجمد ماه ید یسرما وسط

 .است شده سرخ سرما از آسمان
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 ....یسوال هر از الکن زبانم و شود یم خراب سرم یرو کبارهی به شیها منظومه تمام با سرخ آسمان همان

 یروبرو از یگوش همراه دستم و ندارم دادن جواب توان من یول کند یم آلا آلا دفعه چند است خط پشت که یخانم

 .افتد یم نییپا  نگاهم

 رونیب میها گوش از را یهندزفر. شود یم لطع تماس. نمینش یم ام، ستادهیا که یا  پله یرو شود، یم یخال میزانوها ریز

 .کنم یم مجسم میها پلک پشت را مهدا ی چهره و کشم یم

 زده؟ یخودکش به دست که دهیرس کجا به کارش سرحال و شور و شر پر دختر آن



 زنم یم خودم سر یتو بار چند طالت یب

 "سرت بر خاک ،یکن تیحما تیمهدا از ینتوانست که آتش سرت بر خاک" 

 .زمیر یم اشک صدا یب و رمیگ یم دستانم نیب را صورتم

 د؟یایب برسرمان چه است لرار ایخدا ندارد، را یپ در یپ یها ضربه نیا طالت گرید جانم

 را جوابم اپراتور جز یکس یول رمیگ یم را اش شماره درنگ یب و افتم یم میابراه ادی مرطوبم چشمان و بد حال انیم

 .دهد ینم

 زنم یم داد شده، نیسنگ میگلو نیب که ییصدا با. گزم یم لب

 بده جواب رو تیلعنت یگوش اون بردار...بردار -

 . دهد ینم را جوابم میابراه چرا دانم ینم یول کنم یم لمس صفحه یرو را اسمش دوباره و دوباره

 ؟ییکجا میابراه... خدا یا -

 .است شده شیر شیر دلم

 دایپ را اش شماره باالخره بود، گرفته تماس من با ترانه یروز دیآ یم ادمی روم یم نییپا و باال مخاطبانم ستیل یتو

 .کنم یم برلرار را تماس یمعطل بدون و کنم یم

 رسد یم گوشم به ترانه متعجب یصدا بوق چند از بعد

 ؟ آتش آلا الو؟ -

 دیخوب خانم، ترانه سالم -

 پرسد یم یدلواپس با

 افتاده؟ یاتفال..سالم -

 ندهم بروز را میدرون شیتشو کنم یم یسع

 ستن؟ین شما شیپ میابراه آلا -

 رمیبگ تماس باهاش نه برم دنشید نه روز چند داره یکار هی گفت! نه -

 ؟یکار چه نگفت -

 افتاده؟ یاتفال شده؟ یزیچ شدم، دلواپس آتش آلا یوا -

 کشم یم یپر نفس

 ...کرده خارج دسترس از رو شیگوش یعمد نکهیا مثل ست،ین دسترس در زنم یم زنگ بهش یچ هر نه -

 افتاده؟ یاتفال دلواپسم هنوز من -

 بندم یم پلک

 بود زده زنگ مهدا -

 دهد یم ادامه جانیه با و کشد یم ینیه

 بود؟ کجا بود؟ خوب حالش گفت؟ یچ ؟یک والعا؟...یوا -

 دهم یم جواب حوصله یب. خورد ینم تکان ام دهیشن آنچه حیتوض یبرا زبانم دهم، یم فشار هم یرو را میها لب

 .خداحافظ! واجبه یلیخ بزنه زنگ هی من به نیبگ گرفت تماس میابراه اگه فمط... بود خوب -

 .کنم یم لطع را تماس و



 !میابراه! میابراه

 !یدار خبر مهدا از تو

 ...تو

 کنم یم پیتا میابراه یبرا و روم یم ها امیپ صندوق به و کنم یم باز را یگوش ی صفحه

 !"ینگ من به و یبدون مهدا از یزیچ اگه بخشمت ینم! بگو من به یدار خبر مهدا از اگه میابراه" 

 .کنم یم ارسال و

 بدون و کنم رها جا همان را میمهدا یهوا و حال هست یکندن جان هر با شوم یم مجبور د،یآ یم که اتیعمل ریآژ یصدا

 .بدوم ها نیماش سمت للبم،
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 را میها امیپ و ها تماس نه و کرده باز میبرا را شان خانه درِ  نه ام، نکرده دایپ را میابراه جا چیه که هست یروز چند

 .است داده جواب

 .میکن حل را مشکالت هم با بود لرار نداشتم، را کار نیا تولع میابراه از. جوشد یم میها رگ در خون

 .نبود بودن معلك و یدلواپس همه نیا حمم

 کرده کور را یارتباط یراهها تمام اصال گرفت، ینم میابراه از یجواب هم او و بود شده دلواپس من یپا به پا هم ترانه

 .بود

 .است شده میروزها و شب نیا تمام همدم مهدا یصدا و ام، دهینخواب که است شب چند

 .میشو یم تیمامور عازم سرعت با مرکز، ریآژ یصدا با که هستم فتیش

. نمیب ینم را یکس اما چرخانم یم راستم طرؾ به را سرم گرم ینگاه ینیسنگ حس با زند یم رونیب انهیآش از که نیماش

 هزار به کی ابانیخ درون یکس دنید که  است ادیز دیوح سرعت آنمدر و چدیپ یم جاده طرؾ به نیماش بالفاصله البته

 .دوزم یم سیخ ابانیخ به چشم کشد یم رخمان به را نورش و صدا که یبرل و رعد با. است

 .پرسم یم یفرمانده ستاد از را اتیعمل اتیجزئ میس یب با و میگو یم یالله بسم لب ریز

 .افتد یم راه هم نجات و امداد گروه ما همراه بالفاصله

 .دارد یسوار یخودرو کی یبرا یا سانحه از تیحکا گزارش

 .میرس یم حادثه ی صحنه به و میکن یم رد را سیخ و کیتار شهر کشان ریآژ



 شده، حادثه دچار نیماش که یمکان ی متوجه ما تا دهد یم تکان را اش لوه چراغ درشت یکلیه با یا  جاافتاده مرد

 .میبشو

 ستادهیا محل در یسوار نیماش دو یکی. پرم یم رونیب نیماش از عیسر

 کند یم ؾیتعر را ماجرا دهیترس و تند تند مرد

 !بره نیماش کینزد یکس نذاشتم من...افتاده ریگ نیماش تو چارهیب جوون نیبرس دادش به آلا -

 به و راشکسته ها لیگاردر نیماش

 .است شده منحرؾ راه یخاک ی شانه

 کشد یم ادیفر شهاب. ردیگ یم آتش نیش ما موتور کدفعهی ما یچشمها یروبرو و شده مچاله نیماش یها ستون بایتمر

 !شلنگ یعلو -

 .است شده ریاس نیماش یها آهن نیب هوشیب راننده. میدو یم یا لهیوس سمت شتاب با کدام هر.میرو یم جلو عجله با

 و برداشته را یبر آهن ی اره هم دیوح و من. دهد یم گزارش احمد. دود یم نیماش و راه ی شانه سمت شلنگ با یعلو

 .کند یم سخت را دنیدو و شده آلود گل شیپ مهیدل چند باران از نیزم.  میدو یم نیماش طرؾ به امداد گروه همراه

 یسع دیوح کمک با. است خون از پر صورتش و سر که است چندساله و یس یجوان افتاده، ریگ نیماش درون که یمرد

 .میکن اره را ها شهیش یها هیپا میکن یم

 .میبکش رونیب ن،یماش اتالک از را جوان میتوان ینم یراحت به و است شده خورد ها شهیش و کرده ریگ در،

 .دارند نگه ثابت را اش یاتیح عالئم کنند یم یسع و کنند یم ثابت را مصدوم گردن ما اتیعمل با همزمان امداد گروه

 .است شده لیتبد شده مچاله تیکبر یلوط کی به نیماش

 نیماش یرو یآتشنشان نیماش یپروژکتورها.رود یم نیماش انفجار ترس لحظه هر و شده پخش هوا در نیبنز یبو

 ! من دستان مثل درست لرزد یم

 .ترسم یم چشمانم یروبرو یکس شدن سوخته و آتش یبو از هنوز من

 .کشد یم شعله سماجت با آتش یول دارند نیماش کردن خاموش بر یسع یعلو و شهاب که یوجود با

 کشد یم ادیفر شهاب

 هست انفجار احتمال...دیکن عجله ها بچه -

 تاب یب که دیآ یم یزن ػیج یصدا صداها انیم. شود یم اضافه صحنه به یادیز یها آدم یصدا. کند یم یشرویپ آتش

 ییرها یبرا یشتریب تالش با. باشد جوان نیا کار و کس نکند. زدیر یم فرو دلم یتو یزیچ. کشد یم ػیج را یکس اسم

 توپم یم دیوح به اخم با.دارم هم را دیوح جان ترس و کنم یم وارد زور در به جوان

 اونور برو ایب دیوح -

 کشم، یم زورم تمام با را در. شود یم پرت نیزم یرو و دهم یم هلش آنطرفتر و کشم یم را دستش کند، یم نگاهم

 ...شده خارج خودش فرم از بدجور یلعنت

 .کشد یم را در گرید طرؾ و اندازد یم جلو را خودش دوباره و زند ینم جا هم دیوح

 .شود یم کنده میا کرده اره که ییجا از یبد یصدا با در باالخره

 .ندارند یخاموش لصد سرکش یها شعله

 .میبکش رونیب نیماش از را جوان میکن یم یسع اطیاحت با امداد گروه همراه

 چکد یم شیموها نیب از خون و خورده خم اش نهیس یرو گردنش و سر و است کرده ریگ فرمان جعبه ریز شیپاها

 ...زند یم دهانم یتو للبم
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 دهد یم دستور شهاب. میافت یم نیماش جان به اره با دوباره.گذارم یم سر پشت را ایدن یها هیثان نیاخر انگار

 رسه یم باک به داره شیات... نیبش دور نیماش از -

 کشد یم عمب سمت به را دستشان دلواپس شهاب. روند یم دورتر یکم نجات گروه

 مید یم تلفات تا چند نفر کی یجا به بشه منفجر اگه -

 کنم یم بلند صدا برم یم را مصدوم یپا کنار آهن اره، با که یحال در

 برو تو دیوح -

 دیگو یم هن هن با زند یم زور آهن راندن عمب یبرا که همانطور

 میهست میت هی ما! رم ینم... تنها -

 صدا پر میها نفس. شود یم اکو گوشم در آتش ولز و جلز یصدا. شود یم لطع آهن کدفعهی لحظه همان در خدا شکر و

 .کنم یم شکر را خدا وجودم تمام با. شود یم آزاد شیپاها. شود یم بازدم

 کشم یم نعره اراده یب

 کن کمکم دیوح -

 یتو آتش یگرما هرم. میبکش رونیب نیماش ی الشه داخل از عیسر اما اطیاحت با را چارهیب جوان هم با میکن یم یسع و

 جسم دیوح با که نیهم. دارد یزندگ کی حکم ما یبرا ها هیثان. است گرفته ضربان هزار یرو للبم و زند یم صورتمان

. میگذار یم برانکارد یرو را جوان و اورده جلو را برانکارد  هم نجات گروه م،یکش یم رونیب نیماش از را پرخونش

 ساعدش استخوان است معلوم ساعد خوردن تاب از. است یدگیبر و خون از پر دست شده، خورد عمال راستش دست

 ...شکسته

 چند هنوز و شود یم انجام هیثان دو یتو ها نیا ی همه و میشو دور نیماش از  تا میکن یم کمک نجات گروه به عجله با 

 .شود یم منفجر یبلند موج و صدا با نیماش که میا نشده دور لدم

 کنارم که امداد گروه از یفرد یبازو ریز دستم کی با و کنم سفت نیزم یرو محکم را میپاها کنم یم یسع فمط من

 .نشود پرت نیزم یرو مصدوم که رمیبگ را ستاده،یا



 یدفاع حالت با. شود پرت نیزم یرو مصدوم میگذار ینم و است مواظب من مثل و هست حواسش هم دیوح خدا شکر

 پرتاپ یاحتمال خطر از تا میکن یم نجات گروه و مصدوم بدن سپر را خودمان و میگذار یم نیزم یرو را برانکارد

 .شود یم بلند بخار آن از و است شده داغ میها لباس که است حرارت پر انمدر آتش. میکن حفظ را ها ان نیماش یها ترکش

 ...کرد رحم جوان نیا به خدا

 نگاه را کشد یم پنجه آسمان تا خشونت با که یآتش و گردم یبرم عمب به میگذار یم آمبوالنس یتو که را برانکارد

 . کنم یم

 !رحم یب آتش

 ترس و بهت با که ییها آدم و سیپل یها نیماش گردانم یبرم که سر. است کرده روشن را جاده کل ییتنها به اش شعله با

 .دارند یبرنم برداشتن، یسلف و گرفتن لمیف از دست هم تیمولع نیهم در یبعض. نمیب یم تازه را اند، زده زل آتش به

 زند یم ام سرشانه دیوح. میشو یم زنده و میریم یم کباری اتیعمل هر با. میزن یم نفس نفس

 !پسر یرینظ یب تو -

 کشم یم آؼوش به را او بدم، حال تمام با

 یدار یسرنترس -

 .میزن یم زل هستند نیماش اطفاء حال در هنوز شهاب و یعلو به و خندد یم

 .است نمانده یبال آن از یزیچ گرید که ینیماش
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 یصدا که گذارم یم میزانوها یرو دست و نمینش یم آلود گل نیزم یرو رمك یب من و رود یم نیماش سمت دیوح

 .کند یم جمع خودش به را حواسم یدختر ی هیگر

 انیم یدختر. دیکش یم ػیج را جوانک نام اتیعمل هنگام که است همان احتماال. چرخانم یم چشم دختر یصدا طرؾ به

 .است زده رونیب اش ممنعه کنار از اش یمشک تاب یب و دار موج یموها. زند یم هك یمرد یِ حام آؼوِش 

 .است کرده ام چارهیب فکرش روزها نیا که یدختر. کند یم را میمهدا یهوا بهانه یب دلم

 نظرم یروبرو مارستانیب یتو مهدا آخر ملتمس و اشک پر نگاه شود یم وصل دخترک یاشک یچشمها به که نگاهم

 کنم؟ لمس را احساسش پر نگاه گرید کباری شود یم ایخدا. ردیگ یم جان

 !روزگار به لعنت. است شده تنگ تینها یب شیبرا دلم ایخدا



 ...نکند کرده، یخودکش چرا. بماند من مال تا دهیکش یزجر چه ستین معلوم و است من مال هنوز میمهدا

 .کشد یم سوهان را روحم روز هر احساسم و دل و وجدان عذاب ی مبارزه

 کند یم بدتر را حالم هم آتش و نیبنز یبو. دیآ ینم باال نفسم که شود یم ابیکم آنمدر هوا کشد، یم ریت للبم

 "آتشم یمهدا من...توام ناموس من آتش" 

 شود یم دهیکش دلم سرباز یها زخم یرو شهیش یها تکه مثل جمالتش

 من یمهدا... من ناموس

 .بندم یم پلک درد با و رمیگ یم نگاه دختر، ی رهیخ نگاه با

 کی و امبوالنس به چشمش کی. دیآ یم من طرؾ است دختر همراه که یمرد ، شوم یم بلند که مرطوب نیزم یرو از

 پرسد یم لرار یب و سوزد یم اتش در که است ینیماش به چشمش

 شده؟ منحرؾ ریمس از چرا نیماش دهید یکس -

 میمهدا ادی مرا هست همراهش که یدختر ِس یخ یچشمها که مخصوصا د،یپرس ینم من از را شیها سوال کاش خرابم،

 .زنم یم لب رمك یب. اندازد یم

 میبگ بهتون رو نیماش گرفتن آتش لیدل یبررس از بعد میتون یم ما...نیریبگ رو اطالعاتش سیپل از دیبا -

  آورد یم زبان به را کلمات شتاب با زند، یم موج حرکاتش یتو عجله و ترس و استرس کند، یم فوت را اش خسته نفس

 فشینینب تیزندگ تو حسرت یاله ،یکرد حممون در یلطف چه یدون ینم مرد ممنون -

 .میگو یم ،" کردم فهیوظ انجام"  لب ریز

 با که مرد همان ی دهیترس یصدا با که روم یم نیماش طرؾ به من و گرداند یبرم رو همراهش دختر طرؾ به او

 کشد یم داد بلند یصدا

 !گالبتون گالب،-

 .گردم یبرم طرفش به 

 .است رفته هوش از آؼوشش نیب بود، همراهش که یدختر

 یبرا را افرادشان از کی و دوم یم طرفش به. است فتادهین راه هنوز که کنم یم نگاه امداد نیماش سمت به عجله با

 .کنم یم صدا دخترک به کمک
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 .بخشد یم روین را ام خسته جسم و روح بهشت سمت از یمینس مثل وطن یهوا مینس م،یآ یم نییپا که مایهواپ یها پله از

... نمیبب رو آتشم گهید کدفعهی خوام یم... خونمون یجا یآتشنشان همون یجلو نیببر...رانیا نیببر منو ُمردم اگه-" 

 بزنه دست ناموسش به کس چیه ندادم اجازه که نیبگ بهش

 !مهدا -

 چه گم یم...نیکرد تیاذ رو آتشم گم یم کنم، یم بهش به رو تون همه تیشکا خدا شیپ رفتم یولت...متنفرم تون همه از -

 نیشکست رو للبش دوباره شما نداشت، طالت گهید بود، شکسته بار کی من آتش...نیآورد روزش به

 گردونمت یبرم وفتهیب یاتفال نکرده یخدا نکهیا از لبل...رانیا برمت یم خودم...بابا زینر اشک یاونجور -

 "بابا دم یم لول بهت...رانیا

 یراه مرا یا نمشه با و اوردین طالت را دنمیکش رنج گرید هم بابا. بمانم زنده گرید کردم ینم فکر ها، صحبت نیا بعداز

 کرده آرش میتمد یدست دو و بودند گذاشته آن یپا را عمرشان که ییدارا گرفتن پس یبرا خودشان چند هر. کرد رانیا

 .نکردند شانیایدن یفدا مرا یزندگ حدالل و شد داریب شانیمادر و پدر ی خفته مهر باالخره اما. امدندین بودند،

 !نمشیبب حال آن در شد یم کاش...دهیپر لفس از طعمه بفهمد آرش که لحظه آن از یوا

 اندازد یم تنم به لرز هنوز چدیپ یم ذهنم یتو که شیصدا آخ

 کی شده یحت! بشه من زنِ  دیبا...کنه مچل منو بچه کی ذارم ینم یول ندارم دوستش اصال! بره در لسر ذارم ینم -" 

 ی لممه نیا من! کنه گم رو گورش خواد یم دلش جا هر دم یم طاللش بعدش! بوده من زن بفهمن ایدن ی همه دیبا! شب

 ! "سبز چشم ی پسره اون دست دم ینم مفت رو ذیلذ

 سالن یتو او بودم  کرده لفل خودم یرو را در من و نبودند خانه بابا و مامان یولت را ها نیا کشم، یم آه و بندم یم پلک

 .داد یم ماتومیالت من یبرا داشت اصل در یول دیکش یم هوار زیمهرانگ خاله یبرا

 

 فمط که من خواهند، یم چه ایدن نیا از ها نیا. کنم یم نگاه اند، کرده تند لدم یطرف هر به جانیه ای ذوق با که یمردم به

 رفتن ولت که دستم گچ یحت ندارم، همراهم یچمدان و ساک چیه. خواهم یم را یشمی یگو دو آن ی دوباره دنید کباری

 یچوب تکه همان هست و بوده همراهم شهیهم که یزیچ تنها. ام آمده و ام کرده شیرها ؼربت انیم حاال بود، تنم وصل

 یباز را یزندگ ی ادامه یبرا دمیام برگ تنها حکم و است کرده حک آن یرو را خودش و من اسم آتش که است

 .کند یم

 

 یحرفها ی جهینت بابا منملب حال از یمین دانم یم. است کرده ؾیتعر میبرا را اش نمشه بابا د،یآ یم دنبالم هاربایم دانم یم

 .است ییدا

 تمام در ای کنم یم اشتباه من ایخدا. ردیگ یم لبخند طرح میها لب ماه شش از بعد نمش،یب یم که یا شهیش یدرها پشت 

 .بکشم نفس ولفه بدون خواهد یم دلم. شود ینم تمام عطرش رمیگ یم دم چه هر شده؟ پراکنده آتش عطر تهران

 

 چمدر. چسبانم یم پهنش ی نهیس به را صورتم. شوم یم فشرده هاربایم گرم آؼوش انیم شوم یم رد در از که نیهم

 رفع و دهیچیپ دورم آنچنان را بازوانش. ام کرده دایپ آشنا کی حاال و ام بوده شده گم زمان در انگار ام، شده دلتنگش

 زند یم پچ گوشم دم. است کرده دایپ ها لرن بعد را اش گمشده هم او ییگو که کند یم یدلتنگ

 !ییدا یکرد عمر نصؾ رو ما که تو -

 تا کند یم کج یکم را سرش. ستدیا یم میروبرو فرودگاه، سالن از یا گوشه و کشد یم کنار آمد و رفت نیب از مرا بعد

 زل چشمانم درون شده، زیلبر نگاهش از که یؼم با و گذارد یم صورتم طرؾ دو را دستش دو بعد و شود من لد هم

 زند یم

 بردن؟ خودشون با که یمن یمهدا همون تو ؟ تو از هییرو و رنگ چه نیا آوردن؟ روزت به چه بشه، فدات میابراه -



 یحت یول شود یم شیر شیر دلم اشکش از. کند یم شره صافش صورت یرو چشمش کنار از یدرشت اشک لطره و

 راه را اسکلتم یسخت به فمط حاال من و دهیمک را خونم تمام یوانیح انگار. زمیبر اشک شیپا به پا تا نمانده یرمم میبرا

 .بدمد تنم به روح دوباره عشمم ییحایمس دم تا برم یم

 .کشم یم شیها اشک رد یرو را دستم کؾ

 ؟یبود مواظبش خوبه؟ چطوره؟ شمیآت حال ؟ییدا! نجامیا االن نهیا مهم! زینر اشک -

 زند یم هك و کشد یم آؼوشش یتو مرا طالت یب دوباره

 ...نبرنت که رمیبگ رو جلوشون نتونستم ییدا ببخشم -

 پرسم یم دهیترس لرزد، یم تنم تمام

 افتاده؟ شمیآت یبرا یاتفال ییدا -

 چسباند یم اش نهیس به را سرم

 ! خوبه خوبِ ! نه بشم، فدات نه -

 .زارمیب پرواز و مسافرت و طیمح نیا از من. چدیپ یم سالن یتو است فرودگاه جیپ مسئول که یخانم یصدا

 زنم یم چنگ را هاربایم دست طالت یب

 ندارم رو شیدور طالت گهید نمش،یبب ببر منو کنم یم م،التماستیبر نجایا از خدا رو تو ییدا -

 دهد یم جا گرمش دستان انیم را دستانم ییدا

 دکتر؟ ببرمت سرده؟ نهمهیا دستات چرا بشم، لوربون! خدا ای  -

 توپم یم ییدا به و کنم یم درشت چشم د،یآ ینم در نفسم

 !شمیآت شیپ ببر منو گم یم بهت! کنم یم دق شیآت یدور از دارم من -

 زند یم طوفان وسعت به یموج نگاهش یتو ترس

 ...برمتیم یبخوا هرجا باش آروم تو! باشه! ییدا باشه -

 .کند یم میهمراه نشیماش تا و زند یم بؽلش ریز مرا بایتمر و ردیگ یم دورم را دستش و
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 شدن بسته به یدیشد لیم میها پلک. دهم یم هیتک یصندل یپشت به را سرم و نمینش یم هاربایم دست کنار یصندل یرو

 سر نشود بسته میچشمها نکهیا یبرا. نمیبب را آتشم گرید ی کدفعهی و نبندم چشم تا کنند یم مماومت جانم تمام اما دارند

 کنم یم باز ییدا با را صحبت

 آوردم؟ سرش ییبال چه بود، زده آتش صورت تو آرش نکهیا خاطر به یدون یم -

 کند یم سمتم ینیؼمگ نگاه مین



 ...دونم ینم جان ییدا نه -

 کنم یم ؾیتعر ییدا منتظر نگاه یبرا و زنم یم ام آورده سرش که ییبال یادآوری از یلبخند

 ذهنم به یراه چیه یول رمیبگ رو زد آتش چشم یپا که یمشت و یلیس اون انتمام یچطور بودم کرده فکر یلیخ -

 مجسمه کی با شدم تنها خونه تو که بعد کردم میلا تختم ریز رو ؼذام ظرؾ...کنم کاریچ دمیفهم باالخره تا دیرس ینم

 مشتم یتو رو شون همه بود ام نمشه زمان که یروز و کردم خورد رو ینیچ ظرؾ بود اتاق ناتییتز جزء که یسنگ

 ...نره فرو خودم پوست یتو که کردم دستم دستکش دوتا لبلش البته گرفتم،

 به خوش یرو روز دو یکی که دیآ یم ادمی من و کند یم عوض دنده حرص با که است ییدا دست حرکت به نگاهم

 کنم یم تر یلب. کنم یعمل را ام نمشه بتوانم تا بودم داده نشان آرش

 و کردم دراز سمتش به رو دستم شد، کمینزد نکهیهم.فتهیب من ی تله تو تا کردم یم خامش داشتم دم،یخند یم بهش یالک -

 ؟یریگ یم رو دستم گفتم

 زند یم پل نگاهم رود، یم نییپا و باال یسخت با که اش  نهیس ی لفسه به دستش ی برجسته یها رگ از و

 دستم تا ارهیب جلو رو دستش خواسته خدا از و نهینب منو یها دستکش که باشه احمك نمدریا آرش یکن یم باور ؟ییدا  -

 داشت بود زده رو آتش نکهیا یول دمیلرز یم استرس شدم،از هاشون خواسته میتسل حتما گهید بود کرده فکر ره؟یبگ رو

 دستامون نیب از کردم، فرو دستش کؾ رو ها شهیش نرمه زورم تمام با و چسبوندم دستش به رو دستم کؾ. داد یم دلم

 رو دستش خواست یم و دیکش یم داد. شد لیتبد دنیکش درد به اش خنده. ختیر یم نیزم یرو ینیچ ظرؾ یها خورده

 لشنگ رو زهرم تا بودم گرفته محکم رو دستش هم دست یکی اون با و اومدم ینم کوتاه منم یول بکشه رونیب دستم از

 دست اون با" یزد من آتش صورت تو که هیمشت اون مجازات نیا"  گفتم یم و کردم یم نگاش ظیؼ با...زمیبر بهش

 انتمام که بود مهم نیا برام فمط نبود، مهم برام یول نشیسنگ یدستا داشت درد د،یکوب یم من صورت و سر تو آزادش

 دلم کمی تازه کرد، شُره نیزم یرو دستش از که خون! نداشت حك بزنه، منو آتش نداشت حك...رمیبگ ازش رو آتشم

 رو دستش که یولت تهش و داد بهم هم آبدار فحش تا چند و زد پهلوم به لگد تا چند اونم کردم ول رو دستش و شد خنک

 .رفت رونیب اتالم از بود گرفته دستش اون با محکم

 انگار. است رفته فرو هم در شیها اخم  و شده لفل فکش هاربایم.کشد یم ریت یگاه گه میپهلو یرو شیلگدها یجا هنوز

 دیگو یم انزجار با و کشد یم نفس یسخت با. است زده زل نیماش یجلو ی شهیش به فمط اند دوخته روبرو به را نگاهش

 نشه؟ کتینزد زاده حروم اون که نبود اونجا یخر چیه -

 زنم یم یشخندین

 تا زدم رو رگم که یولت همون بشه، کمینزد دادن یم اجازه بهش که کرد یم سحرشون یچطور دونم ینم ییدا...هه -

 ...یخودکش

 یجلو ی شهیش سمت به ضرب با. کشم یم یبلند نیه ترس از و چدیپ یم سرم یتو نیماش ترمز ػیج یصدا کدفعهی

 .رفت یم فرو شهیش یتو سرم حتما گرفتم، ینم داشتبورد به را دستانم مولع به اگر و شوم یم پرت نیماش

 کشدار یها بوق سر پشت از ها نیماش. کشم یم ییدا ی زده بهت و  برافروخته ی چهره سمت به را نگاهم ترس و بهت با

 با ییدا اما. دهد یم ییدا به یبد فحش شود یم رد کنارمان از که ینیماش رانندگانِ  از یکی و زنند یم یاعتراض و

 زده زل من یچشمها یتو یکبود به رو یا چهره

 ؟یخودکش! یزد رو رگت ؟یکرد کار چه مهدا یوا ؟؟!یچ -

 سرم ییبال چه نگفته ترسش از حتما هم بابا. است نگفته یزیچ ییدا به میحرفها از آتش یعنی. دارد خبر کردم یم فکر

 یحت که شده ؾیضع مدت چند نیا اعصابم آنمدر لرزد، یم تنم و ختهیر هم به اعصابم ها نیماش زدن بوق از. اند اورده

 شوم یم رهیخ ییدا یچشمها به التماس با. ندارم هم را بوق تا چند تحمل

 کنه یم تمیاذ بولا یصدا م،یابونیخ وسط کنار، یبزن شه یم ییدا -
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 را آن و گذارد یم فرمان یرو را دستش کؾ عیسر اطرافش، به ینگاه با ستاده،یا کجا که است شده متوجه تازه انگار

 من طرؾ به را اش تنه مین تمام بعد. کشد یم را یدست ترمز و کند یم تیهدا راه ی شانه به را نیماش و چدیپ یم

 رد به و زند یم باال را میها نیآست و ردیگ یم را دستانم حرؾ بدون. ترسم یم خشنش و عیسر حرکت از. گرداند یبرم

 مچ یرو را صورتش. زدیر یم اشکش دوباره. شود یم شیر شیبرا دلم زند، یم زل چپم دست مچ یرو ها هیبخ ی تازه

 زند یم زار و گذارد یم دستم

 .میات شرمنده! ییدا اتم شرمنده -

 عادت مثل دهد، یم بچه شامپو یبو شیموها بوسم، یم را اش یمخمل و یمشک یموها یرو و کنم یم خم را سرم

 دیشو یم بچه شامپو با را شیموها اش یشگیهم

 کنم یم خواهش. نمشیبب تا شمیآت شیپ برسون منو فمط! شد تموم یچ همه...نباش ام شرمنده ییدا -

 دیگو یم تحکم با و کند یم بلند را سرش

 ....اونا خودت؟ با یکرد چکار تو بوده؟ خبر چه اونجا نمیبب بزن حرؾ اول -

 نیا خواهد یم دلم کرده، ورم اش یشانیپ رگ. فهمم یم یخوب به نالصش ی جمله از را نیا است، شده خشک دهانش

 ...ببوسم را تشیحما همه

 .بود یخال آنجا رتتیؼ و محبت نیا یجا چمدر هاربایم! آخ

 .کشد یم دست صورتم یرو ماه ید سرد باد دهم، یم نییپا را دستم کنار ی شهیش

 اندازم یم نیماش یکیپالست فرش به را نگاهم.است کرده خی میپا و دست چند هر دارم یگرفتگ گر

 دهیکش دراز تختم یرو بودم ریاس کی مثل اونجا که من بود، ؼروب یدما دم بود، فرستاده کجا رو همه دونم ینم -

 داشتم ترس از.اتالم تو اومد و شد باز اتالم در دمید کدفعهی! رفتم ینم من ببرن منو خواستن یم هم جا هر البته بودم،

 و داد لشیتحو یدروؼ هی آرش و بود دهیرس بابا مولع همون یول اتالم تو بود اومده هم گهید کباری ییدا. دادم یم جون

 دمیپر تخت یرو از! بشه تنها خونه تو من با تا بود کرده جور رو یچ همه بود، دهیکش نمشه برام. رفت رونیب اتاق از

 از داشتم، ضعؾ. افتاد جونم به یبیعج ی رعشه کی کرد، حس اتاقُ  سرد یها کیسرام یرو که پاهام کؾ ن،ییپا

. دمیشن یم گوشام یتو رو للبم ضربان و نفسا یصدا. بودم نخورده ریس یؼذا کی من اونجا بودن برده منو که یروز

 ...رمیبگ رو یوحش اون جون ای بدم نجات رو جونم ای تا گشتم یم یزیچ کی دنبال شیآت ناموس نجات یبرا فمط

 ام نهیس ی لفسه وارید و در به را خودش تپش پر للبم و است شده خیس تنم یرو مو کشد، یم مرا هم ها لحظه آن یِ ادآوری

 رمیگ یم ینفس یسخت با اند شده خشک اشکم یمجار انگار چکد ینم اشکم. کوبد یم

 رو زشیت کهیت کی. شد کهیت چند و کایسرام یرو دمشیکوب کنم فکر نکهیا بدون و دمید میتخت پا یرو وانیل کی فمط -

 یه زشتش ی خنده با یول ارمیم خودم سر ییبال هی ای کنمیم حمله بهش ای ادیب جلو اگه کردم دشیتهد.گرفتم دستم

. نبود کس چیه.دیچیپ یم خونه تو و گوشم تو خودم یصدا فمط اما.خواستم کمک.دمیکش ػیج دل ته از.شد یم کینزد

 گفت و زد زل چشمات تو ایح یب. چوندیپ هم به رو ام روده و دل ادکلنش یبو واستاد، که ام نهیس به نهیس! کس چیه

 !"...عشمت دست به یبرس نخورده دست ذارم ینم"

 لب کند یم ناخن ناخن را میگلو که یبؽض با. کنم یم حس پشتم ی رهیت و یشانیپ یرو را عرق یها دانه سرما نیا در

 ییدا تا گزم یم لب. لرزد یم میها دندان تا انگشت سر از دوباره. ام گرفته لرار تیمولع همان در دوباره انگار. گزم یم

 دست. بکشم باال طرفش به را نگاهم کند یم مجبورم ییدا زخم پر یصدا. نشنود را میها دندان خوردن هم به یصدا

 کند یم زمزمه هم سر پشت یچارگیب و نفرت و ترس از پر ییچشمها با و کرده فرو شیموها یتو

 !یوا! یوا! یوا -

 میگو یم دلسوزانه و دهم یم لورت را دهانم آب



 ؟ییدا نگم یخوا یم -

 زند یم لب چشمانم یرو شده لفل نگاه با

 !نگو! نه. ندارم رو دنتیکش عذاب طالت! یلرز یم یدار!دهیپر رنگت -

 کشم یم دست میبازوها یرو و کنم یم بؽل را خودم

 .کنه یم اب داره منو درد نیا! هاربایم بگم بذار و کن تحمل کنم یم خواهش -

 ی ادامه مجوز شود، یم خارج شیها لب نیب از زور به که جان یب کلمه کی با فمط و دهد یم فشار هم یرو را شیها لب

 دهد یم کردن ؾیتعر

 بگو -
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 زنم یم زل اند دهیچیپ هم در کوهها کینزد اش یروشن و یکیتار که ییهوا به

 بد ییدا.دیخند یم کثافت کردم، نثارش بودم بلد فحش یچ هر کرد، تر یجر منو زد که رو حرؾ هاهمون بودم؟ کجا -

 طرفم به که رو زد،دستش یم هزار یرو للبم! یبود شمیپ تو حدالل کاش کردم یم آرزو مستانه، و کشدار!  دایخند یم

 یزیت. کنم دفاع ناموسش از بودم داده لول شیآت به من بکنه، خواد یم دلش یؼلط هر واستم تونستم ینم گهید کرد دراز

 و کباری نه رو یزیت بعد. دیخند یم هنوز کردم نگاه اشیح یب یچشمها به و دمیکش دستم رگ یرو رو شکسته وانیل

 ....دمیکش دستم پوست یرو تونستم که یچ هر دوبار،

 .شنوم یم را پوستم شدن دهیبر یصدا هنوز رود، یم مور مور تنم

 گهید کردم یم احساس. کردم یم وداع شیآت با دلم تو و زدم یم  زار و سوخت یم دستم یرو ها یپارگ ردِ  -

 کدفعهی آرش. رفت یم یاهیس چشمام بود، کرده پر رو پام ریز سرد کیسرام و لباسام و دست تمام خون...نمشیب ینم

 و ذاشتم ینم من یول کنه کمکم خواست یم یه و کردم یؼلط چه که دیکش یم داد داشت، برش ترس و اومد خودش به

 خبر بابا به و اورژانس بزنه زنگ شد ناچار و زنم یم رو رگم بازم بزنه بهم دست اگه دمیکش یم ػیج حالم اون با

 برم هوش از که نذاشتم برسن سرم یباال اورژانس یدکترا یولت تا من.داره لدرت یلیخ آدم دمیفهم اونجا من ییدا.بده

 !نزنه دست من به آرش مبادا که

 پس خشونت با و دست پشت با را ختهیر چشمش یپا که یاشک. دزدد یم نگاه نم،یبب را شیچشمها تا کنم یم بلند سر

 .زند یم استارت و زند یم

 .ستین آؾ آتش امروز -



 باد کند، یم که حرکت. داند یم را نیا خوب ییدا و ببرد و بشورد را بدم یها حال تواند یم که است یزیچ تنها آتش اسم

 .ردیگ یم یباز به را سرکشم یموها و. زند یم صورتم یتو خشونت با نیماش نییپا ی شهیش از

 رونیب نزنه ات ممنعه از شیآت یها شراره اون باش مواظب گفتم -"

 !هستن تو مال ها شراره نیا یعنی ش؟یآت یها شراره -

 کند یم گشاد را چشمانش

 "نگیریج نگیریج نذار من دهن تو حرؾ -

 

 یکم ذهنم در که آتش ریتصو تا بندم یم پلک و دهدم یم شالم داخل را رلصند یم صورتم کنار باد براثر که را میموها

 باران خاک عطر با برق و رعد یصدا! است شده تنگ شیبرا دلم چمدر که یوا. ردیبگ جان میها پلک پشت شده، مات

 ؼروب انداخته، چنگ آسمان به ؼروب زنم یم زل جاده به. زند یم ام ینیب یتو آتش سرد ادکلن عطر همراه خورده،

 .است لشنگ چمدر تهران

 میگو یم ییدا به رو میکن یم یط را ریمس که یکم

 ستین نطرؾیا از که یآتشنشان ؟یر ینم اشتباه ییدا -

 زند یم لب ابانیخ به زده زل همانطور ییدا

 گهید مرکز کی رفت گرفت، یانتمال! کنه تحمل رو تو بدون ی محله اون نداشت طالت -

 رود یم ضعؾ شیبرا دلم

 !بشم مهربونش دل لربون -

 اوردین خودش یرو به دارد یسع یول است یزخم شیصدا دهد، یم تکان افسوس به سر اخم با هاربایم

 نون؟ ای شهیم آب براش یبش یابونیب ؼول اون لربون -

 کنم یم زمزمه نشنود، هاربایم که آنطور لب ریز دیآ یم باال نفسم یکم. ردیگ یم جان دلم یکم ییدا خورد حرص از

 " میونیایب ؼول یفدا جونم یا...یابونیب ؼول" 
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 که هست یلبل مرکز دوبرابر بایتمر مرکز نیا مساحت. کند یم پارک بزرگ یآتشنشان کی کینزد را نشیماش هاربایم

 .کرد یم خدمت انجا آتش

 کند یم خاموش را نیماش هاربایم

 بزنم؟ زنگ بهش -

 کنم یم زمزمه کنم نگاه ییدا به نکهیا بدون و نمشیبب دیشا چرخانم یم سمت همه به را میچشمها

 نمشیبب خبر بدون خوام یم...نه -

 نه گرفتم تماس نه باهاش دادم یم انجام رو تو اومدن یکارها و کردم یم یراض رو بابات داشتم که یروز از منم -

 دادم جواب رو تماساش

 میگو یم دلم یتو و کنم یم در ی رهیدستگ بند را دستم

 "؟یند رو جوابش اومد دلت یچطور" 

. ستمیا یم نیماش نیکاب و در نیب بعد و گذارم یم ابانیخ سیخ آسفالت یرو را میپا کی. شود یم باز یکیت یصدا با در

 .رمیگ یم دم کشدار و كیعم است، ظیؼل آتش عطر یبو نجایا چمدر که یوا

 حس یتو یآتشنشان یها نیماش زدن چشمک چراغ نور و ریآژ یصدا کدفعهی. است نشده اهیس و کیتار هنوز هوا

 .ندینش یم ام یینایب و ییشنوا

 !نمیب یم را زند یم رونیب انهیآش از که یبزرگ و لرمز نیماش

 ببلعم نگاهم با را وجودش ی ذره ذره تا شود، یم چشم جانم تمام نم،یب یم راننده کمک لسمت در را آتش و 

 .است شده الؼر چمدر ایخدا.  است کرده هم در اخم فرمش خوش یابروها آن با! دمشید ماه شش از بعد من

. گرداند یبرم من طرؾ به را صورتش که لحظه همان درست ستدیا یم حرکت از متعلماتش تمام با هیثان صدم در ایدن

. است بسته خی گلو انیم میصدا اما کنم شیصدا خواهم یم. نمیب یم را است، من یایدن تمام ریتفس که اش یشمی یگو دو

 بهانه را شیها شیر ته و صورت لمس دلم یوا نمش،یبب ریس دل کی من تا دیایب کش امتیل تا ها هیثان خواهد یم دلم

 کند یم تماضا را شیصدا یها نت تک تک دنیشن میها گوش. ردیگ یم

 ؟یکن یم یخواستگار ازم یدار االن -"  

 کنم یخواستگار ازت من بود امکانش کاش...یه -

 ."رمتیگ یم پس بابات از امیم خودم جاش به بچه، رینگ سخت -

 !بردن آباد ناکجا به منو و آتشم که یومدین 

. باشم او مال توانم یم شرط و دیل یب من و شود یم تمام عمرش فراغ نیا یک ایخدا. رمیگ یم دم هوا از یسخت با

 .شود یم خارج من دید ی رهیدا از اش چهره و چدیپ یم جاده طرؾ به سرعت با نشانیماش

 .کند یم کر را میها گوش رعدش یصدا بعد و روشن را ابانیخ اول یبزرگ برق

 !رفت

 شده تنگ شیبرا دلم چمدر که آخ... بودمش دهیند ریس دل کی هنوز که من. رود یم فرو یکیتار در میایدن رفت، آتشم

 .رمیبگ آرام آؼوشش انیم داشتم دوست. بود

 صورتم یتو باران شود، یم یخال میزانوها ریز. شود ینم دهید شتریب ابانیخ یانتها در یلرمز ی هاله تنها نشیماش از

 .ندارد جان دستم اما رمیبگ محکم در به را دستم کنم یم یسع خورد، یم

 .رود یم آتش همراه دارد روحم انگار

 رمك میها لب یحت یول کنم صدا را هاربایم کنم یم یسع. رود یم جیگ و گرفته یدیشد درد سرم. ندیب یم تار چشمم

 از را جسمم داشتن نگه طالت میپاها شود، یم کنده در از دستم کدفعهی. است شده خشک دهانم و ندارند کردن حرکت



 ی نعره یصدا بعد و چدیپ یم خودم یها گوش یتو افتادنم وحشتناک یصدا. شوم یم پخش نیزم یرو و دهند یم دست

 کند یم میصدا که میابراه دلواپس

 !مهدا! مهدا -

 کنم یم فکر آتش به فمط من و شود یم محو محض یکیتار کی در جهانم و
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 را ام روده و دل دلشوره. ستین خوب اصال حالم. میدار یشناس شهر گشت نوبت م،یگرد یبرم که سخت اتیعمل آن از

 !نه خودم یول دارد خبر ناخودآگاهم که است ولوع حال در یاتفال انگار ندارم لرار و آرام. چاندیپ یم هم به

 .ندارم هم را ام روده و دل شدن رو و ریز با  ممابله توان بدهم، تن روزانه ی برنامه به بدم حال نیا با توانم ینم

 "...حال کل یعل الحمدهلل"  میگو یم هم سر پشت و گذارم یم للبم یرو را دستم

 یعنی است، کرده را مهدا دنید یهوا و حال طالت، یب دلم است، یابر هنوز هوا شوم یم نگیپارک ی محوطه وارد

 داد؟ ربطش" دارد راه دل به دل"  به شود یم

 زل آسمان یاهیس به. دارد پرواز شوق و بماند ام نهیس ی لفسه درون خواهد ینم انگار کند یم یلرار یب آنچنان للبم 

 .لرزد یم شلوارم بیج یتو میگوش که رمیگ یم خنکش یهوا از یمیعم نفس و زنم یم

 هم در اخم یگوش ی صفحه یرو میابراه نام دنید با کشم یم رونیب را یگوش و کنم یم فرو بمیج درون دست آرام

 .کنم بارش درشت و چاریل چند خواهد یم دلم و کشم یم

 زنم یم ؼر و کنم یم لمس را رنگ سبز عالمت

 ....یخواست یم!  آشنا امسال دوست پارسال...میابراه آلا سالم -

 دیگو یم پرخشش یصدا با و پرد یم حرفم وسط میبگو است نیا ترش درست کند یم لطع را حرفم

 .برسون رو خودت فرستم، یم رو مارستانیب هی شنیلوک برات -

 .بپرسم را رفتن مارستانیب لیدل کند ینم میاری یحت زبانم. رود یم میپا و دست از حس. کند یم لطع را تماس و

 "چرا؟ مارستانیب برگشته؟ مهدا نکند!  مهدا...مارستانیب" کند یم تکرار هم سر پشت ذهنم فمط

 .دیآ یم روزگارم به چه داند یم خدا فمط



 نگاه را فرستاده میابراه که یشنیلوک و کنم یم روشن را یگوش نت عیسر. شنوم یم گوشم در را بلندم یها نفس یصدا

 .کنم یم

 .دَوم یم فرمانده دفتر سمت به و گردم یبرم رم،یبگ اجازه فرمانده از دیبا.  دیآ یم ادمی یزیچ اما. دوم یم نمیماش طرفم به

 پرسد یم دلواپس و زدیخ یبرم جا از حالم دنید با کنم یم باز که را اتالش در ش،یبفرما دنیشن از بعد

 شده؟ یطور انیک -

 میگو یم شکسته پا و دست فمط بروم؟ خواهم یم کجا م؟یبگو چه دانم ینم

 !هیاتیح یلیخ ن؟یبد یمرخص من به شه یم...شه یم -

 چرخاند یم صورتم کیمم و اعضا نیب را چشمانش

 .کنم یم نیگزیجا من! برو برو اره! بده حالت -

 مهدا حول ذهنم و فکر تمام. دوم یم نمیماش طرؾ به و دارم یبرم را چمییسو فمط نه، ای کنم یم یخداحافظ فهمم ینم

 رمیبگ ریز را یمرد است کینزد. کنم یم رد هم را لرمز چراغ چند و است دهیچسب گاز پدال یرو میپا. چرخد یم

 فرستاده میابراه را آدرس که یمارستانیب به تا. کند یم ام حواله یدار پدرمادر فحش و کند یم بلند هوا یرو  را دستش

 در طرؾ به و گذارم یم را نیماش آورم یم ریگ که یپارک جا نیاول. کنم یم دارید الموت ملک با خودم دفعه چند برسم

 .دوم یم مارستانیب یورود

. کند یم پر را ام ییشنوا حجم کنند یم آمد و رفت سالن یتو که یمردم ی همهمه شوم، یم که مارستانیب سالن داخل

 نرفته حمام به است یمدت است معلوم و دهیچسب هم به تکه تکه شیموها گرفته، را مادرش چادر یمحل لباس با یا بچه

 .زدیر یم اشک صدا یب و دهیکش صورتش یرو را چادرش هم مادرش. است

 كیعم نفس چند و بندم یم پلک. داشتم را یکار چه لصد که شود ینم جمع حواسم و زنم یم زل میگوش ی صفحه به

 میابراه ی شماره. کنم چکار دیبا دیآ یم ادمی کدفعهی و چدیپ یم مشامم یتو الکل و کننده یعفون ضد ظیؼل یبو کشم، یم

 .رمیگ یم را

 دهد یم جواب که خورد ینم شتریب بوق کی

 ؟ییکجا -

 شدم مارستانیب وارد تازه -

 امیم االن بمون -

 و ستادهیا خت،یر یم اشک که زن آن یروبرو هست گردنش دور که یگوش و دیسف روپوش با یدکتر رم،یگ یم نفس

 .دیگو یم او به را ییزهایچ آهسته

 آرام. دهم یم تکان خودم یبرا یسر وار افسوس ام، آمده اتیعمل لباس همان با شود، یم جلب خودم یها لباس به توجهم

 زیلبر صبرم. جوشاند یم هم با را سرکه و ریس که یگید به است شده لیتبد دلم شیجا به و شده نینش ته لرارم و

 است؟ مانده کجا میابراه پس شود، یم
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 .دیآ یم طرؾ کدام از میابراه نمیبب تا گردانم یم چشم یطرف هر به استرس پر

 ستدیا یم یا لحظه ندیب یم مرا که نیهم م،یابراه. دهم یم لورت را دهانم آب. دیآ یم نییپا ها پله از که نمشیب یم باالخره

 .دارد یبرم لدم طرفم به دوباره و کند یم برانداز را میسرتاپا و

 کش ها هیثان من به او دنیرس یبرا. است کرده جذب یادیز نیزم یها جاذبه را شیها شانه. ندارد نور چشمانش یِ مشک

 ریتکث و رشد میگلو نیب لحظه به لحظه یلعنت بؽض کی. دیآ یم سمتم به دارد نیزم ی کره آنطرؾ از او انگار دیآ یم

 برد یم باال آسمان به رو را چشمانم م،یابراه دنیرس لبل. شود یم

 "سپردمش خودت به ایخدا! باشه نشده یطور مهدام ایخدا" 

 هم با دو هر کدفعهی و میزن یم زل هم چشمان انیم ستاده،یا ام نهیس به نهیس و رسانده صفر به را ها فاصله میابراه

 میکن یم زمزمه

 ...مهدا -

 .مییگو یم را نامش یدیتاک او و یسوال من

 لب رگه دو ییصدا با میابراه بعد و شود یم سکوت از مملو ایدن تمام هیثان چند. بندد یم پلک میابراه و زند ینم من للب

 زند یم

 میبر باال هم با که گرفتم اجازه یسخت به کردم صحبت نگهبان با -

 ی درباره ندارم طالت من میابراه" بکشم داد خواهد یم دل. ندارم گفتن یبرا یحرف اصال. است دهیچسب هم به میها لب

. روم یم آوار و خراب سرش پشت شده، بوکسل که ینیماش مثل من و افتد یم راه میابراه!" نگو من به زیچ چیه مهدا

 کدام ما ممصد. کنند یم ییراهنما بخش کی به را نیمراجع کدام هر. شوند یم له میپاها ریز یآب و زرد و لرمز یها خط

  ... اعصاب؟ و مؽز للب؟ بخش بود؟ خواهد ها خط از رنگ

 .میا ستادهیا یا شهیش وارید کی پشت. برم یم باال را نگاهم ستدیا یم که میابراه

 مارستانیب سبز لباس یتو دهیپر رنگ یادیز یپوست با یدختر. چرخانم یم را تنم تمام و َسر یا شهیش وارید طرؾ به

 .است دهیکش دراز  شهیش پشت ،یتخت یرو آرام

 است؟ من یمهدا نیا. کشد یم ریت للبم

 تختش کنار توریمان. اند کرده وصل ژنیاکس ماسک دهانش به و است شده رهیت و افتاده گود گردو کی لد چشمانش ریز

 خواهند؟ یم چه من عشك جان از ند؟یگو یم چه آن یرو موجدار یها خط آن و

 ند؟ینش یم من نگاه یتو ریت مثل چرا شود، یم كیتزر دستش رگ به شنلگ آن از که یخون ی سهیک

 آمده؟ من یِ مهدا سر ییبال چه 

 اند؟؟ آورده چه میبرا حاال و بردنش یپنهان روز کی

 است؟ من یصدا و سر پر یمهدا نیا

 کند یم میصدا آرام میابراه

 آتش؟ -

 انفجارم باعث شده، دهیکش که ینارنجک ضامن چون پرد یم رونیب دهانش از که اسمم حروؾ یول دیگو یم آرام او

 و کنم یم مچاله مشتم یتو را راهنشیپ ی مهی طرؾ دو خشم با. شوم یم خراب سرش یرو وجود تمام با و شود یم

 دهم یم لرارش مخاطب میسا یم هم به که ییها دندان نیب از. آورم یم فشار اش خرخره به را دستانم

 چه ولت چند نیا یتو تو افتاده؟ براش یاتفال چه ن؟یآورد من یمهدا سر ییبال چه منه؟ یمهدا نیا! بال و درد و آتش -

 افتاده؟ مارستانیب تخت یرو االن مهدا که یکرد یم یؼلط



 . زند یم پس لباسش ی مهی از ضرب با را دستانم و کشد یم نفس ینیب از. کند یم نگاهم ظیؼ با. کشد یم هم در اخم

 دختر نیا وفتادهین ادتی رید کمی! یکرد ولش یتیمولع چه تو خودت نیبب کن فکر! داداش نکن داغ یلیخ! بکش دستتو -

 ه؟؟یک

 به پشت و کشد یم دست شیها لباس به میابراه. شود یم خراب سرم یرو ایدن زند یم صورتم یتو میابراه که یتیوالع با

 نمش،یبب دیبا شهیش پشت  از که یدختر به را نگاهم و گذارم یم سرد ی شهیش یرو را دستانم و  یشانیپ. کند یم من

 دوزم یم

 "اومدم من نیبب پاشو ؟یدیخواب چرا...کردم ؼلط مهدا" 

 گذارد یم ام شانه یرو دست میابراه که شوم یم یحرکت یب همه آن یتماشا محو مهیدل چند

 آتش؟ -

 .زنم یم پس را دستش و گردم یبرم

 !میباش هماهنگ هم با بود لرار -

 تمام یمثنو نیا چرا. رمیگ یم دستانم انیم را سرم و نمینش یم سالن کنار یها یصندل یرو و دارم یبرم لدم حرص با  

 شود؟ ینم

 ندینش یم کنارم میابراه که فهمم یم و گذرد یم یاندک

 !کما تو رفته گفت دکترش -

 .است زده زل شیروبرو وارید به. کنم یم نگاهش مبهوت و گردانم یم طرفش به را سرم ضرب با

 شده باعث کوتاه مدت هی تو ادیز جاناتیه و خونش تو میسد کمبود! یخون کم! هیتؽذ سوء! اعصاب ضعؾ گه یم -

 !کما تو بره و کنه افت بدنش لدرت

 کشم یم صورتم یرو دست. دیآ یم لبم به جان

 ...من یوا یا! من یوا یا! ایخدا -

 است زده خونیشب شیصدا به درد دهد، یم لورت صدا با را دهانش آب

 !گرده یبرم تو خاطر به افتاده، روز نیا به تو خاطر به! کن دعا براش! آتش -

 کنم یم زمزمه یسرد لحن با

 بوده؟ کرده یخودکش یدون یم -

 بزند زل من یچشمها درون کند یم یسع و چرخاند یم من سمت را سرش تعجب با

 ؟یدون یم کجا از تو -

 !گفتم یم بهت یداد یم جواب رو تیگوش اگه -

 شود یم زبر میصدا

 ...بود ریؽامگیپ رو میگوش بود، زده زنگ بهم -

 کند یم لطع را ام جمله

 زده رو رگش نزنه دست بهش زیچ همه یب اون نکهیا یبرا -

 ماه؟ شش نیا در است دهیکش چه! من پناه یب دختر. ردیگ یم درد بدنم یها رگ تمام رگش شدن دهیبر دنِ یشن از
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 !یشد خسته تو باشم سرش یباال من مادر بذار -

 و ها سبزه نیب از را ییها نان تکه و رود یم راه یکالؼ مارستان،یب ی محوطه  یها باؼچه ی گرفته برؾ یها سبزه یرو

 .زند یم نوک آن به و کند یم دایپ ها برؾ

 روم ینم ششیپ از دیاین هوش به مهدا تا یول ام خسته

 !نشدم خسته مامان نه -

 زند یم ضربه نیزم یرو یخی تکه به کفشش ی سرپنجه با میابراه

 بمونه ششیپ دیبا خودش فمط گه یم که است دنده کی نمدریا یول گفتم بهش منم -

  کند، یم کینزد هم به شتریب را کاپشنش طرؾ دو که یحال در هم ترانه که کشم یم باال اش گرفته صورت به را نگاهم

 کند یم امتحان را شانسش

 نیایم در پا از هم شما ینجوریا مونم، یم ششیپ من ن،یبخواب نیبر ساعت چند فمط آتش آلا -

 کنم یم نگاه نفرشان سه صورت به

 .رم ینم ششیپ از من بکشه طول هم سال شش اگه کماست تو روزه شش االن -

 هوا به و کند یم یلار لار هم کالغ زم،یخ یبرم مکتمین یرو از. کشد یم یا کالفه پوؾ یخورد اعصاب با میابراه

 .پرد یم

 ردیگ یم را دستم مامان

 دوتاتونم هر دلواپس آتش -

 ادیب هوش به مهدام دیکن دعا فمط -

 مامان دست به را ؼذا ظرؾ و زنم یم لبخند شیچشمها به جود، یم را نشیریز لب و است زده زل من به ؼم با میابراه

 .دهم یم

 مهدا شیپ برم من..نکنه درد دستتون بود، خوشمزه یلیخ -

 اندازد یم ینگاه ؼذا ظرؾ اتیمحتو به مامان

 مینکن یبستر رو تو اومد هوش به مهدا که کن، رفتار یجور کی ؟ینخورد که هم ییؼذا -

 .مامان خوبم من! بشه خوب مهدا فمط کن دعا شما -

 .زند یم یدلخور اما دیپرام لبخند مامان

 .روم یم میروزها نیا پاتوق طرؾ به چشمانشان ی ؼصه به توجه یب و کنم یم یخداحافظ



 !دواریام اما خسته است،" شب یتنها مرد"  خودم از تصورم اندازم، یم دوشم یرو را کتم

. است شده وصل او به که یلعنت یها دستگاه آن و مهدا کنار. ام گذرانده اتاق آن انیم را روزم شبانه که است روز شش

 ....للبش به متصل توریمان یرو کج یخطها آن و ها بوق بوق آن انیم

 .است شناخته مرا خوب روز چند نیا در کند، یم یگرم سالم نگهبان

 !ام شده تمام گرید که داند یم خدا یول ستمین خسته میگو یم همه به. روم یم باال را ها پله

 پرستار به و روم یم یپرستار ستگاهیا سمت. ستمین شیب یا رانهیو درون از یول برسم نظر به استوار کنم یم یسع

 کنم یم سالم فتیش

 ان؟یک یآلا نیدار یکار -

 اندازم یم آرنجم یرو را کتم

  اتاق؟ تو ببرم هم رو کتم شه یم -

 دیگو یم آهسته و دهد یم لورت را دهانش آب مکث یکم از بعد. کند یم زیآنال را لصدم و نگاه چشمانش با

 دم ینم گزارش یکس به من یول ستین مجاز -

 گذارم یم هم یرو پلک یلدردان با

 ممنون -

 او که کنم زمزمه گوشش کنار را ییحرفها توانم یم تا گفته دکترش. روم یم مهدا تخت کنار و پوشم یم مخصوص لباس

 .دهد نشان العمل عکس ها حرؾ نیا به دیشا دارد، دوست

 اندازم یم تنش یرو را کتم آرام

 حرومت گفتم  منم ؟یخواب یم راحت کاپشنم با یگفت یم ادتهی! یبپوش آوردم کت برات ندفعهیا ،یکرد گم که رو کاپشنم -

 ! باشه

 .نکند جادیا یبد یصدا تا کشم یم تختش کنار اطیاحت با را ام یصندل

 !کن هوا رو رنگتیج نگیریج دختر، پاشو! ینخواب راحت خوام یم ازت ندفعهیا یول -

 !یالعمل عکس نیکوچکتر از ػیدر یول ام کرده ؾیتعر شیبرا روز شش نیا در را داشته دوست چه هر 

 اگر گفت و کرد اش نهیمعا دکتر شیپ ساعت کی. کنم یم صاؾ تنش یرو را کت یها لبه و نمینش یم یصندل یرو

 دستش از ام، شده عاجز و  وامانده. شود یمؽز مرگ ای ینبات یزندگ دچار دارد احتمال دیایب نییپا شیاریهوش سطح

 .است گرفته حرصم

 ریتصو ذهنم یتو افتاده شیبرا که یاتفال از دهد ینم اجازه رتمیؼ. زنم یم زل یسخت با دستش مچ یرو یها هیبخ رد به

 .کنم یساز

 بشود؟ من دق ی نهیآ و فتدیب تخت یرو و دیایب که دهیکش یسخت نهمهیا ایخدا

 زنم یم ؼر آهسته یصدا با

 گذشته؟ خوش من به ینبود تو یکرد فکر ؟یریبگ تماص ازم یخوا یم ؟ شمیپ یگرد یبرنم ؟یزن ینم حرؾ باهام -

 بلد یتند مگه ؟یبود بلد لهر مگه داشت؟ اخاللا نیا از شناختم یم من که ییمهدا مگه ؟یدار دوستم ینجوریهم ها؟

 بود؟

 نسبتا ییصدا با و کنم یم عوض را میها حرؾ ریمس یآن میتصم کی در. رمیگ یم ینفس و کشم یم صورتم یرو یدست

 میگو  یم بلندتر

 به امشب تا اگه بگم بهت صادلانه بذار! شدم خسته وضع نیا از گهید من! خانم مهدا کنم حجت اتمام اومدم امروز -

 زن رم یم کن باور یومدین هوش به امشب تا فمط امشب تا اگه یول! خودتم مال ،یخودم مال... چیه که یاومد هوش

 مهدا ذارم ینم هم رو دخترم اسم شم،یم هم دار بچه ازش! مهربونتر تو از! خوشگلتر تو از! خوشگل زن کی رم،یگ یم



 یخوا یم برگرد، یخوا یم خودته، با میتصم حاال! میزندگ تو یاومد روز کی ادین ادمی گهید تا کنم، فراموشت لشنگ تا

 !برنگرد

 " کنم یم دق دارم گهید برگرد، خدا رو تو"  کنم یم زمزمه دل در و دهم، یم فشار هم یرو را هام لب

 .است مانده باز ماسک ریز که اش خورده ترک و دیسف یها لب به بلندش، و یمشک یها مژه به. زنم یم زل صورتش به
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 یبرا دلم. است شده تنگ شیصدا یها ضرب تکِ  تک یبرا دلم خورد، ینم تکان شیها لب چرا کند، ینم باز چشم چرا

 . است زده لک گفتنش شیآت شیات

 "برگرد الکردار شده، تنگ برات دلم مهدا"   گذارم یم تخت یرو دستش کنار را سرم

 وارید و در نیب از باز یول شود یم اکو گوشم یتو چکند یم شلنگ یتو که سرم یها لطره و ها دستگاه یصدا

 شبانه شش بندم، یم پلک. کند یم جادو را میچشمها و خواند یم خواب ِورد یکس انگار د،یآ یم سکوت سوز مارستانیب

 .روم یم خواب به و شود یم نیسنگ کم کم میها پلک مماومتم تمام با و دهد یم دستم کار یخواب یب روز

 

... 

 ، شود یم جدا است معلك آن در که یمطلم یکیتار آن از ذهنم و شود یم مور مور تنم م،یموها خوردن تکان حس با

 .کنم یم باز یکم را میها پلک یال

 .کند یم رسوخ چشمم در میها مژه یال البه از یجان کم نور

 گرفته یباز به را میموها جان کم و آهسته یزیچ کنم یم حس باز که دارند دوباره شدن بسته به یدیشد لیم میچشمها

 پر مارستانیب اتاق از ریتصو کی را چشمانم لاب تمام و شود یم باز خودش حد نیاخر تا میها پلک کدفعهی. است

 .دیایب ادمی را مکان نیا در حضورم لیدل و هستم کجا که کند پردازش مؽزم تا کشد یم طول یاندک و کند یم

 .گردانم یبرم مهدا ی چهره طرؾ به را صورتم و دارم یبرم تخت یرو از را سرم شتاب با

 دهیکش دستش سمت نگاهم. است بسته شیچشمها کرده، النه اش دهیپر رنگ صورت از یلسمت یرو جان کم نور همان

 دم؟ید خواب یعنی است، حرکت یب هم دستش شود، یم

 .شود یم حبس و کند یم گم راه نهیس یتو نفسم نم،یب یم را اش دهیکش انگشتان جانِ  کم حرکتِ  کدفعهی

 "کرد حرکت انگشتانش هاشم، یبن لمر ای" 



 .دهم حرکت تواند یم را میپاها یول است آمده بند زبانم یول بزنم داد خواهم یم

 و جانیه. زنم یم نفس نفس. ستدیا یم دنمید با پرستار. دوم یم یپرستار ستگاهیا طرؾ به. است شده داغ میها مهیشم

 پرسد یم شتاب با. کند یم شُره پرستار چشمان از سوال و ترس

 شده؟ یطور ؟ انیک یآلا -

 از نمیب یم االن یول بزنم بال بال نهمهیا یموضوع یبرا بتوانم کردم ینم فکر حال به تا اصال هستم، تر زده جانیه من

 آورم یم زبان به را کلمات شور از پر و عیسر است، دهیدو پوستم ریز یا بچگانه یها حس مهدا، برگشتن

 !خورد تکون انگشتاش! خورد تکون! خورد...تکون -

 مهدا اتاق طرؾ به و دیآ یم رونیب ستگاهیا داخل از عجله با نم،یب یم هم پرستار نگاه یتو را یناباور و یخوشحال

 .دود یم

 و کند یم یاندک حرکت انگشتانش دوباره. کنم یم نگاهشان من و کند یم چک را مهدا حال روم، یم دنبالش هم من

 زنم یم لب من و ندیب یم را انگشتانش تکان پرستار

 !داد تکون رو انگشتاش نیدید -

 کند یم نگاه من به ذوق با

 ومدهین یکس تا بردار رو کتت! دمید -

 .زند یم رونیب اتاق از شتاب با و

 کنم خبر رو دکترش دیبا -

 .خورد  تکان هم شیها پلک نظرم به دارم، یبرم میمهدا جسم یرو از را کتم

 کنم یم شیصدا آرام

 مهدا؟ -

 و دهم یم هیتک یا شهیش وارید به و روم یم عمب لدم کی نمیب ینم که یالعمل عکس چیه. شوم یم كیدل صورتش درون و

 شوم یم شیتماشا محو

 "کردم؟ یم دتیتهد دیبا حتما! دلم و جون دختر؟ یبرگشت" 

 که لیبد یب حس کی. است گرفته راه جانم ی ذره ذره در شاهراه مثل و دهیپاش هم از للبم انیم نور از یا گلوله مثل ذوق

 .است انداخته ولوله به را میها رگ

  کنم یم شکر را است یکینزد نیهم که ییخدا و بندم یم پلک

 "نعمة کل یعل الحمدهلل" 
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 ستین مهم زد،یر یم میها سرشانه و سر یرو آلبالو یها شکوفه چون برؾ یها لطره ام، ستادهیا برؾ آرامِ  بارش ریز

 .است بهشتیارد ها فصل ی همه یباش که تو اسفند، ای باشد مهر

 پوستم ریز نگاهش یگرما رند،یگ یم جان نظرم یتو مهدا چشمان" بوق...بوق... بوق" رمیگ یم گوشم کنار را یگوش

 !یندیخوشا یگرما چه دود، یم

 چدیپ یم گوشم یتو میابراه ی دلهره از پر اما خوابالود یصدا باالخره

 ...مهدا ؟یزد زنگ شب ولت نیا آتش؟ آتش؟ -

 .ببندد را جمله کند ینم شیاری زبانش و

 یهوا یسرد از.اند رسانده خدا آسمان به را انگشتانشان برگ یب یها درخت. دیآ یم فرود ام گونه یرو یبرف ی دانه

 کنم یم زمزمه است،  یخوش ارتعاش از پر که یصوت با یگوش یتو و رمیگ یم یمیعم دم ماه ید

 !شناخت منو میابراه شناخت، منو کرد، باز رو چشمهاش! اومده هوش به مهدا...میابراه-

 لرزد یم شتریب همه از میصدا لرزد، یم شوق از جهانم لرزد، یم دلم لرزد، یم میلبها

 !شناخت منو -

 ندینش یم جانم به میابراه یصدا نیریش بهت

 .رسونم یم رو خودم االن...اومد هوش به خدا یوا...؟اومدیچ -

 !یخداحافظ بدون. شود یم لطع تماس و

 بؽل تنگاتنگ مرا نگاهش.کرد من دنید ولؾ را نگاهش آمد هوش به تا دلبر، جذابِ  دختر. گزم یم لب زنم، یم لبخند

 .است للبم ذوب حال در هنوز اش یمشک یگو دو حرارت بود، گرفته

! میها لب و چشمها لفل. بود شده میابرو یرو یشکستگ ردِ  لفل شیچشمها دیآ یم ادمی. کشم یم میها شیر ته یرو دست

 حواس، یب او و دیپرس یم سوال میمهدا از دکتر. کرد فتح اش زنده نگاه با را ام چهره یبلند و یپست ی ذره ذره اصال

 !بود من چشمان یپ حواسش

 شدت برؾ یها دانه آمدن فرود نم؟یب یم ابرها انبوه نیب از را ها ستاره که ندارد تعجب یجا کنم، یم بلند آسمان به سر

 .است کرده باران پولک را نیزم و گرفته جشن هم آسمان. ردیگ یم

 گفت و کرد من به رو سر آخر دکترش

 !انیک یآلا گه یم نگاهش با کنم یم سوال یچ هر من کنه، نگاه رو تو فمط اومده هوش به انگار -

 یمیدلا کردند ترک را اتاق که گروهش و دکتر. زدند لبخند شیپرستارها و او و انداختم ریز به سر خجالت از من

 .کردند یم یدلتنگ رفع هم با مانیچشما و بود دوخته هم به یکالم و حرؾ بدون ما نگاه و گذشت یطوالن

 تا دیشا گفت دکترش. شد بسته شیها پلک آرام آرام و گذاشت اثر داروها دوباره که دیکش طول مانیچشم ارتباط آنمدر 

 داشت، هم تکلم لدرت اگر مهدا نداشتم شک من یول است یعیطب امر کی نیا و باشد نداشته تکلم لدرت روز دو یکی

 .کند نگاهم فمط داشت دوست ساعت آن

 .کرد یم رسوا را چشمانش یمشک دنم،ید یبرا الشیاشت و کرد یم شره نگاهش از یدلتنگ زد یم که پلک

 .بدهم را مهدا آمدن هوش به خبر و بزنم زنگ میابراه و مامان به آمد ادمی رفت، خواب به که مهدا تازه

 .بخوابم ریس دل کی ولت چند از بعد خواهد یم دلم. کنم یم بلند گردنم کنار را کتم ی مهی یها لبه

 .کند یم یتداع میبرا را یزندگ م،یپا ریز ها برؾ شدن خورد یصدا و دارم یبرم لدم ها برؾ یرو



 

 

 توست یصدا من نبض که دلم با تو یا کرده چه" 

 "توست یهوا من فکر که سرم با تو یا کرده چه
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 گرید روز چند و بوده العاده فوق یبهبود در شرفتمیپ دکترم ی گفته به ام، شده خسته ام، کرده نگاه وارید و در به بس از

 شوم؟ آزاد حبس نیا از گذارند ینم چرا خوبم میگو یم که خودم یول کند یم مرخصم

 کنم یم صدا را کند یم یپرستار من از مادرانه که یزن حوصله یب 

 ا؟یرو مامان -

 دهد یم جوابم مهر با و کند یم نگاهم اش مطالعه نکیع پشت از. بندد یم را لرآنش

 جانم؟ -

 کجاست شیآت -

 است محبت از سرشار چشمانش

 زمیعز فتِ یش! یپرس یم که هزارمه ی دفعه نیا -

 کشم یم یا کالفه نفس

 اد؟یم یک خب -

 !ماللات ولت! دو ساعت یپرس یم که باره نینهم و نود و نهصد ی دفعه نمیا -

 به و شده پاک شیجاها یبعض یا لهوه رنگ که وارید یرو شکل رهیدا ساعت به و دهم یم فشار هم یرو را میها لب

 ؼر. دهد یم نشان را مهیدل کی و پنجاه و هفت ساعت یها عمربه. زنم یم زل داده رنگ رییتؽ نیچرک لرمز رنگ

 زنم یم

 خب! شهینم تموم هفت ساعت فتشیش مگه هم بعدش کار، سر رفته روزید چرا شده، تنگ براش دلم من ایرو مامان -

 !گهید ادیب االن

 کند یم نگاهم كیدل و گذارد یم دستش کنار زیم یرو را لرآنش

 !نجایا ادیب ستین لرار! بشه تموم که هم فتشیش! نره هم سرکار -

 کنم یم صدا را نامش بهت با



 خب؟ چرا! ایرو مامان -

 اندازد یم باال ابرو

 ! نینامحرم هم به شما -

 چرخانم یم حدله یتو را میچشمها

 ؟یدور هم باز یدور نهمهیا بعد گه،ید نینباش حال ضد ایرو مامان -

 زند یم لبخند

! سرکار نره خواست ینم هم خودش برعکس باشه، تو مواظب ادیب تونه ینم که نینکرد عمد تا یول ستمین حال ضد -

 !کردم مجبورش

  دهم یم نیچ را صورتم یاعضا

 هوش به من تا بوده من سر یباال روز شش اون نینگفت خودتون مگه اومد؟ دلتون چطور رم،یبم براش یاله یآخ -

 ام؟یب

 !چرا خب -

 چمیپ یم انگشتم دور را ام  ملحفه ی گوشه

 جدا هم از بازم دیبا چرا شده ذره هی براش دلم من م؟یشد نامحرم حاال م؟ینبود نامحرم اونجا ه؟یچ فرلش االن خب -

 م؟یباش

 !نینش جدا هم از گهید عمد بعد عوضش دیکن تحمل کمی االن فمط! نیفهم ینم تا دو شما بگم هم اگر را دشیبا -

 ایرو مامان از دهم یم فشار بالشت یرو را سرم ظمیؼ از. بندم یم پلک نیدلچرک و دهم یم فشار هم یرو را میلبها

. است خطرناکتر هم آتش اسالم از اسالمش! میهست نامحرم دیگو یم میزن یم پرپر هم یبرا میدار که حاال. هستم دلخور

 .دهد یم ریگ ما به نجوریا حاال و دهیچش را عشك طعم هم خودش گفته آتش است خوب تازه

 زند یم حرؾ تلفن با بفهمم شود یم باعث ایرو مامان یصدا است، بسته چشمانم که همانطور

 ینباش خسته گلم پسر سالم -

 بپرد رونیب ام نهیس تنگ از خواهد یم یتاب یب یماه چون للبم و رود یم ضعؾ پسرش یبرا دلم

 !ظهره بعداز دو ساعت! ماللات ولت گفتم صبح؟ هشتِ  ساعت االن؟ -

 دیایبرب مادرش پس از اتش دیشا شود، یم رو و ریز لرار یب دلم

 !ایب دو ساعت کن استراحت خونه برو..مارستانیب دم یایب شهینم لیدل که یاومد کار سر از خب -

 !ندارد یدور طالت هم آتشم ایخدا

 !خوابه االن هم مهدا! خونه برو نزن، چانه من با آتش -

 کنم یم باز را میچشمها عجله با

 !!دارمیب من -

 .آورد یم نییپا گوشش کنار از را یگوش و خندد یم بلند یصدا با ایرو مامان

 برخورد بهش کنم فکر کرد، لطع -

 با دوباره. بشود ناراحت آتشم دارد حك. است آورده در را شورش گرید ایرو مامان نیا والعا کنم یم نگاهش چپ چپ

 .شد خواهد تمام یک ییجدا نیا. بندم یم پلک لهر
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 و کت. شوند یم اتاق وارد ترانه و میابراه و آتش که دهد یم نشان را دو به مهیدل چند رفته و رنگ ساعت باالخره

 که خندم یم ػیدر یب و کنم پنهان را ذولم پر لبخند توانم ینم. برد یم دل که دهیپوش یدوخت خوش یسنگ زؼال شلوار

 زند یم پچ گوشم دم ایرو مامان

 !باش داشته دوستش دل به شن، یم پررو زود مردا نده نشون رو التیاشت نمدریا -

 کنم یم نگاهش شده، گرد چشمان با

 ها؟ شماست پسر ا؟یرو مامان -

 دیگو یم جانب به حك

 !تونهیخوشبخت مهم باشه؟ یک هر -

 لبها کنم یم یسع و کشم یم خجالت بودم کرده او به نسبت شیپ ساعت چند که یلضاوت از شود، یم دور تختم از یکم و

 .کنم جمع را لبخندم و

 اتصال خط توانم یم مگر هم جنبه یب منِ  و کند یم نگاهم فمط و داده هیتک سرش پشت وارید به همه از دورتر آتش

 کنم؟ لطع را نگاهمان

 چشمانش و لبها حرکات با و گذارد یم دستم کؾ کوچک ی برگه کی دهد یم دست یولت و دیآ یم کمینزد ترانه

 .است داده آتش را برگه که فهماند یم

 .دیآ در نظم به من للب ضربان گذارد ینم پسر نیا آخر شود، یم احساس از زیلبر دلم و فشارم یم مشتم نیب را برگه

 اورد یم گوشم کینزد را دهانش و کنم یم میتنظ را سرم پشت بالشت هاربایم

 !رانیا انیب تونن ینم فعال که افتاده اونجا ییاتفالا کی...بودن دلواپست یلیخ رسوندن، سالم عادل و نیمه -

 همان با و خندد یم محبت با. کند یم رصد سوال یکل را هاربایم یچشمها و دیآ یم در یدلواپس رنگ به نگاهم رنگ

 دهد یم ادامه آرام لحن

 دم یم حیتوض برات بعدا نپرس یزیچ فعال -

 .زنم یم پا و دست یدلواپس و ذوق انیم من و کند یم تعارؾ ینیریش ایرو مامان. ستدیا یم راست و

 است نوشته یشعر شیرو. کنم باز را مشتم انیم ی برگه کند یم وادارم مشتم، انیم کاؼذ زیت یها لبه یزبر

 ...اّما دلم با یکرد چه یدان ینم دیشا خودت" 

 !یبرد را سرسخت آدم کی دل



 ! *"لّوت خدا

 دانم ینم. برم یم باال آتش پرعطش و حرؾ پر یچشمها تا را نگاهم کاؼذ، یرو شده نوشته یبایز یخطها یرو از

 .گذارد ینم اشتراک به را شیصدا یحت که کرده حتشینص چطور ایرو مامان

 دهد یم لرار مخاطب را میابراه ا،یرو مامان که ام شده گم نگاهش شمی انیم

 خبر من از بهتر خودتون که هم تا دو نیا ی عالله از م،یکن ارتیز رو جون مهدا یبابا مامان، هنوز نشده لسمت واال -

 م؟یکن یخواستگار شما از رو دخترمون میتون یم... یول رفتارم نباشه درست دیشا راستش!نیدار

 ایرو مامان! کوبد یم وارید و در به را خودش للبم و شود یم حبس ام نهیس یتو نفس. شود یم سکوت اتاق تمام کدفعهی

 ی چهره تا نگاهم. پرد یم باال شیابرو یتا کی و شده رهیخ مادرش یها لب به هم او که کنم یم نگاه آتش به گفت؟ چه

 و ردیگ یم یمیعم دم. برد یم فرو شلوارش یها بیج داخل را دستانش و اندازد یم ریز به سر که شود یم دهیکش میابراه

 زند یم لب نشسته شیصدا یتو که یحزن با

 ...رمیبگ میتصم مهدا یبرا من ستین یولت تا داده من به تام وکالت مهدا یبابا پنهون چه شما از -

 دهد یم ادامه و اندازد یم شیحرفها نیب مکث یکم

 ...امیب حساب به مهدا بزرگتر من اگه! ادیم حساب به ظلم تا دو نیا یدور گهید کنم یم فکر شما مثل منم -

 دیگو یم و کند یم ام یمشک یچشمها لفل را نگاهش

 !دیزد خودتون دختر سر دیزد یگل هر نییما بزرگتر خودتون من نظر از -

... پدرم و مادر بدون مارستانیب انیم حاال، یول بودم لحظه نیا منتظر یادیز یروزها من کنم، هیگر ای بخندم دانم ینم

 .زمینر اشک عمرم خبر نیبهتر انیم تا گزم یم لب یول ببارم بهار ابر مثل دارم دوست شکند، یم دلم چرا دانم ینم

 دیگو یم وار زمزمه و کشد یم آؼوشم به تنگ ترانه

 جلبک باشه مبارکت -

 دهم یم را جوابش کرده خانه میصدا یتو که یؼم وبا اورم ینم کم هم من

 ببند -

 .میزن یم یجان کم لبخند دو هر و

 دیگو یم ایرو مامان

 مارستان؟یب تو میاریب عالد نظرتون به راد یآلا -

 شود جلب او به همه توجه تا کند یم صاؾ صدا آتش که چهارتاست تا دو دو حال در میابراه

 !ندارم دوست ینجوریا من تون اجازه با -

 کند ینم نگاهم او اما زنم، یم زل اش چهره به

 میریگ یم عمد مراسم بعد بشه مرخص مارستانیب از مهدا میکن یم صبر -

 ندارد؟ لیم من به او هستم طالتش یب من که نمدریا یعنی بفهمم، را مخالفتش لیدل تا کرد یم نگاهم کاش

 بر در را جسمم خودش لبل ادکلنش یبو د،یآ یم کمینزد. شود ینم دهیشن یحرف هم گرید چکسیه از ام، مانده مات

 ردیگ یم

 !رمیگ یم محضر ولت بعدش یروزها یبرا!یمرخص گهید روز دو گفت دکترت! جان مهدا -

 یلیخ که ورم ؼوطه آتش کن خراب اسالم یفکرها نیب. خواهد یم را دنشیبوس دلم و کند یم پر را میچشمها حجم شیلبها

 از همه از لبل و کند یم یخداحافظ آهسته. دیربا یم انگشتانم نیب از را بود رسانده دستم به لاصدش که یا برگه عیسر

 .شود یم خارج اتاق



 " گرفت؟ پس را اش نامه چرا!  اِ " 

 .است دهینفهم را آتش کار نیا یعنی که اندازد یم باال شانه میبرا که زنم یم زل ایرو مامان به پناه یب

 .رمیگ یم یمیعم دم است، کرده بؽلم عطرش هنوز رود.یم که او

 .زند یم رونیب اتاق از هم ایرو مامان آتش سر پشت
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 شود یم پاره افکارم ی رشته و کند یم صحبت به شروع میابراه که شده رهیخ رفتنشان به نگاهم

 دیبا! دهینرس هنوز...رانیا بفرسته بابات رو مدارکت بوده لرار برم، بابات لیوک دفتر و پست ی اداره دیبا من -

 بدم انجام رو هاش یریگیپ

 کنم یم نگاه ییدا به خسته

 ؟یکن ینم پنهون من از رو یزیخوبه؟چ حالشون ییدا -

 کند یم مهمانم یگرم لبخند

 رو یچیه ی ؼصه گهید تو کنم،  درست رو یچ همه دم یم لول بهت! بگم تو به ندارم دروغ من! خوبه حالشون -

 باشه؟! نخور

 لرزد یم گوشم ریز شیصدا ارتعاش چسباند، یم اش نهیس به را سرم شود، یم گرم بودنش به دلم

 ...کن اعتماد بهم! یبخور ؼصه دینبا گهید تو ،یبش تیاذ ذارم ینم گهید -

 کنم جدا میابراه ی نهیس از را صورتم تعجب با شود یم باعث ترانه یصدا

 !ریبگ فاصله من شوهر از یه یه -

 چرخاند یم انگشتش یتو را اش حلمه که کنم یم نگاهش گرد چشمان با



 ؟یچ -

 گذارد یم ام گونه یرو را دستش کؾ ییدا

 میکرد عمد ما -

 کنم یم دنیپرس سوال به شروع یشاک و شود یم ییدا نگاه وصل نگاهم

 کردن تموم من حك در رو رفالت نایا خدا یوا ن؟یبود هول نمدریا من؟ بدون ن؟یکرد چکار -

 زند یم پچ شیها لب حرکت با ترانه

 ببند -

 ردیگ یم دستانش در را صورتم طرؾ دو ییدا

 !مهدا -

 !دوتون هر با! باهاتون لهرم! نزن صدا گهید منو اسم -

 نیبب منو -

 بندم یم پلک لهر با

 نینامرد یلیخ! نمیب ینم -

 گذارد یم شینما به را شیصدا لحن تحکم با

 !کن نگام -

 زنم یم زل چشمانش یمشک به یدلخور با

 ...افتاد یاتفال کی یرفت که تو -

 رمیگ یم نگاه یدلخور با

 بتراش بهانه آره -

 زند یم یتلخ لبخند

 کردم تصادؾ -

 کشم یم یبلند نیه ترس با

 !یکن ریدرگ منو عواطؾ نیکرد که یکار یبرا که زشته یلیخ هاربایم -

 افتاد اتفاق ماه شش نیا یتو که هییزایچ از یکی نمیا نشو هم دلواپس! نخور حرص بکنم، یکار نیهمچ دیبا چرا آخه -

 دیفهم رو حالم مادرم نه خدا شکر بود، دهید صدمه نخاعم دختر، بود بد یلیخ حالم! بود یبد تصادؾ! یندار خبر تو و

 ...که هم تو! خواهرام نه

 ردیگ یم ینفس او و شود یم یخال دلم ته و شود یم جمع چشمانم یتو اشک

 شد و میکرد عمد مارستانیب یتو و کرد یراض رو اش خانواده تا کرد تالش یلیخ ترانه کنه، مرالبت ازم نبود کس چیه -

 !من پرستار

 کنم یم تماشا را چشمانش شهر ینگران با

 والعا؟ -

 مشت را للبم یبیعج ؼم و ترس و کنم یم پردازش ذهنم در را افتاده اتفاق آنچه. کند یم دییتا سرش آرام حرکت با

 خواند یم تمیر با ترانه که کند یم

 !یباش تو پرستارم دیشا کنم تب یاله -



 دهم یم تکان شیبرا افسوس به یسر. کند یم اشاره خودش به انگشت با و

 ...بکنن جونت به جون -

 دهم یم ادامه و خورم یم را حرفم ی هیبم

 ....کنم بارت درشت تا چند بود حمت وگرنه یشد مییزندا االن که ؾیح -

 

 

 

 

 آتش#

 

 

 

 درون. شود یم صحبتش منتظر و گردم یبرم. کند یم میصدا و دود یم دنبالم مامان زنم، یم رونیب که اتاق در از

 زند یم زل چشمانم

 آتش؟ -

 فهمم یم را سوالش منظور

 !رو بودنش کنم لفله چند خوام یم! خوامش ینم مهین و نصفه گهید یول داؼونم شیدور از آره -

 زند یم لبخند افتخار با مامان

 یکن یم ینگار نامه دمینفهم ینکن فکر -

 اندازم یم ریز به سر و کشم یم میموها یتو یدست

 دم یم نامه مردم دختر به یرستانیدب یپسرا مثل ؟یکن یم وادار ییایکارا چه به منو مامان ینیب یم -

 شهیم خاطره براتون ناشیهم -

 کنم یم نگاهش تشکر با و آورم یم باال چشمانش تا را نگاهم

 ششیپ پدرش و مادر نمیب یم احوال و اوضاع نیا تو یولت زنه، یم شمیآت هاش ییتنها ،یهست کنارش که مامان ممنون -

 کم حمش در دینبا...ادیم خوشم تشیشخص از! هیصبور و یلو دختر مهدا...بزنم حرؾ باهاش شهینم باز نطمم ستنین

 منم ستنین اونا که حاال دینبا! کنم صحبت باباش با و رمیبگ میابراه از رو باباش ی شماره کردم لصد بذارم،

 !کنم فراموششون

 !مِ یفه نمدریا پسرم که خوشحالم بدم، بهت رو شنهادیپ نیهم خواستم یم منم پسرم، نیآفر -

 میگرد یبرم میابراه سمت به دونفرمان هر میابراه یصدا با

 ن؟یندار یکار ما با خانم حاج -
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 کنم یم زیتم را نگیس

 ارم؟یب یچا من اومدن مهمونا یخوا یم اصال کنم؟ کمکت -

 زنم یم شکمش به آرنج با

 امیبرب خودم پس از بلدم خودم!  کن کمک شوهرت به اتاق تو برو ترانه! اصال! نه -

 اومد دردم یه -

 اندازد یم باال شانه و

 نزن گند خواهشا فمط بکن خواد یم دلت یؼلط هر اصال -

 کنم یم درشت چشم شیبرا

 ببند -

 کند یم بلند صدا هال یتو از ییدا

 ستین مدرسه نجایا نیبزن حرؾ هم با لشنگ دخترا -

 میزن یم خنده ریز هم با و میکن یم نگاه هم به ترانه و من

 نه؟ مگه باشه ناظم آلا ادیم بهش -

 میراض ازش من کنه ادب رو یکی تو و باشه بلد یناظم اگه آخ -

 کشد یم سر پشت از را میموها

 نکنه پسندت شیآت یاله! یاریم در رو خواهرشوهرا یادا همش مهدا یلوس یلیخ -

 برم یم باال شیبرا اشاره انکشت

 !بردم رو دلش! دلبرم نمدریا هم بعدش! شیآت نه آتش -

 دهد یم ُسر انگشتانم نیب را انگشتانش آرام. میخند یم هم با که دیآ یم ابرو چشم و کند یم کج یدهن میبرا

 بمونم؟ شتیپ آشپزخونه تو یدار دلهره ای ییتنها اگه یشوخ از یجدا حاال -

 روم یم فرو فکر یتو و دهم یم یکم فشار مشتم انیم را انگشتانش

 باشن؟ شمیپ دینبا مادرم و پدر تیمولع نیا تو چرا... ترانه -

 کند یم بؽلم

 . ..میکرد لبول یخوندگ فرزند به رو تو تییدا و من کن احساس نازم، جلبک فکر تو نرو! ها ینکن بؽض...جونم یا -

 دیگو یم متفکر و گذارد یم لبش ی گوشه را اش اشاره انگشت د،یپا یم را میسرتاپا شود، یم جدا من از

 !یؼول بچه کمی فمط اوم -



 میگو یم ظیؼ با و کنم یم شیپهلو ی حواله یمشت

 !ییدا زن شو دور چشمام یجلو از -

  دهد یم لر آشپزخانه وسط ترانه

 باد مبارکش شاهللیا لشنگه، چمدر عروس -

 و آب خوش داماد"  دهد یم ادامه او و رمیگ یم نشانه طرفش به خنده با و دارم یبرم مالله کی یظرف جا یتو از

 "رنگه

" بادا مبارک بادا بادا" خواند یم را شعرش ی ادامه و خندد یم ذوق با و دهد یم یجاخال. کنم یم پرت طرفش به را مالله

 .پرد یم رونیب آشپزخانه از و فرستد یم بوس که دهم یم تکان شیبرا افسوس به یسر

 ی رابطه است درست. شود یم خشک میلبها یرو لبخند. آورد یم هجوم سمتم به دوباره میدردها تازه رود یم که او

 کمبود لحظاتم تک تک درون. است شده تمام گران میبرا یلیخ تیمولع نیا در نبودش یول نداشتم مامان با یا عاشمانه

 !شیها خیتوب و هشدارها تمام با! خواهمش یم داده لورت عصا همانطور من. کنم یم حس را شیحرفها و خودش

 را خودم اشپزخانه داخل من و اند داده رییتؽ من خواستگار خاطر به را دکورش و کرده زیتم را خانه ییدا و ترانه

 .ام کرده مشؽول

. ام کرده دم هم یچا و ام دهیچ ظرؾ یتو را ها ینیریش. ام گذاشته ینیس یتو و ام شسته را، دهیخر ییدا که ییها فنجان

 یخوب حال و حس یکتر لل لل یصدا زنم، یم زل اپن یرو ساعت به. است دهیچیپ آشپزخانه داخل دم تازه یچا عطر

 لمس حواس یب را یزیروم ی برجسته یها گل. نمینش یم اپن به پشت ،ینهارخور زیم کنار یفلز یصندل یرو. دارد

 دیآ یم ترانه و ییدا زدن حرؾ یصدا.خواهد یم را بودنش دلم کنم، یم ارزو را بابا لامت و کنم یم

 اونورتر؟ میبذار رو بزرگه زیم اون نبود بهتر -

 بهتره همونجا خانمم نه -

 ...سوئد یحت و یآتشنشان تا گرفته مدرسه از رد،یگ یم راه ییجا هر فکرم و کنم یم را میها ناخن کنار پوست شان،یپر

 مهدا؟ -

 نگاهم دلسوزانه کنم یم که نگاهش. ام نشده متوجه را آمدنش که ام رفته فرو فکر در آنمدر. پرم یم جا از ییدا یصدا با

 .کند یم

 ؟یناراحت -

 مگر.است دهینچش را آرامش طعم هنوز هم خودش ده،ینکش زحمت میبرا کم ییدا کنم، میتمس ها نیا نیب را میها ؼم دینبا

 زنم یم لبخند زور به.بدهد سامان و سر هم مرا بخواهد که است سالش چند خودش

 یدیکش زحمت برام یلیخ ییدا ممنون...دارم استرس فمط! نه -

 بوسد یم را میموها یرو و چسباند یم اش نهیس به را سرم

 ...ومدیبرن ازم نیا از شتریب! نشد یول کنم ستیر و راست برات رو یچ همه خواست یم دلم -

 بوسم یم را اش نهیس یرو

 کنم؟ دایپ کجا از مهربونتر نیا از ییدا -

 کند یم نگاهم دلت با و ردیگ یم فاصله من از کدفعهی

 مهدا؟ یراست -

 جانم؟ -

 ده؟ ینم ریگ بهت یابونیب ؼول اون ؟یکن ینم سرت شال -

 شوم یم بلند یصندل یرو از عجله با



 شالم؟ کو یراست ،یگ یم راست یوا -

 گردم یبرم طرفش به و ستمیا یم کدفعهی و دوم یم هال طرؾ به

 !ییدا -

 هوم؟ -

 باشه؟! یابونیب ؼول نگو بهش -

 زند یم لبخند

 کن دایپ رو شالت بچه برو -
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 یجلو آتش با خاطراتم تمام و رود یم تند دور یرو للبم. چسبد یم آشپزخانه یمیگل فرش به میپاها خانه، زنگ یصدا با

 .ردیگ یم جان یلعاب و رنگ خوش یها ینماش چون نگاهم

 .لرزاند یم را پشتم ام، خانواده نبود یول رود یم ضعؾ شیبرا دلم. ام ستادهیا تیمولع نیا در باالخره کنم ینم باور

 دود یم آشپزخانه داخل ترانه

 من؟ دست بده رو گل انیک یآلا االن! عروس جلبک ،یشد مجسمه چرا گهید ایب -

 دیسف راهنیپ با یمشک شلوار و کت که نمیب یم را آتش و کشم یم سرک د،یآ یم هال از یاحوالپرس و سالم ی همهمه

 را دستم ترانه. زند یم رونیب میها گونه از حرارت و گزم یم لب. کند یم یدلبر لباسش یتو عجب و دهیپوش یجذب

 .کنم یم مرتب سرم یرو را شالم من و کشد یم

 که یحال در ها آن سر پشت و آخرتر آتش و اند شده خانه وارد اول یجوان دختر همراه ایرو مامان م،یستیا یم هال وسط

 من از آهسته ترانه. شود یم زوم ما سمت نگاهها تمام. میکن یم سالم ترانه همراه. اند ستادهیا دهد، یم دست ییدا با

 کند، یم برانداز را میسرتاپا که آتش نگاه با. برود نییپا ای دیایب باال رود یم ادشی ام نهیس انیم نفسم. ردیگ یم فاصله

 رز گل كیتلف یگل دسته. ردیگ یم طرفم به را گلش دسته و افتد یم جلو همه از که دارد یبرم یبلند لدم. شوم یم ذوب

 عطر. است اورده هیهد میبرا کدفعهی را بودم کرده مشیتمد ییآشنا زمان از من که ییها گل تمام انگار م،یمر و سرخ

 گرفتن یبرا کنم یم دراز دست. کند یم خانه ده،یچیپ فضا در که آتش سرد عطر نیب و زند یم ام ینیب ریز میمر ظیؼل

 نفسم! من دستان عکس بر است داغ دستانش. کند یم دایپ اتصال هم با مانیها دست گل دسته چتر ریز که شکششیپ

 و ماه ید و شب آسمان د،یخورش انگار کرده، پر را نمانیب حدفاصل گرما. زند یم جوانه ام یشانیپ یرو عرق. رود یم

 ریگ نگاهش، آؼوش انیم پناه یب ییآهو چون نگاهم. است کرده طلوع حرارت با سرمان یباال و شکافته را خانه سمؾ

 زند یم پچ دلم گوِش  کنار نگاهش شمی. دارد دست دارد، حرؾ دارد، عمك شیچشمها. افتد یم

 .شوم یم مست نگاهش آؼوش انیم و" باشم پناهت و پشت تا ام آمده من نباش، زیچ چیه دلواپس مهدا" 



 نگاه. شوم یم هست، نمانیب اتصال چه هر ی کننده لطع و رمیگ یم سرعت با را ها گل ا،یرو مامان ی سرفه یصدا با

 هست همراهشان که یجوان دختر. کنم یم سالم دوباره رفته لیتحل که ییصدا با کند، یم رصد را میوباال لد ایرو مامان

 .برم یم پناه آشپزخانه به ضینم و ضد یها حس  یکل با من و زند یم لبخند نیریش

 .کند یم نشستن به تعارؾ را همه احترام با. دیآ یم همراهم اشپزخانه تا ییدا یصدا

 .کنند یم سموط میپاها ریز سرخ گلبرگ نیچند ام، شده خود یب خود از فشارم، یم آؼوشم انیم را گل دسته

 .گذارم یم یآب پر پارچ داخل را گل دسته و کنم یم یخواه معذرت ها گل از
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 یبرا کرد، دییتا اگر دهم نشانش اپن یرو از را ها یچا که است نیا ترانه با لرارمان شوم، یم ختنیر یچا مشؽول

 .ببرم ها مهمان

 هم یکتر یها آب بخار و است داغ یلور ی دسته. فهمم ینم یزیچ شانیحرفها از من یول کنند یم صحبت هم با ها آن

 که عمل" زنم یم ؼر خودم با و کنم یم فوت را انگشتانم و گذارم یم نتیکاب یرو را یلور شتاب با. سوزاند یم را دستم

 .دهم یم تکان خودم یبرا یسر و" بردار رهیدستگ خب! یندار

 فنجان هر ی لبه تراِش  گل از. زمیر یم ده،یخر ییدا که یتراش خوش بلور یها فنجان یتو یتساو به را آبجوش و یچا

 هم با شور و نیریش دلم در که من نه البته بخورد، را یچا نیا کند یم هوس آدم. دیآ یم باال و رلصد یم یکوچک بخار

 .است شده درست چه داند یم خدا و جوشد یم

 هم خواهرش و آتش و زنند یم حرؾ هم با میابراه و ایرو مامان برم، یم اپن سمت و رمیگ یم دست یرو را ینیس

 .است آشپزخانه به حواسش ترانه اما. دهند یم گوش

 و زده زل ترانه صورت به آتش نمیب یم کدفعهی. اندازد یم باال را شیابروها ؼلظت با او و دهم یم نشانش را ها یچا

 پر لب ها یچا شود، یم باعث کارم نیا و کنم یم پشت اپن به عجله با. چرخاند یم من طرؾ به شدت با را صورتش

 "بودم سوخته االن ترانه، بهت لعنت. " زدیبر ینیس یتو و بخورد

 یچا تر دلت با نباریا و کشم یم دستمال را ینیس کنم، یم یخال نگیس داخل را ها یچا و روم یم نگیس طرؾ به

 .بگذارم هم کن صاؾ یچا گفته ترانه دیآ یم ادمی و زمیر یم

 رو لصد از آتش کنم یم حس کنم، تکرار را کارم شوم یم مجبور من و دهد یم رد جواب ترانه باره سه و دوباره اما

 .کنم یم حس لبش کنج یمحو لبخند یول گرداند یبرنم

 اختراع تازه ای ام داشته ادی راهیب و بد و فحش چه هر شده، حناق میگلو خیب یمادر یب درد خته،یر هم به اعصابم گرید

 .ببرم یچا پرافاده، ی ملکه از گرفتن نظر بدون ندفعهیا رمیگ یم میتصم و کنم یم ترانه پرفتوح روح ی حواله ام، کرده

 را لبخندشان تا گردد یبرم سمتم به که همه نگاه. روم یم هال به برافراشته یگردن با و رمیگ یم دست به را ینیس

 یتو ها فنجان و لرزد یم دارند رعشه که یمارانیب مثل دستم. رود یم هوا و شود یم دود نفسم به اعتماد تمام نمیب یم

 .شود یم رنگ یشراب عِ یما مستِ  ینیس کؾ و ندیآ یدرم یکوبیپا و رلص به ینیس



 با و ردیگ یم دستم از را ینیس که است آتش یها دست کند، یحرکت نکهیا از لبل یول زدیخ یبرم جا از ترس با میابراه

 است نگران میها ؼم حجم ی اندازه شیصدا. زند یم زل سمیخ و تار چشمان درون یدلواپس و اخم

 شده؟ یچ -

 شود یم خورد میگلو انیم میصدا و لرزد یم میلبها ترکد، یم بؽضم

 خوام یم مامانمو من -

 .کند یم ما به پشت کالفه و کشد یم یپوف میابراه و دارد یبرم ترک اتش نگاه ی شهیش که دارد سوز میصدا آنمدر

 اندام عرض مجلس بهت و سکوت انیم من هك هك یصدا فمط و فشارد یم نفرشان چهار هر دهان یرو دست سکوت

 ....آتش نوازشگر یصدا و کند یم

 ؟یش یم آروم رم،یبگ یریتصو تماس باهاشون -

 .کنم یم نییپا و باال را سرم و دهم یم فشار هم یرو را میها لب

 و دود یم جلو عجله با ترانه. چرخاند یم جمع نیب را نگاهش ؾیبالتکل و اندازد یم ینگاه دستش یچا ینیس به آتش

 .ردیگ یم دستش از را یچا ینیس
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 و درآورده جمع حالت به را میموها شگریآرا. ام رفته شگاهیآرا به ترانه اصرار به. است دهیرس فرا وصال روز باالخره

 تا میکن یم رو و ریز را پاساژ تا ده هاربایم و ترانه با. دهد یم انجام صورتم یرو یحیمل شیآرا خودم خواست به

 و افکار و مهیسل فکر به من که والبته  کرده دایپ کند، یراض را ترانه و من که رنگ ینبات شلوار و کت کی باالخره

 .هستم هم آتش اسالم

 لباس طرح به یخاص ییبایز و برجسته یها گل از شده پر کت یجلو چپ لسمت رسد، یم زانواَم یکینزد تا کت لد

 .دهد یم انگشتانم سر به یخوب حس فشیلط یها یبرجستگ کشم، یم را انگشتانم سر که شیها گل یرو. است داده

 یچندان ی حوصله و دل من چون البته. میرفت عمد دیخر یبرا میابراه و آتش با ش،یآزما جواب از بعد لبل؛ روز دور

 کرد انتخاب نمره جنس از را اش حلمه آتش. میکرد بسنده ساده ینگیر ی حلمه جفت کی و لرآن جلد کی به فمط نداشتم،

 سهیمما ذهنم یتو گفت یم آتش آنچه با را امروز تا میها دهید من و"است حرام مرد بر طال" گفت د،ید که مرا تعجب و

 . کردند یم استفاده طال گردنبند ای انگشتر بودم دهید که ییمردها از یلیخ. کردم یم

 ماجرا، شدن مشخص تا فعال و زده یدزد تهمت ها آن به آرش گفت یم بابا. داشتم تماس بابا و مامان با هم امروز صبح

 و مال انتمال یکارها تمام چون د،یآ یبرنم آرش دست از یکار بود مطمئن بابا. شوند خارج سوئد از توانند ینم

 نیا در و زد یم را اموالش و مال دیل بابا داشتم دوست من. است داده انجام لشیوک كیطر از و یلانون را شیها ییدارا

 که بود شرمنده بابا. است اش یجوان یها سال یها زحمت ی جهینت ها پول آن دارد اعتماد بابا یول بود یم شمیپ لحظات

 کرده آدم از یته را ایدن چمدر من، یبرا نبودنشان کردم، یم فکر نیا به من یول نداشت یا هیهد من عمد سر یبرا

 !است



 دخترش تنها عمد در و بود شده برآب نمش شیآرزوها تمام کرد، یم هیگر فمط و بود کرده رییتؽ یکل مامان،

 .نکنم زهر هیبم به را امروز رمیگ یم میتصم و کنم یم پاک را میها اشک تماس لطع از بعد. شود حاضر توانست ینم

 

 زند یم ؼر بندد، یم طرحدار سرم یرو را ام یروسر نکهیا نیح در نشسته، میروبرو ترانه

 !ینباش شاؼل ولت چیه یکرد لبول که یکرد یبد کار یلیخ -

 کنم یم نگاه خودم به است داده دستم به که یا نهیآ یتو از

 داشته بو و رنگ خونش و باشه منتظرش همسرش که داره آروم ی خونه کی به اجیاحت سخته، کارش گه یم یولت -

 سرکار؟ برم دیبا من بال و اال بگم باشه،

 !!یکن ینم رو بعدت فکر کرده، کورت شیآت عشك االن -

 کوبم یم اش مهیشم یرو ام اشاره انگشت با

 !کن تکرار! آتش آلا! آتش -

 زند یم پس را دستم

 !مونده خونه تو ی دهیند شوهر! ببند -

 کنم یم شیصدا متفکر

 ترانه؟ -

 کند یم سفت و شل وسواس با را یروسر گره یه

 هوم؟ -

 کار با...خوام یم هم رو اون یخوشبخت خوشبختم، کنارش یولت دارم، دوست جونم و رگ تمام با رو شیآت من -

 ریمد مییدا نکن نگاه خودت به حاال... دمیرس بهش که خوام یم رو شیآت بودن ایدن تموم از من برسم؟ کجا به تونم یم

 یزندگ من یول اومده رتیگ رمانا تو یاتایشخص نیا مثل درست نگم، که هم وجناتش و پیت از شرکِت، کی عامل

 دارم شیپ در یسخت

 کنم یم نگاهم کج ی لوچه و لب با

 !جهنمه در نگهبان مثل هم اش افهیل داره، هم بزن دست کنه، یم عمدت داره زور به آتش برات رمیبم -

 میگو یم یدیتاک و شود یم باز بناگوشم تا شمین

 گذره؟ یم یچ من به برگرده و کار سر بره تا اون یدون یم! کارش! ترانه سخته کارش -

 سرک رونیب به گستاخانه دوباره میکن یم یروسر ریز چه هر که را میموها از یا دسته من و کند یم نگاهم رهیخ

 دهم یم نشانش را کشد یم

 ...رونیب ادیم یروسر ریز از همش نیبب! نکنه جمع نویا یگفت شگریآرا به بود یچ نیهم خب -

 کند یم حتمینص و کرده آهسته را شیصدا

 !شه یم دردسر برات بعدا نکن گوش مردا حرؾ به یلیخ نیبب -

 اندازم یم باال را میابرو یتا کی و دهم یم تاب یگردن. زند یم میپهلو به را دستانم

 !نگفتم مییدا به رو ات انهیموز دیعما نیا اگه باشه! شنوم یم ییزایچ خوب-

 کشد یم یپر نفس و چرخاند یم حدله در را چشمانش

 !یشوهر خواهر دختر ،یستین شوهر خواهر تو بابا! خواهرشوهرا جلد تو رفت نیا باز -



 بذار احترام هستم، که شوهر لوم -

 دیگو یم چندش با و دهد یم لرار گوشش کنار را دستش ینظام احترام ی نشانه به

 !نشه اش دهیرس دوران به تازه دوست ییِ دا زنِ  و بشه سگ آدم -

 که هاربایم شود، یم شیها ییبایز لفل نگاهم. زند یم رونیب اتاق از آماده و حاضر ییدا که شود یم باز بناگوشم تا شمین

 و شکسته هم در را جهان ییبایز کل نشسته، ییبایز به تنش یرو که یکت نیا با حاال پوشد ینم کت هم کباری یسال

 .کند یم یدلبر نگاهم یتو بدجور

 

 ۱۸۱لسمت#

  آتش_یمهدا#

  مهدا#

 

 

 

 

 

 

 دیگو یم شکسته شیصدا درونش که یلحن با و شود یم میتماشا ؼرق هم میابراه

 !دارن انتظار ازت مردم که اونجور نه! کن یزندگ یدار دوست که اونجور! ییدا یبش خوشبخت! یشد ناز چه -

 گردد یبرم هاربایم طرؾ به حرص با ترانه

 ....مردم از منظورت -

 کشد یم یبلند سوت و ماسد یم دهانش در جمله و

 .. نایا آلامون شده یجگر چه نیبب گاد یما اوه -

 کشم یم پشت از را ترانه ی  شده بافته یموها من و خندد یم ؼرور با هاربایم

 !رو مییدا یداد لورت المصبت یچشا اون با کن، شیدرو رو چشات یه -

 کشد یم ػیج ترانه و خندد یم صدا با هاربایم

 بدم لورتش دارم دوست خودمه شوهر! یکند رو موهام یوحش -

 گزم یم لب من و شود یم بلندتر میابراه ی خنده یصدا

 !نشسته مجرد نجایا کن مراعات ا،یح یب -

 من و رود یم سمتش به و زدیخ یبرم جا از د،یجد پیت نیا در شوهرش کشؾ یبرا من، حرؾ به توجه بدون ترانه 

 پشت ساعت به میابراه و کند یم فتح نگاهش با وجب به وجب را میابراه یسرتاپا ترانه. کنم یم دعا شانیخوشبخت یبرا

 دیگو یم نفرمان دو هر به و اندازد یم ینگاه دستش

 !میبر دیکن جمع ها، شد رید -

 .میرسیم موعود خیتار به میدار. است انداخته پا به ولوله جانم درون ینیریش ذوق

 ؟؟!دارد یطعم چه وصال



 

  را دل اگر توسـت وصال

 یمطلوب و هست یُمراد    

  را ؼم اگر توسـت کنار        

 *یانیپا و هست یکنار            

 

 

........ 

 همان. کند یم تند لدم دنمانید با آتش. اند ستادهیا  محضر یانتها هم دور اش خانواده و آتش م،یشو یم که محضر وارد

 شود؟ یم دلبر نهمهیا هم مرد است، دهیپوش را دیسف راهنیپ با یمشک شلوار و کت

 .است دهیخواب ادکلن وان در شبید که انگار. شود یم پراکنده هوا در ادکلنش یبو بدنش سلول هر از دیآ یم که کینزد

 و باال ام نهیس انیم یلرار یب یماه چون دلم. کند یم لاب خوشرنگش چشمان انیم را میباال و لد اش دارانهیخر نگاه

 .پرد یم نییپا

 .کند یم تماضا میابراه از را مدارکم و دهد یم دست میابراه با. شنود یم جواب. کند یم سالم

 یاحوالپرس و سالم و روم یم طرفشان به و کنم ینم فراموش را ادب هم من که ندیآ یم سمتم به آذر و ایرو مامان

 بوسد یم را ام یروسر یرو ایرو مامان. میکن یم

 !مادر آرزومه تونیخوشبخت -

 فشارد یم یگرم به را دستم آذر و

 کن حساب خودت خواهر منم -

 و دیآ یم رونیب یعروسک یراهنیپ با آتش یچشمها همرنگ ییچشمها و تپل یصورت با دختر کی چادرش پشت از و

 گذارد یم سرش پشت دست آذر. کند یم نگاه مرا دلت با

 کن سالم ییزندا به تبسم -

 کشم یم را بسته یخرگوش را شیموها که یدخترک ی   گونه و رود یم لنج بودن ییزندا از دلم

 کوچولو تربچه ماهت یرو به سالم -

 دیگو یم و خندد یم ینخود

 ایب -

 کینزد را سرم و میگو یم یندارد اشکال. کند یم شیصدا گونه هشدار آذر بزنم، من به یحرف یواشکی خواهد یم

 پرسد یم که برم یم دهانش

 ن؟یهست مییدا عروس شما -

 دهد یم ادامه که کنم یم دییتا لبخند با

 .کرد یم هیگر همش یول رمیگ یم خوشگل عروس کی براش گفتم شیآت به همش من -

 پرسم یم آهسته و دوزم یم چشم تبسم کوچک یها لب به. رمیگ یم نگاه هستند، صحبت گرم آذر با ایرو مامان

 کرد؟ یم هیگر چرا -

 !گرفتن ییدا از رو شما گفت مامان دمیشن من -



 خودش یرو به اصال! تخس پسرک. است کرده هیگر روزها کدام در نبودم یبرا آتش زنم یم حدس و زنم یم لبخند

 .دارد یمهربان دل چه آورد ینم

 .دود یم کنان یل یل ستادهیا محضر ی گوشه که پدرش طرؾ به سرخوش رسانده، را شیخبرها که تبسم

 فشارد یم را دستم ترانه

 ؟یخوب -

 کنم یم نگاهش محبت با

 !خوبم پس ام زنده هنوز اگه -

 زند یم لبخند

 ...ها ستین دلش تو دل طرؾ -

 کند یم اشاره دهد، یم انجام را عمد ممدمات یجد و عیسر که آتش به و

 !نداره طالت گهید بشه، بشینص خواد یم یجواهر نیهمچ داره هم حك خب -

 زند یم پچ گوشم دم و اندازد یم ام شانه دور دست ترانه

 ...ببند لطفا خانم عروس -

 کند یم میصدا آتش

 نجایا نیایب لطفا راد خانم -

 .روم یم زند، یم امضا تند تند و ستادهیا کنارش آتش که یزیم طرؾ به من و کند یم دمییتا نگاهش با ترانه

 دوباره اگر یراست. کند یم پر میبرا را بابا یجا دارد. دهد یم مدارک ثبت مسئول به را دستش یها برگه هم هاربایم

 بود؟ چگونه امروزم روز و حال کردم ینم دایپ را میابراه

 ردیگ یم طرفم به را دستش خودکار. کند یم شره چشمانش سبز جنگل از عشك. کند یم نگاهم آتش

 !سرنوشتم تو یایب تا کن امضا -

. رمیگ یم دستش از را خودکار یولت لرزد یم دستم. بزنم لبخند توانم یم یسخت با.  است کرده ماالمال را تنم جام جانیه

 با آتش شود یم تمام که امضاها. زنم یم امضا را آلا آن ی اشاره انگشت ریز و دفتر یرو یولت ندارد سو میچشمها

 کند یم زمزمه طنتیش

 ینباش خسته -
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 کند یم میصدا ایرو مامان

 دخترم؟ -

 دهم یم جواب است، رفته لیتحل وضوح به که ییصدا با

 !بله؟ -

 ...نینیبش مبل نیا یرو دیبا ایب -

. است شده پهن اس،ی گل از یطال ریز که نمیب یم را عمد سفره تازه و کنم یم نگاه ایرو مامان دست ی اشاره طرؾ به

 و رز یها گل با سفره لیوسا تک تک. شود یم شور از مملو دلم که زند یم موج میروبرو ی صحنه در ییبایز آنمدر

 .است شده نییتز دیسف یداوود

 به کند یم وادارم و گذارد یم کمرم پشت را دستش و رساند یم من به را خودش ترانه. زند یم صدا را آتش هاربا،یم

 بردارم لدم جلو

 !کنم یم اسکورتت جرم ی صحنه تا -

 

 

....... 

 ادمی تیشخص و ادب از مامان یها حرؾ. نمینش ینم مبل یرو احترامش به د،یاین آتش تا یول ستمیا یم مبل به پشت

 تیامن حس ستدیا یم که کنارم. کند یم پرواز سمتم به و کرده رها کارها دست از را خودش کم کم هم آتش. است نرفته

 .کنم یم

 ؟ینیش ینم چرا -

 ...یایب هم شما بودم منتظر -

 دیگو یم طنتیش با و فشارد یم دستانش در را آتش دست و دیآ یم سمتمان به میابراه که کند یم نگاهم یلدردان با

 ...ها میندار انصراؾ و یمونیپش شیآت م،یکن لالب یکس به رو دخترمون میبتون باالخره کردم ینم فکر -

 کنم یم صدا را نامش تعجب با من و. زند یم لبخند آتش

 !هاربایم -

 دهد یم ادامه همچنان او اما

 . ارمیدرم روزگارت از دمار یکن دبه! شود ینم گرفته پس شده فروخته جنس -

 کنم یم صدا را اسمش دوباره

 !ییدا -

 زند یم پچ گوشم دم و کشد یم آؼوش در را تنم محکم کدفعهی و کند یم نگاهم دلتنگ

 !کنارته که رو یابونیب ؼول نیا هم کن خوشبخت رو خودت هم ، شو خوشبخت -



 کنم یم زمزمه گوشش دم حرص با

 !شنوه یم!! ییدا -

 را نشسته میگلو یتو که یبؽض و کنم یم نگاهش ریمتح زند، یم برق اشک نم از چشمانش ریز شود یم جدا که من از

 .دهم یم لورت و کرده مهار یسخت به

 کشد یم را هاربایم کت ی گوشه ترانه

 !نداره شگون -

 را جو دیبا یول هستم شدن خفه حال در خودم. بارد یم صدا یب و گذارد یم ترانه ی شانه یرو را سرش ندفعهیا میابراه

 کنم عوض

 .دیکن استفاده هم کردن بؽل یبرا ها فرصت تک تک از ن،ینکش خجالت ولت کی -

 حدله در را چشمانش میبرا حرص با یول است شده تار هم ترانه نگاه. زند یم لبخند اشک با و کند یم بلند سر ییدا

 .چرخاند یم

 .نندینش یم کرده بؽض سالن، کنار یها یصندل ؾیرد در هم با و ردیگ یم را میابراه دست ترانه 

 حال در درون از یزیچ کند، یم دگرگون را حالم م،یابراه چشمان ی حدله یتو یها اشک و بابا و مامان یخال یجا 

 زند یم زل نگاهم داخل. فهمد یم را حالم آتش. هست کردنم خفه

  منو؟ نیبب -

 دوزم یم اش جذبه پر چشمان به را نگاهم

  ؟یکن هیگر یخوا یم -

 زمیبر اشک صبح خود تا و بگذارم اش نهیس بر سر خواهد یم دلم یآر

 !ها یزینر اشک! میش یم هم مال میدار...میرس یم هم به میدار -

 زنم یم لب کرده بؽض

 ...مامانم -

 دیگو یم ؼرور با

 !من -

 میگو یم تر آهسته

 ...بابام -

 کند یم تکرار تر تحکم با

 !من -

 کنم یم اشاره وجودش به نگاهم با. است متیؼن وجودش دیگو یم راست زنم، یم لبخند باالخره

 !خودت -

 زند یم لبخند هم او

 نوکرتم عمر آخر تا -

 میگو یم جانیه با. دهم نجات کند، یم لطع را ام شهیر که یدرد نیا از را خودم دیبا

 !ببوسمت لشنگت یحرفها نیا یبرا تونم ینم که سخته بخونه رو خطبه ادیب عالد نیا بگو اوؾ -

 اندازد یم باال ابرو و خندد یم دلبرانه و دهد یم تکان افسوس به یسر



 ؟یراست -

 کنم یم نگاهش یپرسش

 و فک سراغ رفت هرز دستم یدید ولت هی دارم لرار یب دست سندرم من نکنه، بؽلت راه به راه یه بگو تییدا نیا به -

 !دهنش

 کند یم مانیصدا ایرو مامان که کنم یم نگاهش ذوق پر اما متعجب و مات

 اومد عالد دینیبش ها بچه -

 !اندازم یم لنگر آتش آرامش ساحل در من و مینینش یم هم کنار آهسته  و
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 شیبرا دلم. نمیب یم محضر یورود ممابل دستانش، درون بزرگ گل دسته کی با را رایسم که ام ننشسته کامل هنوز

 شوم یم رهیخ آتش یچشمها به من و رود یم استمبالش به که کنم یم نگاه ترانه به. است شده تنگ تینها یب

 هست؟ اجازه -

 کند یم زیر چشم و دهینفهم را منظورم

 ؟یچ واسه -

 کنم یم اشاره رایسم و ترانه طرؾ به

 ...اومده رایسم -

 زند یم لبخند و کند یم نگاه او سمت به

 !دییبفرما خانمم بله! شد لیتکم تفنگدار سه جمع اوه اوه -

 تیباشخص خانم کی مثل کنم یم یسع. زمیخ یبرم کنارش از و شود یم باز بناگوشم تا شمین گفتنش خانمم ی واژه از

 ساکت همه انگار چد،یپ یم محضر درون میها کفش ی پاشنه یصدا یول موفمم. ندوم محضر وسط و بروم رایسم سمت

 .کنند رصد مرا حرکات و رفتار تا اند شده

 زنم یم صدا را نامش ذوق با رسم یم که رایسم به

 !ریسم -

 زند یم ؼر او و میکش یم آؼوش به را گریهمد. کند یم باز بؽل میبرا و کند یم نگاهم ذوق با هم او



 !گهید داره یبدآموز خب! نیکن یم ول مجرد رو من نیش یم عروس خب ن،ینامرد تا دو شما یلیخ -

 کند یم زمزمه و کند یم نگاه را بر و دور متفکر ترانه. میریگ یم فاصله هم از

 چم؟یبپ برات همونو یخوا یم! مونده آرش کی لمونیفام مجرد یمذکرا جمع از! اوم -

 کشد یم بند به را کلمات حرص با رایسم و آورم یم در چندش حالت به را صورتم من

 حاال ترانه یوجدان یب یلیخ ،یبزن تور رو خوباش خودت که نکنم نگاه مردم یپسرا به یگفت یم من به یه! کوفت -

 ؟یکن یم تعارؾ من به رو هاش وبیمع و هاش خورده ُکخ اون

 گزم یم لب خجالت و شرم با من و رود یم سهیر خنده از ترانه

 !یبرد رو مونیخانوادگ تیثیح و آبرو! ببند ترانه -

 کند ینم ول هم باز یول است شده جمع شیچشمها یتو اشک. کند یم جور و جمع را خودش یسخت با ترانه

 !!پسندن یم میبد آرش تپال به گفتن آخه -

 بوسم یم را اش یگوشت ی گونه من و دهد یم فشار هم یرو را شیها لب رایسم

 راه هم لمونیفام لمونیفام یه! چسبونده من شمشاد شاخ ییدا به زور به هم رو خودش! شم فدات کنه یم یشوخ -

 !انداخته

 کند یم صدا را اسمم یشاک ترانه و زند یم برق چشمانش یخوشحال از رایسم

 مهدا؟ -

 دهد یم لرار مخاطب مرا همزمان هم آتش و

 !راد خانم -

 .کنم یم پرواز آتشم طرؾ به و کرده یخداحافظ یسرسرک ها بچه از. رود یم لنج گفتنش راد خانم یبرا دلم

 

...... 

 زند یم پچ گوشم دم ترانه. سابد یم لند سرم یباال آذر و اند گرفته سرم یرو را یدیسف ی پارچه طرؾ دو ترانه و رایسم

 .میدوخت یم شوهر خواهر و مادرشوهر زبون میبود آورده نخ و سوزن کاش -

 زنم یم پچ خفه ییصدا با و گزم یم لب خجالت با

 ...ترانه ببند -

 ینگاه دفترش به هم یگاه و آتش و من به یگاه و گذاشته اش ینیب یزیت یرو را نکشیع نشسته، زشیم پشت عالد

 ییماورا رشد به بود کرده شهیر میگلو داخل لبل از که یلعنت بؽض کی کند یم که خطبه خواندن به شروع. اندازد یم

 .دهد یم ادامه ام یصوت یتارها انیم خودش

 معروؾ سوال آن و کند یم لمیوک را خودش اول بار یبرا عالد که اند کرده سکوت پدرش آؼوش انیم تبسم یحت همه

 با رایسم و ترانه. کند یم التماس را بابا یحام نگاه وجودم. بترکد بؽضم مبادا کشم ینم نفس یحت من و پرسد یم را

 کشند یم ادیفر یسرخوش

 نهیبچ گل رفته عروس -

 دهد یم جواب یشوخ به عالد و

 رفته؟ گل کدوم دنبال گهید ده،یچ یگل دسته نیهمچ -

 یبرخوردها یصدا. کند یم پاک را اش یشانیپ یرو یها عرق تند تند و گرفته مشتش انیم یکاؼذ دستمال چند آتش 

 .شنوم یم هم را ایرو مامان حیتسب ی دانه



 چدیپ یم محضر یفضا در دوباره رایسم و ترانه ذوق پر یصدا پرسد، یم را اش یتکرار سوال دوم بار یبرا عالد

 !!ارهیب گالب رفته عروس -

. نبارم تا دوزم یم سمؾ به را نگاهم.  خواهد یم را مامان دلم. است شدن گالب حال در ادیز فشار از وجودم گل من و

 ....تا نشود زیلبر چشمم ی کاشه تا

 زیر زیر انگشتانش انیم را ها یکاؼذ دستمال یها تکه و کنم یم حس را نشستنش لرار یب. است تر تاب یب من از آتش

 .نمیب یم را زدیر یم شیپاها ریز و کند یم

 نیا است شده گوش وجودش تمام آتش. است شده سکوت مجلس ی همه. دهد یم لرار مخاطب مرا سوم بار یبرا عالد

 بدون که ییدا ی رهیخ نگاه. شنوم یم سرم پشت از را ترانه گفتن هللا بسم هللا بسم یصدا. فهمم یم اش یحرکت یب از را

 کی ی اندازه به حروؾ تا شود راست نفسم تا گزم یم را میها لب من و. کنم یم حس را کند یم رصد مرا زدن پلک

 دهم لورت را میگلو درون یها شهیش تکه نیا تا کنم یم جان. کند دایپ راه دهانم به بله ی کلمه

 ....مادرم پدرو ی اجازه با -

 است شده دردناک و زیت حروؾ و است آمده کش ها هیثان چمدر بندم، یم پلک

 ...جمع یبزرگترا و -

 زنم یم لب تحکم با و آهسته من و کشد یم ادیفر را محض سکوت تماما محضر

 !بله -

 و کنم یم کج سر یآرام به. چدیپ یم هم در کشد یم آتش که یراحت نفس یصدا با صلوات و دست و ػیج یصدا

 .است دوخته آسمان به دهید تشکروار کنم، یم شیتماشا

 

 ۱۸۴لسمت#

  آتش یمهدا#

  مهدا#

 

 

 

 

 

 تمام انگار. رسد یم ینسب سکون کی به ایدن دیگو یم بله دشیشه پدر و مادر ی اجازه با که هم آتش بعد یمیدلا

 انیم. اند شده کاریب هم ها آن م؛یا شده هم اسم به ما که حاال و شوند آتش و من دنیرس سد که داشتند فرمان موجودات

 نیب یانگشتان یگرم که بدهم سر هیگر یکس یب درد از ای بخندم فراق نهمهیا از بعد دانم ینم ام شده گم خودم یایدن

 اتیح دینو دستش حرارت پر پوست. کند ینم دایپ را راهش نهیس انیم نفسم.  دهد یم نجاتم یسردرگم نیا از انگشتانم

 .دهد یم

 است اورده در انگشتانش حصار در را انگشتانم اما است جمع طرؾ به رو و باال سرش. کنم یم کج طرفش به را سرم

 دیبگو هم باز یزبان یب زبان و تیلاطع با تا

 !من -

 انجام بابا و مامان نبود یبرا شود ینم یکار گرید. کنم یم دعا بودنش شهیهم یبرا دلم در و دهم یم فشار را انگشتانش

 دلم چمدر داند یم خدا. بسوزانم خوردن ؼصه با هم را لحظاتم نیا دینبا اما است کرده کش نخ را دلم نبودشان ؼم. داد

 .شوم محصور امن یماوا کی در خواهد یم



 خودش که را ام حلمه و گرفته دستش انیم را دستم حجم للدارنه. است  گذاشته دنده یرو را دستم شان، خانه تا راه تمام

 ییدا ی خانه به آتش برعکس و میایب آتش ی خانه من نگذراد داشت لصد ییدا. چرخاند یم انگشتم یتو را کرده دستم

 .ردیبگ میتصم میبرا تواند یم و هستم زنش من گرید که کند یراض را ییدا توانست التدار با آتش اما دیایب

 لصد آتش اما کرد، یم حس تر نیسنگ را خودش تیمسئول بابا نبود در ای کند عمل یسنت یکم خواست یم دیشا ییدا

 .دارد نگه خودش یبرا کمال و تمام و شرط و دیل یب مرا و بگذارد شیپا ریز را نیلوان و لانون تمام بود کرده

 دیگو یم و کند یم فرو بشیج در را شیدستها ییدا. رسد یم آتش مطلوب ی جهینت به که بحثشان

 مهدا ی خونه میبر خب -

 کند یم درشت چشم ترانه

 !میابراه -

 میتمس ترانه و من نیب را نگاهش هاربایم که چسباند یم اش نهیس به محکم مرا و اندازد یم من ی شانه دور دست آتش

 کند یم

 خواهرم ی بچه ی خونه برم خوام یم منم خب؟ هیچ -

 دیگو یم لبخند اما حرص با کرده باور را میابراه یحرفها انگار ترانه

 دن؟یرس هم به ولت نهمهیا از بعد که حاال االن؟ امروز؟ -

 دیآ ینم کوتاه هم هاربایم

 باشم کیشر شونیشاد تو برم خوام یم خب -

 .میخند یم هم با همه ما و گزد یم لب رزنیپ کی مثل ترانه
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 ما با را رشیمس و شود یم همراه همسرش و آذر نیماش با و کند یم بهانه را تبسم یبرا دنیخر عروسک ا،یرو مامان

 تا خودش سر پشت مرا و ردیگ یم را دستم و بندد یم سرمان پشت را در. گذارم یم پا که اش خانه داخل. کند یم عوض

 را اتالش بر و دور نگاهم. ستمیبا همانجا تا گذارد یم میها شانه یرو دست میرس یم که اتاق وسط. کشد یم خوابش اتاق

 .ام دهید است، داده نشانم لبال که یلمیف یتو را خوابش اتاق. کند یم رصد

 یباال یها دگمه. گذارد یم تخت تاج یرو و آورد یم در تنش از را کتش است زده زل من به میمستم که یحال در

 گره به. است ولوع حال در یا یسونام چشمانش انیم. خورد یم گره اش زده زل نگاهِ  به نگاهم. کند یم باز را راهنشیپ

 کند یم اشاره ام یروسر

 ؟ید یم اجازه -

 متر یسانت کی دیشا مان فاصله ستد،یا یم ام نهیس به نهیس. دهم یم تکان دیتاک به را سرم و دهم یم لورت را دهانم بزاق

 .سوزاند یم را صورتم پوست داؼش بازدم کشد یم که نفس. باشد

 زل انگشتانش حرکت به یگاه. کند یم یخنث را بمب کی دارد انگار کند یم باز را ام یروسر گره دلت با آنچنان

 .دوزم یم شده، رهیخ گره به وسواس با که شیچشمها تا را میچشمها یگاه و زنم یم



 به اش شده کیبار یچشمها با و ردیگ یم انگشتش دو نیب را یروسر ی گوشه رود، یم دست از دستانش انیم که گره

 تخت یرو و کشد یم نییپا میموها یرو و گردن دور از را یروسر حوصله با و آرام. شود یم رهیخ ناارامم یها یگو

 .کند یم پرتش

 !نکنه ریگ پرم به پرش باشه مواظب بگو تییدا به -

 .زنم یم لبخند شیهوا و حال به. است شده یرتیؼ ام ییدا یبرا

 چپم گوش کینزد را شیها لب. کند یم سرم کینزد را سرش آرام. کند یم نگاهم ردیگ یم نشات تشیجد از که یاخم با

 آورد یم

 برسه للب به زودتر تا گفت چپ گوش تو دیبا را عاشمانه یحرفها گن یم -

 زند یم پچ گوشم دم را بمش یصدا. شود یم چپه للبم درون خی آب یظرف انگار

 مهدا؟ -

 است ارتعاش از پر للبم مثل میصدا

 جانم؟ -

 بگردم دورت خوام یم -

 ردیگ یم را نفسم جانشیه پر یها نفس یصدا

 نکنه خدا -

 را میباال و لد. رسد یم میروبرو به دوباره تا گردد یم دورم کوچک یها لدم با جا همان از. کند یم اجرا را حرفش او و

 برخورد ندفعهیا. آورد یم جلو چپم گوش کنار تا را سرش دوباره. کشم ینم نفس کنم فکر. نمیب یم چشمانش درون

 کنم یم حس هم را دهانش یگرما هرم و گوشم ی الله با شیها لب

 مهدا؟ -

 دهم یم لورت نفهم زبان حس یکل با را دهانم آب

 جانم؟ -

 دم؟ینبوس رو یدختر چیه یها لب حاال تا من یدون یم -

 یرینظ یب یخنک. رساند یم گوش به را ادشیفر ییرسوا از ترس بدون و رود یم نییپا و باال شدت با ام نهیس ی لفسه

 .آورد یم عمب را سرش. دهد یم نوازش را جانم
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 دست. خورم یم ؼوطه نگاهش سرسبز جنگل درون جانیه و دلهره با من و است زده زل میها لب به تیجد با او

 پوست به عشك یکل انگشتش هر سر از انگار. کشد یم ام گونه یرو تا چشمانم کنار از آرام و آورد یم باال را راستش

 تمام  لمس نیا خواهد یم دلم وجود تمام با. کنند یم ریاس خودشان انیم را ام چانه انگشتانش. کند یم كیتزر صورتم

 پوست یرو را داؼش انگشتان تک تک رد. گذارد یم گردنم پشت کدفعهی و کند یم رها ام چانه از را انگشتانش. نشود

 موم و مهر میها لب یرو را شیها لب هوا یب و کدفعهی و زند یم زل ام نهیس شتاب پر حرکت به. کنم یم حس گردنم

 عطر طرؾ کی از. ندارم دنیکش نفس لدرت. رسد یم هزار یرو به ضربانش که زدیر یم فرو چنان للبم. کند یم

 از دستش فشار با. است کرده سد مرطوبش و داغ یلبها با را تنفسم راه خودش گرید طرؾ از و کرده خفتم ظشیؼل

 شیها لب حصار در. آورم یم فشار اش نهیس به دستم دو کؾ با. است بسته میبرا هم را ینش عمب راه گردنم پشت

 کنم یم زمزمه گونه التماس و بیعج یحال با را اسمش

 آتش؟ -

 .است تر لرزش پر و تر آهسته هم یپنهان ینجوا کی از یحت میصدا و

 انگار. کند یم میرها آهسته یلیخ و آرامش با. کند یم لطع را مانیها لب اتصال ی نمطه ردیگ ینم چشمانم از که ینگاه با

 زنم یم لب صالیاست با. کند یم ییحکمفرما سشیخ و سرخ یها لب م،یچشمها یمشک انیم.ام برگشته جنگ از

 آتش -

 و ؼرور سر از یلبخند. است بسته نمش شیها لب یرو حال به تا که ییلبخندها تمام با متفاوت یلبخند. زند یم لبخند

 ...عشك و رتیؼ

 گردنم پوست به شیها شیر ته چسباند، یم گردنم پوست به را صورتش ندفعهیا آورد، یم گوشم کینزد را سرش دوباره

. است شده شتریب دفعه هر اش یشرویپ زانیم. کند ریگ شیها لب نیب گوشم ی الله که زند یم حرؾ یطور. رود یم فرو

 هلش عمب به و گذارم یم اش نهیس یرو را دستانم دوباره ناخودآگاه اما است دهیچسب نیزم به میپاها. زنم یم نفس نفس

 آورم یم پناه خودش به یول ام دهیترس چرا دانم ینم. کشد ینم عمب هم سانت کی یحت. دهم یم

 آتش؟ -

 آتش جانِ  -

 کند یم ذوبم کالمش با او و  ندارم میها لب دادن تکان یبرا یرمم گرید

 .بود رینظ یب ده،یرس السیگ کی طعم مثل هات لب طعم -

 ریؼ یحرفها و رفتار و نگاه محبت حجم انیم. است شده ظالم نمدریا یک از. زنم یم چنگ مشتم انیم را راهنشیپ

 کنم کج یکم را گردنم توانم یم فمط آورد یم برسرم چه دارد جانیه از حجم نیا دانم ینم. دهم یم جان دارم اش منتظره

 میبگو پناه یب گوشش در و

 آتش؟ -

 چسباند یم ام یشانیپ به یشانیپ که کنند یم یزندگ میها لب نیب اسمش حروؾ هنوز یول کند فکر هم من دل به یکم دیشا

 !مواظتم -

 مرا بار نیاول یبرا. چسبانم یم اش نهیس به را صورتم و کشم یم نییپا اش یشانیپ از را ام یشانیپ ده،یترس یطفل چون

 .بوسد یم را میموها یرو و دهد یم پناه گرش تیحما و گرم آؼوش انیم

 بود، خشونتم اوج نمیا! شم ینم متیحر وارد وجب کی یند اجازه تو تا! آرامش منبع ؟یدیترس ازم شد؟ یچ...داد یا-

 !میدلتنگ اوج

. است آورده بند را نفسم میها تجربه نیاول. کنم یم ادکلنش یخنک حس از مملو را میها هیر و کشم یم بو را تنش عطر

 سرتاسر به آرامش و است شده سحر ام، خسته یها رگ درون خون دستانش، ریز انگار که دارد آرامش انمدر وجودش

 میگو یم شک بدون. کنند یم منتمل بدنم

 !ترسم ینم ازت -

 شوم یم فشرده شیبازوها انیم تر محکم



 مهدا؟....بهشتم تو یبرا باشم شیآت همه ی واسه اگه! یمن یآرزو یمنتها تو! یبترس دمینبا -

 کند یم یباز للبم یتارها با شیصدا نت

 نکن صدا رو اسمم لشنگ نمدریا انصاؾ یب -

 زند یم پچ آهسته

 ...اسمت کردن صدا از شم ینم ریانگارس -

 کنم یم نگاهش اش، نهیس لرزش با دوباره که میکش یم نفس فمط آرامش با آؼوشش نیب یمیدلا

 هست؟ اجازه کنم باز رو موهات خوام یم -

 را دستانم مچ که کنم باز را هست میموها وصل که ییها ییمو تا برم یم باال را دستانم و شوم یم جدا آؼوشش از

 .ردیگ یم

 !خودم! نه تو -

 خودش به پشت هم، مرا و ندینش یم تخت یرو. کشد یم را دستم مچ. سپارم یم او دست به را میموها و زنم یم لبخند

 .دهد یم ُسر میموها نیب را سرانگشتانش و نشاند یم تخت ی لبه

 دیگو یم آهسته ندیآ یم فرود ام سرشانه و پشت یرو که میموها دسته دسته

 لشنگن شیآت یها شراره نیا چمدر -

 شنیآت یها شراره چون -

 کند یم زمزمه لبخند با و چدیپ یم دورم را شیبازوها

 بچه نذار من دهن تو حرؾ -

 .بوسد یم را میموها یراهها شاه انیم و کشد یم بو را میموها عطر چسباند، یم میموها به را اش ینیب و

 !منو یکش یم که تو دختر برام، یدار نوبرانه چمدر -

 بندم یم پلک

 شوم محکوم ابد حبس به آن در دارم دوست که است یزندان نیباتریز دستانت حصار...نکنه خدا -

 کند یم بؽلم پشت از

 !ها رهیم ادمی لولم ؟یخون یم برام شعر نکن، یدلبر -
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 گوش للبش منظم تمیر به و  گذاشته اش نهیس یرو را سرم من و است داده هیتک تخت تاج به آتش گذشته ییها مهیدل

 .دهم یم

 کند یم میصدا آهسته

 بچه؟ -

 زنم یم لبخند لحنش از نحالیا با یول سرگردانم افکارم درون

 جانم -

 کند یم تر محکم دورم را دستانش گره

 بزنم؟ زنگ مامانت به یخوا یم -

 را دلم حرؾ میبگو یزیچ من نکهیا بدون که است خوب چمدر. زنم یم زل نگاهش درون و آورم یم باال را سرم

 مرا آؼوشش درون محکم دژ و پناهگاه کی مثل.  ردیگ یم شماره و کشد یم رونیب کتش بیج از را شیگوش. فهمد یم

 .نوازد یم آرشه مثل میموها نیب زشیانگ سحر انگشتان و. کند یم جا به جا

 .دهد یم دستم به را یگوش شود یم وصل که تماس

 بؽض.کند یم هیگر مامان و کنم یم سالم. چسبانم یم گوشم به را یگوش ام، زده زل نگاهش یایدر درون که همانطور

 شوند یم برنده کلمات و زند یم لدم میگلو نیب

 امشب بود یخال جات...مامان -

 است کرده پر را یگوش حجم خشدارش یصدا حاال یول بودم دهیند را مامان یصدا با ی هیگر حال به تا

 پر تو یزندگ کردن فدا با خواستم یم رو خودم یزندگ خال....مهدا کردم اشتباه...شبت نیا یبرا داشتم آرزو یکل -

 میکن حروم رو تیزندگ ینذاشت خوشحالم چمدر یدون ینم...میافتاد دام تو خودمون حاال...کنم

 ؼلتد یم پوستم یرو پلکم بستن با اشکم یها لطره

 بوسد یم را سرم یرو و کند یم تر محکم دورم را شیبازو آتش

 یدار دوست که یهمانطور...بودم یتیشخص با دختر من! مامان وحشتناکه یلیخ بودن مامان یب -

 یچشمها. کند یم پاک انگشتانش سر را میها اشک رد آتش. زند یم هك دادن جواب یجا به و کند ینم یخوددار گرید

 دهد یم تکان آرام را شیها لب. کشم یم باال اتش ی دلسوزانه نگاه تا را سمیخ

 گرفت شیات للبم ز،ینر اشک -

 .زنم یم هك مامان یصدا یپا به پا و کنم یم فرو اش  نهیس یتو را صورتم 

 کند یم زمزمه مردانه و کشد یم دستم از را یگوش آتش

 مامان سالم -

 است گرفته هم پناهگاهم یصدا

 نمتونیبب دارم دوست یلیخ -

 بره پاش تو خار ذارم ینم دارم، دوستش شتریب جونم از دینکن شک...حتما...چشم...چشم -

 دم یم لول -

 شده زیر یچشمها با و کند یم پرت تخت یرو را یگوش. کند یم لطع را تماس" خداحافظ د،یندار یکار" گفتن با و

 کند یم نگاهم

 م؟یکن کاریچ حاال خب -

 میگو یم یثیخب لحن با. ستین  روز کی در ؼم نهمهیا حممان. اورمیب کش را میها ؼم دینبا کنم، یم پاک را میاشکها



 م؟یبخون کتاب -

 کند یم گردو ی اندازه میبرا را سبزش یچشمها

 م؟یبخون کتاب م،ینیبش هم کنار که میبرس هم به تا میدیکش مشمت نهمهیا -

 لرزاند یم را دلم یداشتن دوست و خی یحس

 !میبد انجام مطالعه ی سرانه بردن باال در یحرکت کی گم یم اومده، نییپا مطالعه ی سرانه گفتن آخه -

 دهد یم فشار هم یرو را شیلبها

 دختر ذاتت بر یا -

 میگو یم معترض

 !هستم اسالمت فکر من چرا؟ -

 دهد یم جوالن چشمانش درون طنتیش و زند یم هوا یرو یبشکن

 ؟یمن اسالم دلواپس...دختر لوربون آ -

 دیگو یم شور با و ندینش یم صاؾ که دهم یم تکان دییتا به سر نفس به اعتماد با

 لم؟یف با ای گه یم یچ ما شنیلوک یبرا اسالمم بگم بهت کتاب با خب -

 کنم فرار آؼوشش از کنم یم لصد و کشم یم ینیه

 یادب یب یلیخ -

 کشد یم بند به محکم مرا

 در بخواد دلت تا پرور دیشه ملت خدا شکر کنم، ادهیپ روت رو اسالمم نیلوان خوام یم ادبم؟ یب من....کجا؟ جوونم یا -

 انتخاب خودت هان ؟یالنب حانهیر ای یهمسردار نییآ ای نیالمتم هیحل ای بگم المسائل حیتوض از نوشتن، کتاب موارد نیا

 !کن

 گزم یم لب

 بودم زدنم حرؾ مواظب شتریب یمنحرف و ادب یب نمدریا دونستم یم اگه...سرم بر خاک -

 دهد یم باال را شیابروها

 بعد کنه یم باز رو لباسش پیز نهیآ یجلو رهیم دختره ؟ینخوند رمان تو مگه! یشیم حال ضد یدار االن! آخ آخ آخ -

 من بعد شه یم سرخ لپات تو بعد نم،یب یم رو نمیبب دینبا اونچه من بعد خوره یم سر پاش کنار تا هاش سرشانه از لباسش

 ...کمرت دور ندازم یم دست

 کشم یم داد ایح و شرم با و گذارم یم دهانش یجلو را دستم دو هر عجله با

 بسه! شیآت شیآت -

 یرو مرا و اندازد یم من کمرم دور دست بعد و خورد یم خم عمب به گردنش که آنچنان رود، یم سهیر خنده از او و

 .شود ینم مانعم و کند یم درکم او و دهم یم سر تخت یرو شکمش یرو از را خودم و کشم یم خجالت. کشد یم شکمش
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 زند یم لدم نگاهم درون عشك با شود، یم لیتبد لبخند به که اش خنده

 اونهمه با کردم ینم فکر اصال یول م،یبخواب میریبگ شیآرا و موها و لباس نیهم با ندارم، تیکار اصال بابا باشه -

 !یباش زهیپاستور و ترسو نمدریا پورتت و هارت

 و دانم یم خودم. است ماه شش آن در آرش یها العمل عکس بلکه ستین اتش حرکات از کرده، خانه دلم کنج که یترس

 .است شده یآشفتگ و ترس از پر خوبم یها حس تمام ماه، شش آن در آرش دنید هنگام که است تر آگاه ناخودآگاهم

 .اورمین خودم یرو به باز کنم یم یسع

 گذارم یم للبم یرو را دستش و رمیگ یم ینفس

 زنه یم یچطور للبم پورتم و هارت اونهمه با نیبب -

 دیگو یم کشدار و دهد یم فشار ام نهیس س لفسه یرو را دستش کند، یم شره چشمانش از طنتیش دوباره

 یدار هم  یلشنگ للب چه جون یا -

 کنم یم ػیج ػیج و گزم یم لب حرص با و زنم یم پس را دستش عیسر منظورش دنیفهم با

 !یباش منحرؾ نمدریا ادینم التیسب و شیر نیا به اصال! شیآت یادب یب یلیخ! ...ایح یب منحرؾِ  -

 و زند یم ؼلت دنیخند شدت از و خندد یم دلبرانه و بلند یصدا با ام کرده ؾیتعر را ها فهیلط نیتر نیریش شیبرا انگار

 به و کرده انتخاب نیبرا را او که ممنونم خدا از چمدر. هستم کنارش که است خوب چمدر. شوم یم شیتماشا محو من

 .کنم مبارزه آوردنش دست به یبرا تا داد را لدرت نیا من

 بو را میموها و کند یم حصار دورم را دستانش چسباند، یم اش نهیس به مرا دلتنگ کدفعهی که هستم فکرها نیهم انیم

 دیگو یم نفس نفس با و کشد یم

 گرفت درد دلم دم،یخند ساعت کی نیا تو که بودم دهینخند نمدریا عمرم یتو یدیآفر تو  ...هیک دختر نیا.... خدا یآ - 

 .دمیخند بس از

 پرسم یم آرام

 کنن یم صدا و سر و پرن یم نییپا و باال گربه و موش مثل نایا چرا گه ینم ره؟ ینم مامانت اتاق صدامون -

 کند یم نگاهم یجد

 بدم حیتوض براتون امیب نیستین بلد رو امشب احکام اگه جان آتش بگه بزنه در ادیب که االن...کنم فکر چرا -

 کوبم یم مشت اش نهیس به

 خب؟ بده، ربطش زایچ اون به باز تو گم یم یچ هر من...کوفت -

 کند یم کج سر دلبرانه

 !خب -

 برد، یم خودش با مرا نگاهش محبت موج. است گذاشته کار سر مرا و ستین خانه اصال که ایرو مامان دیآ یم ادمی

 مرد؟ نیا یبرا نداد جان شود یم

 .کنم یم سموط شیبازو یرو و دهد یم جا خودش کنار مرا و کشد یم را دستم



 من حال هم شه یم خراب کت هم کن، عوض رو کتت نیا حدالل -

 کنم عوض رو کتم کنم ینم جرات ،یاعتماد لابل ریؼ تو -

 ستین تنت لباس کتت ریز مگه -

 کنم یم صدا را اسمش معترض

 شیآت -

 ....کنم ینم فکر هم یدیپوش کتت ریز یچ نکهیا به! بابا باشه -

 دهد یم ادامه و کند یم فرو میموها نیب را سرش

 کنم یم صبر هم رو گهید ساعت دو یکی نیا کردم صبر سال یس که من! باش یراحت جور هر! باش فمط تو -

 ساعت؟ دو یکی -

 سراؼم یایم خودت گهید ساعت دو یکی گهید آره -

 چرا دانم ینم اما است طالت یب است شده آزاد امروز که ییها ممنوعه تمام و کردنش بؽل یبرا دنش،یبوس یبرا دلم

! دانم ینم. است زجر ماه شش آن انعکاس هم دیشا! منطك یب ی دافعه کی کنم، یخوددار شود یم باعث درون از یزیچ

 میگو یم یسرتم با رود یم ضعؾ دنشیکش شانه و شاخ یبرا دلم نکهیا با

 !عمرا   -

 کشد یم یفرض ییخطها دستش کؾ یرو و کند یم گشاد را چشمانش

 نشون نمیا خط نیا -

 دهم یم فشار اش نهیس به را سرم

 آتش ادیم خوابم -

 ! رمانا تو مثل بخواب خب بهتر؟ نیا از جا -

 پرسم یم یسست با ختهیر دوشم یرو ایدن یها یخستگ تمام انگار

 ؟یخون یم رمان تو مگه یراست -

 دهد یم حرکت صورتم پوست یرو نوازشگر را انگشتانش

 از رو شیگوش و برد یم خوابش پست سر یگاه بود، رمان ی خوره دوستام از یکی یول نه که خودم بگه برات جونم -

 میکرد یم تشیاذ و میخوند یم رو رماناش و میدیکش یم رونیب دستش

 است شده جان یب وضوح به گرید میصدا. بندم یم را میها پلک

 ...یطونیش نمدریا ده ینم نشون ظاهرت...والعا؟ -

 ۱۸۸لسمت#

  آتش_یمهدا#

  آتش#

 

 

 

 



 

 

 

 ...یطونیش نمدریا دهینم نشون ظاهرت...والعا؟-

 .است داده صورتش به یخاص ییبایز بلندش یها مژه و بسته را شیها پلک. زنم یم زل اش چهره مرخین به

 کنم یم شیصدا آرام برده، خوابش که کنم یم شک رسد یم گوشم به که منظمش یها نفس یصدا

 مهدا؟ -

 .است برده خوابش. دهد ینم را جوابم اما

 كیدل. است شده زیانگ هوس بدجور و افتاده فاصله لبانش نیب و دهاستیچسب ام نهیس به صورتش و میبازو یرو سرش

. است برگشته زمان سفر و ها لرن پس از انگار آوردم دستش به تا دیکش طول چمدر. کنم یم نگاهش ترس بدون و

. کنم یم کج طرفش به یکم را سرم. کند یم تیاذ را آدم هم فکرش زده، تافت یموها و شلوار و کت آن با دنیخواب

 دوش کی کاش. بوسم یم را است شده مجنون مجنون، دیب برگ و شاخ چون که را اش زده تافت یموها یرو فمط آرام

 !را تافت یبو نه بکشم بو را شیموها خودِ  عطر دارم دوست. گرفت یم

 "نعمه کل یعل الحمدهلل" کنم یم زمزمه و دوزم یم چشم پشتش آسمان و سمؾ به

 .است رفته خواب به آرامش اوج در آؼوشم انیم شیها ؼم از فارغ که دوزم یم یدخترک به دوباره را نگاهم و

 آن دیشا ای و بود شیها یببوس اگر آن جواب بوسه نیا. ندینش یم میها لب یرو یلبخند ام بوسه ی تجربه یادآوری از

 .شد وصول باالخره یول افتاد عمب جوابش یکم فمط. بود فراق لبل ام چانه یرو ی بوسه

 چون کند فکر نکهیا از یول. کنم لمس را تنش نیسرزم وجب به وجب و ببوسمش ػیدر یب و هم سر پشت خواهد یم دلم

 سد را میها حس تمام یجلو. کنم یم یخوددار بگذارم فراتر پا خودم حد از خواهم یم ستندین همراهش مادرش و پدر

 .کند آرامش حس آؼوشم انیم و کنارم یکم تا کنم یم

 میبازو یرو را سرش مظلومانه نمدریا و باشد شده من مال شود ینم باورم هنوز. کشم یم وجودم اعماق از ینفس

 .باشد رفته خواب به و باشد گذاشته

 

 

...... 

 

 

 

 .هستم شیتماشا ؼرق من و دهیخواب او که هست یساعت کی کینزد

 شود باعث دن،یخواب نطوریا کنم یم احساس. کنم یم لمس را صورتش ؾیلط پوست آهسته انگشت پشت با یلحظات

. پرد یم خواب از ها زده جن مثل کدفعهی که کنم شیجا به جا یکم کنم یم یسع اطیاحت با و آهسته. ردیبگ درد دستش

 دارد را من از فرار لصد. کشد یم ػیج و زند یم مرا مشت با کرده هول

 !کشتت یم یزد دست من به بفهمه شمیآت اگه کن ولم کن ولم -

 مهار را شیها دست یسخت با آورده، خودش با خواب از که یا دلهره دنیفهم با یول کنم یم نگاهش ترس و بهت با اول

 کنم یم

 آتش منم! مهدا! مهدا؟ -



 است گرفته راه یروان آب مثل صورتش طرؾ دو از اشک کند، فرار دستم از کند یم تالش

 بده نجاتم ایب...ییکجا شمیآت خدا، یوا...آشؽال یلعنت کن ول رو دستام -

. کنم یم حس اش یمشک یها مردمک درون را یتاب یب اوج. ندیب ینم هم را خودم انگار شنود، ینم را میصدا انگار

 کشم یم داد یدلواپس با. دهد یم جان دارد انگار. خورد یم تکان یسخت با اش نهیس س لفسه

 !آتش منم! مهدا -

 لفل نگاهم یتو را تابش یب و سرخ چشمان. ردیگ یم آرام وجودش تمام لحظه کی و پرد یم شیها پلک دادم یصدا از

 کنم یم تکرار دوباره آهسته. بدهد جان نگاهش وحشتش و ترس تا کشد یم طول. کند یم

 !مواظبتم! شتمیپ من! آتش منم -

 زار و ردیگ یم محکم کمرم دور را شیدستها و اندازد یم آؼوشم در را خودش و کشد یم رونیب دستم از را دستانش

 زند یم

 آتش...شدم تو مال بود رفته ادمی...تواَم شیپ بود رفته ادمی...انداخته رمیگ آرش کردم فکر...بشپ فدات...برم لوربونت -

 ...برسه راه از آرش آن هر ترسم یم بخوابم یراحت به ندارم جرات هنوز!...یلیخ گذشت سخت یلیخ ماه شیش اون

 سرش یرو را ام چانه و کنم یم نوازش را پشتش. چمیپ یم دورش را دستانم. کشد یم ریت للبم درون یزیچ شیحرفها از

 گذارم یم

 شتمیپ من که االن! بسه...شیه -

 است کرده باز سر شیدردها انگار دهد یم ادامه اما

 بمونم زنده شد باعث یچ دونم ینم بودم، داده دست از رو دنتید دوباره دیام گهید! نرسه بهم دستش تا کردم یخودکش -

 دهم یم فشارش ام نهیس به درد با

 نزن للبم به شیآت مهدا آخ -

 بخوره ناموست به دستش نذاشتم من -

 گفت میابراه ، عشمم دونم یم -

 صورتم طرؾ دو و دارد یبرم کمرم دور از را دستانش. کنم یم شل را دستانم گره. دیایب رونیب آؼوشم از کند یم یسع

 گذارد یم

 نمتینب گهید دیشا کردم یم فکر نکهیا بود، سخت آرش تحمل بود، سخت حرفهات هضم بود، سخت تیدور -

 ...تر سخت

. زند یم رونیب دارد ها یدلواپس و ها ؼم ی پوسته ریز از عشمش تازه انگار. کشد یم میها گونه یرو دلتنگ را دستانش

 یرو اشک لطره دو و بندد یم پلک. سوزاند یم را جگرم تا و بوسد یم را ام چانه دوباره و آورد یم باال یکم را سرش

 .ؼلتد یم صورتش

 

 ۱۸۹لسمت#

  آتش_یمهدا#

 آتش#

 

 

 



 

 

 

 .ؼلتد یم صورتش یرو اشک لطره دو و بندد یم پلک 

 شدم ریپ عمر کی ی اندازه -

 آورم یم زبان به را اسمش بهت با و دهم یم لورت را دهانم بزاق

 !مهدا -

 دمیکش یچ تیدور از دونه یم خدا فمط -

 گذارم یم صورتش طرؾ دو رو دستانم هم من

 !یبؽلم تو! یمن شیپ االن منو کن نگاه! شده تموم یچ همه بچه نیبب -

 را صورتش تاب یب. زند یم شانه انگشتانش با را میموها و رود یم فرو میموها نیب تشنه انگشتانش. زند یم یتلخ لبخند

 کند یم زمزمه و چسباند یم صورتم به

 یروئ دلتنگ جهان در مبادا" -

 .*"نباشد خرم و ندیب تیرو که

 دارد، نبض شیلبها. کند یدلتنگ رفع تا مانم یم حرکت یب. گذارد یم صورتم پوست یرو را لبانش اطیاحت با و آهسته

 را میها شیر ته تا ام گونه از شود یم تمام که اش بوسه نیاول ی تجربه. کند یم پا به آتش پوستم یرو حرارت پر و داغ

 یناباور با. است ناآرام و یباران چشمانش شب. کشد یم عمب را سرش یکم. کند یم تولؾ لبم کنار بعد و بوسد یم

 پرسد یم

 دارم؟یب یعنی -

 میگو یم نانیاطم با و زنم یم لبخند

 کن امتحان -

 عطش پر و چسباند یم میها لب به را شیلبها کدفعهی و کند زیآنال را حرفم یمعن تا زند یم زل نگاهم انیم یا لحظه

 سکون در من اما اند شده آشوبگر پوستم ریز حس یکل. دارد لذت دنشیبوس ی اندازه به توسطش شدن دهیبوس. بوسد یم

 جدا میها لب از را شیلبها. رمیگ یم مشتم انیم را شیموها یانتها فمط. ردیبگ آرام اش خورده ضربه روح تا مانم یم

 یرو یشکستگ رد. شود لبش یرهایت آماج که هست چشمانم نوبت بعد. کند یم باران بوسه را گردنم ریز و کند یم

 فشار ام نهیس یرو همانجا را صورتش و بوسد یم را للبم. است للبم نوبت کار آخر و اندازد ینم للم از هم را میابرو

 کند یم زمزمه و کشد یم یمیعم نفس. دهد یم

 !دارمیب -

 فشارمش یم بازوانم انیم

 باشه؟! نترس یچیه از ام زنده من تا گهید -

 زند یم لب نانیاطم و آرامش با

 باشه -

 کند یم صدا را اسمم اعتراض با اندازمش، یم تخت یرو خودم با و کشمش یم ام نهیس یرو من و

 آتش -

 بوسم یم را شده پخش صورتم یرو که را شیموها و صورت تمام طالت یب و هم سر پشت



 ؟یخوند که کیزیف! نِ یزم ی جاذبه ریتمص ست،ین من ریتمص -

 میگو یم کنم، مهارش دارم لصد که یحال در که کند دور من از را خودش یکم کند یم یسع

 شد مهیدل پنج و ساعت کی یراست...کجا؟ -

 دهیرس یانار همچون نمیب یم را شیها گونه. زدیر یم گردنش طرؾ کی به را انگرشیطؽ یموها. کند یم نگاهم متفکر

 کند دور من از را خودش دارد یسع حال نیهم در و گذارد یم تخت یرو گردنم طرؾ دو را دستانش. است شده سرخ

 مه؟یدل پنج و ساعت کی شد یچ -

 دارم یم نگهش محکم

 !سراؼم یایم خودت گهید ساعت سه دو گفتم که همون!...فعال نیدار ؾیتشر ریبگ آروم -

 و زند یم لدم چشمانم درون. دیآ یم کش خنده به شیلبها و دیآ یم ادشی لبلم حرؾ آرام آرام و کند یم نگاهم تعجب با

 دیگو یم وار زمزمه

  عاشمتم -

 از هم من. گزد یم لب گناهکار یها بچه مثل و ردیگ یم پناه تخت کنج او. میپر یم جا از دو هر خانه زنگ یصدا با

 کنم یم برانداز را خودم نهیآ یجلو و پرم یم نییپا تخت یرو

 یآورد من روزگار به چه نیبب -

 نیب. است شده چروک لباسم. کشم یم رونیب را اش همه. است امده رونیب شلوارم از مهین و نصفه که راهنمیپ نِ ییپا

 کنم یم میصدا مهدا که روم یم در سمت به و کشم یم وار شانه را انگشتانم میموها

 مونده رژ رد راهنمیپ یرو شیآت -

 !خودش یبرا است یجرم ی صحنه کال اشک، و ملیر و رژ رد بله. گردم یبرم نهیا طرؾ به و ستمیا یم

 رونیب کمد یتو از یشرت یت. کنم یم باز را مانده بسته که یا دگمه چند حال همان در و روم یم کمدم سمت عجله با

 تنم هم را شرتم یت روم یم راه که همانطور و روم یم در سمت به. کنم یم پرت کمد در یرو را راهنمیپ. کشم یم

 .کنم یم

 

 یسعد*

 

 ۱۹۱لسمت#

  آتش_یمهدا#

 اتش#

 

 

 

 

 

 

 



 

 .نمیب یم را یجوان کنم، یم باز که را در

 .ردیگ یم طرفم به را هست درونش ؼذا یها ظرؾ که لونینا کی

 سفارشتون -

 زنم یم زل لونینا به

 دادم؟ سفارش من -

 اندازد یم ینگاه دستش ی برگه یتو

 کردن حساب هم رو پولش دادن، سفارش انیک خانم نوشته نجایا -

 !ایرو مامان. زنم یم لبخند

 کنم یم بلند صدا و بندم یم را در. رمیگ یم کیپ دست از را لونینا و کنم یم تشکر

 !داده سفارش ؼذا برامون مامان که ایب خانم مهدا -

 مرتب را شیها لباس. است آمده نییپا تخت از. کنم یم نگاهش داشتنش از لذت با. ستمیا یم در چارچوب به داده هیتک

 . است ؾیبالتکل یول کند یم

 .دیآ یم طرفم به و ردیگ یم مشتش داخل سر پشت از را شیموها من، دنید با

 اوردمین رو موهام ی رهیگ -

 پرسم یم و رمیگ یم در چهارچوپ از را ام هیتک. دیآ یم کمینزد او و زنم یم زل زبرش یموها به من

 کجا؟ -

  گزد یم لب زده خجالت

 ام؟یب ینگفت خودت مگه -

 این گم یم االن یول گفتم -

  کنم یم نگاهم ممتد همانطور

 چرا؟ -

 کنم یم اشاره حمام به 

 !حموم برو اول -

  اندازد یم نییپا را سرش و شود یم سرخ شیها گونه

 !شهیم تنگ ُخلمم هات لباس دنید از دارم تو یجا به من و شده اهیس چشمات یپا شده، میس مثل یزبر از موهات -

 رود یم صوت فمر خط ریز شیصدا

 اوردمین خودم یبرا لباس که من -

 دهم یم نشانش را میکمدها از یکی در

 !نداده نشونشون منم به راحت التیخ ده،یخر برات لباس یکل ایرو مامان -

 آورم یم باال صورتم یروبرو تا را صورتش و رمیگ یم را اش چانه

 مونم یم منتظر همچنان ها ممنوعه یبرا هم نوا یب بدبخت من! بانو حموم برو آسوده الیخ با شما -



 را شیها لب دوباره و آورم ینم طالت گرید. است شده ینمک و جذاب اش افهیل دوزد، یم نیزم به را اش یفرار نگاه

 را وجودش شرم دوباره انگار بعد و. شود یم ؼرق چشمانم درون یطفل چون نگاهش شده، مات یا لحظه. کنم یم شکار

 کند یم جدا من از را خودش و زند یم ام نهیس به را دستانش کؾ کرده، زیلبر

 !آتش -

 است بودنم وحشتناک ختام ُحسن لبش، کنج از یزیر ی بوسه. دیآ یم خوشم تالشش از

 !خودمه حك آتش دلِ  جون -

 خنده با که کند یم تند لدم حمام سمت دستم از فرار یبرا و. زند یم چرخ خودش دور سرگردان. ردیگ یم فاصله من از

 کنم یم شیصدا

 !ارمیب لباس برات بشم مجبور من حموم ینر لباس بدون هول از نگیریج نگیریج -

 زند یم اش گونه یرو و دیگو یم ینیه. زند یم خشکش راه انیم

 مرگم خدا -

 رمیگ یم را سرانگشتانش

 !یخودم مال -

 !پسر کن ایح ؟یهول نمدریا چرا! باشه -

 ستمیا یم اش نهیس به نهیس و کشم یم را دستش

 !یمن مال تو گن یم یباستان زبون هفت با یاله انیاد تمام االن داشتم، م،یبود نامحرم که یولت رو ایح -

 کند یم زمزمه لباسم پود و تار نیب و دهد یم جا را خودش آؼوشم انیم ممدمه یب

 ؟یریگ ینم اروم و یکن یم یدلبر یه چرا... شمیآت عاشمتم -

 حموم؟ امیب باهات منم دلبرم نمدریا که حاال -
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. است کوره کی مثل راهنشیپ پشت از یحت که یداؼ بدن. کنم یم جدا داؼش بدن از را خودم خانه، زنگ یصدا با

 چه حاال بودم آتش کردن بؽل لحظه کی هالک که من. برم یم پناه تخت ی گوشه به. است گرفته ضربان دهانم یتو للبم

 .روم یم دست از دستانش نیب که آمده سرم ییبال

 .دارم را گناهکار آدم کی حس ام، داده انجام یبد کار کنم یم احساس

 دهم یم هشدار او به که دارد را اتاق از رفتن رونیب لصد آتش

 مونده رژ رد راهنتیپ یرو شیات -



 ام، خانه انیم من ستین حواسش اصال انگار. رود یم کمدش طرؾ به عجله با و سنجد یم را حرفم صحت نهیآ داخل

 یبازوها و ها سرشانه. دارد تن به یرکاب رپوشیز. آورد یم در تنش از من عاشك و صیحر چشمان یجلو را راهنشیپ

 نیا نیب از فرار اما. کنم لمس را شیبازو یها عضله دارم دوست. آورد یم میها لب یرو یمحو لبخند اش دهیورز

 ترسم؟ یم آتش از من. است درک لابل ریؼ هم خودم یبرا والعا زیر ی دلهره نیا. است ممکن ریؼ بازوان

 !ترسم ینم نه

 داده؟ دلهره به را شیجا اقیاشت همه آن چرا ام؟ گرفته گارد شیبرا چرا پس

 و وجود از را آرامش چرا دانم ینم یموذ حس کی اما برم یم لذت او سرانگشتان با شدن لمس از کنم یم حس للبم ته

 .دهد یم هشدار مدام و است برده ؽمای به احساسم

 کند یم میصدا که میآ یم نییپا تخت از

 داده سفارش ؼذا برامون مامان که ایب خانم مهدا -

 گذاشته شینما به را شیبازوها و است کوتاه نیآست تنش شرت یت. دهد یم هیتک چهارچوب به و شود ینم اتاق داخل

. شود یم خکوبیم نیزم یرو میپاها آتش گفتنِ " کجا؟" با اما میگو یم چه فهمم ینم که است ریدرگ فکرم انمدر. است

  ام؟ داده  یسوت یعنی

 پرسم یم دیترد با

 ام؟یب ینگفت خودت مگه -

 !سرم بر خاک. بروم حمام اول دیگو یم یولت شوم یم عرق سیخ خجالت از

 .شود یم شیکار کی آتش نیا امشب

 کنند یم فراموش للبم یزهایدهل لحظه کی. زند یم دوخت میها لب به را شیها لب دوباره که معلمم آسمان و نیزم انیم

 گردش کی یخوش مثل زیر یجانیه. زنند یم زل آتش نگاه یایدر به من همراه هم ها آن و شوند منبسط و منمبض

 گذشتن چند هر. دهد یم هشدار میبرا را خجالت و شرم درونم از ییندا که گذرد ینم یزیچ و. دود یم پوستم ریز یعلم

 کوک کی به را میها لب دوختن. کنم یم شیصدا و چسبانم یم اش نهیس به را میدستها اما است سخت شیها بوسه از

 .دهد یم انیپا لبم کنج بوس،

 !خودمه حك آتش دل جون -

 حمام از یزیچ که کنم یم تند لدم حمام سمت. ام شده گم میها حس انیم حاال و ام نداشته عشك نهمهیا انتظار آتش از انگار

 نفهمم زبان یها حس! فهمم ینم یول شنوم یم یعنی. شنوم ینم را شیها حرؾ. کوبم یم ام گونه یرو من و دیگو یم لباس و

 یبهتر یجا اش نهیس یایجعراف جذب، شرت یت نیا با یلعنت. برم یم پناه خودش به خودش از. اند کرده کور را درکم

 .است کردن یزندگ یبرا

 ؟یریگ ینم آروم و یکن یم یدلبر یه چرا...شمیآت عاشمتم -

 .شوم یم آؼوشش ی رهیجز یاسیس ی پناهنده و زنم یم چنگ لباسش به حرفش با و

 حموم؟ امیب باهات منم دلبرم نمدریا که حاال -

 .ردیبگ آرام یکم من دل امواج تا ردیگ ینم دهان به زبان چرا! جذاب یلعنت. کنم یم عرق اش نهیس امواج داخل را خودم

 اسی_یبخش_حهیمل#

 

 ۱۹۲لسمت#

  آتش_یمهدا#

  مهدا#

 بعد_روز_ده#



 

 

 

 

 

 کینزد هم به نمدریا که دیآ ینم ادمی عمرم یها سال تمام در. کند یم نوازش را میموها او و ام گذاشته شیپا یرو را سرم

 .میباش بوده

 بوسم یم را انگشتانش سر و رمیگ یم را دستش

 بود شده تنگ برات یلیخ دلم -

 اشتراک به من با را احساساتش بار نیاول یبرا و زند یم زل دور یا نمطه به او و گذارم یم للبم یرو را دستش و

 گذارد یم

 ...بودم دیناام کل به! گردم یبرنم رانیا به زنده کردم یم احساس بود شده بد حالم نمدریا -

 دهم یم فشار دستم انیم را دستش

 نزن حرفها نیا از مامان اِ  -

 کند یم سموط من صورت تا نگاهش

 ...میرفت یم شیپ آرش حرؾ با کجاها تا نبود معلوم یکرد ینم یپافشار متیتصم یرو تو اگه -

 دهد یم ادامه و ردیگ یم ینفس

 هست؟ ،یکرد یم فکر که اونجور آتش -

 کنم یم زمزمه احساسم تمام با و کنم یم فکر آتش داغ یها لب و گرم آؼوش و بندم یم پلک

 !هست -

 کند یم رییتؽ شیصدا لحن

 که کنن یم ؼش شوهر یبرا که ییدخترها نیا مثل ولت کی! یبود که مونیخانوادگ تیشخص و ژیپرست مرالب -

 ؟ینکرد رفتار

 یبعض که خوشحالم یول است شهیهم فکر طرز همان فکرش طرز هنوز زنم، یم لبخند مامان یحرفها به دلم یتو

 .است ختهیر فرو نمانیب یوارهاید

 دهد یم تکانم و کشد یم دستم از را دستش

 بوده؟ چطور ولته چند نیا تو رفتارت هستم، شما با خانم مهدا -

 کند یم زمزمه دیترد با که کنم یم نگاه نگرانش چشمان به و کرده باز چشم

 ...شبا -

 گزم یم لب و اندازم یم باال ابرو

 سر بره خواست یم آتش که فرداش کردم، هیگر شما یدور از همش اونم م،یبود هم شیپ شب کی فمط ما مامان! اِ  -

 !روزا فمط! میدید همو آتش آؾ یروزها فمط هم روز اون از...میابراه ی خونه آورد منم پستش،

 حمام از خواندنش نماز سر که شب همان کنم، یم سفر میبود هم شیپ که یشب آن به ناخودآگاه من و دیگو یم یاوهوم

 تا یول هست عاشمم گفت و زد زل چشمانم درون که شب همان. بردم  حظ کلماتش کردن تلفظ یصدا از و آمدم رونیب

 .دهد یم دلم به دل و ماند یم ام یحام مزخرفم یها حس نیا شدن دور و یروح آرامش



 ام یشانیپ یرو میها لب یجا به را شیها بوسه و خواند عاشمانه یها زمزمه گوشم درون. کرد ؼرق آؼوشش انیم مرا

 .سپرد میابراه دست به مرا کرد یم داد یب نگاهش یتو که ییها حس و یدلتنگ با هم صبح. کرد مهر

 کند یم بلندم شیپا یرو از و ردیگ یم را میها شانه مامان کدفعهی که هستم خودم حال در

 میدار کار یکل شب فردا یبرا کنم، دیخر یکل برم دیبا پاشو پاشو -

 بندم یم سرم یباال رهیگ با را میموها و نمینش یم

 ؟ید یم هل آدمو ینجوریا چرا دمیترس مامان یوا -

 زنم یم ؼر من و است متفکر او

 د؟یکن دعوت رو میابراه نرفته تنتون از سفر یخستگ هنوز بود واجب حاال -

 کند یم نگاهم و دهد یم باال را شیابرو کی

 ...ام؟ خسته کردم، دعوت رو ترانه و یاب اونولت ه،یخوب کار کردم دعوت رو مامانشون و آتش!... بود واجب که بله -

 دهد یم تاب هوا در میبرا را اش اشاره انگشت و ستدیا یم که کنم یم پنهان را ام یبدجنس لبخند

 نشنوم دهنت از یاحترام یب االن نیبود که نیبود دوست! ها یبگ متلک یاب خانم به نشنوم گهید کدفعهی خانم مهدا -

 یروزها به دوباره. شوم یم رهیخ همش ی اندازه یها لدم آن با شدنش دور به لذت با و دهم یم فشار هم یرو را میها لب

 .ام برگشته مامان یها دادن ریگ
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 فونیآ سمت به و کنم یم رها را لباسم کردن اتو. دیآ یم در صدا به خانه زنگ که نگذشته مامان رفتن رونیب از یساعت

 .دارم یبرم را یگوش و روم یم

 بله؟ -

 چدیپ یم یگوش یتو یمرد دار تن یصدا

 راد؟ خانم منزل -

 اندازم یم باال ابرو باشد، یپستچ دیشا کنم یم فکر

 د؟یدار کار کدومشون با -

 راد نیمه خانم -



 در سمت یکنجکاو با و اندازم یم سرم یرو را شالم. گذارم یم شیسرجا را یگوش در، کردن باز بدون بالفاصله

 یروبرو چرم، ؾیک کی با دهیکش اتو یلیخ و موجه اما ساله شصت کینزد بایتمر یمرد کنم یم باز که را در. روم یم

 .است ستادهیا در

 کند یم سالم خوشبرخورد یلیخ هم او و دهم یم سالم دنشید محض به

 ستن؟ین خونه راد نیمه خانم دخترم، -

 شما؟ -

 کنم صحبت خودشون با لمیما هستن اگه -

 گم یم بهشون من نیبگ من به نیدار یکار اگه یول ستنین خونه مامان -

 کارت کی مارکش کت بیج از بعد. است یمهربان و گرما از پر که ینگاه. کند یم نگاه میسرتاپا به خاص حس کی با 

 ردیگ یم طرفم به و آورد یم در

 متوجه خودشون یجواهر یآلا نیبگ مادر به اگه...هستم یجواهر یآلا یخانوادگ لیوک یاشرف من! منه ی شماره نیا -

 شن یم

. رود یم و کند یم یخداحافظ او که هستم کارت یتماشا سرگرم. است شده مهربانتر یکم صحبتش لحن کنم یم احساس

. شناسم ینم را ها یلیفام نیا که من اندازم، یم باال شانه و" یجواهر ،یاشرف"  کنم یم زمزمه را لشانیفام اسم لب ریز

 چشمم یتو میمستم آفتاب جان کم نور. دهد یم هل عمب به مرا و چسبد یم محکم را ام شانه طرؾ دو ییها دست کدفعهی

 سرش پشت را در میشو یم خانه وارد یولت. است دهیکش بند به مرا نیچن نیا یکس چه بفهمم گذارد ینم و افتد یم

 .بندد یم

 آرام ام ییایبو حس ند،یبب میچشمها نکهیا از لبل اما بکشم ػیج کنم یم لصد وجود تمام با. است آمده بند ترس از نفسم

 .چشد یم را لذت شیصدا با ام ییشنوا حس و ردیگ یم

 ن؟یبود گرفته تماس یشنشانیآت شما خانم -

 کند یم طواؾ را اش چهره نگاهم و کشم یم اش یآتشنشان لباس پود و تار یرو را دستم وجودم تمام با

 .دارم اجیاحت ۱۱۵ به ۱۲۵ یجا به که فعال اومدِن؟ طور چه نیا شنشانیآت یآلا یوا-

 ردیگ یم را ام چانه

 ن؟یبود نگرفته شیآت شما مگه نیبب چرا؟ اِ  -

 رمیگ یم حضورش یهوا از یمیعم دم

 !آتشنشانِ  شوهرم چون رمیگ ینم شیآت گهید من -

 بوسد یم را گردنم و کند یم فرو گردنم یگود داخل را سرش و کند یم باز گردنم دور از را شالم

 دهد یم هلش عمب به

 مامانم! آتش -

 کارد یم ام چانه یرو را دوم ی بوسه

 ...رونیب رفت مامانت دمید خودم بچه نزن کلک -

 ؟یریبگ نظر تحت منو که ما ابونیخ سر ستگاهیا یاومد یگرفت یانتمال آخ آخ -

 دهد یم فشار انگشتانش نیب را ام چانه

 یباش دلم خیب که اومدم نداره، رو تیدور طالت دلم عشمم رینخ -

 زند یم زل نگاهم درون و ردیگ یم را صورتم طرؾ دو



 بود؟ یک آلاهه نیا -

 بود شده مزاحم ریخ امر ی واسه کن فکر -

 شود یم ظیؼل اخمش

 بود یزشت یشوخ -

 دهم یم نشانش را کارت 

 داره کار مامان با گفت بود لیوک شناختمش ینم -

 سکوت با و دهد یم سر گوشم پشت به را میموها انگشتش با است، نشده باز  ُخلمش اندازد، یم کارت به یسرسرک نگاه

 زنم یم لب کردم که یشوخ از مانیپش که کند یم نگاهم یحرف پر

 داشت کار مامان با نداشت کار من با آتش -

. دهد یم فشارم بازوانش انیم و ردیگ یم تنگ آؼوشش در را تنم کدفعهی و کند یم نگاهم شده زیر چشمان با

 ردیگ یم درد میها استخوان

 گرفت دردم! شیآت یآ -

 ...خودم ی خونه ببرمت زودتر چه هر دیبا -

 دهد یم ادامه او و کشم یم یمیعم نفس

 دلتنگتم هم هستم شتیپ یولت-

 نیب که یا چهیدر از. کند یم باز را در یال یکم و کشد یم را در یِ زلف. شود یم جدا. بوسم یم لباس یرو از را اش نهیس

 کند یم زمزمه و دیپا یم را رونیب است شده باز وارید و در

 !اخراجم  بفهمه ام فرمانده اگه برم، دیبا یول خواد ینم دلم -

 رمیگ یم نظر ریز را حرکاتش لبخند با

 !نمتیب یم شب فردا پناهت و پشت خدا -

 دوزد یم من یچشمها به و گرفته کوچه از را نگاهش و اندازد یم باال ابرو

 بعد نمتیبب اتالت ی پنجره پشت ایب خونه برگردم خوام یم که صبح مهداخانم زنده؟ یک است مرده یک شب فردا تا اوه -

 باشه؟ برم،

 دهم یم هلش کوچه طرؾ به

 !یش یم اخراج االن برو -

 ها؟ ینباش خواب هفت ساعت باشه؟ -

 زنم یم لب که کوبد یم چشمانم داخل نگاهش خیم با و کند یم محکم نیزم یرو را شیپاها

 دارمیب شهیهم مثل! باشه -

 خدا به"  کند یم تماشا لذت با را میسرتاپا. رود یم رونیدرب از و کشد یم رخم به را لدرتش. زند یم یپلک آرامش با

 .افتد یم راه مرکزشان طرؾ به سرعت با و دیگو یم" سپارمت یم

 که اوردیب میرو به دارد دوست دائم کرده، رییتؽ رفتارش اند برگشته بابا و مامان یولت از دهم، یم تکان شیبرا یسر

 .هستم او مال

 

 ۱۹۴لسمت#



  آتش_یمهدا#

  مهدا#

 

 

 

 

 

 

 کند یم تشکر وار زمزمه ترانه.دهم یم هیتک مبل کنار را یخال ینیس

 خجالت؟ ای میبخور ییچا -

. زنم یم یاسترس پر و محو لبخند تشکرش به است، نشسته میابراه کنار نیرنگ و نیسنگ یلیخ خواهرشوهرش ترس از

 .اند گرفته دست به را مجلس مامان، و ایرو مامان. کشم یم یفرض یها طرح ناخن با مبل ی دسته یرو

 چه نیا! خودشه مال خونه! آتِش  امرزیخداب یبابا ی هیارث! مستمله کامال ما ی خونه واحد یروبرو واحد راد خانم -

 دیکن یم شما که هیشیفرما

 انداخته پا یرو پا و ختهیر دورش و کرده سشوار را شیموها مامان.  رمیگ یم گاز میها دندان ریز مدام را لبم گوشتِ 

 است

 رو استمالل طعم خوام یم نباشه، مادرشوهرش ی خونه دست کنار دخترم خوام یم نکهیا ان؟یک خانم گم یم یچ مگه -

 ه؟ینیسنگ حرؾ! بچشه

 آورد یم در تنش از را کتش درهم یصورت با. شود یم دهیکش سمتش ها نگاه ی همه و زدیخ یبرم صدا و سر پر میابراه

 یحرفها به اعتراض جور کی کارش نیا. ندینش یم شیسرجا دوباره و کند یم سوار اش نفره تک مبل یپشت یرو و

 .است کالم یب البته مامان

 دفاع خودش از ای دهد ادامه را بحث نیا خواهد ینم انگار. دهد یم هیتک مبلش به و دهد یم رونیب را نفسش ایرو مامان

 .کند

 دیگو یم آتش به رو و گرداند یبرم زیم یرو را بود گذاشته شیپا یرو که را اش وهیم ظرؾ مامان

 زنم؟ یم ناثواب حرؾ -

 زیر چالو با را ظرفش داخل شیها وهیم پوست و است یعصب. کند یم پاک دستش یکاؼذ دستمال با را شیها عرق آتش

 .اندازد یم باال شانه احترام با. بگذارم لبخند را کارش نیا نام توانم ینم دیآ یم کش شیها لب فمط. کند یم

 ...من بگم یچ-

 یپا یرو دست و خواند یم را نگاهم رنگ. زنم یم زل بابا به التماس با ندارد یخوب ی خاتمه بحث نیا کنم یم احساس

 گذارد یم مامان

 !ستین ولتش االن نظرم به بعد؟ یبرا میبذار رو ها حرؾ نیا ستین بهتر جان نیمه -

 زند یم یپهن لبخند مامان

 که دارن عجله و اصرار آتش آلا که مخصوصا بشه معلوم زایچ نیا ؾیتکل دیبا خب ولتشه؟ یک پس جان عادل -

 !رنیبگ یعروس زودتر

 ردیبگ دهن به زبان تواند ینم و کند یم یمصلحت یا سرفه هاربایم



 میتصم خودشون یبذار باشه بهتر نظرم به...دهیکش زجر مدت نیا تو یکاف ی اندازه به مهدا کنم فکر جان نیمه -

 ...رنیبگ

 دهد یم ادامه و کند یم من به رو و

 ه؟یچ خودت نظر جان مهدا آره -

 یبرا من. ترسم ینم کس چیه نگاه از آتش از دفاع یبرا من. گردانم یم مامان دگریتهد یها چشم سمت به را نگاهم

 یچ همه ظاهر چرا دانم ینم بوده، که است همان مامان اخالق. ستین یزیچ که ها نگاه ام، شده رد مرگ از آتش داشتن

 است؟ شده کمرنگ شیها یدلتنگ و یمانیپش چرا دانم ینم. کند یم جلوه تر مهم شیبرا ها آن باطن از

 زند یم لب" کن كیتصد را میابراه یحرفها یدار جرات" دیگو یم فهمم یم من که یلحن با مامان

 !بره نیب از تیزندگ استمالل یندار دوست که بگو خودت جان مهدا خب -

 چشم ها مهمان نیب. کند همراه خودش با مرا تا کند یم الما من به را حرفش دارد عمال و دیگو یم دیتشد با را شیها کلمه

 خیم من یها لب یرو شدهاش زوم و میمستم نگاه و کشد یم دست پرتمالش پوست کردن زیر از آتش. گردانم یم

 .شود یم

. رمیگ یم یدم است مختلؾ یعطرها از پر که اتاق یهوا از. است دوخته چشم من به لبخند و نانیاطم با ایرو مامان

 میگو یم دیترد بدون. است کرده عرق دستانم کؾ

 و باشه یمتر چند ام خونه کنم، یزندگ یطیمح چه تو و ایدن یکجا نداره یفرل من یبرا تون اجازه با جونم مامان -

 و پشت و مرد آتش خوام یم فمط و فمط ایدن تموم از من! باشه دورتر یک از و کترینزد کجا به! باشه یچ ام خونه لیوسا

 !ده یم دست از برام رو ارزشش ایدن تموم نباشه میزندگ ی لحظه کی تو آتش لراره بفهمم اگه که! باشه ام یحام و پناه

 دهد یم نشان العمل عکس یتند لحن با بالفاصله مامان

 !یریگ یم میتصم یدار یاحساس االن تو جان مهدا -

 اندازم یم ینگاه مامان یچشمها به

 ! نیمه مامان -

 چرخانم یم ایرو مامان سمت به را سرم سپس و

 رو تون همه گم، یم تون همه یجلو یول دارم لبول هم خودم! درسته! رمیگ یم میتصم یاحساس دارم! آره! ایرو مامان -

 براش نکهیا ای نمیبب انتیخ ازش روز کی اگه ستادمیا سخت و سفت آتش عشك یپا که نطوریهم دم یم لرار شاهد

 و عشك به! کنم یم ترکش شهیهم یبرا و ذارمش یم و کنم یم رفتار یاحساس نطوریهم بشم تیاهم یب و ارزش یب

 !خورم یم لسم احساسم

 زند یم آتش ی شانه به دست و خندد یم پنهان یذول و صدا با میابراه

 !کن جمع رو حواست! بود عاشمانه دیتهد کی نیا داداش -

 دیگو یم لبخند با و ردیگ یم لاب نگاهش شمی درون مرا ریتصو عشك با آتش

 !کنه انتیخ یزن نیهمچ به که باشه ظالم و نامرد یلیخ دیبا آدم! حمه به دشیتهد -

 صبح. است شده ریپ اش یصوت یتارها ها دنینرس نیا از انگار است، خسته یول کند یم افتخار من به نکهیا با شیصدا

 ! یسرزندگ و اقیاشت از بود پر کالمش لحن دیبار یم شیرو و سر از که یخستگ تمام با بود آمده پنجره یروبرو که

 است درشتش یها لب دنیبوس شیحرفها نیا مزد وگرنه هستم چشم نهمهیا ممابل که ؾیح دوزم، یم چشم شیباال و لد به

 

 ۱۹۵لسمت#

  آتش_یمهدا#

 مهدا#



 

 

 

 

 

 

. 

 کند یم صحبت به شروع عیسر بابا که دیبگو یزیچ خواهد یم مامان

 و مهدا اگه! داد درس ما به عمر کی ی اندازه به ریاخ ماه چند نیا یها اتفاق! میخوا یم رو مهدا یخوشبخت نیمه و من -

 میداشت مونیخودخواه با کدفعهی که ره،یبگ رو دنیرس نیا یجلو یچیه مید ینم اجازه ما خوان یم همو آتش پسرم

 !میدید رو مونیزندگ ی ثمره شدن آب چشمامون یجلو کباری که. میکرد یم یکی خاک با رو جوون دوتا نیا یزندگ

 ادشی تازه انگار. دهد یم تکان سر حرفش دییتا به بار چند و کشد یم یآه بابا یحرفها از. شوم یم كیدل مامان رفتار به

 سال انیسال بعد انگار. کند یم نگاهم و گرداند یم من طرؾ به را سرش. زندیم راههیب به دارد دوباره که است آمده

 دهد یم لرار مخاطب مرا و ندیب یم مرا دارد یدور

 !کن تعارؾ ینیریش پاشو ومدهین زبونم به افکارم باز تا -

 خانه زنگ یصدا با راه وسط که روم یم ینیریش سید سمت و زنم یم یلبخند. کند یم پوؾ را نفسش صدا با آتش

 . ماسد یم لبم یرو لبخند

 .نرساندم مامان به را خبرش و کارت یوا. افتم یم یاشرف یآلا ادی! میستین یکس منتظر شب؟ ولت نیا

 زدیخ یبرم مبل یرو از میابراه

 کنم یم باز رو در من -

 .رود یم در طرؾ به بلند یها لدم با دهد جواب را فونیآ نکهیا بدون و

 با را یپاکت که کنم یم نگاهش متعجب. شود یم خانه وارد دستش ساعد یرو  کیک ظرؾ کی با که گذرد ینم یزیچ

 .ردیگ یم من طرؾ به اش یخال دست

 !توِ  ی واسه نیا گفت بود کیپ -

 کند یم زمزمه جانیپره و آهسته زند یم موج شیصدا یتو که یذول با ترانه

 نباشه بمب -

. ترسم یم مامان از یول" جلبک ببند"  میبگو خواهد یم دلم. کنم یم نگاهش سرزنش با و دهم یم فشار هم یرو را میلبها

 از مامان. کنم یم نگاه را پاکت داخل. گذارد یم زیم یرو را کیک و زند یم کنار را سرد یچا از پر یها فنجان هاربایم

 پرسد یم میابراه

 بود؟ یک طرؾ از نگفت -

 سر پاکت داخل نگاهم دوباره. دهد یم تکان ینف به سر که بفهمم را هاربایم جواب تا رمیگ یم باال را سرم یا لحظه

 "آتش طرؾ از ام، یزندگ یمهدا یبرا"  نوشته شیرو. کشم یم رونیب را درونش کارت و خورد یم

 ناباور یا افهیل با. است کرده خانه چشمانش عمك در و ها لب یرو خاص لبخند کی. گردد یبرم طرفش به سرم بهت با

 کنم یم زمزمه

 تِو؟ کار -

 زند یم لب آرامش با 



 مبارک تولدت -

 وجودم سرتاسر زیآم سحر یایلوب مثل  و زند یم جوانه للبم درون بیعج یعشم و شود یم گردو کی ی اندازه چشمانم

 ندیگو یم صدا کی و افسوس با ترانه و میابراه. کند یم ریتسخ طالمانه را

 تولدته؟ مگه -

 دهم یم لرار پرحرارتم صورت دوطرؾ را دستانم. شوم یم گم آتش چشمان یوحش جنگل انیم من و

 تولدمه نبود ادمی اصال...آتش یوا -

 کند یم نجوا گوشم درون و فشارد یم آؼوشش انیم مرا که دهیرس کنارم یک بابا دانم ینم 

 بابا مبارک تولدت نیلشنگتر -

 دیگو یم ترانه. خندم یم وجود تمام با

 نداره شمع ؾیح -

 و کشد یم رونیب هست کی و دو عدد شمع داخلش که بسته کی بشیج داخل از و زدیخ یبرم مبلش یرو از آتش و

 .گذارد یم کیک یرو

 حس یکل با و گذارم یم کنار را اطیاحت و آداب و ژیپرست من و کند یم روشن کیک یرو را شمع که کشد ینم یطول

 زنم یم لب احساسم تمام با و چسبانم یم کتش به را ام گونه. کنم یم بؽل محکم سر، پشت از را آتش نفهم زبان

 تانیکاپ عاشمتم -

 زند یم صدا را اسمم خجالت با و کند میجدا خودش از تا گذارد یم دستانم یرو دست آتش

 !مهدا!  اِ  -

 تمام با. است کرده زتریانگ هوس و جذاب را صورتش یاعضا ایح و حجب. گردد یبرم طرفم به که کنم یم شیرها آرام

 کنم یم زمزمه وجودم

 ممنون...ممنون -

 دهد یم تکان را شیها لب و زند یم زل ام یمشک یها یگو به. ستین من للب و دل فکر ظالم زند، یم دلبرانه یلبخند

 یمیزندگ تو که خوشحالم -

 زند یم پچ گوشم کنار ترانه

 کن فوت رو شمعا بعد بگو رو مجازت یآرزوها! کردنتون پاره کهیت تعارؾ بسه بابا -

 .شوم یم پرت بودند، گرفته میبرا رایسم و ترانه که یتولد و کالس و شیپ سال به اش جمله کی نیهم با

 .است وستهیپ تیوالع به حاال که بود پارسالم یآرزو او کنم، یم نگاه آتش به

 !یخواست یآرزو کی! لمس لابل یآرزو کی. دهم یم سر انگشتانش نیب را انگشتانم

 خدا از و بکشم ػیج دارم دوست. گردند یم جانش مدار دور و دارند دوست دل ته از را بودنش بدنم سلول به  سلول تمام

 .دیارز یم دمیکش که ییها  یسخت به لحظه نیا بندم یم پلک. آوردم دست به یسخت با را بودنش. کنم تشکر

 اسی_یبخش_حهیمل#
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 مامان والعا.  مرددم زدن زنگ یبرا یول ام آورده صفحه یرو را آتش اسم. کنم یم دست آن و دست نیا را یگوش

. چسبانم یم گوشم به را یگوش و کنم یم لمس توریمان یرو را اسمش باالخره. کند یم یانصاف یب او به نسبت دارد

 است یشاک شیصدا. دهد یم جواب که شود یم رد چهارتا از ها بوق

 بله؟ -

 آتش؟ -

 رمیگ یم تماس باهات خودم بعدا بشم آروم بذار ست،ین خوب حالم االن مهدا کن لطع -

 !؟یناراحت مامانم از...شیآت -

 ...مامانت از نمیا هم حاال...مزخرفت احساس اون با عمدمون اول از اون مهدا ام خسته -

 !مامانمه آتش -

 پرد یم حرفم وسط

 !یبگ کمتر گل از مهدا مامان به یندار حك گه یم هم مامانم! همه مثل حرفهاتون ایرو مامان و تو آره -

 بشم ایرو مامان لوربون -

 !دینکن دفاع هم از یه کن لطع مهدا -

 میگو یم بؽض با و دهم یم فشار هم یرو را میها لب. ندارم را آتش زدن حرؾ نطوریا طالت

  کنم یم لطع بود، تو با حك -

 .چکد یم صورتم یرو لطره لطره میها اشک و نداشتم را برخورد نیا تولع. کنم یم لطع را تماس بالفاصله و

 کند یم میصدا مامان مولع همان. دهم ینم جواب یول لرزد یم دستم یتو یگوش که گذرد یم مهیدل چند

 خانم؟ مهدا مهدا؟ -

 خارج اتاق از و کنم یم پاک را میها اشک. اندازم یم تختم یرو را زند یم چشمک شیرو هنوز آتشم اسم که یگوش

 شوم یم

 مامان بله -

 .است دستش در یکارت است، ستادهیا ها پله نییپا

 ه؟یچ نیا -

 پرسد یم و کشد یم عمب را کارت صورتم حالت دنید با. روم یم نییپا را ها پله

 ؟یکرد هیگر -

 دهم یم لورت را بؽضم

 ن؟یدار کارم چه! نه -

 ؟یکرد هیگر چرا -



 مهمه؟ برات منم یزندگ ؟یکن یم فکر منم به ؟یدلواپسم والعا   مامان یعنی -

 زند یم صدا را اسمم تشر با

 !مهدا -

 اجازه شما! بزنه حساب حرؾ! باشه داشته ژیپرست! باشه تیشخص با جوره همه دیبا مهدا فمط آره!  مهدا! مهدا! مهدا -

 یکن رونیب خونه از محترمانه رو شوهرم! یکن برخورد من ی ندهیآ و همسر و یزندگ با یدار دوست جور هر یدار

 ...و

 رود یم باالتر ولوم چند شیصدا

 !بسه -

 بندم یم پلک درد با

 !گه یم حك -

 با و نشسته بود، نشسته شیرو آتش یمهمان ولت که یمبل یرو. گردد یبرم سمتش نفرمان دو هر نگاه بابا، یصدا با

 است زده زل مامان به تیجد

 عوض رو رفتارت یخوا یم یک! نگفتم بهت یزیچ مهمونا یجلو داشتم نگه رو احترامت! نیمه گه یم درست مهدا -

 خورد ما یجلو هم رو پسر اون تیشخص ؟!زنه یم مهدا یزندگ به یا ضربه چه رفتارت نیا یبفهم یخوا یم یک ؟یکن

 بود؟ شما برخورد طرز اون آتش، محبت و حرفها جواب! یکرد

 .کنم یم بؽض آتش حال یبرا دوباره

 !یکرد محبت -

 پرسد یم پرنور ینگاه با و اندازد یم ام شانه دور را دستش آتش

 ما؟ ی خونه یایم امشب -

 دهد یم جواب ما ی مکالمه وسط مامان کدفعهی

 اد؟یب کجا نه -

 .کشم یم خجالت یکل. شود یم خاموش کبارهی به نگاهش چراغ و کند یم ریتسخ را آتش صورت بهت

 کند یم عوض بابا و من نیب را نگاهش و دهد یم تاب هوا یتو را دستانش یشاک مامان 

 !نیبزن منو نیایب کدفعهی ن؟یگرفت گارد ینجوریا تا دو شما گفتم یچ من مگه محبت؟ -

 دهد یم تکان افسوس به یسر و کشد یم یهوف بابا

 برداره رو زنش ادیب گم یم و زنم یم زنگ آتش به فردا نیهم یبکش دست کارهات از یندار لصد اگه -

 !بکشه زجر مهدا ذارم ینم گهید! خوام ینم هم مجلس و یعروس...ببره

 .کند یم جلب را نظرم مامان دست کارت که است زده زل بابا به واج و هاج مامان

 تاب را نشانیب یدعوا و مامان حال نیا دنید یول کنم یم گرم را دلم است برخاسته من از تیحما به بابا نکهیا

 کنم یم عوض را بحث و کرده بهانه را کارت. آورم ینم

 !هیجواهر یآلا لیوک گفت کنم فکر...اوم...یآلا لیوک گفت آورد، روزید ییآلا کی رو دستتون کارت نیا مامان -

 گردد یبرم طرفم به هول با کبارهی مامان ی  زده بهت ی افهیل

 ؟یک -

 کنم یم مزه مزه دهانم یتو را حرفم

 !یجواهر یآلا دم،یترس ه؟یچ -



 .ندینش یم اول ی پله همان یرو وارفته و کند یم زمزمه هم سر پشت بار چند را یجواهر نام مامان

 کند یم رو آن به رو نیا از را مامان حال که ستیک یجواهر نیا

 ه؟یک یجواهر مامان، -

 زند یم لب یتلخ لحن با بابا و است زده زل دستش کارت به مامان

 !بابابزرگت -

 ؟یکس چه پدر بابابزرگ؟ کدام. شود یم ؾیرد اجدادم مورد در محاسبه یکل ذهنم داخل کدفعهی و شوم یم رهیخ بابا به

 .چندیپ یم هم در مؽزم درون بابابزرگ ی کلمه با هاربایم یحرفها

 دهد یم جواب من، سوال دانستن بدون بابا شود یم که پرسشگر نگاه

 !مامانت یوالع یبابا -

 ...مگه -

 ستین مامانت یبابا ز،یمهرانگ و میابراه یبابا آره -

 است؟ زنده مامان یبابا مگر یول شود یم تیوالع به لیتبد حدسم

 آورم یم زبان به را سوالم

 هستن؟ زنده -

 دهد یم مثبت جواب سرش بودن تکان با بابا

 دم؟ینشن ازشون یزیچ چولتیه من چرا -
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 نگاهش و است رفته فرو فکر به بدجور مامان. نمینش یم همانجا مامان از باالتر پله سه دو. کند یم سکوت هم بابا حاال

 یادآوری میبرا دیآ یم ادمی من و داده رخ حال به تا آنچه. کند یم فکر چه به بدانم خواهد یم دلم. ردیگ ینم کارت از را

 .شود یم برمال دارد رفته رفته که دارند ییرازها جماعت نیا که بود گفته درست میابراه. شود یم

 دیگو یم بابا به رو و زدیخ یبرم مامان کدفعهی

 بزنم؟ زنگ بهش رولتهید یلیخ االن -

 دهد یم جواب نانیاطم با بابا

 خانم بله -

 رود یم آشپزخانه سمت لدم چند لرار یب مامان



 هم یدختر کی ومدین ادشی چرا بود؟ کجا سال همه نیا...کنن؟ جدا ازش منو گذاشت چطور..کرده؟ دایپ منو چطور -

 !بخشم ینم رو بزرگ خانم و اون ولت چیه...بگه؟ یچ اومده حاال...داره؟

 رود یم سمتش و ستدیا یم بابا

 باش آروم جان نیمه -

 خودش و رود یم راکش یصندل طرؾ به. شود یم رد بابا کنار از دیگو یم لب ریز یزیچ که یحال در حواس یب مامان

 کند یم ولو آن یرو را

 حرؾ باهاش یکل دیبا نه بزنم؟ بهش که مونده یبال هم یحرف مگه اصال...ارمینم طالت صبح تا من...نمشیبب دیبا -

 ...بشم بزرگ بابا بدون من بده اجازه نداشت حك بزنم،

 .کنم یم امر اطاعت من و برگردم اتالم به کند یم اشاره بابا که هستم مامان احوال مات

 آن از آتش انگار کشم یم سرک اش صفحه یرو یواشکی. است روشن یگوش ی صفحه. گردم یبرم اتالم به سوال یکل با

 زنگ" شده ثبت امشیپ یگوش اعالن یرو. است فرستاده امیپ. هست یگوش به حواسم من که ندیب یم خط طرؾ

 !احساس یا هیال یحت بدون دستور کی!" بده جواب زنم، یم

 کوبم یم نیزم به محکم را میپاها. شود یم خاموش یگوش ی صفحه

 !اَه -

 خورد یم زنگ یگوش که نمینش یم تخت یرو ظیؼ با

 کنم یم وصل را تماس یدلخور با

 بله؟ -

 پنجره دم ایب -

 تمیاذ دارد دیشا است؟ برگشته دوباره یعنی. روم یم پنجره طرؾ به و شوم یم بلند دیترد با. است گوشم کنار یگوش

 نور صورتش یرو شیگوش ی صفحه نور. اندازم یم ینگاه رونیب به و زده کنار را ریحر و نرم ی پرده. کند یم

 دیگو یم شده، کنترل ییصدا با ندیب یم مرا نکهیا محض به. کند یم نگاه باال سمت به و داده گره اخم. است انداخته

 یکن یم لطع من یرو رو تماس باشه آخرت دفعه -

 ...تو -

 پرد یم حرفم وسط

 !بدم هم همونمدر خوبم که همونمدر! من -

 کردم چکار مگه من -

 ! بده حك بهم! بشم آروم بذار! نکن دفاع حدالل -

 . ..اما! لحظاتش حك. هستم سهمش من. باشد ما ی خانه از رونیب و پنجره پشت االن که ستین حمش. دیگو یم راست

 . شود یم تر ؾیلط نگاهش رنگ. گذارم یم شهیش یرو را دستم کؾ

 شیآت -

 زند یم لب یزمخت یصدا با

 جانم -

 زنم یم پچ یگوش یتو و چسبانم یم شهیش سرد تن یرو را میها لب آرام. کشد یم پر شیبرا دلم

 دارم دوستت -

 ستین سرت که هم یروسر ،یش یم دهید عمب برو -



 دیگو یم که رمیگ یم فاصله شهیش از

 مامانت حرؾ یرو تونستم یم ای استادن، کارا نیا تو آتشنشانا که یدون یم باال، امیب پنجره نیهم از نداره یکار برام -

 تمیاذ من از کردنت دور نیا!  بفهم! دارم دوستت مهدا....ذارم ینم پام ریز رو ها میحر تو خاطر به فمط یول بزنم حرؾ

 شدم مطمئن امشب خودم شیپ ببرمت و رمیبگ یعروس زودتر که داشتم شک اگه بخواب، برو هم حاال! کنه یم

 ...خواد یم یچ خدا از کور -

 پرد یم حرفم وسط

 !گرم بؽل کی -

 پرسم یم طنتیش با. است آرامتر هم او ی چهره. شود یم باز شمین

 خواد؟ یم گرم بؽل کی خدا از کور -

 خوام یم بؽلم تو رو تو من یول دونم ینم رو کور -

 میستین کاسب یزیچ امشب! یخاک جاده یزن یم یدار رولته،ید پسر برو -

 کشد یم یحسرت پر نفس

 نمتیب یم فردا...بخواب برو! کن ولش...خواد یم دلم -

 خوابم ینم ینزن زنگ تا بزن زنگ بهم یدیرس باش، خودت مواظب...چشم -

 خداحافظ باشه، -

 رمیگ یم لاب نگاهم درون را رفتنش و کنم یم یخداحافظ
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 برادر نکهیا با نظرم به. است کرده دعوت یمهمان نیا یبرا را او یول دارد هاربایم با مامان که یاختالف تمام با

 . دارد میابراه یخوب به یبرادر که کنم یم یحسود مامان به. دارد لبولش پناه و پشت عنوان به اما ستین اش یوالع

 خانم یحت. ام دهیند ینطوریا را مامان حال به تا. است کرده دایپ نمود مامان رفتار یتو یخاص وسواس و استرس

 خانه عرض و طول یعصب. است داده انجام خودش را کارها تمام و است نکرده خبر شیکارها انجام یبرا را یزمان

 مامان یباال نفس به اعتماد از یخبر. مالد یم هم به را دستانش و اندازد یم ینگاه ساعت به یگاه. زند یم لدم را

 و ها یدلخور تمام ییگو.  زند یم حرؾ خودش با دائم و شود یم دهید رفتارش یتو یخاص یشکندگ و یلرار یب. ستین

 . کند یم مرور خودش با دارد را بپرسد پدرش از است لرار که ییسوالها

 .است زده زل کور یا نمطه به و کرده فرو هم در اخم نشسته، زبانیم یصندل یرو اما میابراه



 ما ی خانه در را امروز لرار و گرفت تماس یاشرف یآلا با مامان که روزید از. است صبور و آرام شهیهم مثل  بابا

 لرار مامان یپا و دست یجلو. ام دهیرس خودم حالت نیتر ساکت به هم من. است نخورده ؼذا لممه کی مامان گذاشتند

 .کنم یم حس را حالش بحران والعا میگو یم چشم و کنم یم لبول بحث بدون دیگو یم چه هر و رمیگ ینم

 کند یم میصدا مامان و رود یم در سمت بابا خانه زنگ یصدا با

 نیبش یاب کنار ایب...پاشو ها پله یرو از مهدا -

 کند یم زمزمه آهسته میابراه

 میابراه -

 با. زند یم من به یا کننده دلگرم لبخند اخمش، انیم هاربایم. رسانم یم را خودم میابراه دست کنار به یفور یلیخ

 .دهد یم سوق ها مهمان و بابا ورود طرؾ به را نگاهش هاربایم بابا، گفتن بفرما و یاحوالپرس یصدا

 .ندیبب را دهیشن اش درباره فمط حال تابه که یپدر تا است شده چشم جانش تمام که زنم یم زل مامان به

 کم یموها رنگ، یطوس یشلوار و کت با چهارشانه مرد کی. گردانم یم چشم خانه یورود به یمرد" االی"  یصدا با

 از زیلبر بلکه ستین کیتار چشمانش اهیس. شود یم خانه وارد اهیس سراسر ینگاه با و زند یم یدیسف به رو که یپشت

 .است حسرت و عشك

 را نگاهش نکهیا بدون دنش،ید با مامان. دیآ یم در گردش در مامان و من نیب چشمانش شب و دیگو یم ییباال بلند سالم

 .شود یم آوار سرش پشت مبل یرو کند لطع

 و کت مرد نیهم ندارم شک گرید. شوند یم دهید بود، آمده خانه در روز آن که یمرد همان همراه به بابا مرد، سر پشت

 .است من بابابزگ یطوس شلوار

 .کنم یم سالم هم من. رود یم جلو دادن دست یبرا یلدم و دهد یم سالم که میابراه

 سمت را دشید من، یصدا دنیشن با رسد یم نظر به سرحالتر یلیخ و ندارد یشباهت من ذهن یتو رمردیپ به که یمرد

 پرسد یم انداخته، موج شیصدا یتو که یذول با و کند یم میتنظ من

 مهدا؟ -

 .میگو یم بله و زنم یم لبخند ناخودآگاه

  دیگو یم لب ریز و کند یم نگاهم بهت با

 ...یاون هیشب چمدر -

 انتخاب است مامان و من نیب که را یمبل هاربایم البته. نندینش یم مامان، مبل یروبرو یها مبل مردها بابا تعارؾ با

 .کند یم

 رونیب چرمش ؾیک یتو از مدرک و برگه یکل یاشرف یآلا. رود یم آشپزخانه سمت باشد، افتاده یزیچ ادی انگار بابا

 .است هم لفل حرؾ، بدون بابابزرگ و مامان نگاه هنوز. گذارد یم زیم یرو و کشد یم

 .شود جمع او به مان همه حواس تا کند یم یمصلحت ی سرفه یاشرف یآلا

 ... آلا ی اجازه با -

 گذارد یم زیم یرو را یا  شناسنامه و

 کردن عمد یمانیسل نینازن خانم با آلا شیپ سال چهار و چهل -

 شناسنامه هاربایم اما است زده زل شیروبرو مرد ی چهره به مات هنوز مامان. است بزرگ خانم اسم یمانیسل نینازن

 خورد یم چشم به است یجواهر دیوح که اسمش اول برگ یرو. کشم یم سرک شناسنامه درون هم من. دارد یبرم را

 .شود یم دهید هم بزرگ خانم اسم دوم برگه و

 زیم یرو هم را شده کنده جلدش ی گوشه که یا کهنه ی دفترچه یاشرف یآلا شود یم کمانینزد یچا ینیس با که بابا

 .گذارد یم



 سند  دفترچه است، اشتباه حدسم نمیب یم کنم یم شیوارس میابراه دست درون یولت یول است ازدواج سند کنم یم احساس 

 .است طالق

 رنیگ یم طالق هم بعد ماه هفت و سال کی -

 کند یم باز زدن حرؾ به لب مامان کدفعهی که اندازم یم ینگاه طالق سند و شناسنامه یرو یها خیتار به

 بزرگ یناپدر دست ریز من یگذاشت چرا ؟یکن ثابت رو بودنت بابا یاومد ؟یبگ یچ که یاومد سال چند و چهل بعد -

 یباز رو پدرم نمش که یاون! یکن محروم پدر داشتن از منو ینداشت حك تو یول باشه ایدن مرد نیبهتر اگه یحت بشم؟

 احساس کی کرد یم نگاه منو یولت شهیهم...نکرد محبت یاب و زیمهرانگ مثل من به چولتیه یول بود مهربون کرد یم

 !؟یاومد چرا حاال است، گهید نفر کی بابام دونستم ینم سال چهل من...کرد یم پر رو وجودم ندیناخوشا

 .دوزد یم یلال یها گل به را نگاهش و اندازد یم ریز به سر ردیگ یم گاز را لبش که یحال در هاربایم

 دیگو یم جمله کی و شود یم نمناک چشمانش شب بابابزرگ

 !زد کلک من به نینازن -
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 .بشنوند را مرد نیا یحرفها ی هیبم تا کنند یم سکوت هم خانه یوارهاید

 اش یجوان روزگار به و کشد یم یپرحسرت آه. زند یم کنار اش یشانیپ یرو از را است دیسف درصدش نود که ییموها

 شود یم پرتاب

 رو میخواستگار پدرش بودم کوچکتر اون از کسالی من چون اما میخواست یم همو یناز ازدواج از لبل یناز و من -

 رو حالم...داشت یحساب و درست کار و کسب و بود بزرگتر اون از یسال ده که یمرد به داد رو یناز و نکرد لبول

 دوباره روزگار دست که بود کرده یزندگ یسال چند یناز...دمیچش دفعه نیاول یبرا رو شکست ی مزه...دونست یم خدا

 هم با دهینکش سال به و گرفت طالق شوهرش از و شد ییهوا دلمون هم دنید بار چند با داد، لرار هم یروبرو رو ما

 نینازن کم کم یول محبت و عشك از پر یزندگ کی بود خوب یچ همه اولش...کرد طردش نینازن یبابا. میکرد عمد

 اومده بود شده پا رفاه اوج از که هم اون یبرا...نداشتم یخوب یمال وضع من نیدون یم آخه. برداشت یناسازگار سر

 ...بود شده شام و نهار برامون دعوا...بود تحمل لابل ریؼ براش یچ همه من، ی رانهیفم یزندگ تو بود

 دهد یم بابابزرگ دست به یچا یفنجان بابا

 دیکن تر رو گلوتون یجواهر جناب -

 اندازد یم بابا به یمحبت با نگاه

 پسرم ممنون -

 دهد یم ادامه و نوشد یم را شیچا از جرعه کی 

 زل جاده چیپ به و شست یم پنجره یپا رفت یم روز هر. نداشت شیزندگ به یلیم گهید یول بود حامله نکهیا با -

 ...زد یم



 کند یم مامان یچشمها زوم را نگاهش

 کرد رو پاش و نکرده ازدواج هنوز سابمش شوهر بود دهیفهم خواد، یم طالق که گفت کالم کی یاومد ایدن به یولت -

 من...بسپارم بهش رو تو که بود نیا داشت که هم یا خواسته تنها! کنه یزندگ من با تونه ینم گهید که کفش کی تو

 دور که هم از گفتم یم خودم با برگرده، سابمش شوهر به خواد یم و کرده هندستون ادی لشیف که کردم ینم هم رو فکرش

 باهام دلش تا دادم بهش هم رو تو حضانت خاطرش نانیاطم یبرا دادم، طاللش شه، یم صاؾ باهام دلش دوباره میباش

 تو نه اومدم که یآخر بار آما ، اومدم دنتید هم بار چند!.. برگرده اد،یب که زدم رو بهش دوباره یولت تا...بمونه نرم

 بود نوشته ادداشتی کی برام فمط...نینازن نه یبود
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  دهد یم ادامه و گرداند یبرم زیم یرو را فنجانش

 بود نوشته...رهیگ یم اونو ی بهانه و بده اش بچه حال و گرفته یسخت یضیمر اولش ی بچه بود نوشته ادداشتشی تو -

 رفت! یراحت نیهم به...بمونه نجایا گهید تونه ینم بود نوشته...برگرده شون بچه جون خاطر به خواسته ازش شوهرش

 یخواستگار برام رو مون هیهمسا دختر مامانم هم ولتش چند از بعد نکردم داشیپ یول گشتم دنبالش یلیخ...رفت که

 نکردم فراموشت ولت چیه یول....دیجد یزندگ کی تو افتادم و کرد

 دیگو یم دلخور و چدیپ یم انگشتش دور را اش یروسر ی گوشه مامان

 ؟ینکرد دامیپ چرا ینکرد فراموش اگه -

 زند یم زل مامان یچشمها درون و کشد یم جلو یکم را خودش مبل یرو از بابابزرگ

 کند یم زمزمه طعنه با مامان یروبروم االن! کردم داتیپ ن،یمه -

 !رهید یلیخ یجواهر یآلا رهید یلیخ -

 و نیزم گفتم، یم دخترم یبرا یدلتنگ از که یحرف اندک با بود حساس یلیخ هم زنم بود، کرده عوض رو لتیفام -

 مادرِ  یهوا دلم است بهانه دختر که زد یم طعنه بهم. کرد یم اهیس شب مثل رو میزندگ و دوخت یم هم به رو زمان

 من...بره بمیج تو دستم که سراؼت امیب یروز کی بذار گفتم...شدم دراوردن پول ریدرگ هم خودم...کرده رو دخترم

 بگردم تو دنبال رو ایدن تمام امیب و بشم یچ همه الیخیب شد ینم دارم، هم ام گهید پسر تا سه

 یبابا دست ریز و کنه یم جدا بابام از منو زیمهرانگ یضیمر خاطر به مامان! من جز بوده مهم همه یزندگ خب آره -

 یباش خبر یب ازم ها سال ید یم  اجازه پسرات یزندگ خاطر به هم شما و ندازه یم یناتن

 !نیمه -

 زدن ینم طعنه راست رو...نشنوم طعنه تا دادم یم انجام رو رفتار نیبهتر دیبا شهیهم من دم؟یکش یچ من دونه یم یک -

 کار کرد یم کار هر نداشت، یاشکال گفت یم یهرچ زیمهرانگ...دمیشن یلب ریز ی طعنه و ؼرؼر بخواد دلت تا یول

 نگاهم حرص با مامان ذاشتم، یم کج رو پام یکم ای زدم یم یاشتباه حرؾ من که یولت حال به یوا یول بود درست

 یول بود بابا یپاها یرو زیمهرانگ یجا. نکرد بؽلم عشك با کدفعهی. داد یم تکون افسوس به رو سرش بابا و کرد یم

 ....من



 کشد یم صورتش یرو را دستانش کالفه بابابزرگ

 کردم چکار روانت و روح با من! بابا ببخش -

 خودش کردن تبرئه لصد هنوز اما بزرگ بابا. دهد یم تکان افسوس به یسر و دهد یم فشار هم یرو را شیلبها مامان

 دارد را

 ساله چند من... چشمات یجلو ارنیب رو ات نامه شجره کل ستمیس به یبد یمل کد کی که نبود االن مثل کن باور -

 به رو جستجو نیا بار من یجا به ای من با شهیهم اون! شاهده یاشرف کردم، داشیپ یسخت با کردم، دایپ رو نینازن

 !.. دهیکش دوش

 دهد یم ادامه را حرفش بابابزگ و دهد یم تکان دییتا به سر ؼم با هم یاشرف

 کی یبرا بمونه دارمونید گفت! یش یم داؼون یبفهم گفت بشم کینزد بهت نداد اجازه نینازن هم سال چند نیا تو -

 نامزد نیدخترمه گفت...بزنم ام نوه اسم به رو ثروتم نصؾ هام نبودن جبران به خوام یم گفتم بهش من! خوب تیمولع

 بود یچ اسمش...اوم... اشه نوه

 کند یم زیر را چشمانش

 !آرش اسمش گفت! ها -

 دهد یم ادامه بابابزرگ و دیسا یم هم یرو دندان میابراه

 یتو دخترت مجلس یتو تا کنه یم دعوتم  بشه که آرش و مهدا عمد گفت...ینیبب منو یخوا ینم تو گفت خدا به! بابا -

 ...گفت...یبش روبرو باهام یستیرودربا

 پرد یم حرفش وسط میابراه

 حرؾ باهاش میمستم و نیاومد یم دخترتون سراغ مولع همون کاش! نیکرد ینم اعتماد بهشون کاش -

 ...کاش...نیزد یم

 زند یم لب بزرگ بابا و شود یم دهیکش میابراه سمت مان همه نگاه

 من خواست یم نینازن کنم فکر یعنی کردم، یم دایپ اشتباه آدرس همش هست، سوئد کردم یم فکر...نکردم داشیپ -

 نکنم دایپ رو نیمه آدرس

 کشد یم یا کالفه هوؾ میابراه

 بودن؟ دهیکش شما ثروت یبرا یا نمشه چه نیدون یم! آرش هم دیشا -

 نفس یصدا. گزد یم لب و کوبد یم شیپا ران یرو ضربه چند دست کؾ با میابراه. کند یم نگاهش یگنگ با بابابزرگ

 دهد یم انیپا نگونهیا مان همه منتظر نگاه به. است کرده پر را اتاق بلندش و یعصب دنیکش

 به اموالش و مال زن، مرگ بعد که دیدون یم! بکشن رو مهدا د،یزد مهدا اسم به رو ثروتتون شما نکهیهم خواستن یم -

 !رسه یم شوهرش

 زند یم لب بهت با مامان

 !میابراه -

  شود یم کن آشوب  دل یها حس از زیلبر چشمانم

 ؟یگ یم یچ ییدا -

 دهد یم ادامه و کند ینم نگاهم میابراه

 نیا میدیفهم میکرد که كیتحم بوده، خونش یتو بیعج سم کی از یممدار کی گفت دکترش رفت، کما تو مهدا یولت -

 !هیک لاتلش که نفهمه یکس و رهیبم یجیتدر تا کنن یم اضافه نفر کی یؼذا به کم کم که هست ینیچ سم کی

 میگو یم اعتراض با و ناباور. باشند صفت وانیح نمدریا الوامم خواهم ینم کنم، لبول را هاربایم یحرفها خواهم ینم



 بوده؟ لمیف مگه -

 دهد یم ادامه ریز به سر. است سرخ صورتش تمام

 ...رفت در لسر و میکن ثابت مینتونست و داشت ادیز یپارت اونطرؾ یول میداد نترپلیا به رو مدارک-
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 زند یم یدیسف به رنگش و کند یم ریاس اش پنجه انیم را شیموها بابا.  است مانده باز دهانم

 !فطرت پست آرش -

 دوزد یم چشم نمناکم یچشمها به و گذارد یم ام کرده خی دست یرو را دستش هاربایم

 معلوم دنیکش برات یا نمشه چه دیفهم یم اگه حالش اون با اونروزا! نگه بهش گفتم دکترت به من! دونه ینم آتش مهدا -

 ...فتهیب یاتفال خودش یبرا نکرده یخدا ای بزنه یکار چه به دست نبود

 دیگو یم ؼم از مملو ییصدا با بابابزرگ

 فرستادم یم مرگ طرؾ به رو ام نوه خودم دست با داشتم من یعنی...یعنی -

 بودم؟ کرده ها آن با یبد چه من مگر. ردیگ یم دلم ها آدم یدیپل از. لرزد یم جانم تمام

 م؟یببر نیب از لبالش در را انسان کی جان که دارد ارزش چمدر یبانک حساب چند

 کند یم زمزمه کشد، یم دکی را درد ایدن کی که ییصدا با بابا

 !میکرد یم کمکتون میداشت هم مادرش و من ،یجواهر جناب ینبود تنها شما -

 خوشحالم! یطانیش خود تو ؟یبکش باال را ارثم سهم تا یبکش مرا! ینبرد ییبو چیه تیانسان از تو آرش...کنم یم بؽض

 ...داد نجات تو ی تله از مرا آتش عشك که

 دهد یم تکانم میابراه

 ؟یخوب ییدا -

 یبرا و شود یم تنگ شیبرا کهوی دلم. کند یم دگرگون را حالم نمینب را آتش ولت چیه گرید داشت امکان نکهیا فکر

 زدیر یم صورتم پوست یرو مهابا یب اشکم درشت یها لطره. سوزانم یم دل خودم

 بودم؟ کرده بهش یبد چه من مگه -

 کشد یم خودش آؼوش انیم مرا و کشد یم را دستم ییدا

 ...یبود داستان نیا ی فرشته تو! ییدا یبود لصه نیا آدم نیتر گناه یب تو -



 .زنم یم  هك و ترکد یم میابراه آؼوش انیم بؽضم

 نمینب رو آتش گهید من داشت امکان یعنی -

 داد نجات رو مون همه آتش به تو عشك -

 .است کرده موم و مهر وجدان عذاب را شانیلبها و اند کرده سکوت همه

 .کنند یم فکر اند داشته پازل نیا در که ینمش به کدامشان هر دیشا

....... 

 

 یرو سرم نمیب یم خواب. رمیبگ آرام یکم تا آمدم اتالم به من بزرگ بابا رفتن از لبل. است دردناک و منگ سرم

 انیم وار شانه را دستش. کرد لمسش دست با شود یم کنم یم حس که است ظیؼل انمدر ادکلنش یبو. است آتش یپاها

 کند یم زمزمه را یشعر گوشم ریز. کند یم بؽل را سرانگشتانش حرارت سرم پوست و کشد یم میموها

 بادم بر ینده تا مده باد بر زلؾ" -

 ...ادمیبن ینکن تا مکن ادیبن ناز

 بندم در ینکن تا مکن حلمه را زلؾ

 ...*"بادم بر ینده تا مده تاب را طره

 رفته مبادا نکهیا ترس از کند، یم پر را ام ییشنوا که سکوت. است بایز یها نت از پر دوبلورها یصدا مثل شیصدا

 کی. است اتالم ی پنجره بعد و است شده مشت شیپا یرو که هست دستم نمیب یم که یزیچ نیاول. کنم یم باز چشم باشد،

 .است انداخته هیسا پنجره پشت یاهیس یرو که پوش ریحر لاب

. شوم یم چشم در چشم ؼمدار یکم و شور پر یشمی یگو دو با و کشم یم باال را نگاهم و سر میموها ی شهیر کشش با

 دارم؟یب ای نمیب یم خواب دارم االن فهمم ینم

 پرسد یم لبخند با و است داده لرار صورتم یروبرو را صورتش

 ؟یخوب -

 و کند یم پر را چشمانم ی کاسه اشک. دیآ یم باال ام خرخره خیب تا بود آورده ورشی للبم به لبل یساعات از که یحسرت 

 زنم یم لب یزار با

 ...شیآت -

 شود یم دهیترس و مبهوت نگاهش

 کدفعه؟ی شد یچ... یوا یا -

 را شیگلو ریز و اندازم یم آؼوشش به را خودم و نمینش یم کدفعهی. ام نبوده خواب است، شیپاها یرو والعا سرم

 بوسم یم

 بکشن منو خواستن یم آتش -

 چدیپ یم دورم را دستانش

 دمیبر یم رو نفسشون -

 شود یم شتریب کمرم یرو دستانش فشار ؟یچ موند یم دلم به دنتید گهید کباری حسرت اگه ؟یچ دمتید ینم گهید اگه -

 خراشد یم را شیصدا خشم از یا رگه و

 !شدم یم تکشون تک لاتل و زدم یم رو ام یجوون دیل!...کردم یم زیآو حلك رو شون همه -



 راه شیچشمها کنار از که یاشک  لطره با شود یم همزمان کردنم بلند سر. کنم یم حس را شیها عضله شدن سفت

 .است شده خون کاسه کی مثل چشمانش. ردیگ یم

 ! بود افتاده برات یاتفال چه گفته تازه منم به میابراه -

 . بوسم یم را چشمانش و رمیگ یم دستانم انیم را صورتش طرؾ دو. شود یم رو و ریز حالش یبرا دلم

 ...رمیم یم من یکن بؽض تو...دلم و جون نکن بؽض -

 پرسم یم بهت با ام شده داریب خواب از تازه انگار کدفعهی

 ...پنجره از نکنه ؟یکن یم چکار من اتاق یتو تو یراست -

 بگذارم اش نهیس یرو را سرم کند یم مجبورم و خندد یم

 ستین خوب حالت امیب گفت و زد زنگ بهم مامانت یکن ینم باور -

 کنم یم جدا آؼوشش از را خودم تعجب با

 نم؟یب یم خواب دارم هنوز یعنی! دروغ -

 دارد درد یها رگه هنوز که یلبخند زند، یم لبخند

 خدا رو صبر مزد گفت ایرو مامان... شده نما خواب مهدا مامان کنم فکر گفتم ایرو مامان به...شد ینم باورم منم -

 !ده یم ینجوریا

 ؟"نعمه کل یعل الحمدهلل"  یگفت -

 خندد یم یسرخوش با

 برداشتم" نعمه کل یعل الحمدهلل"  ذکر نجایا تا خونمون از بانو بله بشم، نعمت تو لوربون -

 

 

 

 حافظ*
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 پشت خی وارید به. ام زده گره میها زانو دور را دستانم و ام کرده جمع شکمم درون را میپاها. ام نشسته کمدم یروبرو

 را سمجم یها اشک دست پشت با یه و نمیچ یورم لب یه. کنم یم نگاه عروسم لباس به حسرت با و ام کرده هیتک سرم

 . ندیایب کش سمیخ چشمان تا نورها شود یم باعث تابد یم لباسم یها سنگ به اتاق ی پنجره از که ینور. زنم یم پس

 !یکرد ام خسته یشنو یم! مهدا یکرد خستم -



 زنم یم هك صدا یب و دهم یم فشار هم یرو را میها پلک

 ه؟یچ یبرا اصوالت ادا نیا بگو! مرگته چه بگو! بده رو جوابم بده، فحش بهم حدالل -

 ...یبرا بلدش، کار یها دست یبرا گرمش، آؼوش یبرا. است شده تنگ شیبرا دلم

 !مهدا -

 شود یم تنگ شیبرا شتریب دلم کشد یم که داد

 !یشنو یم! یبد میباز یالک یالک ذارم ینم من یول گذره یم مؽزت تو یچ دونم ینم -

 یرو را میپا کؾ پوست و شوم یم بلند. هست نفعش به یدور نیا یول شنوم یم هم را شیها نفس یصدا من! شنوم یم

 جلو را خودم. کند یم یدلبر یلباس چوب یرو اش یداماد کت. کنم یم باز را او کمد در. کشم یم اتاق طرحدار موکت

 ام یزندگ یشن ساعت او یخوشبخت یبرا اما رمیم یم او بدون من. کنم یم مچاله آؼوشم انیم را جانش یب کت و کشم یم

 .است کینزد ؼروبم. کشم یم نفس یمعتاد مثل را کتش ی مانده عطر. ام کرده چپه را

 . است داده جا را خودش ها پنجره لاب در یکیتار و است گذشته تاالر ی دهیچسب سمؾ به یها پنجره از ؼروب

 زند یم پچ گوشم دم

 !للوهات دو تولد جشن میایب یاله -

  للو؟ دو اونم...بچه تا کو اوه! مهیعروس االن ترانه -

 زند یم میصدا آتش

 خانم؟ مهدا -

 شده سنجاق تور. گردانم یبرم طرفش به را سرم. اوردیب طالت ییتنها تواند ینم را لحظات نیا یول ندارد یکار دانم یم

 دهم یم جواب عشك با و شوم یم اش یداماد پوش شلوار و کت پیت ؼرق. رود یم عمب سرم با هم میموها به

 امیم االن...جانم -

 خندد یم یبدجنس با ترانه و

 !داره کارت هات بچه یبابا...برو -

 دهد یم ادامه او و کنم یم زمزمه ی"ببند" لب ریز

 به! بدزدت و چونهیبپ رو یعروس که نکهیا فکر تو االن کنم فکر باالست، یلیخ حرارتش نمیب یم من که آتش آلا نیا -

 ...باشه یسمونیس فکر تو بگم مامانت

 !شو دور چشمام یجلو از گهید تو دارم استرس یکاف ی اندازه به من ترانه -

 بدتر نه! دیکش یم نشون و خط برات نگاهش با داشت انگار زدم زل چشماش به من یدیرلص یم یداشت تو کن باور -

 زد یم موج یخاص برسم رو حسابت کی چشماش تو بود دهید یلیچ و چرب ی لممه کی انگار

 کنم یم بلند صدا یبدجنس با که ماست به شدن کینزد حال در مامان

 داره کارتون ترانه جان، مامان -

 زند یم ؼر شیها دندان یال از و اندازد یم ینگاه سرش پشت به ناز با بعد و شود یم گردو کی ی اندازه ترانه چشمان

 ها جلبک عروس میرس یم هم به -

 رساند یم مامان یروبرو را خودش و

 .شم ینم ریس دنتونید از فتهیم بهتون چشمم که طرؾ هر از نیشد مجلس نیا جواهر شما جون نیمه یوا -

 .نمینش یم کنارش و روم یم آتش سمت و خندم یم شیها یخوار پاچه به یبدجنس با



 را میپا و شود یم رد لباس پود و تار از دستش کؾ یداؼ کنم یم احساس. گذارد یم لباسم دامن یرو را دستش

 .سوزاند یم

 احساس و حرؾ یکل چشمانش پشت اما زند ینم یحرف. شود یم دهیکش چشمانش سمت اش حلمه و شمی انگشتر از نگاهم

 .کند یم عوض سالن سمت را نگاهش رد یسخت به و کشد یم ینفس. گذارم یم دستش یرو را دستم. است شده تلنبار

 اتیمحتو و خورد یم پر لب لبل از شتریب دلم ظرؾ میشو یم کینزد شب آخر به چه هر و کنم یم حس را اش یلرار یب

 را داخلش دیبا و است کیتار که کنم باز را یاتال در دیبا انگار. شود یم رو و ریز کشد یم را انتظارم آنچه یبرا جانم

 .کنم فتح

 !نکن تیاذ منو نمدریا...پست برم دیبا فردا من مهدا! یبست درم و اتاق تو یرفت که یکن ثابت رو یچ یخوا یم -

 هیتک آن به کمد در بستن بعد. کنم یم مرتب کمد داخل را کتش. ام گرفته سکوت ی روزه. دهم ینم را جوابش هم باز

 کشد یم ادیفر. دهم یم

 !بخشمت ینم -

 .دهد یم فشار مشتش انیم را للبم یکس انگار و دهم یم فشار هم یرو را میها پلک

 دهم یم گوش را اش یعصب یها نفس یصدا و شوم یم در کینزد کوبد یم مشت که در به

 ؟یشنو یم رو صدام -

 !تالطمت پر یصدا به برسد چه شنوم یم هم را للبت یوحش ضربان یصدا من

 مهدا؟ -

 ادامه گرید جور را ات یزندگ دیبا! یببر دل من از دیبا دهم ینم را جوابت که ببخش...مهدا یزندگ ضربان مهدا، جان

 !یده

 .رود یم و شود یم دیناام باالخره
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 رفته خواب به کاناپه یرو. گذارم یم لدم هال یکیتار به و کنم یم باز را اتاق در آرام شود یم رد شب دو از که ساعت

 را خودش نور از ییپتو مثل تنش یرو ون،یزیتلو نورِ . کند یم تیحکا را بودنش خواب منظمش یها نفس یصدا. است

 ...دستانش انیم و است دهیکش

 !چادرم نه آنجاست من یجا. است دهیکش بند به دستانش حصار و آؼوش انیم را نمازم چادر...آه

. شود هدر امساکم ماه کی خواهم ینم کنم یم حفظ را ام فاصله اما کند یم هالکم دارد دنشیبوس عطش. روم یم کینزد

 .شوم یم داشتنش دوست در ؼرق و زنم یم زل صورتش به

 یها نت یصدا. چسبانم یم اش شانه استخوان به را ام مهیشم. برم یم پناه آؼوشش به خجل و زنم یم زل صورتش به

 .شنوم یم را للبش لرار یب



 من و دهد یم پناه را خبندانمی و لرز داؼش دستان. کنند یم وجودم نیسرزم فتح به شروع ام گونه پوست از انگشتانش

 من. خورد یم گره هم در و رود یم باال نگاهش تا را نگاهم شود یم چنگ میموها نیب که انگشتانش. کشم یم نفس فمط

 اما دیبگو یزیچ تا کند یم باز را شیها لب. است عشك از ییایدر چشمانش حال نیع در و زنم یم موج چشمانش درون

 راهنشیپ. زدیآم یم هم در بازدممان و دم. کند یم صالح خلع شیلبها اتصال با دستانش حجم انیم مرا و زند ینم یحرف

 هم مرا للب که است انداخته راه به یانمالب دستم ریز للبش تپش پر و شور پر ضربان. زنم یم چنگ مشتم انیم را

 .کند یم یشورش

 هدفش به عطش پر و پرشور و شود یم خارج دستش از فرمان کار وسط اما باشد شده کنترل شیها بوسه کند یم لصد

 .بندم یم پلک رود یم عروسم لباس پیز سمت که دستش. آورد یم حمله

 .رسانم یم خواب اتاق به دوباره را خودم سرعت با خورد یم یزیر تکان که شیها پلک

 

..... 

 هم در اخم. است کرده نگاهم فمط او و ام زده حرؾ من. میآ یم رونیب ایرو مامان ی خانه از رانیو و خورده شکست

 . نداد جواب را ام یخداحافظ و کردم یخداحافظ. نکرد بارم درشت یول دیکش

 به البته است شده دیسف و اهیس میبرا جا همه. است باخته رنگ میبرا ایدن. شوم یم  خانه وارد و کشم یم یحسرت پر آه

 میپاها ریز را شمیآرا زیم یصندل. روم یم خوابم اتاق به. است من ی خاتمه و شروع ی نمطه که آتش یچشمها جز

 نفس نفس و کنم یم پرت نیزم یرو را چمدان. کشم یم رونیب را چمدانم یسخت با اتاق، ییباال کمد از و گذارم یم

 ...یگذار یم اثر ام یزندگ یرو هنوز که آرش تو به لعنت. زنم یم

. کردم ینم تصور چولتیه را روزها نیا. زمیر یم چمدان داخل یحوصلگ یب با را میها لباس و کنم یم باز را کمدم در

 یکم دیبا ستین که ییروزها یبرا. دارم یبرم متیؼن به را شیها لباس از یکی و کنم یم باز هم را آتش کمد در

 نیب شود یم فمط. خورد یم دردم چه به راهنیپ نیا. دهد یم ییرختشو پودر یبو. کنم یم تنم را لباسش. کنم اش رهیذخ

 .دارم یبرم را کرده عوض صبح که یشرت یت مبل یرو از و روم یم هال سمت به. شوم ریاس شیها چهارخانه

 و کج بالشت. ام دهینخواب که است شب دو. کنم یم بو كیعم و کنم یم فرو افشیال نیب را سرم و فشارمش یم مشت انیم

 مبل یرو وار نیجن. کنند یم دعوت آؼوشش به مرا یا ینامرئ یتارها. کند یم ام وسوسه خواب یبرا چروکش

 .بندم یم پلک و بوسمش یم عطش پر و رمیگ یم میدستها انیم را آن. کند یم نشت آتش یبو بالشتش از. خوابم یم

 

 

 

 داره یشتریب دلت به اجیاحت خوندنش و شده تر سخت رمان یها لسمت نیا: ن.پ

 !!!!دیبخون بار چند دیتون یم اگر و دیبخون دلت با لطفا
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 جواب ذهنم یول نمیب یم را ها عمربه. چرخد یم ساعت سمت هراسم پر یها مردمک. کنم یم باز چشم ترس با و کدفعهی

 !شب هشت ای است صبح هشت فهمم ینم هم باز اما است هشت ساعت فهمم یم تا روم یم کلنجار خودم با. دهد ینم

 یرو آؼوشم انیم از شرت یت و بالشت. کند یم صدا و کشد یم ریت میها استخوان. زمیخ یبرم مبل یرو از شتاب با 

 .دوم یم اتالم سمت و کشم یم چنگ به را شرت یت و مبل یرو را بالشت عیسر. خورد یم سر نیزم

 لبل که ام آورده شانس. است بوده خانه آتش موالع نیا شهیهم. دهد یم ندا را صبح اتاق، ی پنجره از ها گنجشک یصدا

 .است امدهین هنوز من رفتن

 که دهم انجام دیبا یگرید کار چه کنم یم فکر و بندم یم را چمدانم در عجله با. اندازم یم چمدان داخل را شرت یت

 چمدان و من به در دم همان از یبرزخ یچشمها و کرده گره هم در یها اخم با آتش. شود یم باز خانه در کدفعهی

 .زند یم زل میروبرو

 عمب یکم نیزم یرو را خودم میدستها کمک با. شناسم ینم را آتش نیا من. لرزد یم تنم چمدانم و خودم به نگاهش از

 .کشم یم

 .شوم یم جمع خودم در و دهم یم لورت را دهانم آب در، شدن بسته یصدا از کوبد، یم هم به سرش پشت که را در

 کشد یم ادیفر زند، یم اش نهیس یرو که یمشت با کدفعهی

 ام؟ عرضه یب ُشلم؟ تم؟یؼر یب من-

 یصدا. شود یم نیزم پخش گلدان داخل ی شده خشک و پژمرده یها گل و بلور گلدان و کشد یم را یزیروم ی گوشه

 ببندم ترس از را میچشمها و شود شتریب ام دلهره شود یم باعث گلدان شکستن

 ؟یا گذشته خود از ؟یشد دهیفهم ؟یشد بزرگ ؟یکرد فکر یچ خودت شیپ -

 چسبم یم تخت هیپا به و گزم یم لب. کنم یم بؽل را خودم

 زند یم نعره بلندتر

 !ها! ها! ها -

 ! آتش -

 دهم یم ادامه من و زند یم زل میچشمها به

 ترسم یم ازت دارم نزن داد -

 زند یم شخندین

 دست کؾ یرفت بوده یچ پرتا و چرت نیا ؟یترس یم من از ؟یرا خود یتو! دیسف چشم تو ؟یترس یم من از! هه -

 ؟یعاشمم یلیخ یکن یم فکر ای یشد ریس ازم ها؟ ؟یگذاشت مامان

 ...خواد ینم دلم من آتش -

 گردنش رگ. کند یم نگاهم خشم با ستدیا یم. کنم یم فرار تخت یرو و کشم یم یؽیج ترس از دارد یبرم زیخ طرفم به

 مجنون من سوزد، یم شیبرا دلم. کند یم حرکت شدت با اش ینیب یها پره گرفته، ضربان اش یشانیپ رگ و زده رونیب

 .هستم ظیؼ بد یلیل نیا

 منو؟ خواد؟ ینم یچ دلت -

 انداخته، وزن صورتش یرو که یاخم چندمن همان با. خواهم یم را تو هم لبر یتو من! اوردین را روز آن خدا

 ام وسوسه عجب کردنش بؽل. ندینش یم کنارم و کرده باز را شیگوش ی صفحه. کشد یم رونیب بشیج از را شیگوش

  کشد یم داد حواس یب منِ  سر و ردیگ یم من یچشمها ممابل را یگوش. کند یم

 !رو نایا نیبب -



 و لرزد یم بدنش تیعصبان شدت از. کنم یم نگاهش وحشت با و رمیگ یم گوشم کنار را دستانم شیصدا ارتعاش از

 کشد یم ادیفر دوباره که هست اندامش یعصب لرزش یرو نگاهم هنوز. کشد یم یتاب و تب پر یها نفس

 !گهید کن نگاه -

 دماغ. است دهیکش و درشت یچشمها و دیسف یپوست با دختر کی عکس دوزم، یم شیگوش ی صفحه به را میچشمها

 تیعصبان با که کشم یم باال آتش یها لب به را نگاهم عکس از. شود یم دهید وضوح به هم اش یمیتزر یلبها و یعمل

 زند یم لب

 خوبه؟ نیا -

 کند یم اشاره اش یگوش به که کنم یم نگاهش جیگ

 نیبب -

 !گونه چال با. است برجسته یها گونه و سبز ییچشمها با بور مو دختر کی یبعد عکس کند، یم رد را عکس بالفاصله

 دهد یم تکان چشمانم ممابل را یگوش

 چطوره؟ نیا -

 در عشوه با یدختر یسرتاپا ستین دختر ی چهره فمط یبعد عکس. کشد یم یگوش ی صفحه یرو را انگشنش دوباره و

 با. دیآ یم باال زور به نفسم. است بد حالم. شود یم تند تند نفسم پر، یا باالتنه و لیاست خوش یپاها. است انینما عکس

 دیگو یم خند زهر

 یدیپسند نویا کنم فکر ها -

 کنم یم نگاهش یدلشکستگ و بؽض با

 ...تخت یتو برم کدومشون با آخ ببوسم؟ رو کدومشون کنم؟ بؽل رو کدومشون خب؟ -

 کشم یم ػیج

 !بسه! بسه! بسه -

 ییفدا جان یخوا ینم مگه ن،یریبگ زن آتش یبرا یگفت مامانم به ینرفت مگه ؟ یخوا ینم نویهم خودت مگه بسه چرا -

 !یباش داشته طالت دیبا خب یکن

 یباش نداشته کم یزندگ تو یزیچ نباشه، نالص تیزندگ خوام یم! یباش خوشبخت تو خوام یم فمط من -

 ردیگ یم را دستم

 !مهدا -
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 .شوم رام یراحت نیا به که ام دهینکش درد روز همه نیا کشم یم دستش از را دستم

 چهار...باشم تیزندگ سربار خواهم ینم من...نمیب یم رو خواهرت و میابراه ی  ها بچه به ات عاشمانه ینگاها من آتش -

 سد خوام ینم فمط ستمین گذشته خود از من! یبش من یفدا دینبا تو...بشم دار بچه تونم ینم من! گذشته ازدواجمون از ساله

 !تمیخوشبخت پل من باشم، تیخوشبخت

 ...چپ به راست از راست به چپ از. گردد یم دلت با را چشمم ی کاسه درون چشمانش مردمک

 ؟یدار رو طالتش -

 کند یم زیر چشم. کنم یم نگاهش گنگ

 ...ارمیب رو گهید دختر کی و یباش نجایا یدار نویا طالت دم، ینم طالق رو تو من -

 را اش یچشم ارتباط که همانطور. است کرده ریتسخ را جانم دیشد یلرز و تب و انگار. شود یم رانیو دلم یتو یزیچ

 کشد یم صورتم پوست یرو آرام را انگشتانش است کرده حفظ

 کنم؟ نوازشش -

 کشد یم میها لب یرو را انگشتش

 ببوسمش؟ -

 .کنند یم انیطؽ میموها نیب ظیؼ با دستش دو هر. رود یم نفسم

 ببافم رو موهاش -

  برد یم اش ینیب سمت به را میموها از یا تکه. نبود ظالم نمدریا که آتش. کشد یم میگلو به ناخن بؽض

 بشم؟ موهاش یبو مست -

 کوبم یم اش نهیس یرو را دستم

 !بسه یلعنت! بسه -

 کشد یم باال من ناآرام یچشمها تا را اش رندهیگ اعتراؾ نگاه آهسته و کند یم نگاه من یها دست رد و اش نهیس به

 ...مونده شیجانیه یجاها هنوز ؟یآورد کم ؟یخوشبخت پل خانم شد یچ -

 دهد یم نشانم را شیها دست او و لرزد یم میها لب من

 ...دستام نیهم با بکن رو فکرش -

 زمیر یم اشک

 کنم یم خواهش...کن تمومش! آتش -

 کنم ینم تمومش من! یکرد شروع تو -

 زنم یم چنگ را راهنشیپ و چسبانم یم اش نهیس به را خودم طالت یب

 رمیم یم -

 بؽض و او یها نفس یصدا فمط که گذرد یم یا مهیدل. کنم ینم شیرها من یول چدیپ ینم دورم را دستانش کند، ینم بؽلم 

 .برسم چشمانش ارتفاع به تا کنم یم بلند سر. ترساندم یم عضالتش یسفت.  دیآ یم من ی خورده ترک

 است سوختن حال در نگاهش النیگ جنگل و زده زل مانیعروس عکس به. است شده لفل فکش

 ؟یخوب! بترکه للبم آتش -

 زند یم صورتم یتو را کلمات حرص با و دهد ینم نگاهم به نگاه



 اصال فروشم؟ یم بچه به رو تو من گفته یک بدبختم؟ من گفته یک نالصه؟ من یزندگ گفته یک! خر! احمك! وونهید -

 چکار؟ خوام یم رو ینباش تو مادرش که یا  بچه من اصال خوام؟ یم بچه من ینباش تو یولت گفته یخر کدوم

 گذارم یم صورتش پوست یرو را دستم کؾ و برم یم دست

 بمونه دلت به حسرت خوام ینم -

 زند یم پس را دستم

 به تا میشد رد مرگ از ما عمل کم بچه؟ ؟یچ حسرت! خودخواه! یراض خود از کن ولم مهدا، خودتو کن جمع پاشو -

 هم به! میاوردین کم یول میدیکش یسخت م،یکرد یزندگ جونمون با ساله چهار...میبش زنده هم با تا میمرد ما...دمیرس هم

 زنِ  برم ها؟ بکنم؟ بده، بهم خواد ینم خدا که یا بچه یفدا رو تو با یزندگ امیب حاال! مینزد زخم هم دل به! مینگفت تو

 بکنم؟ یؼلط چه دلم با کنم؟ چکار رتمیؼ با! المصب بسپارم یک دست رو تو اونولت اره؟یب بچه برام که رمیبگ گهید

 لرارترم یب دنتید لحظه هر شه؟یم تنگ برات دلم یکنارم که االن که نمیبش گهید زنِ  کی دل ور برم یچطور

  ..رو گهید یکی ببوسم، رو گهید یکی یچطور... کنه یم

 گذارم یم شیلبها یرو را دستم کؾ

 گهید نگو! دیترک للبم! بسه -

 دهد یم تکان افسوس به یسر

 دنبال برام بره یگفت مامانم به یرفت عملت کدوم با بعدا یندار رو دنشیشن طالت! شه یم ادعات فمط! یدهن و لب فمط -

 ؟یزد باال نیاست ؟یگذاشت جلو پا من یخوشبخت یبرا عملت کدوم با! بگرده؟ زن
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 اورم؟یب طالت را ییجدا چگونه ام شده تنش ی وصله که االن دیگو یم راست. چسبانم یم اش نهیس به را صورتم دوباره

 زنم یم زار. کنم فرض گرید یزن کنار را او یولت کنند یم ام یروان فکرها

 کردم فکر...یباش یا گهید زن فکر اگه شم یم وونهید...ینباش مهیدل کی کنم یم دق...کردم ؼلط..شیآت کردم ؼلط -

 برام یگذشتگ خود از که دارم دوستت نمدریا دمیفهم حاال...تونم ینم نمیب یم یول بگذرم تو خاطر به خودم از تونم یم

 که نباشم! یریبگ میتصم تر راحت که برم خواستم یم فمط بودم نکرده فکر نجاهاشیا به من کنم یم اعتراؾ! هیمعن یب

 ..تو بدون من...نداره یمعن تو بدون من یول...یول! یباش نداشته وجدان عذاب

 ردیگ یم را میها شانه دستانش که افتاده رعشه به تنم هیگر شدت از

 به منو تا یکرد شب رو روزم ولته چند تو که ام بچه لیذل گفتم یک من! یکرد یم فکر کارت یبرا کمی کاش...شیه -

 نیا زیچ چیه من مهدا...؟یافتاد وال و حول به تو که کنم یم دق دارم ندارم وارث نکهیا از گفتم یک ؟یبرسون آرزوم

 !ینباش کنارش تو اگه خوام ینم رو ایدن



 جانش طواؾ به ام تشنه دستان. زند یم دل دل دلم. دیفهم ینم احممم ذهن و است شده تنگ شیبرا دلم. زنم یم هك

 کند یم نگاهم ظیؼ با. کنم یم نگاهش بهت با. زند یم پسم که روند یم

 ام خسته...کن ولم -

 زد؟ پس مرا. دارد یبرم یزیر ترک دلم. زدیخ یبرم کنارم از واجم و هاج چشمان یروبرو و

 دیگو یم گرفته ییصدا با و ستدیا یم من به پشت حمام، در کنار. زند یم چمدانم به یلگد 

 ایرو مامان به رو حرفها اون یتونست یچطور کن فکر بعدش! بزن نیتخم رو تیرحم یب درصد برو!...رحم یب -

 ...چطور ؟یکن مجازات تیدور با منو ماه کی یتونست چطور ؟یبگ

 .شود یم حمام وارد و دهد یم تکان یسر. کند یم بازدم صدا پر را نفسش

 نگاه. دیآ یم رونیب تا کنم یم یلرار یب و سوزم یم حمام در ممابل آتش یرو اسپند مثل بندد یم سرش پشت که را در

 .شود یم رد کنارم از و کند یم سمتم یاخم از پر اما هیسف اندر عالل

 کنند ینم ساطع یندیخوشا آهنگ یول لرزند یم تاریگ یتارها مثل ام یصوت یتارها

 من...م..آتش..آ -

 زند یم لب تفاوت یب

 میدار ییچا -

 میگو یم عجوالنه

 ذارم یم االن بشم فدات -

 دنبال. زمیر یم خشک یچا یلور یتو و کرده روشن را گاز. کنم یم آب را یکتر. روم یم آشپزخانه سمت شتاب با و

 آن در. شود یم گم یمرگبار سکوت در خانه. کند یم خشکم جا در خانه در شدن بسته یصدا کدفعهی که گردم یم ماگش

 .رندیگ یم یشیپ گریهمد از آتش کردن دایپ یبرا میها لدم اما و گذرد یم ذهنم از فکر صد واحد

 هم یبهداشت سیسرو و حمام در یحت خواب، اتاق در نه و هال در نه. گردم یم را خانه ی همه کرده هول و دهیترس

 .ستین

 .ام شده درد پر و حس یب اند، کرده پاره چالو با را توپش که یا بچه مثل بدتر دیشا ای است شده یخال بادش که یتوپ مثل

 .رفت چرا و رفت کجا آتش فهمم ینم و زند یم دو دو مبهوتم چشمان
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 شد؟ چه کنم ینم درک ام، ستادهیا ناباور و ریمتح خانه وسط

 زنگ یصدا و اتاق وسط گناهکارم چمدان گلدان، یها شکسته تکه ،یکتر ی زوزه یصدا رمیگ یم تماس شیگوش با 

 .کند یم صالحم خلع دیآ یم تخت یرو از که آتش یگوش



 رفت؟ چرا و رفت کجا بپرسم خودم از ندارم جرات یحت

 تخت یرو که آتش یگوش به. خورد یم سر رانم کنار تا گوشم کنار از میگوش همراه دستم. زنم یم زانو تخت کنار

 یاشک. است گذاشته میبرا که است یاسم نیدتریجد نیا. است کرده ویس"    ناز ی الهه" را نامم. کنم یم نگاه رلصد یم

 .است گذاشته میبرا را نام نیا رمیاخ ماه کی نیا رفتار خاطر به حتما. زدیر یم صورتم یرو اجازه یب

 فرود میچشمها از هم سر پشت میها اشک بخواهم نکهیا بدون و کند یم زمزمه گوشم کنار یکس را ناز ی الهه شعر

 .ندیآ یم

...... 

 .شود یم دایپ در چهارچوب یتو لامتش و شود یم باز خانه در که دهند یم نشان را شب نصؾ چهار ساعت یها عمربه

 به عجله با بعد و کنم طوافش ریس دل کی تا زدیر یم میچشمها در جانم تمام اول. ام کرده شیدایپ ها سال پس از انگار

 چسبانم یم اش نهیس به را صورتم و زنم یم گره کمرش دور را دستانم و دوم یم طرفش

 شد تموم دلم انصاؾ یب یبود کجا -

 دهد یم جواب روح یب و سرد

 !ماه کی نیا تو من دل مثل -

 میگو یم و آورم یم باال صورتش تا را مبهوتم نگاه و سر

 اره؟یم آدم روز به چه یخبر یب یدون یم -

 زند یم لب تلخ و دهد یم باال را شیابرو کی

 کردم حسش تنم و جون با ماه کی نیا تو!  ما  یدل -

 دهم یم تکان را میلبها درد از پر

 ....من آتش -

 پرد یم حرفم وسط

 اوردمین طالت من و ینیبب منو بد حال یداشت طالت تو!....ماه کی تو و آوردم سرت به رو بال نیا ساعت چند من -

 !کنم تتیاذ نیا از شتریب

 دهم یم لورت را دهانم آب

 نکن سرزنشم آتش -

 دهد یم تکان یسر

 دارم؟ رو یکار چه دل کنم؟ چکار نکنم سرزنشت -

 کنم یم زمزمه و دهم یم نوازش را کمرش دستانم با. چسبانم یم اش نهیس به را صورتم دوباره

 کن بؽلم آتش -

 باشد؟ نداشته دوستم گرید نکند ام؟ افتاده چشمانش ارتفاع از نکند. کند یم فتح مرا جان تمام هراس و کند یم سکوت

 .زنم یم هك و فشارم یم میها مشت انیم را راهنشیپ پشت. کنم یم بؽض

 آتشم -

 و کند یم دورم خودش از یکم. کنم یم نگاهش تمنا پر. ستدیا یم للبم. کند یم باز خودش دور از را دستانم یرحم یب با

 دیگو یم



 دوست از نداره امکان گفت یم خوامت ینم گفتم یم بهش هم خودم که خواد یم رو ییمهدا اون دلم من ه؟یچ یدون یم -

 لبول رو باخت که ییمهدا نه دارم دوست رو داد یم جون داشتنم یبرا که رو مبارز یمهدا اون من! بکشه دست داشتنم

 ...ندارم کنه، یم پاک رو مسئله صورت که ییمهدا به یعشم من! زنه یم جا و داره

 تار و رهیت دمید یروبرو ایدن. شود یم فراموش دنیکش نفس. شود یم رد کنارم از و کوبد یم ام شانه به را اش شانه

 زند یم لب یولت رمیم یم و شود یم

 بخوابم خوام یم ام، خسته -

 زنم یم لب اشک پر چشمان با ،یدیناام و بهت با. دیآ یم لبم به جانم تمام

 آتش؟ -

. ببلعد آؼوشش انیم مرا طالت یب و دهند نشان العمل عکس دستانش. برگردد جانش تمام با تا ستیکاف کلمه کی نیهم و

 لرزد یم شیصدا

  ندارم؟ رو خوردنت ؼصه طالت چرا کنم؟ هتیتنب تونم ینم چرا...گذشت؟ ازت شه ینم چرا آخ...آتش جانِ  -

 کنم یم حل آؼوشش انیم را خودم دلتنگ است، افتهی سالها بعد را زشیعز که یکس مثل

 کی نیا یبرا ببخشم... کردم ؼلط! نابوده میزندگ تو بدون خدا به...شدم هیتنب خدا به! نکن تردم چولتیه بشم فدات -

 !ماه

 خودش جان به مرا خواهد یم انگار فشارد، یم للبش به مرا. کند یم ریس دلتنگ را جانم یها یبلند و یپست دستانش

 .شوم تنش ی وصله من و کند وصل
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 بود شده تنگ برات دلم معرفت یب -

 شود یم شتریب ام هیگر با و کنم یم مسح را صورتش میها لب با. زنم یم گره گردنش دور را دستانم

. دمیکش ایچ بهت دنیرس خاطر به بود رفته ادمی دارم، دوستت چمدر بود رفته ادمی کنم یم اعتراؾ...بشم دلت یفدا -

 زجر باشه بچه حسرت دلت یتو نکهیا از فمط دم،ید یم رو بچه نبود فمط که بود داده آرامش بهم تو با یزندگ نمدریا

 .دمیکش یم

 زند یم لب آور سکر یلحن با گوشم کنار و. کشد یم بو مرا كیعم. کند یم بلندم نیزم از و فشارد یم خودش به مرا

 که من! گفتم تو گوش کنار رو هام الحمدهلل شهیهم که من! آخه کنم چکار تو دست از من! من نگیریج نگیریج -

 !یداد زجر گناه یب منو چرا ؟یکرد مجازاتم ماه کی چرا دم،یکش ادیفر صورتت تو رو میخوشبخت شهیهم

 چسبانم یم  شیموها و گردن به را ام یشانیپ

 ...مهدا...بمونه زنده تونه یم تو بدون کرد فکر که کرد ؼلط مهدا نکن، سرزنشم آتش -



 بوسد یم را گردنم رگ و کند یم کج را سرش

 ...رهیبگ آروم شتیپ دلم بذار...کنم حست بذار...نگو یچیه...سیه -

 .است شده سرم ی هیسا که نمشیب یم کند، یم لمس را تخت ینرم که کمرم. میکن یم سکوت دو هر یمیدلا و

 کشد یم ام گونه یرو را انگشتش یول کند ینم نگاهم

 کنم ینم لمس رو تو ریؼ کس چیه هم رمیبم -

 بوسد یم یکی یکی را میها اشک و کند یم صورتم مماس را سرش. جوشد یم اشکم دوباره

 رمیم یم من یزیبر اشک تو! کن بس -

 ممابل طرؾ ی نهیس یرو مانیها للب و شود صفر مان فاصله تا کنم یم شتریب گردنش دور را دستانم فشار و زنم یم هك

 داد یب حرکاتش تمام در یدلتنگ. چسباند یم صورتم به را زبرش ی  گونه و راند یم عمب صورتم از را میموها. بتپد

 صورتش طرؾ دو را دستانم. چرخانم یم یکم را صورتم. کند مزه مزه را جانم ی ذره ذره خواهد یم انگار. کند یم

 ...را شیها لب و یشانیپ اش، شکسته یابرو ش،یچشمها بوسمش، یم هم سر پشت و گذارم یم

 زند یم لب و ردیگ یم شدت لبخندش کدفعهی. زند یم یمیعم اما بند مین لبخند و کند یم نگاهم

 ها یکرد شروع خودت -

 اوج یگرید از بعد یکی شیها بوسه و. بوسدم یم آرامش با. شود یم گم وار چارهیب رنگش سبز یگو دو آن درون نگاهم

 او آنچه ریاس تیرضا با. کند یم فتحم لدرت، حس با. سوزاند یم را تنم پوست میها لب. شود یم شور پر و ردیگ یم

 پاک را اش یشانیپ یرو یها عرق عشك، با یگاه و. رندیگ یم یشیپ هم از تپش در للبش با للبم. شوم یم خواهد یم

. بندم یم پلک رد،یگ یم آتش شیها لب هجوم ریز ام ترلوه استخوان و شود یم مشت میموها انیم که انگشتانش. کنم یم

 نیا است تیحما حس از پر. شوم یم فشرده بازوانش انیم یمهربان با و افتد یم تاب و تب از یچ همه تا گذرد یم یکم

 چون آرامش و  اش نهیس یرو سرم. دیآ یم بودن بابا دلش یباال و لد به عجب. کند لسمتش را بودن پدر خدا کاش! مرد

 کنم؟ حذؾ ام یزندگ از را او خواستم یم چطور. است کرده احاطه را تنمان یا هاله
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 کنم یم بلند یکم را میصدا و اندازم یم فمیک یرو و دارم یبرم ام کرده عرق یموها یرو از را ام  یروسر

 خورم ینم یزیچ من نیبش ایب ترانه -

 دهد یم جواب و ندیچ یم سید داخل را ها وهیم تند تند

 کنم یم فرو حلمت تو خودته حرؾ به مگه -

 دهم یم تکان یسر شده، رمیبانگیگر که یخستگ همان با. هستم حوصله یب و شوم یم خسته یلیخ دا  یجد

 ! تو یمحبتا دست از! یش ینم عوض چولتیه -

 گذارد یم فرش یرو میروبرو را وهیم سید و یدست شیپ



 نیبش مبل یرو پاشو ینیش یم نیزم رو یچ یبرا خب -

 کنم یم نوازش را است، گذاشته میپاها یرو را سرش که ترنم یموها

 ام حوصله یب و رمیگ یم گر نمدریا چرا دونم ینم! خوبه -

 دیگو یم یا ممدمه چیه بدون

 !یا حامله حتما -

 چرخانم یم حدله یتو را چشمانم

 ! یا حامله حتما یگ یم تو کجم پا از ای کجم سر از گم یم دفعه هر من کن ول ترانه -

 گذارد یم میروبرو یدست شیپ یتو و کندد یم پوست میبرا یبیس عجله با

 !ذولم تو بزن تو یه حاال ن،یشیم دار بچه شما روشنِ  دلم که من -

 کشم یم یدرد پر نفس

 کنه یم ام شرمنده آتش یها یخوب خورم، ینم ؼصه خودم یبرا -

 ردیگ یم پوست خودش یبرا هم را یگرید بیس

 !یجلبک یستین آدم که خودت آره -

 پرسد یم اش کوکانه لحن با و اندازد یم یمتعجب نگاه مادرش به و دارد یبرم میپا یرو از را سرش ترنم

 ؟یچ یعنی جلبک مامان؟ -

 زنم یم اشاره ترنم به

 بده جواب بفرما -

 دیگو یم خونسرد یلیخ ترانه

 خوشگله یماه نوع کی -

 میگو یم شود پرت حواسش نکهیا یبرا من و کند یم نگاهش یناباور با ترنم

 ؟یکن ینم یباز خواهرت با هنوز یراست -

 کند یم است، مانده باز دهانش و است خواب که ترالن به ینگاه

 کنم؟ یباز باهاش یچطور زنه، یم حرؾ نه ره یم راه نه...خاله نه -

 پرد یم ترنم حرؾ وسط ترانه

 ؟ی حامله بده نشون که یندار یا نشونه چیه یراست -

 کند یم درد علت یب هم کمرم  زنم، یم گره میزانوها دور را دستانم من. رود یم شیها یباز اسباب سمت ترنم

  نه؟! یکن ینم ولم -

 است حامله یزنا هیشب چشمات آخه -

 ه؟یچطور چشمام مگه اصال ؟یدار رو زایچ نیا ی تجربه تو آخه یزن یم حرؾ بودن لابله که ییزنایپ نیا مثل -

 ...مطمئنم من...یکن یم پخش ینیریش یدار تو دهید خواب گفت یم میابراه شیپ شب چند مهدا -

 پرم یم حرفش وسط

 !یمطمئن ساله چهار تو خب آره -



 زند یم گاز را بشیس

 کنم یم یسونوگراف نویا پول بدون بگو منو! کن مسخره! درک به -

 پرسد یم و کند یم کج ما طرؾ به را صورتش ترنم

 ؟یچ یعنی( یسونوگراف) یسوگاف مامان، -

 زنم یم ؼر ترانه به لب ریز. است دهیپرس سوال چرا که شود یم مانیپش او و کند یم درشت چشم شیبرا ترانه

 !نده بچه نشون یه هم رو وحشتناکت یچشما اون باش زدنت حرؾ مواظب خب -

 کند یم زمزمه و خندد یم

 خدا رو تو ببند -

 .رود یم سمتش به ترانه و شود یم داریب خواب از نك نك با ترالن که دهم یم تکان شیبرا یسر من و

...... 

 هم یچ هر ام خسته یلیخ و ده یم آهن ی مزه دهنم کنه، ینم ولم درد کمر و درد سر ام، خسته یلیخ ولته چند دکتر خانم -

 شه ینم رفع میخستگ خوابم یم

 ؟یداد شیآزما -

 پرسم یم دلهره با

 خطرناکه؟ عالئمم ؟یچ شیآزما -

 کند یم نگاهم نکشیع یباال از

 گم یم رو یباردار شیآزما ؟یچ خطر -

 باردارم؟ که بمبوالنند من به خواهند یم همه چرا

 !دکتر خانم نه -

 سمینو یم کامل شیآزما کی برات بعدش ینبود حامله اگه بده انجام سمینو یم یباردار تست کی برات خب...اوم -

 کنم یم بازدم صدا با را نفسم

 شم ینم باردار من دکتر خانم -

 ردیگ یم سمتم به و کند یم جدا اش دفترچه از را نسخه ی برگه

 کی برات ینداشت ین ین اگه ایب بعد ریبگ هم رو جوابش ره،یبگ شیآزما کی برات یعلو خانم شیپ نییپا ی طبمه برو -

 !هیباردار عالئم نایا مطمئنم یول سمینو یم رو یبعد شیآزما

 .زمیخ یبرم  یصندل یرو از و زنم یم یپوزخند دلم یتو

 میگو یم حوصله یب و یعصب

 ستمین باردار من د،یسیبنو رو یاصل شیآزما لطفا دکتر خانم -

 اندازد یم زبانه سطل داخل و کشد یم رونیب دستش از را شیها دستکش. است آرام او اما

 ! سمینو ینم رو شیآزما اون نشم مطمئن تا من یول -

 روم.یم در سمت دستم ی نسخه با و کشم یم یا کالفه هوؾ

  د؟یسیبنو برام مسکن و یتیتمو آمپول کی فعال شه ینم -

 کند یم ادداشتی دفترش یتو یزیچ



 نکن استفاده یلو یها مسکن و لرص از ومدهین شیآزما جواب تا هم خودت...شیآزما جواب اول گلم نه -

 باردارم من که نیدار اصرار چرا -

 زند یم زل چشمانم به و کند یم رها را نوشتنش

 اگه یحت! شن یم عالئم نیا دچار یباردار خاطر به خانم یها کننده مراجعه از یبعض داده نشون من به تجربه آخه -

 !یبش دار بچه خوبه یجوون که االن ؟یخوا ینم بچه ؟ هیچ! باشن نداشته رو یاصل عالئم

  میگو یم ام، دهیفا یب بحث از حوصله یب

 نیگ یم درست بله -

 نیا. رود یم نییپا را ها پله یدلخور با  کنم یم رد را در پشت تیجمع. شوم یم خارج اتاق از و میگو یم را جمله نیا

 .است خورده ترانه ی شانه به اش شانه احتماال هم دکتر خانم

...... 
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 !مبارکه خانم -

 میگو ی یم نگاهش مبهوت

 دیکن چک دوباره! ها هستم راد مهدا من! دیکن یم مثبِت؟اشتباه -

 زند یم زل دستش ی برگه به دوباره ستادهیا شهیگ پشت که یخانم

 دیکن نگاه خودتون نییبفرما! مثبتِ  راد مهدا خانم یباردار تست گه،ید گفتم درست -

 اصال. فهمم ینم یزیچ کنم یم نگاه برگه یها نوشته به چه هر استرس شدت از یول کشم یم دستش از را برگه هول با

 گردانم یبرم یمنش سمت را نگاهم مستاصل. شوند یم دهید ییدوتا و تار یمشک یها خط

 نیبد بهم آب وانیل کی شهیم!نمیب ینم یچیه چرا -

 کند یم میهمراه ها یصندل کنار تا و ردیگ یم را میبازو ریز و دیآ یم رونیب گاهشیجا از ترس با

 ؟یریگ یم طالق یدار ن؟یخواست ینم بچه افتاد؟ لندتون شد؟ یچ -

 تا که یمصرف کباری وانیل با. رود یم آبدارخانه به عیسر او.اندازم یم باال شانه. دارد معزش یتو هیفرض چمدر! خدا ای

 پخش نیزم یرو و خورد یم پر لب راه وسط هم آب از یکم دیآ یم عجله با بس از. گردد یبرم دارد، آب وانیل ی نصفه

 .شود یم

 زمیعز بخور -



 من والعا   ای شده اشتباه. زنم یم زل است، مشهود کامال اش برجسته شکم که یخانم به و چسبانم یم لبم به را وانیل

 باردارم؟

 پرسم یم دلواپس یمنش به رو و زنم یم میها لب به آب یا ذره فمط

 ن؟یریبگ تست دوباره شه یم -

 دیگو یم ؼرور با و کند یم ترش

 !نداره ردخور شگاهیآزما نیا یشایآزما! نه! وا اِ  -

 !کنم ینم باور. دهم یم لورت را دهانم آب

 .است سخت یلیخ کردنش باور اصال

 .رود یم کارش محل سمت و دیگو یم یدیببخش یمنش و کند یم شیصدا یکس

. است شده پژمرده یآب یب از یطفل. زمیر یم دستم کنار گلدان داخل را وانیل داخل آب. زمیخ یبرم یصندل یرو از

 .کنم یم خورد مشتم انیم را یخال وانیل

 فمط ها نیا نکند. زنم یم دل شدن دیناام از شتریب! دارم هراس بستن دل از! ترسم یم یواه دیام از! کنم باور خواهم ینم

 باشد؟ یپزشک اشتباه کی

 .کنم باور را شدن مادر خواهم ینم

. شوم یم رد بچه پسر چند فوتبال وسط از. زنم یم رونیب شگاهیآزما از و کنم یم فرو فمیک درون را شیآزما ی برگه

 برد یم باال را شیصدا ها آن از یکی

 بشه رد خانم بذار نکن شوت یعل -

 .نشوم شانیباز مزاحم تا بردارم بلندتر را میها لدم کنم یم یسع و کنم یم نگاهش شناسانه لدر نگاه با

.... 

 ؟یومدین من شیپ ولته چند مگه تو -

 !ماهه شش -

 دهد یم دستم به یکاؼذ دستمال

 کنم ینم باور هنوز یول! تینها یب! خوشحالم یلیخ -

 شود یم مچاله دستم یتو دستمال و شوم یم رهیخ شیها لب به ترس با

 دکتر؟ خانم نیکن ینم باور ویچ -

 دیگو یم ذوق با

 !ماهه سه اونم! یباردار تو دختر -

 کند یم میرو و ریز وجودم درون یانمالب دهم، یم لورت را دهانم آب

 ندارم رو یباردار یها نشونه از یچیه اصال من! دکتر خانم نداره امکان -

 کشد یم هم در اخم

 !دمید رو نتیجن توریمان تو من! هیچ نداره امکان -

 ؟یول -

 پاک رو شکمت.نداره هم خطر یموارد تو که دارن هم رو شون انهیماه کلیس یباردار هنگام ها خانم از یبعض آره -

 .سمیبنو هم یتخصص سونو کی برات دیبا!کنم درست پرونده برات ایب و کن



 شم ینم باردار من دیگفت شما یول -

 که بود ناشناخته مسائل و یدگید ضرب از میعال یسر کی! ینش باردار گهید درصد نود گفتم! صد در صد نگفتم -

 هنوز که تو اِ .شده رفع عالئم اون نکهیا مثل خدا شکر اما دیندار رو یباردار تیلابل شما داد یم نشون

 ؟یا حامله ی؟ناراحتیدیخواب

 است رفته ادی که مبهوتم آنمدر. ستمین ایدن نیا اهل ای! خوابم که کنم یم احساس. ام شده خشک. است شده زده شوک ذهنم

 !کنم یخوشحال دیبا چطور

 است آمده خبر یب چه کنم؟ باور است؟ ماه سه ام؟ شده مادر من

... 

 !شده ِسر و ناباور مبهوت، سرگردان،. شوم یم گم شهر یها ابانیخ و ها کوچه انیم

 یبرا را مخاطبانش ی صفحه و ام گرفته صورتم ممابل را میگوش توریمان. کند یم گز گز ام رفته راه بس از میپاها کؾ

 ریز اسمشان آذر یحت و رایسم ا،یرو مامان م،یابراه بابابزرگ، ترانه، مامان، آتش،. کنم یم نییپا و باال بار نیدهم

 یحت. ستندین ها نیا نفر کی آن اما کنم صحبت یکس با خواهد یم دلم. ستمین اسمشان لمس به لادر یول دیآ یم انگشتم

 !آتش

 .کنم یم خاموش را یگوش ی صفحه و کشم یم مخاطبانم ستیل کردن نییپا و باال از دست کدفعهی

 تکه ناخودآگاه. کنم یم حس را یتیروئ لابل ریؼ و خاص کشش.  گذارم یم شکمم یرو را دستم کؾ دیترد و دلهره با

 " نعمه کل یعل الحمدهلل" شود یم آوا میها لب نیب آتش کالم

 خبر من و است ماه سه کند؟ یم یزندگ زنده موجود کی من بطن درون است؟ آورده معجزه میبرا خدا کنم باور یعنی

 .کنم یم حس صورتم پوست یرو را اشک یگرم و لرزد یم میلبها تپد؟ یم نفر دو ماندن زنده یبرا للبم ندارم

 دلم کنم یم حس. کنم یم بؽل را خودم. نمینش یم ام، کرده دایپ سکون آن در که یپارک یها یصندل یرو رمك یب

. است شده تنگ شیبرا دلم بیعج یول کنم ینم باور هم خودم. کنم دل و درد و بزنم حرؾ کوچکم مسافر با خواهد یم

 انگشتانم شود؟ یم یعنی. خواهد یم را کردنش بؽل و دنیبوس دلم. است برگشته من به زمان یها هیال پس از انگار

 .است فشیلط پوست لمس دلتنگ
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 .کنم میتمس مامان با را شبم رمیگ یم میتصم و است فتیش آتش امشب

 به هم یامکیپ و میآ ینم خانه شب میگو یم و زنم یم زنگ ایرو مامان به برسم ممصد به تا و رمیگ یم ینترنتیا آژانس

 .گذرانم یم مامان ی خانه را امشب دهم یم خبر و دهم یم آتش

 .کنم یم یآبپاش را رو ادهیپ دست به شلنگ که نمیب یم را بزرگ بابا شوم، یم ادهیپ که آژانس از

 میگو یم و روم یم جلو لبخند با

 یجواهر خان دیوح احوال -



 ردیگ یم را دستم او و کنم یم سالم کشد، یم من سمت را نگاهش ذوق با شنود یم را میصدا تا

 بود شده تنگ برات دلم...خوشگلم دختر عجب چه! بابا سالم -

 هم با و دارد یبرنم ام شانه یرو از را دستش. کشد یم آؼوش در تنگ مرا و کند یم رها نیزم یرو را آبش شلنگ

 کوبد یم هم به سرمان پشت را در و بندد یم را آب ریش. میشو یم اطیح وارد

 خبر؟ چه -

  ؟یساز یم مامان با بابابزرگ؟ خبر چه شما -

 زند یم یمیعم لبخند

 که ؾیح یول کنم جبران رو هام یکار کم تمام خواهد یم دلم! کنه یزندگ من ی خونه تو اومد کرد لبول خوشحالم یلیخ -

 برگشت گذشته به شهینم

 دهم یم هیتک اش شانه به را سرم

 چمدر مامان نمیب یم من! متهیؼن خوبه حالتون نمدریا تونییدوتا االن نکهیهم! میبرگرد گذشته به ستین الزم حتما -

 بود داده یبد رنگ مونیزندگ به نبودنتون والعا شده، عوض اخاللش

 فشارد یم شیبازو انیم مرا

 کنم عمر گهید سال صد کنم یم هوس یگ یم ینجوریا -

 بوسم یم و رمیگ یم را دستش

 شاهلل ان -

 شود یم دهیکش سمتش نگاهم مامان یصدا با

 گرفتن گرم هم با یچ بابابزرگ و نوه نیبب رو اونجا -

 دیگو یم بزرگ بابا. کند یم تماشا را نفر دو ما و ستادهیا بالکن یرو مامان

 اومد خودش یدید! یبود دلتنگش نمدریا که گلت گلبرگ نمیا ایب -

 کند یم من به رو و

 شتونیپ امیم بعدش دارم، کار کمی من مامانت شیپ برو بابا -

 نکهیا لصد یول. کنم ینم فراموش را کند یم یزندگ درونم که یموجود یا هیثان و دوم یم ها پله سمت و میگو یم یچشم

 یباز به را دلم یپنهان و زیر ترس هم دیشا. باشد تنها خودم مال یکم خواهم یم. ندارم هم میبگو یکس به را بودنش

 بدجور ترس نیا.  است نبوده شیب یخواب امروز تمام نمیبب و کنم باز چشم ترسم یم. نباشد تیوالع ها نیا نکند که گرفته

 برم یم سر به ایرو در اگر خواهد یم دلم و ام شده درونم یِ انگشت بند مین انسان ی وابسطه انگار. کند یم رو و ریز را دلم

 .بکشد طول شتریب ایرو نیا

 کند یم نگاهم لشنگ یاخم با و بوسد یم را ام گونه مامان

 ؟یکرد یخال خودت یرو رو ادکلنش ،ید یم رو آتش یبو نمدریا چرا -

 اندازد یم باال را شیابروها مامان تنم، در آتش شرت یت دنید با. آورم یم در را مانتوام و زنم یم لبخند

 !کرده تنش رو شوهرش لباس نیبب نویا -

 را آتش یها لباس دارم یدیشد لیم دایجد. اورمیب در تنم از را لباسش ام کرده فراموش چرا اندازم، یم ینگاه خودم به

 لب آتش؟ عطر به اریو باشد؟ اریو نیهم نکند. کند یم صدا ذهنم یتو یزیچ کدفعهی. کنم استفاده ادکلنش از و بپوشم

 .شود یم پخش دلم درون یذول و گزم یم

 شنوم یم اتالش داخل از را مامان یصدا کنم، یم بلند که سر



 جذاب و زیتم لباس و یکن برگل ترگل شوهرت یبرا دیبا! بره راه گشاد و گل لباس با خونه تو زن نداره تیخوب -

 !یبپوش

 .شوم دور عطرش از توانم یم مگر کشم، یم بو كیعم را آتش عطر

 گردد یبرم هال به دستش در یلباس با مامان

 نمتیب یم لباس نیا با رمیگ یم آشوبه دل کن، تنت نویا پاشو پاشو -

 یمیدلا و رود یم آشپزخانه به مامان. کنم ینم یحرکت لباس ضیتعو یبرا یول رمیگ یم دستش از را لباس. میگو یم چشم

 کند یم بلند صدا و رود یم اش خانه هال به وصل بالکنِ  به بعد

 میبخور ییچا هم دور باال نیایب بابا -

 گردد یبرم من طرؾ به

 باال ادیم هم بابابزرگت االن گهید پاشو! ینشست که هنوز -

 .رود یم آشپزخانه به دوباره او و میگو یم چشم دوباره

 ندینش یم من به نمطه نیکترینزد او و زمیخ یبرم احترامش به. دیآ یم باال انیگو االی بابابزرگ

 بابا یشد خوشگل چه -

 خندم یم صدا با

 ...نداره رو شما نظر مامان یول -

 دهم یم نشانش را دستم لباس

 کنم عوض آورده لباس برام نیبب -

 دیگو یم و زند یم یچشمک

 !رو آتش هم نمیبیم رو تو هم م،یزن یم نشون دو ریت کی با خوبه یلیخ که ینجوریا -

 خنده دوباره بزرگ بابا و من و کند یم من به یاخم ورودش با مامان. روم یم سهیر خنده از دوباره منطمش از من و

 .میریگ یم سر از را
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 زدم حرؾ دخترانه. گذراندم مامان آؼوش انیم را دهد، یم نشان رخ آسمان در صبح از ییها هیال که یولت تا شب تمام

 شیها مادرانه خدا شکر یول کند یم خمیتوب بد یگاه و دارد را شیها اخالق از یلیخ هنوز چند هر. دمیشن مادرانه و

 .است گرفته یشتریب لوت



 لبخند. نمیب یم دهیخواب ها، مبل یرو را بابا راه وسط. روم یم بالکن به رواندازم و بالشت با هم من برد یم خوابش که او

 مینس انیم و کشم یم دراز بالکن کوچک فرش یرو. بودم شده صاحب را اتالش و همسر من امشب. زنم یم یبدجنس

 .سپارم یم خواب دست رابه خودم سحر خنک

 عجب هوا ام، دهیخواب رید. بدهم دست از را دلچسبم خواب ندارم دوست وجه چیه به من و دیآ یم میگوش زنگ یصدا

 .شود ینم لطع هم میگوش ی برهیو و زنگ یصدا یول. ندارند شدن باز به یلیم میها پلک و است دلچسب و خنک

 یولت و گردم یم یگوش دنبال دست با فمط. کنم ینم میچشمها کردن باز یبرا هم یتالش. است چند ساعت دانم ینم

 زنم یم لب خوابالود و کنم یم لمس یفرض را تماس وصل کونیآ کنم، یم شیدایپ

 الو -

 ستیانرژ پر اما خط آنطرؾ یصدا

 در پشت شدم خشک کن باز رو در ایب...الو جانِ  یا -

 رفتم مامان ی خونه من رفته ادتی مگه! ییتو آتش -

 مادر ی خونه در پشت االن! تو ومدمیم انداختم یم دیکل که میبود خودمون ی خونه دم اگه خوابالودت یصدا لوربون -

 هستم جان زن

 پرسم یم و شود یم باز آخر تا چشمانم

 ؟یچ -

 یستین تو یولت  خونه تو برم اوردمین طالت! جان -

 ها یجلفت پا و دست مثل. است کرده ریگ میپا و دست دور روانداز شوم، بلند خواهم یم. است دهیپر سرم از خواب گرید

 .دوم یم فنیآ سمت و کنم یم دایپ نجات روانداز نیب از باالخره

 .کنم یم تماشا را آمدنش و گردم یبرم بالکن به و زنم یم رو دربازکن یشاس و بلعم یم نگاهم با را اش خسته ی چهره

 با و نیسنگ حرکات لربان و کنم یم نگاه حظ با را شیباال و لد هنوز. شود ینم کهنه ای یتکرار و یعاد میبرا چولتیه

 .شوم یم صالبتش

 .دیآ یم ها پله راه طرؾ به و دهد یم تکان دست میبرا

 دیگو یم آهسته. کنم یم پرت آؼوشش در را خودم ردیگ یم لرار ممابلم تا و روم یم هال به

 آتش یفتوکپ سالم -

 دهد یم نشانم را لباسم ی گوشه که رمیگ یم فاصله یکم کارم یم اش گونه یرو که یا بوسه با

 یپوش یم منو یلباسا یندار لباس خودت تو مگه -

 زنم یم لب یکار پنهان چیه بدون

 !ده یم رو تو یبو آخه -

 زدیر یم هم به را میموها

 یدلبر بکنن جونت به جون -

 بابا آتشم. کنم یم نگاهش لرار یب و لرزان ییها مردمک با و لرزم یم خودم به که چدیپ یم شکمم دور را دستانش

 کند یم زمزمه گوشم کنار او و هستم احواالتم مات من. ندارم را گفتنش جرات شود؟ یم یحال چه بشنود شود؟ یم

 م؟یبخواب کجا حاال -

  میگو یم ام، دهیکش نخ به شیچشمها تا شیها دست از که ینگاه با و کنم یم جور و جمع را حواسم و خودم زود

 خوبه یلیخ هواش بودم، دهیخواب بالکن یرو من -



 اندازد یم باال ابرو

 نهینب رو ما یکس که ییجا کی میبر خوره، ینم درد به اونجا... عشك حضرت شماست یهوا فمط خوب یهوا! نچ -

 دهم یم تکان سر خنده با

 مهمون اتاق میبر! طونیش یا -

 و اندازد یم ینگاه بابا به. کنم یم حس را پوستم شدن دون دون من، و دهد یم فشار شتریب شکم یرو را دستانش

 کند یم زمزمه

 .دارم کار باهات یلیخ که میبر مینکرد داریب رو بابات تا -

 هم را راهنشیپ و کرده باز را لباسش یها دگمه. آورد یم در را کمربندش و جوراب او و کشم یم دراز تخت یرو من

 .زنم یم زل شده تنومند داده، انجام یآتشنشان یبرا که یادیز یها نیتمر اثر بر که شیبازوها به. کشد یم رونیب تنش از

 زده وق. اند کرده وصل فاز سه برق انگار من به و بوسد یم را شکمم یا ممدمه چیه بدون و شود یم تخت کینزد

 ام؟ شده جنبه یب نمدریا چرا. لرزد یم تنم و کنم یم نگاهش

 کند یم نگاهم یسوال آتش

 ؟یدیترس شد؟ یچ -

 کند یم نگاهم كیدل! نه ای برده بو یزیچ بفهمم که زنم یم زل چشمانش درون و دهم یم تکان ینف به را سرم فمط

 گرفت دردت -

 نه -

 دهد یم هل تخت یانتها به مرا و دهد یم فشار هم یرو را شیلبها

 عمب بکش -

 کنم یم اعتراض 

 ؟ید یم هلم چرا خب، بخواب اونور برو ایب -

 میکن چکار حاال خب! یبش اسرم دیبا! یفتیب ریگ تا یباش وارید کنار دیبا تو نه -

 کنم یم دراز را دستم. است سرخ یخستگ و یخواب یب از چشمانش

 !بخواب و من دست یرو بذار رو سرت -

 . بندد یم پلک و گذارد یم دستم یرو را سرش کن گوش حرؾ ی بچه کی مثل خواهد، یم خدا از انگار

 شیآخ -

 و شمارم یم شماره سه تا فمط من. چدیپ یم دورم را دستانش و چسباند یم ام نهیس به را اش یشانیپ. بوسد یم را ام بازو

 .گذارد یم شینما به را بودنش خواب منظمش، یها نفس یصدا

. رود یم ضعؾ شیبرا دلم. کند طنتیش نداد امانش یخستگ. کشم یم بو كیعم را شیموها و بوسم یم را شیموها یرو

 .شوند یم بسته هم خودم یها پلک خود به خود که کنم یم نگاهش آنمدر
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 از نشان که سونوها و ها شیآزما تمام. ام نگفته یزیچ کس چیه به و ام شده مادر که دانم یم من فمط که است هفته دو

 .میبگو هم آتش را موضوع دیبا و هستم روبرو نیریش یمتیحم با که گذارد ینم یشک دارد، نیجن سالمت

 و زنم یم زل آمده، رونیب حمام از سیخ یموها با که او به. دهم یم هیتک کانتر به. است نیریش یا دلشوره از پر دلم

 میگو یم

 !حاضره ؼذا ایب عشك حضرت -

 دور را حوله. است دهیند مرا است سال انیسال انگار. دیآ یم طرفم به و کشد یم شیموها یرو را کوچکش ی حوله

 گذارم یم اش نهیس یرو دست دهد یم که دورم. کند یم بؽلم دلتنگ و رها گردنش

 داره خطر آتش نکن اِ  -

 کند یم نگاهم سوال از پر و دلت با و گذارد یم نیزم یرو را میپاها بالفاصله

 داره؟ خطر یچ -

 بابا یچیه -

 روم یم آشپزخانه سمت و میآ یم رونیب دستانش نیب از

 دیآ یم دنبالم شده، ریدرگ ییجا فکرش انگار که یحال با

 داره؟ خطر یچ ما  یدل...بزن حرؾ مهدا -

 اندازم یم باال ابرو و نمینش یم یصندل یرو

 !که نگفتم یزیچ ؟یکن یم ینجوریا چرا -

 ندینش یم میروبرو

 دیلرز دلم کدفعهی چرا دونم ینم یول ینگفت یزیچ یگ یم راست آره -

 .روم یم ها نتیکاب سمت زم،یخ یبرم زیم پشت از حرؾ بدون

 که یخبر سالمت و صحت از که مخصوصا. میبگو را رازم شیبرا شد واجب د،یکش شیپ را حرؾ خودش که حاال

 ...مطمئنم گرید میبگو او به خواهم یم

 از. کشم یم رونیب نتیکاب از را آن. ام کرده کادو یاپیپ ی بسته چند در و ام دهیخر که یچیپ لنداق نوزاد ی مجسمه

 است افتاده راه دنبالم لرار یب که نمیب یم چشم ی گوشه

 گردم یبرم طرفش به

 ؟یایم دنبالم کجا -

 دارد یخاص تاب و تب چشمانش است، لرار یب

 رمیبگ رو سوالم جواب امیم -

 رو و ریز را بسته نگاهش با رم،یگ یم طرفش به را دستم ی بسته. دیآ یم او به بودن بابا رود، یم ضعؾ شیبرا دلم

 کند یم

 ...ستین که هم مالگرد سالگرد! ستین که تولدم -



 شود یم رهیخ میچشمها به

 ه؟یچ نیا پس -

 زنم یم لبخند

 یش یم متوجه کن بازش و نیبش -

 کند یم باز را جعبه در. کند یم پاره را کادو کاؼذ و ندینش یم شیجا سر. است اضطراب از پر حرکاتش یول است آرام

 ...گرید ی جعبه دوباره و دوباره و ندیب یم یگرید ی جعبه داخلش و

 ها جعبه طرؾ به نگاهش دوباره و کشد یم شانه و شاخ و شود یم زوم من یرو یه. است شده یعصب شیچشمها

 را ها سوال عالمت. کند یم نگاه را داخلش فمط و کند یم باز را آن در و رسد یم آخر ی جعبه به باالخره. گردد یبرم

 .کنم یم حس سرش یباال

 کشد یم رونیب آن داخل از را مجسمه یولت. دوزد یم چشم جعبه داخل به و زند یم پلک مبهوت و متفکر فمط یمیدلا

 .شود یم دهید کوچک یلیخ اش، مردانه یها دست وسط

 زند یم زل چشمانم درون التماس و استرس با

 مهدا؟ هیچ نیا مهدا؟ -

 زنم یم یآرامش پر لبخند

 ؟یکن یم فکر یچ خودت -

 دیگو یم مستاصل یول کرده شک دارم حتم. است برداشته نم چشمانش. است افتاده شماره به نفسش

 بکنم یفکر تونم ینم یعنی کنم ینم یفکر چیه من -

 را اش یشانیپ و رنیگ یم را سرش طرؾ دو. کند یم پر را گوشم بلندش یها نفس یصدا. شوم یم کشینزد و ستمیا یم

 پاشم یم عشك آمده باال من یچشمها تا که پرسگرش نگاه درون. بوسم یم

 بابا -

 است شده جمع چشمانش در انگار جانش تمام

 مبارک شدنت بابا -

 از نکهیا یبرا. اند شده شوکه حرکاتش تمام. گردد یم را چشمم دو هر درون تر بهت پر و شود ینم لطع نگاهش نخ

 کند یم زمزمه آرام. چسبانم یم ام نهیس به که را سرش کنم، کم بهتش شدت

 ...دکترا اما -

 کنم یم زمزمه جوابش در. است ییتماشا چشمانش. رمیگ یم دستانم انیم را کرده جدا ام نهیس از که را صورتش

 ستندین خدا که دکترا ایرو مامان لول به -

 کلمات یول بزند یحرف کند یم باز دهان بار چند شنوم، یم را نشیسنگ یها نفس یصدا شود، یم بیلر و بیعج حالش

 دهد تکان را زبانش تواند ینم که اند شده نیسنگ آنمدر شیبرا

 کنم یم بؽل را سرش دوباره

 آتشم -

 چدیپ یم دور اطیاحت با دستانش

 ولته؟ چند -

 !هفته دو و ماه سه -



 کند یم جدا من از را خودش عجله با

 ؟یگ یم من به االن هفته دو و ماهه سه -

 دمیترس یم نباشه، تیوالع دمیترس یم هم بعدش. است نشونه بدون یباردار کی دونستم، ینم هم خودم رو ماهش سه -

 ...دمیترس یم زه،یبر هم به یچ همه

 پرد یم حرفم وسط

 آره! گرفتت برق دمیبوس رو شکمت نیهم یبرا! یدونست یم مامانت ی خونه اومدم صبح که اونروز یعنی -

 زنم یم لبخند خجالت با

 بودم شوکه و بودم دهیفهم تازه مولع اون -

 کند یم لمس دستش کؾ با را ام گونه

 دونه؟ یم یک من از ریؼ-

 دهم یم تکان سر و زنم یم لبخند

 یبشنو رو خبر نیا نفر نیاول بوده تو حك یباباش تو! کس چیه -

 شود یم دهیکش شکمم سمت نگاهش و دهد یم لورت را دهانش آب

 دارمیب یعنی -

 کنم یم دییتا مهربان ینگاه با

 !صد در صد -

 و ندینش یم سجده حالت به آشپزخانه نیزم یرو. شود یم بلند اش یصندل یرو از خودش و نشاند یم ام یصندل یرو مرا

 گذارد یم ها کیسرام یرو سر

 نوکرتم ایخدا...ممنونتم ایخدا -
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 .شوم یم حرکاتش محو و رمیگ یم دندان به را لبم یخاص شور با

 کند یم گرفتن وضو به شروع رود، یم نگیس سمت دیایب من سمت نکهیا بدون شود یم بلند

 شیآت یکن یم چکار -



 بخونم شکر نماز رکعت دو دیبا -

 زنم یم نك یالک یول دارم دوست را کارش

 کن تشکر من از اول ایب -

 کند ینم نگاهم یحت

 خدا اول -

 !تخس پسرک دهم، یم تکان سر خنده با

 .است حمش کردن تیاذ یکم

 .دیایب تا مانم یم منتظر و کشم یم دراز تخت یرو. روم یم اتالمان طرؾ به

 کند یم میصدا که اوست به پشتم نشسته، کنارم فهمم یم تخت تشک خوردن تکان با که کشد ینم طول یلیخ

 مهدا؟ -

 میگو یم یساختگ یدلخور با

 نباشه رو چشم یب و سبز چشم تو مثل کنم یم دعا -

 برگرداند خودش سمت به مرا تا ردیگ یم را دستم

 باشه عشمم یچشما رنگ چشماش کنم یم دعا منم -

 گردم یبرم او به پشت و پهلو به دوباره و کشم یم دستش از را دستم

 کند یم زدن حرؾ به شروع یاخطار یصدا با

 !یکرد له رو ام بچه نخواب، یاونجور دختر، یه -

 کوبم یم شیها شانه و سر به را سرم ریز بالشت ظیؼ با و نمینش یم تخت یرو حرص با

 کنم یم خفه رو دوتون هر یبد حیترج من به اونو یبخوا اگه شیآت خدا یخداوند به! ات؟ بچه -

 ردیگ یم بالشت یها ضربه و صورت یجلو را دستش و خندد یم بلند یصدا با

 حسود -

 .کند یم پرت یا گوشه و لاپد یم دستم از را بالشت

 زند یم زل چشمانم به و ردیگ یم را میها مهیشم طرؾ دو و زند یم کنار صورتم یرو از را میموها دستش دو با

 ؟یکرد چکار تو مهدا ؟یمن ی بچه مامان االن تو -

 میگو یم طنتیش با و اندازم یم باال شانه

 !یکار ریتمص خودت نکردم، یکار من کن باور -

 زند یم پچ گوشم دم و چسباند یم اش نهیس به محکم مرا

 یادب یب یلیخ -

 پرسد یم تیجد با و بوسد یم را میموها. گرداند یبرم خودم به را خودم کالم تکه

 ؟یندار اریو -

 میگو یم صدالت با

 چرا -



 زند یم زل چشمانم درون و ردیگ یم را دستانم. کند یم میجدا اش نهیس از

 ؟یچ به -

 کشم یم نخ به را کلمات احساس پر و آهسته

 !تو یبو اریو -

 شود یم فشرده دستانش انیم دستانم و زند یم لبخند طرح شیلبها. درخشد یم چشمانش

 یکرد بؽل ای یدیپوش ای رو لباسام از یکی  ای ،یریگ یم دوش باهاش و دستتِ  تو من ادکلن همش دایجد نمیب یم -

 بده رو تو یبو خورم یم که هم ؼذا دارم دوست نمدریا یکن ینم باور -

 صلوات یبخور رو خودم ینکن هوس -

 کنم یم تصورش پدر کی بتیه در عشك با

 !مردم یم وجدان عذاب از یشد ینم بابا اگه ،یش یم یخوب یبابا تو یول یهست یخودراض از یلیخ نکهیا با -

 .گذارد یم میها لب یرو را دستش کؾ

 !سیه -

 جذبه و کشش مرکز همان سبزش یگو دو. کند یم نگاهم خواستن از پر و وار مجنون. شوم یم رهیخ شیچشمها به 

 لفل را شیها لب شیجا به و کشد یم کنار را دستش که بوسم یم را دستش کؾ. کشد یم سمتش به لرار یب مرا که ستیا

 یصدا. شوند یم  یا بهیؼر یها واژه حالمان، نیا یبرا مکان و زمان. کند یم تمال ام نهیس انیم نفس.کند یم میها لب

 وجودم یایجؽراف ی نمطه به نمطه. کند یم خواستن از پر را مانیهوا و حال که ز،یانگ دل یکیموز شود یم مانیها نفس

 هم به عشك ماروتن در. زنم یم نفس نفس. زند یم نفس نفس. کند یم فتح را تنم نیسرزم دستانش و بوسد یم را

 دیگو یم وار زمزمه و کند یم رها گوشم کینزد را دهانش حرارت و لبها. میا دهیرس

 !ییتو هزار هر و... است دیام هزار مرا -

 ..اتش یصدا یموسم با است کرده افتتاح میبرا خدا را ایدن بهشت. شوم یم ور ؼوطه آؼوشش  تنگ انیم یماه چون

 !بچه یحت! بچه یحت! یش ینم برعکس ای زتریعز برام یزیچ چیه با تو! یمن للب تمام تو مهدا -

 !میآرامش از پر ده،یرس ساحل به که یمیؼر چون دو هر. دهم یم گوش للبش تپش منظم یصدا به یمیدلا

 زند یم پچ گوشم دم

 .میبد خبر مامان به میبر یا آماده -

 کنم یم باز پلک نگاهش درون

 میبر -

 دیگو یم جانیه با و گزد یم لب آمده ادشی یزیچ انگار. رود یم در کینزد تا و زدیخ یبرم تخت یرو از

 یوا یوا یوا -

 پرسم یم و دهم یم هیتک تخت تاج به. نمینش یم. کنم یم زیآنال را رفتارش و کنم یم نگاهش حواسم تمام با

 شد؟ یچ -

 دهد یم فشارم بازوانش انیم و کند یم بؽلم اقیاشت با و گردد یبرم طرفم به بلند یها لدم با رفتن، از مانیپش

 یکرد له رو ام بچه...شیآت یآ -

 کند یم زمزمه و بوسد یم هم سر پشت را گردنم و یشانیپ و موها



! خدا! شم یم بابا من یوا! یمن ی بچه مامان االن تو...خدا یوا....شه ینم باورم! من بشم ات بچه و خودت لوربون -

 ...خدا

  ردیگ یم ام خنده حرکاتش از.  شوم یم باران بوسه و حل آؼوشش انیم دوباره و

 گفتم؟ یم برات مجنون و یلیل ی لصه ساعت کی! افتاده یاتفال چه یدیفهم تازه ؟یخوب ش؟یآت -

 شهیم مادر من طونیش دختر ایخدا -
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 ریز کدفعهی. میبرو مادرش ی خانه به خواست که انگار نه انگار. بودم آرامشش پر ریتصو ؼرق من و بود خواب او

 مرا چطور نکهیا و زنم یم زل اش یشانیپ یرو ی ختهیافسارگس یموها به. کرد ؼرق آؼوشش انیم مرا و زد یچ همه

 نیهم انگار اما گذشته، ام یزندگ صفحات انیم بودنش از سال چهار بلعم یم نگاهم با را صورتش آرامش. کرد طواؾ

 کی از بعد. دمیفهم ینم را زمان گذر آتش کنار چرا دانم ینم و بود شبید نیهم مانیعروس شب انگار. بود روزید

 راه دلم با جوره همه که بود یصبور مرد آتش. میبود انداخته راه را یعروس مجلس من، درمانِ  و یروانکاو ی دوره

 تک تک رموز و رمز کند ییگشا رمز خودش و کند دایپ را میوجود یها بست بن تا کرد یم یکار هر و آمد یم

 ...را میها سلول

 انگشتانم سر در لرزش نیا و دمیلرز یم بود آورده هجوم للبم طرؾ به که یجانیه از م،یشد تنها هم با که یولت درست

 شده الل زبانم. کرد باز را میموها حوصله با و نشاند تخت یرو مرا آرام. بود کرده دایپ نمود بدنم یجا هر از شتریب

 و ننشستند کاریب هم شیها دست. سوزاند را گردنم پوست داؼش یلبها با و کرد گردنم یگود درون را اش ینیب. بود

 گفت گوشم کنار او و رفت نفسم. بستم چشم. دندیچیپ دورم و کردند لمس را کمرم یانحنا

 ؟یلرز یم چرا دلم و جون -

 زدم لب دهیبر ینفس با. کرد یم یدستکار را خونم نیآدرنال و بود شده كیتزر خونم به احساسات از یمیعظ حجم

 ...آتش -

 زمیعز بگو آتش، جان -

 سردمه -

 داد ُسر لباسم پیز سمت را سرانگشتانش انصاؾ یب

 ...کن اعتماد بهم! نلرز! نترس نگمیریج نگیریج مواظبتم؟ من یولت من؟ کنار -

 گرفت را میها شانه. کرد منمبض را میها عضله شیدستها با پوستم لمس

 !افته ینم یاتفال چیه ینخوا تو تا...عشمم نترس -

 از یول خواستمش یم بودم دهیکش که ییدردها و ها عذاب پس از! وجود تمام با خواستمش یم. میگزد لب. بستم پلک

 ...بزنم جا راه وسط نکند کنم، تشیاذ نکند دمیترس یم خودم



 .کرد آؼاز را رشیس دوباره روحم آرامش جلب و تنم پود و تار کشؾ یپ در محتاط و نوازشگر دستش

 مهدا -

 دلم اگر بدهم دلش به دل خواست یم دلم. بستم لیدخ شیها چشم یایدر امواج انیم را لرزانم یها مردمک. کردم بلند سر

 !را خودش کوباند یم وارید و در به که یدل. گذاشت یم

 یرو و اش مهی یباز نیب را میها لب و برداشتم یبزرگ لدم ترسم یرو از. دیرس ینم میها هیر به هوا گرفتم، یمیعم دم

 یهر دلم و شدم موفك. بزنم نمب سوخت، یم تنش لمس اقیاشت در لبم که ییروزها به کردم یسع. گذاشتم پوستش

 .شد یم ذوب اش، نهیس یداؼ از داشت میها لب داؼتر، او پوست و بود داغ میلبها. شد ییهوا دلم خت،یر

 زد لب خواستن از پر و کرد سنجاق اش نهیس به مرا دستانش

 من یمهدا -

 زدم لب و بستم پلک

 دارم اعتماد بهت -

 را انجامش لصد که یکار به و بزنم لبخند کردم یسع میلوا تمام با. زد زل چشمانم انیم و دیکش عمب را سرم عجله با

 ین ین عطش و عشك از ییایدر و گرفت راه چشمانش انیم آرامش از یکیبار رود. شدم موفك و بزنم دییتا مهر داشت

 ...را راهنمیپ و کند تنش از را راهنشیپ. کرد ؼرق را چشمانش

  مهلت احساساتم به. کرد یم یشرویپ دستش و دیبوس یم لبش. پوشاند را تنم تمام و شد آؼاز لختم ی سرشانه از اش بوسه

 ...للبش ضربان و لب و دست بود دهیبر را امانم. کنم هضم را افتد یم اتفاق آنچه داد ینم

 را میلبها و نفس. نکرد رحم. بردم پناه خودش به خودش از. زدم گره دورش را دستانم نفهم زبان حس هزار با پناه یب

 اعماق از ضربم هر با او و رفت یم نییپا و باال ضرب با ام نهیس. رفت شیپ مانیهردو  یخفگ تا. برد ؼارت به

 زد یم لب وجودش

 جونم -

 کردم یم یهج را نامش ملتمسانه گشت، یبرنم و رفت یم نفسم

 ...آتش -

 سوزاند یم را دلم شیها نفس هرم و بود خواهش از پر لرزانش یصدا

 آتش دل جون -

 لحن در جانیه. کند یم تمنا را مرد نیا دلم. کند یم داریب را ام خفته احساسات و سست را ترسم یپا کالمش، لحن نیا

 زدم لب لرزش از پر و آهسته. بود کرده ارتعاشش پر و بود برده دست میصدا

 خوامت یم -

 خود درون یصدف چون را تنم تابش یب و داغ تن و بچساند یتخت یرو یسرد به را پشتم که بود یکاف کلمه نیهم و

 . کند محو

 یمشک مو دختر یجونم -

 و دم. نشاند یم ام یشانیپ یرو شرم عرقِ  تنش، ی کرده عرق پوست. شد یم اکو گوشم یتو للبش ضربان بلند یصدا

 گرفت یم دم نفسم از و کرد یم خفه شیلبها با را بازدمم

 !نرو چولتیه گهید م،یزندگ تو یاومد که حاال -

 رم ینم -

 رمیم یم ،یبر اگه -

 .بوسم یم را شیلبها خواستن از زیلبر



 نکنه خدا -

 گرید. دادم یم را آتش یبو من.کند یم معطر را تنم تمام عطرش. دواند یم میموها یها شهیر در شهیر انگشتانش 

 سحر سرانگشتان و ها لب با شدم یاهل. بود شده آتش ام خواسته و دلم و جان تمام. بودم شده آتش تماما   من نبود، ییمهدا

 !او من و شد من او و زشیآم
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 بهت با. بوسم یم را اش یشانیپ یرو ی آواره یموها و شوم یم خم سمتش طالت یب مانیعروس شب یادآوری از

 زند یم لب گرفته ییصدا با و دهد یم باال را شیابروها. کند یم باز را چشمانش

 ؟یدیبوس منو -

 لدرت با دستانش بوده، خواب که انگار نه انگار و کند یم باز حد نیآخر تا را چشمانش. رمیگ یم هدؾ را شیلبها نباریا

 چدیپ یم دورم

 !یا یپر چه نم،یب یم خواب دارم جونم یا -

 کنم یم لفل اش نهیس یرو را سرم. چسباند یم تنش به را تنم

 ینیب یم یپر خواب بدجنس یا -

 یداریب و خواب تو ییتو من یپر نکن یحسود -

 بوسم یم و رمیگ یم را دستش

 کنم یم ضعؾ من بابا بگه بهت مون بچه که یروز آتشم -

 "نعمه کل یعل الحمدهلل. "بندد یم را میها پلک للبش تپش یصدا و لبخند

..... 

 

 آتش#

 

 به دم. دهم یم فشارش ام نهیس به و بوسم یم را مهدا یایح از پر صورت در دم. میشو یم مامان ی خانه یراه باالخره

 زند یم صدا آشپزخانه یتو از مامان. میشو یم مامان ی خانه وارد و زنم یم تمه در به. شود یم تنگ شیبرا دلم مهیدل

 کردم دم یچا آشپزخانه تو نیایب ها بچه -

 دست ختنیر یچا از مامان مهدا، و من سالم با. کنم یم تشیهدا آشپزخانه طرؾ به و گذارم یم مهدا کمر پشت را دستم

 را ها وانیل. شود یم ختنیر یچا مشؽول دوباره و دهد یم را سالممان جواب لبخند با و اورد یم باال را سرش. کشد یم

 اندازد یم ینگاه ما مشکوک و خندان صورت به و آورد یم باال را سرش کند یم یچا از پر



 ن؟ینیبش نیاینم چرا شده؟ یچ -

 کنم یم رها و رمیگ یم دندان به را لبم ی گوشه

 نگرفتم ینیریش مامان ببخش -

 کند یم آمد و رفت نمانیب تامل با نگاهش و کند یم زیر چشم

 چرا؟ ینیریش -

 .کنم یم بؽلش و روم یم مامان سمت من و اندازد یم نییپا را سرش مهدا

 خانم ایرو باشه مبارکت -

 کند یم نگاه چشمانم به و کشد یم رونیب دستانم نیب از عجله با را خودش. آورد ینم طالت و است سوال از پر 

 مبارکه؟! ینیریش -

 زند یم لب یخاص ذوق با خودش و زند یم یبرل چشمانش

 شم یم مادربزرگ دارم که نگو آتش -

 کند یم بؽلش ذوق با. رود یم مهدا سمت و دیگو یم ینیه مامان. دهم یم تکان سر یخجل لبخند با

 یدون ینم!  یچش یم رو شدن مادر طعم هم تو که خوشحالم چمدر یدون ینم باشه، مبارکت زمیعز مهدا یوا یوا -

 !یکن حس رو شدن مادر ها زن ی هیبم مثل یتون یم هم تو که خوشحالم چمدر

 یباردار باخبر مامان دیآ یم ادمی. میکن یم مزه را مامان دم تازه یچا و میا نشسته آشپزخانه داخل زیم دور بعد یمیدلا

 پرسم یم  و کرده مامان به رو. گذاشت شیرو شیپ یا هیهد و کرد دود سپنج شیبرا آذر

 داد بهت رو خبر نیا آذر یولت مثل ؟ید ینم هیهد بهش ؟یکن ینم دود سپنج براش مامان -

 کند یم نگاهم اخم با مهدا

 !آتش -

 کند یم نگاه من به و ردیگ یم را مهدا یها دست مامان و

! مهمه برام خودش مهدا! کنم ینم رو کارا نیا بچه خاطر به یول ندم بهش هیهد و نکنم دود سپنج براش چرا -

 برام شهیهم مهدا! نشده تر مهم برام شده باردار نکهیا خاطر به مهدا! شیگذشتگ خود از و تو به عشمش! تشیشخص

 !هست االن که بود مهم برام نمدریهم شد ینم هم باردار اگه! آتشمِ  عشك

 زند یم لب و کشاند یم مهدا خندان و ؼرور پر چشمان به را نگاهش

 !باش مطمئن نویا داشتم، دوستت آذرم مثل بازم یشد ینم دار بچه هم چولتیه اگر -

 اندازد یم مامان آؼوش در را خودش و زدیخ یبرم زیم پشت از لبخند با مهدا

 نیخوب نمدریا که ممنون -
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 ام ستادهیا مهدا منتظر در، کنار آماده و حاضر من. میا شده آماده جان مادرزن ی خانه به رفتن یبرا

 دختر گهید ایب م،یبر میخوا ینم که یعروس -

. کند یم پرواز یوصف یب یِ شاد با و اوج در ذهنم شهر به شهر انیم یکس  .است مانده ام، دهیشن که یخبر کنار ذهنم و

 باشد؟ داشته تواند یم یا مزه چه شدن بابا. شوم بابا سال پنج و یس از بعد است لرار

 به و ندینش یم یبام یرو. کند یم فراموش را پرواز. شود یم گم ذهنم یها کوچه پس کوچه انیم مهدا دنید با فکرم

 .زند یم زل میروبرو دختر یسرتاپا

 زند یم لب و زند یم یدور هال انیم

 شدم؟ چطور -

 زنم یم صدا را اسمش ناباور و زند یم دل دل وجودش یرو چشمانم

 !مهدا...م -

 خندد یم دلبرانه

 اد؟یم بهم-

 کنم یم زمزمه لب ریز

 من الماس ی دونه -

 کنم یم نگاه چشمانش درون و روم یم جلو لدم چند

 منه؟ خاطر به -

 زند یم لب تیلاطع با و کشد یم لد چشمانم درون

 ! نه -

 گردم یم چشمانش درون و رمیگ یم را نشسته سرش یرو که یعرب چادر ی لبه دو ستم،یا یم اش نهیس به نهیس

 بانو؟ کنم جبران یچطور رو تیدلبر نهمهیا خب -

 !شه یم جبران یکن بوسم خب -

 ...شیپ سال چند به برد یم مرا اش جمله نیهم با

 فشارمش یم ام نهیس به خواستن از پر و محکم و چمیپ یم دورش را دستانم ستاده،یا میروبرو 

 یبپوش چادر یزور نداشتم دوست چولتیه یول نمیبب سرت یرو رو چادر بود آرزوم شهیهم -

 کردم انتخابش خودم دمش،ینپوش تو خاطر به -

 کشم یم نفس كیعم را عطرش

 یشد جانتر و یبود جان -

 بوسد یم را ام نهیس

 آتشنشان یآلا میبر ینکرد پا به شیآت تا -

 کردم یم کنسل رو جان مادرزن ی خونه وگرنه دادم لول ؾیح -

 دیگو یم اخم با و کند یم فرار میبازوها نیب از

 ادب یب -



...... 

 درمان را ها گل و باؼچه داشت و بود اطیح داخل معمول طبك بزرگش بابا م،یشد که مادرش ی خانه اطیح وارد

 جبران یپ در حاال و بود شده رد سالها پس از که یمرد. شد یم خوب دلم حال دمش،ید یم را مرد نیا یولت. کرد یم

 .کرد یم یکار هر گذشته روزگار

" جانان واشی"  میبگو و رمیبگ را دستش خواستم یم. دیدو بابابزرگش طرؾ به و کرد ادیز را سرعتش من لبل مهدا

 !او نه است ام بچه خاطر به اخطارم نیا آمد ادمی یول

 آسمان به سر" ام بچه" دیجوش وندمیپ و رگ داخل خاص یحس حال همان در و. بستم دهان و دمیکش خجالت خودم از 

 "نعمه کل یعل الحمدهلل"  کردم زمزمه لب ریز و کردم بلند

 کرد جلب خودش به هم مرا حواس و کرد بلند صدا ذوق با دنشید با مهدا بابابزرگ

 نیبب رو اسی گل ی بوته نیا یوا -

 .داد یم گل داشت اتفالا که بود من اسی گل ی بوته مهدا رفت، ضعؾ دلم رشیتعب از

 و بچه مهدا، و نیمه مامان جز به بزرگش بابا. دیکش آؼوش به را او طالت یب بابابزرگش و زد یدور چادرش با مهدا

 !مهدا یبرا مخصوصا شان،یبرا داد یم جان نیهم یبرا و نداشت یگرید یدختر ی نوه

 .کردم سالم هم من و رفتم جلوتر

 را راستم دست و دهم یم چپم دست به را ینیریش ی جعبه. کند یم نگاه تعجب با را ما و ستادهیا بالکن یرو مهدا مامانِ 

 .کنم یم سالم و برم یم باال

 کند یم نگاه را مهدا و من دلت با و گذاشته ها نرده ی لبه را دستش دو

 شاهلل ان رهیخ جان، آتش سالم -

 مامان رهیخ -

 .اندازم یم نییپا به را سرم و دهم یم فشار هم یرو ام خنده یریجلوگ یبرا را میلبها

 کند یم بلند صدا مهدا

 نمیمه مامان باال امیم االن -

...... 
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 و شود یم بلند یتاب یب با بعد یا هیثان و ندینش یم کدفعهی ستد،یا یم یگاه کند، چکار داند ینم یخوشحال از مهدا مامان

 .کشد یم آؼوش به بار نیچندم یبرا را مهدا



 زند یم لب و خندد یم مهدا

 ؟یکرد بؽلم رهیم ادتی! بار ده شد جون مامان -

 دهد یم شیها گوش پشت را شیموها خانم نیمه

 شهینم باورم هنوز خب -

 فونیآ سمت مانیهردو نگاه. شود یم بلند شان خانه زنگ یصدا که اندازم یم ینگاه مهدا به رود، یم آشپزخانه به و

 آشپزخانه داخل دوباره یلبخند با و دهد یم فشار را فونیآ یشاس. دود یم فونیآ سمت سرعت با خانم نیمه که رود یم

 .رود یم

 بود؟ یک -

 خانه یتو ترانه ذوق و ػیج یصدا که برنگشته هنوز. رود یم بالکن سمت و اندازد یم باال شانه او و پرسم یم مهدا از

 .چدیپ یم

 کنم یم نگاه مهدا به رفته باال یابروها با

 رفته باال ارتباطات سرعت چمدر -

 .شود یم گم ترانه آؼوش درون بعد یمیدلا و خندد یم ذوق با مهدا

 !ها مخصوِص  من ینیریش ت؟ینیریش کو! یکن حساب منم یسونو پول دیبا! یا حامله گفتم یدید..یوا...یوا -

 ...گرید است ترانه کند، یم ؾیرد را شیها جمله هم سر پشت و ریگ ینم ارام ترانه دیآ یم ابرو چشم چه هر مهدا

 ؼنج دلم. است گرفته را دستش یکی آن و است آؼوشش در دخترانش از یکی که شود یم هال وارد یحال در میابراه

 .خواهم یم را خدا یها فرشته نیا از یکی کردن بؽل منم. رود یم

 

 

 مهدا#

 

 از دور و بیعج رفتارشان چرا دانم ینم. زدند یم حرؾ هم با تیجد با و بودند کرده خلوت هم با یمیدلا آتش و میابراه

 کینزد من به میابراه و آتش رود، یم مامان به کمک یبرا آشپزخانه به و کند یم ولم باالخره که ترانه. بود انتظار

 .نندینش یم من طرؾ دو و شوند یم

 پرسم یم و انداخته ینگاه نفرشان دو هر به

 ن؟یخوب -

 کند یم زمزمه که افتد یم تپش به للبم زند، یم زل چشمانم به یمیدلل خاص ینگاه با میابراه

 افتاد ریگ باالخره آرش -

 .دهم تکان را میها لب توانتم ینم یحت که آورد یم هجوم حرکاتم به آنچنان بهت

 .رود یم رژه چشمانم درون و است ؼرور و لبخند از پر میابراه یچشمها

 میگو یم و گرفته ینفس

 ؟یبود آرش دنبال روزا نیا تمام تو ، تو -

 کند یم یا اشاره آتش به

 !آتش و من! نه تنها من -



 کنم یم نگاه را پرآرامشش ی چهره و چرخانم یم طرفش به را سرم ضرب با

 ن؟ینگفت یچیه من به چرا والعا؟...آتش -

 ردیگ یم دستش انیم را دستم

 میزیبر هم به رو تو آرامش میخواست ینم -

 دهد یم ادامه میابراه و دیگو یم را نیا آتش

 داد جواب باالخره تالشمون سال چهار -

 است آمد و رفت در نشانیب نگاهم و سر

 ؟یچطور ن؟یکرد چکار شما -

 ...سیپل ی مشاوره با البته م،یکرد پهن تور م،یگذاشت براش طعمه -

 .کنند فراموش را آرش ظلم بودند نتوانسته میزندگ یمردها م،یبگو چه دانستم ینم

 فتاد؟یم براتون یاتفال نکرده یخدا اگه ؟یچ کرد یم دتونیتهد یخطر اگه -

 شود یم اخطار از پر آتش کالم لحن

 بره در لسر کرده تیاذ رو ناموسم که یکس بذارم تونستم ینم! سرت فدا -

 دهد یم ادامه که زنم یم پلک هم سر پشت و ماند یم باز دهانم

 ظاهرچرب به ی لممه کی با لدرِت، و پول مستِ  آرش که اونجا از. میبد انجام یکار میتونست ینم بود سوئد تو یولت تا -

 !تله تو مشیانداخت! تك و رانیا مشیکشوند

 کند یم زمزمه میابراه که شوم یم رهیخ آتش به من

 !بشه بد حالش دوباره روزا اون یاداوری با خوام ینم نگو، نیمه به -

 .ماند یم میها لب پشت فکرها و ها جمله هال به بابابزرگ ورود با

 .است بوده ام یزندگ یمردها انتمام دست ریاس انگار یول است شده فراموش آرش کردم یم فکر دم؟ینفهم اصال من چرا
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 کنم یم زمزمه یبم یصدا با یگوش یتو

 نگ؟یریج نگیریج -

 چدیپ یم جانم در شیصدا

 شمیآت سالم...جانم -



 زنم یم لب و بندم یم پلک

 یاومد ایدن به که ممنون مبارک، تولدت بازم -

 دیگو یم و کند یم فکر یکم

 ؟یترکون یم الو همکارات یجلو فرمانده جناب ؟یستین پست سر مگه یوا -

 زنم یم زل میروبرو ی منظره به نوازد، یم را صورتم یسرد باد. روم یم جلو به یلدم

 اتالت؟ ی پنجره به زدم زل شهیم باورت...مرکز یروبرو اومدم -

 !باشه سرت هم یروسر! اتالت پنجره کنار ایب -

 اومدم -

 اما هست سرش یروسر.  است کرده خم نییپا طرؾ به را سرش و است کرده باز را پنجره که گذرد ینم یزیچ

 است شده زانیآو یابشار چون شیها شانه کنار از شیموها

 تو بکن موهاتون -

 را مانیعروس کارت که کند یم خم نییپا به سر دوباره بعد مهیدل دو و شود یم دور دمید از و برد یم عمب را سرش

 دهم یم تاب هوا انیم

 مونیعروس کارت...گرفتمش -

 زنم یم لب ترس با که زند یم ذوق آنچنان

 !یافت یم االن عمب برو -

 زنم یم برهم پلک طنازش یصدا با

 ؟ینیب یم یچ اتالم ی پنجره پشت! گاد یما اوه -

 زنم یم لبخند

 ! االن نیهم تا یگذاشت میزندگ تو رو پات که یروز از! رو بودنم لیدل! رو جونم ی همه! رو تو -

 تانیکاپ یشد ریپ -

 کنم؟ ثابت امیب یخوا یم جوونترم جوون تا صد از من ست،ین سن به یریپ ؟یکرد شروع باز -

 دیگو یم را اش شهیهم کالم تکه و خندد یم

 یادب یب یلیخ -

 ادیم بدت تو که هم چمدر -

 شود یم عوض شیصدا لحن

 دهانش انگار شود یم بم یکم شیصدا... داره چکارم نمیبب بذار کشه یم رو خودش داره خطه پشت ترانه جان، آتش -

 چسبانده  یگوش به را

 !ادتهی تولدم شهیهم که ممنون...دلم و جون عاشمتم -

 داره چکارت ترانه نیبب برو نکن، یدلبر -

 دیگو یم کدفعهی که کند لطع را تماس خواهد یم

 !مهدا -

 جانم -



 ...هستم و بودم عاشمت شهیهم بدون نویا -

 کند یم سکوت

 ترسم یم نزن حرؾ ینجوریا آتش -

 خندم یم

 کشت رو خودش خط پشت ترانه نترس، برو -

 .زنم یم زل زده، رلم را خاطراتم سال دوازده آؼاز که ییجا به دوباره شود یم لطع که تماس. کند یم یخداحافظ
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 دهم یم پاسخ را ترانه تماس

 جان؟ ترانه بله -

 !داده آب به یگل دسته چه پسرتون دینیبب مدرسه نیایب انیک خانم -

 است چسبانده آمپر تیعصبان اوج از یعنی انیک خانم دیگو یم یولت

 ! یترسوند رو پسرم لحنت اون با که تو... واشتری کمی خبره چه -

 رضا که رفته ییجا احتماال. دیآ یم کوبد یم نیزم به که ییها لدم یصدا بعد و چدیپ یم یگوش یتو مشیعم نفس یصدا

 رسد یم من گوش تا شیصدا حرارت و است کرده داغ. نشنود را شیصدا

 کردم نام ثبت رو آتش و تو پسر کردم یؼلط چه من شییخدا -

 دهم یم جواب آرامش با من اما

 یهست توش تو که یا مدرسه ادیب پسرمون میگذاشت بخواد دلت هم یلیخ -

 مدرسه یها بچه از یکی گرفته آلا که هم االن! افته ینم دهنش از ییزندا ییزندا که مهیدل به دم بخواد دلم دیبا خب آره -

 کرده پر و شل رو

 پرسم یم یدلواپس با

 خوبه خودش -

 آورد یم در خودش از یبیعج یصداها حرص با

 ؟یخور یم رو خودت ی بچه حرص فمط تو اونولت! کرده پر و شل رو مردم ی بچه!  مهدا یوا -

 یچرخون یم سرت دور رو لممه چرا شده یچ کن ؾیتعر لشنگ خب -

 کنه یم عود شونیآتشنشان شم آلا که بوده تولدش جشن یبرا ترله دنید تدارک حال در هاش یهمکالس از یکی یچیه -

 ...آورده مردم ی بچه صورت سر به یچ نیبب و ایب هم بعد و کنن یم بحث مردم ی بچه با اول و

 !حاال ینکن سکته -

 بوده خدا کار نکردم سکته حاال تا -

 ...کنم دایپ زن مییدا یبرا برم دوباره ندارم حوصله من نده، سکته رو خودت مدرسه امیم االن باشه -

 کشد یم داد را اسمم یشاک



 ! مهدااا -

 کند یم زیزویو گوشم شیصدا از

 رضا؟ به ید یم رو یگوش شدم، کر جلبک -

 دیگو یم ییباال بلند یصدا با

 !مدرسه نیاریب ؾیتشر! انیک خانم رینخ -

 .کند یم لطع میرو را تماس و 

 بداخالق -

 دو یدعوا تا شده خودش دلواپس شتریب دانم یم حتم که دارد دوست را رضا آنمدر. زنم یم لبخند شیخوردنها حرص به

 !بچه پسر تا

 .افتم یم راه رضا ی مدرسه طرؾ به و گذارم یم ایرو مامان شیپ را للوها دو

....... 
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 !رضا را یکی و گذارم یم میپا یرو من را دخترها از یکی روز هر عادت مثل دهم یم که را للوها دو و رضا یؼذا

 ادی خوب یبچگ نیهم از را بودن مرد یول است کوچک لامتش و لد. کند یم تمیحما مرد کی مثل ست،ین آتش یولت 

 .دارد

 میگو یم آرام میده یم تاب مانیپاها یرو را ها بچه که همانطور

 !ستین یخوب کار اصال یکار کتک رضا آلا -

 کند یم زمزمه و آورد ینم باال را سرش

 کنن یم یباز جونش با ینجوریا عده کی بعدا   خطره تو همش بابام نمیبب تونم ینم -

 را دگاهشید کنم یم یسع و اورم ینم خودم یرو به اما رود یم لنج شیبرا دلم زند یم که دهانش از بزرگتر یحرفها از

 کنم عوض

 راهش نیا! یکن دفاع بابات از تا یبزن رو مردم یتون ینم تو کرده، انتخاب رو کارش اقیاشت با بابات رضا آلا -

 !ستین

 است رفته آتش نگاه به شییرایگ و جذبه اما است من یچشمها رنگ نگاهش آورد، یم باال نگاهم تا را شیچشمها

 کنن یم ییؼلطا چه نمیبب و باشم ساکت هم تونم ینم...مامان -



 !یداد یم حیتوض براش لشنگ! خب کرده اشتباه ه؟یچ ؼلط! ها مینداشت زدن حرؾ نجوریا! اِ ! اِ  -

 دارد یبرم نم نگاهش کنم یم احساس

 ...داشت سوپر تبسم یبابا مثل کاش نبود، آتشنشان بابام کاش...فهمن ینم -

 کشم یم آؼوشم یتو را سرش طالت یب

 ترکه یم دلم نزن حرؾ ینجوریا بشم لوربونت! رضا -

...... 

 آورم یم یچا رضا و خودم یبرا روند، یم خواب به که دوللوها

 مامان بده رو کنترل همون رضا -

 چشم -

 ندینش یم ینیس یروبرو و دهد یم دستم به را کنترل

 بود ام تشنه یلیخ مامان نکنه درد دستت -

 عشمم جونت نوش -

 را یخبر ینیؼمگ حالت با یمجر. است خبر ی شبکه. شود یم روشن ونیزیتلو و زنم یم را کنترل لرمز ی دگمه

 خواند یم

 ریز زمونیعز یها آتشنشان از یادیز تعداد بود اتش در سوختن حال در که یتجار بزرگ ساختمان شدن منفجر با -

 ستین دست در یخبر ها ان تیوضع از هنوز و ماندند آوار

 به باز دهان با دستش، در یچا استکان که شود یم دهیکش رضا طرؾ به نگاهم مانده مات. شنوم ینم گرید. شوم یم کر

 .است زده زل ونیزیتلو

 دهم یم لورت را دهانم آب

 مامان بخور رو تیچا -

 نصؾ که یطور. کند یم ول ینیس داخل شدت با را استکانش. شود یم دهیکش من صورت سمت ترسش از پر نگاه

 !من دل مثل خورد، یم پر لب ینیس داخل شیچا

 .کنم یم شیتماشا فمط و بهتم و ترس از پر هنوز من. ردیگ یم شماره عجله با و دود یم تلفن سمت و شود یم بلند

 دهد یم فشار گوشش کنار را یگوش

 ....بردار بابا! بردار بابا -

 پرت نیزم یرو را کنترل. ستین خوب پسرم حال. است شده کبود صورتش. شود یم شیر شیصدا التماس از تنم تمام

 برسم رضا به تا خورم یم یسکند. ندارند حس میپاها انگار چند هر. روم یم طرفش به و کنم یم

 !بوده تیمامور اون تو بابات ستین معلوم اصال! رضا! رضا؟ -

 زند یم زل چشمانم به

 باباست مرکز کینزد اونجا بوده، چرا -

 .کوبد یم صورتم یتو را متیحم و دیگو یم راست

 ی شماره. کنم یم نگاه گذارد یم ها ان یرو را انگشتش که یاعداد به رد،یگ یم شماره دوباره و کند یم لطع را تماس

 دهد یم تکان را خودش پا آن به پا نیا از استرس با رد،یگ یم را مرکز

 دارن یبرنم مشؽوله! مشؽوله یلعنت -



 کنم یم بؽلش و کنم یم صدا را اسمش. است میوخ پسرم حال

 !خوبه حالش بابا نده، راه دلت به بد جان مامان -

 دیبا چرا. رود یم نفسم. است آتش للب وصل للبش. زند یم پناه یب گنجشک کی للب مثل للبش است، دستم ریز للبش

 .اوردیب در سر ها ؼم از نهمهیا او سن به یا بچه
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 خون پسرکم یبرا دلم. کند یم یکج دهن چشمانم به و است اتاق وسط هنوز مانیچا یها استکان است، شده کیتار هوا

 تیحما را شیخواهرها. است زده چمبرک اخبار به رهیخ و ونیزیتلو یجلو. دیننوش جرعه کی و بود اش تشنه است،

 . است زده زل ونیزیتلو ی صفحه داخل ی دهیکش زبانه یها اتش به و کرده بؽل گونه

 نمدریا چرا مردم. کشند یم ریتصو به لحظه به لحظه را رانیو ساختمان و پردود یهوا خشم، پر آتِش  ها المروت

 یسن تیمحدود مگر ست؟ین دلخراش مگر ریتصاو نیا. کنند ینم را ام بچه دل فکر چرا! درک به من اند، شده رحم یب

 ندارد؟

 .ترسم یم للبش یها تپش از. نشود افتاده، که یاتفال متوجه تا ببرد خودش با را ایرو مامان تا ام زده زنگ آذر به

 یوجود با حاال و شود یم کارشان در اختالل باعث محل آن در تجمع د،یآ یم شیپ یا حادثه یولت بود گفته آتش شهیهم

 یپا و دست در تا میا کرده محصور خانه درون را خودمان اما دیکش یم سرک ساختمان آن ممابل جانمان تمام که

 .مینباش امدادگران و ها آتشنشان

 .کنند یم خبرمان بشود، یخبر هر گفتند و گرفتند تماس هم مرکز از

 .است ترانه. شوم یم بلند ستین درونش یرمم که ییپاها با فونیآ زنگ یصدا با

 وارید به و کنم یم باز را در. کنند عوض را میرضا یهوا و حال بتوانند شیدخترها دیشا دیایب شیدخترها با گفتم خودم

 .شوند یم داخل یسالم با دخترانش. شوم یم دنشیرس منتظر و دهم یم هیتک در کنار

 و اندازم یم بؽلش در را خودم. کند یم نگاهم رضا آخر. زدینر اشکم و نشکند بؽضم تا کنم یم جان ترانه دنید با اما من

 زنم یم لب فمط

 ...ترانه -

 کشد یم پشتم نوازشگر را دستش و کند یم بؽلم

 ...شیه -

 کند یم جدا آؼوشش از مرا که گذرد ینم یا مهیدل

 گه یم یچ نیبب برو داره، کارت در دم میابراه -



 .شوم یم خارج اتاق در از زده، زل ونیزیتلو به دوباره که رضا به ینگاه با و اندازم یم سرم یرو را چادرم

 یول باشد چه هر پدر انگار. دارم اجیاحت تشیحما و بودن به انگار. افتد یم بابا به چشمم هاربایم از لبل اطیح در ممابل

  من و کند یم باز آؼوش او. شکند یم مماومتم سد چشمانش ؼم و دیسف یها لب دنید با. است پناه و پشت هم باز

 رضا یجلو که هم یلحظات یجا به. کنم یم هیگر بلند یصدا با و کنم یم پرت آؼوشش درون را خودم وار چارهیب

 کنم یم دل درد و کنم یم هیگر کنم، هیگر نتوانستم

 ...بابا...میزندگ تمام بابا...آتشم...بابا -

 دهد یم فشار را تنم محکم اش مردانه بازوان انیم

 که داره دوستتون نمدریا! نکن شک! بابا سالمه آتش ؟یگرفت ادی یچ اتش از پس کو؟ توکلت! دختر ساکت-

 ...گرده یبرم

 دهم یم فشار اش نهیس به را ام یشانیپ

 رمیم یم اون بدون من بابا یوا...اگه -

 ادیب یابونیب ؼول اون سر ییبال ستین لرار ریبگ گاز رو زبونت -

 رنگ. کنم یم نگاهش یزار با و شوم یم جدا بابا آؼوش از. دیآ یم بابا سر پشت از که هارباستیم حرص پر یصدا

 کند یم ؾیرد میبرا را کلمات لدرت با اما زند یم دو دو چشمانش و دهیپر صورتش

 !میگرد یبرنم میارین رو آتش تا! حادثه محل میر یم بابات و من -

 زدیر یم صورتم یرو هم سر پشت اشکم یها لطره و بندم یم پلک

 !ادیم آتش! ستمین تو با مگه! مهدا -

 .بمبوالند خودش و من به اصرار و تکرار با دارد یسع که ندارد لبول را کلماتش هم خودش انگار

 شود نگاهش وصل نگاهم تا ردیگ یم را انگشتانم سر بابا

 ! نگه بهش یزیچ میگفت هم بابابزرگت به کنه، ینم نگاه که ونیزیتلو خدا شکر! نداره خبر مامانت -

 زند یم صدا را بابا میابراه

 عادل؟ -

 اومدم -

 کند یم من به رو دوباره و

 !بابا کن دعا شوهرت یبرا برو! کنه برخورد یجانیه یلیخ بگم مامانت به دمیترس -

 

 ونیزیتلو ممابل هنوز میرضا اما. هستند یباز حال در للوها دو و ترالن و است شده جمع ینیس شوم، یم که خانه داخل

 و دود از را نگاهش خط تواند ینم زند یم حرؾ او با ترنم چه هر و است کرده بؽل را شیزانوها. است نشسته یلعنت

 .کند لطع ونیزیتلو ی صفحه داخل آتش

 ...دلواپسم پسرم حال یبرا. دهم یم هیتک وارید به همانجا

 دیآ یم من سمت یآب وانیل با ترانه

 نمونده روت به رنگ دختر بخور -

 دهم یم فشار وانیل سرد ی بدنه به را دستم

 ؟یبد بهش آب للوپ کی یجور کی یتون یم نیبب برو اشه تشنه رضا ترانه -
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 نترکاند بؽض تا دهد یم فشار هم یرو را شیها لب اما لرزد، یم هم ترانه یها مردمک

 !بزرگه؟ روحش نمدریا پسر نیا رفته یک به -

 اگر! کن رحم میها بچه به ایخدا. کشد یم ریت للبم. کنم یم مشت میها پنجه انیم را للبم و کشم یم دهانم داخل به را میلبها

 .کند یم دق میرضا شک یب فتدیب یاتفال آتش یبرا

 اند؟ شده نافرمان و نیسنگ نمدریا چرا میپاها. کشانم یم ها مبل یرو تا را خودم رمك یب

 است گرفته دهانش ممابل را آب وانیل و نشسته رضا یروبرو ترانه

 بخور آب ذره کی بشه لوربونت ییزندا -

 ییزندا خوام ینم...ممنون -

 بخور للوپ کی فمط ییزندا جون -

 زند یم زل ترانه یچشمها درون و ردیگ یم نگاه ونیزیتلو از

 ده؟ یم آب بهش یکس باشه افتاده ریگ شیآت و خاک همه اون ریز بابام اگه دیکن یم فکر -

 ی جذبه پر یچشمها به مات یا لحظه ترانه. بزند زار تا برد یم پناه اتاق به و زدیخ یبرم. زند یم هك طالت یب ترنم

 !میرضا و آتش یبرا شوم یم زنده و رمیم یم اما من و. زند یم زل میرضا

 زند یم زل رضا به اخم با و نبارد تا کند یم جان ترانه

  ؟یعاشمش ؟یدار دوست رو بابات -

 دهد یم تکان دییتا به سر یجد یلیخ رضا

 زند یم را اخر ریت ترانه

 ! بخور آب بابات جون پس -

 شود یم بلند رضا یشاک یصدا

 !ییزندا -

 ردیگ یم طرفش به را وانیل

 !!مرد ره، یم مامانت بدن از روح داره ؟یشد مرد! مامانته جون بندِ  جونش که بابات جون! بابات جون آره، -

 به دوباره. است تیحما و یمهربان از پر نگاهش درون. زنم یم یزورک لبخند. گردد یبرم من سمت رضا نگاه و سر

 من سمت آبش وانیل با. زدیخ یبرم و نوشد یم جرعه کی. ردیگ یم دستش از را آب وانیل و گردد یبرم ترانه طرؾ

 دیگو یم آهسته و چسباند یم میها لب به را وانیل. دیآ یم

 مامان بخور آب هم تو -



 !یزیبر اشک ینتوان و باشد اشک جانت تمام است سخت یلیخ! است سخت

 !یکن خفه ات نهیس انیم را ها بؽض ی همه و بخواهد زدن زار دلت

 ...سوزد یم جگرم و ندارم فوران جرات که هستم مذاب مواد از پر آتشفشان آن من

 .نکشد درد نیا از شتریب میرضا تا نوشم یم آب

 

 

........ 

 دلسوز خواهر کی مثل ترنم. است برده خوابشان ها میتی بچه مثل خانه کنار گوشه ها بچه ی هیبم ترنم و رضا جز به

 .است ؼمخوار شیها ؼم یبرا و نشسته رضا کنار

 انداخته ام شانه دور دست ترانه. ام زده زل سوزد یم آتش در که یساختمان به و ام کرده بؽل را میزانوها مبل یرو من

 .دهد یم ماساژ را ام شانه و است

 کنم یم زمزمه آهسته

... بخورم تکون تونستم ینم بکشم، نفس تونستم ینم بود نیسنگ نمدریا کردم، تنم رو آتش کار لباس کباری لیاوا اون -

 شد عرق ؼرق تنم تمام مهیدل پنج یتو

 زند یم لب را اسمم و ردیگ یم تر محکم را ام شانه ترانه

 !مهدا -

  کنم یم یسالخ را للبم یرحم یب با من و

 کشن؟ یم نفس یچطور! همراهشونه که یدستگاه و دم اون با ن،یسنگ یها لباس اون با داغ، خاکِ  تلِ  اون ریز ترانه -

 ارن؟یم طالت یچطور

 فشارد یم شیبازو نیب مرا

 سالم بمونه جا هر آتش! داشتن نیتمر یکل اونا!  هیلو اتش! خوبه حالش آتش! باش ات بچه للب فکر دختر، شیه -

 !گرده یبرم

 با. کشم یم رونیب را خودم دستش ریز از یصبر یب با. شنوم یم هم را میها دندان کیت کیت یصدا که لرزم یم انمدر

 تا دهم یم فشار میلبها یرو را دستم. اندازم یم یبهداشت سیسرو درون را لرزشم پر و گرفته گر جسم بلند یها لدم

 .زنم یم هك و نرود رونیب میصدا

 !مهدا -"

 جانم -

 هستم و بودم عاشمت شهیهم بدون نویا -

 ترسم یم نزن حرؾ ینجوریا آتش -

 خندد یم

 ..."نترس برو -

 !نترس یگفت ترسم، یم گفتم آتش

 . ترسم یم یچ همه از تو بدون من ترسم، یم ییاین اگه

 خنک آب مشت چند با گرفته بر در را جانم که یآتش نیا. پاشم یم صورتم به آب مشت چند و روم یم ییروشو ممابل

 .شود ینم



 ؟یگ یم الحمدهلل شهیهم چرا -" 

 !بگو هم تو -

 بگم؟ چرا -

 خم ؼصه بار ریز ات شونه ولت هر! گرفت سخت بهت ایدن ولت هر ،یآورد کم ولت هر! بشه آروم دلت نکهیا یبرا -

 ی معجزه تا! یبرس آرامش به تا حال کل یعل الحمدهلل بگو نمدریا و اریب پناه خدا به و للبت رو بذار رو دستت خورد

 !یکن حس رو ذکر نیا

 ارمینم کم چولتیه من یباش تو تا -

 زند یم پچ گوشم درون و پسباند یم اش نهیس به مرا شیلو یبازو آن با

 ! یارین کم تا بگو رو ذکر نیا نبودم من اگه -

 کوبم یم اش نهیس به یپ در یپ یها مشت با کرده بؽض

 !برداره خم ام شونه ؼصه بار ریز تا یبذار تنها منو یندار حك ولت چیه! ینباش یندار حك چولتیه -

 "خندد یم دلبرانه و بلند او و

 .کنند ینم آرامم و زدیآم یم هم در پاشم یم صورتم به که ییها آب با اشک درشت یها دانه

 لرزانم یها لب و کنم یم آتش یخدا وصل را خودم و گذارم یم للبم یرو را دستم و دهم یم آتش ی هیتوص به تن الجرم

 دهم یم تکان را

 !حال کل یعل الحمدهلل! حال کل یعل الحمدهلل -
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 و خورم یم یسکندر. کند یم ریگ در دربند به میپا. بزنم رونیب سیسرو از چگونه فهمم ینم میگوش زنگ یصدا با

 بلند خودم او، دنیرس از لبل اما دود یم طرفم به ترانه. کند یم نگاهم و زدیخ یبرم ترس با رضا. شوم یم نیزم پخش

 . دوم یم میگوش طرؾ به و شوم یم

 به تواند یم یکس چه شب نصفه سه ساعت اما. است خط پشت یکس چه بدهم صیتشخ توانم ینم. ندیب یم تار میچشمها

 .باشد داشته آتشم از یخبر که یکس جز بزند زنگ من خط

 یول. کشد ینم نفس یکس یحت کنم یم احساس. شوند یم خیم شانیسرجا همه رود، یم رنگ سبز کونیآ یرو که دستم

 .است اتفالاتمان ی نهیزم پس یصدا تنها ترانه گفتن ذکر زیر یصدا چرا

 دیایب باال میگلو از حروؾ تا کنم یم جان و چسبانم یم گوشم به را یگوش

 الو؟...و؟...ل..ا -



 چدیپ یم گوشم یتو یا مردانه و خسته یصدا

 ان؟یک خانم -

 دهم یم لورت زحمت با را دهانم تلخ آب

 د؟ییشما وشیدار آلا -

 کشد یم بند به را کلمات عجله با که ندارم را بافتن سمانیر و آسمان دنِ یشن کشش، فهمد یم انگار

 ...میکرد دایپ رو آتش انیک خانم...بله -

 دهد یم ادامه وشیدار و فتمین دوباره تا رمیگ یم مبل ی دسته به را دستم. شود یم یخال میپا ریز نیزم. رود یم جیگ سرم

 یول کنن یم منتملش مارستانیب به و شه یم هوشیب خوره، یم سرش به که یا ضربه با اتیعمل اول! نمونده آوار ریز -

 کنن یم فراموش فرمانده از همه بوده، خراب امشب جو بس از

 بپرسم را ایدن سوال نیبدتر تا رمیم یم و کنم یم تر زبان با را خشکم یها لب

 !است؟ زنده وش؟یدار آلا -

 شنوم یم را جوابش که یولت تا شود یم تمام میبرا سوال نیا با ایدن

 !بده رو شیسالمت خبر و بزنن زنگ من به گفته پرستار به خودش...هیبستر یعتیشر مارستانیب الحمدهلل بله -

 .زنم یم زار و کنم یم هك هك بلند یصدا با و بمانم ارام توانم ینم گرید

 ...خدا...خدا -

 بدن از روح. نمیبب را رضا تا کنم یم بلند سر ترس با. کند یم صحبت وشیدار با و ردیگ یم دستم از را یگوش ترانه

 .است دوخته من یها لب به را نگاهش و لرزد یم شیلبها. است شده خارج میرضا

 میگو یم عیسر و هول با و کنم یم دراز طرفش به دست. کنم یم فراموش را خودم پسرم، حال از کرده هول

 !است زنده بابات! سالمه بابات بشم فدات! رضا -

 پشت یها اشک و لرزد یم کوچکش یها شانه. ترکد یم بؽضش که اوست بعد و کند یم نگاهم  رهیخ شوک با یلحظات

 .کند یم سیخ را صورتش همش سر

 هیگر با و کشد یم آؼوش به خواهرانه را رضا ترنم، من عوض. بروم سمتش به تا ستین میپا و دست در یرمم من

 دیگو یم

 !گرده یبرم بابات گم یم کیتبر بهت ؟یداداش یکن یم هیگر یچ یبرا گهید -
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 به را من تا رسانده را خودش او و است زده زنگ میابراه به ترانه که شوم یم متوجه دیآ یم که فونیآ زنگ یصدا

 .ببرد مارستانیب

 .کند یم نگاهم انتظار چشم رضا که کنم یم یخداحافظ همه به رو بودم شده حاضر یدستپاچگ با لبلش که من



 ستمیا یم میجا سر

 یایب تو دن ینم اجازه مارستانیب تو مادر پسرِ  -

 کند یم مداخله ترانه

 ...شد تموم دلش بچه اد،یب هم رضا بذار ؟یدون یم کجا از تو -

 دیگو یم عجله با و کند یم رضا به رو

 شو حاضر ییزندا بدو -

 کنم یم نگاه ترانه به لدرشناسانه

 یکرد تموم حمم در رو یدوست -

 یچطور دونم یم فردا از من آخ! رفت شد، تموم یچ همه یاحساس ی جمله کی با نکن فکر! یکن جبران دیبا! خب -

 کنم صاؾ تو با رو هام زحمت مزد

 .میوندیپ یم میابراه و بابا به هم با دیآ یم که رضا. زنم یم لبخند من و خندد یم جانیه با ترنم

 دنید. زند یم هزار یرو للبم ضربان. دهند یم ماللات ی اجازه رضا و من به میابراه و بابا یانیپادرم با باالخره

 .است میآرزو یمنته آتش یسالمت

 .ستین حاد حالش اوضاع یعنی است یبستر بخش در که نیهم. دهد یم نشان را اتالش یپرستار

 رضا با. است شده کم مارانیب استراحت یبرا هم ها اتاق نور و است ینسب سکوت در مارستانیب. است باز ها اتاق در

 .میشو یم اتاق وارد هم با. میشو یم کینزد سه و ستیدو ی شماره اتاق به

 !مشینیب یم پنجره کینزد تخت، نیآخر یرو که میگرد یم دنبالش اتاق، داخل تختِ  سه نیب نگاه با

 هستند خواب تخت سه هر مارانیب. است بسته را شیچشمها و است وصل دستش به سرم. است شده یچیپ باند سرش

 .نکند جادیا ییصدا تا میگذار یم نیزم یرو را مانیها لدم آهسته آنمدر پس

 زند یم لب بسته یچشمها با آتش. زمیر یم اشک هم پشت و دهد ینم مهلتم اشک رسم یم که تختش کنار

 مهدا -

 .شود یم رهیخ صورتم به و کند یم باز پلک کدفعهی و

 خودت؟ با یکرد چکار! بشم لشنگت یصدا یفدا مهدا، جان -

 زند یم لبخند

 یاومد که دمید یم رو خوابت داشتم االن نیهم -

 !نبوسمش نگاهش النیگ جنگل آن دنید ذوق از تا دهم یم فشار هم یرو را میلبها

 کشد یم میها اشک رد یرو را دستش

 است؟ دهیپر نمدریا روت و رنگ چرا...نکن هیگر -

 لرزد یم میها لب

 !یکشت رو ما تو آخه -

 خورد یم سر رضا سمت نگاهش او و 

 ؟یخوب بابا! من یرضا -

 دست آتش. زند یم هك صدا یب پسرم. لرزد یم شیها شانه دوباره و گذارد یم آتش ی نهیس یرو را سرش طالت یب رضا

 .گذارد یم رضا سر یرو را آزادش



 زنم یم حرؾ باهات دارم نیبب! بابا خوبم -

 کنم یم زمزمه. پرسد یم من از شیچشمها با را رضا حال لیدل و کند یم نگاه من به دلواپس و

 شد مرد امروز ام بچه کنه، یخال رو خودش بذار کرده، بؽض مینداشت ازت یخبر و دهید رو خبرها که ظهر از -

 زند یم حرؾ وار زمزمه رضا گوش دم او و

 !یدیخر رو آبروم! من مرد عاشمتم -

 یچشمها به شش،یر ته به ش،یابرو یشکستگ رد به. شوم یم رهیخ صورتش به دلتنگ من و زند یم حرؾ او

 از است داده را حاجتم  که ییخدا از و بندم یم پلک. است نشسته اش یشانیپ و سر یرو که یباند به و اش یخواستن

 .کنم یم تشکر للبم اعماق

 را اش یشانیپ باند گرید دست با و دهم یم فشار دستم کی انیم را آتش دست گردد، یبرم میابراه و بابا شیپ که رضا

 کنم یم لمس

 داشتم که بود یتولد روز نیبهتر و نیبدتر -

 عاشمتم؟ که گفتم -

 یداد یم دلمون یداشت -

 ؟یدار خبر آتشنشانا ی هیبم از مهدا، یراست! نکنه خدا -

 کند یم زمزمه ؼصه با او و دهم یم تکان ینف به سر

 !کنه رحم بهمون خدا! بود داؼون و یکلنگ ساختمونش یلعنت -

 کند یم نگاهم كیعم و بوسد یم و رساند یم لبش به را انگشتانم سر

 !دمید خواب رو یعیشف شبید یدون یم -

 دوزم یم چشم شیها لب به دلت با

 !ما مرکز یایب یخوا یم آتش شو حاضر گفت دنبالم، بود اومده -

 کنم یم نگاهش ترس با و دیآ یم بند نفسم. زدیر یم یهر دلم

 ؟ینیب ینم رو ام نوه و عروس خرابِ  حال گفت یعیشف به و اومد بابام کدفعهی که میرفت یم میداشت هم دست تو دست -

 ...نیبود نشسته یا گوشه کی ناخوش که دمید رو رضا و تو و ستنین اونا دمید کدفعهی بعد! یببر رو آتش یخوا یم کجا

 کشد یم یمیعم نفس

 دیکش رونیب شیآت وسط از منو خدا ظهر و دادم صدله شدم، داریب که صبح -

 کرد یم دق رضا من، از لبل فتادیم برات یاتفال اگه ؟یدید یخواب چه ینگفت بهم چرا -

 بشم هردوتون یفدا -

 کنم یم اخم

 نکنه خدا!  اِ  -

 زند یم یتلخ لبخند

 رهینم یکس کن دعا! دوستامه یجا دلم! ستین خوب حالم مهدا -

 .کنم یم حس را ها آن ی خانواده حال دل و جان با حاال

 !کنم یم دعا زمیعز کنم یم دعا بشم، حالت لوربون -
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 درد. بلعم یم را حضورش شود یم داریب. کنم یم نگاهش من خوابد یم او. کنم یم توتهیب آتش تخت کنار صبح تا

 .رمیم یم شیبرا کشد، یم

 گر احساس. کشد یم ته هم من بدن استمامت و صبر انگار خوانم یم مارستانیب نمازخانه داخل که را صبحم نماز

 .رسانم یم آتش اتاق را خودم یسخت با و رمیگ یم وارید به را دستم. رود یم جیگ سرم و کنم یم یگرفتگ

 یرو کند یم یسع. شود یم آشفته چشمانش حال م،یرو و رنگ و حال دنید با. است دوخته در به چشم من منتظر آتش

 . ندینش یم ام یشانیپ یرو یسرد عرق آتش تختِ  به دنیرس تا. ندیبنش تخت

 خوبه؟ حالت مهدا؟ -

 رسانم یم دستش به را دستم و نمینش یم تختش کنار یصندل یرو

 دختر؟ یآورد خودت سر ییبال چه! یداؼ! یلرز یم -

 رسد یم گوش به وجودم اعماق از یرمم یب یآوا

 خوبم -

 یتو نمیسنگ یها نفس یصدا. گذارم یم آتش دست یرو را صورتم و دهم یم دست از هم را گردنم داشتن نگه ییتوانا

 کند یم بلند صدا دلواپس آتش که چدیپ یم خودم گوش

 پرستار خانم...پرستار -

 به را میلبها فمط و دهم تکان را میها لب ندارم لدرت یول یکن یم صدا پرستار چرا یمن پرستار تو میبگو خواهم یم

 .چسبانم یم دستش پوست

 

 

 .است وصل وسرم وکتیانژ دستم به و مارستانمیب تخت یرو. کنم یم باز پلک یدیشد تهوع حالت حس با

 ردیگ یم را دستم یکس که میایب نییپا تخت از کنم یم یسع. اورمین باال تا رمیگ یم را دهانم یجلو

 کجا؟ -

 میگو یم خفه ییصدا با اورمین باال را ام معده اتیمحتو تا ام گرفته را ام ینیب و دهان یجلو که همانطور. است ترانه

 بکش دستم از رو سرم بده، حالم -

 خودم عجله با. کند یم ام یهمراه یبهداشت سیسرو دم تا و کند یم جدا دستم از را سرم عجله با و شود یم حالم ی متوجه

 .زنم یم عك و کنم یم پرت داخل را

 .است نمانده یبال ام معده درون یزیچ گرید کنم یم احساس و سوزد یم میگلو که زنم یم عك آنمدر



 را صورتم و دست. است امده در سوزش به و شده تلخ تنفسم راه. کند یم بلندم و ردیگ یم را میبازوها ریز ترانه

 .خورد یم هم به میها دندان که لرزم یم انمدر ضعؾ شدت از و میشو یم

 زند یم هم ؼر کند، یم کمکم رفتن راه در که همانطور ترانه

 یبلرز دیب مثل حمته! حمته -

 تو؟ یگ یم یچ رمیم یم دارم! یمحبت چه -

 !یریم ینم ینکن خاک منو تا تو بابا نه ؟یریبم تو -

 زنم یم لب و بندم یم پلک. لرزم یم هنوز. کشد یم میرو را پتو کشم، یم دراز تخت یرو

 خوبه؟ آتش ؟یریگ یم پاچه چته باز -

 ادیب در صدام دینبا من نیکن یم یؼلط هر شما اصال...نیخوب شهیهم آتش و تو آره -

 کنم یم باز یکم را میچشمها یال

 ه؟یچ دردت نمیبب بنال ثیثل یفارس فهمم، ینم من یزن یم حرؾ یخارج ترانه -

 دیگو یم خفه یصدا یول تیعصبان با و کند یم وصل وکتیانژ به را سرم دوباره

 شده ییهوا دلت دوباره که یگرفت جون هنوز تو! سوزه یم احمك تو یبرا دلم -

 بزند را شیحرفها طعنه بدون ندارد لصد هم ترانه  یول شود یم کم بدنم لرزش. است شده نیسنگ یلیخ میها پلک

 بزن رو حرفت آدم مثل! ها دهیچسب گلوت خیب شده حناق حرفها ینزن حرؾ بره، یم خوابم داره ترانه -

 !شعوریب! خر! احمك -

 کنم یم باز آخر تا را میها پلک

 کن چارهیب یمهدا نثار یدار فحش بازم ها ینکن تعارؾ -

 میعصبان یلیخ دستت از که جلبک ببند  -

 بندم یم پلک دوباره

 ه؟یچ دردت ینگفت هم آخرش...سرم یفدا -

 ؟یا حامله یدار خبر شعوریب دردم؟ -

 کنم یم نگاهش است باز حد نیآخر تا که ییچشمها با و شوم یم کنده تخت از کدفعهی

 ؟یچ -

 !باردارن خانم گفتن گرفتن، خون شیآزما ازت! بله -

 .آورد یم در کردن مسخره حالت به هم را شیصدا و دهد یم تاب کلمات نیا کردن ادا نیح را گردنش و سر

 . کنم یم مشت دستم انیم را پتو از یلسمت

 ترانه ستین یلشنگ یشوخ اصال -

 !شکنه یم گردو دمش با داره یچطور آتشت آلا نیبب برو ایب ؟یشوخ -

 !بزن حرؾ لشنگ آتش ی درباره! یه -

 ؟یشد حامله دوباره که یگرفت جون دوللوهات، سر از هنوز تو مهدا! بابا ببند -

 اعصاب ضعؾ از خرابم حال نیا پس. کشم یم دراز تخت یرو. ستمین هم ناراحت یول نداشتم را انتظارش هرچند

 .ستیباردار یها نشانه. ستین



 کنم؟ چکار یگ یم االن -

 کوبد یم نیزم پا حرص با

 چم؟یبپ نسخه برات من یخوا یم ،یزد گند گهید که حاال -

 کنم یم نگاهش یحال یب با

 از یبش حامله یخواست یم یولت تو! بوده شوهرم! یگرفت گر نمدریا تو که نشدم حامله که پسرم دوست از  تو؟ چته -

 ؟یگرفت اجازه من

 مهدا؟ چرا والعا است، ناخواسته کردم فکر بگو منو! ومدهین هم بدت نه -
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 ؟یبدون یخوا یم والعا   -

 ،یبش مثل دیتول نیماش مثل یداد تیرضا نکهیا لیدل بدونم دارم دوست یلیخ بله! بدونم خوام یم رو حمالتت لیدل آره -

 ه؟یچ

 دهم یم رونیب حرص با را نفسم. کند یم من بار خواهد یم دلش چه هر

 که سنم دارم دوست باشم، داشته شلوغ ی خانواده کی حاال دارم دوست بودم تنها یلیخ میبچگ دوران من نهیا شیاول -

 بدم جون براشون که باشم داشته نوه تا چند رفت باال

 دهد یم تکان میبرا یسر

 ه؟یچ دومش لیدل کرده، زائل رو عملت عشك، -

 کشد یم صؾ سرم یتو آتش یحرفها

 ؟یچ یعنی ریپ کشور یدون یم تو -

 دهم یم ادامه که کند یم نگاهم لهر حالت با

! نداره کار یروین که کشور کی یعنی! نداره مدافع و سرباز که یکشور یعنی نداره، جوون نسل که یکشور یعنی -

 چهارتا کردن بزرگ گذره یم سخت منم به! داره طمع بهش دشمن که کشور کی یعنی! ریپذ بیآس کشور کی یعنی

! کنن یزندگ تیامن و آرامش یتو هام بچه فردا تا خرم یم جون به رو یسخت نیا اما! و و و هم سر پشت یباردار! بچه

 !بمونه ابد تا رانمیا تا

 دهد یم فشار هم یرو را شیلبها

 نیبخور امت ؼم دیبا نیؽمبریپ آتش و تو خب آره -

 گذارم یم دستش یرو را دستم



 موندن زنده مسئول رو خودمون دیبا کدوممون هر! میهست ها یرانیا جمع از نفر کی یول میستین ؽمبریپ! زمیعز! ترانه -

 میبکن کشورمون

 کند یم زمزمه یعصب ندارد لبول را میحرفها دهد نشان که یجور و کند یم درست میرو را پتو حوصله یب

 !باشه! باشه -

 چرخانم یم خودم طرؾ به را صورتش و رمیگ یم را اش چانه

 رو شونییزندا و ییدا تازه دارن بزرگ بابا و بزرگ مامان تا چند هام بچه خدا شکر! باشه! نباش دلواپس من یبرا -

 ادین بهم فشار یلیخ تا دم یم لرض بهتون رو هامون بچه هفته روز هر نگفتم،

 کند یم گرد را چشمانش

 م؟یتوا یها بچه ی گهواره میابراه و من مگه داره نگه ات عمه بده -

 خندم یم خوردنش حرص به دل ته از

 !نیدار نگه رو هامون بچه شما دم یم بهتون رو افتخار نیا که خوبه -

 است آمده جوش به خونش گرید

 ! نیبترکون الو آتش و خودت بعدا کار سر یبذار رو میابراه و من! آره -

 بکشم دراز تا دهد یم هلم و گذارد یم ام نهیس تخت را دستش که روم یم سهیر خنده از

 !نترکوندم رو خودت تا بکش دراز -
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. دارد خود با را آتش یگرما هرم نیزم هنوز اما است شده خاموش آتش. ام ستادهیا خاکستر و خاک از یتل یروبرو

 مثل یبعض. دهند یم تکان سر و شوند یم رد سوخته یها خرابه یروبرو از افسوس با مردم. دارد دود و بؽض آسمان

 شده لیتبد سوخته یا رانهیو به حاال ابهت، چه با یساختمان. شود یم پر چشمانشان ی کاسه یبعض و کنند یم بؽض من

 .است

 میرها خاطراتش. شد نائل شهادت ی درجه به دیوح ما، مرکز از. است داغ داغ آتش، انیم یزؼال تکه مثل هم من جگر

 و لبخندها کنم یم بسته و باز که را پلکم. هست کردم خفه حال در و است انداخته بانمیگر دور دست. کند ینم

 .ردیگ یم جان میها پلک پشت شیها طنتیش



 به احترام یادا و یسرکش به داشتم فهیوظ دوستش و فرمانده عنوان به. بود شیها بچه و زن حالِ  دنید تر سخت همه از

 سرم ریز که بار چند از بعد زنش. کرد خم را کمرم چند هر. بود ایدن کار نیتر سخت هرچند. بروم اش خانواده دارید

 من یبرا اتفاق نیا اگر را مهدا. دمید یم را مهدا د،یوح خانم رفتار در من. نداشت ستادنیا توان هم باز بود، رفته

 .فشارد یم و کرده مشت را للبم یکس افتاد، یم

 دیوح یجا من خواست یم دلم. سوزاند یم را وجودم درون از زمینر اشک ها بچه ی هیبم مثل و ستمیبا محکم بتوانم نکهیا

 .دمید ینم را اش خانواده حال یول مردم یم

 مانده نجایا یهوا. کند یم بلند آسمان به را خاکسترها و گردد یم هوا در یباد. زنم یم زل دمید یروبرو ی رانهیو به

 .است کرده مچاله بدجور را للبم ها فراغ نیا و اتفالات نیا. بروم دیبا. دهد یم آدم به یخفگ حس است،

 .کرد فرار گرفته، دوده شهر نیا از یصباح چند یبرا شد یم کاش

 

 

 .کنم یم بلند صدا همانجا از و گذارم یم یجاکفش داخل را میها کفش. کنم یم باز را خانه در

 ...رضا مهدا؟ -

 زند یم زل میچشمها درون دلواپس و شود یم سبز میروبرو مهدا که است دهانم در رضا اسم هنوز

 بگرم دورت یاومد -

 بزنم لبخند نگرانش یچشمها به توانم ینم کنم یم تالش چمدر هر

 !کنه یم درت سرم بدجور یاریم برام پررنگ ییچا کی سالم، -

. روم یم خواب اتاق سمت من و ردیگ یم دستم از را کتم عجله با. زند یم دو دو من یهوا و حال یرو شیچشمها

 چیه یلعنت. دهم یم ماساژ را میها شمشه انگشت، با و نمینش یم تخت یرو. کند یم درد دیشد و زند یم دل میها مهیش

 .دارم تهوع حالت و سوزد یم هم میچشمها درد، شدت از. ندارد یریتاث

 پرسم یم شود، یم اتاق داخل یچا ینیس با که مهدا

 ها؟ بچه کو -

 خانه داخل یخنک یهوا پنجره درز یال از. دهد یم عمب را ها پنجره یها پرده و گذارد یم یپاتخت یرو را ینیس

 شود یم

 ...یشهرباز بردنشون خودشون با ترانه و میابراه -

 کشم یم صورتم یرو یدست

 شدن تیاذ یلیخ ها بچه یطفل ولت چند نیا فهمم، ینم هم رو خودم حال که من بده، رشونیخ خدا -

 شوم یم پرت نگاهش شب درون و کشم یم باال را نگاهم. است دلواپسم جانش تمام. ستدیا یم میروبرو

 دیشن ینم رو چکسیه یصدا اصال! دینفهم کنم فکر...یایب ینتونست که ستین خوب حالت گفتم دیوح خانم به -

 دهم یم ادامه که کند یم نگاهم رهیخ

 بود بد یلیخ حالش -

 گذارد یم صورتم طرؾ دو را خنکش یدستها مهدا

 نداره یفیتعر هم خودت حال...آتش -

 دهم یم لورت را بؽضم. است رشد حال در یا ؼده چون میگلو انیم یزیچ



 اون کنم یم دق دارم مشمیرف که من! شهینم محو آدم نظر یجلو از دیوح یکارا و حرفها...مهدا دم یم حك خانمش به -

 ....که

 کند یم میصدا ییدلجو با

 ...آتش -

. ترکد یم سرکشانه بؽضم و چسبانم یم اش نهیس یرو را سرم و کشم یم رونیب دستانش نیب از را صورتم طالت یب

 .زنم یم هك و زمیر یم اشک

 رفته؟ اون و ام زنده من چرا! بودم اش فرمانده من -

 جمعشان پشت و بزرگ من. نداشتم تیشکا و گله و هیگر حك من است، شده انبار دلم خیب دردها نیا است روز چند

 .کنند یخال عمده و ببارند ها آن تا ستادمیا یم کوه مثل دیبا بودم

 و حرؾ با حالم نیا داند یم. است بلد مرا. دهد یم جا آؼوشش انیم مرا و زند یم گره سرم دور را دستانش مهدا،

 .دهد یم دلم به دل که است شیدستها فمط و کند یم سکوت پس شود، ینم رفع یدلدار

 کند یم زمزمه و بوسد یم را میموها یرو. زند یم ترس با للبش و دهد یم نوازش را میموها

 ؟یبهتر -

 پلک و کشم یم دراز تخت یرو میها لباس همان با. ندارم را مهدا نگاه یدلواپس با شدن چشم در چشم توان! بهترم یکم

 .بندم یم

 از زیچ چیه که کند یم نوازش را سرم و کند یم شانه را میموها انگشتانش با آنمدر. ندینش یم تخت یرو سرم کنار مهدا

 روز چند از بعد و دهد یم نیتسک را دردم سر که دارد مخدر انگشتانش سر انگار. ماند ینم خاطرم در زمان و مکان

 .کند یم نیسنگ را میها پلک
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 که حاال اما. بودم دهیند شکننده نمدریا را آتش امروز تا. آورد یم رحم به را دلم اش یآشفتگ رود، یم خواب به که آتش

 .هستم خرابش حال شاهد اند شده دیشه ها آتشنشان از عده کی و دیوح

 فمط من و است رفته خواب به که شده یساعت. دهد یم آزارش یلیخ شده دیشه دوستش و است سالم خودش نکهیا

 .خواهم یم دلم و جان با را مرد نیا من. هستم روزش و حال دلواپس. کنم یم شیتماشا



 دارم یبرم یخودکار و کاؼذ و نمینش یم کامپوترش زیم یصندل یرو. است شده پر دلم. زمیخ یبرم کنارش از باالخره

 .کنم یم نوشتن به شروع کاؼذ یرو و

 یشمی چشم جفت کی درون چشمانم که بایز روز آن از. شد شروع تو و من ی لصه که یروز از سمیبنو دارم دوست" 

 .است دهیخواب و بسته را شیچشمها آنطرفتر یکم که اکنون تا افتاد

 !من به نسبت ؽشیدر یب یمهربان از و دمید که یآتشنشان نیاول یعیشف از

 ...اش یآسمان نگاه آن از و شد آتش و من وصل باعث که شیها یانیپادرم از

 ...شود یم تنگ آتشنشانم عمو یبرا دلم هنوز آه

 یبرا دمیفهم تو کنار. گرفت نمش تو کنار ام یزندگ یروزها نیباتریز و نیبهتر! یهست ام یزندگ عطؾ نمطه تو آتشم و

 کنار. شود یم سهل یزندگ باشد، اهل اری اگر دمیفهم تو کنار. داشت خوب احساس و گفت" الحمدهلل"  شود یم هم دردها

 .خورد رلم من آرامش اوج تو کنار! تو

! نگرفت من از را تو که داشت دوست یلیخ را من خدا بدان را نیا یول یکش یم رنج دوستانت شهادت از دانم یم

 !نکن بؽض! نباش نیؼمگ

 .ببرد خودش شیپ را تو نگذاشت من ی وابسته دل یهوا و آورم ینم تاب نشیزم یرو تو وجود بدون من دانست یم خدا

 !ایب رونیب خراب حال نیا از و بگو حال کل یعل الحمدهلل! خدا یرضا به باش یراض خودت لول به

 ..."میدار اجیاحت تتیحما و بودن و تو به گذشته از شتریب تیها بچه و من

 نگیریج نگیریج -

 گذارم یم کاؼذ یرو را خودکار آتش یصدا با

 دلم جانِ  -

 یاریم برام آب وانیل کی -

 اندازم یم ینگاه شده، کدر رنگش که شیچا وانیل به

 شد سرد که یکی اون ارم؟یب برات یچا -

 کند یم نگاهم اش خسته نگاه با و مالد یم را شیچشمها

 نجایا ایب اول -

 سرخ شیچشمها. کند یم خوش را حالم تنش عطر هنوز. نمینش یم تخت ی لبه کنارش و شوم یم بلند یصندل یرو از

 بوسم یم را اش یشانیپ و شوم یم خم. کند یم نگاهم رهیخ و است

 ؟یگ یم یچ جانم -

 کند یم زمزمه یجد یلیخ و ردیگ یم یباز به را میموها و آورد یم باال را دستش

 !که خونه ینم اونو بلند یصدا با نامه، ی رندهیگ دست کنار اونم سه،ینو یم نامه یولت آدم! جان مهدا -

 زنم یم لبخند بعد و کنم یم نگاهش دلت با اول

 خوندمش؟ یم بلند یصدا با -

 دهد یم تکان بله یمعن به را سرش

 شیبخون و یبکش زحمت خواد ینم گهید بهتر خب -

 کند یم نگاهم لبخند با

 یارینم تاب خدا نیزم یرو من بدون که برم لوربونت -



 را شیبازوها افتم یم که اش نهیس یرو. کشد یم را دستم که است دهانم داخل" خدانکند" ی کلمه من و دیگو یم را نیا

 چسباند یم اش نهیس به مرا و زند یم گره دورم محکم

 رو یزندگ و کار نیا یسخت تونستم ینم من نبود عشمت و تو اگه! یمن ندار و دار هم تو! یمن یزندگ دیام هم تو -

 میزندگ تو بودنت یها هیثان هیثان یبرا ممنونم گم یم االن یول بگم حاال تا نشده ولت. کنم تحمل

 بوسم یم را اش نهیس و دهم یم گوش را للبش گوشنواز یصدا

 یگفت که نایهم منم -

 زدیر یم هم به را میموها و خندد یم دلبرانه

  ؟یدلبر نمدریا یچطور تو آخه -

 

.......... 

 

 ۱۲۵ الو -

 دییبفرما بله -

 ما یسالمت یفدا رو جونشون و هست ما یزندگ به حواسشون شهیهم که کنم تشکر ها آتشنان از خواستم یم سالم -

 د؟یبرسون بهشون منو تشکر ؽامیپ نیا شه یم! کنن یم

 ...ممنون! حتما بله -

 

 

 شنبه۹۹/۴/۲۸

 ....ستیبال همچنان تیحکا دفتر، نیا آمد انیپا به

 اسی_یبخش_حهیمل#


