
 

تمال و دس کشمیلب م ریز یرژم که پر رنگ شده پوف کالفه ا دنیو با د ندازمیبه صورتم م ینگاه نهیاز تو ا

ه در ب ینشده که تقه ا جادیا یرییتا با فشار دادن کمرنگ تر بشه اما هنوز تغ زارمیلبام م ونیرو م یکاغذ

 .دیی: بفرماگمیو من م خورهیم

 .شهیلبش هست وارد اتاق م یکه رو یبا جعبه قرمز رنگ و لبخند نیو حام شهیاروم بازم در

 !؟ییسالم تو_

 شد؟ ی: چگمیهم رفت و من با تعجب م ینداده اخماش تو جوابم

 ؟یزنیم دییپشت در بفرما یک یکه مطمئن باش نیسر و صورت بدون ا نیبا ا_

 شدم. میحلقه ا نیو از اون بدتر لباس است یاون رژ لعنت ادیتازه  یبگم مگه سر و شکلم چطوره ول خواستمیم

 نه بابا...._

 .یدروغ بهم بباف ستیالزم ن_

 .نهیشیو روش م رهیکه به سمت تختم م زنمیاسمش رو صدا م کالفه

 منه؟! ی: براپرسمیو من با لبخند م زارهیپاهام م یکه جعبه رو نمیشیو کنارش م رمیسمتش م به

 : اره ... دهیجواب م خشک

 خو... دیببخش نیحام_

 ....یگیم یدار نوی: هر بار همگهیو با حرص م دهیتکون م یسر

و ناراحتت  یعصب خوامیچه کنم، من نم یول ی: حق دارگمیو م رمیگیاز داخل گاز م تیعصبان یاز رو لبم

 کنم.

 : بازش کن.گهیو م کنهیکه خشک به کادو اشاره م زارمیدستش م یرو دستم

که عکس خودمون دوتا هست  یزریکه داخلش شب خواب ل کنمیجعبه رو باز مو ذوق زده  دمیتکون م سرم

 .نمیبیرو م

 قشنگه... ممنونم عشقم. یلیخ یییوا_

 مبوسیشده رو م دهیمردونه پوش شیکه با همون صورت شاد گونه اش رو که با ته ر زنهیم یلبخند باالخره

 .مونهیکه رنگ رژم روش م کنمیفکر نم نیبه ا یول

 تا پاکش کنم. برمیو دستم جلو م شمیکردم شدم م یمتوجه کار دنشیکه گرفتم تازه با د فاصله
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 !!ه؟یچ_

 خلوت از خود یجا هی دنیو با د میهست ریجوگ یمثل ادما میبه خانواده ام بفهمون نکهیکه چقدر از ا دونمیم

 .دمیاسترس جواب م.... که با ادی یچقدر بدش م میکرد کاریاتاق چ یتو نکهیا ای  میشیم خودیب

 .... یچی: هگمیم یکالفگ با

 ش؟یمالیم یدیکه بوس ییدستت اونجا یپس چرا دار_

 بوسم مونده. ی: اخه جاگمیتموم م یپنهون کنم که با ناچار تونمینم گهید

  میشیارا زیهمونجور که داره با غرغر کردن رژ رو از صورتش جلو م شه،یو از جاش بلند م رهیتو هم م اخماش

 .....یچ هیتو  زیرو جمع کن بر نی: پاشو تمام اگهیو م کنهیاشاره م زیم یبه جلوش رو کنهیم پاک

 ازشون.... گهیخب د نی: اععع حامگمیم یزار افهیق با

 .پاشم برم ومدهیحوصله منم خراب نکن که هنو ن نیاز ا شتریب ده،یخودت لوس نکن که جواب نم خودیب_

به جع یکرده و من بدجور بهشون عالقه دارم توکه بهش اشاره  ییو تمام رژا شمیهم به ناچار از جام بلند م باز

 .زارمیم

 .خورهیبزنه رو در اتاق چنتا ضربه م یحرف خوادیم تا

 جان مامان.... نینگ_

 .شمیمامان روبه رو م یو بعد از بازکردنش با صورت پر انرژ رمیمامان به سمت در م یصدا با

 بله؟_

 اومده... یک نیبب نییپا ایب_

 اومده.... یک: مگه دمیتعجب جواب م با

 یانفقط زم رسونمیخودم رو م یرو چجور نییتا طبقه پا دمینفهم گهید زنهیمامان که برق م یچشما دنید با

 نیبغل گرفته ام و ا یتره رو سفت تو کیبرام نزد قیکه از برادر نه از رف نیافش ییکه دا امی یبه خودم م

 نداره. یتموم نیحام یها تیسحسا نکهیغافل از ا کنمیجبران م نکاریخودم با ا یرو برا یچندسال دور

 .برمیلب م ریو دندونم ز شمیبهم زل زده روبه رو م ادیز ضیکه با غ نیتازه با حام نیجدا شدن از افش با

 !؟یخندیبهم نم یبزرگ شدتوووو .... دختر خوب، اگه بگم یچطور_



 

ز لحاظ :  اگه اگمیبهم و م کوبمیدستم بهم م یزیو بدون فکر به چ شهیم ریباره سرازذوقم دو نیسوال افش با

 چقدر دلم برات تنگ یدونی!!!! م؟ی... تو خوبیمن که خوبم تو چ ینه هنوز بزرگ نشدم راست یگیم یسوغات

 شده بود.

 .شهیهم تازه نظرش جلب م ییکه دا رمیگیکنارم زبون به دهنم م نیقرار گرفتن حام با

 !ن؟یاقا حام_

بابا چرا  ی: اگهیهم کرد که مامان م یاحوال پرس هیباهاش دست داد و سر اخر و  یمردونه و رسم نیحام

 ....یدور میحرف هست بعد از شش سال و ن یکه کل نینیبش نیایب نیستادیسرپاوا

 نظرم گرفته. ریعبوسش هنوز ز افهیکه با ق نیالبته من کنار حام میسالن نشست یهم تو دور

 . نیکن نگ فیچه خبرااا.... تعر گهیخوب د_

 .مونهیعروس گهی: خبر که سه روز دگمیو م زارمیم نیزانو حام یلبخند دستم رو با

 نشستم. شتیپ نجایدردسر ا یوروجک ... واسه همونم االن با کل دونمیاونو که م_

اضافه  بهش شونمیمن اخه... بابا کم بود حاال ا دمکریم دیبا کاری... چدازهیبهم م ینگاه نیکه حام خندمیم بلند

 شده بود.

نه و به سمت اشپزخو شمیاز جام بلند م ارم،یرو ب ینیریتا ظرف ش کنهیبا اوردن شربت و به من اشاره م مامان

 .رمیم

 ییسخت در حال حرف زدن هستن البته حرفا شمیکه متوجه م گردمیاز برداشتن ظرف به سمتشون برم بعد

مون ه یو تو شمیم نستاگرامیپس وارد ا دمیپسندیرو به عنوان تازه عروس نم چکدومشیدرمورد کار که من ه

و با شوق  رمیگیهست ازش عکس م نیحام یبه دست در حال گوش دادن با حرف ها ینیریکه عمو ش یحالت

 .مکنیم شیبه خونه استور ایدن ییدا نیبا کپشن برگشتن بهتر نستاگرامیا یو ذوق تو

ه و هم که شد یچابلوس یو برا کنمیقفل م یهستم که با ورود بابا گوش نستایدر حال چرخ خوردن تو ا مدام

 .رمیبا دستش برام درست کرده بود به استقبال بابا م نیکه حام یفرار از احاطه ا ای

 سالم بابا...._

 : سالم بابا جان.گهیو م ندازهیخسته اش به صورتم م نگاه

 بده. یمژدگون_

 !؟ی: واسه چگهیمتعجب م بابا



 

ته که بارها بابا خواس یمن حکم برادر رو داشت واسه بابا هم حکم پسر نداشته، پسر یهمونقدر که برا نیافش

 شده. نیو ناخواسته از نبودنش چشماش غمگ

 برگشته.... نیافش_

: چرا گهیا مو باب کننیسفت همو بغل م ننیبیرو م گرویهمد یو وقت رهیبه سمت سالن م دهینپوش ییدمپا بابا

 فرودگاه؟! میایب یخبرمون نکرد

 کنم. تتونیاذ خواستمینداشتم واسه پرواز نم یاخه ساعت مشخص_

 .شتریب یلیالبته من خ میمتانتش شده بود نیعاشق هم یبود و ما خانوادگ نیمت نقدریهم شهیهم

 نی: خب حامگهیخورده شد که بابا م نیپر از حرف حام یبگو بخند و البته نگاه ها یدرکنار هم با کل شام

 نمونده؟ یکه باق یجان، کار

 انجام شده....  زی: نه، همه چدهیو جواب م کنهیمتشخص پاک م یلیبا دستمال دور دهنش رو خ نیحام

جان  نیحام یخونه پدر ی: مراسم قراره تودهیادامه م نیکه بابا رو به افش گهیلب م ریز یخداروشکر مامان

 برگزار بشه.

 خودش جا بده. یهمه مهمون رو تو نیبزرگ باشه که ا یلیخ دی: پس باگهیو م دهیتکون م یسر نیافش

 ...بای: اره  تقرگهیو در اخر م شهیم یجور هیچرا حالت نگاهش  دونمینم نیحام

 .زیاب واسم بر وانیل هیجان  نی: نگگهیبلند شم که م زیاز سر م خواستم

 ....دمیبه دستش م وانیو بعد از پرکردن ل دمیتکون م یسر

 هگیبهم م یحس هیو همش  ومدهیخوشم ن نیافش ییبه دا نیحام یچندساعت از نگاه ها نیچرا توا دونمینم

 .ستیسر جاش ن یزیچ هی

 .شهیکه مامان وارد اشپزخونه م نتمیکاب یحال گذاشتن ظرف ها تو در

 ...نینگ_

 بله مامان؟!_

 .رونیب یباهاش بر یازم خواسته بهت بگم اماده بش نی: حامگهیو م ندازهیاشپزخونه م رونیبه ب ینگاه

 اخه بابا ...._



 

شده  نینباشه، بعدم بابات اونقدر سرگرم افش تی: تو کارگهیو در جوابم م دهیم لمیتحو ینیلبخند شبر مامان

 .شهیاصال متوجه نم

 .کرد و رفت یواسه مامان فرستادم که خنده قشنگ یبوس

 دنیدونفره رو از دستش ندم با سرعت خودم به اتاق رسوندم و با پوش یشب گرد نیوقت ا هی نکهیواسه ا منم

 اومدم. نییداشت از پله ها پا تیکه باهاش سنخ یو شال رمیاسپرت رنگ ت یاز مانتوها یکی

 ؟یریم یدار ییجا نیاععع نگ_

 .یکنی... االن بابا رو خبر دار مسسسی: هگمیو م زارمیلبم م یبه نشونه ساکت بودن رو دستم

 چرا ؟!_

 خوامیم ده،یم ریگ ی! شوهر خواهر گرامت رو.... به همه چ؟یشناسیمنو نم ی: تو باباگمیحوصله در جوابش م یب

 .رونیبرم ب نیبا حام

 : خوش بگذره جوجه... فقط زود برگرد، که من خسته امگهیزد و م مینیب یرو یو ضربه ا کنهیم یخنده ا تک

 بابات رو سرگرم کنم. تونمینم نیاز ا شتریب

ت قور یو اب دهنم به سخت شمیچشم تو چشم م نیکه همون موقع با حام فرستمیناغافل واسش م یا بوسه

 ....میتموم شد بر تی: اگه ماچ بازگهیو با حرص م ادی یبه سمتم م ییبا رفتن دا دمیم

 ....کنهیازش که بابا رو سرگرم م ردمکیمن فقط داشتم تشکر م نی: حامدمیکرده جواب م بغ

 .کنهیم شیعصبان شتریکه گفتنش ب یزیاز چ شمیمنصرف م دنشونیو من با د رهیتو هم م شتریب اخماش

ت به سم میهاش رو مستق چهیکولر رو زد و در نیبعد از روشن کردن ماش نیکه حام میشد نیهم سوار ماش با

 خودش کرد.

 .یخوریاععع... االن سرمام_

 بهم نداد که دستم بردم جلو تا درجه اش رو الاقل کم کنم. یجواب

 بهش دست نزن._

 تو چت شده؟! نیحام_

 ناراحتم.... یمن از چ یدونیتو نم یعنیچم شده؟!  یگی: تازه مگهیو م چرخونهیرا با حرص تو دست م فرمون

: گمیم لب ریو ز دمیتکان م نیحام تیاز عصبان کیستریکه مدام  درحال به گره خوردن هستند را ه یانگشتان

 ....یکنیخودت رو ناراحت م یالک یاخه تو دار



 

 .یبزن یحرف خوادیخوب، اصال نم نینگووووو نگ یچیه_

 چرخوندم. نیماش شهیکه قهر کرده صورتم رو به سمت ش خوردیبهم بر م حرفش

 .شهیپارک م ابانیکنار خ نیماش تیسکوت و در نها یا لحظه

 شو. ادهیپ_

و  شهیحالم بد م مونیاون هم درست چند شب قبل از روز عروس زنهیخشک با من حرف م ینطوریا نکهیا از

 برگردم خونه. خوامی: من مگمیلج کرده م

 .نینگ_

 .رخونهچیو با گرفتن چونه ام صورتم رو  به سمت خودش م شهیکه خودش دست به کار م گردونمیبرنم صورتم

 کردن. هیبه گر کنمیلوس شروع م یمثل دخترها شکنهیچشماش بغضم م دنید با

 !؟یکن هیگفت االن تو گر یک_

 : ولم کن، منو برگردون خونمون.دمیجواب م ناراحت

 حرف تکرار نکنم. نیا گهیکنه د یداره منو راض یکه با نگاهش سع شهیم یحرفم کفر از

وقتا  یبعض دونمیم نی: نگگهیم کنهیمثل بچه ها صورتم پاک م نکهیو بعد از ا دارهیرو برم یکاعذ دستمال

دوست دارم... بهم حق بده که تمام محبتاتو واسه  یادیمن ز ستیدست خودم ن یول شمیم یعصبان یادیز

از همه بدتر ماچ  یندازا یباهاش بگو و بخند راه م یکنیراحت بغلش م نقدریا نمیبیم یخودم بخوام وقت

 کنم. یسمتش قاط یفرستیم

 یکه با داداش نداشتم واسه من فرق ییهست دا ییچون اون دا دمی بهت حق نم: اصالدمیجواب م تخس

 رفتار کنم. یکه باهاش رسم یانتظار نداشت دمشینداره،بعد اون شش سال نبوده من ند

 .کشمیکه صورتم عقب م کنهیچونه ام ول م ریاز ز دستش

 یتو شوهرم نی: حامدمیاروم کردنش ادامه م یبرا یول دمینم صشیکه من تشخ کنهینگاهم م یجور خاص هی

 ه....اگ ای یریبگ دهیمن بهت بگم پدرت رو ناد مونهیم نیاونام خانواده ام هستن درست مثل ا یول یزمیهمه چ

 .نینگ_

 : من چندسال با تو هستم؟زنهیبار اون حرف م نیکه ا کنمیصدا زدنم سکوت م با

 چهار سال...._



 

 بخوام؟ یزیارت چ یخودیب یدیچهار سال د نیخب تو ا_

 : نه.دمیجواب م تیدر اخر به نفع خودم تموم شده پس با قاطع یجاها خواسته ول یبعض دمیفکر کردم د کمی

 خودیب یها سهیچشم من.... مقا یالاقل جلو یکارها رو انجام بد نیکمتر ا خوامیپس چرا حاال که ازت م_

 به پدر و مادر و خواهرات نداره..... یربط چیه نمیحساسم و ا تو یمن چقدر رو یدونیم یاونم وقت ،یدیانجام م

 برادرمه.... نمیافش_

 !!ن؟ی: افشگهیو م رهیگیبازوم م کالفه

 نداره. یاره خوب اون که با من فاصال سن_

 ینبه هر ب ییدا یهست که داره اونم وقت یچه تعصب نیا کنمیو من اصال درکش نم دهیبهم فشار م دندوناش

 محرمه. یبشر

 پشت سرش نیو گرم ماش نیفرار کردن از جو سنگ یکه منم برا شهیم ادهیپ نیو از ماش کنهیول م دستم

 .شمیم ادهیپ

وش چند سال ت نیا یوقتمون تو شتریکه ب یپارک یو من همراهش تو رهیگیدستم م ستمیمیکه وا کنارش

 .میزنیقدم م میباهم گذروند

 ...نیحام_

 هوممم؟!_

 یب ینجوریا نکهیو اون خبر داره چقدر من از ا کنهیم یکه تک خنده ا کنمینگاه م نییاز همون پا بهش

 .ادی یحوصله جوابم رو بده بدم م

 که نه.... ایاالن حالش چه طوره خوبه  شمیاز بر ، مثل من که با نگاه متوجه م اتمیمن همه اخالق زیهمه چ اون

 .یبزن یبه من حرف یخوایا نمچر دونمینم یول یناراحت یزیتو از چ_

 نکن... رشیدرگ یخودیذهنت رو ب_

 !؟یشگی: همگهیو م کنهیاشاره م یبزنم که به دکه ا یحرف خوامیم

 سهیکه واسه جلب توجه ر یشدنمون به دکه ا کیو با نزد رهیگیکه دستم م زارمیهم م یلبخند چشمام رو با

 ینیریواسه خاطر دل من ش کممیاواخر  نی: اگهیکرده بود م زونیجلو درش او یرنگ یرنگ یاز چراغ ها یا

 بخور.

 چرا؟!_



 

 !؟یخریمبابا ن ی: اگمیم کنهیصحبت م یاز چ اوردمیمن که سردرن خندهیبلند م یو فقط با صدا زنهینم یحرف

 : چرا...چرا االن.دهیجواب م کهیت کهیت

ار که چه یا ندهیاز ا زنهیو اون حرف م مینیشیها م مکتیاز ن یکی یالوچه و تنقالت رو یکل دنیاز خر بعد

و چقدر خوشحالم از ته دل که من هم  نمشیزودتر بب خوادیقولش رو بهم داده و من چقدر دلم م شیسال پ

 .یخوشبخت نیدارم از ا یسهم بزرگ

رو از دست دادن مادرش  شیلیتو ابراز احساسات کردن سفت و سخته ، من دل کمیفقط  یپسر خوب نیحام

 .دونمیم یسن بچگ یزود تو یلیاون خ

 روزا. نیتو ا یچقدر جاش خال فهممیم دمیسن رس نیکاش اونم بود... االن که به ا _

 .شمیبدنش م یاز اندازه دما شیدادن که متوجه گرم بودن ب یبه قصد دلدار زارمیدستش م یرو دستم

 !؟یقدر داغ نیتو چرا ا نیحام_

 .کنهیتماشام م زارهیچونه اش م ریکه ز یبا دست و خندهیم

ه و اون درست مثل بچ ستمین یهم جد دیکه با ییزمان ها یتو نیمن اصال واسه حام کنمیوقتا فکر م یبعض

 .کنهیپنج ساله نگام م یها

 !؟یکنینگام م ینجوریچرا ا_

 !؟ی: چه جورزنهیلب م الیخ یب

 گرفته. تی: بازگمیو م کنمیبه دور اطرافمون م ینگاه

 .نی... زشته حامییی: هگمیم دهیکه ترس ارهی یم کیو صورتش رو نزد زنهیم یچشمک

 .نمشیبیهم خوشگله من دارم م یلینه بابا اتفاقا خ_

 .گهید گمیراست م هی: خب چگهیکه با خنده م زنمیحرص سقلمه به پهلوش م با

 عمه ات سرکار بزار._

 که باز؟! یادب شد یخانمم ب_

 یلین خو م پهیخوشت یلیکه خودش خ یازمون در حالت شیکه با  گوش رمیگیگاز م خمکمیتخس از  افهیق با

 اندازه. یعکس م دمیساده پوش

 ....نیاععع حام_



 

 جونم؟!_

 !؟ینداز یازم عکس م میشکل نیمن ا یچرا وقت_

 مگه؟! ی: چه شکلپرسهیم متعجب

 .یو پرت ی... شرتشییبدون ارا_

 یچ ونستمدیم نییپا ادیب نقدریاختراع کرد تا شما دخترا اعتماد به نفستون ا یک شیارا نیمن فقط بدونم ا _

 کارش کنم.

 !؟یکردیکارش م ی: مثال چپرسمیم طونیش

 .کردمیم رشیکه از تو گرفتم خرد و خاکش یی: مثل تموم رژاگهیم الیخ یب

 غیج هی یبحث و حرف چیداره که بدون ه قتیحق شمیبعد با نگاه منتظرش متوجه م کنمیاول باور نم لحظه

ه کمک پس ب شهیانگار نم یبشه ول یحرصم خال دیتا شا کشمیم میتوجه کنم کجا هست نکهیبلند بدون ا

 .کنمیدستام بهش حمله م

 نکن زشته اخه زن. نی..... نگنینگ_

من  یوندیم شونیبشکون یخوایم یتو نگفت نیحام یبد یلی: با من حرف نزززززننننن....... خگمیبغض م با

 وقت گذاشتمممم.... دنشونیچقدر واسه خر

بعد  اول مطمئن شو وونهی: اخه دگهیو م زنهیم یلبخند شنیکه ره گذر رد م هیو مقابل بق کنهیقفل م دستام

 راه بنداز و حرص بخور ..... شینما ینجوریا

 !شه؟یمخشک  یدونی: اخه مگه نمگهیاومده م نییپا یو در اخر با ولوم صدا 

 !؟ی: چپرسمیو با تعجب م شمیمنظورش نم متوجه

 داره بهش.... اجی: خوب باالخره بچه مون احتدهیداره خودش کنترل کنه جواب م یکه انگار سع یحالت با

 : اخخخخ.... گهیکه با درد م کنمیبازوش م یبعد تموم شدن حرفش ناخنم تو باالفاصله

 داره. اجیاحت یبه چ یک گمیحاال بهت م یمزه ا یب یلیخ_

ا تند پ نیتا بخواد به خودش بجنبه به سمت ماش دارمیروبرو مون هست رو برم زیم یکه رو نشیماش چییسو

 .کنمیم



 

ه ک ییجا یلحظه با خلوت هیسرکارش بزارم اما  شمیراغب م شتریب شنومیاز پشت که م دنشییدو یصدا

 از پشت رسهیکارم اون بهم م نیو با هم شهیکه قدم هام اروم م رهیگیرو توش پارک کرده ترسم م نییماش

 خودم ساختم. یکه برا یتوهم یو از رو زنمیم غیکه ج رتمیگیم

 ! اونم جلو چشم من؟!!!؟یدزدیمنو م نیماش دهیرس ییکارت به جا گهیحاال د_

 .کشمیم ینفس راحت نیحام دنیو با د کنمیکه به نفس نفس افتادم، بهش نگاه م همونجور

 اخه.... یمگه مجبور یترسیم نقدری. تو که اچته جوجو؟!.._

 !م؟یبر_

ذره چند روزم بگ نینکن، بچه من خودم اسکار گرفتم بزار ا یباز لمی: واسه من فگهیو م کنهیجمع م چشماش

 ازت برسم. یحساب کیمن 

 یاگه دعوامون بشه منو با چ نی: حامگمیتمام م یاون حالت استرس از خودمم دور شه با مسخرگ نکهیا یبرا

 ؟یزنیم

 .... ییبا دمپا ادی: به احتمال زدهیاندازه و مثل خودم جواب م یدور گردن م دستش

 نم،یدستت رو برادر بب خوامی: اصال هم نمگمیو من با حرص م زارهیدستش از رو شونه ام بردارم که نم خوامیم

 .یمن و به تو نده... تو دست به زن دار گمیشد به بابام م ینجوریحاال که ا

 به ادیخوده خدا هم ب گهی: االن دگهیدستاش بودم م یکه کامال منو رو در حال چلوندن تو یخنده در حال با

 کار کردم؟! یچ دادینم یکه وقت یانیدر جر دهیرو انجام نم نکارینده بابات ا نیبه حام نویبابات بگه ا

باباها گذشت لبخند  دیبه خاطر مخالفت شد یلیخ یلیکه مثل برق و باد گذشت اما خ ییروزها یاداوری با

 .زنمیم یتلخ

 تموم شد. میمجرد یروز هم از روزها هیهاش تموم شد و من  یاون شب هم با تمام قشنگ باالخره

زود  یلیشوق و ذوق خ نیهم درونم بود که ا یترس هی یول دیکشیدلم پر م ندهیواسه ا دایشد نکهیوجود ا با

 ونهتینم یچیه گهیبشم.... اونوقت د یعالم عاد یلمایمثل تموم رمانا و ف نیحام یعمرش تموم بشه و من برا

 .ورمحال خوبمون رو نخ نیدر ع یدور یروزها نیمن رو اروم کنه تا افسوس ا

ممکنه و من چقدر خوب محال  یزیچ نیهمچ یول داشتنیبا خبر بودن تا بهتر قدم برم ندهیهمه از ا کاش

 .ادیممکنه به وجود ب یچه مشکالت افتهیب یاتفاق نیاگه همچ دونمیم



 

 ییو با همون چشما شمیم دارینداره از خواب ب یوقت قصد تموم چیکه ه یو انرژ نیافش یبا سر و صدا صبح

ورزش  هیکه قراره  نجایا ای: برو دستت و روت رو بشور بگهیکه م ستمیمیچلوندمشون کنارش وا یکه صدبار

 .میانجام بد یو خواهر زاده ا ییدا

 !؟یدی: تو مامان و بابا رو ندگمیکشون م ازیخم

شوهر خواهرم هنوز خوابه.... که من قصد دارم همونجور  ی... ولیچه کار دونمیواسه نم رونیخواهرم چرا رفت ب_

 کنم. دارشیب یاریکردم اونم از خواب ناز با روش پدر درب دارتیکه تو رو ب

 .کنمیم زتونی: بده دارم سحرخگهیو م کنهیاهنگ رو کمتر م یکه صدا کنمینثارش م یلب مردم ازار ریز

 ....ییییلیاره خ_

 دارم خواب رو از سرم بپرونم.  یو با شستن صورتم سع شمیم یبهداشت سیکه وار سرو کنهیم یبامزه ا خنده

 .نمیبیون ممامان جلو در اتاقش امی یکه بزرون م سیسرو از

 .ریسالم... صبح بخ_

 باالخره؟! یدیسالم مامان جان چه عجب شما هم صبح زود رو د_

 خواب راحت داشته باشه. هیادم  زارهیداداشتونه که نم ری: تقصگمیو م کشمیم ییبلند و باال ازهیخم

 .شمیدور گردنش هست روبه رو م یکه حوله ا ییو با دا گردمیبه عقب برم کنمیکه نوش جان م یپس گردن با

 !؟یزنیاخخخ... چرا م_

 وروجک. یبد نگ تییپشت سر دا گهیچون د_

 

 ماه بعد.... پنج

 ....ننننی..... حامنیحام_

و که صدام ر ستیخونه بزرگ ن نیا یانگار تو یکس چیدر قفل ه یدر ول یرو زنمیو محکم ضربه م یعصب

 .دهیکار رو انجام م نیکه ا هیبار نیدوم نیبشنوه و ا

 که در روم بسته بود یسه ساعت ایبابت اون دو و  یگفت ازم کل یخودش بهم اون سر ستمین شیزندون من

 کار رو انجام داده اما االن دوباره؟!!!.... نیکرد که فقط بر حسب عادت ا یعذرخواه

 .ترسمیبسته م یمن چقدر از فضا دونستیم یاونم وقت کردیدر قفل م یچ یبرا اخه



 

خونه  نیدرست بود که حام زنم،یو به در بسته مستر زل م نمیشیتخت م یرو دیلرزیکه به شدت م ییپاها با

 نجا،یا میایب میشیهست مجبور م یبزرگ نیخونه به ا نیا یبه خاطر باباش که تک و تنها تو گفتیم یداشت ول

 که انگار نه انگار اصال شدیم غرقخودش  یاونقدر تو یداشت هر از گاه دیشد یمشکل روح نیحام یالبته بابا

 کنارش هست. یکس

 .کشمیتخت دراز م یرو یحوصلگ یکه دوباره از ب کنمیو فکر م کنمیفکر م اونقدر

 .مونمیهمونجور پشت به در م دمینم رییاروم حالتم تغ یلیباز شدن قفل در خ یصدا با

 جان.... نینگ_

 یداشتبه سیچون اتاق سرو کنهیدر روم قفل کرده؟! چرا فکر م یاز ک ستیمعلوم ن یجواب بدم؟! اون وقت دیبا

 کنه؟! میمن رو زندان تونهیداره م وارید ینصب شده رو ونیپر و تلوز شهیهم خچالی هیو 

راحت  الیا ختا ب کنمیراه اشکام رو باز م یپر از ناراحت یو با حالت شکنهیبغضم م نهیشیبازوم م یکه رو دستش

 بباره.

 ی: چهگیو تعجب م یاشکام با نگران دنیو با د چرخونهیمن رو کامل به سمت خودش م خورمینم یتکون یوقت

 !کنه؟یدرد م تییجا نیشده نگ

 داشت.... یکه واسم تازگ ییکارها نیاز ا کردیدرد م یلیدلم خ اره

 زده؟! یبهت حرف ی: کسگهیو م کنهیبلندم م دهیکه کالفه از حالت دراز کش دمیرو نم جوابش

 ... نه_

 ؟ی: پس چگهیو م زارهیدور شونه ام م دستش

 ستمین تی: ولم کن مگه من زندانگمیم یکه با دلخور دهیاجازه نم یول امیب رونیدستاش ب یاز تو کنمیم یسع

 ولم کن برو.... بزار تو حال خودم باشم.

تنهات گذاشتم  قهی! باز من دو دن؟ینگ یگیواسه خودت م یدار ی: چگهیو م برهیحرفم اخماش توهم م نیهم

 برت داشت؟! الیفکر و خ

 .دیکش یشد کا کالفه من به عقب هل داد و اه کشدار شتریب شیتوجه یب نیام با ا هیگر

 با راه رفتن تو اتاق شروع کرد حرف زدن رو. بعد

 ی!!! اومد خونه عوض شوهردار؟یا وونهیاخه بگو مگه د کنمیخانم از صبح دارم جون م نیمنو باش واسه ا_

 ***یو تو اعصاب منو خودش م کنهیم هیگر زیر هیکردنته؟! 



 

فقط  نهیبیم یک دونمیو با باز کردن در اتاق نم رهیهمونجور کالفه به سمتش م خورهیکه به در م یضربه ا با

 .امی یاالن م گهیکه م شنومیم

من  یقانعم کنه... ول یجوریداره با ارامش  یبار سع نیا یول نهیشیتخت م یکه باز رو رمیگیزانوهام بغل م 

 برم حاال در روم قفل رونیچند وقت اجازه نداده بدون خودش ب نیتمام تو ا ییاون که با زورگو گه،ید تونمینم

 ....تونمینم گهید کنهیم

 ... خانممم.نمینگ_

 .امیکنار ب هیقض نیبا ا تونمیمن نم نیحام_

 .یکنیم خودیب یلی:تو خگهیتو جوابم م ییهوی یلیخ

 !؟ی: چگمیو م کشمیخورده از لحنش خودم عقب م جا

... یازبه لوس ب یخودت بزن زیر هی یه ستیخونه بابات ن نجایا گمیم یچ نیخوب گوشاتو وا کن بب نینگ_

 چشم. یبگ دیکردم تو هم فقط با نییتع شیوقت پ یلیخودش رو داره، قانوناشم من خ یقانونا نجایا

 ده بود؟!اور ری... مگه اس تونستمیمن نم نه

 .... نی! منم نگ؟یگیم یچ یفهمیم چی: هگمیو م امی یم نییتخت پا یرو از

من  یدونیکه نم نجاستیفقط اشتباه تو ا یهست یک دونمی: اره مگهیو درجوابم م زنهیم یترسناک پوزخند

 خانوم مودب بمون تو اتاق تا برم به کارم برسم. هی.... حاالم مثل میک

 رو نشناسم؟ نمی...!!! چطور ممکن عشقم حامشناسمیمرد رو نم نیا من

 .رمیگیو دستش رو م کنمیکه ناخوداگاه به سمتش پا تند م رهیسمت در م به

 .زنمیو من با بغض صداش م چرخهیسمتم م به

 بمون تا برگردم._

 .زارهیاتاق تنهام م یو من رو تو نیهم

 نیتا به حال ازش ا یعوص شده بود ول زیچم... چند هفته بود که همه یبا خودم و زندگ رمیهاست درگ ساعت

 بودم. دهیحرف رو نشن

 باالخره در اتاق باز شد. نکهیذهنم اومد تا ا یتو الیکردم و فکر و خ هیچقدر گر دونمینم

 .شهیفشرده م یخدمتکار خونه کوکب خانم، باز هم قلبم از ناراحت دنیبا د اما



 

 بود... دهیشن یزیچ دیاکرده بودم، ش یکار دیشده بود... شا میطور دیشا

 .امی یکوکب خانوم به خودم م یبا صدا نکهیتا ا  شهیم نییذهنم باال و پا یتو دیتا شا هزار

 ات نمونده.رنگ به چهره یریجون بگ کمی... واست ناهار اوردم بخور یدخترم صبحونه رو که بهش لب نزد_

م رو با ه مونیغذا یهاوعده شهیکه م ییاش قرار بود تا اونجابود نه خدنتکار خونه نیها سهم حام ینگران نیا

 سرد و تنها. نقدری... نه ا یشکل نینه ا میبخور

 یا جهیبه نت شتریب کردمیفکر م شتریشد؟! هر چقدر ب یدچار اشفتگ میشب تمام زندگ هیشد که  یچ

 شهیاعث مب ستیقفل ن گهید دونمیکه م یکه با رفتنش و در رهیکوکب خانوم م ی... متوجه نشدم کدمیرسینم

 به سمتش برم.

 .امی یم رونیو بعد از باز کردنش از اتاق ب دمیفشار م نییرو به سمت پا رهیدستگ

نبوده  نیپنج ماه جز ا نیا یگرچه تو برهیسکوت به سر م ی، خونه تو کنمیرو نگاه م نییاز باال سالن پا اول

که انگار ادم رو خوف  یجور هیاس،  هیترسناکتر از بق یکمیسکوت  نیا کنمیچرا احساس م دونمینم یول

 کردیبش مقل یتو یاحساس درد بد هک ینینگ یبرگردم خونه.... ول گفتیدرونم بهم م یترسو نی... نگدارهیبرم

 رونیب یواریاون چهار د از دینه چرا نبا ایازش پنهون بمونه....  دیخونا هست که با نیتو ا یبدونه چ خواستیم

 .ادیب

 .نهیبیرو از پشت م کلیمرد درشت ه هیکه  رهیم نییاز پله ها پا اروم

خودش  بود فاتحه دهیواسش خر نیکه خود حام یو شرتک یتاپ حلقه ا دنیبا د کنهیتنش م یبه لباسا ینگاه

 .خونهیرو م

 .نتشیبیبرگرده باال مرد م خوادیم تا

 .کشهیم غیج ادیدرست از بغل گوشش با ترس ز ییکه با صدا خورهیلحظه نگاه ها گره م چند

 شکار کرده. یخان چ نیحام نیاوو بب_

 یو با لحن زمخت زارهیدهنم م ینفس هاشم نا اشناست دستش جلو یکه صداش بوش حت یمرد غمیج با

 ندارم. تی: چه خبرته بابا.... ارومتر، من که کارگهیم

بارها  خودم ام،یب رونیاز بغل نجسشش ب خواستمینبود زرد کرده بودم با تقال کردن م میحرفا حال نیمن ا اما

مرد با همون  نکهیتا ا دیپشتم لرز نیاکشن حام یاومدم و هر بار با تصور ر رونیلعنت کردم چرا از اتاق ب

 نزن خوب؟! غیج یول دارمینحسش گفت: دستم برم یصدا

 دست خودمه؟! کردیچرا فکر م واقعا



 

 خودم یرو روبه رو نیدهنم برک استه بود و تنش رو از تنم جدا نکردا بود که حام یدستش کامل از رو وزهن

 .نمیبیبود م ستادهیدرشت وا کلیکه مرد ه یکنار در

 دیگمش ی: همگزنهیکه خون افتاده داد م ییکه با حرص و چشنا کنمیترس نگاهش م یکرده و با کل بغض

 .رونیب

 یسالن رفت اون یحرف دوپا داشت دوپا هم قرض گرفت و از تو نیبا ا شدیم نیکه کم کم دو رابر حام یمرد

 هم با سرعت از کنارم رفت. نمیاش رو هم نتونستم بب افهیق یکه حت

 ... من فقط.... نییحام_

به  یو وقتاز رگ برامده اش به عقب رفتم  دهیترس یلیاومد خ یمحکم به سمتم م یکه سخت ول ییپاها با

 .کردمیخودم اومد که داشتم به سمو اتاقمون فرار م

 نیدر گذاشت و با هل دادنش من رو پخش زم یدر رو با همون نفس نفس زدن ببندم که پاش رو ال خواستم

 کرد .

 : به خداا من فقط اومده بودم....گمیم کشوندمیخودم رو م نیزم یکه رو همونطور

 خف شوووووو.... خفه شو._

 .نیحام یرو نیکه عادت نداشتم به ا یچه برسه به من لرزونهیخونه رو م یستونا دادش

ج*** اونم تو خونه من..... تو سر و صاحب  ای یکنیم یدادن؟!!! دلبر شیواسه نما رونیب یندازیحاال تنت وم_

 !!!؟یندار

 حام....._

مگه نگفتم خفه شوووو.... االن  :گهیو م کنهیدستش جمع م یپخش رو تو نیزم یکه رو ییو موها زنهیم داد

 .یچ یعنیالل شدن و ادم بودن  یفهمیکه پوست تنت کندم م

نم با همون بخورم او یتکون تونستمیتنم به لرز انداخته بود که نم ادمی  جانیترس به سکسه افتاده بودم و ه از

شدن موهام بود  دهیکه از زور و درد کش کمیستریه یها هیو به گر کشوندیحالت من رو دنبال خودش م

 .کردینم یاتوجه

 جادیا یبد یخورد و صدا واریبه عقب هل داد که محکم و به ضرب به د یحموم باز کرد و با دستش جو  در

 کرد.

 .دمیفهمیرو نم تیهمه عصبان نیباورش کنم.... ا تونستمیبرام حکم کابوس رو داشت نم یهمه چ اصال



 

بعد از خوردن پهلوم به وان سرد    خورمیم زیسرد حموم ل یکاش یتعادل رو یکه ب کنهیبا ضرب ول م موهام

ارواره هام جابه جا  کنمیمحکمش که احساس م یادیز یلیاخم با برخورد س یکه صدا کنهیحموم برخورد م

 .شهیم یکیکرده 

س تر یو من از رو شهیم کیبهم نزد زیکه با حالت جنون ام کنهیم سیامان صورتم خ یمثل سبل ب اشکام

 .کشمیودم عقب مخ

ن عب نداره م ی... ولیدیترسیزودتر م کمیکاش  ،یدیترس ریخانوم؟! اخ که چقدر د نی!!! اره... نگ؟یدیترس_

 .یبه موقع بترس ینبر ادیاز  گهیکه د دمیم ادتی یجوری

که من از مرد که ارزوم بود داشتنش  ستیانصاف ن نی... اتونمینم یامون مبخوام حرف بزنم ول یب یهق هق با

 ناجور و نامحرم هستن. یادماها نیکه تو خونه ا هیبترسم... اخه گناه من چ

مش کردم اس دایکه از ترس پ یاب داغه و با همون لکنت شمیو با بلند شدن بخار متوجه م کنهیاب باز م ریش

 .ادیتا به خودش ب زنمیصدا م

 .کنهیعلنا خفه ام م زنهیکه بهم م یو اون با تو دهن کشمیم غیج کیستریکه ه رهیگیدستش م یتو گردنم

 !؟یکه کرد یاز غلط یختیر نیا پوشونمیمن چشم م یفک کرد یزنیم غیالل شو ... االن  ج_

تنم  یشد که اب داغ رو یچ دونمیبعد نم یشد ول مونیبا نگاه تو چشمام پش یهم انگار لحظه ا خودش

 انگار کر شده بود کر شده بودن یول هیاز خودش از بق خواستمیکمک م زدمیم غیتاب ج یگرفت.... سوختم و ب

 با یتموم شده ول مکرد الیمتحرک رو گوشه حموم پرتاب کرد من خ ریچقد گذشت که سر ش دونمی....نم

حالت ممکن و پر  نیدستش؛ برش هوا به سخت تر یشدن کمر بندش از دور کمرش و چرخوندش تو دهیکش

 رو.... والیه نیشناختم ا رینداره و من چقدر د وونهیمرد روبه رو کم از د دمی... فهمنشیصدا تر

 کردم خودم رو ازش دور کنم.... یسع یحال یشوک بهش نگاه کردم و با همون ب با

 هستم نشم. نکهی... بزار سگ  تر از انیبرگرد سرجات تا نکشتم نگ_

تا  دمیکش نیزم یل همون رو هم نداشتم که خودم رواما حا رتشیغ یتوف کنم رو صورت ب خواستیم دلم

 یحال یاز ب یبود گرفت و من ناله ا دهیتنم چسب یشده رو که رو سیاز پشت تاپ خ یبه در حموم برسونم ول

 .دمیکش

 دادیکه پوست رو شکافت م یتنم فرود اورد و من با درد یکمربند رو یناگهان یلیلبه وان خ یکرد رو پرتابم

 زدم. غیتمام وجودم رو جمع کردم و ج دیرسیو به استخون دردش م

 ...... کمک.......ییییییییییا_



 

تو بشقاب به  یهست نجاتت بده زن بدکاره من؟!... خودت رو گذاشت نجایا یکس یکمک؟! واقعا فکر کرد_

 .؟...ینشون بد رتیغ یمنو ب یخوایلباسا؟!!! م نیبا ا هیواسه بق یکنیم ی!!! دلبر؟یزنیتعارف م هیبق

هوا  یشد که با برخورد ب یچ دونمینم و روح رو از بدنم جدا کرد. دیحرف دوبار کوب نیاز تموم شدن ا بعد

 رفت. یاهیچشمام س ییخورد و با برخوردم به جا زیپام ل یعقب ول دمیکمربند خودم رو کش

ه کار کردم ک یبپرسم چ شدیکوتاه بود... کاش م مونیچقدر عمر زندگ یواسه من تموم شده بود ول زیچ همه

 ریه غو عذابم بده مگ رهیبگ دهیاشکام ناد یجور نیکه بخواد دست روم بلند کنه و ا میدیرس نجایبه ا ینجوریا

رو تحمل کردم  ادشیکار ز تی... وضعتماحترام گذاس ازهاشیمدت به خواسته هاش و ن نیبود که تمام ا نیاز ا

 بهم قول ماه عسل داده بود. نکهیبا وجود ا

اش خونه یمن که همه جا ی... ول دمشیکه تا به حال ند ییجا هیهستم  گهیاتاق د یتو کنمیکه باز م چشمام

 بودم. دهیرو د

 باالخره؟! یشد یداریب_

 دستم هم ندارم. یتکون دادن انگشتا یحت ییکل تنم سر شده و توانا کردمینزدم احساس م حرف

ه ب کردیم یکه ازم دلبر یریاخرش ... همون تصو ریمن نگاهش نکردم تا برام همون تصو شد و کینزد بهم

 بمونه. ادگاری

 چرا؟! یالل شد_

 .شهیو همون موقع در اتاق باز م کنمیکه صورتم از درد جمع م برهیچونه ام م ریز دستش

 ...؟!نیحام یکنیکار م یچ یدار_

 اتاق در نداره.... نی: اگهیو م کنهیچونه ام ول م یعصب نیحام

 .شیرسما بکش یخوای... مستین یبه تو اعتماد یداره ول_

 نداره. یبه تو ربط_

 مرد و تمام وجود و خاطراتش. نیدور شدن از ا زمیچ هیچون فقط دنبال  کنمیکدوم نگاه نم چیه به

 خانم. نیخانم.... نگ_

 ورم کرده ام. یبدم نه به چشمام نه لبا یشدم و قصد ندارم تکون مجسمه

 ...قهید هیتو  رونیبرو ب_

 کنه؟!!! یچه غلط ی: کزنهیحرفش داد م نیبا ا یشاک



 

 ....رونیخجالت بکش برو ب نیحام_

 .رهیم رونیو با همون حرص از اتاق ب زنهیبه گوشه تختم م یا ضربه

 !؟یدار اجیاحت یچ بدونم شما حالت چقدر خوب شده.... به دیمن از کجا با نیخانم شما اگه جواب ند نینگ_

 ریصورتم بالشت ز یافته و بعد از گذشتن از رو یم نییازگوشه چشمم پا تمیناخواسته از تمام مظلوم اشک

 .کنهیم سیسرم رو خ

 !ن؟یدرد دار_

کتک مفصل اورده بود  هیخبر منو بعد از  یوجدان از خدا ب یکه اون ب کردیدرد م کرد،یداشتم قلبم درد م اره

من  مقابل دونستینم یول گذاشتیم رتیحاالم باهاش تنهام گذاشته بود... اسم خودش با غ   قشیرف شیپ

 .چیه چی... هستین یچیه گهید

ه اگه باز... البت زنمیمن بهتون سر م نی: هر وقت اروم شدگهیاز سکوت تموم نشده ام م کشهیم یکالفه ا پوف

 من اومدم. نیدکمه رو فشار بد نیبار ا هی نیداشت یکار

 ه.تنهام بزار خوادی، فقط دلم م ستیفعال در کار ن یچون اروم شدن زنهیبرام از کدوم دکمه حرف م ستین مهم

بشه بلکه هم دل نا ارومم رو اروم  ختهیر شتریبا سرعت ب میبعد یاشکا دمیاجازه م شهیاتاق که بسته م در

 .مینیب یدن سردرد.... گرفتگنداره جز باد کردن چشمام و اضافه ش یا دهیفا یکنه، ول

 خود نامردش هست که اومده. نباریو ا شهیدر اتاق باز م 

 !؟یگینم یچی: چرا هگهیو م نهیشیکه اونجا بود م یصندل یرو

 حرف بزنم؟!!! یو ک یانتظار داره از چ واقعا

چشمام گرفت، من که  یشدم خون جلو یتو اون وضع عصبان دنتیبا د ییهوی یلیخ یدونیخب من... م_

 ...بیبهت اس خواستمینم

 دنبالم. ادیزنگ بزن بابام ب_

 خود داره. ی... اون که جاکنمیصدام تعجب م دنیبا شن خودمم

 یصدا یاروم حرف زدم و کس شهیکه هم یزمخت و خش دار واسه من باشه... واسه من یصدا نیامکان نداره ا 

 .دهیبلندم رو نشن

 ....یگیم یچ_

 دنبالم. ادیب زنگ بزن_



 

 : نگام کن منوووو....گهیو م شهیم کیبهم نزد یعصب

 نداره. دنید گهیچهره د نیا کنمینم نگاهش

 نگام کن.... گمیبا توئم م_

 .کنمیمن باز هم نگاهش نم یول چرخونهیکه صورتم به سمت خودش م دمیکه ازم خواست انجام نم یکار

 .... نگام کن. نینگ_

 زنگ بزن بابام._

 .میما االن مسافرت کننیچون اونا فکر م زنمیکس زنگ نم چیچرند بگو من به هکم _

 زنگ بزن به بابام._

رت چون قراره مساف می.....من بهشون گفتم رفتگمیگفتم م یچ یدینکن نشن ی... با اعصابم باز نیخفه شو نگ_

 .میکار رو انجام بد نیبه محض سرپا شدنت ا

 !!!؟یفهمیخودش زده به نم ای فهمهینم

 نیچون همچ یبگم سخت در اشتباه دیکنم با یمعذرت خواه ی...؟اگه انتطار داریکنیچرا االن نگام نم_

 ارومت کنم. تونمیمن فقط و فقط م ستین یخبر

ورتش ص یرو نداشت محکم رو یکار چیه ییتوانا شیپ قهیکه تا چند د یدست یشه .... ول کیبهم نزد خوادیم

 .کنهیجا واسه شکست نداره از نو سر باز م گهیکه د یو بغض شنهیم

 .... زنگ بزن به بابام.ااااایبه سمتم ن گهید_

 یو من فقط سع کنهیبرابر جبرانش م نیمن رو با چند یلیحرفم س نینخورده بود با ا یکه هنوز تکون اون

 کمتر به گوشم که در حال سوت کشدنه توجه کنم. کنمیم

ببرم  مخواستیمن... منو باش تو نفهمو م کنمی! ادمت م؟یزنیم یلیبه من س دهیرس ییکارت به جا گهیحاال د_

 همون اتاقه. یتو تو یجا یندار اقتیتو ل یمسافرت، ول

ا درد مزشه و من ب دهیحرکتش از دستم کش نیدستم بود با ا یکه سرم هنوز تو یمن کشهیو م رهیگیم دستم

 ....ییی: اگمیم ادیز

 من رنگ نداره. شیحنات پ گهیبزن د یبه موش مردگپاشووو... پاشووو خودت کم _

 افتم. یم نیزم یو من با جفت دست رو کنهیندارم ول م یتعادل چیکه ه یمن شهیکه با شتاب باز م در



 

 !ه؟یچه کار نی... اننننیحام_

 نداره. یربط چیبرو اونور ارش به تو ه_

ده ش ریکه از ساعدم خون سراز یو به سراغ من زنهیکنار م نیحام دمیاون مرد که تا به حال صورتش ند یول 

 .ادی یم

 !؟یبلند ش یتونیخانم... م نینگ_

 به تو ربط نداره ، گمشو اونوررررر.... گمیارش م_

که در حال تکون خوردنم و  یو من دهیو اونو به عقب هل م دارهیبرم زیبه سمتش خ نیکه حام رهیگیم بازوم

 .کشونهیکمرم هست رو به سمت خودش م یتو یپاهام و درد بد یتو یدیضعف شد

 گفتم؟! یتکونش نده، من به تو چ نفقدریمردک خرررر... ا نیحام_

 دم و دستگاهت ببرن. نیگمشو بابا مردشور خودت ا_

 تار مو بنده....  هینخاع زنت به  یفهمی: پسره خر چرا نمگهیو م شهیم کیاز پشت بهش نزد یعصب

پاهام رو  ریداشته باشم که ز یتعادل رو هم به سخت کمیهمون  شهیو باعث م کنهیحرف زانوهام شل م نیا

 .دهینجات م یو من رو از افتادن حتم چسبهیم

 تخت. یبزارش رو ایب_

اون  یشده به دستا رهیاون فقط خ ی... ولکنمیتخت شوکه زده و مسخ شده باالخره نگاهش م یگذاشتنم رو با

 .کنهیدستم وصل م یکیرو به اون  یو سرم کنهیمرد ناشناس که داره خون رو از دستم پاک م

 یسرم خال یهست که تو ییبه حتم اثرات اون امپوال شهیکه با سرعت چشمام بسته م شهیم یچ فهممینم

نداره... چقدر سخته برام  یا دهیفا گهیاما د نمیبیلحظه اخر نگاه نگران رو باالخره تو چهره اش م یول کردیم

سال تمام من رو تا دم مرگ  ۴ نکه عمرش کوتاه بود البته کوتاه هم نبود چو یکردن به خاطر عشق یعزادار

 بده.... تیبرده بود تا بابام رضا

 و بس... سوختیدلم فقط و فقط به حال خودم م 

تنم  یاج همه .شمین شده بود روبه رو مروش مهیشب خواب ن هیکه با  یکیتار یشدم اتاق تو داریبار که ب نیا

 ....شتریاز همشون ب کنمیکه قسمت کمرم حس م یدرد یول کنهیدرد م

رد بشه تحمل ک دیرو شا ی... گشنگتونمینم ینکنم ول یکار یبا لجباز خوامیتشنه ام هست، اول م یبدجور

زنگ  یود روشده ب وارید یدیدستم که رنگش به سف ارمیطاقت ب تونستمیبدجور سخت بود که نم یتشنگ یول



 

 نیو اول حام شهیدر اتاق باز م که گذرهینم یادی... زمان زدمیو بعد از به صدا دراوردنش ازش فاصله م لغزونمیم

 .شهیبعد همون مرد وارد اتاق م

 ...؟!نینگ_

 : اب.گمیم یفیضع یصدا با

 دستش به سمتم خواهدیو م ادی یدوباره به سمتم م وانیو بعد از پر کردن کامل ل رهیبه سمت پارچ م خودش

 انویواسه گرفتن ل کنمیو دستم دراز م دمیتخت فاصله م یخودم رو از رو ادیز یدراز کنه که با وجود سخت

 .رهیگیرو جلو دهنم م وانیدستم پس مزنه و خودش ل یاب ول

 ....ارمیکه اماده کردم ب یبخور تا واست سوپ_

که  مکشیپس سرم عقب م شهیچون شاهکار اقا بدجور باعث سوزش لبم م تونمینم یولپوزخند بزنم  خوامیم

خب  :گهیو م شهیم کینزده.... بهم نزد یکه ارش که تا به حال حرف دهیشده رو ازم فاصله م یخال مهین وانیل

 !ن؟یبا دقت جواب بد پرسمیکه م ییسواال شهیبهتر شده م کمیخانم حاال که حالتون  نینگ

 نهیک تونهیکارها م نیبا ا کنهی... واقعا فکر م ارهی یو باالتر م کنهیکه روم هست رو مرتب م یملحفه ا نیحام

 که ساخته رو پاک کنه؟! یا

 !کنه؟یچقدر درد م نیدیتکون م ی: کمرتون وقتپرسهیکه ارش م کنمیچشمام نگاهش م با

 .ادیز_

 .شمیروبه رو م نینگران حام که با صورت شنیم یصورتاشون زل زدم تا بفهمم چه حال به

 یلداره ارامش داشته باشه و یکه سع یکه ارش با لبخند کنهیبه ارش م ینگاه پر استرس عیسر یلیخ نیحام

راتون دردش ب نیخوریتکون م یشما وقت نکهیا یعنیخانم... منظورم از چقدر  نی: نگگهیم ستیاصال موفق ن

 .... یتحملش کرد ول شهینه م ایتحمل  رقابلیغ

 خوب تکونش بدم. تونمینم یعنی کنهیدرد م ادیز_

دوران  دی: پس باگهیارش هنوزم هم خونسرد هست که م یول شنومیرو م نیسخت حام ینفس ها یصدا

 از کمرتون. قیعکس دق هی.... البته بعد از نیرو بخور یمقو یزایبشه، و چ شتریب یلیاستراحتتون خ

 شده. داشیاحمق که از پشت کوه پ هی ای کننیدارن با بچه صحبت م کردنیفکر م واقعا

 سرم اومده؟! ییچه بال_

 !؟یلحظه ما رو تنها بزار هی یتونیارش م_



 

 : با شما بودم.گمیبزنه که تخس م یخواست حرف ارش

 تمومش کن.... نینگ_

 .کنهیکه اتاق رو ترک م ینیبیم یچ نیارش تو نگاه حام دونمینم

 !؟یهست ی!!! دنبال چه؟ی: چگهیتوهم م یبا همون اخما نیبسته شدن در حام با

 سرم اومد.... ییچه بال_

 جوابم داد. یرحم یموهاش چنگ زد و با ب کالفه

 !!؟یبشنو یخوایم نویخوبه... هم یفلج شد نییاز کمر به پا یچالق شد_

نار پنجره و با رفتن ک رهیگیه ازم فاصله مک کنمیبه سمتش نگاه م زیت زهیریاجازه من اشک م یکه ب یچشم با

... ی!!! هاااا... چرا مثل بچه ها شد؟یفهمی: چرا نمگهیچشم باز کردم بسته هستش م یکه پرده اش از وقت یا

 خط قرمزام؟!..... یرو یزاریگرفتارم؟! چرا پاتو م یمثل چ ینیبینم

 به بابام؟ یزنگ نزد_

 .زنهیو پرده رو کنار م ستهیمیو پشت به من وا دهیرو محکم به هم فشار م چشماش

 .میساختمون هست هی یطبقه باال یکه ما تو شمیمتوجه م کیدور و نزد یاون چراغ ها دنید با

 یو پوک خونت رو ببر کیتمام ج استیس یب یمثل زنا یو بخوا یتو زنگ بزن زارمینه م زنمینه زنگ م_

 .ادی یازم بر م ییچه کارا شمیم یعصب یکه وقت یباش یدیخوب فهم دوارمی... امششونیپ

 نیدنبالم تا از ا ادی: تا کار دست خودم ندادم زنگ بزن بابا بگمیکه م خورهیپروش حالم بهم م یادیلحن ز از

رو بالشت بهم  زاشتمیکه به عشق تو سرم م یچهار سال نیجهنم دره ببرتم... حالم از خودت و حرفات و ا

 رو که بخواد روز و شب به تو فکر کنه...  یغزم رنیگوه بگ خوره،یم

... فقط زنگ .نههههیبب شیرو که تو رو به عنوان مرد زندگ یقلب رنی: گوه بگدمیکه شکسته بود ادامه م یغض با

 حاالشم پشت جفتمون هست نیباشه... گرچه هم تینکردم تا اخر عمر توف و لعنت پ یکار هیبزن به بابام تا 

ه ک ییتو به خاطر تمام ارزو و پل ها دمدا حیتو ترج شیو حماقتم که خونه بابا رو به پ یقتیل یمن واسه ب

 .یشکوند

ط بودم که فق یاون لحظه عصب یمن اونقدر تو یبود ول بیعج یبیبود که سکوت کرده بود ... اره خ بیعج

 یهمه چ یول دمیدیابام مفرار کنم و تنها راه نجاتم رو ب وید نیاز دست ا شهیچه طور م کردمیفکر م نیبه ا

 .ستیقدر اسون ن نیهم



 

 .یمونیپس پش_

 .دهیکه قلبم رو عذاب م ی... پوزخند صدا دارزنمیو پوزخند م خرمیبار با تمام قدرت درد رو به جون م نیا

از کجا  تایسر رشته تمام بدبخت یدیفهم دیبگم شا یزیچ هیبزار من بهت  یمطمئن نقدریباشه... حاال که ا_

 شروع شده.

 به خدطر شبخواب روشن شده. گهیطرف د هیو  کیطرف صورتش تار هیکه  یطور چرخهیسمتم م به

 رسهیمکوه به کوه ن یدینه تا به حال شن ایداد؟!  گهید یکیکرد توانش  یغلط هی یفالن یدیتا به حال شن _

 ادم.... یول

ا دلم ت ی.... تو هستدنیکه محکم به جور کش ی... زنیچه نه تو زنم ی: چه بخواگهیو م کشهیم یصدادار نفس

 یواست.... خرمیاروم بگ یخودت نخواست یکنم ول تیحال یزود نیبه ا خواستمیخنک شه، البته نم یحدود هیتا 

 .... دونهیخدا م یبرس یکردنم به چ وونهیبا د

: اشعال پست فطرت اسم خدا رو زنمیداد م یکه عصب ادی یبه زبون اوردن خدا تو دهنش اونقدر کفرم در م از

ه ک یسوزش یول دمی.... من که هنوز ندیافتاد یتنم نم یرو وونیامثل ح یدیفهمی... تو اگه خدا رو مارررین

 پست.... یپشت کمرم و پاهام و سر شونه ام هست گواه که تو یتو

 یرو تنش به لرز م یر کسکه ه یا افهیکه با همون ق مونه،یتو دهنم م دارهیکه به سمتم برم یزیبا خ حرفم

.. واست ببندمش . ای یندیبی: دهنتو مگهیبودم رو م دهیبار طمع تلخش رو چش هیکه  یانداخت مخصوصا من

 دختر بابات؟!

رو  زی... اون با بودنش جلو همه چستین یکه دورم پر کرده ببلعم ول یکم ژنیاکس خوامینفس نفس زدن م با

 خودش مبحوس کرده باشه؟! یرو تو یدیپل یتایشخص نقدریادم ا هیچه طور ممکنه  رهیگیم

 نمیزنگ بزن به بابام و ادا و اصول ازت بشنوم و بب گهیبار د هی... جلو ارش یکنینم یواسه من بلبل زبون گهید_

 .کشمیببرنم زندان هم تورو م یشده باشه به جرم ادم کش کنمینگاه به وضع و اوضاعت نم گهید

 کار رو بخواد با من بکنه...  نیکه ا ادی یبرم نمیبیکه من م یوحش نیااز  ادی یازش برم اره

 کارت کردم جز دوست داشتن... ی... من چیخوایم ی! از من چ؟یدیعذابم م یواسه چ_

 ؟یدی: چرا جوابم نمگمیرو لمس نکرده م رهیهنوز دستش دستگ یول شایو ازم دور م زنهیم یپوزخند

 .بندهیو محکم م کنهیرو با سرعت باز م در

 هشیکه متوجه م رهیگیچشمم درد م ریز یدست زدن ساده جور کیو با هم کشمیم سمیصورت خ یرو دستم

 بدون شک کبود شده.



 

که االن احساس  ییها یباهم بودنمون رو... خوش کینزد یها یروزا کنمیو با خودم تجسم م بندمیم چشمام

 زنهیکه ازش حرف م یا نهیفرسنگ ها ازمون فاصله داره رو..... چقدر زود گذشت، چه طور با وجود ک کنمیم

قدر  نیا نهیک هی یعنی... ارهیبرو در  شیعاشق پ یادما یخوب ادا نقدریا تونستیه م یچ یبرا دونمیو من نم

 حرف بشنوه؟!  یسال تموم براش وقت بزاره... کل ۵ارزش داشت که بخواد 

زنگ  هیا ب یاسون نیقرار به ا نایتمام ا کنمیهم من کودن بودم... البته که هنوزم هستم، هستم که فکر م دیشا

شون که جون یینشون بودم، کسا نیسر و شکل خودم به بابا و افش نیبا ا تونمیم یتموم بشه... اخه چه جور

وهام و م کنهیم سیپشت هم بالشت خ اشکام .ادی یچه به روزشون م ننیوضع من رو بب نیاگه ا رهیواسم درم

 .چسبونهیبه صورتم م شتریرو ب

 پاشو غذات بخور..._

 دنیرس یدختر برا هی یکه از سادگ یکس یهست برا نیاسم برازنده تر نیبانم اومد.... اره درسته هم زندان

 .کنهیسو استفاده م ایاستفاده  فشیکث یاهایرو

 شده باشه هر دم؟یمن اجازه م ی! واقعا فکر کرد؟یخودت بکش یاز گرسنگ یخوایم هی... چگمیپاشو بهت م_

 .دمیاجازه رو بهت نم نیبهت سرم وصل کنم ا هیروز و هر ثان

 نه؟! یکنیتمومش نم ی: تا خودت کور نکنگهیو م دهیم رونیکه کالفه نفسش ب کنمیبستم باز م یچشما

 ییچشماش هوا یهنوزم با نگاه تو وونهیمنه دداشتم....  یداشته باشم ول یبود بخوام ازش انتطار همدرد سخت

 .کردیم ییزندان بان و شکنجه گرم من رو هوا یاره چشما شدم،یم

 !؟یشد ونهید_

 .کنهیصورتم نگاه م یداره به لبخن  رو فهممیچشما متعجبش تازه م ینگاه تو با

 !؟یاروم بش یخوایمگه نم_

 جا بخوره و شوکه شده نگاهم کنه. شهیباعث م سوالم

 هم من از خوده احمقم. یانتقامت رو گرفت یکنیکه فکر م یتو هم از اون ینجوریا رمیپس بزار بم_

 بخونم. رو از توش یحرف تونمینم گهینااشنا که د ی... نگاه کنهینگاهم م یتوخال یفقط با چشما زنهینم یحرف

 .رهیگیو جلو دهنم م ارهی یپاش گذاشته باال م یکه رو یطرف یاز تو قاشق

 بازش کن._

 ....پرستیکه م یتو رو خدااا... تو را هر ک_



 

 نه؟! ای یتونیخفه شووووو... م نی: نگگهیظرف و م یتو کنهیقاشق پرتاب م_

 و به در اتاق چندتا ضربه بزنه. ادیارش به پشت در ب شهیداد بلندش باعث م یصدا

 هااااا.... تو چته؟!!!!_

 ....نیدار اجیبه زمان جفتتون احت یدار اجیهم احتتو  ستیاروم باش، اون حالش خوش ن نیحام_

 .یدیارش از پشت در برو کنار تا حرف ناجور ازم نشن_

 خب.. فقط تو اروم باش. یلیخ_

همش مثل اسب در حال جفت انداختن  رمیاروم بگ زاره،یگوساله م نی: مگه اگهیلب م ریو ز دهیم رونیب نفسش

 رفتن رو مغز منه.... ورتمهیو 

 گهیاالن د یول کردمینداختم و چندماه قهر م یجنگ راه م هیحرفش  نیبود با ا شیاگه چند روز پ دیشا

 یاز زندگ دیناام نقدریبرسه که ا ی... تا به حال به دهنم هم خطور نکرده بود روزیچینداشت ه تیاهم یچیه

 بشم اون در عرض کمتر از چند ساعت. ندهیو ا

 دون حرف فقط با اخم بهش اشاره زد تا دهنم باز کنم.بار ب نیقاشق پر کرد و ا دوباره

 فرار از دستش. یعمرم رو تا قدرت داشته باشم برا یغذا نیبدمزه تر نیا دیشا خوردمیم دینبود با یا چاره

ه ب سوختیکه م ییکه خسته بود و چشما یاز تموم کردن ظرف غذام اون بدون حرف رفت و منم با فکر بعد

 خواب رفتم.

 ناکجا اباد نجاتم بده؟! نیمن رو از ا تونهیفکر کردم ارش م نیقبلش به ا یول

 ذهنم منحل شد. یتو یشرف هست همه چ یب نیاونم دوست هم نکهیبا فکر به ا یلحطه ا یول

 

 ماه قبل پنج

 یبردار چند قدم لمیچشمک ف با .نمیبیرو مردم رو پشت به خودم م نیحام کنمیکه باز م شگاهیسالن ارا در

 .زارمیشونه مردونه اش م یو دست رو رمیرو جلو م

 بوسهیرو م میونشیپ یرو ارهی یم کیو صورتش نزد زنهیم یلبخند قشنگ دنمیو با د گردهیبه سمتم برم ریتاخ با

وار کت و شل یتو کلشیدلم مدام قربون صدقه قد و ه یدستش هست تو یمنم همونجور که دستام تو  یکی

 .شمیم شیداماد

 منصرف شدم.من _



 

 ایطاقت ندارم ب گهی: من دگهیو م دهیلب م یجاش رو به لبخند رو  شیکه صورت جد کنمینگاهش م متعجب

 خونمون. میبر یسر هی

 .میکه ادامه بد کنهیم قمونیهم تشو لمبرداریکه ف کنمیحرفش م نیاز ا یبلند خنده

بهم  شمیو کل ارا ومدهیتا اشکم در ن دهیم تیقشنگ باالخره رضا یو حرفا یشوخ یهم بعد از کل نیحام

 .میبه سمت تاالر بر نیسوار ماش ختهینر

 تا شب صبر کنم االن؟! ینه تو به من بگوووو... من چه جور_

 کن منوووو... تی.... کم اذ نیحام_ 

 .اوردنیشما فعال خودت رو بپوشون تا من نرفتم چشم تک تک ادما رو در ن_

 .چرخمیو من به سمتش م برهیهنگ رو باال ما یکه صدا کشگیم یکالفه ا پوف

 ...میاگه بهم نرس کردمیهمش فکر م یدونی... مشهیباورم نم_

 افتاد. یاتفاق م یزیچ نیهمچ هی مردمیمگه م_

 : خدا نکنه.گمیم ناراحت

 !رم؟یبگ لمی: فگمیعوض شدن جو م یبرا

 .ریتو صفحه ات اره بگ شیزاریاگه نم_

 !؟ی: خب واسه چپرسمیم دمغ

 ین... اصال چه معیبزار ادی یخوشم نم مونیخصوص یصدبار گفتم از زندگ نی: چونه نزن نگدهیجواب م خشک

 .نهیبب یکردن تورو کس یدلبر دهیم

 شد؟! ی: چگهیو م دهیکه کالفه سرش تکون م گردونمیبرم یدست فیک یتو یگرفته گوش یحال با

 بهتره. ینجوریاصال... هم خوادینم_

 .زمیعز ی: هر جور راحتگهیو م دهیتکون م یتفاوت یبه نشونه ب یسر

 ن،یعادت کنم به رفتار حام دیبا گهیحرف ها خرابش کنم... من د نیرو با ا مونیروز زندگ نیبهتر ادی ینم دلم

 از اندازم هست. شیدوست داشتن ب یاز رو نکاراشیتمام ا نهیخوب مهم ا یسخت باشه ول دیشا

 .میبر نیحام یمراسم به خونه پدر یچون ما قرار بود برا شدیبه تاالر که همون باغمون محسوب م دنیرس با

 .دهیاجازه استراحت م کمیمختلفمون باالخره عکاسمون که خانم بود  یعکس از ژست ها یاز کل بعد



 

 !ست؟یتو گشنت ن_

 ام.افته چقدر گرسنه یم ادمیحرفش تازه  با

 ....یلیچرا خ_

: اونا خودشون فکر همه گهیکه اون هم خانم بود م  لمبرداریتا زنگ بزن که کاس و ف ارهی یدر م شیگوش

 جاش رو کردن...

 یکی نیخوشمزه هستش... درست بود که با حام یکه پر از غذا و دسرها برنیم ییحرف ما رو به جا نیهم با

 ییایوو ر کیش زیقراره هنه چ نقدریا میکردیفکرش رو هم نم یول میهارو انتخاب کرده بود یعکاس نیاز بهتر

 باشه.

روع ش یکه من و حسام بد دست دلواز شهیاجازه خوردن صادر م بیبا دستگاه عج لمیاز گرفتن عکس و ف بعد

 .میکنیبه توردن م

 ...شهیحالم بد م لمیعکس و ف یدارم از هرچ واشی واشی گهید_

 اون هرجا ریبه غ رنیگیازمون عکس م زیر هی: دو روز دارن گهیمظلوم م یکه بو چشما کنمینگاهش م دلخور

 .میکه خواستن رفت

 .....نیاعع حام_

 ... واال که خسته شدم.گمی! مگه بد مه؟ی: خوب چگهیو م زنهیسر چنگالش م اریبه خ ی.گاز

 ....زمیعز ن،ی: نگگهیکه م گردونمیازش برم روم

 با من حرف نزن..._

 !؟یاخه واسه چ_

 .یخسته شد یگیم یچون دار_

 ...گهی: خب شدم دگهیو م خندهیم

 .ی: راستش بگووو... بگو از من خسته شدگمیو م چرخمیبه سمتش م دلخور

 رسهیتو داغم کن... نوبت منم م یدست و بالم بسته اس؟! حاال ه گمیکرد مگه من نم یختیباز لباش اون ر_

 خانم. نیکه نگ

 . شهیباالخره اجازه رفتن به خونه صادر م گهید یکارها یتاالر و کل یتو دنیاز رقص بعد



 

من باز  یشدن خودش در رو برا ادهیبعد از پ کنهیم میسرم تنظ یاول شنل من رو رو نیورودمون حام با

 .کنهیم

جلومون  ییخوش امدگو یکه برا ییتا مهمونا ستمیمیو کنارش وا کنمیهم دستم دور بازوش گرد م من

 .نمیرو بب دنیرقص یبرا ستادنیوا

 ....اااینزد ی: دست بهش زدگهیخفه کنار گوشم م ییدستم به کاله شنل نزدم که با صدا هنوز

 ...نمیبیاخه نم_

 وجود نداره. دنیواسه د یخواست زیچ_

 یلو رهیگیم میهم تصم دنمیواسه د یحت نکهیبگم ناراحت نشدم که دروغ گفتم چون ناراحت شدم از ا اگه

 گذاشتم. رتشیغ یبازهم به پا

 که من به کمک خود میبه داخل خونه بر دنیم تیباالخره رضا میبود ستادهیکه سرپا وا یا قهیاز چند د دبع

 .میریبودن م دهیمجلس خانم ها تدارک د یبه داخل خونه که برا دمیشنیو بابا که تازه صداش رو م نیحام

 .ارهی یتنم درم یشنل از رو نیاز نشستنمون حام بعد

کار  نیمن ا یهم پا به پا نیکه حام کنمیم یشروع به احوال پرس هیمهمونا و مامان و بابام و بق دنیبا د تازه

 .دهیرو انجام م

من رو  نیبار خود حام نیکه ا رسهیو دادن کادو ها وقت شام م یما دو نفر و مهمونا و شاد دنیاز رقص بعد

 .دهید هیرو ته یزیاز اتاق ها برامون م یکی یچون تو کنهیشگفت زده م

 ... چقدر قشنگه. یییواا_

 ارم.دوست د یلیخ نی: حامگمیو م کنهیاحساسم دوبرابر فورانه م کنهیپشت که دستاش رو گرد پهلوم م از

 ....شترکهیب یلیمن خ_

: اععع گمیاز برخورد نفسش به کنار گوشم و با خنده و خجالت م ادی یکه قلقکم م زنهیکنار گوشم م یا بوسه

 ... نینکن حام

 مگه بار اولته؟! کشهیچه خجالتم م_

همونجور که تنم احاطه  چرخونه،یو مک به سمت خودش م دهیکه اجازه نم امیب رونیاز تو بغلش ب خوامیم

 .خورهیکه چندتا ضربه به در م ارهی یکرده سرش جلو م

 برخرمگس معرکه لعنت.... یا_



 

 : بخند تو حاالااا بخند....گهیم یکه حرص رهیگیام م خنده

 .گردهیبرم یعصب افهیبا ق قهیو بعد از چند د رهیبه سمت در م   کنهیوسط اتاق ول م منو

 بود؟! یشد... ک یچ_

ون بهم بگه که با هم خوادیم یچ نمی، تا بب کنمیکپ کرده نگاهش م زنهیام زل م افهیبدون حرف به ق یوقت

 ....رمممیبگ لمیف خوامیم گهی: اومده مگهیحرص م

راغمون س ادی: کم مونده شبم بدهیو اون ادامه م رمیگیجلو خودم م شیعصب افهیق دنیبخنده ام که با د خوامیم

 .رمیبگ لمیاونم ف خوامیدر اتاق رو بزنه بگه م

 .خندمیبلند م یکه با صدا رمیجلو خنده ام بگ تونمینم گهید

 توئه هاااا... ریهمش تقص نایا_

 واسمون درست کنه. یادگاری خوادیبابا خب بنده خدا م یا_

 من خودش روبه روم نشست. تنیو بعد از نش دیبرام عقب کش یهمون حرص صندل با

 بگبرممم.... یخودم سلف یخوایاصلو م گه،ی... اخمات وا کن دنمیحام_

 کردم بابا.... ی: شوخگمیم کنهیکه بهم نگاه م زیت

 !؟یخوریم یچ_

 منم بکش. یبرا یکشیکه واسه خودت م یاز هر چ_

 ...زارهیو جلوم م کشهیبشقاب م یعاشقشم تو دونستیکه م یاز فسنجون کمی

 .میخوری: مگه با هم نمگمیخودش هم بکشه که م یبرا خوادیم

با  یکیدهن اون  یهر کدوم تو نکهیبعد از ا نه،یشیکنارم م ادی یو م دارهیبرم شیبعد صندل کنهینگاهم م اول

ز اتاق ا شهیغذا تموم م شیپ نیالبته به قبول حام شهیو غذامون تموم م میزاریحالت قاشق م نیعشقوالنه تر

 .میای یم رونیب

و  زارنیها در حال دادن کادو تک به تک تنهامون م یهستن بعض یها در حال خداحافظ یکه بعض مهمونا

 .میدیو دست تکون م میستیمیسر پله ها وا لمبرداریکه ما با درخواست ف شنیم ناشونیسوار ماش

به سمت اتاقمون، اتاق  یا گهیدست هم فارغ از هر حس د یما هم دست تو نیاز رفتن مامان و بابا و افش بعد

 ....میریمشترکمون م



 

مه ه یخاص قهیشده که با سل نییاتاق تز دنیمن وارد اتاق بشم، با د دهیو اول اجازه م کنهیدر باز م نیحام

 .کنمیاه مشده ذوق زده و پر از حس خوب نگ دهیتوش چ زیچ

 .ندهیبیو در رو پشت سر خودش م شهیداخل م خودش

 عروس خانم؟!  یدیپسند_

و از ته دلم صورت مردونه اش که با  چرخمیو با عشق سمتش م شنهیقرمز رنگ م یگلبرگ ها یرو نگاهم

 .بوسمیمن هست م دنیدر حال د یلبخند جذاب

 خسته شدم... یلیخ_

 نیه حامکرده ک ریبندش گ یبکشم ول رونیکفشام رو از پام ب کنمیم یو سع نمیشیتخت م یحرف رو نیا با

 .میداریخسته شدم خسته شدم راه ننداز که امشب تا خود صبح ب ی: الکگهیو م زنهیحرف جلوم زانو م یب

 هاش بشم.گونه یاون سرخ ی: من که فداگهیو م خندهیکه بلند م دزدمیزده نگاهم ازش م خجالت

صورتم با دستش  زیخ میو خودش همونجور ن زارهیکه کفش دراورده رو کنار زانوش م دمیبه چشماش م نگاهم

 .رهیگیقاب م

 فقط با لمس لب ها با هم اروم شهیگره خوردمون باعث م یصورت.... نگاه ها کیتو چشم ... صورت نزد چشم

 .میبش

ام کردنش رو نخو یهمراه نکهینه البهام تکون بدم ....  تونمیو من فقط م زنهیلبم م یرو یاروم بوسه ا نیحام

 به جز نوازش کردن موهاش و پشت گردنش. ادیاز دستم برنم یو کار ستمیبلد ن ینه، ول

د لباس عروسم و بع یبند ها ستادمیو همونجور که پشت بهش وا کنهیتخت بلند م یاروم با دستاش از رو من

 شدن؟! یشگیواسه هم ی: حاضرگهیم کنه،یرو باز م پمیاز اون ز

و واسه ت شهی: من همگمیمهربونش با اعتماد م یمرموز ول شهیهم یچشما یبه سمتش و نگاه تو دنیچرخ با

 حاضرم.

 .هشیکه منم در قبالش لبام به لبخند باز م نهیشیصورتش م ینامحسوس رو یلیقشنگ و خ یلبخند

خارج کردن از تن مردونه و  و بعد از رهیو خودش هم سراغ لباسش م خوابونهیتخت م یبدون پوششم رو تن

 .زنهیم مهیاش به سمتم خ دهیورز

: نگو که فنچ کوچولوم گهیو م کشهیتنم دست م یکه خودش رو رمیگیمن چشمام با خجالت ازش م یول

 ....دهیخجالت کش



 

 همممم..._

 یفقط وقت میدیشن یو چ میدیچه ها د نیبعد از اون زمزمه پر از لذت چه ها گذشت.... من و حام دمینفهم

ب خوا یبودم، ول دهیکامال کرخت شده بود دراز کش ادیز یکه از خستگ یبغلش با تن یبه خودم اومدم تو

عضله  نهیشدن قفسه س نییبود که با هر بار باال و پا یجانی... علتش هم ضربان قلبم و هشدیمهمون چشمام نم

 .شدیم شتریسرم ب ریز نیحام یا

 .کردمیجور تصور م هیصبح دونفرمون رو  نیو من هر بار اول دنیچرخیپروانه وار ممغزم  یتو ایو رو یفانتز یکل

 رو تکرار کردم تا مغزم هم خسته شد و به چشمام اجازه استراحت کردن رو داد. هیرو نیا اونقدر

مون و دور تا دور اتاق کنمیو بالفاصله چشمام تا اخر باز م شمیکنارم م نیمتوجه نبودن حام زنمیکه م یچرخ با

 ۹ دنیو با د کنمیبه ساعت م ینگاه اد،ی یهم از حموم نم ییصدا ستی.... نکنمیدور با چشم نگاه م کیرو 

 ....دمیهم نخواب ادیز شمیصبح متوجه م

 بود. دهیهم زودتر از من خواب شبید یچرا کنارم نبود، حت پس

سمت  به ستیخوب ن ادیباز که ز یادیبا همون وضع نامرتب و ز ادهیچقدر ز دونستمیکه خودم م یناراحت هی با

 .رمیحموم م

و با  زارمیدلم م ریدست ز شهیهم م شتریکه با گذشت زمان ب یو با دل درد شورمیحوصله خودم رو م کم

دم هست خو نیحام یبرا شیمن و رنگ خاکستر یبرا شیو رنگ صورت میبود دهیکه ست خر یتن پوش حوله

 .مپوشونیرو م

 یلو ادیب نی... منتظرم هر لحظه در اتاق باز بشه و حامزنمیزل م نهیو به ا نمیشیتوالت م زیم یصندل یرو

 یال موهاح یدستم گرفتم و ب یبعدش که شونه رو تو یحت کنمیموهام با سشوار خشک م یوقت یحت ست،ین

 ....کنمیگره خوردم باز م

 که بخواد به نو عروسش سر بزنه. ستیاصال خونه ن ستین

ا ه قهیو با گذشتن د شهیم ریصورتم سراز یچشمم رو یگوشه هااروم از یلیکه اشک خ ستیخودم ن دست

 .شهیتر م دیو شد شتریب

 ام ....معده دنیکش ریبا وجود به صدا اومدن شکمم و ت یبرم حت رونیاتاق ب نیاز ا خوادینم دلم

 ذهنم دور باشه. یها یاز همه فانتز نقدریصبحمون ا شهی، نم شهینم اخه

 ورمخیم چیهمون تخت از درد به خودم پ یو رو کنمیرنگ تن م یو به همراه شلوار طوس یبلند نیاست لباس

 برم. نییبه طبقه پا ستمیولز با زهم حاضر ن



 

 .شهیظهر گذشته که در اتاق باز م از

 .شهیم دهید وارید یدیکه فقط سف یی.. جااش هست نه. هیکه اون و سا یینه جا وارهید خیم نگاهم

 سالم عرض شده خانمم..._

اب منتظر جو اشرهیبا سکوت و نگاه خ ینجوریحتم داره وگرنه ا به هم بشنوه. یواقعا انتظار داره جواب یعنی

 .موندینم

 !ن؟ینگ_

 .کنمیاشفته اش نگاه م بایو با چشم به صورت تقر کنمیم وارینگاه از د باالخره

 ....کنهی! دلت درد م؟یزنیچرا حرف نم_ 

هست، اخه چه طور  شیزیچ هیمرد  نیا شدمیشده... کاش همون شب متوحه م رید یادیز یکمی کردینم فکر

 ....زاشتمینم شیزود به خواب بره، کاش به حساب خستگ نقدریممکنه ا

 من مگه چندبار تجربه زن شدن رو داشتم؟!!! یاز خودم بوده، ول حماقت

 ؟یگینم یچیهبا تو هستمااا... چرا  نینگ_

 ؟یکجا بود_

 اخمات تو همه فنچ کوچولو؟! نی: واسه خاطر اگهیو م دهیم لمیتحو یمسخره ا خنده

 تا االن؟! ی: کجا بودگمیصورتم م یتو ینرمش چیه بدون

دم کجا باشم، بع یخواستیبودم... م رونی: بگهیو م کشهیاخماش تو هم م ریتاخ کمیرو نداره که با  انتظارش

 چه طرز حرف زدن؟! نیا

 زوده؟! یادیز کمیشدنم  یواسه عاد یکنی: فکر نمگمیناراحت م یو با چشما دلخور

 ه؟یحرفا اثار چ نی! حالت خوبه.... ان؟ینگ یگیم یچ_

 داریب ز خوابا ییو تنها دنیدرد کش ییبافتن ... تنها ایرو یی: واسه تنهاگمیکه ناخواسته باال رفته م ییصدا با

 مشترکت. یصبح زندگ نیشدن اون هم درست اول

 ؟یناراحت نای: تو االن واسه خاطر اگهیو م کنهینگاهم م یخنث یصورت یب

 کمه؟!_



 

ال نرفتم، اص لیدل یمنم ب ی: کم که نه ولگهیو بعد از درواردن لباسش م شهیتخت بلند م یاز رو خونسرد

 بزنه... رونیصبح زود بخواد از خونه ب ادی یخوشش م یکدوم داماد

 !ه؟یچ لتیدل_

 خوردم فقط. ییچا هیاز صبح سرپام  مرم،یم یدارم از گشنگ میناهار بخور هی میپاشو بر_

 : من همونم نخوردم.گمیم دلخور

 ....!!!!چرا اونوقت؟!ی: نخوردگهیو م شهیبار چشماش درشت م نیا

 چون ناراحتم._

 یخوشم نم فی... من از زن ضعیغذات رو بخور دیبا ی: قهرم باشگهیو م چرخونهیچشماش تو کاسه م مردمک

 .ادااای

و با گرفتن پهلوم من رو به سمت  کنهیو دستش به سمتم دراز م کنهیکه چشماش جمع م دمینم جوابش

 .کشهیخودش م

 نکن.... ولم کن._

 .نمیشووو بب سی: هدهیجواب م یحرص

نم... : نکگمیو م زنمیکه من وحشت زده و ناباور به لباسش چنگ م ندازهیکولش م یاخطار من رو نیبا هم بعد

 .نیحام ترسمیم

 .میچ نجای: خانمم چرا ترس؟! پس من اگهیضربه به پشتم م هیو بعد از  خندهیم مردونه

که سر پله ها من رو از حالت کله معلق دراورد و دستاش  خورهیحالم داره بهم م گفتمیو مدام م کردمیم تقال

 کرد. کسیرون پاهام ف ریبار ز نیرو ا

 خانم؟! نینگ میخب کجا بود_

و  هکشیکه م یاونم با اخ بلند رمیگیبا دندونم گوشش رو گاز م یکه حرص امی یسوالش به خودم م نیا با

 .شی: ولش کن... کندگهیم

 گهی: حاال دگهیجمع شده اش م یواون با چشما کنمیقفل دندونام باز م عیسر سوزهیحرفش براش م نیبا ا دلم

 .یفنچول خانم؟!.... هاپو شد یریگیمنو گاز م

با  کوتاه اما غیج جانیه یو من از رو زنهیبه نسبت محکم به پشتم م یکه ضربه ا دمیسر تکون م طونیش

 .زنمیم یبلند یصدا



 

 ادب. یب یخانم کوچولو سیه_

 .رمیم نییو همراهش همونطور که بغلم گرفته تا طبقه پا خندمیم زیر زیر

 .یصندل یصبحونه نشستم و اون روبه روم رو زیم یرو من

 صبحونه.... ای! ناهار م؟یبخور یخب االن چ_

 .خوامی: من ناهار مدمیبا خنده جواب م طونیش

 !خواد؟یم یخب خانم چ_

 : ابگوشت.گمیو م زنمیاشاره ام به نشونه فکر کردن کنار لبم چند بار م انگشت

 !؟یخوری: مگه مگهیو م شهیدرشت م چشماش

 داد. فیک یلیخوردم که بهم خ یکیبار با  نی: اخرگمیو م دمیهم سر تکون م پشت

  یاون هم مثل من لبخند یلبا یاجبار خورده بودم رو یکه ابگوشت رو کنارش با کل یبار نیاخر یاداوری با

 .میبخور اطیتو ح یسفارش بدم، ول میخوب.... پس بر یلی:  خگهیو م نهیشیم

 .هیعال نی: اگمیذوق م با

 خودم راه برم، برام طرفم یپاها یرو زاشتینم نکهیبودم... از ا یراض کردیداشت برام صبح رو جبران م نکهیا از

که باهاش تموم  یبره تلخ ادمیهمه و همه باعث شد  داد،یگوشت ها رو به خوردم  م شتری... بکردیرو پر م

 ساعت باشه. نیهماز  یصبح تا ظهر رو گذرونده بودم و خاطره روزه بعد از شب عروس

ه باباش ب یاول غذا نیالبته که حام شهیمن تموم م زیر هی یو خنده ها نیحام یبا سر به سر گذاشتنا ناهار

 .نهیشیم اطیح یکنار من تو خورهیتا بهش بده، و بعد از مطمئن شدن که اون م سپرهیار مدست خدمتک

 !ن؟ینگ_

 : جوونم؟!گمیزدم م هیتک یکه به پشت همونجور

 !؟یکنیدوست نداشتم ... باور م یبفهم یروز هیاگه _

 !؟یچ یعنی: گمیشده م دهیکه به سمتش کش ی...و با همون ذهن پر از سوال و نگاهشهیباعث تعجبم م سوالش

 تو خوردن.... یرو ادهیفکر کنم از اثرات ز یچی: هگهیم خونسرد

 .میچرتک بعد از ناهار بزن هیباهم  میبر_



 

خسته  یچشما دنیبا د یبرم باز هم تو اون اتاق ول خواستیشده بودم دلم نم داریکه تازه از خواب ب من

 .می: باشه برگمیو م کنمیرد کنم پس قبول م شنهادشیپ ومدیدلم ن نیحام

 .شهیم کمونیکه خدمتکار نزد شمیداخل سالن م همراهش

 اقا؟! دیببخش_

 !ن؟یشد غذا اقا بزرگ رو داد ی: چگهیکمر من هست م یهمونطور که دستش رو نیحام

 ... فقط...خواب هستن شونیبله ا_

 .رهیتو هم م نکارشیکه من اخمام از ا ندازهیبه من م ینگاه مین زن

 : باشه برو به کارت برس.گهیکه انگار متوجه منظورش شده م نیحام

 .کنهیم ییتو هم من سمت پله ها راهنما یبا همون اخما نیحام رهیکه م خدمتکار

 .میبخواب میخسته ام بر یلیخ نی: نگگهیبهش بزنم که م یحرف خوامیم

 .کنمیو قدم هام تا اتاقمون تندتر م گردونمیرفتارش لبام برم نیاز ا متعجب

 ای: بگهیو م زنهیم رجهیتخت ش یتنش هست رو یکه تو یتوجه به من با تنها شورتک یب میشیاتاق که م وارد

 الال... نینگ

 ...نیحام_

 گفتم بعد خواب. نی: نگگهیو م برهیو باال م شهیم یعصب یخستگ نیدر ع صداش

 چیکه ه یدوران یبودم ازش حت دهیوقتا د یلیخوب خ یول ادی یبدم م کنهیم ییزور گو ینجوریا نکهیا از

 باهام نداشت. یسنم رسم

 .ادی ی: من حوابم نمگمیمتفاوته م ششیپ قهیکه با دو د یو با حال رمیاجبار سمت تخت م به

 ده.انجام ب یدوست دار یخب کنارم دراز بکش من که خوابم برد تو برو هر کار یلی: خدهیبسته جوابم م چشم

 .کنهیو با دستاش دورم و با پاهاش پاهام قفل م کشهیکه من سمت خودش م کشمیکنارش دراز م دمغ

 اطیاروم و با احت شم،یم دنشیو من متوجه خواب ادی یمنظمش م ینفس ها یکه صدا گذرهیزمان نم یلیخ

 شمیم داریمردونه اش که سفت من دربر گرفته بود ب یدستا نیتخت و ب ینشه از رو داریکه از خواب ب یطور

 .رسونمیم به سمت پنجره اتاق مو خود

 .شمیخونه م یپشت اطیح یدرشت تو کلیکه متوجه چندتا مرد ه دمیم رونیبه ب نگاهم



 

دستاشون هست و در حال جابه جاکردنشون  یکه تو شمیجعبه بزرگ م هیمتوجه  یبهشون ندارم ول یخوب دید

 هستن.

ه سمت ب شتریو سرم رو ب کنمیپنجره رو باز م نیبه خاطر هم نمشونیخوب بب شهینم کنمیچقدر سر خم م هر

 .کشمیم رونیب

 ....برنیم نیزم ریکه دارن به ز دمیدیم حاال

 که اندازه هاشون متفاوته. ییها جعبه

 کننیمن یدگیاونجا رو بهش رس گفتیم نیحام شهینرفته بودم و چون هم یپشت اطیقسمت ح یبه حال تو تا

 یول دیرسیبه نظر م نجوریهم هم نجاینداره... خوب از ا یدنید زیجک و جونور داخلش هست و چ یلیو خ

 !!!؟یادما و بسته ها چ نیا انیجر

 .کشمیخودم عقب م شونیکار تکرار دنیکه خسته از د کنهیم دایانتقال پ نیزم ریها به ز بسته

ا ب یول رمیاتاق مهنوز خوابه به سمت در  یراحت الیکه با خ نیبه حام یو بعد از نگاه بندمیرو اروم م پنجر

 .گردمیبا تعجب به سمتش برم کنهیکه م یزیناله ر

 .شمیم کترینزد کرد،بهشیتکرار م یه دونستمیرو نم شیکه معن یا کلمه

 .کنمیو صداش م زارمیبازو م یکه دستم رو شمیهم متوجه نم کنمیم کیسرم رو بهش نزد نکهیا با

 جان؟!: گهیکوتاه م یریو بعد تاخ کنهیباز م مین چشماش

 ...یدیخواب م_

 گفتم... یزی: چگهیو م کنهینگاه م متعجب

 !یزدیهم م یحرف دی: مگه باگمیو در جوابش م زنمیراهه م یرو به ب خودم

 : ساعت چنده.گهیو م کشهیبه چشماش م یو دست دهیبه دو طرف تکون م یسر

 .یدیساعت هم نشده خواب مین_

 !؟یعنی: پس به خوابم گهیو م زنهیم یلبخند

 .ندازمیباال م یحوصله شونه ا یب

 رفتن و دور دور موافق؟! رونیخانمم با ب_

 !؟یستیمگه خسته ن_



 

زدم....  که خواستیچُرت دلم م کمی: نه بابا گهیو همونجور که روبه روم نشسته م شهیحالت دراز کش بلند م از

 االن سرحال سرحالم.

 !رون؟یب میپس بر_

 .امی یاز خونه م رونیلباس هام همراهش ب دنیکه بعد از پوش دهیتکون م دییبه نشون تا سرش

 یول برهیهمون اول من رو با خودش به سمت رستوران م یول میبر یحیتفر یقراره به جا کنمیفکر م اولش

 .ستیهنوز زمان خوردن ن

 م؟ی! ما که تازه ناهار خورد؟یچ یبرا نجای: اپرسمیو م ستمیمیدر رستوان وا یتعجب جلو با

قراره  میبر ایب ومدمیخوردن ن یبرا نجایمن ا یول میتازه خورد دونمی: اره مگهیو م رهیگیدستش م یتو دستم

 تونهیم نجایا یساعت که نه وقت شام هست نه ناهار چرا فکر کرد نیهم تو ا ،بعدینیرو بب یخوشگل یزایچ هی

 غذا داشته باشه؟!

 خکوبیر  م یکه چشم هر کس شمیشنگش متوجه مق یرو از ورود نیهست و من ا یکیش یلیخ رستوارن

 .کنهیخودش م

 و ارمیکه من ازش سر درنم یو بعد از گفتن جمله ا کنهیدر با نگهبان صحبت م یکه جلو شمیم همراهش

 .کنهیربط هست در رو باز م یکامال از نظرم ب

 بزرگ و پهن که پشتش یشخونیدر با پ ییکه درست قسمت روبه رو میشیبزرگ م یلیسالن خ هیوارد  اول

 .میشیبودن روبه رو م ستادهیوا کیش یلیدو تا خانم جوان و خ

 .کنمیم نیحام کیخودم نزد میکه داخلش هست یبه سمتشون و من با استرس به خاطر جو میریم جلو

 !؟ی: خوبگهیو م ندازهیسمتم م ینگاه مین

 اره._

کدوم  چیه یام ولرفته یادیهست... من رستوران ز بیعج یادیز نجایا گفتیبهم م یحس هی ستمیخوب ن یول

 نبودن. نجایا هیشب

 .نیخوش اومد دییبفرما_

 .نیزم ری: زگهیم یجد افهیبا همون ق نیحام

 

 حال



 

 یکه مدام رو نیشدن از خواب بلکه به خاطر دست حام ریو س دنیخواب ادیز ینه  از رو کنمیباز م چشمام

 دستم در حال حرکته.

 .... شدیدرونم خاموش م شیکه انجام دادم ات ی... کاش با کارشدمیکاش اروم م_

 ندرسویباور م نیو من رو به ا شستیگوشم م یزمزمه بودنش کامال واضح تو نیهست که در ع ییحرفا نیا

من و خودش راه  نیکه ب یفیکث یباز نیبه تموم کردن ا ستیقرار ن نینداره و حام یعذاب تموم نیکه ا

 انداخته خاتمه بده.

ه ک یاخماش بهم گره خورد که انگار اون یجور هیکرد،  رییبازم خورد رنگ نگاهش تغ یکه به چشما چشمش

 یو انتقام یگرفتار نیافتاده که به همچ یچه اتفاق دونستمیبهش ضربه زده من هستم، گرچه من اصال نم

 ختم شده.

 بلند شو...._

باهام حرف  نجوریهم متوجه شده بود که ا نیرو حام نیو ا لینه به شدت اون اوا یول کردیهنوز درد م کمرم

 .زدیم

 .شدیم شتریشدتش ب خوردمیکه م یدیوقت ها با تکون شد یهنوز دردش بود و بعض البته

دلم باهاش صاف  گهیکه سرم دراورده بود و د ییسردش برام مهم نبود چون بعد از اون بال یدستور لحن

 و هر لحظه به فکر فرار از دستش بودم. شدیوقت صاف نم چیه یعنی شدینم

 خودم بلندت کنم. ای یشیباز که گوشات از کار افتاد.... بلند م_

 دست از سرم بردار._

 دیاز دور کتفم به گوشم رس یتق یکه صدا دیبه ضرب از بازوم گرفت و کش یداد و جور رونیب یحرص نفسش

 بدنم بود.که همش به خاطر خشک شدن 

 بکشم. یبلند غیشدن ، دردش باعث شد ج دهیبعد از کش 

 هاااا؟!!! یکنیصدات رو بلند م ی: خفه شووووو... واسه چگهیو م زنهیدهنم م یپشت دست تو با

ام نگه پاه یوزنم رو تونمینم .برهیم شهیبه کجا باز م دونمیکه نم یو منو تا خود در رهیگیاز دستم م همونجور

 ریشتصادف بدنش خورد و خاک ایطوفان  هی یکه تو یسخت شده، درست مثل کس یادیدارم همه کار برام ز

 بدنم کمرم هست. ینقطه ضعف تو نیشتریشده.... ب

 یلیکه خ ارهی یبه ذهنم هجوم م میکه با هم توش بود یبار نیحموم خاطره تلخ اخر دنیبا د کنهیکه باز م در

 .شهیسفت م نیزم یرومحسوس پاهام 



 

درد  :گمیو م زارمیدست سفت شده اش م یکم جون دستم رو یبار با همون بدن نیکه ا کشهیدستم م دوباره

 دارم توروخدااا....

 تی: کارگهیم ستیپطش ن قهیکه تا دو د یو مثل کس رهیگیرو از روبه رو م شینگاه عصب شنوهیرو که م صدام

 .کنهیزخمات چرک م م،یندارم فقط حموم کن

 یراب خورمی... افسوس مخوادیدلم نم گهیچون من د شه،یخورد نم یول رهیم شیتا لب لب شکستن پ بغض

مشت عذاب و خاطرات بد  هیاالن فقط و فقط  مشیندار گهیو االن د میداشته باش میتونستیکه م یزندگ

 باهامون همراه.

و وارد حموم  رهیگیخودش بغلم م رمیکند راه م یلیهم از نطر اون خ دیو شا رمیهنوز راه نم نهیبیم یوقت

وض و کجا ع یک دونمیکه نم ییو درست همونجا لباسا برهیبعد از قفل کردن در من رو به سمت دوش م شهیم

زخم  یواقعا داره رباس رد از رو هک یاروم طور یلینه با خشونت خ نباری... اما اکشهیم رونیشده رو از تنم ب

 .دارهیرمب

 و جبران یاصل یباشه... گرچه نابود یواقعا همه جام پر از نابود ترسمیدارم از نگاه کردن به بدنم... م ترس

 هست که به روحم خورده. یقیزخم بزرگ و عم نیهم ریناپذ

 .فرستهیم رشیکردن دماش من رو ز میو بعد از تنظ کنهیخودش اب رو باز م اول

 دهیه نمبا دستاش اجاز یول کنمیامتنا م ستمیوا رشیبخوام ز نکهیبدنم از ا یقطره به رو نیبا برخورد اول گرچه

 کنهیدستش از دور کمر برهنه ام ول م شهیم یبرام عاد زیکه همه چ یدرست زمان داره،ینگه م رشیو من رو ز

 .کنهیم زیدر هست او رکه کنا یزیاو یرو کشهیم رونیخودش لباساش رو از تن ب نباریو ا

و با کف کردن دستاش اروم به سمت  برهیکه اونجاست م ییزل زدم که دستش سمت شامپو ینامعلوم یجا به

 .ارهی یبدنم م

ن رو ازت ذره سالم بود هی نیکن تا هم یکم با اعصابم باز نی: نگگهیکه با تشر م کشمیعقب م یاراد ریغ بدنم

 نگرفتم.

باشه...  یاندازه روان نیبه ا کنمیرو صرفش م میجوون سال از عمر و ۵که  یاون کردمیوقت فکرش نم چیه

 ...ااایلیحسرت خ شهیداشته باشم م نیکه قراره با حام یزندگ کردمیبا خودم فکر م شهیهم

 گفت،یاش برام م گهیخوبش و هزارتا حسن د افهیاز دوست و اشنا از ادب و ق یدیهمراهم م یکه کس یوقت

 یارهااخالق ها و رفت نیپوشوندن ا یباشه برا یفقط لباس نایهمه ا دیشا گفتیبود که م یکاش اون موقع کس

 ترسناکش.

 کجا از برخورد کف دستاش به دور نموند. چیو ه دیکشیبدنم م یرو همه جا شیکف یدستا



 

 .تونمینم گهید_

به  بار نگاهش نیکه ا کنمیگفتم، پس دوباره تکرارش م یبا عث شد که نفهمه من چ االتشیخ ایاب  یصدا

 : ارزشش رو داشت؟گمیم لیدل یو من ب شهینگاهم دوخته م

 !؟یچ_

 واست نبوده ارزشش داشت؟! گهید زیابراز عالقه کردن که انتقام چ یسال به کس ۵سال وقت تلف کردن...  ۵_

م با تن گر زد خیکه از برخورد تن  رهیگیبغلش م یتو یو من رو مثل عروسک دهیانگار که نشن رهیگیازم م نگاه

 و دلتنگ. شهیم یدرونم تو خال میزاریگرفته اش با وجود تمام ب

 ارزوم بود و حاال.... یزمان هیکه  یاغوش نیا دلتنگ

 یور دهیم چیپ یکیدور کمرش حوله کوچ نکهیاز ا بعد .ارهی یم رونیو من از اونجا ب چونهیپیرو دورم م حوله

 نکاریاگه ا دونمیرو م نیا یول دونمی: ارزش رو نمگهیو م نهیشیو خودش هم همونجور کنارم م نشونتمیتخت م

 منتظر بابام نگاه کنم. یو به چشما ستمیسرپا وا تونستمینم گهید دادمیو انجام نم

 بزنه؟! یبه من حرف خواستیبود که نم یقصه ا نیا یکجا گهی...؟! باباش دباباش

 !ه؟یاصل ماجرا چ یگیچرا نم_

 کنم. فیکه برات تعر ستی: به نفعت نگهیو م ندازهیسمتم م ینگاه مین

دن کردم تا مرز ز فشیخودم تعر یبار برا هی: گهیو م ستهیمینگاهش کنم که همونجور پشت به من وا منتطر

 رگ جلو رفتم.

 .شدمیخود به خود حبس شد و من تازه داشتم متوجه عمق فاجعه م نفس

 نکردم باهات.... ی: چرا من؟! من که کارگمیحنش گرفته مل یکه از سرما یلرز با

 .یهست لهیگفتم که تو فقط وس_

سر  واریو به سمت د رمیگینگاه ازش م عیکه سر کنهیو حوله رو از دورش باز م رهیم یقد نهیسمت ا به

 .چرخونمیم

نداره، چون  یتیمن اهم یبرا یتا بهم بفهمونه چقدر کارم مسخره هست ول کنهیصدادار نثارم م یپوزخند

 اندامش رو. یقسمت ها نیتر ینه خودش رو نه خصوص نمشیبب خوادیدلم نم گهید

 و باهاش چشم تو چشم شهیم دهیکه نگاهم به سمت باال کش ادییشلوار دوباره به سمتم م دنیاز پوش بعد

 .شمیم



 

 .یاستراحت کن یپس امروز وقت دار م،یریفردا با هم م_

و با همون شکل شروع به  زارهیسرم هست م یکه رو یحوله ا یو به دنبالش دستش رو زنهیحرف رو م نیا

 .کنهیخشک شدن موهام م

 : لباسام....گمیو م زارمیدستش م ینم موهام دستم رو بایاز گرفتن تقر بعد

 .یبمون دیبا ینجوری... فعال همارنیزنگ بزنگ ب دی: باگهیو م ستهیمیاز حرکت وا دستش

 .کنهیتخت بلندم م یو از رو کنهیکه دستش بند بازوم م رمیگیازش محرص نگاهم  با

 یارک چیتوان ه گهیتوان صحبت کردن باهاش رو ندارم، من د یذهنم هست ول یسوال تو یهستم کل متعجب

 و شکسته تر شدم. رتریسال پ ۳۰اتفاق  نیرو ندارم از درون بعد از ا

اغراق  مکردیو هر بار با خودم فکر م دمیفهمیشدم حرفش رو نم ریشب پ هیکه من  گفتیعمه بابام م یزمان هی

 حاال باور کرده بودم حاال که به سر خودم اومده بود باور کرده بودم. ی؟!! ول شهیمگه م کنهیم

 .ادی یبر نم یکار چیکه از عهده ه نیحام یشده بودم برا نیتریجون پشت و یدرست همون عروسک ب من

 یسرم با سشوار یو بعد از برداشتن حوله از رو شونهیگذاشته م نهیا یکه روبه رو یمدل دار هیچهارپا یرو من

 .شهیم سمیخ یاوردتش مشغول موها یک دونمیکه نم

 االتیتا البه الشون رو خشک کنه خ کشهیم یموهام رفته و هر کدوم به سمت یاون البه ال یکه دستا همونجور

که االن هست رسونده  یینجایام به ااندازه یکه من با غفلت ب یاون زمانبه  کنه،یمن هم به گذشته پرواز م

 بودم.

*** 

و به و ما ر دهیتکون م دییتا یکه اون دو تا خانم سرشون رو به معن یوقت یول فهممینم نیزم ریاز ز منظورش

 .شهیم شتریتعجبم ب کننیم ییراهنما یاشهیسمت اسانسور تمام ش

 بود؟! یچه جور رستوار نی؟! ا یچ یعنی

 رو فشار داد. نیدهم یعنیطبقه  نیدکمه خر نیحام نیزم ریبود که برخالف ز نیتر ا بیعج

 ...نیحام_

 ساکت بمونم. نیاز ا شتریب تونستمینم گهید

 .ینیبیخودت م یهمه چ می: صبر کن برسگهیو م دهیم لمیتحو یلبخند نیحام

 اخه؟!!!...._



 

 کردیفرق م نییرنگ که با طبقه پا یاب یدستش سفت کرد و به محض باز شدن در اسانسور با سالن یتو دستم

 ییونایو ح ی... پر از ماهیومیاکوار سقف .شمیکنم متوجه سقف م لشیو تحل هیتجز خوامیو تا م شمیروبه رو م

 .دونستمیکه من اصال اسمشون رو نم

 .یبش شدیباالشون م متیرنگشون متوجه ق ییطال یهم از قابهاکه نگفته  ییپر بود از تابلوها وارید کنار

 ومیباز هم اکوار شدیبود که م رهیدا یکیکوچ یپا هم به اندازه ها ریاونجا نبود و ز یجز چندتا خدمه کس به

 .دیرو د

 ..... استیو در یمهرداد عاشق ماه_

 یو بعض رفتیپاهام گرفتم و به چهره خونسردش دادم که در کنارم راه م رینگاه از اطراف و ز نیحام یصدا با

 تا با خودش ببره. دیکشیدستم رو م ستادمیمیوقتا که من از حرکت وا

که همون نگهبان کنارش با احترام برامون بازش  میدیو بزرگ رس دیسف یبه در یاز اون سالن طوالن باالخره

 کرد.

هر رو ش ویکه و یپنجره بزرگ شتریب زیاز همه چ یروبه رو شدم ول یگرد سبز رنگ یها زیباز شدنش با م با

به خاطر ستون قابل  ییقسمت ها هیکه دور تا دور سالن رو پوشونده و فقط  شهینظرم جلب م دادینشون م

 .ستین دید

 ازش گذشته بود. یبه سمتون اومد که به نسبت سن و سال یمرد

 .یاومد یر باباش، چشممون روشن کردخان.... شاه پس نیسالم حام_

 :سالم مهرداد خان.گهیم ستیمعلوم ن ادیکه ز یو با لبخند دهیدر جواب دست دراز شده مرد رو فشار م نیحام

که در حال پخش هست تازه  میمال یقیبه خاطر اون موس شنومینم یزیبعد از حرف اروم که من ازش چ مرد

 .بای: سالم خانم زگهیو م ندازهیباال م ییکه ابرو کنمیم یچشم شدن سالم اروم یبا چشم تو شهیمتوجه من م

 : جمعشون کن تا واسط جمع نکردم مهرداد خان.گهیم نیلحن حرفش که حام نیاز ا رهیهم م یتو اخمام

 باور نکردم اما انگار.... یبودم زدواج کرد دهیاووو ... شن_

 همسرم هستن. نینگ_

 بنده. یحیبه اپارتمان تفر نی: خوشبختم.. خوش اومدگهیو م کشهیمپشت موهاش  یدست مرد

 ممنون._



 

 دنیا رسب نیکه حام کنهیم ییراهنما شدیمرکز سالن م بایحرف ما رو به سمت قسمت سالن که تقر نیاز ا بعد

 و دستش پشت نهیشیو بعد از نشستن من خودش هم درست کنارم م برهیبه کاناپه گرد من رو به سمت م

 جلو... جز منم بکش: شالت گهیگوشم م ریبغلش نشسته بودم، ز یتو قایکه من دق یو جور ندازهیمبل م

 ور اون ور  نباشه. نیا نقدریچشمات ا

 ....یچ یعنی نی: حامگهیو م رهیهم م یتذکراش تو نیاز ا اخمام

 .هزنیگوشم حرف م ریز داد،یشار مشد وهمونجور که من رو به خودش ف دهیچیدستش دور شونه ام پ نبتریا

 نباش. یعنینباش  ینجوریا گمیم یرو چندبار بگم... وقت ینکن هر چ یکار هی نینگ_

بار با اومدن همون مهرداد  نیو ا دارهیاز روم برم تیباالخره نگاهش رو با رضا کشمیجلو م کمیشالم رو  ناچار

: چه خبره مهرداد خان؟! گهیو م زنهیم یلبخند نیهست، حام یو چندتا خدمه که دست هر کدوم انواع خوراک

 ؟یدینکنه باز واسه من نقشه کش

. ..ستین یراحت باشه خبر التی: نه خگهیو م ندازهیهم م یما نشسته بود پاهاش رو یکه حاال روبه رو مرد

 سر تو شاه پسر کاله بزارم؟! تونمیبعدم مگه من م

 یها یاون خوراک دنیکه خدمه با اشاره مهرداد مشغول چ دهیکه به غبغبش داد سر تکون م یبا باد نیحام

که دعوت نشدم.... البته اگه قبل از اومدن  ی: به مناسبت جشنگهیکه مهرداد م شهیو خوشمزه م متیگرون ق

 .گرفتمشیجا براتون م نیمفصل تر هم یگفتیم

 بوده؟! یواسه چ یدونیخودت که م_

 خانم؟!!! دیکنینم ییرای: چرا از خودتون پذگهیدو بودم م نیحرف تماشاگر ا یخان به من که ب مهرداد

معروف اشپزم  یها ینیریش نیزخم زدن واسش از ا یبه جا کنهیم یا بهی: خانومت غرگهیم نیرو به حام بعد

 بزار.

اد و در جواب مهرد رهیگیو به سمتم م زارهیداخل بشقاب برام م ینیریو ش دارهیدست از دور شونه ام برم نیحام

ه ک یبخوام زخم بزنم؟! من یچ ی: من براگهیسن و سال باشه م نیا یتو کردیجوره فکر نم چیخان که من ه

 از هر کس زخم خوردم. شتریخودم ب

کامال  شیو تا شکالت کاکائو کشمیهدف طرح م یظرف ب یکه با چنگال رو ستیبرام اصال مفهوم ن حرفاشون

 بشقاب پخش کنم. یرو

 بابا در چه حاله؟!_

 .شهی: مثل همگهیهم توش بود م گهید زیکه جز غم چ ییبا چشما نیسوال من هم سر باال اوردم که حام نیا با



 

 مرد رو باز کنه؟! نیهمه دکتر چرا نتونست قفل زبون ا نیا دمیمن نفهم_

 .دهیسرد و خشک جواب م نیحام

 حرف زدن. یرش کنه برامجبو تونهینم یکس چیخودش بخواد وگرنه ه دیاون با_

 لمیف یاطراف که همون سبز رنگ بودن و من مثلشون رو فقط تو یزهایبعد مهرداد به م یا قهیچندد سکوت

 !؟یکنی: شانس امروزت امتحان مگهیو م زنهیبودم اشاره م دهید یمخصوص شرط بند یها

 هست؟! یبرد من شانس یکنیتو هنوزم فکر م یعنی: گهیم یخون یکر یبا حالت کنهینثارش م یپوزخند نیحام

 پسر شاه. ستیدر کار ن یشانس چیکه ه یامروز بهم ثابتش کن یتونی: مگهیبدجنسانه م مهرداد

 رونیب میزودتر برگرد خوادیدلم م شترویب میکه توش هست ییجا نیمتعجب از ا دهیم نیکه به حام یلقب از

 .ستیهوا ن کنمیو فکر م کنمیم یاحساس خفه ا

 .زنمیم امیبراش پ میبا گوش شهیکه مشغول حرف زدن م نیحام

 "!م؟یریم یک"

 باالفاصله امیو با خوندن پ کشهیم رونیاون رو ب شیگوش یاومدن صدا با

 .سهینویو در جوابم م کنهیهم م یتو اخماش

 "بهت خوش بگذره. نجایمگه؟! من تو رو اوردم که ا یبچه شد"

 .کنمیم پیش تااپس بر... شدینم یکه زور خوشگذروندن

 "هم دارم. یاحساس خفگ گدرهیاما نه تنها بهم خوش نم"

 ای یخان باز نیشد حام ی: چگهیتو دستش م یدنیکه مهرداد با خوردن نوش شهیبلند م امکشیپ یصدا باز

 !؟یباز امکیمشغول پ نجایا ینیبش یخوایم

که کنارش  یو به من شهیاز حرص م نیمشخصه که باعث نفس نفس زدن حام یادیز ندازهیکه م یا هیتک

 .ندازهیم ینشستم نگاه عصب

بازم هر جور  یکنم برات... ول یابرو دار خوامی: اخه مگهیروش  هست مروبه یجواب مهردا که با پوزخند در

 نداره. یرادیباشه ا شهیامروزم مثل هم یخوایحاال که م یراحت

 برنده اس. یک شهیمعلوم م یاخر باز یلبگو و خوادیدلت م یخان.... بگو هر چ نیباشه حام_

 بانو؟! دیای ی: شما نمگهیرو به من که خسته و کالفه هستم م بعد



 

 ....  امی ی: نه، تو برو منم االن مدهیمن جواب م یجا نیحام

 .نیهر جور راحت_

 !؟یند یرو سوت قهیچند دق یتونیم نی: نگگهیم ضیبا غ نیاز رفتن مهرداد، حام بعد

 بشم. تیکه بخوام باعث شرمندگ یاریمنو ن یتونستی: مگمیکه با صورت گرفته م خورهیبرم بهم

 نیه دهیکه ترس کشهیحرف بعد با گرفتن بازوم من به سمت خودش م یاونم ب کنهینگاهم م قهیچند د اول

 .گمیم یکوتاه

 !؟یزنیبا من حرف م ینجوریتا حاال ا ی:از کگهیم داشتیاز صورتش ترس برم م شهیکه هم ی، طور یعصبان

 ....یحام_

 .ینیشیم نجایهم گردمیبشنوم تا برم یزیچ خوامی: نمگهیو م کنهیبا شدت ول م بازوم

 !زد؟یباهام حرف م ینجوریمگه من بچه بودم که ا یچ یعنی

تو  نجایهم االن که من رو اورده بود ا نیهست؟! اون از صبح ا مونیروز عروس یامروز فردا دونستینم یعنی

 بشه. یخودش مشغول باز

گه ا کنمیاومده و احساس م نییکه اشک از چشمم پا امییبه خودم م یوقت رهیو م زارهیتنهام م یک فهممینم

 .شمیجماعت رسوا م نیا نیب شتریخودم رو جمع نکنم ب

 دنیو با در خودم نباریالبته ا ادیتا ب مونمیو منتظر م کنمیاشکام پاک م یکیکه همون نزد یدستمال کاغذ با

م رو و بغض کنمیبهتر بگم ناراحت م ای کنمیهست سرگرم م نیکه تنام از خودم و حام میگالر یتو یعکسا

 .شتریب

گار که ان ادی یبه سراغم م یاونقدر که حس چرت زدن و خستگ شتریب ایدو ساعت  دونمینم کشهیطول م ادیز

 فراموشم کرده. یجد یجد

رفته  دشایبله  شمیکه متوجه م کنمیکه نشسته نگاه م ییو به سمت جا دارمیکه همراهم هست رو برم یفیک

... 

 از خونه اورده. رونیدستش شد که انگار نه انگار من هم با خودش به ب یتو یغرق اون کاغذها یطور

 کجاست؟! سیسرو دی: ببخشگمیخدمتکار م دنیطرز برخوردش که با د نیاز ا رهیگیم حرصم

 .نهکیاشاره م شد،یم لیتبد یکیبار یرنگ که به راهرو یا روزهیف یو به قسمت ندازهیبه من م ینگاه مرد



 

توجه م یول شمیو روبه روشون رد م زیاز قصد از کنار م بایتقر نکهیو با وجود ا رمیکه اشاره کرده م یسمت به

که  یجهنم نیاز ا خوادیرفتن دلم م سیتوجه به سرو یاونقدر بد که ب کنه،یحالم رو بدتر م نیو ا شهیمن نم

 .ادمبهش ند یخبر چیه نکهیمن رو توش اورده فرار کنم بدون توجه به ا

 یاگهیمتوجه چندتا در پشت سر هم د یومیهمون سالن اکور یکه تو گردمیرو برم میرو که اومد یراه همون

 .رسهیازشون به گوش م یبیعج یکه صداها شمیهم م

ه ک یکس یحت ستنیکدوم ن چیاون همه خدمه ه نکهیتر ا بیکدوم اتاق هست.... عج قایدق دونمیمن نم اما

 .شدینگهبان در محسوب م

اعت چند س نیحوصله شدم تو ا یاونقدر ب یکه بخوام سرک بکشم ول ستین یکار درست گمیبا خودم م اول

 رو ارضا کنم. میکنجکاو خوادیکه دلم م

 یر کاره یول رمیدر م نیبه سمت اول نه،ینب طیشرا نیا یتو یمن رو کس نکهیاز ا یوجود استرس و نگران با

دم انجام ب خواستمیکه م یشده از کار مونیو پش کنمینثار خودم م یاحمق ستیدر کار ن یباز شدن کنمیم

 .شنومیرو از فاصله دورتر م یفیضع غیج یکه صدا رمیعقب م

 .کنمیکه صدا رو دنبال م دونمیرو م نی.... فقط ا دهیم یچه معن نیا دونمینم 

 .تونمیرو م یبازشون کنم که باالخره چهارم کنمیم یبه هر کدوم از درها سع دنیبا رس 

 و دهیاحساس حالت تهوع بهم دست م رسه،یکه به مشامم م یبد یو با خوردن بو کشمیبه داخل م یسرک

 یوت دیاز قبل شده که چرا با ردتیشد میکه کنجکاو شمینم نیخوب منکر ا یول رمیسرم رو عقب م عیسر

 !اد؟یب ییبوها نیهمچ یکیش یجا نیهمچ

 یکه به جز روپوش ماسک هم رو نم،یبیمخصوص م یکه چند نفر رو با روپوش ها برمیرو اروم داخل م سرم

 دهانشون هست.

 .دمیچسب رهیکف دستام تماما عرق کرده و به زور از دستگ ادمیخاطر استرس ز به

 باشه. بایز یجا نیکه جزو ا ییتا جا مونهیها م شگاهیازما هیشب شتریاتاق هست ب یتو یکم نور

رم بار با چرخوندن س نیو من ا شهیم دهیتر از قبل شن کیبار نزد نیا غیج یبه داخل اتاق برم که صدا خوامیم

که  ییهاریبسته شده و تخت به حالت معلق با زنج یتخت یکه کامال برهنه رو شمیم یبه سمتش متوجه کس

 .رو درست کرده یهست، منظره ترسناک زونیاز سقف او

 ااا.... !، ه؟یو داد کن غیج یخوای: چقدر مگهیهست م هیداره و متفاوت تر از بق یکه پوشش خاص ییاز اونا یکی

 .رسهیشخص به گوشم م یصدا نباریا



 

 ات بده.صفتا نج وونیبشه من رو از دست شما ح دایخراب شده پ نیا یادم تو هیتا _

 جانیا یدی.... که هنوز نفهمیچقدر نادون گهی: تو دگهیو م کنهیاز پشت اون ماسک م یخنده وحشتناک مرد

 ا ارزش.البته... جعبه ب کنهیم دایما پ یحکم همون جعبه رو برا گهید نیبعد از ا ست،ین یراه برگشت چیه گهید

 بستنش؟! طیشرا نیا یکنن که تو کاریباهاش چ خوانیم یعنی دارهیبرم ترس

 .شهیاز دستم ول م رهیو دستگ رهیم عقب

ر حال د ییکه توش نشسته چه اتفاقا ی...؟! اطالع داشت درست کنار اون سالنکردیم کاریچ نجایا نیحام اصال

 افتادن هست؟!

 .خورهیزنگ م میهمون لحظه گوش یول بندمیرو اروم م در

نطور همو شمیو تازه متوجه م امی یم رونیگذشته هست ب الیفکر و خ یاز هر چ شهیم دهیاتاق که بهم کوب در

 تخت نشستم. یخشک شده و بافته شده رو یبا موها یحوله به تن ول

 رو متوجه نشده بودم؟! یزیچ چیتمام مدت من ه یعنی

 .میکه قراره فردا بر شدیم یاداوریسرم در حال حرکت بود و مدام بهم  یحرفش تو هی اما

 دور از خانواده ام ببره... ییاون به خواستش برسه و من رو به جا زاشتمیم دینبا من

 هر طور که شده. کردمیفرار م دیبا

اما دلم  کردیباهام درد م نیکه خورده بودم و حرکت تند حام ییکمرم به خاطر تکون ها نکهیوجود ا با

 ز کار بگذره.بزنم تا کار ا یو تنبل یالیخ یمورد به ب نیلحظه هم خودم در ا هی خواستینم

 ردمکیم دایپ یفقط راه دیپس با زد،ینم یاون پدرش که حرف یهمه خطرناک بودن... حت انشیو اطراف نیحام

 تا با خانواده ام حرف بزنم.

تن  یاتربیز یکه برام روز یو با نفرت از تن چرخهیلباس بود م یبه اون که هنوز ب نگاهم شه،یاتاق که باز م در

 .رمیگیمردونه بود رو م

 حرکت ازت. نیا نمینب گهیدفعه د_

 واسم مهم نبود. گهیهم د دشیتهد

که کم از ادم فلج ندارم رو  یتا من ادی یو بعد خودش به سمتم م زارهیتخت م یکه دستش بود رو سهیک

 بپوشونه.

 .افتمیحال و روز ب نیسرم اورد و باعث شد من به ا ییواسه بال بخشمشی... تا اخر عمرم نمزارمیب ازش



 

زدن که همش از نظر من حروم بود چون من  دیدست زدن و د یلباسا به تنم البته بعد از کل دنیاز پوش بعد

 : بابا جونت زنگ زده بود.گهیو م نهیشیتخت م یکنارم رو میدیاون رو شوهر خودم نم گهینبودم چون د یراض

 هی: ها چگهیو م زنهینه که پوزخند م ایداره  قتیتا بفهمه حرفش حق چرخهیبا شدت به سمتش م سرم

من فقط  یبرا یبرج زهرمار بود نیچند روز که ع نیتو ا زنه؟ی! دوباره چشمات داره برق م؟یخوشحال شد

 نه؟! یریبگ افهیق یبلد

 یا یساعت رو با قسمت و نیکمتر ستیبرات خوب ن ی: سفر طوالنگهیبزنم که خودش م یپوزخند خوامیم

 رو رزرو کردم. مایهواپ یپ

 که قرار نبود برم مهم بودن؟! یمن یحرفا برا نیا کردیم فکر

: تمام مدت .... گهیو م ارهی یم رونیبود رو از جلدشون تک تک ب زیم یکه کنار تخت رو ییقرص ها جعبه

درم و ابه قرص دادن به پدر و م گذشت،یکردن م حیو تفر یو با باز بودیم دیدروانم با نیکه بهتر یتمام زمان

 کردن بهشون گذاشت. یدگیرس

رفتم گ یافسردگ یماری: سه سال بگهیو م کنهیرو با پارچ اب پر م وانیام که لصورتش و حرکاتش زل زده به

 نیمسبب تمام ا دمیفهم یچشمام بعد از اون وقت یاونم بعد از مامان ... درست بعد از پر پر شدنش جلو

 .هیک دمیکه کش ییایبدبخت

من و خانواده ام خواسته رو تک تک به رخش بکشم.... تا  یکنم تا هر اونچه که برا یخودم اومدم تا تالف به

 .یزندگ ییهویهست درد عم خانواده، درد سرد شدن  یچه درد نهیبب

و به محض قورت دادنش اون هم بزور به خاطر  کنمیدهنم باز م ریکه با تاخ رهیگیدهنم م یرو جلو قرص

 .چسوبهیرو به لبام م وانیز اندازه گلوم، لا شیب یخشک

 دراز بکشم. کنهیکه بهم داد، کمک م یاب وانیاز خوردن قرص ها دو ل بعد

از  ریغ م،یکه هست یرو از سفر تیو خوشنال یشگیهم یفقط حرف ها یول یتا باهاون حرف بزن زنمیزنگ م_

 .زارمیزنده ات نم نیباشه نگ نیا

 حالم زنده بودنه؟! نیاالن ا کردیفکر م واقعا

 .زنمینم خوادیکه م یاز اون ریغ یکه حرف کنهیم افتیرو در نیاز سکوتم ا باالخره

 .دارهیکنار گوشم نگه م یو گوش رهیگیرو م شماره

و به الو ... ال دمیکه پر از اشک شده فقط گوش م ییو من با چشما دارهیرو برم یاز دو تا بوق مامان گوش بعد

 کردن هاش.



 

ا که با حرص در حال تماش نیحواسم به حام شهیو صورتم از درد جمع م شهیکه از پهلوم گرفته م یشگونین با

 .شهیکردنم هست جمع م

 زود باش حرف بزن تا شک نکرده... _

 الو مامان._

 .کنهیهم م یتو شتریرو ب نیحام یگرفته ام مامان رو متعجب و اخما یصدا

 ه؟ینجوریت امامان جان؟! چرا صدا ییجان تو نینگ_

 زدنامه. غیو ج ادیز یخوبم که... فکر کنم از شاد هی: چه جورگمیو م دمیبزرگم رو قورت م بغض

 بهتون مامان جان؟! گذرهیخوبه؟! خوش م نی: حامگهیراحت شده م الشیکه خ مامان

 ....یلیاره خ_

 .کشهیدوباره با چشماش برام خط و نشون م نیحرف که حام نیبا ا کشهیم ریت قلبم

 ! اونا خوبن...؟یچ ییبابا و دا دیشما خوب_

 .شنیغافل م یاز همه چ گهیکه غرق کار بشن د یدونیوقت سرکارن، م نیاونام خوبن، طبق معمول تا ا_

ه مثل ک نیفرار از نگاه به حام یو برا کشمیم سمیخ یبه چشما یبودم... دست تشونیکه چقدر دلتنگ حما اخ

 !؟یی: پس تنهاگمیو م زنمیتنم بود زل م یکه رو ییکنارم نشسته بود به پتو یجالد

کرده ن ییبشنوه خدا ینجوریمادر به حال صدات بکنااا... بابات صدات رو ا یفکر هی نینگ یاره مامان جان... ول_

 .شتونیپ ادیکه همون لحظه حاضر ب شهیاونقدر نگرانت م

 یدیفهمیاگه خودت م یدونستی، تو چه مهستم یمن االن تو چه حال یدونستیمادر ساده من... تو چا م اخ

 یتو چ ،یرسوندیسرم اورده چه طور بدون فکر خودت رو هر جا که بودم م ییشرف چه بال یب نیحام نیا

 فلج بودم. نییتر بود االن از کمر به پا یخورده کار هیکه اگه ضربش  یدونیم

بلند بلند زار بزنم و بهش بگم، بگم تا مثل  خوادیو دلم م شهیذهنم مرور م یحسرت و اه تو یبا کل نایا همه

 من رو پنهون کنه پشت دامنش. دمیترسیم یزیهام که از چ یبچگ

 پسرم اونجاست. نیحام یراست_

 .نجاستی: اره دامادتونم اگمیو م زنمیم نیحام یپر از زهر به رو یپوزخند

 شک کرده یزیمامان ساده من به چ کنهیم الیحتما خ کشه،یبعد ابروهاش تو هم م کنهیاول تعجب م نیحام

 مثل تخم چشمش بهش اعتماد داره. گهیاما خبر نداره که اون د



 

 .کنهیقطع م یحرف زدن گوش قهیاز ده د بعد

 االن هاااا؟! یابغوره گرفت یواسه چ_

خدا : تو رو گمیو م رمیگیدستام م یشده به حالت التماس دستش تو یختیچه ر قایدق دونمیکه نم یا افهیق با

 باشم. شتیپ نجایا خوامینم گهیفقط طالقم رو بده... من د زنم،ینم یبزار برم... بهشون حرف

 صداتو ببر تا خودم خفه ات نکردم. نینگ_

خوش  یور ستیتا بهم بفهمونه قرار ن رهیگ یرو ازم م ضی.... با غکشهیم رونیدستام به ضرب ب یاز تو دستش

 نشون بده.

م تا التماسش کن شتریبار ب نیو ا رمیتا جلوش رو بگ خورمیم یکه تکون شهیتخت بلند م یاز رو همونجور

 دست از سر من برداره.

 .گمیم یو اخ کوتاه کنمینخوردم که احساس درد م یتکون هنوز

 !قا؟یدق یکنیم یچه غلط ی: دارگمیبودن بدنم م زیخ میو با حالت ن چرخهیسمتم م به

 تو رو...._

 خفه شو.... نینگخفه شووووووو _

ارش رو به سمت اتاق  گهیبلند بود؟! پس چرا د ادیواقعا ز ایبلند بود  یادیمن ز یدادش برا یصدا دونمینم

 ! کشوند؟ینم

موهاش عقب  یبا کالفگ زنهیدر حال که طول اتاق رو قدم م نیکه حام زنمیبه افکار بچگانه ام م یپوزخند

 گمیتم االنم م۴!... صد بار گکنم؟یمن تو رو ولت م یفکر کرد! ؟یفکر کرد ی: تو با خودت چگهیم ده،یم

 .کنمیهم تا خودم چالت نکنم ولت نم یریبم

 یرو به در ورود نیکه حام دمینگاهم رو چرخم م نیضربه به در متعجب از صورت برافروخته حام یصدا با

درالمصب....  نیا یرو یزنیدارکوب متو هم که هر بار هربار مثل  یخوایم ی! چه؟ی: هااااا ارش .... چزنهیداد م

 !؟یدخالت کن خوادیمگه نگفتم دلم نم

 از عمارتت کارت دارن._

 دلخور شده. یحساب نیفهموند از لحن حام شناختمشیسرد و دلخورش به من که خوب نم یصدا

 .کنهیدوباره در قفل م رونیو بعد از رفتن به ب کنهیبا اعصاب داغون در باز م نیحام



 

 نمیبب رو زایچ یلیخ دیمن با دونهیم یفرصتم هست... اما ک نیامروز اخر کنمینفس نفس افتادم احساس م به

 .ستین نیمن و حام انینقطه پا نجایا دونهیم یبه چشم بعد ... ک

تماما اثارات داروهاست که  دونمیکه م شهیکه چشمام خود به خود بسته م کشمیتخت دراز م یرو دوباره

پس روح خسته و  کنمیداروها فقط درد جسم رو کم م نیا یهستن تا درد رو کمتر بفهمم، ول یمسکن قو

 !؟یچ دمیضربه د

به  و خودم رو کنمی... چشم باز نمکنمیهست چشم باز نم نیباز هم حام نکهیتکون خوردن تختم به فکر ا با

 ینچه جور امتحا یزندگ هیرو نیا دونمیهوام رو داشته و نم شهیکه هم یبه اون باال سر سپارمیم سپارم،یخدا م

 .رهیگیهست که ازم م

 !ن؟یداریخانم... ب نینگ_

 .شمیکه با ارش که چشماش پر از اضطراب هست روبه رو م کنمیوحشت چشمام باز م با

 ....نجایشما ا_

 نیینجایچرا ا نیهسا یشما ک دونمیاومدم ... نم یبدم چرا و چه جور حیهست که توض یوقت تنگ تر از اون_

 یکامال ب نیو در مقابل حام نیکه شما زن هست دونمیرو م نیسرتون اورده فقط ا ییبال نیچرا همچ نی، حام

 نیانجام بدم.... پس بهتر یکار نیکه نتونم همچ نیبهم حق بد یبدم ول تونیفرار خواستمیدفاع... از روز اول م

 داریاز خواب ب نیتا حام دیمن توجه کن یشما خب به حرفا دیدادن شماست، فقط با یراه فرار نیراه و اخر

 .نیبر نجاینشده از ا

 خانم حواستون به من هست؟! نی: نگگهیو پر استرس م یکه حرص کردمیشده بهش نگاه م مسخ

 .کنهیبه ساعد دستم اشاره م ارهی یدستش باال م یرو تو یکه امپول دمیتکون م سرم

 هست. نیداشته باش یو انرژ دیکمتر درد رو حس کن نکهیا یبرا نیا_

 !د؟یبلد ی: رانندگگهیو م کنهیرگم فرو م یکه سرنگ رو تو زنمیحرف باال م یلباسم ب نیاست

 .امیب نییکه از تخت پا خوادیو ازم م کنهیلب زمزمه م ریز یکه خبه ا دمیهم فقط سر تکون م باز

چون من  ستیخواب ن نایکدوم از ا چیه شهیکه باورم م امی یم رونیو تازه از اتاق ب رمیاروم همراهش م اروم

 .دمیرو تا به حال ند نجایا

 .امیکه ب کنهیبا دست اشاره م ستادمیحرکت وسط راهرو وا یب نهیبیم یوقت

 .ادیب شیتا کمتر واسم سوال پ کنمیبار به اطرافم کمتر توجه م نیو ا رمیپشت سرش م دوباره



 

 هیتا  زنمینم یاما حرف برهیامونم رو م جهیاحساس حالت تهوع و سرگ رمیم نییپا چیمارپ یاز پله ها یوقت

 نشه.... مونیوقت فرشته نجاتم پش

 .هریگیبه سمتم م دارهیرو برم یدیاونجا کل زیم یعمر گذشت از رو هیمن  یبه در خونه که برا دنیرس با

اش به خودت مربوطه،  هیدور شو... بق نجایو شش هست ....فقط با سرعت نور از ا ستیپژو دو یمشک نیماش_

 اوردم. ریرو گ چییخودم سو یگی، م یحق اسم بردن از من رو ندار دیفهم نیحام ای یافتاد ریاگه گ

 .زنمیپر از تشکر م یبه روش لبخند رم،یگیرو از دستش م چییسو

لم نه وقت نه حا ینم ولبوسه بارونش ک کردیکه در حقم م یبغلش بپرم و به خاطر کار یتو خواستیدلم م 

 .دادیکار رو م نیاجازه ا

 برم. رونیبه محض در باز شدن به من اشاره کرد که به ب که

 یزنگ بزن به خانواده ات رانندگ یدیکه رس ییجا هی: مراقب خودت باش به گهیدر بودم که م یجلو هندز

 ...یو نشستن واست خوب ن ادیز

 کجاست؟! قایدق نیازش بپرسم که ماش رهیم ادمی یو من حت بندهیصورتم م یدر رو گهیرو م نیهم

 .رسمیتا به اسانسور م رمیدر بزنم پس راهم رو به سمت جلو م ایهم به عقب برگردم  تونمینم

ساختمون  نیچون ا دمیهست رو فشار م  Aبه اسم  نگیپارک نیکه اول نگیو دکمه پارک شمیاسانسور م سوار

 طیشرا نیا یتو کدوم طبقه اش هست.... تو نیماش نیا قایدق دونمیداره... من نم نگیالمصب سه تا طبقه پارک

 .زنمیعق م یکه دوبار شهیم دتریرفتن اسانسور دوباره حالت تهوعم شد نییبه خاطر پا

 نیزم یکه دو سه بار بردیم یاهیچشمام رو س ییجواریو  شدیباعث حالت تهوع من م ادیاسترس ز شهیهم

 .خوردمیهم م

ن شده روش یمنظم یکه با چراغ ها یزییتر تم نکیبه پارک یبه نگاه شمیم ادهیاسانسور ازش پ ستادنیا با

 ادیو شش هم ز ستیپژو دو نیماش ادیکه به احتمال ز نیهمه ماش نیا نی: حاال از بگمیو با خودم م کنمیم

 .کنمیکنش رو فعال م زادافتم و قفل ا یدستم م یتو ریدزدگ ادیکنم که به  داشیپ دیهست از کجا با

 یلو کنمیو دوباره امتحان م گذرمیم نایماش نی... از ب شهیخاموش و روشن م ینه چراغ ادی یم یینه صدا یول

 برم. یتا به طبقه بعد گردمیبار به سمت اسانسور برم نیکه ا ستین یخبر

و ارش حواسش هست  دهیراحت خواب التیبا خ نیکه حام دمیم یدواریو مدام به خودم ام دمیرو فشار م دکمه

 کجاست. قایدق نیکه به من نگفته ماش



 

 که دکمه خورمیو دوباره با تمام استرس به در بسته م کنمیهم کارم رو تکرار م نباریا Bبه طبقه  دنیرس با

اره و دوب رمیپدرک شده م یها نیاسانسور به سمت ماش ستادنیبا همون عجله به محض وا دمیسوم رو فشار م

که سرکارم گذاشته باشه؟! اخه  ارهامکان د یعنیچه؟!  یعنی... ستین شمیمتوجه م کهدمیرو فشار م ریدزدگ

 ها نباشه. نگیکدوم از پارک چیه یچه طور ممکن بود که تو

و به سمت  شمیم ادهیاسانسور از داخلش پ ستادنیو به محض ا دمیرو فشار م Gدکمه  نباریداغون ا یاعصاب با

 .رسمیو به مرز سکته و شل کردن زانوهام م شنومیاز پشت سرم م ییکه صدا رمیمجلل م یادیز یدر ورود

 کمکتون کنم؟! تونمیخانوم م_

ه لباس ک یانسالیمرد م دنیو با د گردهیشباهت داره به سمتش برم واریکه به حتم به گچ د یترس و صورت با

جا  نیرو داخل ماش املهی: وسگمیو با همون لحن اروم م شمیتنش هست متوجه نگهبان بودنش م یفرم

 گذاشتم خواستم برم برش دارم.

 !ن؟یمهمون کدوم واحد هست_

 طبقه ساختمون بودم. نیاخر یکه تو دونستمیرو م نیمهمون کدوم واحد هستم فقط ا دونستمینم

 پنت هاوس ، منزل اقا ارش._

 ...نطوریبله که ا_

 انجام بدم. دیبگ نیخواهیم ی: بازم کمکگهیو م دهیکرده سر تکون م دایپ ینانیکه اطم مرد

 .تونمیممنون خودم م_

 و من مثل پرنده شهیباز م یتک یکه در با صدا زنهیرو م یحرف دکمه در باز کن در اصل نیا دنیبا شن مرد

از اندازه اروم در رو پشت سرم  شیکه ب یالیو با خ دارمیقدم برم رونیبه سمت ب شهیکه از قفس ازاد م یا

ن زندان و م شهیدر با شتاب باز م هنرفتم ک نییرو پا یبه الب شدیم یکه منته یو هنوز چندتا پله ا بندمیم

 .نمیبیبانم رو م

رحم  یب وید نیتا از دست ا دمیرو به پاهام م رومیو تمام ن کنمیکه بند اومده فقط فرار م یزده با زبون وحشت

 !اره؟یدوم ب تونستیدرب و داغونم م ضیمگه چقدر زور داشتم و چقدر بدن مر یخودم نجات بدم ول

شتش م یاز پشت تو روهنمیپ یو اون به راحت شهیسرعتم کم م دیدور نشده بودم که با نفس نفس شد ادیز

 .افتهیم نییسرم پا یو از رو شهیم دهیسرم هست هم عقب کش یکه تو یکه شال یجور رهیگیم

سرت  یبه جون بابام مو تو ن،ینگ زنمیم شتیاز دست من.... ات یری!!!! هاااااا.... کجا در م،یکنیکجا فرار م_

 .....زارممممممینم



 

 .اوردی یتنم فشار م یتو راهنیبه پ شتریب گفتویرو م ناریخفه همراه نفس نفس ا ییصدا با

لبم احساس  یخون باال یسیکه خ خوابونهیدهنم م یتو یمحکم یلیچشم شدن س یمحض چشم تو به

 .کنمیم

 !؟ی!!! با چه دل و جرات؟یبازم فرار کرد دارمیبهت گفتم تا خودم چالت نکنم دست از سرت بر نم_

د که بازم خوب بو نه،یرو بب ریپر از تحق یصحنه ها نینبود تا ا یو کوچه کس ابونیاون خ یخوب بود تو بازم

 .شانسم رو امتحان کرده بود...

 شده بود. بمیتمام بود که نص یبداقبال نیشانس نبود که من داشتم ا نیا گرچه

 اون نگهبان یچشما یو جلو برهیکه ازش فرار کرده بودم م یکشون و به اجبار من رو به سمت زندون کشون

 یکه درست کنار پهلوم هست و هر از گاه ییچاقو یزیو من به خاطر ت زنهیو فراموشکار م وونهیبهم انگ د

 .زمیاشک بر تونمیحرف بزنم و فقط م تونمینم ادی یدرشت م زیبهش فشار ر

 میگرچه ، دماغ خون ارهی یبدجور بهم فشار م کردمیخودم طعم خون رو داشت و احساس م یکه برا ییاشکا

 رو خودش قبل از ورود به ساختمون با شالم پاک کرده بود.

 نباریم اما ابکش غیج رانهیغافلگ خوامیو من م شهیاز کنار پهلوم برداشته م یزیکه ت دهیسانسور هلم مسمت ا به

 نه؟!!! ای یشیالل م نی: نگگهیخفه م یو با صدا رهیگیصورتم م یچاقوش رو جلو

 .رمیخونه نبود م هیکجاش شب چیکه ه یجون تا خود خونه ا یو مثل جسم ب شمیرسما الل م گهید

سالن  یافتم، اخ پر از دردم تو یم نیکف زم یتعادل رو یکه ب دهیباز شدن در به سمت سالن هولم م با

 .چهیپیم

 ....ستمممممممی..... پسر بابام نستمین نینکنم حام نکاریتوله سگ..... اگه ا کنمیادمت م_

 یداص گهید یبا فکر کردن به جا کنمیم یو سع دمیسرد دراز کش نیزم یوار رو نیو من فقط جن کشهیم داد

 رو کمتر بشنوم. دهاشیتهد

 .ادی یم نییکه از پله ها پا شمیپا متوجه ارش م یصدا با

 ....یچ یدار نیحام_

 دست تو هم ندادماااااا.....  یکار هیبرو باال ارش... برو تا _

 دونمین نمو م ستیدستام ن یتو گهیافتم که د یبال استفاده م چییسو ادیفرشته دست و پا بستم  دنید با

 گمش کردم. یکجا و چه جور قایدق



 

 شده؟! یفقط قبلش تو بگو چ رمیخوب من م یلیجان خ نیحام_

 .........نزنش.نننننننننننی: حامزنهیکه ارش داد م زنهیلگد به پاهام م با

 مغز من هزار بار. یو تو شهیو چند بار اکو م نیخونه چند یتو صداش

 وسط؟! زنم بخوام نیا یگیم ی: به تو چه هااااا... تو چگهیو م برهیم ورشیخراب به سمتش  یبا اعصاب نیحام

 فهم شد؟! حاال گمشو.... رینداره ش یبکشمش هم به تو ربط

 .دهیو به ضرب اون رو به عقب هل م کنهیدستاش بود رو با اتمام جمله اش رها م یکه تو یا قهی

ت دلت خواس یبرو بعد هر کار نجایپس از ا شهیباشه اگه به من مربوط نم: گهیو م ادی یارش هم کوتاه نم یوا

 خونه.... یتو زارمیمن نم یول انجام بده...

 !!!؟یهست ی: تو...؟! تو اصال کگهیم یبا پوزخند ترسناک نیحام

 نیزم یشکستا رو یکه هنوز از جام تکون نخوردم و مثل عروسک یعوضش به سمت من دهیبهش نم یجواب

 !ن؟یبلند ش دیتونی: مگمیسرد هستم م

: زنهیبلند داد م یو با صدا شهیکه باعث عقب عقب رفتن ارش م زنهیشونه اش م یمحکم رو یضربه ا نیحام

 من بهت راه و چاه نشون نکهیا ریمن بزرگت کردم....؟! ع نکهیا ری! غ؟یهست یتو ک گمیهووووو... باتو بودم، م

 دادم؟!!..... 

: زنهیزخم خورده داد م یریو مثل ش ارهی یرو در م نیکه کفر حام کنهیارش بازهم در جوابش سکوت م یول

 نگاهت از رو زن من برادررررررررر.......

و  نیکه حام یزشت یفوش ها دنیکردم و گوشام هم تاب شن هینداره از بس که گر دنیتاب د گهید چشمام

دوست شوهرم  نکهیهمه حقارت رو نه... ا نی... اما اخوادیرو نداره، دلم از خدا مزگ م کننیارش با داد نثار هم م

 .تسیمهم ن یزیچ چیکردم براش ه سر الشیکه روز و شبم رو به خ یشوهرم... اون یول سوزهیمن م یدلش برا

 .بارهیبسته ام هم پشت هم م ینداره که بو وجود چشما یاشکام تموم یول بندمیم چشمام

 برسه تا اخر عمر فلج بیوضع باشه، اگه به نخاش اس نیا یتو دیبرش دار.... اون نبا نیزم یبرو از رو نیمحا_

 .شهیم

 به قلب زخم خوردم. زدیبود که زخم م نیحام یو بدترش حرف ها دمیشنیبود که من م ییزایچ نایا

. از من، ..کنهیفرار م یراحت بشم از دستش ، دختره عوض رهی!!! به درک بزار اصال بم؟یییییفهمیبه درک.... م_

 کنه. ینفس خودش رو خال هینتونه به اندازه  یکه حت ندازمیم رشیگ ییجا هیو  یجور هی دونهینم



 

و  نهیک نهیافتاد تا نب یهم م یضعف نه درد نه دارو... رو یافتاد نه از رو یهم م یرو واشی واشی چشمام

 .دادیم لیرو تشک امیتمام دن یرو که زمان یمرد ریتحق

 .شنومیسرم م یوارش رو باال لیعزرائ یکه صدا شمیخودم جمع م یتو شتریب یقدم ها یصدا با

!! تو خاندانت ؟یریمیم یزود نیتو به ا یچ یفکر کرد افت،یبزن... پاشو راه ب یکم خودت به موش مردگ_

 .نی... شما همتون لنگه همنیافت

 یشونیپ یکه رو یاز عرق شمیم سیو تنم خ شنومیجر خوردنش رو م یصدا چسبهیگوشه لباسم که سفت م از

 نشسته از فرط خجالت.

 : تو.. رو خدااا...کنمیلب زمزمه م ریو ز زارمیستش م  یرو دست

 .شهیکه به سرعت دور م شنمیم یکس یپاها یصدا

 ... خفه.کهیخفه شو زن_

 انداختیبهم م یرو که بهم نگاه چپ یهر کس یبودم که چشما نیحام نینبودم... من نگ کهیمن زن نمینگ من

 .اوردیرو در م

اسمون  و نیزم نیافتم که ب یم نیزم یرو تونمیببره که نم خوادیکشون من رو به سمت طبقه باال م کشون

 .برهیو با غرغر هاش به سمت همون اتاق م رهیگیمن رو م

و من هم  خورهیتنم جر م یکه به خاطره فشارش لباس تو ارهیواردشدنمون به اتاق با حرص لباسم در م با

 .افتمیهمراهش به وحشت م

 حام...._

 .افتمیکه به لرز م برهیو من رو به سمت تخت م دهیدستش افتاده رو به عقب هل م یکه رو یدست

 .خوابهیبعد هم خودش با همون لباس تنش کنارم م کنه،یبه تخت من روش پرتاب م دنمونیرس با

 باد کرده. ادیز یلیخ کنمیاحساس م سوزهیم لبام

ا صدا ب خوادیخوابش برده... دستش اما دور تنم سفت سفت هست ، بغضم م ادیز یکه به خاطر خستگ نیحام

ک شده اش لیکه به سکسکه تبد یو با هق هق دارمیدهنم نگه م یبترکه که دستم جلو چارمیخود ب یبرا

 .برهیبه حال خودم که خوابم م زمیری... اونقدر اشک مزمیریم

**** 



 

 شبی... درمینمعلومتر م ییمدت نامعلوم به جا یفرودگاه نشستم، دارم برا یمن به همراه اون تو شهینم باورم

 یکار نکهیا یبرا شتریبا حال خودم، ب شتریب خورمینبودم... افسوس م نجایبود، االن ا شتریسرعتم ب کمیاگه 

 رو تحمل کنم. زیترحم ام ینگاه ها نیا دیانجام نداده با

 در حال دود تیاورده و با عصبان رونیرو ب گارشیس نیحام شم،یجلوتر بکشم که متوجا م خوامیرو م شالم

 کردنش هست.

ه به ک رهیپرواز م تیو به سمت گ رهیگیدستش م یدستم تو نیپرواز حام یساعتها ستیاعالئم کردن ل با

 دارم. ییبه دستشو اجیبدجور مثانه ام پرشده و احت کنمیس مکه دارم احسا دیخاطر استرس شد

 .نیحام_

 .ستهینمیباز هم از حرکت وا یول کنهیبه سمتم م ینگاه مین

 .ییبرم دستشو دیمن با_

 دهیبه دستم فشار م شتریو ب کشهیکه سرعت قدم هام اروم شده رو به دنبال خودش م یو من دهیفشار م دستم

 هر لحظه ممکن دستم از چند جاش بشکنه. کنمیکه من احساس م

 فه شو.: خگهیم یلب با لحن عصب ریکه ز زنمیدوباره اسمش ناله وار صدا م یفشار عصب یکرده و با کل بغض

: هاااا... گهیم هگردیصورتم برم یتو تیبار با عصبان نیکه ا دمی... خجالت زده دستش تکون متونستمینم نمطشد

 !زارم؟یمخت نرفته من نم یوز تو! هن؟یفرار کن یخوایم هیچ

 ....گهیفرار کنم د خوامی: باور کن نمگمیو م کنمیبهش نگاه م یاشک یچشما با

 .رهیم تیخورده صبر دوباره به سمت گ هیو بعد از  زنهیترسناک م یپوزخند

ه با انگار نه انگار ک یبده ول تیرضا دیکه شن زنمیصدام هست صداش م یکه تو یشتریبا التماس ب دوباره

 یکه به خاطر ادمها کنمیو دوباره ازش خواهش م رسونمیدستم به بازوش م یکیاون  یبه صف بازرس دنیرس

 .یریم میشد مای: سوار هواپگهیم یاروم یاطرافمون با صدا

 به خدا.... نیحام_

 صدا بشنوم. خوامینم_

 .ختیگونه ام ر یکه اشکام رو تونستمینم گهید یاروم بودم ول یدر حال تکون خوردن ها زیر هی

 اومده خانم؟! شیپ ی: مشکل پرسهیو با تعجب ازم م کنهیبهم م یاونجا نگاه مسئول

 : نه اقا...دهیتو هم جواب م یمسئول با اخما یصدا دنیبا شن نیحام



 

 .ستیخانم خوب ن نیحال ا ی: ولگهیکه انگار دلش به حالم سوخته م مرده

 حالش خوبه.: دهیجواب م یجر نیحام

 .ادی یبه سمتم م یکه خانوم چادر زنهیم یاز همکاراش حرف یکیدر گوش  مسئول

 کنمیم مونتیپش یحرف نامربوط بزن نی: نگگهیکه همش با دستش در حال خرد کردن دستم هست م نیحام

 اومدنت. ایاز به دن

 ...سیفقط بزار برم سرو_ 

: خانم من به خاطر گهیم پرسهیمدام ازم حالم رو م دهیسکه بهم ر یو بعد رو به زن کنهیبه سمتم م ینگاه

 .سیببرمش سرو خوامیکنار م دیحالش بده لطفا بر یمشکل روح

زورم  کاش یا خوادیو دلم م شمیمنتفر م شتریازش ب کردیخجالت زده م هیبق شیمن رو پ ینجوریا نکهیا از

 .دیرسیبهش م

 ....؟! نجای: چرا اگمیم یتو دماغ یکه با صدا برهیم یمردونه ا سیهمون حال من رو به سمت سرو با

 ...نمیبرو تو بب_

 .ادی یم رونیب ییاز دستشو یکه همون لحظه مرد دهیبه داخل هل م من

 .نهیبیرو پشت سرم م نیکه بعد حام کنهیبه سمتم م یبد نگاه

 : زود باش.گهیتوجه به حضورش رو به من م یب نیکه حام دهیتکون م یسر

ه در رو قفل کنم ک خوامیو م شمیم ییوارد دستشو یا گهید زیتوجه به چ یاونقدر بهم فشار اورده که ب مثانه

 : برو کارت بکن.گهیو م کوبهیدستش روش م

 ....یمن نم نیکار رو حام نی: نکن اگمیبا ناله م ویعصب

 ... یندار ییتو انگار دستشو نیخفه شو نگ_

 : باشه... باشه.گمیو م کنمیبهش التماس م هیکه با گر رهیتا بازوم رو بگ ندازهیم دستم

 نه همش رو ... یول بندهیرو م در

 .زنهیاسمم رو صدا م ریتاخ کمیبا  نیکه حام دمیاحساس حقارت و بد کارم رو انجام م یکل با

 .نمیبب رونیب ایب_

 .کنهیببندم که در رو باز م خوامیشلوار رو م دکمه



 

 .رونیب ای: بگهیتشر م که با کشمیپر از ترس م نیه

 الاقل دستم رو بشورم. دهیکه با اصرار من اجازه م رمیم رونیب به

ن که م رنیگیبار با اومدنمون همون چندتا مامور جلومون رو م نیا یول رهیگیدستش جا م یدستم تو دوباره

رو  نهزیم نیکه حام یو هر حرف زنمینم یوجودم شکل گرفته بود حرف یتو نیاز حام گهیکه د یبا وجود ترس

 .میدن ما هم عبور کنیاجازه م رنیو به دنبال کارشو م شنیما م الیخ یب نکهیتا ا کنمیم دییتا

 *** 

ش بسته ا یاز چشما یکی یکه ال رمیگیام هم بازوش رو م گهیترس با دست د یاز رو مایبلند شدن هواپ با

 !؟ی: تا حاال سوار نشدگهیاروم م یو با صدا کنهیرو باز م

 .شهیم یوجودم خال یهر بار با بلند شدنش تو یچرا سوار شدم... ول_

هم وضعش  دیبا کشهیکه م یگنده ا ی: معلمومه که اون بابات به خاطر پاداش هاگهیو م زنهیم یپوزخند

 ببرتتون. مایاونقدر خوب باشه که همه جا با هواپ

 .کردمیکار رو م نیوقتا ا یشهرها و بعض ینبود ... ما فقط بعض ینجوریا اصال

 .زارهیو من رو با افکارم تنها م بندهیکه دوباره چشمش رو م کنمیول م بازوش

 

 گذشته

من  انی یبودن به سمت در م بیعج یادیکه پوشش ز ییاونا شمیکه متوجه م کنمیبه روبه رو نگاه م دهیترس

 .رسونمیم نیو خودم رو به حام کنمی... فرار مکنمیو فرار م دمیتوان دارم به پاهام م یفقط هر چ

 .ادیمتوجه نبودنم شد که در باز کرده تا به سراغم ب نیهمون موقع حام دونمینم اما

 ...نی: حامگمیم هیو با گر رمیبغلش فرو م یبا باز کردن در تو 

 !؟ی: کجا بودگهیم دهیو من رو از خودش فاصله م ارهی یم نییکه دستاش باال مونده پا نیحام

و بعد من رو با همون  کنهیو اون فقط مدام انکار م دمید ایچ گمیم کنم،یم فیرو براش تعر انیجر ناراحت

 یخورم، ولب یزیچ کنهیو مجبورم م برهیم میکه نشسته بود ییبودم به سمت جا دهیکه کمتر ازش د تیعصبان

 یول برهیم یساختمون لعنت وناز ا رونیکه اون هم با همون حال خراب من رو به ب زنمیلب نم یچیمن به ه

 .کنهیباهام بحث م یقبلش کل

 ...یمونیمگه بهت نگفتم همونجا م_



 

 دختر هستن؟!! تو... هیاونجا در حال شکنجه  یدونیکه تو اتاق هستن رو... تو م ییکه اونا یدونیپس تو م_

 سوار شوووو.... نی: نگگهیو رو به من م کنهیباز م نیماش در

 لیبرام دل دیمن اروم کنه با دی..... اون االن با ستین نیبه من بزنه ا دیکه با یحرف تمام نیبشم؟! هم سوار

 ...سیپل شیپ میبر دیاالن با نیبگه هم دیبا دونستهینم یچیبگه ه دیبا ارهیب

 من چقدر وحشت کردم. یدونی! مگم؟یدارم بهت م یحواست هست چ نی... حامنمیشیمن نم_

اره..... ند یبه ما ربط گمیبهت م نی: نگگهیو بعد از بستن کمربندم م دهیهل م نیبه داخل ماش بایتقر من

 دختر خوب؟! یدیکشش نده، فهم نقدریا گهیمخصوصا به تو پس لطفا د

 و بتونه درک کنه... نهیرو بب دمیکه من د ییاونا تونستیم یبودم... ک دهینفهم نه

 ...ختهیسرم هست و اعصابم رو بهم ر یکه جمله ا ن دختر هنوز تو یدر حال ارهی یرو به حرکت در م نیماش

و  نهکیو همه حرفاش به بله و نه تموم م زارهیکه کنار گوشش م زنهیافکارم خط م یرو لشیزنگ موبا یصدا

 .کنهیزود قطع م یلیخ

 .پرسمیفرق داره م یلیخونه خ ریبد مس رشیمس نمیبیم یوقت

 !؟یریکجا م یدار_

 .میهمونجا بر ی: کجا دوست دارگهیو م کنهیروشن م اهنگ

از حد  دایشوهرم ز یتمام کارهه فهممیم یداشته باشم وقت حیحال و حوصله تفر تونمیاالن م کردیفکر م واقعا

 خونه اش . ی... حتقاشیمشکوک تمام رف

 .... نی: نگگهیو م چرخهیبه سمتم م نیکه حام کنمیشلوغ م ابونیبه خ ینگاه نیترمز ماش با

 دختر؟! هی: تو مشکلت چگهیکه م کنمیم گاهشن

 .کردنیم ییکارا هیلو بدشون... اونا خالفکارن... اونا داشتن  سی: برو به پلگمیم یناراحت با

 مجوز داره؟! زشیاونجا همه چ گمیم یفهمیچرا نم نینگ_

 دختر؟!!! هی! شکنجه کردن... لخت کردن ؟ی: مجوز چگمیو م کنمیصدام بلمد م تیو عصبان یناراحت با

 !؟یدار ی... شاهدی! شاهد چ؟ی: مدرک دارگهیو م دهیم لمیتحو یمسخره ا لبخند

 بود زنگ زد؟! یاالن ک یدونی: مدهیکه ودامه م کنمیکرده نگاهش م کپ



 

ر رو برداشته فقط به خاط یجنابعال لمیف ناشی: مهرداد بود گفت دوربگهیکه م دمیبه دو طرف تکون م یسر

 با تو فضول نداره وگرنه... یمن کار

 !!! ؟یوگرنه چ_

: وگرنه که االن گهیو م ارهی یشالم رو جلوتر م ندازهیکه دست م پرسمیرو پر از حس و حال ترس م نیا

 گهید یبمون دیجا با هیبه بعد هر وقت گفتم  نیخانم کوچولو فضول... البته خب شد از ا یمهمونشون بود

 .یزنینم نیحرفم رو زم ینجوریا

 ....نیحام یگیم یدار ی: چگمیم یو با بدخلق زنمیبه عقب م دستش

 ! ؟یمن رو برد یزیچ نیاونجا همچ یدونستی: تو مگمیم یکه با ناراحت رهیتو هم م اخماش

 !؟یدینبرمت رضا م گاید_

 .افتادهین ی! انگار اصال اتفاق؟یخونسرد نقدریچرا ا_

 دو سمت هست. تیکه هست با رضا ی.. هر چافتادهین ی: خب اتفاقگهیو م دهیم ابونیبه خ نگاهش

 .زدیم غیاون دختر داشت ج تی: کدوم رضاگمیو م زنمیمانتوم رو چنگ م ته

 بودن. لمیچون در حال ضبط ف_

 ون کارها تمام ا یدی: تمام اون حرفا که شنگهیم یدرشت بشه که با توخسرد تونستینم نیاز ا شتریب چشمام

 یها متیدز باال با ق یادیز یو کشورها یمالز یناجور رو اون ور اب تو یها لمیف نیبه خاطر پوله... ا فقط

 ...خرنیخوب م یلیخ

 ! ؟یرفاقت داشته باش ییادما نیبا همچ دی: اونوقت تو چرا باگمیسراسر بهت بودم م نکهیا با

بود و  قیباهاش رف ... پدرمستمین قشمی.. من رفیبه من مربوط ن ی: چون کار کسگهیو م ندازهیم ینگاه بهم

 به مجموعه اش پا گذاشتم. حاتشیو تفر یباهاش دارم که به خاطر باز یتییمن فقط و فقط اشنا

 نکارهایمگه اصال تو مملکت ما اجازه ا یدارن...؟! مجوز کثافت کار یچه مجوز قایمجوز دارن... اونا دق یگفت_

 !شه؟یهم داده م

 افته،یمملکت ب نیا یتو تونهیکه نم ییچه اتفاقا یدونیهنوز هم نم: تو گهیسمتم مسکنه و م یتو خال نگاه

 .یکه بدون خوامیالبته منم نم

با حالت قهر روم  نمیبیرونم در حال حرکت م یکه دستش رو کردمیم یاومد احساس خفگ یدر نم مینف

 :من رو ببر خونه.گمیو م کنمیسمت پنجره م



 

 دادم واست. حیتوض یخواستیم یخانم؟! من که هر چ نیباز چرا نگ_

 ...نی: من سکته کردم حامگمیو م چرخمیسمتش م یاشک یچشما با

که من هم با تمام وجودم  کنهیم تیو من رو با دستاش به بغلش هدا دهیم لمیتحو یمردونه و گرم لبخند

 .رمیگیبغلش م

ودت با خ یکه تازه عروست رو بخوا یمالحظه نبود یقدر ب نیتو که ا نی: حامگمیو م زنمیلباسش چنگ م به

و  میشاد باش دیمراسممون بوده االن با شبید نیتوش هست... ما هم ییها یرتیغ یب نیکه همچ ییجا یببر

تات و دوس دنیکه با د یی... از توکنمیم تیشکا هیبغلت با گر یدارم تو نیاالن من رو بب یجا ها ول نیبهتر

 ...یمن رو به کل فراموش کرد ،یباز

 تخواسیاالن دوست نداشتم ساکت باشه، دلم م زنهینم یحرف یول کشهیکمرم م یدستش رو نوازش واز رو 

 .کردمیکمرم احساس م یفقط حرکت دستاش بود که رو یبزنه که ارم بشم ول یحرف

 !؟ی: اروم شدگهیکنار گوشم م یمدت کوتاه هیاز  بعد

 یرفتارها نیمثل ا ست،ین یعیاصال طب ییزایچ هی کردیاحساس م یچرا ول دونمینه... نم ادیز یول کمی

.. کدوم درسته قایدق دیباهاش فهم شدیارومش که نم نقدریا یو گاه یعصب یگاه یرفتارها نیمتفاوتش... ا

 هست. نیحام یشگیو هم یعیکدوم رفتار طب

 : کجا ببرمت؟!پرسهیکه ازم م نمیشیخودم م یصندل یرو رمیگیفاصله م ازش

مغزم ثبت  یبودم و تو دهیرو که د ییاون صحنه ها رفتیم ادمیتا  میرفتیم دیبرم؟! کجا با تونستمیکجا م واقعا

 شده بود...

 مامانم. شیپ میبر_

 یمونبهشون بفه یخوایبشه؟! االن م یاونجا که چ یبر افهیق نی: با اگهیو م شهیم کیلحظه تار یتو چشماش

 روز از ازدواجمون اشکت رو دراوردم؟! هیرو ندارم... درست بعد از  یچیکه من عرصه ه

 !؟یسوار قیقا می:برگهیکه م ندازمیباال م یسر

 شد؟! ی: چگهیکه م ندازمیباال م یاشونه

 .میبر_

که  ین... مبرهیخبر رو به گردش م یمن از همه جا ب کنه،یروشن م نیو ماش شهیم نییباال و پا دییبا تا سرش

 .....دهیمن خواب د یچه ها برا ندهیا دونمینم



 

در حال پا زدن بهش  نیکه حام یدونفره ا قیقا یرو یو با چشم برهم زدن میریم گریچ اچهیسمت در به

 .میبریشونه اش گذاشتم از اطرافمون لذت م یسر رو یو من به شکل خسته ا میهست

 !گه؟یعروسم حالش خوب د_

 رمیگدست یادیلک و مسخره کردن زبه جاش مت گرفتمینم یاز سوالش حس خوب دیچرا اونجور که با دونمینم

صورتش  که دهیصورتش کدوم حس رو بهم انتقال م قایدق نمیتا بب دارمیشونه اش برم یکه سرم رو از رو شدیم

 .دیفهم شهیحسش نم یرو از صورت ب یچینامفهوم هست و ه یپر از حس ها

 !ن؟یحام_

 یوداون کارا نب ی: تو که توگمیو م  زارمیزانوش م یکه دستم رو زنهیو به چشمام زل م رهیگیاز روبه رو م نگاه

 نه....

 درمورد من؟! یکنیم یدار ی: تو چه فکرگهیو م دهیبه دو طرف تکون م یسر

 اخه دوست بابات..._

ازت پنهون بمونه... گرچه  یزیچ خواستمیبهت زدم، چون نم یاگه من حرف نی:نگگهیادامه بدم و م زارهینم

 .یمن و پدرم رو محکوم کن تیاون مغز فندوق یتو یتو هم بخوا ستیقرار ن یول یدونیرو نم زایچ یلیهنوز خ

م رو مغز یتو یفکرها دیکه با یبده خودشه اون حیتوص دیاون که االن با دیفهمی... چرا نمدادیبهم حق نم چرا

 شدم. یپوچ و خال دمیکه د ییزایبا اون چ یلیکه خ یباطل کنه خودشه نه من

 مگه نه؟! یدید یادیز لمی: فگهیو م زارهیم قیقا یا لهیفرمون م یرو رهیگیرو م دستم

 .دادیبودن حرفش م یجمع شده اش نشون از شوخ یبار چشما نیا

 هی میبر دیکارام که سبک بشه حتما با کمی: گهیو م کنهینگاهم م یکه طوالن دمیم لشیخسته تحو یلبخند

 .یخودت رو خل نکرد یدست یدست نکهیاز ا یبکشم، قبل رونیحال ب نیمسافرت تا تو رو از ا

 یلیخ نیحام رسونهیم نیکه من رو به ا ییفقط حرفا ندهینه عاشقونه نه از ا زنهیکه اون برام حرف م خندمیم

 تنهاست... کردمیاز اونچه که فکر م یلیخ

دم، از دستش ب نکهیاز ا ترسمی... مترسمیم یول دمیخونه خودش د یکه تو ییزایبهش بگم اون چ خوادیم دلم

 .دیباشه که نبا ییزایواقعا داخل اون جعبه ها چ نکهیاز ا

*** 

 حال



 

 نمکیم داریرو از خواب ب نیکه حام زنمیبه کنار دستم چنگ م اریاخت یوحشت زده و ب مایهواپ یتکون ها با

 !؟یسوار شده بود مایهواپ ادیز ینجوریبه سمتم بچرخه و بگه: چته....؟! ا یاون عصب شهیو باعث م

 .ندازمیم نییخجالت زده سرم پا میکنار یادما ینگاه ها از

 شمیمتوجه م شهیکه باز م یییخلبان و شال ها ییخوش امدگو امیو من تازه با پ رهیگیبا حرص ازم م نگاهش

 .میریم هیبه ترک میدار

 یبا اخما یکه درست مثل ادم اهن نیو همراه حام کشمیم خورهیکه به صورتم م یخنک یاز هوا یقیعم نفس

 .رفتیم نییتو هم پله ها رو پا

 .میگشتیاز عزا برم یجد یبه جز ما که انگار جد بایخوشحال بودن تقر همه

... برنداشته بودم چون یاز لحاظ مذهب ایبود که من هنوز شالم رو برنداشته بودم نه خجالت و  نجایا جالب

 مهم نبود. یزیچ چیبرام ه گهیکه شدم ، د یزیاونقدر کم حوصله و متنفر بودم از چ

 نیهمراه حام دیکه برام مهم باشه... کامال ناام یزیچ گهید یول دیچرخیروم م یادیپر از تعجب ز یها نگاه

 چمدون بودنمون بود.... یب زی... بدتر از همه چافتهیاطرافم ب یکمتر نگاهم به ادما کنمیم یو سع شمیم

 د.همراهمون نبو یزیچ چیبود که ه یسفر نیاول

مامورها دو نفر که با کت و شلوار هماهنگ  نیبا گذشتن از ب کردنیتماشامون م نیبه خاطر هم ایشتریب دیشا

 نیامح یو پشت بازو دمیناخواسته عقب کش یلیبودن به استقبالمون اومدن و من خ ستادهیجلوتر از همه وا

 بازوم رو دنمیعقب کش دنید با نیکه حام دونمیکارم رو نم لیبشم، خودم هم دل دهیتا کمتر د ستادمیوا

 .... یا هیبه صحبت کردن ترک کنهیپوش شروع م یو با اون دو تا مرد شخص رهیگیم

 نیبه ماش دنیو بعد از رس رمیم یکه همراه هم به سمت خروج کنمینگاهش م جیگ یدرست مثل ادم ها من

 نیاول من رو به داخل ماش نیکه حام رنیگیو هردوشون جلو جا م کنهیبلند در  رو برامون باز م یشاس

 .رهیگیبعد خودش جا م فرستهیم

ونم بت ینجوریا دیتا شا زنمیزل م رونیو من از پنجره به ب ادی یبه حرکت در م نیماش شهیکه بسته م در

 دورم. بهیهمه ادم غر نیحواسم رو پرت کنم از ا

 !؟یکنیراه حفظ م یدار هیچ_

ا .... تتو وجود نداره یبرا یراحت باشه راه فرار التی: خگهیاه پوزخند مکه همر چرخم،یتعجب به سمتش م با

 کارم باهات تموم نشده.



 

که با سرعت  یحواس خودم رو دوباره پرت کنم با مرد کنمیم یبا من داشت؟! سع یچه کار یعنی؟!  کارش

 تیاز ازدحام جمع م،یرفتیکه م نجوریها بدجور توهم بودن... هم یهاشون خوش حال بعض یبعص گذشتنیم

 .نطوریهام هم نیو تعدا  ماش شدیکمتر م

 تمخواسیچشمام رو ببندم م خواستمینم یبدنم شروع شده بود...ول یخواب به سراغم اومده بود و دردها احساس

 .میردونم قرار به کجا بر

 ...کشهیم ریپشتم بدجور ت یتا بتونم درد رو تحمل کنم ول دمیفشار م نیدر ماش رهیدستگ

...  دهیبزنم که درد اجازه نم هیتک یبه صندل خوامی....مکنمیرو م یادی، احساس گرما ز ستیخوب ن ادیز المح

 باشه و من بتونم زودتر به کیراه نزد دیکه شا بندمیم نیبه ا دیام ،یاخه چه جور یدراز بکشم ول خوادیدلم م

 یباهست، پس ل شیدر پ یراه طوالن شمیمتوجه م گذرهیکه م یا قهیاستراحت اما با چند د یمقصد برسم برا

 مونده؟! یلی: خگمیو م زنمیبهشون نخورده رو زبون م یزیچ یتشک شده ام رو که به جز صبحونه زورک

 یهر از گاه یهست که با تکون ها یاالتیتو چه خ دونمیبه روبه رو زل زده و نم یخشک و جد یلیکه خ اون

 .شهیبا حرف من نظرش بهم جلب م خورهیاون هم تکون م نیماش

 ...رمیگیو من از برخورد دست خنکش لرز م زارهیم میشونیپ یکه دستش رو نهیبیم یصورتم چ یتو دونمینم

 شتریدوبرابر ب نیکه سرعت ماش گهیرو به راننده م یچ رهیگیچشماش شکل م یکه تو یبا هراس دونمینم 

 .شهیم

 دهیتو پرش جا م یرون ها یپاهاش دراز بکشم و بعد سرم رو یکه رو یمور کشهیرو به سمت خودش م من

 .میرسی: االن مگهیو م

 !؟ی: چگمیمهربون شدنش هستم م ییهوی نیکه متعجب از ا من

 .میفقط تو اروم باش تا برس یچی: هگهیو م ارهیسرم م یرو دستش

 یوچشمام ر تونم،ینم یول گهیم یکنم ازش سوال بپرسم و بفهمم چ یسع خوامیم شومیرو متوجه نم حرفش

 افته... یهم م

کاناپه  که متوجه چرخونمینگاهم دور م مارستانه،یب هیشب یلیه خنااشنا هستم  یجا هی یول کنمیباز م چشمام

 یلیکه خ شمیروز م یو متوجه روشن کنمیم رونیاز پنجره به ب ینگاه ده،یروش خواب نیکه حام شمیم یا

 صبح زود هست... یروشن هیشب

 ظهر بود اما حاال.... یکاینزد دمیکه من خواب یممکنه؟! اون زمان مگه



 

 یدستم فرو رفته، بدنم نبمه خشکم که درد کمتر یکه رو شمیم یکه متوجه سوزن دمیرو تکون م دستم

 ه.کن جادیا ییصدا شهیو باعث م خورهیکنار تخت م لهیکه دستم به م کشمینسبت به قبل داره باال م

 .شهیو نگاهش به من م نیحام یصدا باعث باز شدن چشما نیهم

 سالم..._

کنم  چه یاوک بود ول لشیبودنم دل مارستانیب نیا یدر حقم کرده بود و االن تو یبد یلیخ نکهیوجود ا با

که  ییاون روزها تونستمینامهربون باشم باهاش... نم تونستمیمخصوصا چشماش نم کردمیبهش نگاه م یوقت

 ببرم. ادیرو از  کردمیم و از ته قبل بودن باهاش رو ارزو مدوستش داشت

 حالت خوبه؟!_

ه باشم، داشت تونمینم یبه اسم خوب یحس گهیتا بدونه چقدر خوبم... تا بفهمه د زنمیبهش م یخسته ا لبخند

 کورانه خودش بوده. انتقام کور لشیو تنها دل تونمینم

 .رهیم رونیحرف از اتاق ب یو ب شهیکاناپه بلند م یهست که کالفه از رو زهایچ یلیخ یایانگار گو نگاهم

 نقدریا یبوده و چ یانتقامش چ لیدل دونمینم نکهینرسه که حسرت گذشته اش رو بخوره... با ا یروز هی کاش

 .خورهیرو که خراب کرده م یزیحسرت چ یروز هیکه  دونمیرو م نیا یمتنفرش کرده از من و خانواده ام ول

 .... یته مونده زندگ نینه من هستم نه ا گهیحتم اون روز د به

دنش وارد دور گر یپزشک یاقا که با گوش هیرنگ و  دیسف یها فرمیونیدو تا زن با  شهیباز م نباریاتاق که ا در

که  یی... موهارسهیممکن به نطر م زیچ نیو برام مسخره تر شمیبازم م یو من تازه متوجه موها شهیاتاق م

که ناخوداگاه شکل  یداشت اما حاال....همراه اون پوزخند دیبپوشونم و شوهرم روش تاک دیکشور خودم با یوت

 .کنمیگرفته بهشون نگاه م

 هدیمن جواب م یجا نیو حام شمیکه من متوجه نم زنهیم یرو به من حرف زارهیگوشش م یتو یگوش دکتر

 هدیجواب م یرو به دکتر با همون زبون ترک نیو حام یکه من جوابش رو با فارس پرسهیهم ازم م یو گهگاه

که اون هم  کنمیمکرده تماشاش که اخم  کنهیلباسم دراز م یدستش رو به سمت دکمه ها تیکه در نها

 .دهیاکشن رو از خودش کشون م یر نیهم

 ید قشنگلبخن شونیکیکه  کنمیخانم نگاه م یلباسم خجالت زده به پرستارا یاز باز کردن سه دکمه باال بعد

و  کنمیبدنم حس م یرو یزیچ ی... محو صورت قشنگش شدم که سردزارهیم یو اروم چشماش رو زنهیم

 .زنهیحرف م نیو رو به حام دهیرو فاصِه م شیو سر گوش شهیمتوجه م عیکه دکتر سر کنمینفسم حبس م

 بده... رونی: اروم اروم نفستو رو بگهیو م کنهیهم باالفاصله به من نگاه م نیحام



 

از  یکیو همراه  زنهیم یحرف یا هیکه باز هم اون مرد به زبون ترک دمیرو انجام م خواستنیکه ازم م یکار

وابش من هم در ج نباریکه ا زنهیبه روم م یداشت باز هم لبخند ی....  که پرستار که صورت مهربونرهیپرستارا م

 .رهیم نیرو به حام ییحرفا هیو بعد از  کنهیم یسرمم خال یرو تو یکه امپول زنمیم یباالخره لبخند

 .تونمی: خودم مگمیو م دمیتجازه نم نباریکه ا کنهیدوباره به سمتم دراز م دستش

 .رهیگیو ازم فاصله م زنهینم یحرف یول رهیتو هم م اخماش

 بود. دیبع ادیبودمش ز دهید ایکه تازگ ینیاز جام نید

 .انی یبابا و مامانت نگرانت شدن دارن م_

دکمه هام خشک  یو دستم رو شهیبزرگ م یادیو شوکه کننده اس که چشمام تا حد ز ییهویاونقد   حرفش

 .مونهیم

 رحم ادرس داده یب یادیمرد ز نیا یعنی! نم؟یپدر و مادرم رو بب تونستمیبازم م یعنیگفت؟!  یاالن چ نیا

 بود؟!

 ....نجایا انی ینشد، دارن م یکردم دست به سرشون کنم ول یسع یلیدور روز رو خ نیا_

 !قا؟یدق کردیروز؟! از کدوم دو روز صحبت م دو

البته  یهوش بود ی: تو دور تمام بگهیحسش م یو ب یتو خال یکه با چشما کنمیو پرسشگر نگاهش م متعجب

و با تب باال اوردمت  یشده بود هوشیکه کامال ب شهیم یسه روز میکه اوردم حسابش کن  یاگه از روز

 ... مارستانیب

 شده بود. ختهیو بهم ر دهیقدر ژول نیمرد روبه روم ا نیهمه روز نبودن... ا نیبه خاطر ا پس

 جونتم باهاشونه. ییدا دیشا دونمینم رسونیفردا خودشون رو م ایامروز و  دونمیادرس رو بهشون دادم نم_

 زارمینه م دمینه طالقت م رمیرو بدون بم نیا یبگو... ول یخوایکه م ی: هر چدهیو ادامه م زنهیتلخ م یپوزخند

 .یبدون من بر ییجا

 دربر گرفته؟! نشیسنگ یبعد از ضربه ها یادیز یرو پوچ امیکه کل دن ی! منکنه؟یم دیرو تهد من

بهم  یادیز یجیو احساس گ رهیگیفکر کردن رو ازم م شتریشده بود اجازه ب قیکه به سرمم تزر یامپول اون

 .کنمیو به عالم خواب سفر م شهیبازهم چشمام بسته م نیسنگ یکه با سر دهیدست م

 کنهیدرد م دنیخواب ادیز نیو چشمام بابت ا دمیخواب یلیخ کنمیاحساس م کنمیچشمام باز م یبار وقت نیا

 .کنهیم ینیدستم سنگ یرو یزی، چ شمیو متوجه م کشمیکه همون لحطه دست بهشون م



 

که رد اشک روش  یصورت یخسته ا ی... و اون هم با چشما شمیکه متوجا مامان م کنمیبه سمتش خم م سرم

 صورت من. رهیجا خشک کرده خ

 مامان..._

: سالم جان مامان... جانم دختر قشنگم، دهیجواب رو م ادیکه با بغض ز ادی یبا صدا زدنم به خودش م انگآر

 سرت اومده؟! ییچه بال

 مشترک؟ یچند مدت زندگ نیا یسرم اومده بود تو ییچه بال واقعا

به مامان نگاه  میاشک یو فقط با چشما دمی! جواب نمم؟یدوست داشتن یبه روزم اورده بود مرد روزها چه

تمام  یو بان نکن باعث هیگر گهی....؟! دیکنیم هیگر یچ یدخترم برا نم،ی: نگگهیم تیکه مامان با عصبان کنمیم

 نشیخالفش و قاچاق سنگ یکارها مامهفته به خاطر ت نیو تا اخر ا خورهیاالن داره اب خنک م اتیسخت نیا

 برداره. نینحسش رو از روئ زم هیقراره تا ابد سا

ن م یکه برا یینایکه همه ا دونستنینزده بودم اونا از کجا م یمامان... من که هنوز حرف گفتیرو م ی! ک؟یچ

 هست؟! نیسر حام ریاتفاق افتاده ز

من باهاش وصلت کنم تازه همه اونا به  دادیوجه اجازه نم چیبه ه دونستیبابا.... نه امکان نداره اگه بابا م یعنی

خودش  اون من رو با دادیاجازه نم م،ینیرو بب گریهمد نکهیاز ا افتهیفاصله ب نقدریا دادیوقت اجازه نم چیکنار ه

 ....ارهیجا ب نیبه ا

 !؟یزنیحرف م یمامان از ک_

به  یکه به اسم مرد اومد خواستگار ی: از اون عوضدهیخون افتاده و نفرت و حرص جواب م یبا چشما مامان

 یچندسال خون دل خوردنمون رو دو دست جهیکرد و نظر ما رو جلب کرد تا تو رو نت یاسم ادم باهاتو عروس

مون که دختره دسته گل ....ودنکرده ب قیتحق شتریکه چرا ب خوردی... اخ بابات چقدر افسوس ممیکن مشیتقد

 .میرو بهش ند

 رو اعدام کنن؟!!! نیواقعا قراره حام یعنیهست،  مونیزندگ انینقطه پا گهید نجایکه ا شدیگم باورم

کار رو انجام  نیا خواستی: پس مدهیبا وجداگ بدنم داشت جواب م یمیقسمت از بدنم کا رابطه مستق اون

کارش چندتا جوون رو به کام مرگ  جهینت ستیکه معلوم ن یبراش مهم نبود... ون یزیچ چیکه ه یندن؟! اون

 .شدیمجازات م دیاز ادم ها شده بود حاال با یلیخودش قاتل خ اری!... اون با اخت؟یچه جسم یکشونده چه روح

 یاورادیکلمه رو بهم  هیمنطق بشه و همش  میتسل خواستیقلبم نه انگار نم یول دونستمیها رو م نیا همه

 هنوز دوستش دارم.... نکهیا کردیم



 

چنگ  قلبم رو یته ته ها یافته و کس یته قلبم به جوشش م کنمیاحساس م خورهیمامان زنگ م یگوش یوقت

 .زنهیم

 الو..._

_... 

 با اون اشغال نداره... یحرف چیه گهیبهشون بگو دختر من د_

 رو بده... ی: گوشگمیو م امی یحرف مامان م ونیم

تا  کنمیو ازش خواهش م کنمیدستم رو سمتش دراز م یحرف چیکه بدون ه کنهیمتعجب نگاهم م مامان

 درخواستم رد نکنه.

 .... دمیم صشیو تشخ شنومیم ،ی... که صداش رو با وجود دور بودن گوشکنهیهم قبول م اون

 !؟یدی: رسگمیم زهیریسرم م ریبالشت ز یکه اشکم رو یو همونجور زارمیبا کمک مامان کنار گوشم م یگوش

 !؟یدیرس یخواستیکه م ی: به اون هدفدمیکه ادامه م دهینم یجواب

هست  ندیرس یو چند سال تالش برا تیکه حاصل چند روز اذ یتیکه با عصبان شنومیفقط سکوت رو م بازهم

 ...؟!یخوابی... االن راحت مستیتو دلت ن یچیحسرت ه گهی! االن د؟یدی: با توئم.... چرا جوابم نمزنمیداد م

 هیاما برام مهم نبود..  دگیدارم ضعف بودن خودم رو نشون م یادیز ینجوریو ا لرزهیم ادیصدام ز دونستمیم

 .دیرسیسخت به نظر م یادیموضوع ز نیدردش گرفته بود، و براش هضم ا دایاز وجودگ شد یقمت

 ...یحرف بزن یخواستی! تو که م؟یزنیچرا حرف نم_

بتونه  یکس نکهیدار، قبل لز ا یسرم بره باال نکهیرو مطمئن باش قبل از ا نی... اشتیپ امی یزود م یلیخ_

 بلند نشه. یکس یدستا یجنازت هم رو یکه حت کشمتیدستام اول م نینجاتت بده خودم با هم

بار افتاب شدتش رو از دست داد و با نگاه به ساعت روبه  نیکه ا کنمیچشمام باز م ییهوی یلیوحشت و خ با

 یابخو نی... از اشتریو از خوابم ب کنمیاتاق تنهام تعجب م یتو نکهیبعد از طهر هست، از ا شمیروم متوجه م

اره حرف دوب نیبود که من بخوام با حام ممکن... چه طور افتهیاتفاق ب شدیبود اما نم کینزد تیبه واقع ادیکه ز

 نم؟!بز

 کیدستش هست بهم نزد یکه رو ینیهمون پرستار مهربون با س یول ادیب نیانتظار دارم حام شهیکه باز م در

 .شهیم



 

حالت  نیبا دست و پا شکسته تر یسیو من مجبورا به انگل زنهیبهم م یکه با همون لبخند حرف کنمیم نگاهش

 .بلد هستم یسیانگل پرسهیکه اون هم با لبخند ازم م شمیاز حرفاش رو متوجه نم یزیکه چ گمیممکن م

که بهم وصل کردن  یکه شلنگ سوند شمیخوشحال م یلیخ فهمهیحرفام رو م نیبه جز حام یکس نکهیا از

 ادمی گهیم یسیو به انگل زنهیبا نگاه متعجب من لبخند م یول زنهیحرف م یدوباره ترک گهیو م رهیگیرو باال م

 ....یشیجه نمرفت که زبونم رو متو

جاهاش رو که متوجه  یو من بعض زنهیو اونقدر حرف م کنهیخجالت باالخره سوند رو ازم جدا م یاز کل بعد

 .دهیرو انجام م خواستیکه م ییکه باالخره تمام کارها گمیرو بهش م شمینم

رفته و شمارش رو داد و گفت  مارستانیاز ب گهیبود کجا رفته که م شمیکه پ یاون مرد نیحام پرسمیم ازش

 .گردهیکه زود برم

 .زارهیو من رو تنها م رهیکه م دمیبه عنوان تشکر به سمتش تکون م یسر

 نکهیبه ا ، رهیم شیبگم... چه طور پ دیبا یچ ادیاگه خانواده ام ب نکهیبه ا کنمیفکر م مارستانیشکوت ب یوو

همچنان اصرار داره که فقط خودش  ای کنهیم یخودش نگه داشت پرده بردار شیکه پ یباالخره از راز نیحام

 رو بدونه. نیا

 مثل پدرش... دونستنیم یا گهید یهم کسا دیشا

هست که باعث  یلیاز دال یکیخودش  دیافتاده و شا یکه چه اتفاقات دونهیاون مرد مرموز خبر داره و م دیشا

من نقشه هاش رو خراب کرده اما من  یماریمن شده... گرچه که باز خانواده ما و به خصوص  نیانتقام حام

 .کنهیناتموم مونده رو تموم م رو اون کا شینشده و هر جور که شده، انتقام اصل الیخ یمطمئنم که اون ب

که  مکنیدستام باز م ادی یدور م یلیخ یلیکا از نظرم خ یها یمامانم مثل بچگ یباز شدن در بعد هم صدا با

 .کنمیبو م ریس ریشونه اش عطر مادرانه اش رو س یو من با سر گذاشتن رو رتمیگیبغلش م یمامان تو

 سرت اومده....؟! ییمادر، چه بال نیسالم دختر مامان... سالم نگ_

 .مشخص نشده یزیهنوز چ خوامیسد مقاومتش رو بشکونه، من که نم یاشک چیه زارمینم یول کنمیم بغض

 که به نمیبیکه درست همون لحظه بابا رو پشت سر مامان م دمیو جواب سالمش رو م رمیگیفاصله م ازش

 .کننیبه من تماشا م گردنیم زایچ یلیکه داره دنبال خ ییو با چشما ستادنیوا نیافش ییهمراه دا

 سالم..._

 : سالم...گنیهم رفته م یکه تو ییو با ابروها انی یبه خودشون م جفستشون

 .ییخودمون، پرنسس دا یکوچولسالم دختر _



 

گه م یدرست ول یاومد نجای: بابا جان، اگهیو م رهیبازم اخماش توهم م یموها دنیو با د ادی یم کترینزد بابا

 و با کشور خودمون؟! نجایا یمردها کنهیفرق م

ختلف م یمسائد و ذهنم به هزار جا نیپرت شده بود از ا ادیز یلیخ گهیمن د یول کردینم یفرق گفتیم راست

 .دیکشیپر م

 ...کنهینم یفرق_

 یبگ یخوای: خب پرنسس خانم نمگهیو م زارهیشونه بابا م یاس دست رو گهید یفکرم جا دونستیکه م ییدا

 !؟یدیتخت خواب یرو ینجوریشده که ا یچ

 کنه؟! یبزنم کار خطرناک یکرده تا من حرف نیکجاست؟! نکنه کم نیبگم... اصال خود حام دیبا یچ دونستمینم

... ارهیسرشون در ب ییجمع کرده بود؟! نکنه قصد داشت بال نجایمن رو ا یزایتمام خانواده و عز یچ یبرا اصال

 .دیرسیمشکوک به نظر م یلیخ یلیخ نیکار حام نیا

 میمنتظر ی! ما همگ؟یبگ یخوایجان... نم نی: نگگهیکه مامان م دمیطول م ییجواب دادن به دا یتو اونقدر

 حالت بد شده. کمینشده فقط  یطور گفتیهمش م میپرسیکه م نیشده؟! از حام یچ میبدون

 انداختن. رمونیموقع گشت و گذار گ ریعده زور گ هی: خب راستش گمیو م دمیتکون م سرم

 شیشگیمغزش که به عودت هم یکنجکاو یاز رو ییاما مال دا یشگیو تعصبات هم رتیغ یبابا از رو یاخما

 .رهیهم م یهست تو

 !ن؟یخبر داد سیتنها؟! به پل ای یبود نیکجا... با حام قای! دقر؟یزور گ_

خطر  ین توجونشو هیبا گفتن راست قض ترسمیم یسراسر نگران دروغ بگم ول یچشما نیبه ا دینبا دونستمیم

 .افتهیب

 .شهیکه وارد اتاق م نیبار حام نیو ا شهیبدم در باز م لشونیرو تحو یبعد یدروغ ها خوامیم تا

 ....یسالم به همگ_

حرف ها رو بارش کنم و  یلیخ خوادیو دلم م رهیگیهست و انگار نه انگارش ، لجم م لکسیر نقدریا نکهیا از

که قبال سه نفر بود و حاال فقط دونفر بودن داد بزنم، اما انگار اون هم  میمحکم زندگ یمردها نیرو ب قتیحق

ه که گرفته ب یا وهیو از ابم ستهیمیوا نراحت کنار ماما الیطور با خ نیدارم که ا تیچقدر محدود دونستمیم

 .کنهیهمه تعارف م

که  یداخل شربت ها باشه چ یاگه مواد مسموم کنمیفکر م یبدون فکر به عاقبتش لحطه ا کویبچه کوچ مثل

 .دی: نخورگمیبود رو به همشون م نیکه همه مخاطبشون حام ییتوجه به سوال ها و حرف ها یب



 

 شده؟! ی: چگهیو م کنهیلب باال اورده بود نگاهم م یرو تا روبه رو وانیکه ل بابا

 : چرا نخورن؟!گهیتو هم در حال تماشام هست م یکه با ابروها نیحام

بره  ییبخورم... اصال خود دا خوامی: چون من همش رو مگمیو م خندمیمسخره و بچگانه م یلیصورت خ به

 خودم بخورمشون. خوامیمنم م یدیرو تو خر نایبخره ، ا

 شمیش پدل یادیو مامان که ز زنمیکه بلند صداش م برهیباال م وانیراحت شده دوباره ل الشیخ بایکه تقر بابا

هتل  میریاالن ما هم م خورن،یخودشون م نجایشده بزارش ا فیبچه ام ضع گهی: اعع مرد راست مگهیهست م

 .گهید یخوریم یاونجا هر چقدر خواست

 نکن، تی... بابا رو اذنجانی: نگگهیم نیکه حام کنهیگرفته نگاه م میتعجب به من و مامان که کامال شوخ بابا

 گرفته. شونیو مامان جون باز نی...نگنی: شما بخوردهیرو بابا ادامه م بعد

 نیماهبچ کدوم از ما قانع نشده که رو به ح یسکوت کرده انگار اصال با حرفا ییدا یبیوسط به طرز عج کیا

 جان صحبت کنم؟! نیبا دکتر نگ شهی: مگهیم

 که  دهیخونسرد سرش رو تکون م نیحام

و مقابل صورت من همراه با پوزخند  دارهیاز همون شربت ها رو خودش برم یویتعجب دارا بعد  یمن جا یبرا

 منم مثل تو بچه ام؟! ی: واقعا فکر کردگهیگوشم م ریو درست ز کشهیسر م

 م.ادامه بد نیا نیاز ا شتریب تونمیکه رومون هست نم یبا نگاه ها یول زنمیبه صورتش زل م یا قهید چند

 تیابابا شک ی... گاهزننیررام حرف م یتا دکتر رو بهش نشون بده بابا و مامان کل ییو دا نیاز رفتن حام بعد

 که همش از نظر من ییراهاچ یگذاشتم و کل فیک یپول رو تو نقدریکه چرا حواسم نبوده، چرا ا کردیو گله م

 بود...  االتیخ یتو

 خوادیکه هست دنبال جون تا با خودش ببره و م یو هر چ ستین یپول چیبه دنبال ه ریاون دزد و خفت گ البته

 غارت کنه.

 گهیو هر بار که مامان بهش م دهیاجازه نم نیچون حام رنیموندن کنار م یبرا ادیو مامان با وجود اصرار ز بابا

 تا اجازه نده بمونن. کنهیمامان رو بهونه م یامشب رو بمونه اون خستگ هی

 دهیفهم رو ییزایچ هیهم رفته و ساکت تر شده انگار هم  یتو شتریب یلیدکتر اومده خ شیاز پ یاز وقت ییدا

 ...دهیهم نفهم

، خطرناک باشه شیزندگ  یکه نکنه برا ترسونهیتفاوت من رو م نیمتفاوت شده و ا یجور خاص هی چشماش

 ...رهیو م دهیانجام نم یسرم کار دنیجز بوس یول ادی یو رفتن جلو م یخدانافظ یبرا نایهمراه مامان ا



 

 ییکردن رفتارم با دا هیکه با نفرت در حال تجز نینفوذگر حام یادیز یولئ با نگاه ها رمیبگ تشی  خوامیم

که پشت به من رو به در بسته شده است  نیونا به حامندازم و بعد از رفتن ا یم نییهست دست باال رفتم رو پا

 راحت شد نه؟! التی: خگمیم

 به هدف بخوره... رمیت نیراحت بشه که اخر المیخ ی: من زمانگهیو م چرخهیسمتم م ریتاخ با

 .زدی! چرا واضح حرف نمر؟یت نیاخر

 بزنم؟! یاگه من حرف یدیترسی! نم؟یخونسرد بود نقدری! چرا ا؟یدار یچه قصد یچرا خودت نگفت_

رو  نکاری: تو اگهیتخت م یاتاق درست روبه رو یو با قدم زدن تو کنهیم ادهیصورتم پ یرو یخنده ا زهر

 .یترسیم یاز دستم بد یبخوا نکهیاز ا شهیچون مثل هم یکردینم

 نبود. نطوریاصال هم ا_

بوده... تو ن نطوریکه رنگ گرفتن مشخصه که ا یی: کامال از گونه هاگهیو م کنهیم نییچندبار باال و پا سرش

 .ی... تو عاشق نگهبان و شکنجه گرت شدنینگ یعاشق من شد

 رو ثابت کنه؟!  یحرفا چ نی... واقعا قصد داره با اگهیرو م نیو ا خندهیم

 نهیسرت اومده که ک ییچه بال ییتو اون گذشته کذا یگی... چرا نمیراه انداخت یفیکث یچه باز نیا نیحام_

 !؟یبه دل گرفت نطوریاش رو ا

 !!! اره،....؟یبدون ی: دوست دادگهیو م رهیگیم شیات هیچشماش در ثان مردمک

خانواده ما هم مثل ما شما بود... من  یزمان هی: گهیو م نهیشیم یصندل یکه رو کنمیم دییتا گهیترس د بدون

اجازه و حق  یکس چیبراش منع نبود، ه یزیچ چیکه ه یزیمادر و پدر داشتم تک فرزند خانواده بودم... عز

گذاشته بودن و از نظرشون من هم  اباب یبابا اسم شاه رو یرو پاهاش نداشت، اونقدر که همه دوستا یبدرفتار

 نیدووم نداشت، چون بابا من صاحب سه تا ماش ادیما ز یاز پسر شاه شدن کم نداشتم... دوران خوش یچیه

 .کردیباهاش جنس جا به جا م شهیبود....که هم نیسنگ

 : جنس؟!کنمیولوم زمزمه م نیارومتر با

 اس ... مثل دوچرخه، و لباس.... لهیمنظورم وس_

 ادامه بده. ستین اجیاحت گهیتکون دادم که متوجه شد د یسر

رد ه اون مب کنهیم دایکه اتفاق افتاده ربط پ یحدسم درستا، هر چ دونستمیم یبشنوم ول یقراره چ دونستمینم

حرف بزنه و مشکل  تونهیمعتقده اگه بخواد م نیحام ز،یسکوت مطلق نظارگر همه چ ی... که تولچریو یرو



 

 ینجوریا زاشتیو نم کردیرو اروم م نیحام زدیاگه حرف م دیحرف بزنه.... شا خوادیکه اون دلش نم نجاستیا

 بشه.

 نیا یتو یچرا ول دونمیدوباره اون پرستار... نم شه،یو اتاق باز م شهیحرفش رو بزن در زده م هیبق خوادیم تا

و من  کردیم ریتنم سراز یارامش بود رو تو یخوبش هر چ یلبخندا نیاون با ا یحوصلگ یهمه دغدغه و ب

 قدر مهربونه. نیچقدر ازش ممنون بودم که ا

 ...یبلند بش دیبا نینگ_

 کن. : کمکمگمیم نیو به حام رمیگینگاه از پرستار م نیحرف حام با

 .کنمیبلند کردن بدن خشک شدم دستم رو به سمتش دراز م یو من برا ادی یم جلوتر

 .کنمیکمرم م یتو یتخت احساس درد کم یو بعد از نشستن رو زارمیشونه اش م یرو دستم

 اخ..._

 بزنم. هیبهش تک خوادیو ازم م کنهیبدنم م لیدستش حا نیکه حام زنهیم یپرستار حرف زمیاخم ر با

که خودش هم  شمی...متوجه مدمیرو انجام م نکاریو بعد ا زنمیم یپوزخند کنهیکه بدنم درد م رهمونجو

زانوهام و دست  ریحرکت دست ز هیکه با  شهیبهم گره خورده شده م ینجوریکه ابروهاش ا دهیپوزخندم رو د

 و با دست به لباسش زنمیم هیکه به خاطر درد بهش تک زارهیم نیزم یو اروم رو زارمیکمرم م ریاش رو ز گهید

 .ندازمیچنگ م

 نترس گرفتمت._

 روز انداخته خود خودش هست. نیکه من رو به ا یاون دونمیچون خودم هم م رمیگیم دهیحرفش رو نشن نیا

 حالم چه پرسهیمن رو به تخت برگردونم و ازم م خوادیکه پرستار دوباره م دارمیباهاش چند قدم رو برم همراه

 جوره؟! 

 رهیکاغذ بازهم م یمسائل رو یسر هی ادداشتیاون هم بعد از  کنم،یرو احساس م یدرد کم گمیمبراش  که

 .میریم نجایاز ا ی: کپرسمیکه من م

 که حالت خوب بشه و دکتر مرخصت کنه. ی: وقتدهیجواب م خشک

 نصفه موند .... حرفت

 .گهیوقت خوابه د_



 

حق رو داده تا من رو تا سر حد  نیبدونم همه اون چه که بهت ا خوامینکن بگو ادامه اش رو م تمیاذ نیحام_

 .یمرگ بسوزون

عد از ب کشهیهست من رو به کنار تر م یاگهید یای... انگار تو دندهیباد و انگار حرفام رو نشن یسمتم م به

 !؟یکنیکار م یچ ی: دارگمیم تیکه با عصبان ادی یتخت م یدراوردن کفشهاش به باال

 .هکشیازش هستم رو به سمت خودش م یکه با فاصله کم یو من کشهینصفه بالشت دراز م یحرف رو یب

 ....گمیبا توئم م_

 نکردم. یبزار چشمام بسته بشه تا بازم قاط کنهیصداتو نشنوم... مغزم درد م نینگ_

 : به من دست نزن.گمیو م زنمیتنم بندازه که پس م یدستش رو خواست

 نه؟! ای شیبندی: مگهیو م شهیتو لحظه گشاد م چشماش

 ...فهممیرو من م یمکان عموم یفهمی: تو نمگمیحرص و نفس زنان م با

 گمیم یقتکه و یییتو یفهمیکه نم ی: اونگهیخفه م یکه با صدا شهیطرف صورتم کج م هیضرب دستش به  با

 .یزنیصدات خفه باشه، بازم حرف م

چشماش  شییهمه زورگو نیکه حالم خراب شده از ا یو بدون توجه به من ندازهیسفت دستش دورم م نباریا

 .رهیم یقیزود به خواب عم یلیو خ بندهیرو م

که باالخره از  زنمی....اونقدر زور متونمینم یاز خودم جدا کنم ول خوامیخواب م یدست مردونه اش رو تو مدام

 .برهیکه مدام در حال خوردنشون هستم خوابم م ییو مسکن ها یزور خستگ

*** 

مشخص کرده بود  نیکه حام یمن فقط چند روز یو برا شدیبه عمارت ختم م زیاز اون ماجرا همه چ بعد

و  نیمن حام یول ادیبه دنبالم ب خواستیم ییروزا هیاجازه داشتم به خونه پدر و مادرم برم... البته که بابام 

 که شد بهشون سر بزنم. قتهر جور راحت هستم.... و هر و گفتیکه بابا هم م کردمیکارش رو بهانه م

 نیامکه از نظر ح ییالبته با لباسا زدمیخونه چرخ م یزود رفته بود و من تو یلیاز صبح خ نیکه حام یروز هی

 گرفتم به سراغ اتاق پدرش برم. میمجاز بود تصم

 اومده؟! شیپ ی: مشکلگهیبهم م امی یم رونیاز اتاق ب دیکه همزمان من رو د پرستارش

 فقط. نمشونیبب خوامی: مگمیو م دمیبه دو طرف تکون م یسر

 برام. کنهیو در باز م دهیتکون م سرش



 

 بهم زل زده. یحق به جانب افهیو با ق رهینم یو منتظرم که بره ول شمیاتاق پ داخل

 تنها باشم باهاشون.... ممکنه. خوامیم_

 .ستیامکانش ن خوامیمعذرت م_

 !!ست؟یچه که امکانش ن یعنی

توهم رفته  یکه با اخما رهیگیتونه خودم لجم م یاون هم تو کردیمن حق مشخص م یبرا نطوریا نکهیا از

 تنها باشم... خوامیگفتم م نیبه کارتون برس دی: لطفا برگمیم

 رو تنها نزارم و تمام حواسم بهشون باشه... شونیکس ا چیاما اقا گفتن که با ه_

م خونه ام پس االن نی... من خانم استمیکس ن چی: من هگمیم یکه عصب نیمنظورش از اقا مون حام دونستمیم

 .دیکه بر گمیم

و به سمت پدرشوهرم  بندمیکه در اتاق رو م زارهیتنهام م زدیداد م رونیکه از صورتش به ب یترس و ناچار با

 .رمیچند هفته بعدش  فقط در حال نگاه کردن به من هست م نیو تمام ا یکه از زمان عروس

 و نگاه من هم همراهش در حال دنبال کردن... چرخهیکه چشماش با من م نمیشیم یصندل یرو

 سالم..._

رم و که دا یادیز یحوصلگ یاز سر ب دیشا دونمیکه باهاش حرف بزنم... نم خوادیمن دلم م یول زنهینم یحرف

 که شده وقت خودم رو بگذرونم. یهر طور توامیم

راستش  م،یخواستیرو م گهیسال تموم همد ۵.... منو اون نیبود نیمن و حام رابطه انیچقدر در جر دونمینم_

 اون سر راهم اومد. گشتمی... من داستم از دانشگاه برمدیبار اون بود که من رو د نیاول

د تموم اوم یپسر همه چ هیاز نظرم  دمشیکه د یبار نی: اولدمیکه با لبخند ادامه م شهینگاهش عوض م رنگ

سال اول هر وقت ازش  هیتا  یعنی گفت،یخوبش هم پولدار بودنشه... از خانواده اش نم یاز حسن ها یکیکه 

 اتفاق از دست داده... هیمادرش تو  نکهیجز ا زدینم یحرف دمیپرسیدر مورد شما و مادرش م یسوال

رس است یکه با کل نمیبیرو م نیچار چوب در حام یو من تو شهیباز م یحرف بزنم که در با هجوم بد خوامیم

 شوهرم. یاعتماد یب یحال بد تماشد یمن هست و من بغ کرده و با کل یدر حال تماشا

 ....!یینجایتو ا نینگ_

ا بود ت نجایرو بهش گزارش نده...؟! اون فقط ا زیاون پرستار فضول همه چ شهیمگه م نجامیکه ا دونستیم

 نه.... ای ارمی یسر پدرش م ییمن بال نهیبب



 

حت که چقدر نارا دونهیو م رهیگیاز کنارش رد بشم که دستم رو م خوامیو م شمیبلند م یصندل یاز رو ناراحت

 .زنهیشدم و چقدر حرکتش بهم برخورده، چون چشمام داره داد م

 ...نینگ_

: گمیگلوم هست م یتو یبغض هیکنه و با همون حال که تا ازاداش  دمیدستش هست رو تکون م یکه تو بازوم

 برم. خوامیم ولم کن

اش باب شیپ کنمیدارم قلبه شکستم رو اروم م یکه مدام در حال تقال هستم و به سخت یمن میریبا هم م_

 ....دمتیند اطیح ینه تو اتاق نه تو ی: نگرانت شدم وقتگهیباباش م یشونیپ یرو یو بعد از بوسه ا گردونهیبرم

 !؟نجامیپرستار بابات خبر نداده که ا یعنی: گمیحرض م با

 برم. خوامی: ولم کن اصال مگمیکه با حرص م کنهیتو هم نگاهم م یابروها با

 ندارم. یترس چیدونستن و گفتنش ه یبدونم برا ایرو متوجه بشم  یزیمن اگه چ_

روش  تونمیداره و چقدر م قتیمتوجه بشم چقدر حرفش حق دیکه شا مونمیم رهیخ اهشیس یچشمد به

 .یخونسرد یادیو البته درجه ز نمیبیتوش نم یحس یجز ب یزیچ یحساب باز کنم... ول

من رو به همراه خودش از  کردیباز بهمون نگاه م یتن باباش که هنوز با چشما یاز مرتب کردن پتو رو بعد

 نجایا خوادی... اصال دلم نمدونهیمن رو به عنوان خانم خونت نم نجایکس ا چی: هگمیکه م ارهی یم رونیاتاق ب

 نداره. شتریب تکارخدم هیهم  کتریکوچ نجایخونه خودت که هم از ا میریچرا نم م،یبمون

 ای: بهگیم نهیشیتخت م یو همونجور که رو بندهیکه با ورودمون در اتاق رو م میریسمت اتاق مشترکمون م به

 رو باز کن. نایا

 .کنهیبه لباسش اشاره م بعد

 .رمیبه سمتش م نکهیو بعد از ا چرخهیتن جذابش م یرو نگاهم

 کشه،یزده رو دست م رونیموهام که از شال ب یو رو زنهیم یکه لبخند مستمیزانوهام وا یپاهاش رو کنار

 .زارهیم نیزم یخودش رو یافته و بعد با دستا یگردنم م یکه شال رو یطور

 .خوامتیجذاب م یاتاق مثل همه خانم ها نیاتاق، تو ا نیاز ا رونیپوشش هست مال ب یهر چ_

 یلی: امروز خ دهیکه در همون ادامه م کنمیرنگش رو با حوصله باز م یمردونه سورمه ا راهنیپ یها دکمه

 .یاگه تو بزار یول خوادیچند ساعت خواب م هیخسته شدم... دلم 



 

ه تنش ک یرنگ دیسف یو بعد رکاب کشهیم رونیبار لباس رو خودش از تن ب نیکه ا کنمیتعجب نگاهش م با

 .ارهی یهست رو از سرش در م

 !؟یکنینگاه م یدار یبه چ_

 .ارهیتخت به سمت باال ب ریتا از ز رهیگیو دستم رو م زنهیم یکه لبخند کنمینگاهش م جیگ بازم

 !؟ی: ماساژ بلدگهیاز باال اومدنم م بعد

 : زبونت موش خورد؟!گهیکه م ندازمیباال م ابروم

 .خوابهیو به حالت دمر م زارهیهم م یبار خسته چشماش رو نیکه ا دمیتکون م دییبه تا سرم

 داره براش انجام بدم؟! یخوب چه اشکال خوادیمشت و مال م کمیدلش  دونمیم

که  کردن بدنش لکسیر ینجوریا ایاثر دست من  دونمیکه نم یبا ارامش کشمیپوست داغش م یکه رو دستم

 محکمتر... کمی: گهیم

و  بلد یکتف ها یاونقدر دستام رو دمیجام مکه ازم خواسته رو ان یو کار کنمیم دییرو که گفته تا یحرف

 افته. یهم م یزود چشماش رو یلیو خ شهیکه باالخره نفساش اروم م دمیمردونه اش حرکت م

تن  ینشه مالفه رو داریکه از خواب ب یو جور کشمیبا حوصله از ماساژ دادن تن خسته اش دست م یلیخ 

 .امی یم رونیو خودم هم از اتاق ب کشمیبرهنه اش م

ر اتاق د یکه با جلو شمیمهربونم م یادیکه متوجه اون پرستار ز کنمیچشمام باز م یزیر زیخنده ر ییصدا با

 .ستادهیوا

و من تازه متوجه  ادی یدورم به حرکت در م نیکه دست حام شهیم شتریباز شدن چشمام خنده اش ب با

 .شمیم تمونیوضع

 .میدنکر یزیابرو ر نیاز ا شتریاز کنارم بلند بشه تا ب یزود خوامیو ازش م دمیرو تکون م نیزده حام خجالت

رو  تقال کردن من یبا دستاش جلو کنهیم یسع رسهیخسته به نظر م ادیز یلیخ نیکه حام ییاز اونجا یول

باز  باالخره چشماش کامل نکهیتا ا دمیبهش م یتکون مح میکه توش هست یتیوضع نیکه خسته از ا رهیبگ

 .ادی یمخسته ام خوابم  ینیبی! نم؟یکنیکار م یچ ی: دارگهیو رو به من اخم کرده م شهیم

 : اومده...گمیو م کنمیهست اشاره م دنید لمیکه انگار مشغول ف یخجالت زده به پرستار یصدا با

 .شهیاز کنار بلند م یکه با لبخند مصلحت شهیکا پشت به در باالخره متوجه منظورم م نیحام



 

تونسته  که کنمیو من به شخصه به اون دختر حسادت م شهیبلند م نیکه خنده حام زنهیبهش م یحرف پرستار

 بلند بخنده. یراحت و با صدا نقدریتا ا ارهیمرد رو درب نیخنده بلند ا

دست و  یسیکه دختره با همون انگل خورمیم شهیرو هم که بهم داده م یقرص نیاخر نیغمگ یچشما با

 دوست داره. یلی: شوهرت خگهیپاشکسته بهم م

بالها رو سرم  نیمرد خودش ا نیکه ا دونستیاون چه م شهیاول باعث تعجبم بعد هم باعث خنده ام م حرفش

 در اورده.

خوشحال  نیانگار حرفش حام یول شمیکه من متوجه نم زنهیاز دکتر م یقبلش حرف یول رهیما م شیپ از

 .کنهیازش تشکر م یسیکه با زبون انگل کنهیم

 گفت؟! یچ_

ه باش ینجوری: گفت تا بعد از ظهر اگه وضعت همگهیو م چرخهیو نگاهش به سمتم م شهیاتاق بسته م در

 .نتتیدکترت بب دیالبته قبلش با ،یمرخص بش یتونیم

 

 روز بعد.... چند

ر د نکهینرفته بودن و من خوشحال از ا شمونیهنوز خانواده ام از پ یمن حالم خوب شده بود ول نکهیوجود ا با

 یکار هگید نی... گرچه حامشهیحالم بد م زنهیم ییشام رو به دا زیکه بابا سر م یبا حرف یکنار اونا مام امنه ول

 .زادیتا ادم سته هیسا هیشب شتریکه ب ادی یو م رهیم یبا من نداره و طور

 !؟یها رو گرفت طیبل_

 هست. ۴ : اره پرواز فردا ساعتگهیو م زارهیم زیم یاب رو وانیل ییدا

 زود؟ نقدری: حاال چرا اگمیکه من م زنهیم یمند تیلبخند رضا بابا

 با خودمون که مامانت میتو رو هم برگردون میایهست، قرار بود دور ب رمیکه د ستی: زود نگهیدر جوابم م بابا

راحته،  نالمویکه برات گرقته خ ییخدمتکارا نیگفت حواسش بهت هست و با ا نیحام یکنه ول یدگیبهت رس

 .گهید نیقرار برگرد دیینجایچند روز ا هیشما هم 

ار زود قر یلیما دوباره و خ دارید نیو ا ادی یحرف بابا درست از اب در نم نیا کردمیچرا احساس م دونستمینم

متوجه  زود یلیخ یینباشه اما دا دایصورتم پ یتو یغم کنمیم یوجود سع نی... با اافتهیکه اتفاق ب ستین

 جان؟! نینگ ی: خوبگهیو م شهیصورتم م یلبخند از رو دنیحالم و پر کش عوض شدن



 

 و ستیقدر ساده ن نیهم زیهمه چ دونستمیرو م نیا یبد ول ایخودمم هم متوجه نبودم خوب بودم  دونمینم

 !؟یکجا و چه شکل دوونستمیرو نم نیضربه زدن هست فقط ا یفرصت برا هیدنبال  نیحام

 اره خوبم..._

 ها. گهیم یا گهید یزایچ هیاما چشمات _

ت هس یبچه ام احساسات نکهیبا گفتن ا عیکه مامان سر شهیحرف به من جلب م نیمامان و بابا هم با ا نطر

 .کنهیقائله رو ختم م

 یلو کتریاز نهار و رفتن هر کس به خلوت خودش من هم ودرد اتاق مشترکمون که به نسبت عمارت کوچ بعد

 نیز حاما تونمیم یمن چه جور یعنی کنمیفکر م نیرنگ هست به ا دیسف لیتر و با وسا کیش یلیخ یلیخ

 جدا بشم؟!  شهیهم یازش برا خواستیواقعا دلم م یعنیجدا بشم... 

 .ادیسر سرنوشتم ب ییو قرار بود چه بال خواست،یم یکه واقعا دلم چ دونستمیخودم هم نم راستش

و ر یکیشد  دهیچ یالکها نیاز ب یحواس پرت یو برا کنمیتخت رو که نامرتب شد بود رو مرتب م روکش

 .خورهیم یزدن به انگشتام که به در تقه ا یبرا کنمیانتخاب م

 بله؟!_

 جان منم... نینگ_

 تو مامان. ای: بگمیمامان م یصدا با

مامان با من  نمی، منتظر مبمونم تا بب بندمیم که در الک رو شهیو وارد اتاق م کنهیدر اتاق رو باز م مامان

 داره. کاریچ

 !؟یکردیم کاریچ_

 بزنم دستم... خواستمی: گگمیو م کنمیالک اشاره م به

 اهان._

بهم  ستین یعیکه اصال طب یبا لبخند کنهیفکر م یگفتنش کل یبرا یبزنه ول یحرف هی خوادیکه انگار م بعد

 .نهیشیتخت م یو درست کنارم رو زنهیزل م

 شده؟! یزیمامان چ_

 خب. یعنی: نه ... گهیو م دهیتکون م یبیابروهاش رو به شکل عج مامان



 

فته از ا یو معدم به جوشش م شهیحالم خراب م شتریتو گفتن حرفش ب کنهیدست دست م ینجوریا نکهیا از

 .ادیاسترس ز

 شده؟! یمامان چ_

 !؟ینااروم نقدریتو چرا ا ست،ین یزی: چگهیم یبا لبخند نهیبیکه حالم رو م مامان

 ایو چ دمیشن ایچ دونستیمن چه به سرم اومده .... چه م دونستیاون چه م دمیبه دو طرف تکون م یسر

 رو ندارم. یاسترس چیطاقت ه گهیکه د دمید

 !؟یخورد یبه مشکل نیبدونم تو با حام خواستمیم_

 برده بودن؟! ییبود... نکنه بو دهیاز کجا فهم اون

 : چطور؟!پرسمیم مشکوک

تو  یاخالقا کنمیاحساس م نجامیکه ا یچند روز دونمی: نمگهیو م زارهیدستم م یو دستش رو کنهیم نگاهم

 .نمیبیچشمات بود رو نم یکه تو یاون شوق ن،یرفتارت با حام یعوض شده... حت

 .دمیم لیتحوبهش دروغ  نکهیا ای کنمیحرف بزنم که متوجه نشه دست به سرش م دیبا یچه جور دونستمینم

 مامان..._

 بله؟!_

 جور بوده؟! منطورم از اول ازدواجتون هست. هیبا بابا اخالقت  شهی: شما همگمیو م کنمیتر م لبام

 نبود، که.... نی: نه منطور من اگهیو م زنهیم یلبخند

 ....گهیرو بهتون بگم د لشیدل خوامیو طرز رفتارم فرق کرده... منم م ستیشوق و شور ن دیشما گفت دونمیم_

: خانومتر شدم... گمیو م کنمینوازش م نیو همونجور که دست مامان رو که پر شده از خطر و چ زنمیم یلبخند

به  دیزنیم یکه باعث شد بزرگتر بشم... بفهمم اگه شما و بابا حرف دمیرو شن ییحرفا هی دم،یرو د ییزایچ هی

 رو حفظ کنم. میزندگ تونمیاگه بزرگ نشم نم دمیصالحم بوده... فهم

.. پر . یتو فکر من پر از پوچ یخوبه ول یاز فکر ها یتو ذهنش کل دونمیم زنه،یهمراه با لذت م یلبخند مامان

 ببخشتش. ستیجوره حاضر ن چیانجام دادن که ه یکار بد نیاز حس بد که نکنه واقعا خانواده ام در حق حام

ها مادر  یسردش نکن ،یبهش عالقه ندار گهیاحساس نکنه د نیحامکه  یکن یکار هی دیجان تو با نینگ یول_

 .تونیبه زندگ

 .کنمیو دردش رو احساس م نمیبیکه فقط و فقط خودم م زنمیم یپوزخند



 

 هم به شوهرم. مینه مامان جان حواسم هست هم به زندگ_

و هنوز فرچش انگشتم رو لمس نکرده که مامان  دارمیبرم زیم یکه من هم الک رو از رو گهیم یخوبه ا مامان

 !زم؟یعز یبه فکر بچه هست ی: راستگهیم

ر فک یشدنش گفتن مامان من رو تو یاورد، چه برسه به عمل ی...فکر کردن بهش هم تنم رو به لرز در مبچه

... یگیم ی: مامان چگمیم یو با لبخند مصلحت کشمیم ینفس اروم دهیهنوز زمانش نرس نکهیو با ا ندازهیم

 هنوز. میجوون نیوقت هست ،من و حام یهنوز کل

 ی: وقت که اره... اما مادر خوبه جوون باشه و که با بچه اش اونقدر فاصله سنگهیم یبا لبخند مهربون مامان

 نداشته باشه... تابتونه درکش کنه.

 ...دیشنیبه بعد نم ییجا هیمادرش را از  یها حرف

 دود شده خودش بود. ینواسش به زندگ تمام

خود  فیلتک دیکه امشب با کردیفکر م نیبه ا شتریدر اصل ب یول زدیمادرش انگشتان دستش را الک م کنار

 .کردیروشن م شدیجوره محرمش محسوب نم چیه گهیکه از نظرش د یرا با مرد

*** 

 و خورنیکه بابا و مامان غذا رو م ی.... جوررترید یلیخ شهیاز هم یعنی ادی یوقت به خانه م ریشب در نیحام

 .برهیخوابشون م ادیز یبه خاطر خستگ

 یگاه و ب یباطنا با سوال ها یهست ول دنید لمیلحظه کنارم نشسته و ظاهرا مشغول ف نیتا اخر ییدا اما

 نیم... من درست تا اومدن حاندازهیببره رو به جونم م ییبزنم که از ماجرا بو ینکنه حرف نکهیگاهش استرس ا

 ...مونهینم ورد ییدا نیب زیت یکه از نگاه ها شمیم دیبار سرخ و سف نیبه خونه چند

 سالم..._

 هیارسفر ک نی: اقا حامگهیو م کنهیرو م نکاریهم هم ییکه دا دمیو اروم جوابش رو م شمیبلند م ییکنار دا از

 !؟یحیتفر ای

: واال هگیم ییکه رو به دا رمیکه باالجبار به سمتش م کنهیو دستش رو سمتم دراز م زنهیم یلبخند نیحام

استم شد، خو ریقدر د نیا دی.... ببخششهیم فیزودتر از خودت رد یهر جا بر گهیکاره د یبود ول یحیسفر تفر

 اونقدر گرفتار بودم که به کل فراموش کردم. یزنگ بزنم ول

 .مونهیمدت رو تنها م نیتمام ا نینگ یعنی_



 

نگهبان مطمئن  هی... خدمتکار و ستی: تنها که نگهیو م کنهیمن گرد م یدستش رو دوره شونه ها نیحام

 ساختمون داره.

 .شهیتازه عروس ... دامادش نم یاونا برا_

 .مکنیبزنه نگاهش م ینکنه بخواد حرف نکهیاز ا دهیکه ترس سابهیبا حرص دندوناش بهم م یجور نیحام

تمام وجودم  یچه جور ستمیهم ن یوقت دونهیخانم خودش م کی: نگگهیم و کنهیسمتم م یزیزهر ام خنده

 .ششهیپ

ه : بگهیو م دهیما م لیرو تحو یو خنده مصنوع دهیتکون م یسر ییکه دا رمیگیرو با حسرت ازش م نگاهم

 ... شبتون خوش. شمیمزاحمتون نم نیحتم خسته هست

 ...ری: شب شما هم بخگهیم دیباریکه نفرت ازش م یبا صورت نیکه حام کنمیم ییاز دا یتشکر

 : چته؟!گهیو م رهیکه اخماش تو هم م ندازمیم نییدستش از دورم پا ییرفتن دا با

 !؟یدادیخودت رو نشون نم شدینم_

 عروسک بابات.... یهه... دور برداشت_

 !نداخت؟یم کهیمن ت به

ن رو م فیتکل یخوای: نمگمیو م کنمیبه سمت اشپزخونه بره که راهش رو سد م خوادیو م رهیگیفاصله م ازم

 !؟یمشخص کن

توجه که م کردمیاالن خدمتکار خونه ام م دی... تورو بایهست ی: ادم ناشکرگهیو م دهیبه دو طرف تکون م یسر

 ...یصحبت کن یختیبا اربابت چه ر یشدیم

تا به حال من خدمتکارش شده  یاز ک گفتمیبودم و با خودم م دهیمدل حرف زدنش رو تا به حال نشن نیا

 بودم.

 .کنمیو ادبت م دمیعب نداره... بزار خانواده ات بره بهت نشون م ی: ولگهیو خسته م شل

 .زنمیداخل اشپزخونه اروم صداش م ستادنشیبا وا رم،یسرش م پشت

 ...نیحام_

 .کوبهیلبام م یرو یمحکم دهیو کش چرخهیسمتم م به

 گهیبه بعد از دهن جز اقا و ارباب کلمه د نی: از اگهیم ضیکه با غ کنمینگاه م شییهویحرکت  نیبهت به ا اب

 .شنومینم یا



 

که زن تپل و حرف گوش  یا هیو خدمتکار ترک رهیگیحوصله رو ازم م یب نیکه حام کشمیلبام م یرو دست

 که براش شام رو اماده کنه تا بخوره. زنهیهست رو صدا م یکن

 .یکنیکه اشتهام رو کور م نستایوا نجای: برو گمشو تو اتاق اگهیکه با حرص م کنمینگاهش م یا قهید چند

خورده،  ییکه نکنه سرش به جا کردمیکم کم داشتم شک م زدینم یکه حرف یمدت نیشروع کرده بود تو ا باز

 .زدهیبهم نم یکه حرف

رو  هیکار رو کنم ممکنه صدامون باال بره و بق نیاگه ا دونمیم یبشم ول چشیپو بازم هم پا ستمیوا خوامیم

 .رمیکه ممکنه فعال ازش فاصله بگ ییتا اونجا رمیگیم میخبردار کنه... پس تصم

 .زنهیراهرو با تلفن حرف م یتو ییدا شمیکه متوجه م رمیپله ها باال م از

 اش کنم که من هم هستم. متوجه شمیو مجبور م شهینم رمیاز حرفاش دست گ یزیکه چ کنمیصبر م کمی

بعدا  ی:باشه رسولگهیکه پرشده از تعجب م ییبا صدا ییکه دا گمیم ریو دوباره شب بخ شمیکنارش رد م از

 ... خداحافظ.زنمیبهت زن م

 .گردمیدستم هست، با صدا زدنش به سمتش برم یدر هنوز تو رهیاتاق شدم و دستگ کیکه نزد یمن

 رمیم ناخوداگاه به بغلش یلیو خ ترکهیشده بغضم م یچ پرسهیکلمه که م نیو با ا کنمیچرا بغض م دونمینم

 .ندازمیو به لباس تنش چنگ م

 شده اخه؟! ی... دختر خوب؟! چنینگ_

کردم رو هم بغلش جا خوش  یکه هنوز تو یو من کنهیقصد حرف زدن ندارم در اتاق رو باز م نهیبیم یوقت

 .ارهی یهمراه خودش م

 .نهیشیو خودش کنارم م زارهیتخت م یرو من

 یماچش نیا مارستانیناراحتت کرده که از روز ب یزیچ هی دونمی... من که مکنهیم تتتیاذ یجان؟! چ نینگ_

 !گنه؟یخوشگلت غم

 بارم کرده بود. نیکه حام یزشت یبودم به اندازه تمام اون حرفا نیگیغم اره

نم که باشه، اصال سکوت ک رندهیگ میرار نبود تصم... اون قزدمیحرف م یبا کس دیطاقتم طاق شده بود با گهید

 .دادیانجام م تیهمه موقع نیچند روز با ا نیانجام بده تو ا یبشه؟! اگه قرار بود کار یچ

فرق  یلیخ شناختمیکه م ینیبا حام گهیتحملش کنم... د تونستمینم گهیمن د یهر چ ایبود  یخطرناک ادم

 داشت.



 

 یه کسکه ب یداشت یهستم که اگه هر حرف ینیافش ییمن همون دا نی: نگگهیم دیتعلل رو د نقدریکه ا ییدا

 ... یدیترسیم یزی... اگه از چیگفتیبهش م یبزن یتونستینم

سال و چند ماه از عمرم تباه شده بود  ۵... اگه خواستمیو از اون کمک م گفتمیم دیادامه بده اره با زارمینم

 .کنهیمن اشتهاش رو کور م دنیکه د یردیبه خاطر م دادمیعمرم رو هم به باد م هیبق دینبا

 !؟یکمکم کن یدیقول م_

 یتا اونجا که بتونم... مشکل کنهی: اره مطمئن باش که همه جوره بهت کمک مگهیو م زارهیدستم م یرو دستش

 اومده؟! شیپ نتونیب

 مشکله... هیاز  شتریب یلی: خگمیو م زنمیم یوزخند

 هم پسر نیها اولش مشکل داره.. حام ی: خب همه زندگگهیو م شهیارومتر م کمیبار رنگ نگاه نگرانش  نیا

 ...هیخوب

 .هیاون نه خوبه ... نه مشکل ما عاد_

خونش مواد درست  یرو متوجه شدم... اون تو نی: اون مجرم و من تازه ادمیکه ادامه م کنهینگاهم م متعجب

 یند روزرو چ نیکه من تازه ا ،یباند مواد فروش هی سیی.. ر.انهیالبالتور داشته البته مخف ییجورا هیو  کردهیم

اره که د یو تمام اون شرکت فکستن اوردهیدر م قیطر نیمدت پولش رو از ا نیهست که متوجه شدن و تمام ا

 به درامد و کارشون شک نکنه.... یپوشش که کس هیفقط 

که صورتم رو  ییو اشکا یرحمیامال خشکش زده بود که با ب دمیشنیرو هم نم ییدا ینفس ها یصدا یحت

 .ستین نی: تموم ماجرا همدمیکرده بود ادامه م سیخ سیخ

هم حرف ب نیاز ا شتریحال باباش رو.... ب دونمینم ای... انتقام گذشنه اش رهیبا من ازدواج کرده که انتقام بگ اون

 لیدل چیرحمانه بهم زده بود... بدون ه یبودم که ب ییر  کتکآبودم به خاط مارستانیاگه من اون روز ب ینزده ول

 که مگ هم متوجه اش بشم. یمشخص

مل کنم... تح تونمینم نیاز ا شتریب گهیمن خسته شدم د یی: داگمیو م زنمیچنگ م ییدشت دا یها نیاست به

دست  ریتهران ز یتو یکل نکهیاز ا ریبودم حاال به غ هوشیزده بود که دو سه روز تموم ب یاون من رو جور

 دوست دکترش موندم.

... اما تییو دا یبه خلطر اون پدر عوض گفتیم دمیپرسیازش م لیو هر بار که دل زدیحرفا رو بهم م تیبدتر

 .کنهیکار رو با من م نیچرا ا دونستمیمن اصال نم

 ...ی: چرا تا االن حرفگهیم کردیکه سکوت کرده و تمکم مدت با دقت نگاهم م ییدا



 

از  ترشیکرد که بعد از رفتن شما ب دمیحاال تهد نی... همکردیم دمی: تهدگمیو م کنمیصورتم رو پاک م اشک

 .ستمیخدمتکار خونه اش ن

... سمتریازش م ادیز یلیخ گهید ترسم،ی... من ازش میهر کس شیپ کنهیم کیو ک چ ریاون من رو تحق ییدا

 .دیتو رو خدا فردا منم با خودتون ببر

ده درونم تازه باز ش یانگار عقده ها شمیاروم نم یقیطر چیمن به ه یارومم کنه ول خوادیو م رهیگیم مبغل ییدا

 .دهینشون م یخود میبچگ یحام دنیو تک تک با د

 خبره... چه نجای: ارسهینحسش به گوشم م یکه صدا ارمی ینم رونیب ییدا نهیس یباز شدن در سرم رو از تو با

!!!.... مونه؟یماه پشت ابر م یتا ک ی! فکر کرد؟یدست روش بلند کرد ی: به چه حقشهیبلند م ییدا یعصب یصدا

دلت  که یناموس هر غلط یب یتا وو دارمیبرف نگه م ریسرم رو مثل کبک ز یتا ک رتیغ یمن ب یفکر کرد

 !!!...؟یبخواد رو انجامش بد

ارون زده ب شکیکه قرار نبود خشک بشه به سکسکه افتاد بودم   پشت هم مثل گنج یا هیو گر ادیترس ز از

 .دمیلرزیم ییبغل دا یتو یا

واست  نااایاز ا شتریجون خانواده ات ب کردمی! فکر م؟ی: پس باالخره گفتگهیو م کنهیم یخنده وحشتناک نیحام

 مهن باشه.

 .فیه منم حرف نزن سگ کث: صدات رو ببر... با خواهرزدادهیمن جواب م یجا ییدا

 .دمیکش یکوتاه غیاوردم و ج رونیسر از بغلش ب دهیحمله کرد که ترس ییبه سمت دا نیحرف حام نیا با

 ...کردیفقط فقط از خودش دفاع م ییو دا زدیضربه م یینبود انگار که با دست به دا یچیمتوجه ه یول نیحام

با قدرت به  یااماده داشت و چه طور شد که ضربه یمن تا ک یضربه ها و بسه بسه گفتن ها دونستمینم

 .... همونافتهیم نیزم یبا سر از پشت رو یکنترل چیعقب عقب رفت و بدون ه نیخورد و حام یعصب نیحام

دراز  نیزم یکه  رو ینیمکه هر چهارتا به حا شهیهراسون بابا و مامان وحشت زده باز م یلحظه در با دستا

 .میشیم رهیکش شده خ

 ....زنهیو صداش م کنهیبلند م نیزم یرو از رو نیو حام ادی یزودتر از هر سه ما به خودش م ییدا که

من فقط کپ کرده در حال نگاه به منظر که  یکنن ول داریرو ب نیدارن حام یو مامان که با استرس سع بابا

 اتفاق افتاد هستم. قهید ۱۰در زمان کمتر از 



 

وبه رو ر یورژانس بازهم من فقط از ترس در حال نگاه کردن به صحنه باور نکردنا دیزنگ بزن زنهیبابا داد م که

عا واق یعنی....رهیم یاهیو چشمام س شهی، زانوهام شل م نیزم یجونش از رو یهستم... که با برداشتن جسم ب

 تموم شد؟!

 افتاد. یم یاتفاق نیبود اگه همچ یتلخ انی... چه پاشهیهم یبرا نیبود؟! رفتن حام نیواقعا اخر قصه هم یعنی

 ....نینگ_

 که بازشون کنم. کنمیم یرو سع چشمام

 جان چشمات رو باز کن. نینگ_

... البته نمیبیکه مامان رو که حالش بدتر از خودم م کنمیمامان وحشت زده و هراسون چشم باز م یصدا با

 .شمیمتوجه م کنهیبرخورد م مینیبکه به  یالکل تند یرو از بو نیو ا مارستانمیب یبار هم تو نیا

 ....یی! دان؟یمامان... حام_

 هم... نیحام ،یکه رفته اگاه تی: داگهیو م کنهیاشکش پاک م مامان

 .خورهیخوردم و نخوردم به سمت باال قل م یهر چ کنمیسکوت مامان احساس م با

 مامان حرف بزن._

 .گمیمامان جان تو اروم باش ... م_

ز دو طبقه باالتر ا قایدق مارستانیب ژهیبخش و یتو گهیکه مامان م رمیگیبازوم هست رو م یکه رو دستش

 اورژانس هست.

 .میشیکه نه من نه مامان متوجه نم زنهیم یحرف یا هیپرستار به زبون ترک زن

سردر  یزیصحبت کنم.... تا متوجه بشه ما از حرفاشون چ یسیانگل تونمینم یکه حت کنهیسرم درد م اونقدر

 .میاری ینم

 ییچه بال گهید نی: اگمیو به خودم م زارمیهم م یچشمام از دردش رو کشهیم رونیدستم رو که ب یتو سرم

 !اد؟ییم ییسر دا ییبره، چه بال شهیهم یبرا نیبود؟! اگه... اگه حام

و  زدیچشمام زل م یقدر با نفرت تو نیا یازش بدم اومد.... وقت یلیخ یلیاونطور بهش هجوم اورد خ یوقت

 ... کردیرم م ریتحق

 افتاده. یبد دردسر یتو ییکه االن دا نمیبودنش مهم بود، مطم یدوست نداشتم ول گهید

 .هریگیو دنبال کاراش رو م ادی یم لشیحتما االن وک ده،یو خدمه هاش رس نیحام یاالن خبر به شرکا حتما



 

... تیبه حکم نابود شدن خودت و زندگ یحت افتهیب تییدا یبرا یکه اتفاق یبزار دی: تو نباگهیدرونم م ییروین

 .یرو تو مسببش بود تیه عصبان نیبال و ا نیا

 : کمکم کن بلند شم...گمیرو به مامان م رهیگیپر از غر غر فاصله م یکه با لحن پرستار

 اخه مادر تو...._

 .نمشیبب خوامیمامان م_

هست  یکه به حتم مشکل فهممیمن م یول یصبر کن دیو تو با شهیکه نم کنهیبا من بحث م کمیاول  مامان

 .کنهیم یریکه مامان از رفتن من جلوگ

 شده؟! یمامان چ_

 د بشه.حالت ب شونینیبب یباز بر ترسمیم ینشده ول یطور چی: هگهیم نانیو با اطم دهیتکون م یسر مامان

 حالم خوبه. گهی: نه مامان... د گمیو م شمیاز حالت دراز کش بلند م باالخره

رو  کار نیا نیافش ییجان تو بگو مامان چرا دا نی: نگگهیکه مامان م کنمیم زونیاو نیرو به سمت زم پاهام

قانون حل  قیواسش از طر ی... اون که همه چرهیدعوا بگ یبا کس دینبا دونهیانجام داده....اون که خودش م

 شد؟! قهیدست به  نیبود چه طور شده که با حام یشدن

 اروم بود؟!  نقدریبه مامان نزده بود که مامان ا یهنوز حرف ییدا سپ

س کنم به خصوص مامان پ فیتعر یکس یبرا تونستمینم گهیمن د یمامان هنوز از ماجرا با خبر نبود... ول پس

 !شش؟یپ یمن رو ببر شهی: مامان مگمیم

 .کنهیدر حال نفس گرفتن هستم رو کمک م یکه به سخت یو بعد من گهیم یرمیبم یاله مامان

متوجه  یزیکه من با گفتن از حرفاشون چ زنهیحرف بهمون م یالبته قبلش پرستار کل میریطبقه ها باال م از

 .رمیرو خوابوندن م نیکه حام ییو با رفتنشون من هم با مامان به جا شنیما م الیخ یب شمینم

... زارمیم شهیش یو با حسرت دست رو ارهی یبغض به گلوم فشار م یغده سرطان شهیبه پشت ش دنیبا رس 

 چیرو سوزند، تمام ارزوهام رو به ه امیبا تموم وجود دن یمن ول یایکه قرار بود بشه دن یبه مرد زنمیزل م

 مبدل کرد.

 !؟یهست نیتو خانم نگ_

 .چرخهیبه سمتش م که مامان هم کنارم چرخمیبه سمتش م ست،ین یرانیا فهموندیسختش بهم م لهجه

 !ن؟یداشت یاقا کار دییبفرما_



 

: مگه شما گهیرو به من م کنهیداشت به من و مامان دوباره نگاه م یصورت جد یچاق ول یکم هیمرد که 

 !ن؟یستین نیخانوم نگ

و جان هستم... که کل وکالتشون ر نیحام لی: بنده وکگهیم یکه با لبخند دمیبه نشونه مثبت تکون م سرم

 به عهده داره. رانیو خارج از ا رانیدر ا

 .... نیندار یحال مساعد دونمی: مدهیکه ادامه م دمیتکون م یهم من فقط سر باز

 .رسوندیخوب منطورش رو بهم م یول کردیرو سخت صحبت م یفارس نکهیا با

 تم.بفرس سینامه به اداره پل تیشکا میتنظ یرو از شما بپرسم که برا یسواالت یسر هی دیمن با یول_

 اومده. شیپ ی: مشکلپرسهیمطشم که ازم م رهیحال به صورت خونسردش خ یب

 ندارم. تیمن شکا_

 هست؟! تونیی: چون ضارب داگهیو م خورهیبا شدت بهم گره م لهیوک یاخما

 ...قای: دقگمیحرص و پوزخند م با

 نداره ... یرکا تونییقانون با دا دینکن تیاگه شما شکا دیکنیکه فکر م نیخانم شما کامال در اشتباه هست_

ت وق چیبود که شما ه نطوری: اگه اگمیدست و پا شکسته مغزم رو خراب کنه و م یبا اون فارس دمینم اجازه

 .دیریبگ تیشکا یتا از من امضا برا نینبود نجایاالن ا

 به نفع... شونیاز ثروت ا نیتونیکه م دی: فکر نکنگهیکه م زنمیم یبدجنس پوزخند

رو از دست دادن ، هر  سشونییر دیبهشون بگ دیدور و برش... بر گهید یشما و ادماها یام ثروتش ارزونتم_

 ...یچه دب رانیا یچه تو نجا،یغلت ببزنن... همش مال اونا باشه چه ا فیکث یاون پوال یتو خوانیچقدر که م

 یفکر رفته و کل یتو ی، مطمئن بودم با حرفم کل زدیپلک هم نم ی.. حتزدینم یمامان بود که حرف بیعج

 اومده. شیسوال براش پ

... شنیم داریتخت ب یاز رو یبه زود نینبوده، اقاز حام دیخانم... دکترا گفتن ضربه اونقدر شد دیشیم مونیپش_

 ....دیشما فکر کرد

 .دیبر نجایحاالم از ا کنم،ینکردم و نم یمن فکر_

نداره و هر لحظه  ستادنیکه تاب ا یییکه با زانوها شهیچشمام دور م یمشت شده از جلو یحرص و دستا با

 .نمیشیکه گذاشته شده م ییها یصندل یشدنش هست رو یامکان خال



 

تاه رو از امور کو لهیوک نیهر طور که شده دست ا دیبا ست،یدست خودم ن یتند رفتم ول یادیز دونمیم خودمم

 .رهیبگ میطرف دعوا تصم یبرا نطوریکه بخواد ا شتریشده بود نه ب یاردار یهاکار لیکنم... اون فقط وک

 !ن؟ینگ یگفت ی: تو چگهیو م ادی یاومده اروم اروم به سمتم م رونیکه تازه از بهت ب مامان

لند تر بار ب نیکه مامان ا کنمیصورتم افتاده رو پاکش م یخودش رو اریکه به اخت یو قطره اشک زنمینم ینرف

 پول حروم...؟! ی!... گفت؟یگفت یتو چ گمی! مست؟یمگه با تو ن نی: نگپرسهیم شتریو با حرص ب

قام رو نه... از انت زیهمه چ یول گمیاصرار به دونستن داره بهش م نقدریا نمیبیم یو وقت کنمینگاهش م پوچ

کار رو با  نیحاصر شد ا نیحام یچ یبرا دونمیهنوز خودم نم دونم،یرو نم یزیچون هنوز چ زنمینم یحرف

 ...چیخودش بکنه اصال من ه یزندگ

من که  و شستیو رنگ چشماش به غم م رفتیفکر فرو م یتو شتریب دینیشیکه از من م یبا هر کلمه ا مامان

 هست... یچقدر رابطه تنگاتنگ قتیخواب و حق نیب گمیبودم به خودم م دهید ییجا هیصحنه رو  نیا

 چرا؟!_

هست... که خودش نرفش  یسوال چ نیبود که متوجه نشدم منطورش از ا یاونقدر کل دیکه مامان پرس یسوال

 .کنهیم لیرو تکم

 یگفت یگفتم ناراحت ی... چرا وقتینبود زدمیبهت زنگ م یباهاش؟! چرا وقت یهمه مدت رو موند نیچرا ا_

 کار خالفش؟! یرو یچشماتو رو ببند یکرد یبزرگ شدم؟! چرا .... چرا سع

سرم اورده که هنوز  ییچه بال دونستیاز من حق زنگ زدن رو هم گرفته بود...؟! چه م دونستیچه م مامان

 ...کنمیم دایو راحت رفتار کنم و زود ضعف پ یعاد تونمیهم از درد کمر نم

 لطفا... ستیمامان االن اصال حالم خوب ن_

 دمیکه من از همون اول فهم یبدون یستی: مادر نگهیبود مذهنش هنوز سواالش سر جاش  یتو نکهیبا ا مامان

 ...یبگ یخوایهست که نم ییحرفا هیهنوزم  دونمیهست مثل االن که م ییاون دلت خبرا یکه تو

 !؟یری: کجا مگمیغم گرفته م یکه با چشما شهیکنارم بلند م از

نشسته منتظر من که وضع تو رو  مارستانیب اطیح یبا بابات حرف بزنم... بنده خدا از اون موقع تو رمیم_

 بهش بگم.

 : مامان...گمیدور نشده بود که م ادیازم ز هنوز

 بله؟!_



 

 فکرش مشغول و ناراحت هست. یبه بابا نزن... اون به اندازه کاف ی: فعال حرفگمیکه م کنهینگاهم م منتطر

 .رهیو م دهیتکون م یفقط سر مامان

 .کنمیخودم و اون نگاه م نیفاصله ب شهینگاهم به سمت اون ش دوباره

 کار نیکه ا دونمیپر از درد... م یخنده ا رهیگیو خندم م شمیکه متوجه شالم م زنمیتنم رو چنگ م لباس

 حواسش کمینامحرم بوده... کاش  دنیمن و ند یبه موها طحواسشیاون شرا یتو یکه حت دونمیمامان هست، م

 نبندم. یبه من بود که دل به ادم اشتباه

 قدر ساده دل دادم بهش؟! نیا چرا

 سخت بود ؟! نقدریمن ا یفقط برا ای رفتیم شیپ ینجوریهمه دخترها ا یایدن

 یبه سمتم اومد و دوباره با زبون ترک یاون سالن خلوت تنها نشستم که اخر پرستار یچقدر تو دونمینم

 ....گهیم یچ قایکه دق دونستمیمن نم یرو بهم بفهمونه ول ییحرفا خواستیم

 .رمیم رونینکرده از سالن ب رییکه تغ یو وضع شهیبه پشت ش یو بعد از نگاه رمیگیحال خراب ازش فاصله م با

ه شد رهیبه من خ یبیکه با حال عج ییادما نیچشم چرخوندن ب یو بعد از کل اطیبه محوطه ح دنمیرس با

 .نمیبیبودن مامان رو کنار بابا م

 سال شکسته تر شده بود. ۱۰به اندازه  شبیکه از د ییبابا

 یدطور ب هی تیوضع نیعالقه داره و حاال با ا نیبابا چقدر به افش دونستمیمن م یحالمون خراب بود ...ول همه

 حجم از اتفاق رو هضم کنه. نیا تونهیحالش خرابه و نم

 دخترم؟! ی: خوبگهیو م شهیبهشون بابا زود متوجه من م دنیمحض رس به

 .میدونستیو خودم نم ییجز دا یرو کس نیوب بودن فرسنگ ها فاصله داشتم و اتا خ من

 بله..._

 ینکن تیجان... دخترم خودت رو اذ نی: نگگهیام بدتر از خودش هست م طیمن االن شرا کردیکه فکر م بابا

 یم رونیهمراه خودت ب مارستانیب نیزود  سالم وسالمت از ا یلیجان خ نیحام شه،یدرست م یها... همه چ

 بهت بابا جان؟! گمیم یکه دارم چ یدونیم اد،ی

در ق نیکه ا یرو کنار مرد یزندگ خواستمیجوره نم چیه گهیبود؟! ... معلومه که نه... د نیمن خواستم ا واقعا

 .کردینداشتم رحم نم یگناه چیکه به گفته خودش ه یخودخواه و سنگ دل بود که به من

 .کردیدعا رو م نینداشت که ا یریبابا تقص البته



 

 ...نیافش ییاز دا_

 نیبابا جان... تو االن فقط و فقط فکرت به حام شهی: اونم حل مگهیجمله ام رو کامل کنم که م زارهینم بابا

 .میسرپاش کن دیباشه که با

اونجا  رو یینداشته باشم، بازم دا یتی: اگه من شکاگمیسراسر غم مامان م یتوجه به حرف بابا و نگاه ها بدون

 !دارن؟ینگه م

 حرف رو بهت زده؟! نیا ی: کگهیو م کنهیتعجب م مییهویاز سوال  بابا

 شکار شد موقع رفتن... نیاومده بود و از نگ نیحام لی: وکدهیزودتر از من جواب م مامان

 ینکردم حرف...؟! مگه من بهت سفارش یگفت؟! چرا شاک ی: خب چگهینبود به مامان م انیکه انگار در جر بابا

 .دیبدون مشورت نزن

 نکردم. یتیمن هنوز شکا یکجاست؟! وقت یی: بابا جواب من رو بده... االن داگمیبار من م نیا

 .مارستانیب ینفر االن حالش بده و تو هی یول ی: اره نکردگهیداره م یادیکه انگار استرس ز بابا

 نرفته که... ای...درست اما از دنمارستانیب یتو_

چرا جوابم  : باباگمیروزها هست م نیاز فشار ا یکه ناش یتیکه با عصبان کنهیبه من بعد به مامان م یاهنگ بابا

 من... ی! چرا وقت؟یدیرو ناقص م

 درصده. ۲۰احتمال برگشتنش فقط  گفتیرفته تو کما... دکترش م نیحام_

چرا  دمیفهمیکه حاال م ینیحام یبلکه برا ییدا یبار نه برا نیا رهیگیلحطه کوتاه قلبم درد م هیلحظه فقط  هی

رو به کام خودش تلخ کرد هم  یهم زندگ یو درشت محسور شده بود،  تو اوج جوون زیاون همه دستگاه ر نیب

 .رهیبم براشارزشش رو داشت که  دونستمیکه نم یانتقام ی... اون هم براهیبه بق

... زمیاش عز: اروم بگهیو م رهیگیبغلش م ی، تو ادی یم مبابا به سمت ننیبیرو م میو مامان که سکوت طوالن بابا

 .افتهیبراش ب یهست که بخواد اتفاق بد یتر از اون یتوکلت به خدا باشه اون جوون .... مطمئنم که بدنش قو

 اشم.ب یقو دیام رو از دست نده و با هیمن اروم باشم و روح کردیو احساس م دیکشینوازش وار پشتم م دستش

 . ادیبا غم ز کنهیکه داره نگاهم م نمیبیو از کنار شونه بابا، مامان رو م زنمیبه خودم م یپوزخند

و  دهیاقدام کنم که بابا ترس بیکشور غر نیا یتو دنینفس کش یبرا خوامیو م امی یم رونیبعل بابا ب یتو از

 جان...؟! نی: نگگهینگران م



 

 ... مامان جاننی: نگگهیو م شهیکه مامان هم از جاش بلند م کنمینگاهشون م یو طوالن چرخمیسمتمش م به

 !؟یریکجا م یدار

 خونه. دیخوبم... شما بر_

 ...نی، افش نجایاخه... شما ا می: کجا برگهیم مامان

 ....زهیریم نییو اشکاش پا کنهیبغض م رسهیحرفش که م ینجایا به

 رو نکنه. نکاریکه ا زنهیهم بهش تشر م بابا

 هیگر ادیسر بچه اش و برادرش اومده که کنارل نکرده و با هق هق ز ییچه بال دهیمامان انگار تازه فهم یول

ا باهاش حرف بزنه که ب خوادیم شیدلگرم یو برا رهیگیبغلش م یو مامان رو تو ارهییو بابا طاقت نم کنهیم

بتونم  ارتباط برقرار کنم تا یستاربا پر کنمیم یسع ادیز یو با سخت گردمیکم جون به ساختمونش برم یپاها

 صحبت کنم. نیبا دکتر حام

 مرد جوون هستم نگاهش رنگ غم گرفت. نیمن همسر ا دیفهم یوقت پرستار

 .رمیانتطار اجازه ورود دادن، من هم بعد از در زدن به داخل اتاق م یاز کل بعد

 ....نمیبیخودم م یسبز رنگ روبه رو یبور و چشما یجوون و با موها و ابروها یمرد

 ریپ یلیکه خ یو با نگاه به من... به من ارهی یصحبت کردن که سرش رو باال م یسیشروع کنم به انگل خوامیم

 :سالم....گهیم ینیریو با لحن ش زنهیم یتر از سنم شدم لبخند

 یشم چجه ببه مغزم فشار بدم تا متو ادیز ستمیکه مجبور ن کشمیم ینفس راحت زنهیحرف م یفارس نکهیا از

 .گهیم

 سالم._

 .یرانیا هی... همسا دیبشن دییبفرما_

 نیاز حام خوامیو م گمیلب م ریز یو ممنون نمیچرم مطش یصندل یروبه روش رو یکامال زور یلبخند با

 : حالتون بهتره؟!پرسهیحرف بزنم که م

 بله..._

 روح و زرده.... یهنوز صورتتون ب ی: ولگهیو م کنهیصورتم اشاره م به

 .کنمیکه متعجب از حرکاتش و شوکه شده نگاهش م ادی یو به سمتم م شهیبلند م زیپشت م از

 !ن؟یدار جهیسردرد و سر گ_



 

 ...یا گهید زیبود نه چ ادمیز یها هیداشتم اون هم به خاطر گر سردرد

 همسرم... تیوصع یشده من برا ی: انگار اشتباهگمیو م کشمی... عقب میکاناپه کنار ینشستنش رو با

 .دونمیم_

 واقعا به کما رفته؟! نکهی... انیبد حیرو برام توص نیپس بهتره ا_

ته و معلوم کما رف شونی: بله درسته اگهیو م ارهی یم نییکه به سمتم گرفته بود رو پا یپزشک یبار گوش نیا

دادم  حیپدرتون هم توض.... به مهیوخ یلیسر خ تیباشه... اما وضع ایو عوارضش چ ادیبهوش ب یک قایدق ستین

 و.... ارهیکما هم دووم ب ینتونه تو ماریممکنه ب

 ...رانیهمسرم رو ببرم ا خوامیمن م_

 یشوخ یصورتم به دنبال ذره ا یسبز رنگ تو یها لهیو با همون ت شهیدکتر در لحطه درشت م یچشما

 !ن؟یهست ی: شما جدپرسهیبار م نیکه ا کنهینم دایانگار پ یول گردهیم

 !کنم؟ یهستم که بخوام شوخ یتیموقع یتو دیکنی: واقعا فکر مگمیو م دمیبهم گرده م شتریب ماخما

که اگه  یهست... جور یخطرناک تیوضع یگفتم؟! شوهر شما تو یمن به شما چ نیخانم شما متوجه شد_

اون  تسیامکان برگشتش ن ییایعمل اح چیبا ه گهیلحطه اون دستگاه ها ازش جدا بشه ، د هیلحطه فقط  هی

خوب  یها مارستانیاز ب یکی مارستانیب نی! اران؟یا نشیببر دیخواهیم دیگیراحت م یلیموقع شما خ

 ...دیتونیرو م نیانکاراست... ا

خاک خودمون باشه من اونجا  یبراش افتاد تو یاگه اتفاق خوامی... من مستمیام و زبون بلد ن بهیغر نجایمن ا_

 دارم. یاحساس بهتر

 دیسریسمج که تا به هدفش نم لی... از اون وکدمیترسیم نجایچون از ا کنم،یدارم بهونه م دونستمیم خودمم

 قرار نبود ولمون کنه.

 خانم..._

 افته من جز یم ادمیو تازه  دمیهام رو با حرص ماساژ م قهیو شق ارمی یسرم دستام رو باال م دنیکش ریت با

 نخوردم... و االن درست ظهر هست. یزیغصه چ

 .نی: خانم... خوبگهیجوون م دکتر

و  رهیاز اتاق م رونیبا سمت ب یکه بد تکون دادن سر نهیبینگاهم م یتو یچ دونمیکه نم دمیبهش م نگاهم

 .یوانیبار همراه ل نیو ا گردهیدوباره برم یکوتاه بایبعد از مدت تقر



 

 .دی: تا اخرش بخورگهیو م رهیگیرو به سمتم م وانیل

که  ورمخیو اروم اروم م چسبونمیو به لبام م رمیگیاب قند رو ازش م وانیل دیلرزیضعف م یکه از رو ییدستا با

باهاش  دیداره که با ام اجیبه شما احت یکما هست ول ی... اون توستی: االن وقت ضعف نشون دادن نگهیم

 روش برگشتن، من با پرستارها هماهنگ نیبا هم اشونیلیکما هستن، خ یکه تو ییتا برگرده... ادما دیحرف بزن

 که شما رو بدون در نظر گرفتن وقت و ساعت شما رو به داخل اتاقش راه بدن. کنمیم

مرد  نیکه ا کنمیو خودم رو قانع م کنمیقبول م کنهیارومم م یو چ خوامیم یچ دونستمیخودم هم نم نکهیا با

 .کنمیها فرق م ضیمر یهمراها هیبدونه من با بق ستیدکتره و قرار ن هیفقط 

اس با لب دیهست و با زولهیکه کامال ا نیکه همراهم کرده به اتاق حام یبا پرستار رمیم رونیاتاقش که ب از

 .رمیم یمخصوص واردش بش

 ...شمیتختش م کینزد ریتاخ با

 گهیم که مقلب یبه صدا ایبرگشتنش  یداشته باشم برا دیدکتر گوش کنم و ام یها هیبه توص دیبا دونمینم

 .نمیپر از نفرتش رو بب یچشما خوادینم گهیبه دل شکسته ام که د ایفقط دعا کنه که برگرده... 

ست نابه جا با د ندهیکه فارغ از ا یاون زمان یتو رمیو ناخوداگاه م کنمیرنگش نگاه م یتن لخت و ب یرو نگاهم

 با هر زدینفس نفس م ادیو با شدت ز کردمیم یبرجسته و مردونه اش عشق باز نهیس نیا یگذاشتن رو

 .دیکشیبود و به زور همون ها نفس م میس یکل ری... اما حاال زیحرکت

 ....یریکه از من انتقام بگ یبا خودت قرار گذاشت یسر چ یاخرش هم بهم نگفت_

 ...یشنویصدام رو م گهی: دکترت مدمیو ادامه م زنمیم یپوزخند

 چرا؟! یدونیم ،یواقعا بشنو نکهیشک دارم از ا من

ببخشم که بلکه خدا  رایمن قراره چوب حراج به همه مال و اموالت بزارم و اونقدر به فق یدیشنیتو اگه م چون

 بگذره. راتتیخودش از سر تقص

 ...افتادهیاتفاق ن یعکس العمل چیه فهممیو م کنمیبهش م نگاه

 اریحرص در ب یحرف ها نیهم با ا نیامها ح لمیمثل ف دیکه شا زنمیو از درون پوزخند م دمیتکون م یسر

 نکهی... فقط ترس داشتم ترس از اافتهیب یقرار نبود اتفاق یباال بره ول شیاتیاعالئم ح ایچشماش رو باز کنه 

 پا کنم.دوباره مثل قبل سر روخانواده ام  گهید تونستمیافتاد و من چه طور م یبراش م یاگه اتفاق

بازش به  یچشما یدلم برا یبودم ول دهیحرف ازش شن یکرده و کل تمیاذ یلیاواخر خ نیا نکهیوجود ا با

 ... گرفتمیازش نم یا گهید زیکه جز نفرت چ ییچشما یتنگ شده بود... برا یزود نیهم



 

 ! ؟یکنیچرا لمسش نم گهیبرم که دلم م رونیاز اتاق ب خوامیم خسته

 زاریمن رو با اون شدت از خودش ب یاز وقت! اون ؟یچ یبرا "گمیو با خودم م دمیبه دو طرف تکون م یسر

 "جوره محرمم نشد. چیه گهیکرد د

اون  دیماهه جد هی نیکنه نه از حام یرفع دلتنگ خواستی... اون مشدیحرف ها رو متوجه نم نیدل که ا اما

 حس ها رو تجربه کرده بود، حس کنه. نیسال باهاش بهتر ۵که  یاز کس خواستیم

 یو بت نکهی: با وجود اگمیو من با برگشتن دوباره و سر چرخوندن به سمتش م شهیم میعقل تسل باالخره

 یاون زمان یمن به قول خودت هنوز دوست دارم حت یول دهیبه خودش د ایکه دن یهست یاری نیمعرفت تر

 از تو از رازمون پرده برداشتم. یواشکی ییکه به دا

م رو دل یحرفا تونستمیکاش االن چشمات باز بود و م: گمیو م کشمیپرمو و مردونه اش م یدستا یرو دستم

 بهت بزنم... 

 یکردیم ریو تحق یدادیبا تموم نفرت من رو زجر م یوقت یکه بهت بگم حت یشنویبفهمم واقعا م شدیم کاش

 ....یزدیبودم و به پهلوهام ضربه م دهیخونه دوستت دراز کش نیکف زم یوقت یحت

 نهیک یعشقمون جلو یمن ببخشمت... بهم بگ یبگ نکهیا یبرا یایب یروز هیداشتم که  دیداشتم و ام دوستت

 ات رو گرفته.

 کشهینم یا هیکه به ثان کنمیبه دستگاه ها نگاه م دهیترس دیچیپیاتاق م یکه تو یدیشد یبوق ها یصدا با

بعد با  کننیم رونی....و اول من رو که خشکم زده بشنیوارد اتاق م یادیبا سرعت ز یکه همه کارد پزشک

 .ارمی یکدومشون سردرنم چیکه من از ه کننیم ییسرعت کارها

ا حرفاش ب خوادیو بابا مدام م شهیم شتریاسترسم ب شنیو مامان و بابا هم که بهم ملحق م مونمیاون در م پشت

همون اتاق جا  یخوددار رو تو نیخراب چون اون نگ یلیمن حالم خرابه ... خ یارامش رو بهم برگردونه ول

 رو با صداقت به همه بگم...  زیهمه چ گهید خوادیهستم دلم م نجایگذاشتم و حاال که ا

که وحشت زده و پر از استرس هر سه نفرمون  ادی یم رونیساعت دکترش از اتاق ب هیحدود  یزیاز چ بعد

مثل  اقل حالشکتر بگه التا د نیحال حام دنیبه پرس کنهیکه بابا زودتر از همه شروع م میشیم کیبهش نزد

 نگه که بدتر شده... یقبل هست ول

بوده که عکس العمل نشونه داده به بودن شما داخل  ینشونه خوب نیاز سابق بهتر شده و ا شیاریهوش ماریب_

 اتاقش...

 .گهیو م کنهیچشمام نگاه م یتو قایرو دق نایا



 

... از مکنیم یاحساس بد دهیواقعا حرفا رو شن نکهیمن ته دلم از ا یول کشهیو کنار م گهیم یخداروشکر مامان

 تناقض خسته یداشتم از هر چ یاحساس خوب گهیسمت د هیاز  یهنوز هم حسم بهش نمرده، ول دهیفهم نکهیا

 ...خواستیمدت م یاستراحت طوالن هیشده بودم و دلم 

قبل  ینجوریا د،یبراش سفارش بد ییغذا هیو  نهیبش یصکدل یرو دی: لطفا کمکشون کنگهیرو به بابا م دکتر

 .رنیاز بهوش اومدن همسرشون خودشون از حال م

 کیبود تبر ی: کارتون عالگهیو قبلش به من م رهیکه دکتر لبخند زنان از کنارمون م کنهیم یخنده مصلحت بابا

 بهتون. گمیم

 

 هفته بعد... هی

 یادمها یتکرار ی... روزهامونهیحرکت م یراکد و ب یمثل اب زینکرده، همه چ رییاز اون روز تغ یزیچ هنوز

از  تسیقرار ن یول کنهیبسته گوش م یکه همونطور به حرفام با چشما ینی... و حامیتکرار یحرف ها یتکرار

 بشه. داریمدت ب یخواب طوالن نیا

 هی یحت هاز اون جهت ک کنمیتوش م یادیز یبلکه احساس خفگ ستین یجالب ینه تنها برام جا گهید هیترک

 ندارم. ادگاریخاطر خوب هم توش به 

 ...نینگ_

: مامان جان هفت روز گهیکه م کنمیمامان هستم نگاهش م یروبه رو مارستانیرستوران ب یکه تو همونجور

 اگه... نجامیخونه استراحت کن من ا هی... دخترم برو ینزد رونیبارم ب هی مارستانیب نیگذشته و تو از ا

و بعد از قورو دادنش رو به مامان که منتطر به من  جوئمیاشتهاتر م یو ب ارمی یحوصله باال م یغذا رو ب قاشق

حرف نزن که انگار من  یجور ای... بعد هم یبش الیخ یرو ب یبحث تکرار نیا شهی: مامان مگمیشده م رهیخ

فته هم استراحت کردم ه هی نیا یتو نزن فداکار و وفا دار به شوهرش از کنار تختش جم نخوردم، م هیمثل 

 هم خونه رفتم و حموم کردم...

 حرفا گول بزن. نیباشه خودت رو با ا_

ون خودت نیخوایم ی...؟! تا کنجایا دیبمون نیخوایم یتا ک گمی: مامان من به شما مگمیو م زنمیم یزخند پ

 ری.... موندن و اسنطوریبمونه، من هم که ا نجایداخل ا دیمنواله با نیکه تا وضع به ا یی...؟! دادیرو االف من کن

من  ... مامان دیکه بر دیکن یهم گفتم بابا رو راض ه... اون دفع دهینم یواقعا معن گهید نجایشدن شما و بابا ا

رو نداره  یکس نیکه حام کنمیفکر م نیبه ا یوقت یدونیرو هم ندارم... م گهید کیکوچ یناراحت ایطاقت  گهید

 ...یوقت یول سوزهیدلم براش م یازش دفاع کنه لحظه ا لیکه بخواد به عنوان فام



 

ن حرفام از گفت یاشتباهاتش شاک رفتنیپذ یو به جا کردمیم ییرو به دا تشیکه شکا کنمیفکر م یروز به

 شیاچاق مواد معرفبرگرده تا من به جرم ق شیعاد یبه زندگ خوادیبشه... دلم نم داریکه ب خوادیبود، دلم نم

 کنم.

م ... ه ای ادی یبهوش م ایکه  رسهیم یزمان هینمونه  فیبالتکل ینجوریکه تا اخر ا ی! زندگ؟یاخرش که چ_

هر دوتاش خودت رو اماده کن، در مورد رفتن ما هم فکرش رو نکن ... چون تا بابات از حال  یپس لطفا برا

 تا به اون قوت قلب بده کا رهیم تییدا شیو پ کنهیاالنم تمام تالشش رو م رهینم یینباش جا نیشما مطم

 .ادیب رونیو اون هم از اون بازداشت ب ادیزود به هوش ب یلیو امکان داره خ یهمونجور نیهنوز هم حال حام

راحت : باشه هر جور که گمیو م دمیپر از غذا رو از خودم فاصله م مهیو اون بشقاب ن کشمیم یقیعم نفس

 ... نیهست

 رو بهت بگم؟! نیتا من هم هم یگیرو م نی: اگهیو م چرخونهیبه دور و برش م ینگاه مامان

 یخوایام که م بهیمن غر کنهیفکر م نهیتو ا رادی: اگهیو م دهیتکون م یکه سر کنمیو خونسرد نگاهش م اروم

از اندامت که روزبه روز اب  یتوش هست که یطیاز شرا ی.... حواسم رو پرت کنیبمال رهیحرفا سرم رو ش نیبا ا

ات سر چشم ییکه باالخره بال ییها هیگر ازچشمات  یشدنت... از گود افتادن پا فیخوردن و ضع نی... از ارهیم

 که من مادرم...  یدونیاما نم اره،ی یدر م

 یچه عذاب یکه دخترم تو نمیبیبچشون بره و حاال من م یبه پا یکیخار کوچ ستین یوقت راض چیه مادرا

 هست.

تا مطمئن بشه که من  ادی یم نجایکه هست و مامان به ا یو طبق هر روز شمیبلند م یصندل یاز رو کالفه

 ؟!مامان گمیم یچ یدونی... م نمیبیچشماتون م یتو یناراحت ینجوریکه ا ی: عذاب من زمانگمیم خورمیغذا م

و  نمکیم یکه خداحافظ دهیو اخر سر سرش رو برام تکون م کنمیم یکه سع کنهیتر از خودم نگاهم م خسته

 به رفتنم. دهیسفارش مادرانه اجازه م یکه بره... اونم بعد از کل خوامیازش م

 .شهیم یلحطه ته قلبم خال هیو  رمیگیم یتوش هست استرس نیکه حام یبه طبقه ا دنیرس با

 .نمیبیشلوع و پر رفت و امد م در اتاق رو یکه جلو شهیم دتریحال شد نیا رمیکه م جلوتر

نا با من اش بایکه تقر یکه پرستار رسونمیدر اتاقش م یخودم رو به جلو دارمیکه برم یزونینام یقدم ها با

داخل اتاق که از همونجا هم مشخص بود در چه  دهیو اجازه نم رهیگیپر از استرس جلوم رو م یشده با لبخند

 هست رو واردش بشم. یحال

 ...شهینم_



 

 شده...؟! ی: چگمیم رسهیو بزرگ به گوش م قیعم یاز ته چاه کردمیکه احساس م ییصدا با

 ...نومیشیرو م یادیفر یکه از اونجا صدا دهیبه دو طرف تکون م یسر

همه  یگفت خودم رو اماده کنم ول یلحظه م نیا یکه مامان برا فهممیو تازه م رمیبار خودم عقب عقب م نیا

و اگه قلبش نکشه  کنهیبه حرف اسونه... به حرف اسونه که حاال مرد من داره با مرگ دست و پنجه نرم م زیچ

 ...گهید قهیتا چند د

ون و اخر کنار هم زنمیم هیتک واریاومدن چند تا از دکترها و رفتن  چندتا از پرستارها داخل اتاق، به د رونیب با

 .زنمیبه روبه روم زل م ستیتوش ن یدیام چیکه ه ییو با چشما خورمیسر م وارید

 نهکیحرکت م نمایچشمام مثل پرده س یاز جلو نیحام یتمام کارها و رفتار ها کنمیکوتاه احساس م یا لحطه

... 

لم د یی... چون با وجود جداافتهیبراش ن یکه اتفاق خوامیو از نه دل از خدا م کشمیم سمیصورت خ یرو دست

هنوز هم بهش عالقه  ادیبره اگه بخوام روراست تر باشم با وجود حماقت ز ایدن نیاز ا ینجوریکه ا خوادینم

 دارم.

ز ا یلیکار رو انجام نده ... چون با مردن اون خ نیتا ا خواستمیدرست تر بود بگم که چقدر از خدا م دونمینم

 .خوردیم چیبهم پ یزندگ

چند بار از خدا کمک خواسته بودم و چند بار در نشسته بودم و  یچقدر با اون وضع اسفناک روبه رو دونمینم

 افهیاز ق شنیو دکترها همراه پرستاراشون خارج م شهیدر اتاق باز م نباریرو نجات داد و کشته بودم که ا نیحام

بلند بشم و به سمتشون  نیزم یتونم از رویکه نم کنهیزانوهام هم اونقدر درد م یول فهممینم یزیهاشون چ

ه حالم ب دنیکه هر دو با د نمیبیبار همون دکتر رو با پرستار بخش رو م نیکه ا گذرهینم یادیبرم... زمان ز

 .انی یسمنم م

 !ن؟ینشست نجایخانم... چرا ا_

م من کا اون ه زنهیم یمن کپ کرده فقط وفقط بهش زل زدم به پرستار حرف نهیبیم یدکتره وقت یصدا نیا

 ....دهیرو خودش انجام نم نکاریمن چقدر ازش ممنونم که او  کنهیبلند م ادیز یبا سخت نیزم یرو از رو

 ست؟!زنده_

ه اشکم از گوش یو با ناراحت رمیگیکه با درد چشم ازش م شهیم ینگاهش طوالن نیو اونقدر ا کنهیم نگاهم

 ...زهیریسرم نگه داشته بودم م یکه هنوز به احترام بابا رو یشال یچشمم رو

 .ادیها همسرتون به هوش ب یزود نیخانم قراره به ا_



 

چشماشون  ندهیچند روز ا نیتا ه میمنتظر بش دی: اعالئم برگشته... باگهیکه دکتر با لبخند م کنمیباز م چشمام

 رو باز کنن.....

باور  ونمدی: مگهیهست م قتیبدونم چقدر از حرفاش حق خوامیم سکوتیو تو زنمینم یبازم حرف نهیبیم یوقت

 میکه ما همش ترس داشت ی... اون هم مرگ حتمیامکان داره شما شوهرتون رو نجات داد یکردنش سخته ول

 ازش.

 !؟یحتم مرگ

حال بودم که با همون  یاونقدر ب یول نمیخودم با چشمام بب خواستیو دلم م شدیباورم نم زایچ یلیخ هنوز

دنش ام داشته و بود و بپا نگهکه سر  یرفتم البته بازم به کمک همون پرستار یکم جون به سمت صندل یپاها

 از اندازه در برابر بدنم داغ بود. شیب

 یدکتر بود... جا اومدن نفسام ازش درمورد اتفاقات بیج یکه تو یدو تا ابنبات یکیاز نشستن و خوردن  بعد

... افتهیفاق نتا براش ات دیجنگ یلیخ یلیکا همسرتون با مرگ خ دیرو بدون نی: فقط اگهیکه م پرسمیکه افتاده م

 و باالخره هم موفق شد.

 ... نیبه استراحت دار اجی: شما احتگهیکه م نهیبیم یصورت خسته من چ یتو دونمینم

 بهترم. گهیممنون د_

به  اجیاالن احت یول دیبهتر دونمی: مگهیکه م دمیم یباز یدستام هست روباز یکه وو یو اشغال کاغذ ابنبات 

حال و  نیتا اتاق استراحت رو بهتون نشون بدم که هر وقت به ا نیایپس رطفا همراهم ب نیاستراحت دار

 .دیبر نیقرمز افتاد یچشما

 .رمیکه گفته م یو به اتاق شمیکه باالخره همراهش م کنهیو اصرار م زنهیحرف م اونقدر

 که از چندتا تخت درست شده. موندیما م ییدانشجو یمثل خوابگاها داخلش

 .رهیو م شهیم یمن به داخل باالخره راض ییراهنما با

 متوجه هست. نقدریداره و ا تیانسان نقدریدکتر ا نیا ایمرد  نیچقدر حالم خوب بود که ا من

زود از  یو صبح ها دنیخواب ریزباد و شب د یکه به خاطر خستگ کشهینم هیو به ثان زارمیبالشت م یرو سرم

اورده که تخت  ییمتوجه بشم اون مرد من رو به سمت جا نکهیبدون ا برهیشدن که خوابم م داریخواب ب

 .شهیخودش محسوب م

*** 



 

 یوچند نفر ر بیعج ینگاه ها یو وقت شمیم داریبه خودم برگشته شده بود که از خواب ب شیکم و ب میانرژ

 .امی یم رونیبا خجالت سر از حالت دراز کش ب نمیبیخودم م

 ...خندنیهم م یو هر از گاه زننیباهم حرف م یرککه با زبون ت گمیم یدیخواب ببخش جیگ

و  مشیتخت بلند م یاز رو جیکامال گ دنیرو انجام م نکاریا یچ یخانم و اقاها برا نیا ستمیکه متوجه ن من

 .یشینم مونی: از انتخابت به عنوان همسر پشگهیم ینفرشون به خارج هیزرم که  خوامیم

 !ه؟ی: منظورتون چگمیتو هم م یو با اخما گردمیکه به سمتشون برم شهیخنده همشون بلند م بعد

 ....شهیخنده اش قطع م یصدا شنیمن شوکه م یاونا که از اخما 

رفا ح نیا یبه خاطر چ ای... هیمنظورشون چ دونمیمن م امی یم رونیو با همون حال از اتاق ب ستمینمیوا گهید

 یااق نیکه من و ا مارستانیب نیا یدرست بشه تو یسوتفاهم نیکه همچ دادیاجازه م دینبا یول زننیرو م

هست  یفقط و فقط به خاطر لطف دهیکه در حق من انجام م ی...گرچه اون هر کارمیدار یدکتر با هم رابطه ا

 مملکت. نیا یبودن من تو بیکه داره و غر

مونده بودن و با هم گپ زده بودن  رهیبه من خ یجور و جوار که اونا از ک یهمون اعصاب خراب و پر از فکرا با

 یم نیزم یاز دستم رو دمیکه تازه خر یاب یصحنه روبه روم بطر دنیبا د یول رمیم نیبه سمت اتاق حام

 به دور سرم هست. دنیدر حال چرخ ایدن کنمیافته و احساس م

 ....برمیهجوم م یپرستار ستگاهیسرعت به ا با

حرف زدن... پشت هم  کنم،یکه دارم شروع م یو استرس زمیریکه دارم م ییپرستارا با همون اشکا دنید با

 .ستیتختش ن یکجاست... چرا رو نکهیا دنیدادن ، پرس حیتوض

 چیه دنیاخر که د زدنیم ییح فا هیداشتن ارومم کنن و  یکه تازه متوجه منظورم شده بودن، سع پرستارا

 رو زدن. گهیمن رو به سمت اسانسور بردن و طبقه د شمیجوره اروم نم

سرش اومده که اون  ییچه بال قایدق دونمیاروم بشم و نم کمیتا  کشمیکف دستم م یهام رو مدام تو ناخون

 منتقل کرده بودن. یا گهید یرو به جا

 .کنمیباز شدن در اسانسور پشت سر همون پرستار حرکت م با

 ....ستهیمیوا یباالخره پشت در اتاق یطوالن یراهرو هیاز گذشتن از   بعد

ش به در باز زده به پشت هینشسته و تک مهیکه به حالت ن نمیبیرو م نیباز کردنش و کنار رفتن پرستار حام با

 هم. یشده و اخماش تو رهیشده خ

 حظه...ل هی شهی: مگمیهست م نیکه با لبخند در حال صحبت با حام ی.... رو به پرستارکشمیم یراحت نفس



 

 !؟ی: خوبگمیپر نفوذش زل زدم م یو همونجور که به چشما رمیم جلوتر

 !شناسم؟یمن شما رو م_

 دیا: شگهیو م شهیدرست از پشت سرم بلند م ییکه همون موقع صدا ندازمیو ابروهام باال م زنمیم یپوزخند

مدت از پشت  نیکه تمام ا... اونقدر خوب نیاقا حام شناسهیخوب شما رو م یلیخ شونیا یول یشما نشناس

 بهت... زدیزل م یکه تو پشتش چشمات رو بسته بود یا شهیاون ش

 : پس چرا من....؟!گهیو م رهیگیرنگ تعجب م نگاهش

 یاروم همون یمظلوم با صدا نیحام نیباور کنم که ا تونستمیو نم شدیکنده نم یاز چشماش لحظه ا نگاهم

 حمله کرده بود. ییبه من و دا یادیبا خشم ز مارستانیب نیهست که تا قبل از ا

 ...یشناسیتو واقعا من رو نم یعنی_

قط من ف ی... ولمیکه صبر کنم تا باهم حرف بزن خواستیکرده بود ازم م یا گهیکه از لحنم برداشت د دکتر

 نه...: گهیهست م یبدونه سواله من از چه جهت قایدق نکهیبدون ا نیرو بدونم که حام نیهم خواستمیم

 ....زنهیکه دکتر دوباره صدام م شهیصداش اکو م کنمیسکوت اتاق احساس م یو تو دمیدهنم رو قورت م اب

 "گمیو با خودم م زنمیم رونیاز اتاق ب شهیکه زهر خند از روش پاک نم یو با لب دمیبه دو طرف تکون م یسر

شده که  نینفر یجا نیهمراه خانواده ام از ا دینداره... با یا دهیپس موندنت فا شناسهیحاال که اون تو رو نم

 برم. ادی یبزرگتر به وجود م یهر بار توش مشکل

 ....چرخمیو به سمتش م مستمیدکتر از پشت سرم ، وا یصدا با

 ... خانم چقدر سرعتتون باالست.ییییوااا_

 نکهیاومده... بدون ا رونیکه اون از کما ب دیخوشحال باش دی: شما االن باگهیکه م کنمیتفاوت نگاهش م یب

 از بدنش رو از دست بده. یقسمت

 خوشحالم..._

من مطمئنم  یول نی: من متوجه ام که شما ناراحت هستگهیو م شهیهر لحظه درشت تر م شیرنگ یچشما

 برگرده... شیعاد یزود به زندگ یلیخ تونهیو م گردهیهم برم ماریب نیحافظه ا

ندارم.... حاال که من  یمشکل چیمن ه یول ن،یکه به من لطف کرد مدت نیمن از شما ممنونم، بابت تمام ا_

 برم. ششیاز پ تونمیگذشته اش چه خبره راحت تر م یزندگ دونهیو نم شناسهیرو نم

 ..بندازه.. ریاون راهرو گ یبشه و من رو تو لیصورتش هست به سوال تبد یکه تو یبهت دمیاجازه نم گهید



 

... رمیکه مامان و بابا بودن م یبه سمت خونه ا یو بعد از گرفتن تاکس زنمیم رونیب مارستانیسرعت از اون ب با

 که سراسر از نظر مامانم حروم بود. ینینه خونه حام

 .رمیم ادهیپ یو ادامه راه رو با همون پا کنمیرو پرداخت م یپول تاکس دنمیرس با

ون مرد با ا تونمینم گهیمن د "گمیو با خودم م کنمیو خاطرات گذشته رو مرور م کنمیو فکر م کشمیم نفس

 "دوستم داشته باشه ... نهیبدون ک ینجوریاگههم یاگه حافظه اش برگرده... حت یباشم حت

 ریبرگردم و خودم رو اونقدر درگ رانیهر چه زودتر به ا خوادیکه دلم م ادیاونقدر ز ادیز یلیام اونم خ خسته

نباشه چه به روزم اومد... کاش من هم  ادمیل رو فراموش کنم تا سا ۵خودم کنم تا تک تک اون  یزندگ

م از قلب نطوریرو که ا نیری... اون همه خاطره تلخ و شکردمیرو فراموش م زیو به کل هما چ گرفتمیم یفراموش

 .وفتهیکار ن

 رم.تا داخل ب مونهیو منتطر م کنهیدر رو برام باز م دنمیو مامان با د گذرهینم یکه مدت دمیدر رو فشار م زنگ

 !نجا؟ی... تو انی: نگگهیم زهیریم رونیب یادیکه از صورتش تعجب و ترس ز همونجور

 گردهیرمب ییدا گهی.. دتموم شد مامان گهی: دگمیو م کنمینمونده م یباق یزیبه ساعت که تا غروبش چ ینگاه

 .میدور بش بتیکشور پر مص نیراحت از ا الیبا خ میتونیو ما م شمونیپ

 !!!؟ی: چگهیشوکه م یکه هنوز تو مامان

ن م میتا با هم بر ادیبه بابا بگم که ب خوامیرو بده م ی: مامان گوشگمیو م ارمی یسرم در م یرو از رو شال

 سالم و سالمت .... ضمونیو مر افتادهین یکامل بدم که اتفاق تیرضا

 خوب و بد رو.... یزایچ یلیرو فراموش کرده بود، خ زایچ یلیخ گهیسالم نبود... اون د نه

 ....یهمه صورت اشک نیشده مادر اخه؟! ا ی... چنینگ_

 به هوش اومده مامان... نیحام_

: گهیو م رهیگیکه شکسته بود دستاش رو به اسمون م یافتاد و بعض یکه از چشماش م ییبا اشکا عیسر مامان

 خداروشکر.... خداروشکرت.

کنه... شکر که  یکارمون رو هم تالف نیتا بخواد ا ادی ینم ادشیمنرو  گهیشکر خدا جون... شکر که د واقعا

 ازش دل کند. شدیحاال راحت م

 از شرش هر چه زودتر راحت بشم... خوادیکه دلم م یچزز ینیام سنگ نهیس یرو بیعج یزیچ



 

... رنیرو از خودش بگ تیرضا دیبا نباری: اگهیکه بابا م گهیو کل ماجرد رو م زنهیباالخره به بابا زنگ م مامان

 .خوادینم یو وص لیادم زنده که وک

رو  شیقسمو بزرگ از زندگ هی... اصال ستین ادشی یچی: اون هگمیو م زارمیهم م یچشمام خسته رو اونجا

 فراموش کرده...

مامان دوباره نگاهش  یول می  رو سکوتش متوجه م نیو من ا شهیحرف بدجور حالش خراب م نیکه با ا بابا

 .رهیگیغم مرنگ 

همه  نیاز ا شدیبهم گره خورده بود و توان باز شدنش نبود... اخه چه طور م یمثل کالف سردرگم زیچ همه

 بال فرار کرد؟!

کدوم  ستمدونی... نمدمیرسیم میکه هست یینجایبه ا دیرو اشتباه رفته بودم که حاال با یزندگ یکجا دونمینم

 !!!شدم؟یشکل گرفتار م نیبه ا دیرو به دردسر انداخته بودم که حاال با یبنده ا

رو  نکاریا از خودش تیو گرفتن رضا هیبا دادن د ینجوریهم نکهیا ای میصبر کن دیپس با نکهیبا گفتن ا بابا

 .میانجام بد

و  مرسونیتا حموم مخودم رو  ی.... پس با حالت کرختمارستانیبودم که بخوام برگردم به ب یتر از اون خسته

و همونجا با فشار اب  برمیدوش م ریو بعد از اروم اروم باز کردن دکمه هام خودم رو به ز کنمیدرش رو باز م

 یگوش بسته بودنم شسته بشه ... ول چشمهمه  نیهمه حماقت ، ا نیشسته بشه... تا ا دیتا شا کنمیرو باز م

 رو بشورم. نایا ریتونسته زخم دلم شکسته رو بشوره که من بخوام با اب ش یمگه کدوم اب

بار  ریبرسه تا بتونم ز شتریبه من ب توادیبابا که داره از مامان م یو با صدا شهیباالخره تموم م میطوالن حموم

 اومده. شمیمتوجه م ارمیمشکل دووم ب نیا

 رهیگوجودم شکل ب یتو یگرم دی... تا شا دمیبه خودم فشار م شتریرو ب دمیچیکه به دور خودم پ یبزرگ حوله

 شهیم دهیسال از خودش بزرگتر د نیکه چند یصورت نیاستخون سوز ازم پر بکشه و بره اما ا یسرما نیو ا

گرم  تونهیداره خودش رو م اوناز  یادگاری هی یکنیتن زخم خوردش که هر سمتش رو نگاه م توادیچه جور م

 کنه.

 در کار نبود.....  یو گرم شدن شدینم گرم

ن و با همو زنمیرو تن م رونیب یلباسا دن،یرسیمزاحم تر به نظر م شهیکه از هم ییاز خشک کردن موها بعد

 فکر هستن. یمامان و بابا هر کدوم تو شمیکه متوجه م رمیم رونیاز اتاق ب زونیحال خراب و نام

 : کجا دخترم؟!گهیو بابا زودتر از مامان م شنیبسته شدن در متوجه من م با



 

 کجا رو داشتم که برم...؟! واقعا

 سالم..._

 خودم. رمی: سالم بابا جان... تو بمون من مگهیو م زنهیبه روم م یلبخند بابا

 ستن ؟!بفر یرو همراه سرباز تیکه برگه رضا یازشون بخوا یتونی: بابا مگمیو م دمیبه دو طرف تکون م یسر

 ...یگیکه مگه نم چارهی: اخه اون بگهیم شناسهیمعلومه من رو نم یتازگ که بابا

 .ستیاون تو بمونه... حقش ن نیاز ا شتریب دینبا ییدا_

 میریشامت رو بخور بعد با هم م ای.... ب روقتهی: االن که دگهیو م کنهیم یکه بابا نوچ کنهیم هیبا بغض گر مامان

 که...

ه ک یکار نیشما فقط هر چه زودتر ا خورمیو م رمیگیم ییغذا هیاگه باشه از همونجا  ستیمن گرسنه ام ن_

 .نیازتون خواستم رو انجام بد

قط و ف زنهینم یاز ماجرا با خبره حرف یمیبزنه اما مامان که از ن یکه حرف کنهیبار به مامان نگاه م نیا بابا

 .زنمیم رونیاز خونه ب یو با خداحافظ رمیحرف به سمت در تونه م یکه ب ندازهیم نییسرش رو پا

وار س شهیکه هم ینیماش دنیو با د گدرمیم یبگیهمه غر نیمردم و خنده هاشون و زبون متفاوتش و ا نیب از

 .رمیشده که انگار حاال حاال قرار نبود دست از سر من بکشه م نینفر مارستانیبه اون ب شدمیم

 .خوانیرو ازم م یکه هر کدوم کار ی... احساسات ضید و نقاز احساسات ض شمیدوباره پر م دنمیرس با

 جا.... نیرفتن از ا ای خواستنیبه تن گرمش رو م دنیو سفت چسب یدلتنگ رفع

 میستقم گهیکار د چیو بدون ه دمیبا من اشند شده بودن سالم م گهیکه د ییورودم به همون طبقه پرستارها با

 .رمیبه سمت اتاقش م

 مشیچقدر دلتنگش بودم... تازه متوجه م فهممیتازه م رسهیباز کردن در اتاق عطر تنش که به مشامم م با

 .کنمیم یبودنش کنارم احساس پوچ یچقدر دلم برا

 .دهیکا خواب شمیبسته بودن چشماش متوجه م با

 شده. دهیوعد داز پنجره که زودتر از م رونیبه ماه ب زنمیو زل م نمیشیکنار تختش م یصندل یرو دروم

که هر بار  یواسه خودم داشتم... واسه خوده خودم، اون یماه اختصاص هیهمه است من  یخب اون ماه برا یول

 روم هست نه یجلو نکهی... اما حاال با ادمشیدیم ینجوریاومد و ا یپشت پنجره اتاقم م یواشکی خواستمیم

 کنه. یبه حالش فرق دکه بخوا شناسهیمن رو م گهینه اون د شمیذوق زده م دنشیمن اونقدر از د



 

 .رمیو به کنارش م شمیبلند م یصندل یاراده از رو یبار ب نیا

 نهکیو اروم اروم نوازشش م برهیرنگ هجوم م اهیس یاز خودم و کامال دلتنگ به اون رشته ها اریبه اخت دستم

هنوز هم دستاش خوب بلدن که کارشون رو انجام  یگذشته ول نکارشیاز ا یادیمدت ز نکهیبا ا کنهیو فکر م

 بدن.

 ...دادیبهم م خوامیازش م تیاگه بهش بگم که دوتا رصا یعنی

 ادشیسرعت من رو از  نیبه من عالقه نداشته وگرنه به ا یذره ا نیمطمئن شده بودم که حام گهید حاال

 .بردینم

 .کنهیو نگاهم م کنهیمباز  ییهوی یلیچشمامش رو خ نیفکرا هستم که حام نیهم یتو

 .ادین ادشیممکنه من رو  ینگاه سراسر عصبان نیا کنمیبا خودم فکر م  کشمیزده دستم رو عقب م شوکه

 بازم تو؟!_

 ....ارمیم نییدستم رو پا 

 !گه؟یدرست م ،یتو همسر من هست گفتیدکتر م_

 !م؟ی...؟! مگه ما خانواده ندارستیجز تو ن ی: چرا کسپرسهیم نباریکه ا دمیتکون م دییروبه حالت تا سرم

 هست. رانیا یو تو صی... تو هم پدرت مردنیمن خانواده ام امروز فهم یول میچرا دار_

 ....نجایمن تنهاش گذاشتم و با تو اومدم به ا یعنی_

 : پرستار داره...گمیم کیتار مهیهمون اتاق ن یو تو کنمیلبم رو تر م 

 بال سرم اومد....؟!  نی: چرا اگهیم یا رهینگاه خ با

 ... نکهیا ایرو  قتیبهش بگم... کل حق دیرو با یزیو چه چ یچه جور دونستمینم

 !؟یزنیچرا حرف نم_

بشم  به خودم مسلط کنمیم یپس سع پرسهیازم سوال م ینجوریکه ا دهینگاهم د یرو تو دیکه ترد دونستمیم

 نیزم یکه تو رو دهیاون تو رو هل م یریعد از درگمن حرفت شد، ب یی: با داگمیبعد از قورت دادن اب دهنم م

 ...سیاداره پل برنیو اون رو م مارستانیب متیاری یو ما م یافت یم

 ؟ی...؟! سر چیری: درگگهیو م رهیهم م یتو اخماش

 : کار و رفتارت با من...گمیو به همراه پوزخندم رمیم یسمت صندل به



 

 بود....؟! یکارم مگه کارم چ_

 یکه بهش فکر کن خوامیازت م یول یچه شکل دونمی: دوتا درخواست ازت دارم نمگمیتوجه به سوالش م بدون

 اقدام کنم... گهیاز راه د شمیوگرنه من مجبور م یزود انجامش بد یلیو خ

ات هر  هیو گرفتن د مییاومدن دا رونیبه ب یبد تی: رضاگمیدلم م یتو یادیکه با غم ز کنهینگاهم م منتطر

 چقدر که هست.... 

 هیه ک یکه هنوز وهم داره از نگاه به مرد ییکه انگار دوست نداره بلند باشه و چشما ییو صدا یقینفس عم با

 زندان بان... گهیروز د هیجان بود و  یروز

 .خوامیطالق م_

مه بدم ادا نیاز ا شتریببخوام  نکهیاتاق... خسته ام از ا نیا یکه انگار که وجود ندارم تو یجور کنم،یم سکوت

 وده.حرف نب نیبه ا یبهم بفهمونه راض خوادیو م کشهیم ریت یو جور شهیم ریقلبم بدقلق و بهونه گ یول

 ....یفراموش نیاالن به خاطر ا ایمن افتاده هست  یکه برا یاتفاق نیقبل از ا یطالق برا نیا_

 قبلش. یبرا_

 صحبت کنم. خوادیتا حرف بزنم و چقدر سخته برخالف اون چه که دلم م کنمیم جون

چون پدر من  میتا با هم ازدواج کن میسال تموم صبر کرد ۵: گمیبار خودم م نیکه ا کنهیبازهم سکوت م 

ماه  ۶ مونیعمر زندگ یول شناخت،یتو رو خوب نم نکهیمخالف بود هم به خاطر سن کم من... هم به خاطر ا

 نبود.... شتریب

 علتش رو بپرسم؟! تونمیم_

که دوستم نداره و بد دهن و خالفکار  یبا مرد تونمی: من نمگمیو سر اخر م دمیم یباز یرو باهم باز انگشتام

 کنم.... یزندگ

که  یخودم رو کنترل کنم و بازم سکوت کنم تا فکر کنه واقعا اون کس تونمینم یول شمیکپ کردنش م متوجه

 ه منم.راه شد مین قیرف

 کردم البته به گفته خودت...؟! یسال رو باهات وقت گذروندم و پافشار ۵من تو رو دوست نداشتم اون موقع _

 چرا.... دونمینم قی: هنوز هم دقگمیو م ندازمیباال م یا شونه

 !؟یدیدیمن دوست داشتم و تو نم دیشا ست،ین ادمیمن  یول_

 و کتک جزو دوست داشتن باشه. ری: اگه تحقگمیو م زنمیم یپوزخند



 

 .اوردهیرو به خاطر ن زیچ چیبود که ه نیچشماش گواه ا یتو بهت

 !؟یدیم تیرضا_

 یبرا یبوده ول یچ شیدل قایدق دونمیبازهم نم نکهیرو اره با ا تییدا ی:براگهیو م کشهیموهاش م یتو دستش

 خودت رو نه...

 :چرا؟!گمیناراحت م یچشما با

رو از  نی...ایدار یکه تو هم به من عالقه ا دمیهم درست باشه من فهم یگیکه م یزیچ نیاگه ا یچون حت_

 .شمیچشمات متوجه م

 ندارم..._

موهام  یو دستت  تو یزدیحرف به من زل نم یب قهیچند د یتر از خودم جواب داد: اگه نداشت تخس

 .یدیکشینم

 مگه نه؟! ومدنین نیخانواده ات به خاطر هم_

ه بود ک یهمون لشی.... پس دلدونهینم یزیبابا چ یول دونهی: مامانم مگمیو م دمیکون مبه دو طرف ت یسر

 گفتم.

 لبات خشکه؟!  نقدری: چرا اگهیکه م شمیبلند م یصندل یرو از

 .دونمی: نمگمیروح م یب یچشما با

 !؟یخورد یزیچ_

 نداشت. یریچه کنم که اون تقص یسوال ها رو بپرسه و نگرانم بشه.. ول نیبود برام که بخواد ا مسخره

 ...ینزد یبه بابام حرف یکرد یخوب کار_

 بکنه. تونستینم یکار زدیهم م ی: حرفگمیرحم م یب

 بود؟! یپدرم چ یضیمر لی: دلگهیو م کنهینگاهم م ناراحت

 ...یدادینم یجواب مشخص دمیهر وقت ازت مبپرس_

 !د؟یند شهیمگه م یچشماش نشسته....ول یتو ینم اشک نمیتا من نب کشهیبه چشماش م یدست

 بودم... یعجب ادم مضخرف_

 ....ی: االنم هستگمیحوصله م یو ب خسته



 

 !؟یچ یبرا_

 که برم... یکنی: چون ازادم نمگمیدرد م با

 یدیشکیو عذاب م یاز من متنفر هست نقدری: اگه اگهیبودم ازش م دهیغم و احساس متفاوت که تا به حال ند با

 !؟یشدیواسه حال بدم ناراحت و نگران م نطوری... چرا به گفته دکتر و پرستار ارمیمیب یچرا نزاشت

 : فرار نکن جوابم رو بده....گهیو م کشهیکه بدنش رو باال م رمیبهش و به سمت پنجره م کنمیم پشت

: دنبال گمیناشناخته، م یبه شهر زنمیچرا....!!!! زل م دونستمیخودم هم نم یوقت خواستیم یمن چه جواب از

 !؟یهست یچ

و هم ت یخوایم ادی ینم ادمی یزیحاال که چ نکهیمگه ا یبر دیاگه عالقه بوده چرا با نکهی... دنبال اقتیحق_

 .یببر ادیمن رو از 

 !نه؟یبابت هم کنهیکه حرفش پر از درده... واقعا فکر م کنمیم احساس

 !م؟یزدیما قبل از کما رفتنم هم از طالق حرف م_

 .یکنیولم نم یخاک نزار یجنازه ام رو تا خودت تو یگفتیتو م ی: من اره ولگمیپشت بهش م همونجور

 بلد نبودم، بهت ابراز عالقه کنم. دیخب... خب شا_

 وقته عمرش یلیکه خ ی....؟! واسه زندگیواسه ادامه زندگ یزنیزور م نقدری: چرا اگمیو م چرخمیسمتش م به

 تموم شده.

ات چشم ی... چرا توستین یکی:حرف چرا با حرف دلت گهیکه م شمیم کیکه بهش نزد کنهینگاهم م فقط

 .نمیبینم یا گهیبغض و غم بزرگ حرف د هیجز  کنم،ینگاه م

 ادامه بدم. تونستمینم نیاز ا شتریپر شده بود و ب تمیظرف گهید

 !؟یبخواب یخوای:مگه نمگهیو م کنهیبه ساعت م یکه نگاه نمیشیم یصندل یرو باز

 خسته ام.... یلی: اره خگمیو م خارونمیلبم رو م گوشه

 ...نجایا ای: خب بگهیو م دهیتخت تکون م یرو خودش

 .کنهیبه کنار خودش اشاره م بعد

 گفتم.... یمن چ ی: انگار خوب متوجه نشدگمیو م زنمیم یپر از حسرت و دلتنگ یلبخند

 .یاستراحت کن کمیندارم فقط قراره  تیمن که کار_



 

 یفکرم به نکهی: ممنون از اگمیم رمیجا بگ یصندل یتا تو کنمیو همونجور که پاهام رو تا م دمیون متک یسر

 ...گهیشده د رید یلیخ یعنی ست،یالزم ن گهید یول

خرد شده رو بهم  یداره ظرف ها یکه سع مونهییم یکار تو درست مثل کس کنمیارومتر زمزمه م ییصدا با

 .شهیمثل سابق م زیهمه چ کنهیبچسبونه و فکر م

 ....گهید ستمین دنیکه حاضر به شن فهمونمیو بهش م بندمیرو م چشمام

 .ستین یگذشته خبر نیکه از حام خوشحالم

ون در حال تک یکس شمیشب متوجه م یها مهیکه ن برهیزود خوابم م یلیشدن ذهن خ یبسته شدن و خال با

 .نمیبیرو م نیچهره حام یکیتار یکه تو کنمیباز م مهیدادن تنم هست، چشمام ن

 بود. بایز نقدریواقعا هم مونیکاش زندگ ،ینیریش یای... چه رویخواب خوب چقدر

 .کشهیو خودش کنارم دراز م زارهیتخت م یو من رو زنهیبعد اون هم لبخند م قهیکه چند د زنمیم یلبخند

اش ونهمرد یها نهیس یو با گذاشتن دستم رو رمیدلتنگ تنش و بغلش هستم که اروم اروم به سمتم م اونقدر

 .شمیم میتازه متوجه اوج دلتنگ

 رو درست وسط یو بوسه ا کنهیکه موهام رو نوازش م مالمیکه بالشتش شده م ییبه بازو یرو چند بار سرم

 .شمیو سراسر از لذت م کنمیاحساس م میشونیپ

 .بایخانوم ز ریشب بخ_

ن هم او نیکه نگاهم به نگاه حام شمیم داریبدنم از خواب ب یرو ییدستاو تکون خوردن  زیر یبا صداها صبح

 .خورهیگره م کیاز فاصله نزد

ابم خو نیکه ب ییزایمرد... نکنه همه اون چ نیتخت کنار ا یمن رو اورده بود رو ی!!ککردم؟یم کاریچ نجایا من

 بوده... یحس کردم واقع

 : سالم...گهیکه م شمیزده از جام بلند م شتاب

و  شمیم یعصب یلیخ یلیتخت هستم از دست خودم خ یباهاش رو نکهیو از ا کنمیدور و اطرافم نگاه م به

 ...یفراموش کرد کردمی: من فکر مگمیم

 یول یهاتو فراموش کرد ییزورگو گهید کردمی: فکر مگمیو م امی یم نییتخت پا یاز رو یهمون لحن عصب با

 .شهیم نیاحترام بزاره هم یباشه و حاضر نباشه به درخواست کس یکس هیذات  یکه تو یزیچ نمیبیم



 

ماه  ۶از  رشتیکه ب یدر حال نگاه کردن به من هست. لبخند یبا لبخند شمیبه سمتش که متوجه م گردمیبرم

حرف نگاهش  یب قهیکه چند د دیچسبیبهم م بیعج دنشیمدت د نیبودمش، حاال بعد از ا دهیبود که ند

 .کنمیم

 داشت... یا گهیانگار نظر د دیتخت خواب نیا یهمراه من رو روزیکه د یاون خانم یول_

و با برگشتن من به اون سمت باز  ادی یکه همون لحظه در به صدا در م رهیهم م یحرفش اخمام تو نیا با

 یمجبور یسبابا واحوال پر یبعد از سالم و احوال پرس شنیوارد اتاق م یو بابا به همراه مامان وسرباز شهیم

 ...شناختیکدومشون رو نم چیکه ه ینیمامان با حام

 که به سمتش برم. کنهیبه من اشاره م بابا

 بله؟!_

 داره...؟! تیرضا_

رو  تیرو فراموش کنه ، انسان زیاگه همه چ یحت دونستمی: مگهیو م زنهیم یکه بابا لبخند دمیتکون م سرم

 زن برخورد کنه. لیفام دیچه طور با دونهیفراموش نکرده.... م

ه من ب یطوالن قهیچند د نیحام گهیکه کنارش هست م ی... و از اون سرباز زنهیحرفش رو م نیکه به حام بابا

 با همسرم بزنم. خواستمیم یحرف هی: قبلش گهیو م زنهیزل م

 : حتما...گهیم یمصلحت یکه متعجب شده بود با لبخند بابا

 ادخویم ی: چگهیکه فقط خودم بشنوم، م یواروم طور کنهیو حرص رو به من نگاه م تیمامان با عصبان یول

 نمونده؟! نتونیب یحرف گهید یبگه... مگه بهش نگفت

که تنهامون بزارن.... اون هم بعد از تکون دادن سر کنارم  خوامیو از بابا م رمیگیحواس نگاه از مامان م یب

 داره. ینکن، حتما حرف مهم : اصال خودت رو ناراحتگهیو م ستهیمیوا

و به سمتش  بندمیکه من در رو م رنیم رونیکه اونجا هست از اتاق ب یبابا به همراه مامان و سرباز بعد

 .چرخمیم

 : شرط داره.گهیتخت نشسته م یکه رو همنجور

 !؟ی: چه شرطگمیو م ندازمیباال م ابروهام

 .کشمیکه من نفس م یتا زمان... حداقل یدرخواست طلق نکن گهی: دگهیخونسرد م یلیخ

 .یخوایم یتو از من چ_



 

 رو سراغ ندارم. یدنبال کس و کار واسه خودم هستم... جز تو هم کس_

بوده  یتو گذشته دوست نداشتم چ نکهیا لیدل دونمیهنوز نم دهیو ادامه م شهیبار لحن صداش اروم تر م نیا

 یاروفاد یبرا نیا یو کنازم داشته باشم نه فقط براتو ر دمیم حیاز حد تنهام ترج ادیز دمیاالن که فهم یول

 رفتار کرده.  یو دوست داشتن بونمن ... باز هم مهر یکه با وجود نامهربون یتیانسان ی... براادتیز

که در حال منفجر شدن هست ،  یبه خودش و مغز من کمیو  ادی یافته که باالخره کوتاه م ینفس نفس م به

 .دهیاستراحت م

 یودمن و به ز یبرا شیکارش و طرز زندگ گهی... اون دشهینم گهیتا بهش بفهمونه د رمیاروم به سمتش م اروم

 .شهیکل خانواده ام روشن م

 موند... شهینم_

 من... یچرا؟! به خاطر فراموش_

ن ن و مهست سیخانواده من دو نفرشون پل ،یشیم یمعرف سیبه اداره پل مییدا ایتوسط من  نجایتو بعد از ا_

 جاش هم به خانواده ام اصوالم پشت کردم... نیکردم و تا هم یبا نون حالل زندگ

 ...دونهیبابات نم_

 نه._

 !؟یبر یخوای: پس مگهیو م دهیرو تکون م سرش

 ندارم.... ی: چاره اگمیو م دمیکه هر لحظه به تالوپ و تلوپ افتاده ناچار سر تکون م یبا قلب ناچار

 .انیبهشون بگو ب_

 !؟یند تیرضا یخوای: مگمیخجالت م با

 : نه.گهیو م رهیگیشدا م دهیکه روش کش یدیرو از ملحفه سف چشماش

 اخه من که شرطت رو قبول نکردم..._

 تیبا من اذ یقبل یزندگ یتو ادیز یلیانگار واقعا خ یموندن ول یبرات جور کنم برا یبهونه ا خواستمیم_

 .یتحملم کن یا هیثان یستیکه االن حاضر ن یشد

 ...دونستیخودش را کامال مقصر م نطوریا نکهیکردم از ا یاحساس شرمندگ یول یچ یبرا دونمینم

 یاقبال سرم اومده ب نیکه ا یهمون خونا ا یجسمم تو ی.... تا بزاریافتادیبازم خوبه که به فکر انتقام از من ن_

 بمونه.



 

 سهریلباش به گوشم م ریاز ز یپر درد یو ا چسبهیبعد سرش رو با دو دست م یحرفش لحظه ا نیاتمام ا با

 .ادیکه به کمکش ب خوامیو از پرستار م زنمیم رونیاز اتاق ب دهیترس

از بلندگو دکتر رو که هم خودش هم اسمش برام اشنا هست رو  یا گهیو پرستار د ادی یهمراهم م یپرستار

 .ادیتا ب کنهیم جیپ

 ..مینیبیم دنیدر حال درد کش رو نیکه حام میشیهم وارد اتاق م همراه

 .دهیدستاش نگه داشته و فشار م نیصدا فقط سرش رو سفت ب یقدر ب نیکه ا سوزهیواسش م دلم

 بکشن... رونیدستاش ب نیرو ازب نیوسر حام ادیکه به کمکشون ب خواستیاز پرستارها م دکتر

از بودنم کنارش  شیپ قهیمامان رو که تا چند د یروبه روم اونقدر ناراحت کننده هست که حت یها صحنه

 بود رو حاال ناراحت کرده بود.... یعصب

وکه ش نیاتاق حام یمن تو دنیبار با د نیارامبخش، دکتر ا یچندتا از امپول ها زیدکتر و تجو نهیاز معا بعد

 که ازش ممنونم. زنهینم یحرف گرانیبه خاطر حضور د یول شهیزده م

 .ستیبد براش توب ن یو دادن خبرا جانی... هدیشلوغ نکن نقدریو ار ضیلطفا دور مر_

 یرو برا تشیرضا میخواستی: ما فقط مگمیو م شمیکه به من انداخته م یا هیحرف دکتر تازه متوجه تک نیا با

 .میریبگ مییدا یازاد

 ارام یامپول ها نیبا ا: متاسفانه گهیو بعد م ندازهیهر کدوم از ماها م یدور نگاهش رو هی یبا خونسرد دکتر

 نداره. یاریهوش یبخش چند ساعت

 ی: چگهیگوشم م ریکردم و مامان ز شیکار رو طوالن نکهیاز ا شمیم یحرف خودم از دست خودم عصب نیا با

 نه؟! کردیکارا رو م نیبهت... از قصد ا گفتیم

من اونقدر نه گفتم و اعصابش رو خراب کردم و از گذشته تلخ اون  یفقط نگه داشتن من بود ول نیحام قصد

 کردش رو گفتم که حالش بد شد. فیهم به شکل تحر

 کنه. یریپام از رفتن جلوگ شیبا شرط گذاشتن پ خواستیکه نرم...که تنهاش نزارم م خواستینه اون ازم م _

 بهت گفتم....  یچ نی.. بشنو ببها. ینش ی: باز احساساتگهیبا تشر به بازوم مبزنه و م مامان

 مامان من هم قبول نکردم._

 مامان جان... ی: خب گفتگهیو م زنهیم یتیرضا یبدجنس نیدر ع مامان

 وضع. نیخسته بودم از ا ینبوده ول یحرف نیبودم که خوب نگفتم و االن وقت گفتن همچ مطمئن



 

 .مینیشیاز اتاق کنار هم م رونیو هر دو ب مونهیرفتن بابا و مامور مامان کنارم م با

 مامان..._

 : جانم...گهیکه م شهیبا صدا کردنش تازه متوجه من م مامان

 !؟یزود قضاوتم نکن یدیبهت بگم قول م یزیچ هیاکه _

 : اره تو بگو...گهیکه نگاه منتظرش روم بود م مامان

خودم سخته از  یش دارم، برارو هنوز هم دوست نیمامان من حام یدلم واسش بسوزه... نه... ول نکهینه ا_

 حرف بزنم. ییجدا

 !؟یچ_

 ...می: قرار شد مامان قضاوت نکنگمیو م چرخمیسمتش م به

... هیقاچاقچ هی!!! اون ؟یگیم یدار یچ یدونیم چی: هگهیکنترل کرده م یلیکه معلوم بود خودش رو خ مامان

 !؟یهنوزم دوستش دار یگیبعد تو م

 دلم نه... یول دونمیمن م_

اشته .... لطفا عقل ددختر من نی: استغفراهلل... نگگهیو م رهیگیبزنه که با حرص لبش رو گاز م یحرف خوادیم

 باش. 

سره  هیرو  تییتموم دا مهیکار ن زنهی! بعد م؟یدونستیم نویا چیه کنه،ینکرده بابات بفهمه سکته م ییخدا اگه

 .کنهیم

 !ده؟یکار رو انجام م نیواقعا بابا ا یعنی

راحت بهش سپرده معتاد  الیکه دخترش با خ یاگه بفهمه دامادش اون یدونیادما... م نیتو نفرت داره از ا یبابا

 !اد؟ی یبه روزش م یچ

 دیکوبیام م نهیس وارهیکه قلبم داشت خودش رو به د کردمیکار م یچ یول شهیحالش بد م یلیخ دونستمیم اره

 کنم. یعشقش کار یکه برا

 کنه... یخب اگه خودش رو معرف_

 حکمش چندسال زندان؟! ی: فکر کردگهیو م زنهیم یپوزخند مامان

 : حکمش کم کم اعدام....دهیکه مامان ادامه م دونستمینم



 

دنش مر متیکنار تو باشه به ق نکهیخودت هست... ا لیهست، بازم م نیکه ا رانیا یتو یول دونمینم نجارویا

 برسه؟! شیدگخطر به زن یتا اونم ب دیاز هم جدا ش نکهیا ای

ه ب نیحام دهیاجازه م رونیب ادیب ییکه دا ی: شما واقعا فکر کردگهیبه مامان و م زنمیمن پوزخند م نباریا

و انجام ر نکاریا رانیا ینکنه تو شیهم معرف نجایکنه مثل سابق... مطمئن باش ا یزندگ گهیخودش د اریاخت

کنم  یرو تونستم راض ییبابا و دا دیشابکنم...  یبراش کار تونمیاکه شوهر من باشه باز هم من م یول ده،یم

 بهشون کمک کنه...

گه باد ا گمی! من دارم بهت م؟یتو عقلت رو از دست داد نی: نگگهیم تیو با عصبان شهیاز کنارم بلند م مامان

وقت تو اون شناسهینم بهیو دوست و اشنا و غر کنهیم یرو در جا قاط یمسئله ا نیبه گوش بابات برسونه همچ

 کمکش کنه.... یگیم

تنها بزارم... اون االن من داره مامان...  نیحام خوامیکه بشه من نم ی: هر چگمیو م زارمیزانوم م یرو دستم

ه متوجه ک یدیرو د ییو اشنا لیکه بخواد بهش سر بزنه؟! فام ینیبیرو م یچند مدت کس نیا یتو تو نیبب

اون  یقیتا از طر کنهیخودش تالش م یکه اون هم فقط و فقط داره برا لیوک هی! حز اد؟یب ادتشیبشه و به ع

 رو باال بکشه. یپول حروم

 یکه تا ک کنمیفکر م نیشده به ا جادیسکوت ا قیو من از طر ادی یو م رهیمن م یرو جلو یچند قدم مامان

 ام داشته باشم... ندهیو ا یزندگ یبرا یوقف بدم و فکر خوب طیشرا نیوقت هست خودم رو با ا

  .کردمیتالشم رو م شدیکه م ییو تا اونجا کردمیکار رو م نیا دیهم من رو دوست داشت با نیکه حام حاال

نداره و هر چقدر اصرار  یا دهیفا گهیمتوجه شد بودنش د نکهیموند و بعد از ا شمیهم پ یا قهیچند د مامان

 .زارهیتنها م مارستانیاون ب یمن افاقه نداره من رو تو یرو کنهیم

بعد با  یلو شمیگرفتارش م نیاز ا شتریب ادی یسرم م ییکه اگه بمونم چه بالها دمیبا خودم نقشه کش ساعتها

 بتونم. دیدادم که با دیبا خودم ام شهیتنهاش بزارم حالم بدتر م نجایاگه ا نکهیا یاداوری

ها... البته نه با اشت خوردمیم نیرستار داخل اتاق حامگرفته بودم با اجازه پ مارستانیکه از اشپزخونه ب یناهار

 حسرت و حال بد... یبلکه با کل

 ....کنهیم یزیو ناله ر خورهیم یتکون نیغرق افکار و قاشق به دست بودم که حام همونجور

 نیا بایبعد از ظهر بود تقر ۳به حتم باز هم سردرد داره و من االن که ساعت  ادیگفته بود اگه بهوش ب دکترش

 رو متوجه شدم.

 .رمیم نیو به سمت حام زارمیجا م زیم یرو دست نزدم رو شیشتریکه هنوز ب یو طرف شمیجام بلند م از



 

 .کنهیو که حاال چشماش رو کامل باز م کنمیدستم شونه اش رو لمس م با

 !؟یخوب_

 : اره...گهیو م زنهیم یجون یمن کنارش لبخند ب دنید با

 .کنهیداره که هنوز سرش درد م نینشون از ا شهیکه با ضعف مدام باز و بسته م ییاز چشما یول

 .دمیحالت بد شد ترس یوقت_

 نمزیبار بعد از بهوش اومدنش باهاش خوب حرف م نیکه اول یو به من کنهیبه ضرب چشماش رو باز م نباریا

 .کنهینگاه م

رار ق گهیرو عوص کردم و د ممیمن تصم دونهیخب اون که نم یول رسهیبه نطر م بیعج یادیبراش ز دونمیم

 تنهاش بزارم. ستین

 برات بده. یهر بر بد و فشار عصب گفتیکردم اره؟! دکتر م تیمن عصب_

 ینکرد یتو من رو عصب یبد بود.... ول یلی: اگه بشه رفتنت رو خبر بد دونست اره خگهیو م دهیتکون م یسر

 کردم. یگذشته خودم رو عصب یاداوریخوده من بودم که با  نیا

 ...یاورد ادیرو به  یزیمگه چ_

نده تو شرم شیصحنه که من رو پ هیصحنه...  هیرو فقط  زی: اره، البته نه همه چگهیبه صورت متعجب من م رو

 تر کرد.

 افتاده. دادیکه من رو شکنجه م ییروزها ادی پس

 ت نشده تو؟!: گشنه اگمیبکنم م رونشیحال و هوا ب نیاز ا نکهیا یبرا

 : چرا...گهیم رییو با همون تغ کنهینگاه م یلحن بهم طوالن رییتغ نیاز ا متعجب

بعد هم  ارهیسرم از دستت درب ادی: بزار برم به پرستار بگم تا بگمیو م کنمیدستش م یبه سرم قند تو ینگاه

 .ارنیغذا برات ب

 .ادی ی: من از ترحم بدم مگهیدر باز کنم که م خوامیو م رمیکه به سمت در اتاق م زنمینم یحرف

 نکردم. یمن بهت ترحم و دلسوز ی: ولگمیو م دارمیدستم نگه م یدر رو تو رهیدستگ

 توجهاتت بعد از درد سرم... نجایپس بودنت ا_

 فکر کردم._



 

 کالمم بشه. قتیچشمام متوجه حق یتا از تو چرخمیبه سمتش م نباریا

جدال بودم که  یبود که با خودم و قلبم تو یرو نگرفتم...چند روز میتصم نیمن بعد از حال بد صبحت ا_

ه تو رو ک شهیامکان نداره، نم هیقض نیا دمیتو فهم یحرفا دنیبا شن یاز تو رو تحمل کنم ... ول یدور تونمیم

وب هم کنار خاطره خ یبعد کل یروزها زما به ج ی.. ولستین ادتیگدشتمون رو  گهیاگه تو د یببرم حت ادیاز 

 .شدیحس و حال خوب که همش به من و تو ختم م یکل میهم داشت

 نایکرد که به جز همه ا یآداوریباز هم قلبم بهم  یو از نظر قانون مجرم ول یفکر کردم که تو گناهکار نیا به

تنهات بزارم واز اون گذشته با دوست  یمرحله سخت نیهمچ یکه تو ستیانصاف ن نیو ا یشوهرم هست

 بکنم..... تونمینم یداشتنت کار

 .کنمیبه سمتش پرولز م یکنترل چیبدون ه نباریا نهیشینگاهم م یکه با لبخند تو نگاهش

هم  اون کنمیو بوسه بارونش م زارمیلباهاش م یدلتنگ رو رو یو بها رمیگیدستم م یاش رو تومردونه صورت

 ینه ولک یبا بلند شدنش من رو همراه کنهیم یباد و سع یبه خودش م دیکه با یرست وقتد قهیبعد از چند د

 که بلند نشه.... خوامیشونه هاش ازش م یمن با دست گذاشتن رو

 .میریگیو از هم فاصله م میاری یکه باالخره هردو نفس کم م شهیهم با همون حال بازهم مشغول لبام م اون

 یطعم خوب نقدریا کردمی: فکرش رو مگهیو م زنهیزده بودم م مهیصورتش خ یکه رو یمن یبه رو یلبخند

 داشته باشن.

 بارمون نبوده؟! نیاول ی: مطمئنگهیکه م زنمیم یخجالت لبخند

 تا به سراع پرستار برم. زارمیو باالجبار تنهاش م دمیتکون م طنتیرو با ش سرم

**** 

 .ادیهم ب نیافش ییو درست امروز قراره دا میهست که به خونه اومد یروز چند

رواز پ رانیا یسره برا هیکه  خوامیبار ترس و دلشوره دارم  و از خدا م نیاول یما برا شیپ ادیبخواد ب نکهیا از

 داشته باشه...

 ...ستین یکیبا خواسته ادم  زیهمه چ شهیکه هم ییاز اونجا اما

 یتو میبخواد بر نکهیخونه اوردم... از ا نیرو به ا نی... اره زنگ خونه چون من و حام ادیدر به صدا در م زنگ

ز پدرش با شیاون عمارت پ یخاطرات انتقامش ترس داشتم گرچه بد برگشتنمون وو یاداوریاون خوکه و به 

 هم شد.... نیکه هم میدور باش داچند روز هم که ش یبرا خواستیحاال دلم م یول شدیسخت تر م طیهم شرا

 !؟یمادر چرا در رو باز نمکن نینگ_



 

: گهیو م کنهیبودم نگاه م ستادهیاومده بود به من که هراسون وسط سالن وا رونیز سیکه تازه از سرو نیحام

 ه؟!بود زنگ زد یشده...؟! ک یطور

 بدم.... یجواب خوامیم تا

 یک نینیبچه ها بب نی:  خوبگهیحواس م یب یلیو خ کنهیم ینگاه نیکه زودتر اومده داخل به من و حام بابا

 اومده...

ر حد بلند بشه پشت سر بابا ظاه نیتا ا دادیوقت اجازه نم چیکه ه ششیکه ر ییدا یحرف بابا نگاهم رو نیا با

 .شهیم

 سالم...._ 

 .دهیو سالم م ستادهیهست که پشت سر من و روبه اونها وا نیحام یصدا نیا

 هیبه  کیهست که به خاطر حماقت من چند روز که نزد ییفقط نگاهم به دا پر از استرس یمن با نگاه اما

 رو داخل بازداشتگاه بوده. شدیماه م

ست جلو اورده د نیکه حام یبا دست ییدا نکایبزنم تا ا یمن نمبتونم حرف یول چرتونهیاسفند رو دور م مامان

 .رهیم کنهیکه بابا با دست اشاره م یو به سمت کنهیم بشینص یو سالم خشک و خال دهیم

ودش به کنار خ یینشستن که دا یبرا کنمیدونفره رو انتخاب م یو گوشه از صندل زنمیرو بهم گره م دستام

 ....یشد نیجان سر سنگ نی: نگگهیو م کنهیاشاره م

 عادت نکردم. افتیق نی: نه... فقط هنوز به اگمیو م زنمیم یمصلحت یلبخند

بده  صیتشخ یجور نیا تونهیات نم دهید زییتر و تم شهی: حق داره دخترم... از بس که همگهیو م خندهیم بابا

 .یهست نشیافش ییکه هنوز همون دا

بزار هم تنت خنک بشه هم  ریدوش بگ هیبرو  ایجان ب نی: اره ... افشگهیکه مامان م زنهیم یپوزخند ییدا

 .یرو بزن شتیر

 یندلص یهم تو نیکه حام نمیشینگاهم کنه کنارش م نطوریکمتر ا نکهیا یکه برا دهیتکون م یسر ییدا

 یاهمعذرت خو هی: من به شما گهیم نیمقدمه رو به حام یب ییکه دا نهیشیاز ما م یبا فاصله کم گهید یتک

 که با شما کردم و االن.... یبزرگ بدهکارم... به خاطر کار

 نشده.. چون یگفت طور شهی: نمدهیحرفا زده بشه جواب م نیقراره ا دونستیاروم و انگار که م یلیخ نیحام

گفتن حلوا  میدعوا هم از قد ی... تونیاسمش روشه... اتفاق شما کا از قصد من رو هل نداد یاتفاق افتاده ول

 کننینم راتیخ



 

من  بعد به نیبه حام یبد یبود نگاه ها ستادهیکه وا ییاما مامان مدام از اونجا کردیم دییهم حرفش رو تا بابا

 ...انداختیم

نده ام اما گذرو نیهستم که با نگ ییناراحت روزها شتری: راستش بگهیمن م یبار با لبخند به رو نیاما ا نیحام

 ....ستین ادمیکدومش  چیه

ااهلل با .... انشنیساز ینداره که دوباره م یرادی: پسرم اگهیکه بابا م مونهیم رهیبه صورت پر استرس من خ کمی

 ....یاری یم ادیبه  زیزود همه چ یلیدکترت هم خکمک 

 !؟یسترو ه نیرفته با نگ ادیاز  ینارحت همه روزها ی: مطمئنگهیم یبا لحن سرد ییکه دا کنهیم دییتا نیحام

: دهیاز اون جواب م یاش رو با لحن ارومتر هیبا خبره جواب کنا انیاز جر ییدا دونستیکه از قبل م نیحام

م به بعد انجا نیاز ا دیرو با ییچه ها کردم و چه کارها دونستمیاومد م یم ادمیبله ماراحتشون هستم چون اگه 

 بدم.

ن موقع حرف زدن باز کنه او یزبون برا ییکه دا ترسمیم نیاز همه از ا شتریو ب نمیبش نشونیب تونمینم گهید

 کنم.... کاریچ دیبا دونمینم قایمن دق

 جان؟! نیشد نگ ی: چپرسهیزودتر از همه م ییدا ستادنمیا با

 گلوتون خشک شده... ارمیب یزیچ هی یچی: هگمیو م دمیمشتمفشار م نیرو ب کمیکوچ انگشت

 میباعث حواس پرت نیچقدر اومدنت افش نی: اره هااااا... ببگهیندارم م یاصال حال خوب شهیکه متوجه م مامان

 شده.

رو ببرم بهش از چمدونم که  نیشربت رو من نگ دیاری ی: تا شما مگهیو م زنهیمامان م یبه رو یلبخند ییدا

 رفته بود بهش بدم نشون بدم. ادمی

 یزیراه گر نمیبیمن که م یول کنهیبا استرس من رو تماشا م ستین یا لهیاز وس یخبر دونهیکه م مامان

 که باشه. دمیتکون م یسر ستین

مگه تو  !کنه؟یم کاریکنار دستت چ نجایا نی: اگهیم تیسر عصبانسرا یبا نگاه میشیکه وارد اتاق م همراهش

 ...یکتک زده و کل یکرده... مگه نگفت تتیاذ یکه گفت ینبود

 بزار منم حرف بزنم. ییصبر کن دا_

بگو... بگو  خب یلی: خگهیاز اتاق نره م رونیخشم بلند به ب یکنترلش کنه تا صدا کردیم یکه سع ییصدا با

 وندت؟!من ترس قی! نکنه از طر؟ینزد یو حرف یدیکرده که ترس دیاز ماها رو تهد یکیبار کدوم  نی... انومیشیم

 ...ستین نطوری: نه... اصال اگمیو م زارمیبازوش م یاسترس دست رو با



 

 بگو بزار منم متوجه بشم. هیچه جور پس

با شما بحثش شده من فقط گفتم که  یبه خاطر چ دونهیاصال نم یعنیباد  ینم ادشی یزیچ چیه نیحام_

 ....کردیمن م بیکه نس یو ازار تیو اد نیشما به خاطر قاچاقش باهاش دعوا کرد

 تنهاست... ییکنه، اون دا دیرو تهد یاز انتقام و قدرتش نداره که بخواد کس یخبر چیه اون

زدم از کارش فقط به خاطر بابات ن یاون بازداشگاه حرف یکه برام مهمه؟! اگه تو یبه جهنم ، واقعا فکر کرد_

گرنه که و ادیسرش ب یینکرده بال ییو خدا ادیبهش فشار ن کیاز ا شتریکه ب رمردیبود... فقط به خاطر اون پ

و کرد، فقط تو ر شیکار شهینشده و م رید ادی.... اما حاالم زگفتمیاعتراف هام م ی... و توگفتمیهمون لحظه م

 بعد. میبکش ردنیاسمش ب ریاول از ز دیبا

 ...خوامیمن نم_

 ....خندهیبلند بلند م یهر کار ایتعجب  یکه به جا برهیشوکش م یحرفم تو اونقدر

دش به سمت خو رهیگیبازوهام رو م ادی یبه خودش م نکهیکه به محص ا رهیقدم عقب م هی دهیترس نکارشیا از

 !!!!؟یچ یعنی یقاچاقچ یدونی: دختره احمق مگهیو م کشونتمیم

 .ادی یبدم م ن،یافش ییاز دا دنیکه تا به حال تجربه نکردم اون هم ترس یاز حس دمیرو با بغض تکون م سرم

 درد رو تحمل کنم؟! نیاز ا شتریب تونمینم دیفهمیارومم... چرا نم یزندگ هیمن دنبال  دیفهمینم چرا

 ولم کن.... ییدا_

 شن؟!ب الشیخ یدرد بکشه تا ب دیادم با هی...چقدر رمیکه تلو تلو خوران عقب م کنهیضرب بازوم رو ول م با

 .دهیته کش میکه توانم تموم شده که  بفهمن واقعا انرژ گفتمیم دیبا چقدر

 ...تونمیمن دوستش داشتم ... اون شوهرم من نم ییدا _

 اره؟! یپس دوستش دار_

رد با تو رفتار ک نجوریهماگا باز هم  یگیانتقام و نفرتش رو بهش م انی: پس جرگهیکه م دمیتکون م سرم

 .کنمیباشه قبول م یدوست داشتن نقدریهم

اون دوستت نداره...  یدی: دگهیو م زنهیکا پوزخند م دمیبه دو طرف تکون م یو سر کنمیترس نگاهش م با

 رو با تو بگذرونه...  شیزندگ تونهیخبر نداره که از تو خوشش اومده و فکر کرده م یزیاون از چ

 !؟یزیرو بهم بر میزندگ یخوایچرا م_

 کنم. دارتیب دی... من بای: چون تو خودت رو به خواب زدگهیو م دهیحرص دستاش رو بهم فشار م با



 

 دست بکشم. نیاز حام تونمی...؟! من نم نیفهمیچرا نم ییدا_

 یت.وقیخانواده ات رو کال از دست بد نکهیبهتر از ا شهیمدت درد داره بعدش درست م هیفقط  ،یتونیچرا م_

: گهیزش مبودم ا دهیکه کمتر شن ییبا صدا ییکه دا امیب رونیاز اتاق ب خوامیم شهیحرفم رو متوجه نم نمیبیم

 ...گمیمن خودم بهش م رنهوگ یکه خودت بهش بگ یوقت دار رانیا میگردیبرم میکه دار یتا زمان

 علت انتقامش رو اره؟! نیدونی: شما مگمیو م چرخمیسمتش م به

 : مگه خودش قبلش بهت نگفته؟!گهیو م کنهیاز نفوذ مپر  ینگاه 

 .شهیبه گذشته ختم م دونمیخبر ندارم... فقط م یزینه من از چ_

 خانواده اش رو... یاورم ماجرا ادیکه اونجا بودم رو به  یمن تموم مدت گهیو م دهیبرام تکون م یسر

مدرک  یهست و کل یها... نفوذ سیاز پل یکیبود که توسط  رانیا یقاچاق تو یاز کله گنده ها یکیباباش _

 یداخل زندان سکته مغز ش،یبانک یشدن حساب ها یاموالش و خال شتریب فیو بعد از توق شهیم ریدستگ

شب  هیخودش رو  شهیم راافته... زنش که متوجه ماج یزبونش از کار م یبدنش حت یکل اعضا بایو تقر کنهیم

 تو هست. نیکه اقا حام مونهیم یپسر نوجوون باق هیو از اون ها فقط  کشهیقرص م یبا کل

 ماجرا کجاش بوده؟! نیا یخب... خب ربط خانواده ما تو_

 ...یپرونده و من همون نفوذ یریگی: ربطش اونجاست که بابات مسئول پگهیو م نهیشیکه هست م یتخت یرو

به تو ضربه بزنه که در اصل به ما بخوره... گرچه  خواستی: اون مگهیم ییکه دا شهیام حبس م نهیس یتو نفس

 .ریتو دهن ش یبا حماقت بر یخوای... حاال تو باز ممیبود که ما بهمش زد یچ هیترک نیا ینقشش تو دونمینم

 .ستین ادشی یزینزنم چ یاخه اون که اگه ما حرف_

 ین توتهران و رفتنشو یبا پا گداشتن ما تو یکنیبمونه فکر م ینجوریا خوادیم یبزرگ شووو... تا ک نینگ_

... ماه  ادی ینم ادشیبوده،  نیپدرش هست که اون هم چون به نام حام مونده یباق زیاون عمارت که تنها چ

 پدرش هستن. یوستاکه د ییتازه از اونا بدتر کسا ادی یم ادشی زیاول نه باالخره همه چ

 !؟یچ رانیا میاگه برنگرد_

که  یکه تو بهش گفت یبمونه... در صورت نجایکه اون با تو تا اخرش ا ی: تو باور دارگهیو م کنهیرو کج م سرش

 هست؟ رانیا یتو ضشیمر یبابا

 ...ییدا_



 

دوم کار ک گهید دونمیانجام بدم.... نم دیبا یچه کار دونمی: من نمگمیکه با عصه م کنهیو نگاهم م زنهینم حرف

 درسته.

 ش بگو... بگو تا بدونه کدوم جبهه اس انتخابش.امروز به نیهم دونمیمن م_

 .ییدا ستیاسون ن_

نقطه  نیحسرت امروز و ا یتا زمان یایاز پسش برب دیتو با یول دونمی: مگهیو م دهیتکون م دییرو به تا سرش

 .یرو نخور

اق رو کنم...ات کاریباالخره قراره چ نکهیو ا ییاتاق رو تحمل کنم که با وجود صدا زدن دا یفضا تونمینم گهید

 بندمیو درش رو م رسونمیداشته باشم خودم رو به بالکن م دیکه کمتر به قسمت سالن د یو جور کنمیترک م

 .ترکهیو بغضم م

بود  یچه کار نیکمه...؟! اخه ا تمیمن چقدر طرف یدونستیاخه چرا من.... اخه چرا من خدا جوون؟! تو که م_

 !؟یکرد میو جوون یکه با من و زندگ

 .رمیگیبغلم م یو زانوهام رو تو نمیشیم نیزم یرو

داره....  نییباال وپا نقدریا میفکر کنم که زندگ نیبرام سخت بود... چقدر سخت بود به ا یریگ میتصم چقدر

 داشته باشم. یعاد یزندگ هیمثل بق تونمیچرا من هم نم

 نبودن. سیپل مییوقت پدرم و دا چیه کاش

الکن که در ب کنمیبا غصه فکر م یو گهگاه کنمیشدم بهش و با خودم زمزمه م رهیو خ کنمیاسمون نگاه م به

 !؟یینجایتو ا نی: نگگهیو م نهیبیبه اطراف من رو م یبا سرک نیحام شه،یباز م

 !؟یکرد هی: چرا گرگهیاشکام م دنیکه با د دمیتکون م سر

 .ادی یتو هم رفته، به سمتم م یحرفش با اخما نیاز ا بعد

و  یبلند مبکنه و با نگران نیزم یو از رو رهیگیبغلش م یکه من رو تو کنمیپشت دست اشکام رو پاک م با

 گفت بهت؟! چرا حالت بد شده ...؟! یچ تیی: داگهیم تیعصبان

 ...نجامیمن ا زمی: اروم باش عزگهیگوشم م ریو مدام ز کشهیپشت کمرم دست م نیهق هق افتادم که حام به

 .کنمیباشه که بغلش م یبار نیاخر نیاروم باشم اگه ا تونستمیمن نم یول

 ؟! یحرف بزن یخوایجان نم نینگ_

 رو باهات بزنم. ییحرفا هی خوامی: مگمیو م امی یم رونیاز بغلش ب باالخره



 

و  یاب خنک خورد نکهیبعد از ا یصندل یرو نیبش می... االن برگهی: باشه مگهیو م زارهیکمرم م یرو دست

 .کنمیگوش م یکه گفت یزینفست باال اومد چشم من به همه چ

 .برهیکه هست م یکه اون هم من رو به سمت دو تا صندل شمیو همراهش م کنمیرو تر م لبم

 .امی ی: صبر کن االن مگهینشستن روش م با

ود خ یذهنم برا یبهش بگم... هزار جور تو یچه جور نمیبب نکهیا یبرا کنمیهزار جور با خودم فکر م ادیب تا

 باشه. تونهیم یچ قایعکس العملش دق ایکه رفتارش  کنمیتصور م

 .شهیدست وارد بلکن م یتو یاب وانیهمراه لبخند و ل شهیکه باز م در

 .گمیم یلب ممنون ریو ز  رمیگیلرزونم ازش م یکه با دستا رهیگیرو به سمتم م وانیو ل نهیشیم کنارم

 تا کامال اروم بشم بعد... مونمیم منتطر

 ...نیحام_

 !ن؟یجان حام_

 .ستینگاهش ن یتو یاسترس چیخونسرد در حال نگاه کردن به من هست، اصال ه یلیکه خ کنمینگاه م بهش

 !؟یوقت ترکم نکن چیکه من رو ه یدی... قول میدیبهم قول م_

 تن صدات؟! نیبا هم یتو من رو نجات داد یتو رو ترکت کنم وقت دی: من چرا باگهیلبخند م همراه

 بود.... ی!منطورش از صدام چصدام؟

 ست؟!ه ادتیرو  یاومد شمیبار پ نیبه هوش اومدم و اول ی: وقتگهیم نهیبیو صورت پراز سوالم رو که م تعجب

جا که صدات رو ک دمیتازه فهم یرفتیم شمیاز پ یداشت یوقت یول شناختمتینم یحرف بزن نکهیاز ا قبل

 برگردم. خواستیو ازم م دادیکه من رو نجات م یکه تو همون دمی...تازه فهمدمیشن

 یهمون زمان یتو رو تو ی:  من صدادهیو ادامه م کنهیو دستاش رو بهم قالب م دوزهیرو به اسمون م نگاهش

 ....یرو برگردون من یخواستی... همون موقع که هر جور بود مدمیشنیو اسمون بودم م نیزم نیکه ب

 گفتم؟! ایهست من چ ادتیتو _

مونده بود که  ادمیفقط تن صدات با  شدمیمتوجه نم یزی: نه من چگهیو م دهیبه دو طرف تکون م یسر

 همونجا شد که دوباره عاشقت شدم.



 

 رهیگیش مدست یبدم که دستم رو تو لشیتحو یلبخند کم جون تونمیو من فقط م کنهیعشق به من نگاه م با

مگه  رمینم شتیاز پ یطیشرا چی... پس مطمئن باس تحت هشمیم وونهی:من اگه تو رو از دست بدم دگهیو م

 .یو خسته شده باش یخودت بخوا نکهیا

 کنم؟! نانیبه حرفش اطم تونستمیم یعنی

 شیدور درد دیمن بودم که با نیو ا رفتمیماجرا به حتم م دنیاعتماد کرد... اون بعد از فهم شدیحتم که نم به

رو ازش پنهون کنم، اونم  قتیحق تونمیم یتا کجا و ک یبودن رو به دوش بکشم... ول دواریچند روز ام نیو ا

 .زنهیم رفمن ح یبهم گفته بود اگه خودم حرف نزنم اون به جا ییکه دا یوقت

 چشمات رنگ شک پر شده؟! یقدر تو نیشده خانمم؟! چرا ا یجان چ نینگ_

 تا ائنجور عرق دستام رو هم پاک کنم. دمیبار زانوهام رو ماساژ م چند

 ... یبگم که درکش کن یاز کجا شروع کنم و چه جور دیبا دونمیهست که گفتنش برام سخته نم ییزایچ هی_

 ... .ستین یخوب یحرفا نکهیبا وجود ا ،یگفت که کمتر درد بکش شهیچه طور م دونمینم

 !خت؟یبهم ر نقدریگفت که تو رو ا یبهت چ تیی....داااایکنینگرانم م یدار نینگ_

 .کنمیو با انگشت اشاره اشکم رو پاک م دمیبه دو طرف تکون م یسر

 پدرت افتاده... یبرا یچه اتفاق قایدق دونمیگفتم نم ادتهی_

 .دمیادامه م یکه با حس بدتر شهیتر م قیدق گاهش

 کار قاچاق بود.... یاون هم تو_

 .شهیم ریسراز یادیاشکام با سرعت ز یو گهگاه کنمیم فیو تعرر زیهمه چ براش

چه کنم که با تموم شدن ماجرا  ی... ولخوادیرو نم نیپر حرص حام افهیو ق زینگاه کردن به نگاه تند و ت دلم

 ... زنمیزار م زارمیچشمام م یو دستم رو ترکهیبغض بدم و بزرگم م زیگفتن همه چ

 که به طور کامل تموم شد..... یزندگ ینم برا زیم زار

 نگفته است. یکه پر از حرفا نیسکوت حام یبرا زنمیم زار

و همونجور که دستاش رو  شهیبلند م یصندل یباالخره از رو نیهق هق هام باال رفته که حام یصدا بازهم

 ....رهیشلوارش گذاشته تا قسمت نرده ها م بیج یتو

 م؟!از شما انتقام گرفت نی: واسه اگهیگرفته م ییبا صدا یکه با خشم به سمتم برگرده ول کنمیان کر م هر



 

تو  به نیا کنمی: هر جور حساب مگهیو م چرخهیکه به سمتم م کنمیم دییحرفش رو تا یتو دماغ ییصدا با

 ....نیگناه تر ینداشته...تو که ب یربط

نفر بودن که عاشقش بودن اونم من بودم... تو هم با خودت  هیفقط  میی: بابام و داگمیو م کنمیرو قطع م حرفش

 ضربه خوردنش دردناک تر باشه.... تونهیبهتر از من م یک یفکر کرد

و اون تازه با گذشتن پازل ها  کنمیم یاداوریو اون چند ماه بد رو به خودم اون  یاون گذشته اون زندگ بازهم

 .نهیشیدرد م یو همونجا که هست از رو کشهیم ریکنار هم سرش ت

 حالش بده؟! پرسمیو ازش م رمیبه سمتش م ینگران با

به  ونشیمتعجب بابا و بق یچشما یو جلو کنمیدر بالکن رو باز م یکه با همون صورت اشک دهیتکون م سر

ه ک دمیو بهش مو قرص مسکن ر گردمیقرص هاش رو بردارم.... دوباره به بالکن برم یتا قوط رمیسمت اتاق م

 .دهیو قورتش م کنهیدهنش رو باز م

 االن.... یخوب نیحام_

 :اره خوبم ... خوبم.گهیبهم م ریتاخ کمیوبعد از  ارهی یرو به اشاره صبر باال م دستش

 .شمیمتوجه م کنمیکه دارم نگاهش م یرو من نیا ستیخوب ن یول

که به داخل خونه بعد هم وارد  کننیکمکش م نیحام دنیکه به بالکن اومدن با د ییدا یو مامان و حت بابا

 .کننیاتاقش م

 به دکتر؟! می: زنگ بزنگهیکه بابا م کننیتخت درازش م یوارد شدن به داخل اتاق رو با

 حتما. کنهی: نه قرص اثر مدهیحال جوابش رو م یهمونطور ب نیحام

 ....رنیم ونریاز اتاق ب کنهینم یکمک ادیحضورشون ز شنیو مامان که متوجه م بابو

 بدم؟!  حیبهش توض نجایداره.... که ا یچه انتظار دونمیو نم کنهیاز همونجا که هست نگاهم م ییدا یول

 .دیصدام بزن نیخواست یکمک_

 ....زارهیرو تنها م نیو من و حام رهیم رونیکه از اتاق ب دمیتکون م یسر

 .کنهیم تشینور کم هم اذ شمیچشماش گذاشته....که متوجه م یرو بهم قالب کرده و رو دستاش

 پرده رو بکشم؟!_

و رو :تگهیم یاروم یکه با صدا پوشونمیو پنجره رو م رمیکه بدون حرف به سمت پرده م دهیرو تکون م سرش

 نه...؟! کردمیم تیاذ یلیخ



 

 تو االن... ی: حامئن بهتره استراحت کنگمیو م چرخمیسوالش به سمتش م با

 بغلم. یایب شهیم_

 ارامش قبل از طوفان باشه. نایکه همه ا ترسمیهم م کنمیاروم بودم هم تعجّ م نقدریاالن ا نکهیا از

 !؟یای ینم_

ز دستاش رو ا نباریکه ا کشمیتخت دراز م یودرست کنارش رو رمیو به سمت تخت م کشمیم یقیعم نفس

 .دارهیبغلش نگه م یو من رو تو دارهیچشماش برم یرو

 ...نی: نگگهیم بارهیازش م یکه خستگ ییکه اروم با صدا زارمیدستم دور کمرش م منم

 دلم؟! زیجانم ... عز_

 !خواد؟یم یدلم چ یدونیم_

 ییجا هیبه ما نرسه...  یکس چیکه دست ه ییدور... جا یلیخ یلیخ یجا هیتو رو با خودم ببرم  خوادیم دلم

 اتم کنه.و بخواد مجاز ارهیرو مدام به رو ب فیگذشته کث نینباشه تا ا یکه کس

 و کنندیرا دارند اشوب به پا م زیهمه چ اریکه اخت یو فراموشکار... زمان بیهستند ، عج بیها چقدر عج ادم

بد به فکر  ی... هراسون و پر از حس و حال دهندیرا هز دست م زیهمه چ نکهیاما به محض ا شوندیم یاغی

 .افتندیمحال م یافسوس خوردن و ارزوها

 !؟یفرار کن یخوایم_

 .شمیبسته اش مواجه م یو با چشمو ارمی یکه سرم رو باال م شنومینم یجواب

 امی یم نییموهاش اروم از تخت پا یرو دنیو بعد از بو کردن عطرش و دست کش کارمیصورتش م نیب بوسه

 یهست به خاطر قرص ها دنشیخواب یتا خوب استراحت کنه گرچه ... هر چ کشمیو روکش تخت روش م

 مصرف کرده. ادیهست که با دوز ز یمسکن

 .ادی یمامان به سمتم م شمیمتوجه م ندمیبیاتاق رو که م در

 خوادیداره و م دنیپرس یسوال برا یکل دونمیم برم،یم ی.ه اید یو از پشت در اتاق به جا رمیگیرو م دستش

 یهست که نگاه خوب نیکرده و به خاطر هم تمیاذ نیحام کنهیمن رو بدونه و همش فکر م دیشد هیعلت گر

 نداره. نیبه حام

... اومد از یختیبهم ر هوی ینجوریکرد که ا کارتی...؟! چهیها واسه چ هیگر نی! ا؟یبریمنو کجا م یمادر دار_

 داره... دیاشپزخونه اب پر کرد واست اورد من فکر کردم که ادم شده شا



 

 !؟یکنیم فیردهمه حرف پشت هم  نی: مامان صبر کن... چه خبرته اگمیحرص م با

 صورتت کاشته. یها رو اون رو هیگر نیا دونمیچون م_

 .دیکنی: نه اشتباه مگمیو م دمیبه دو طرف تکون م یسر

 !؟یکالفه و ناراحت ینجوریشده که ا ی! چ؟یپس چ_

ه هم نیا ی... وقتتونمینم یخودم نگه دارم ول یانتقام رو تو انیکنم و جر یباز هم پنهون کار خوامیم اولش

ز ا یول دمیجواب سواالش رو م یو با حوصله حت دمیم حیرو براش توض زیهمه چ نمیبیمامان رو م یریگیپ

کنم و  یاداوری خوامینمچون  رمیگیدستاش خوردم فاکتور م ریکه ز ییو کتکا نیحام یها تیقسمت اذ

اون قرار  کنهیکرده و همش با خودش فکر م رییحرفا رنگش تغ نیباهاشون هم خودم رو هم مامان که با هم

 که اومدنشون خوب شده ... گهیو مدام م ارهیسرم ب ییبال هیترک یبوده تو

 نقدریزمان که ا نیا یمامان اون هم تو یها هیگال دنیشن شتریب تیچون ظرف زارمیرو با افکارش تنها م مامان

 مسئله هست. نیقابل هضم تر ریکالفه هستم واسم غ

خودم  تا کردینبردم که چه طور با تمام قدرتش روم باز هم صبر م ادیپرسشگر بابا رو از  ینوز نگاه هاه گرچه

 بهم داشته باشه.  یکه به اجبار کار خواستیبزنم و نم یحرف

درد سر نیا ینسکافه به همراه قرص ای ییتا با خوردن چا ارمی یرو جوش م یکتر ریرفتن به اشپزخونه ز با

 ببرم... نیکردن هست رو از ب هیگر ادیکه اثار ز یلعنت

 !؟یهمش رو بهش گفت_

همونطور که در حال اماده کردن  یحوصلگ یو با ب کنمیم ستادهیکانار اشپزخونه وا یکه جلو ییبه دا ینگاه

 !؟یکنیفکر م ی: خودت چگمینسکافه هستم م

 ..که من و بابات. یبهش گفت یبوده... حت بیعج یلیاخه رفتارش خ_

خواد که ب ستنین لیدال نایا یکنیجان ... اره همش رو بهش گفتم و اون فقط گفت هر جور حساب م ییاره دا_

 دادم. لشیکنه... که من هم حرف تو رو تحو تیمن رو اذ

 کدوم چیسرم اورده، گرچه من ه ییچه بالها کنهیفکر م نی... و االن همش به استیحالش اصال خوب ن گرچه

 نکردم. فیرو واضح براش تعر

 رونیجعبه اش ب یمسکن رو از تو هیو  رمیاب جوش حل بشه ... به سمت بستا قرص ها م ینسکافه تو تا

رو  یو بعد اب ندازمیدهنم م یهمه قرص نندازم تو نی... اهیاون چ گهیکه مدام م ییو بدون توجه به دا کشمیم

 .کشمیکه از قبل پر کردم رو سر م



 

 کرد؟یم دیقبل تهد یگفت بهش_

 پر شده واسه امروز لطفا... تمیمن طرف ییدا_

 زود بهش اعتماد نکن. نقدری: وگهیو م برهیباال م میحرف دستاش رو به حالت تسل نیا با

 .زارمیهم م یو چشمام رو دمیم رونیرفتنش از اشپزخونه نفس کالفه ام رو ب رونیب با

 گهید کنمیکه حساب م یهر جور یول رمیرو در نطر بگ ییزایبه کجا ها فکر کنم و چه چ دیبا گهید دونمینم

 هست . زیم یرو نیکنم... چون هنوز پرونده قاچاق حام داینجات پ یبرا یراه تونمیمغزم نم یتو

ن چو کنمینم یداره باهام حرف بزنه توجه ا یاز خوردن نسکافه ام به مامان که وارد اسپزخونه شده و سع بعد

 کردن مغزم...  یدارم به خال اجیاحت

 بره. شیچقدر فکر کنم و تقال تا کارها درست پ دیبا گهید دونمینم چون

 !؟یجان به شوهرت سر زد نی: نگگهیم نهیبیم یصندل یکه من رو بابا

روح  یحال ن،یبه مشاور دار یادیز اجیو خودت احت نی: به نطرم حامگهیکه بابا م دمیبه دو طرف تکون م یسر

 .دمی...البته بهت حق مستیکدومتون خوب ن چیه

واده جور تک تک خان دیتنه با هی... تو ستیاسون ن کردمیاتفاق افتاده اونقدرا هم که من فکرس رو م یا فاجعه

 .یکه نداره رو براش بکش یا

 .نیگردیبرم یک_

 !ن؟یای ی: شما نمگهیروبه روم نشسته م یصندل یکه حاال رو بابا

 .دونمی: نمگمیو م دمیبه دو طرف تکون م یسر

 که تنها با.... شهینم گهید نیبرگرد دیشما با دونم،ینم یچ یعنی_

 زن؟! یگیم یدار ی: چگهیو م کنهیاز لحن حرف زدن مامان تعجب م بابا

ه ک شهی... نمضهیمر نی: اخه باالخره حامگهیپوشوندنش م یکه داده مزشه برا یکه تازه متوجه سوت مامان

 .نجایا مشیرو دست تنها بزار نینگ

من  از نظر ی: ولگهیکه واقعا هم هست م دهیما براش  نگران کننده به نظر رس یکه انگار بدجور حال روح بابا

ات خوبش که خاطر دیو خاطره بساز دیاونقدر بمون نجایاصال بهتون گفت که ا دیمشاور... شا شیپ نیبر دیاول با

 تر از بدهاش باشه. نیسنگ



 

 ی... گاهگهیکه فکر خودم ادما درست نم شهی... همگمیم ی: جددهیکه بابا ادامه م گهیم ییبا تعجب وا مامان

 .یانجام بد ییچه کارها دیبا یشیمتوجه م یکنینگاه م هیکه به قض رونیاز منظره ب

 .کردمیاه منگ نیخودم و حام هیبه قض رونیاز ب دی... اره من باگفتیدرست م بابا

 ...رمیم دهیخواب نیو به سمت اتاق که حام امی یم رونیازشون از اشپزخونه ب یتشکر با

 بزنم. رونیاروم شدنم لباس بپوشم و از خونه ب یبار برا نیا کنمیم یهم خوابه پس سع هنوز

 تا... نجایا میبمون دی... به قول بابا بارانیا میبر دیواقعا ما نبا یعنی

 برم و بگردم. ییرو تا جا میمستق ریمس هی یاز هر حس یخال کنمیم یبار سع نیا

فته اش باال ر یبه درختها نیزم یاز رو نمیشیم مکتشین یرو رسم،یم یتا به پارک نسبتا خلوت رمیم اونقدر

ه قدرت موظئ یتو یول کنهیم یکه با دوستش باز نگیبیرو م یهمون لحظه دختر بچه ا یکه تو کنمینگاه م

 هست...

رد و بپ نیزم یرر رو لهی! نه ابدا... ارامتر است تا او هم بتواند از اون وسکند؟ینگاهش م نییاز باال به پا همش

 بشود.... لهیخودش صاحب ان وس تواندیم یبه راحت نکهیلذتش را بچشد با ا

 درس گرفت. یکم سن و سال به اندازه عمر یاز دختر بچه ا توانیاست که م بیجذب و عج نقدریهم ایدن

 برسم. یا جهیبا ارامش توانستم به نت دیکنم شا یذهنم را خال خوامیم نطوریو ا گرددیهمه جا م نگاهم

که باالخره شب شد  خوردیمدام در حال چرخ خوردن بود و نگاهم هر جا که دوست داشت ازدانه چرخ م سرم

 دنینه موقع رفتن ازم پرس زدیبهم زنگ م نه یبود که کس نجایا بی... عجکردمیرفتن اقدام م یبرا دیو من با

 کجا...

 بشه و نگرانم بشه... داریهم ب نیحام دیشا گشتمیبرم دیبا

 شدم. یکس هیفکرها بودم که متوجه گر نیهم یتو

 .کردیم هیکه از ته دل گر دمید واریرو کنار د یبه سمت صدا رفتم که پسر بچه ا ناخوداگاه

 که داشت یپارک یخودم فکر کردم حتما خانواده اش رو گم کرده پس به سمت خودم برش گردوندم تا تو با

و افتاد من که زبونش ر ادمیتازه  بشیبه محص برگشتنش و نگاه غر ینترس ول شدیتر م کیو تار کیتار

 ... دونستمینم

 بود. نیقصه هم یماجرا نیسخت تر و



 

صحبت  هی یم براافتاد ینم یبه سخت نقدریتا ا گرفتمیم ادیزبونش رو  میبمون شهر نیا یتو میاگه مبتواست دیبا

 کردن ساده.

رو به زبونم اوردم که متوجه شد و سرش رو به دو  یو دد ینستم چه طور ارومش کنم که فقط اسم مامودینم

 فهممیمن نم یبه حرف زدن ول کنهیو شروع م کنهیپاش بود اشاره م ینلو قایکه دق یاطرف تکون داد و به چاله

 .گهیم یچ قایدق

بچه قطع بشه و هم من زودتر به  هیبکنم تا هم گر دیبا کاریچ دونمیهچل افتادم و نم یتو نطوریا نکهیا از

اصال حرفا رو  شمیبا دو طرف که متوجه م دهیتکون م یکه سر زنمیحرف م یسیخونه برگردم باهاش انگل

 .دهینفهم

 تونهیرو داخل اون چاله انداتته کا نم یمتوجه بشم چ دیبا کفشاش تو شا یو حت کنمیبه خودش نگاه م پس

 بکشه. رونیازش ب

از و ب دهیدستم رو نشوگ م یکه ساعت تو ندازمیو شونه هام همزمان به باال م کنمیبه دو طرف باز م یستد

 رو گم کرده. یزیچه چ شمیمتوجه م همن تاز هک کنهیشروع به حرف زدن م

داخته رو که اونجا ان یزیچ گهید شهی... نمشهیاش کنم که نممتوجه کنمیم یو سع کنمیم شیبه تنگ ینگاه

ت سم نیبه ا یکه بلکه هم کس ندازمیبه دورم م ی... نگاهیچه جور دونمینم یول یاریرو دوباره به دست ب

سمت  نیاصال به ا شونهستن و حواس کننیکه دارن ازش عبور م یریهمه مشغول خودشون و مس یول ادیب

 هم بکنن. یکه بخوان کمک ستین

و  ارهیرو که از دست داده دوباره به دستش ب یزیهر چ ستیکنم تا متوجه بشه قرار ن یکار کنمیم یسع پس

 ازش بگذره. دیبا

که  یچو با گ برمشیم واریو به سمت د کنمیگونه افتاده رو از ص رتش با انگشت پاک م یکه رو یاشک قطره

شده و به کل ساعتش رو فراموش کرده با  ینقاش ریو اون که درگ کشمیروش م یمخصوص بچه هاست نقاش

 .کنهیچشم حرکات دست من رو دنبال م

 فکر رفته.... یصورت پسر بچه خشک شده و تو یرو هیکه گر رسمیم یبه اخر نقاش یوقت

چه پسر ب نیخودش کنه چه برسه به ا ریدرگها رو  یلیاونقدر واضح هست که خ یخوب نشده ول ادیز مینقاش

 کم سن.

 یلیخ میگوش نکهیفارغ از ا دهیبهم دست م یاحساس خوب ستیناراحت ن گهید شمیمطمئن م نکهیاز ا بعد

 وقتا خاموش شده و همه رو نگرانم کرده.

 .رمیپسر بچه به سمت خونه م یبار بعد از دست تکون دادن برا نیا



 

 عادت یمردم و رفتاراشون که همه از رو دنید ینکردم ول یکار خواست نکهیدارم... با ا یبهتر یلیخ احساس

 یهر طور شده به زندگ خواستیشده بودم و دلم م یعاد یدلتنگ زندگ گهی... دکردیبود هم حالم رو خوب م

 روزمره خودم برگردم.

چشماش خون افتاده در باز  یتو که ینیو حام شهیباز م یبه خونه و زنگ در ... در  رود دنیمحض رس به

 .کنمیکه با تعجب نگاهشون م شنید  ظاهر م یهم جلو ییدا یبعد بابا و مامان و حت کنهیم

 خاموش بود..؟!!! تی... چرا گوشیکجا رفته بود_

 .دیپرسیو با همون چهره ناراحت و دلخور ازم م یمکث چیبدون ه نیبود که حام یسواالت نیا

 پارک بودم.... نیهم_

سر  ییاالب هیبازم  یکه داشت ایتو دخترم... ب ای: بگهیشون خجالت زده شدم م رهیخ یاز نگاها نهیبیکه م بابا

 .یاورد یشوهرت م

 که جلوتر برن. خوادیم ییبه مامان و دا یهم با اشاره ا بعد

 ینجوریچرا ا: گمیکه م شهیجدا نم یا هیمن ثان یبرخالف من که مدام در حال گردش هست از رو نیحام نگاه

 نشدم. می! باور کن من اصال متوجه خاموش شدن گوش؟یکنینگاهم م

و همونجور که اون با سمت اتاق  شمیو وارد خونه مزشه که پشت سرش داخل خونه م گبرهیازم رو م ناراحت

 .ندمیبیو در رو پشت سرم م رمیمنم هم م رهیخواب م

 که خاموش... دونستمی... باور کن نمیکنیم ینجوریچرا ا نیحام_

 افتادهین برات یو اتفاق یتا برگرد یگینم یریم ییجا ییپرا تو تنها نهیمسئله من ا ستین نیمسئله من ا_

 .شمیو زنده م رمیمیموقع شب من م نیباشه اون هم ا

 راحت فکر کنم. الی: رفته بودم که تا بد خگمیو م زنمیم نشیریش یها یاز نگران یلبخند

دردش شروع شده که باعث  دونمیکه م یدستم سر یو با انگشتا رمیکه پشت سرش م نهیشیتخت م یرو

 .دمیشده، ماساژ م نیحام یبسته شدن چشما

 حاال؟! یدیرس یا جهیبه چه نت_

که اون خونه و بقبه اموالت که از راه قاچاق به دست  یبد تیالبته اگه تو رضا میجا بمون نیقراره که هم_

رشون رو از ش فیکث یهم اون پوال یکرد و از سمت یکمک ینطوریبشه ا دیسپرده بشه تا شا یاهیریاومده به خ

 .دیجد یبه زندگ یباش ی... البته اگه تو هم راضمیراحت بش



 

 !م؟یرو انجام بد نکارایا سیخودم به پل یبدون معرف یگیتو م یعنی! ؟یپدرم چ_

: گمیو م دمینم نیباز هم اهم یو به همراه داره ولر ییمخالفت دا ادیو به احتمال ز ستیدرست ن دونستمیم

 .میوارد چالش بش یلیبا خاطر هر دل خوادیدلم نم گهید نیاره ... من دنبال ارامشم حام

 زمیعز یشد تیچقدر اذ دونمیو م ارهی یخودش م یبار من رو جلو نیو ا رهیگیموهاش م یرو از ال دستم

مگه  میتا اخر عمر از خانواده هامون دور باش میتونیعجله کرد ما که نم یریگ میتصم یتو نقدرینمطشه ا یول

 ...یرو بخوا نیواقعا تو ا نکایا

 .یستیچرا متوجه ن نی... حامخوامیم_

دور از  کنم به یبا تو زندگ خوامی: من فقط مگمیم تمیپاهاش نش یو همونجور که رو کنمیصورتش نگاه م به

 ...یکن یدور که راحت تر زندگ یجا هی یرر یخوایم ی... مگه خودت قبل از خواب نگفت یهر مشکل

 ...میاومده پشت کن شیکه پ یبه فرصت یخوایم چرا

 .یبد حیترج مونیتو اون خونه و پدرت رو به من و زندگ نکهی: گگه اگمیجا م یب یو با دلخور ناراحت

 اخه ؟! یا سهیچه جور مقا نی: اگهیو م کنهیپاهاش بلند م یکرده من رو از رو اخم

هر جور که هست نظر خودم رو به اجرا بزارم  خواستیچه جورش هست فقط دلم م دونستمینم قیدق خودمم

 .میبگذر دیبا ییزایوسط از چه چ نیا کردیو برام اصال فرق نم

 پرستار...؟! هیهمراه  نجایبفرستن ا میخب اگه بابات رو هم بگ_ 

 یدار ی: تب تو اگه نظر بهترگمیو م خورهی... که بهم بر مکننیکه ادم ها به بچه ها نگاه م کنهینگاهم م یجور

ش... پر از ارام یساده ول یزکدگ نجایواست سخته موندن ا نقدریاگه ا رنیدارن م نایبابا ا گهیبگو... چند روز د

 .میباهاشون برگرد

زود از  خوامیبعد....من نم کنی: اول فکراتو خب گمیو م رمیگیبزنه که با دست جلوش رو م یحرف خوادیم

 هر طور که شده. یبمون متیتصم یرو خوامی... من میبرگرد متیتصم

شاگ کمک کنم گرچه کمک  یارها یفکر کنه هم من مامان رو تو ییتنها نیتا هم حام رمیم رونیاتاق ب از

 ...یحواس پرت یبود برا یبهونه ا

 .نیرو گرفت کونی: خب باالخره تصمگهیبعد از شام بابا مو  میخوریرا در کنار هم م شام

 .دهینرس یا جهی... انگار هنوز با نتشهینم دهیهم شن نیحام یصدا بهیحرف به بشقاب جلوم رد زده و عج یب

 : اره...گهیرو به بابا م زیم یاب رو وانیگذاشتن ل با



 

 : خب ...گهیو م دهیوکون م یسر بابا

 میتا چندسال ادامه داشته باشه و من تصم ستیمعلوم ن شهیهم نی... البته امیبمون نجایا شهیهم یما قرار برا_

 ...میو همونجا زگدگبمون رو شروع کن رمیاطراف بگ نیا کیخونه کوچ هیدارم 

 !؟یبدونم با چه کار شهی: فقط مگهیو م کنهیسکوت م نیحام ییدار دا هیحرف کنا با

 ....نجایار داره اخودش  نیاقا حام یدونستیتو مگه نم نی: افشگهیم ستین انیکه در جر بابا

 رفته بود. ادمی: اره هااا... گهیو م خندیهمراه پوزخند م نیافش

دن ش یرو تمومش کن و باعث جر فیکث یباز نیزودتر ا ییدا دیتا شا کنمیم یدندونام زخم ریلبم رو ز مدام

 نشه. نیحام

 مادر... نینگ_

 خواهر و نیسر ا ییچا بال کنمیو با خودم فکر م شمیکه اون هم کرده م یضیصدا زدن مامان تازه متوجه غ با

 .کننیم یریجبهه گ عیسر نیحام یبو حرف ها نجوریبرادر اومده که ا

 !؟یندار یتو نطر_

 گفت. نیبود که حام یزی: نطر من چگمیو م دمیم رونیبا صداب یرو اروم ول نفسم

 دو تد هم معلوم شد ... نیا فی: خب  ... پس حاال که تکلگهیو م زنهیم یتیپر از رضا یلبخند بابا

 .میامرور فردا برگرد نیکا هم ریبگ رانیبا سمت ا طیبل هی: برو گهیو م کنهیم نیرو به افش بعد

 یاتفاققراره چه  دونستمیمن که م یهاشون معلومه ول افهیاز ق نیو ا رنیفکر م یحرف بابا تو نیبا ا همه

 اروم هستم. افتهیب

...چون ذهن هامیفاصاه دار گهیاز وزنشون از همد شتریب یلیهمه خ یول لمیف دنید یبرا میهم جمع شد کنار

 سرگرم شده. ییبه جا دونهیکه م ییزایمتناسب به چ یهر کس ی

 یو هر از گاه خورهیراحت م الیبا خ دمیقاچ شده و پوست کنده شده رو که زحمتش رو من کش بیس نیحام

 کنمیکه احساس م دهیدستاش هست فشار م یشونه ام رو که تو لمیکه دوست نداره از ف ییصحنه ها دنیبا د

رد فشار دادنش با د محضتحمل کنم و به  تونمیاخر نم یشده... سر جادیبراش ا یاستخونم از چندجا شکستگ

 !؟ی: خوبگهیو م کشهیکه نگران دست م زنمیاسمش رو صدا م

 نگاه کن.... تویلی: ادامه فگمیو م دمیبه نشون مثبت تکون م سرم

 ....نهیبیم لمیف ومدهین شیپ یمشکل نکهیا دنیبا د اونم



 

**** 

... هر میبمون دیبا ای میبمون نجایا دیکه مامان و بابا بودن همش در حال بحث بودن که مانبا یدو روز نیا یتو

وقت دست  چیه گهید خوامیو نم میباش نجایخواست خود من هست که ا نیکه ا زدمیچقدر با مامان حرف م

 بخوره.... فیکث یبه اون پول ها نیحام

 مرد تنها بزاره. نیمن رو با ا ستیکه دلش ن گفتیمامان م بازهم

 شدن مامان به من چیپاپ ادیبلند بلند اعالمش کنه چون بابا از ماجرا خبر نداشت و ز ادیز تونستینم یول

 .کردیاش م متوجه

مامان  ی: مطمئنگهیتخت از باال در حال نظارش هستم م یکه رو یو به من بندایچمدونش رو م پیز مامان

 جان؟!

من... اون االن به خاطر  یبرا ستین یخطر گهید نی: اره مامان از سمت حامگمیو م دمیبا ارامش تکون م یسر

 .خرهیپدرش رو هم به جون م یبرا یحرف من دور و دلتنگ

 که بمون...  هینجوریاگه ا دونمینم_

 حرف بزن. ییمامتن با دا_

 هست که به تو هم گفته. یحرفش همون ی: باهاش حرف زدم ولگهیو م دهیتکون م یکالفه سر مامان

و  بخشهیرو م زشیمسخره که داره همه چ یفکرها نیبا ا نیشماها دار گهیکنه... م انتیخ ستیحاضر ن_

 .نیدیم یروع کنه خودتون رو بازش خوادیرو م یزندگ نجایا

 برداره...  نیقبول کنه دست از سر حام ییکه دا میکن کاریچ دیبا قایدق دونمینم

رد س یلیخ یباهاش نداره موقع خداحافظ یمشکل چیه گهید نکهیبا وجود ا نیو حام شهیم نیهم هم قایدق و

 .کنهیم یباهاش خداحافظ نیو سنگ

 .میگردیبرم ییو بعد از اون دوتا میریخود فرودگاه همراخشون م تا

 !م؟یرو چرخ بزن رونیب میبر شهیم_

 : چرا که نه...گهیو م شهیبا حرفم نظرش بهم جلب م تایکارم نش نیکا پشت ماش نیحام

ا ت میریکدوم نم چیداره... اما به سمت ه دنیخر یبرا لهیوس یکه کل میشیم یارد ربارار خوش رنگ و لعاب 

 هم نخره. نیحام

 ....میجمع کن مونیقراره تمام اون پوال رو از زندگ نکهیمن با گفتن ا یکارم متعجبه ول نیکه دز ا نیحام



 

 .میندار یچیه قایکه ما دق ینجوریا م،یکن یبه بعد زندگ نیپس از ا یروجاخه چ_

 : چرا هست.گمیو م دمیبه دو طرف تکون م یسر

 میکونیپول دارم که م یمن حساب باز کردا و من االن کل یبرا ی: مامانم از بچگگمیکه م کنهینگاهم م متعجب

 اجاره ما هست. یتو یندادن تا مدت طوالن لشیخم تحو نایکه بابا ا یو البته خونه ا میکار کن هیسرما

 فکر همه ی:، حسابگهیو با خنده م دایدستش هست رو تکون م یکه تو یحرف ها اب نیا دنیبا شن نیحام

 هااا.... یجاش رو کرد

ر در راحت هم پو یلیخ میکه بتون میداسته باش یفکر کردم چه شغل نیبه ا یهست حت نطوریبله که هم_

 !م؟یاریب

مطمئن  میاری یکه در م یما رو از درامد تونهیدردسر م یدوتا راحت و ب نی...ایو عروسک فروش یفروش گل

 کنه.

هاش من  یکه بو بعض میکشیجور واجور م ینقش ها یو کل میزنیحرف م ندیاز ا یلیروز بعداز ظهر خ اون

 ...نیاش حام گهید یمخالفم و با بعض

 .... ستین یغصه ا چیه یجا گهیخوشش رو به ما نشون داده و د یرو یزندگ کردمیکه فکر م یمن

 شهر گذاشته بودم. نیداخل ا یزندگ طیفکرم رو به شرا تمام

 داشیپ لیکسر و کله و نیاشتن خونه و اموال حامهم نبود به محض فروش گذ یسادگ نیبه هم زیهمه چ اما

 .شهیم

ه چ نکهیمثل ا پرسهیکه داره م ییازش تمام سوالها لیوک دنیبا د ارهی ینم ادیرو به  زیچ چیکه ه نیحام

 به نامش هست... ییزهایبهشون داده و چه چ یاراتیاخت

و  اون روز یتنها بشه تا بگه ماجرا نیبا حام خوادیم یجور هی شهیمن کنارش حالش بد م دنیکه با د لیوک

 .ترسمیم نیکه من از حام کنهیفکر م

 ...لیوک یاقا_

 که یحرف یبرا دینیدست دست نک نقدری: اگمیراحت م الیکه با خ چرخهیصدا زدنش به سمت من م با

 .دیبزن نیخواهیم

 !؟ی: چه حرفگهیو م  ارهی یم نییصورتش نگه داشته بود رو پا یدستش جلو یکه تو ییبرگه ها نیحام



 

تو هم  دیافتاده که با یانگار واقعا اتفاق یول دونمینم قی: راستش من خودم هم دقگمیو م ندازهیباال م یا شونه

 ...یباش یانیدر جر

 از تو ندارم. یپنهون زیچ چیچون من ه لیوک یاز نظر اقا البته

انم خ نی: ظاهرا شما فکر همه جاش رو کردگهیمبل م یو با بلند شدنش از رو سابهیدندوناش رو بهم م لیوک

 شما رو خورده. یچه طور گول حرفا نیحام یجوان... در عجب اقا

! منظورت ؟یفالح هیحرف چ نی: منطورت از اگهیم ادیینم ندیخوشا ادیبراش ز لیحرف وک نیکه ا نیحام

 رم؟یبگ میدر مورد اموال خود تصم تونمینم گهید نکهیا ایمن عقلم رو از دست دادم؟  نکهیا

 نی: ابدا...شما هر جور که راحت هستگهیو م دهیبه دو طرف تکون م یکه کامال دست پاچه شده سر لیوک

 .دیریبگ میتصم دیتونیم

تهران هست رو به جز دوتا  یکه تو یکه به طور هر کس خوادیم یو بعد از فالح گهیلب م ریز یخوبه ا نیحام

 بخره... رانیا یتو گهیخونه تازا د هیپدر هم  یمرخص کنه و برا پرستار باباش رو

کوهار مشترکمون که از صبح تدارکش  نیاول یو من برا رهیما م شیاز پ لیباالخره وک دهیحرف و ا یبعد از کل 

 دارم. یادیذوق ز دمیرو د

درست  یو خودم برا زارمیسالن تنها م یجلوش شده رو تو یکه بدجور سرگرم کارهاش و اون برگه ها نیحام

درست کردن ساالد کاهو فراهم  یبرا زیهمه چ یول میندار اریگرچه خ رمیساالد خوب به اشپزخونه م ایکردن 

 هست.

االد بود س ارمیکه در اخت ییزایانجام دادم و با همه چ نکارمیبزارم که ا شیام رو به نما قهیتمام سل خواستمیم

چمدونش گذاشته بود و همراهش  یکه مامان تو یکه خب با سبز یزیقورمه س یکرده بودم حت نییرو تز

 ام.اورده بود پخته

 ...زیم یرو نمونیو گذشتن چندتا شمع ب زیم دنیاز چ بعد

 مزرم تا صداش بزنم. نیسراغ حام به

 من گشنه اش نشده؟! ی: اقاگمیو م زارمیپشت گردن خم شده اش م یا بوسه

 هم گشنه ام شده. یلیخ زمی: چرا عزگهیو بدجنسانه ام به خودش اومده با خنده م سیکه با بوسه خ نیحام

 ز؟یسر م یای یپس چرا نم_

که با  من دنیو با د شهیکاناپه بلند م یجلوش از رو زیم یرو لشیو بعد از گذاشتن وسا دهیرو تکون م سرش

که  کنهیجدا م نیحکت از زم هی یباد و من رو تو یگره خورده بهم منتظرش هستم به سمتم م یدستا



 

 شبیکه د ییخانوم کم چنگ بنداز... هنوز اونا یشی: پگهیو اون هم با خنده م زنمیبه تنش چنگ م دهیترس

 جاش خوب نشده. یانداخت

که  ییها یبا وجود سخا نکهیو من چقدر خوشحال بودم از ا دادیخوشش رو به ما نشون م یرو گهید یزندگ

 در حال گذشتن هست. کهیدر کنار همد یکه هست زندگ یطیتحت هر شرا یداره ول از لحاظخونه و کار وجود

با  باالخره از مرد گفتمیکه من م ییرو با خونه داره و پر شده از همونا یکم بایکه فاصله تقر یکیکوچ مغازه

 .شهیاجاره م زاشتیاحترام م یلیاش خ هیکه به کشور همسا یدوست یرانیانصاف و ا

و همونجور که از  میدیرو از دست نم دمونیکدوم از ما ام چیکمه اما ه یلیخ یاول کار مشتر یبرا نکهیا با

و رو هم ل ییاز پشت تلفن اون ساختمون کذا ییبه دا نیمن و حام یحت نکهیاز ا ادی یم یخوب یخبرا رانیا

 .میدار یبهتر یلیخ یلیاحساس خ میداد

مزاحم  نکهیا یو من برا انی یکه چندتا دختر جوون به داخل مغازه م زارمیقفسه م یرو تو جعبهعروسک

 یلیکه هنوز خ ییاز اونجا یرو بهشون بدم ول خوانیکه م یهر چ کنمیم یو حساب کتابش نشن سع نیحام

 ...شیریگ ادی یبرا دمهست به عنوان شاگرد قبت نام کر یچند وقت نکهیبا وجود ا فهممیرو نم هیکلمات ترک

 جان... نیحام_

ه انگار به مغزش سپرده شد ک نیاسم حام دنیبا شن دیرسیتر به نظر م طونیکه از همه ش نشونیاز ب یدختر

 .میندار یفروش زیهم رفت و گفت که چ یتو نیحام یگفت که اخما یزیصداش زد و چ یبا عشوه خواست

 یبه خلوت زنمیو زل م نمیشیم یصندل یدوباره رو میرو از دست داد مونیچقدر راحت مشتر نکهیاز ا ناراحت

 پاساژ....

 اونقدر برام کسالت اور و خسته کننده شده که حد نداره... زیچ همه

 رونق گرفتن کارمون انجام بدم. یبرا یچه کار دیبا قایدق دونمیهم نم خودم

 .... رسهیبه ذهنم م یفکر هی که

 ...نیحام گمیم_

 مینک غشیرو تبل نجایو برنامه ها ا یگوش نی... به نظرت اگه با ا دمیکه ادامه م گهیلب م ریز یهوم نیحام

 .میداشت یهم مشتر رانیاز ا یحت یدید دی! شا؟یچ

 رو از حسابمون بردارم؟! غیاسپانسر و تبل نهی: من هزگمیکه م رهیفکر م یبا حرف من تو نیحام

 ... شهیچقدر م یدونی: گگه مگهیو م کنهیبه من م ینگاه نیحام



 

 ....که ارزشش رو داره.شهیم ادیمبدونم که ز ی: نه هنوز ولگمیو م دمیبه دو طرف تکون م یسر

 .کردمیش مامتحان دیبا یکار ول نیا یتو میکنیچقدر سود م دونستمینه ... نم ایدرسته  شنهادمیپ دونستمینم

 شده؟! یکه چ پرسهیفکرم ازم م یتو ادیز یلیخ نهیبیم یوقت نیحام

 نیاگه ا دمیو دمغ جودب م کنمیم یباز یجلوم که تک تکشون رو فر کردم باز یو با موها دمیتکون م یسر

 !؟یچ رهیکاره نگ

ن... ک غیبزن و توش تبل جیتو خودت پ رهیگیمطمئنا م گهیام رو نبازم م هیمن روح نکهیا یهم برا نیحام

 .رهیم شیخوب پ زیمطمئنا که همه چ

 سهم مغازه ما بشه... ادی یکه م یهر چندتا مشتر تا میموندیمغازا م یشب تو یتا اخرا 

تمام بچه ها رو  تونستیبه داخل مغازه نگذشت نکرده بود و هر جور که م یجلب توجه ا چیاز ه نیحام گرچه

 کم بود یلیخ دیقدرت خر یول  کریجلر م بایبود تقر دهیکه چ یقشنگ نیترینوجوان ها رو با و

ه ک دادمیم دیو من همش به خودم ام کرویدرد م ادیز ستادنیپاهام از شدت وا میبه خونه برگشت یوقت شب

 .میکتیرو سود م شتریرو ب میکه داد ییو پوال رهیگیکارمون باالخره م

که اگه بمب هم بترکه متوجه  یجور خوابمیتخت م یو شب کندر هم تو میخوریم ادیز یخستگ یرو تو شام

 .میشیاش نم

قت و گهیاونقدر گرفتار کار که د نیو حام غاتیدور تکرار افتاده بود و من اونفدز سرگرم تبل یرو زیچ همه

ته اونقدر خس میگشتیاز کار برم یو شب ها هم وقت میچند ساعت رو با هم وقت بگذرون ییتنها میکردینم

 دایو هم پر یثابت یها یگرفته بود مشتر بای... کارمون تقردنیجز خواب میرو نداشت یکار ییکه تاوانا میبود

 .دادیسود نم دیهنوز اونطور که با یکرده بود ول

 .میو خورد و خوراکمون زده بود حاتیاز تفر یگرچه که ما از کل 

رو از کار به دست  میو ما باالخره اون چه که در نظر داشت یو ماه بعد یماه و ماه بعد ایبه  دیهفته رس چند

 .میاورد

 !م؟یریبا هم جشن بگ رونی.... امشب شام رو بنینگ_

 .میریجشن بگ دی: اره که باگمیو م دمیتکون م یاز حساب  کتابامون سر یخوشحال با

 .مینکیاماده م حیگردش و تفر یو بعد از دوش گرفتن خودمون رو برا میریاز بستن مغازه به سمت خونه م بعد



 

که خودش برام گرفته  یو من با همون کل و شال کنهیشهر رو انتخاب م یرستوران ها نیاز بهتر یکی نیحام

 یبلند غیج یاز خوشحال نمیبیکه م یکه با صحنه ا شمیو به همراهش وارد رستوران م پوشونمیموهام رو م

 ...کشمیم

 طور فراموش کرده بودم روز تولدم رو... چه

: هگیو م کشهیمت باال مرونم من رو به س ریکه اون هم با دست بردن ز شمیم زونیاو نیاز گردن حام سفت

 دلم.... تولدت مبارک. زیدوست دارم عز

 ...ستیحرف زدن ن یریخانواده ام اون هم بعد از سه ماه فقط تصو دنیبهتر از د ییکادو چیه

ام من تم یبه سمت من داره ول ینینگاه غمگ هیگرچه هنوز  ییکنار اومدن مخصوصا دا نیهمه با حام بایتقر

 .گمیبراشون م نیحام یها یها و از خود گذشتگ تیمدت از موفق

 خبر ندارم از اخر شب.... یول گذرونمیرو در کنار هم م یجشن و خوشحال نیشب چند اون

 که در راهه، هست. یسخت یها هیندارم از ثان خبر

 قیکه من دق یو به مقصد میشیگرفته سوار م شگاهیاز نما نیهست حام یکه چند مدت نیماش هیبا  یهمگ

 کجاست. دونمینم

 انی یم رونیب نیبادکنک که محض باز کردن ماش یشاد تولد و کل یبا اهنگ ها نیهم حام نیماش یتو

 ...شیهمه خوب نیو من چقدر ازش ممنونم بابت ا کنهیشگفت زده ام م

کرد و  یکه شده خوب ییها یبا وجود بد شهیکنن و چقدر خوب که م رییتغ توننیراحت ادم ها م چقدر

 رو هنوز دوست داشت. گهیهمد

ت رخ جذابش که  داش میدنده و نگاهم به ن ریدرست ز نیحام یدستا یو من دستم تو میرفتن بود ریمس یتو

 بود که.... خوندیو بابا همراهمون بودن برام م ییمامان و دا نکهیبا وجود ا

از کجا و چه طور به  دونمیکه نم ینیاتفاق افتاد و با برخورد به جسم سنگ قهیعرض چند د یتو زیچ همه

 .میبرخورد کرد نیما با ضرب به سمت از ماش یاز جاده منحرف شد و همگ نیبرخورد کرده بود ماش نیماش

بزنم و فقط کپ کرده به صحنه روبه روم زل  یحرف تونستمینم یول دمیشنیخدا خدا کردن مامان رو م یصدا

و اون هم محکم دستم رو نگه داشته بود...  دمینکش رونیب نیحام یدستا یدستم از تو یا ایثان یزده بودم ول

 .شمیم هوشیچون کامال ب دونمیبعدش رو نم یشکل بود ول نیکه بود هم یلحظه ا نیتا اخر یعنی

 خراب بشه.... نجوریا یسخت که شب تولد چقدر



 

به  و کنمیچشمام رو باز م شدیبود داشت از مغزم پاک م یکه چند وقت طشیمح یبو  مارستانیب یصدا با

 ...کنمیدور و اطرافم نگاه م

از  مکردیکه  از همه جاش احساس درد م یبه دستم وصل شده با بدن یو فقط سرم ستین شمیپ یکس چیه

 .شمیتخت بلند م یرو

 .چهیپیگوشم م یمامانم تو یهنوز صدا یرو صدا کنم ول یکس خوامیو م کنمیلب م ریز یا ناله

اوردک تک ککشون احساس  ادیو من با به  کنهیچشمام عبور م یاز جلو یلمیدرست مثل پرده ف زیچ همه

 ...نمیکه خانواده ام رو بب ستیدلم ن یو دل تو زنهیدهنم م یکه قلبم تو کنمیم

که اوک هم مثل من چندجا از صورتش زخم  کنمیو نگاهش م ترکهیبغضم م ییدا دنیکنار رفتن پرده و د با

 برداشته. یقیعم یها

 ...ییعروسک دا یبه هوش اومد_

 کجان؟... خوبن ... هیبق یی: داگمیو م دمیتکون م یسر

 .نمشونیبب خوامی: مگمیکه م دهیرو تکون م سرش

تراحت فعال تو اس دی: دراز بکش بزار سرمت تموم بشه باشه، تو باگهیم کنهیکه از نگاه به چشمام فرار م ییدا

 ...یباش

 برام افتاده بود؟! ی.. مگه چه اتفاقفهممیرو از فعال نم منظورش

 ....کردمیرو احساس نم یزیچ کردیکه جز چند جا از بدنم که درد م من

ر از راحت ت یلیمزشم و خ میبا گرفتن بازوهام و برگردوندم به همون حالت تسل یمخالفت کنم ول خوامیم اول

 .رمیم یخبر یدوباره به عالم ب کنمیکه فکر م یزیاون چ

ه هست ک یانگار چندساعت یول دمیکم خواب یلیو از نظر خودم خ شمیم داریصحنه بد تصادف از خواب ب با

 خوابم برده.

 .کنمیم زیگوشام رو ت شنومیکه درست از پشت پرده م یفیضع هیگر یصدا با

 متوجه بشه...  میبزار دینبا_ 

 مرد هست. هی یمطمئن شدم برا گهیکه حاال د یا هیگر ه،یگر یصدا بازهم

 .ادیسرش ب ییحالش اگه بفهمه ممکن هست بال نیاره با ا_



 

 فتادهاین یکه اتفاق خوب دونمیرو م نیفقظ ا زننیحرف م یاز ک دونمینم قیو دق شناسمیها رو خوب نم صدا

 .دهیگواه مرو دلم نیو ا

 نباشه. کنمیکه من فکرش رو م ییکه هست اونا یخبر بد هر چ نیکه ا کنمیدعا دعا م فقط

 

 ....رانیروز بعد در ا ده

 قاتلشون شده بودم.  ییجورا هیمن  یکه تموم نداره؛ چطور ممکنه تموم بشه وقت یسردمه، سرد 

 تن.قبرشون گذاش یکه باال یرنگ یپالک مشک یرو زامیعز یاسم ها دنیبا د شکنهیو کمرم م شهیخم م زانوها

 روز تولد من.... سوزونتم،یم شتریفوت چشمام ب خیتار

 خاک پس فطرت پسشون بده .... یا دم،یمشتم فشار م یرو تو خاک

 . کردمی.... هنوز هم رفتنشون رو باور نمشدیمنتظر نشسته بودم هنوز هم باورم نم ونیگر یچشما با

 نینداره... ا تیکدوم واقع چیه الیخواب بوده و خ یدیکه د یداد بزنه و بهم بگه هر چ یکی خواستیم دلم

 شکمم هست. یکه تو ینشستم با بچه ا ونشونیکه م یقبر، من یسنگ ها نیا اهیپارچه س

 یکه زور خستگ کشهیطول نم ادی.... زنمیچشمام رو ببندم و خوابشون رو بب دیتا شا زارمیخاک م یرو سرم

 .شمیم اریهوش مهیو ن شهیخود به خود چشمام بسته م

همه  نی!!! پس چرا ا؟یاالن خودت مادر شد یدونیشد؟!! تو که م فیضع نقدریا یمن ک نیدختر من... نگ" 

 ".دیبسپارم قشنگ مامان....مراقب خودتون باش یرو به ک نیافش ییضعف؟! پس من دا

رم به دور و ب یوقت یکرد که با وحشت چشمام باز کردم  ول دنیمغزم شروع با سوت کش یحرفش جور نیا با

 م بودم.اتاق یرو نگاه کردم تو

 فیفخ ییبرم با تکون خوردنم ا یا گهید ییکه ذوست نداشتم از اونجا جا یمن رو با خودش اورده بود... من یک

 .ستی... دست خودم نرهیگیام م هیخانواده شدنم گر یخودم و تنها شدن و ب یو برا کشمیم

 .کنمیو به چهره خسته و شکسته اش نگاه م  رمیگینگاهم رو باال م شهیاتاق که باز م در

 نیو ا یشده سکوت خشک و خال شیکه ده روز تموم همه چ یاون هم عزا داره... عزا دار کنمیکه فکر م حاال

 رنگ. یمشک راهنیپ

 ...تاسیبراتون خوب ن هیهمه گر نیکمتر از خودم گرفته نبود گفت: ا ییتخت نشست و با صدا یرو کنارم

 ساده رو هم ندارم؟! یخوش هیبدشانسم که حق  نقدریمن ا یعنیقدر نحس بود؟!  نین اتولد م یعنی_



 

 .شمیکه هنوز جاش خوب نشده م ییتازه متوجه زخما نهیشیدستم م یرو دستش

 .نینگ هیچه حرف نیا_

 ..... کاش.میرفتینم ییجا چیاون شب ه کاش

از  یادگاریکه همه جاش  یخونه ا یتو شهیم لیو به هق هق تبد دهیبهم اجازه ادامه حرف زدن رو نم بغض

 اوناست.

 رهیگیش مبغل یتنم رو تو کنهیم دنیشروع به بار یکنترل چیبدون اجاره از من ه گهیاشکام د نهیکه مب نیحام

 ...کنهیگوشم زمزمه م ریو ز

 پدرانه است. ییالال هیشب شتریب ستن،یعاشقانه ن هیکه شب یها هزمزم

 هم براش وجود داشت. ییبود، الال امیکه پدرم تمام کسم بود.. قهرمون بچگ یمن یبرا اره

 ادمی یوقت نمیروئ ماهشون رو بب گهیبار ر هیکخ داشتم و نداشتم رو بدم تا  یتمام هر چ خواستیدلم م چقدر

ده نکرد شرم یچقدر خوددار نیجونم با صورتم چه کردم و حام مهیبدن ن دنیبا د مارستانیب یافته تو یم

 اتفاق افتاده. یتو بوده و هر چ ریکه همش تقص زدمیسرش داد م مترستانیهمون ب یتو یوقت شمیم

فته تا بغلم گر یتو نطوریمن گرفته بود و حاال ا یعشق برا یکه با کل یواسه تولد دادمیبهش فوش م یوقت

 ...ادی یارومم کنه از خودم بدم م

 داومیاجازه نم یچند روز اول حت نکهیا یبدم اومده ... برا نیتمام مدت مقصر نشون دادن حام یخودم برا از

 ...کردمیم رونشیکنارم بخوابه و از اتاق ب

 تنها خودم عزادار هستم. کردمیچم شده بود؟! چرا فکر م من

 من جمع شد...؟! یتو یجا هیچند روز  یچه طور تو یهمه خودخواه نیا

 کوچولو بخورم.... زیچ هی خواستیالتماس ازم م یو وون با کل خوردمیکه از قصد غذا نم یوقت

 شمیپ خوابمیکه م یکنار بمونه تا وقت کنمیو ازش خواهش م زنمیکه به لباسش پنگ م رهیازم فاصله بگ خوادیم

 باشه.

 .دادیرو انجام م خواستمیکه م یو هر چ کردیفقط و فقط موهام رو نوازش م یحرف چیهم بدون ه اون

تموم اون مدت رو با من سر کرده بود تا اروم  یعکس العمل بد چیچقدر ازش ممنون بودم که بدون ه من

 بشم.

 !؟ی: تو من از سر خاک اوردگمیم ادی یباال نم ادیز هیکه از گر یو نفس یتو دماغ یصدا با



 

 بله..._

 برگردم همونجا. خوامیمن م_

که ناراحت بشم...انگار بعد از تصادف  زدینم یحرف نیحام یول دونستمیرو خودم خوب م نیشده بودم و ا لجباز

 .کنهیباز هم تحمل م زنمیکه هر غر هم به جونش م میدیخودم م یکوه صبر رو جلو هی

 .میریبازم م_

 ....خواستمیمن بچه نم_

: اصال من بچه دل گمیدوباره مکه  دهیموهام چرخ م یجور تو هیو هربار انگشتاش رو  کنهیم یموهام باز با

 مش؟یبنداز می... برخواستینم

 اصال.... ادیب ایبه دن خوامینم مونهیبچه تنها م افتهیزرا ما ب ی: اگا اتفاقگمیکه با بغض م کشهیم ششیه نیحام

 بهش محبت نکن باشه._

 : چشم.دهیو با حوصله جواب م اروم

 شهیقدر حالش بد نم نیا افتهیما ب یبرا یاگه اتفاق ینجوری... اکنمیمنم دوستش ندارم و بهش محبت نم_

 مگه نه؟!

 خانومم.... یریبکش تا اروم بگ قینفس عم هیجان  نینگ_

 ....یرفتی: اگه تو هم مگمیمطشه و با تموم وجود م شتریام ب هیحرفش اوج گر نیا با

 اروم دختر خوب اروم. نجام،ی... من اسسسیه_

 رفتم. یداریبه زمزمه هاش گرم شد و دوباره به عالم خواب و ب چشمام

 یلک یخودم رو اروم کنم و نسبت به هر اتفاق تونستمیجوره نم چیاول حالم بد شده بود که ه یروزها اونقدر

اراحت ن شونییهویهم از رفتن  هیباهام حرف زد و روشنم کرد که جز من بق ییدا نکهیتا ا کنم،یم خودیفکر ب

 هستن.

 دنشیو چندبار پشت هم بوس نیبودم که باالخره بااوردن دستم به سمت باال و چند دهیچقدر خواب دونمینم

 .شمیم اریکامال هوش

 .رهیم نییقلبش رو که سفت و سخت باال و پا یحوال ییپهنش رو جا نهیبار س نیمن هم ا 

 یو زار هیکنارم باشه و گر نیکه اومدن ... فقط دوست داشتم حام دمیفهمیمهمون ها رو نم یکس رو حت چیه

 انداخت. یاعصابم خط م یاون ها رو



 

 خانومم؟! یشد داریب_

 چکابت کنه. هیدکتر که  شیپ میبر دی: باگهیکه م دمیرو تکون م سرم

 !؟ینگهش دار یخوای: مگه مگمیم تخس

 ...نوهیشیحرف رو خانومم بچه م نی: نگو اگهیو م بوسهیرو م سرم

 گفتم که دوستش ندارم._

 دنیاز خونه برد و با رس رونیمهمونا به سمت ب نیمن رو از ب نیمن حام یها یاصرار و بد اخالق یاز کل بعد

 تخت دراز بکشم و مانتوم رو باز کنم. یبه مطب و رفتن به پشت پرده کمکم کرد رو

بت نخود هم نبود صح هیکه قد  یکیز بچه کوچشکمم با ذوق ا یرو یبا حرکت دادن دستگاه سونوگراف دکتر

 ...کردمیم ریس یا گهید یجا یمن تو زدنیحرف م یاز چ قایدق نایا دمیفهمیمن نم یول کردیم

 پر از حسرت... ییجا

دونه به دونه رو با دقت گوش  نیکه حام ییها هیو توص هیحرف درمورد تغذ یو کل یاز عکس سونوگراف بعد

تر نشوند که خانم دک یصندل یکنه ... من رو هیتا برام ته سهیرو بنو ایلیخ خواستیو از خانم دکتر م دادیم

 گفت.

 ... رسهیبه اون کوچولو هم م یداشته باش ی... االن هر جور حس یمادر شد گهیدخترم شما د_

م که دل ییدم به روزهابازم سفر کرده بو خورهیکه بهم م دمیدیرو م ییبه بعد حرفاش رو فقط لبا نجایا از

ه از ک ینگفتم... به کس یبهش بگم چقدر دوستش دارم ول خواستیدلم م رم،یمامان رو بغل بگ خواستیم

 رو ... میو خوشحال یاحتکه تمام حالم رو از بر بود ... نار ی... کسدیفهمیرو م زیحالت چشمام همه چ

 جان... نینگ_

 ریهپروت س یچقدر تو شمیو تازه متوجه م امی یبه خودم م نیپشت سرم حام یجان گفتن ها نینگ با

 .کردمیم

 !م؟یبر_

 .می: باشه برگهیم نهیبیگنگم رو م یکه چشما نیحام

از بس که  نمیکدوم از اونا رو بب چیه خواستیدلم نم خوردیو دکتر بود بهم م مارستانیب یاز هر چ حالم

 بد بهم داده بودن. یهمشون خبرا



 

و  نشونهیبا شکم باال اومده نشسته بودن م یانتظار که خانم ها یصندل یمن رو نیاز اتاق دکتر حام رونیب با

 خانمم. امیی: صبر کن االن مگهیم

 .شهیخودش دوباره وارد اتاق م بعد

کامل  اریبه حتم با اخت مونهیکردن و منتظر نشستن خشک م کیو پ کیش یلیکه خ ییرو به خانم و اقا نگاهم

 حوصله بچه دار شدن. یو تو

 .میریم رونیکه با هم از اون مطب ب ادی یم رونیاز اتاق ب نیکا حام گذرهینم یادیز زمان

 ...ییبرم دستشو خوامی: مگمیندارم م یکه مثانه ام پر شده و حال خوب من

 یتبهداش سیو من به سمت سرو میکه دوباره وارد مطب بش کنهیزد و با حوصله بهم کمک م یلبخند نیحام

و حالت  دهیبار واکنش نشون م نیاول یبدنم برا عیسر یلیکه به صورتم مبخوره خ یبد یبرم که با  فتن و بو

 .رمیگیتهوع م

 که دورش کنم. خوامیمن همش با دستم م یول شهیم ییکه نگرانم شده وارد دستشو نیحام 

 ....رونیبرو ب_

 ....زمی: اروم باش عزگهیو م زارهیکمرم م یبه رو دستش

 ...شهیاز چندبار عق زدن باالخره معده ام اروم م بعد

 .میریم رونیاز مطب ب هیو خجالت زده نسبت با بق امی یم رونیباالخره ازش ب ییاز رفتن دستشو بعد

 .رهیم یا نهیتامیبزنه به سمت و یبه من حرف نکهیبدون ا نباریا نیو حام میشیم نیماش سوار

 ...خورهیم یخانومم چ_

 : توروخدا از خوردن صحبت نکن...گمیو م زارمیدهنم م یحال بد دست جلو با

 .رهیوزن بگ دیکمه... بچه با یلیخودت وزنت خ زمی: عزگهیو م زنهیم یلبخند

 به دکتر. ی... چرا نگفتخوامیبچه نم_

 جان... نی: نگگهیو م زارهیهم م یرو رو چشماش

 نیا خوادی: دلم مگهیو م ارهییدستش به سمت شکمم مکه  چرخونمیم ابونیروم رو به سمت خ کنمیم بغض

 بغلش کنه؟! یاصال کس دهیمامان خانم خوشگلش رو م نمیتو بزرگ بشه اونوقت بب نیکوچولو ا

 ...گهیخونه د میبر_



 

 .یبش تیتقو کمی دیخونه... فقط اول شما با میریم_

 .گردهیبرم نیتودش دوباره به ماش یشربت برا هیمعجون و هیو بعد از گرفتن  رهیم رونیب نیماش یاز تو بعد

 .ستی: مامان کوچولو... اون که واسه شما نگهیو م کنهیشربت رو بردارم که با سر کج شده نگاهم م خوامیم

 .کنهیحالم بد م خوامینم یکیاز اون _

رت چرخ چ یو بعد از کل کنهیرو روشن م نی... که ماشمیخوریکلنجار هر کدوم نصف از هر کدوم م یاز کل بعد

 زده. رونیب ششیکاناپه نشسته و ته ر یرو نمیبیرو م ییکه دا گردونهیکردن من رو به خونه برم

 سالم..._

 کجاست؟! نیحام پرسهیکه م دمیو جوابش رو م نمیشیم کنارش

 رفت به پدرش سر بزنه . گمیم

 !ارم؟یبرات ب یخوریم یچ_

 .خورمینم یچینه من ه : من گمیو م دمیبه دو طرف تکون م یسر

 .یچرا نااارم که خب نخورد_

 خوردن. یبرا ستین یحالم اوک_

 !ن؟یگردیبرم ی: کگهیو م کنهیحالم اصرار نم یواقعا ب نهیبیکه م ییدا

که به اون خونه  خوادیدلم نم یول میدیزحمت کش دیجد یزندگ یاون مغازه و خونه برا یبرا یکل نکهیا با

 برگردم.

 شده برگردم. نیبه اون کشور نفر خوادینم دلم

 .ستیمعلوم ن_

*** 

ردم و چندساعت بعد س شدیخونه زود گرمم م یگذشتن از چهلم شکمم بزرگتر به نسبت قبل شده بود و تو با

 کرده بودم کا خسته ام کرده بود. دایپ یلجباز یلیخ یلی..بدن خشدیم

 ...نیحام_

 : جانم...گهیو م چرخهیبود به سمتم م دنید ونیزیکه مشغول تلو نیحام

 .ستیحالم خوب ن_



 

 !؟یخوایم ی! چزم؟ی: چرا عزگهیم دهیسرت نیحام

 که ازش بخوام. شدیروم نم یول دونستمیهم م دی... شا دونستمینم

 شده؟! ی... چزمیعز نینگ_

 ررم سر خاک. خوامیم_

 .میاونجا بود شیچندساعت پ نی: ما که همگهیاومده بود م رونیکه تازه از اتاق ب ییدا

 من نتونستم با وجود مهمونا باهاشون راحت حرف بزنم._

 .یکنیسواستفاده م نیاز صبر و حوصله حام یدار یعنیکه  کنهیبا اخم نگاهم م ییاما دا زنهینم یحرف نیحام

 .میریبه چشم بازم م ی: اگهیم کنمیبغ کرده نگاهش م نهیبیکه م نیحام

 !م؟یلباس بپوش میپس بر_

 یهمه لباس ها نکهیو بعد از ا ادی یو بعد اون هم همراهم م شمیکاناپه بلند م یکه از رو کنهیم دییتا نیحام

 .میریاز خونه م رونیبه سمت ب پوشهیخودش هم م نیحام ،ییاز دا یو بعد از خداحافط کنهیرو تنم م یرونیب

 !؟یصندل یرو ینیشی: چرا نمگهیو بعد از شستنش م کنهیم یسنگ خال یظرف گالب رو نیحام

 کنارشون. نمیبش خوامینه م_

ه خاطر خودش هم ب نمیکنارشون بش کنهیمن رو کمک م کنهیم دایرو پ یکارتون یول ستین یراض نکهیبا ا 

 .نهیشیم یتر ادیراحت بودنم از با فاصله ز

 : مامان... بابا.....گمیو م کشمیقبرشون م یرو دستم

دلت  یهر چ یحامله بش شااهللیا یگفتیم ادتهیبرام سخته... من اماده نبودم، مامان  دنتونینبودن و ند چقدر

 ... .خوادیدلم فقط و فقط خودت رو م ینیبیب یی... کجاکنمیبخواد واست درست م

 خنده بلندم رو بشنوه؟! یتا کرد... چرا چشم نداشت صدا ینجوریچرا زمونه با من ا مامان

 خانواده بشم... یو ب میتی ینجوریکه حاال ا نیرفت... چرا نیمامان نموند چرا

 .ومدهیبه لبش ن کمیلبخند کوچ هی نیرفت یاومده که از وقت شتیدختره دروغگوت پ یشنویم بابا

 رو دوست ندارم....  فیکث یایدن نیمنم االن کنارتون بودم ا خوادیم دلم

 بشه؟! یکه چ ایدن نیتو ا ادی، ب خوادیموجود اضافه رو هم نم نیا دلم

 ...خوادیمثل من تنها بمونه...؟! مامان چقدر دلم بغل گرمت رو م ادیب



 

 ...میاونجا هست یادیساعت ز شمیکه متوجه م زنمیم ییو چه حرف ها زنمیچقدر حرف م دونمینم

 گهیساعت د کی: نگبن جان... گهیو م ادی یجلو م نیکه باالخره حامهمون حال موندم  یچقدر تو دونمینم

 ...ستیخوب ن نقدرینشستنتم ا ینجوری.. اشهیم کیهوا تار

 ....زمیعز ی: مگه قول ندادگهیناراحت م نهیبیرو م میصورت اشک چرخمیسمتش که م به

کنم اخه....االن اگه حالت بد  کاری: من از دست تو چگهیو م دهیتکون م یکه سر کنمینگاهش م یناراحت با

 بکنم ؟! تونمیکار م یبشه چ

 .برتمیو با خودش م زنهیاز اون به من غر نم شتریاما ب یچقدر ناراحته و عصب دونمیم

 .میبد لی... تا اونجا برات پرونده تشکمیهر چه زودتر برگرد دیما با نی: نگگهیم مینیشیکه م نیماش یتو

 ...گردمی: من اونجا برنمگمیو م کنمینگاهش م دلخور

که  چقدر هست یدونیم چی... هنینگ گهی: بس کن دگهیتو هم رفته اش م یبعد از مدتها با اخما نباریا نیحام

 !م؟یرو اونجا به اومون خدا رهاش کرد زیهمه چ

 وادخیو دلم نم ترسمیحرف زد من گفتم که از رفتن به اونجا م نیهر چقدر که حام رفتیگوشم نم یتو حرف

 به اونجا برگردم.

من  یلو شدیم یو دست به دامن هر ترفند رمیگیاسون م نقدریرو ا هیقض نیشده بود از ا یکامال عصب نیحام

 یام هم اتفاقبچه یاونجا برا دمیترسیدروغ بگم... م تونستمیکه برگردم به خودم که نم شدیدلم با اونجا صاف نم

اگه  زد و گفت یباالخره بهم لبخند کهو اصرار هاش بهش گفتم  نیحام یلوس کردناا نیشب ب هیو  افتهیب

 .جانیبه ا میو برگرد رهیکه اونجا رو هم پوالش رو از صاحبخونه ها بگ سپارهیم شینگرانم به وکل نقدریا

 یزیمن هم که با چ ستیبره و ن یتیبه ماور دیبا گهیم ییکه دا شهیاز ده روز باالخره همه کارها درست م بعد

 بهم زنگ بزنه. کنمیم دیتاک ترسمیم یکه حسش کردم از هر مسافرت و مسافت طوالن

 مغازه باز خوادیکه م ییجا یافته برا یدنبال کارهاش م نجایبرگشتن به ا هم با نیو حام رهیهم باالخره م اون

 .کنمیم یشتریب الیو هر روز فکر و خ مونمیخونه تنها م یکنه و من تو

 نیا یتو شدمیتنها م دیچرا با نکهیاز ا شهی... روز به روز حالم بدتر مادی یبه سراغم م یبه روز افسردگ روز

 .ستین بودیمادرم م دیسن و سال و االن که با

 که پر از عکسامون بود زل زده بود. واریمبل نشسته بودم و به د یرو یحوصله ا چیه بدون

 ...کنمیفکر م یزیبه چ تونستمیبرام اونقدر سخت و بد بود که نم زیچ همه



 

 بلند شدن...  نیزم یاز رو یرو نداشتم حت یکار چیه حوصله

 .کردیاستراحت م شتریخسته بود و ب اومدیهم اونقدر گرفتار کارش شده بود که هر وقت به خونه م نیحام

 به سرم زد که خودم به بهشت زهرا برم... ستین یکس دمید یوقت

 خسته شده بودم از خونه موندن. گهیکنم... د یهر طور که شده خودم رو خال خواستیم دلم

 رو با خودم بردارم... میرفت گوش ادمی یسبک کردن دل ول یزدم برا رونیب

 یچه کس یلو گردمیبرم ادیب نیحام نکهیبا من نداره، تا قبل از ا یکار یبه خونه برنگشتم و گفتم کس دوباره

 از مشکالت خبر داره؟!

 .ادیب شیقراره پ یسر راه ادم ها چ دونهیم یک

 فهممیو تازه م کنمیسنگ قبرشون رو پر م یبودم رو دهیکه سر راه خر ییبه سر خاک با همون گال دنیرس با

 ادی ینم یو کس شهیفراموش م زیو بعد از اون همه چ مونهیادم ها م ادیتا چهلمش به  رهیمیم یکه هر کس

 به خانواده اش سر بزنه.

من خسته شده بودم و که  ییاز اونجا ینداشت ول تیاهم گرانید یو زار هیمن که اومدن و گر یبرا البته

 بود... یداشتم که باهاش درد دل کنم دوست داشتم کس یبه کس اجیاحت

 نبود که بشه باهاش صحبت کرد... یکس چیه یول

 هویرا چ دونمینم شه،یم دهید یهست و تک و توک ادم یخال یبیقبرستون به شکل عج کنمیرو نگاه م دورم

 افته ... یصورتم م یرو یو همون لحظه قطره بارون دارهیترس برم م

 خلوته... نقدریبده که ا یبه خاطر هوا پس

از  و اروم شمیم رهیدر حال تکون خوردن هستن خ دیکه به خاطر باد شد ییبه درختا ستادمیکه وا ییاونجا از

 .شمیجام بلند م

 رهیخ بردنیکه اونجا بودن و دربست م ییها نیبه سمت ماش دونمیموندن رو صالح نم نیاز ا شتریب گهید

 .شمیم

 یتو ستیمناسب ن ادیکه کفشم ز یو من رهیگیم دیبارون شد یکه در لحظه ا کنمیسمتشون حرکت م به

 .افتمیم شهیکه پر از اب م یچاله ا

ه ب رزنیو پ رمردیپ هیجز  کردنینگاه م یطور ناجور هیشده بود و همه  سیناراحت شدم... تمام تنم خ یلیخ

 .کننیو کمکم م انی یسمتم م



 

 !؟یبلند بش یتونیدخترم م_

 ت.هس یکه رانندش مرد جوون رمیم ینیو به سمت ماش شمیاز جام بلند م رزنیتکون دادم و با کمک پ یسر

 یصندل یو رو کشهیم رونیرو ب یدستمال فشیاز ک رزنیکه پ زنهیم دیشد یلیبارون هم خ نمیبش تونمینم

 ....مادر.نی: بشگهیو م زارهیم زارهیمرد م

 .! ی: حامله اگهیو م ندازهیبه من....وضع م یکه راننده نگاه بد کنمیو تشکر م زنمیم یمهربون لبخند

در  و نمیشیم یصندل یکه رو رهیم شمیمراقبت باش از پ ادیکه اره، اون هم با گفتن ز دمیرو تکون م سرم

 .بدنمیرو م نیماش

رو  میچرا  گوش نکهیاز ا کشمیم یعصب یو کل شمیم رهیخ شهیم کیتار یکه داره زودتر از هر زمان ییهوا به

 با خودم برنداشتم.

 .گمیو ادرس رو بهش م کنمیبه راننده م یخجالت زده ا نگاه

 .کنهیم ادتریرو ز نیو فقط سرعت ماش زنهینم یمرد حرف که

فوق العاده اعصاب خوردکن ازش پخش  یکه اهنگ ینیماش نیهمچ یتو یکیتار نیا یتو نکهیاز ا ترسمیم

 .یاز خالکوب ستیدست سالم ن یتو ییو صاحبش جا شهیم

 .ادی یبا سراغم م یالودگو حس خواب شهیعطس هام شروع م واشی واشیکه  کشهیچقدر طول م دونمینم

 بخوابم. یادم نیهمچ شیپ خوادیدلم نم اما

 .کنهیبودنم هم افاقه نم داریب گرچه

روبه رومون استرس رو  یطوالن ریمس یبه سرش نزنه ول یکه هوس کار دمیرو مسلط به جاده نشون م خودم

 .کنهیو وضع رو هر لحزه بدتر از قبل م افتهیدلم هم به درد م ریکرده که ز ادتریز

 یمرو  نیو دلم حام زنمیم هیگر ریمثل بچه ها به ز ییهویچرا که  دونمیو نم ادی یهر سمت بهم فشار م از

 خواد....

 شدم. یسوار دربست نکهیاز ا مونمیبه صلوات فرستادن و پش کنمیعرق کردم شروع م یدستا با

 ....رفتمیتا مترو م کاش

رو  نی: خانم بارون داره ماشگهیم یکه راننده با بدخلق دمیم نییاز پنجره رو پا یکه کم ادی یباال نم نفسم

 .نییپا یدیرو م شهی.... شما ششورهیم



 

 افتادهیام ب بچه یبرا یاتفاق هیاگه  نکهیاز ا دمیلرزیم دی... درست مثل بدمیترسیاومد و م ینفسم داشتم کم م 

 !؟یچ

 اقا..._

 .شمیمتوجه م خورهیم شهیکه به ش یدیبارون شد ریرو من تقص نیو د شنومیرو نم صدام

 راننده... یاقا_

 : بله؟!گهیو م شهیکه مرده متوجه م گمیرو م نیبا تمام قدرتم ا نباریا

 ترس... ای ادیاسترس ز ایدلم  ریاز درد ز دونمیبرام سخت تر از قبل شده بود نم دنیکش نفس

 .زنمیرو صدا م نیدلم حام یتو همش

 .افتهیهم م یو چشمام رو شهیپرتاب م یسرم خوو به خود به پشت صندل ستهیمیکه از حرکت وا نیماش

 توان جواب دادن رو بهش ندارم. یول نمیفقط و فقط لب زدن هاش رو مبب شنومیراننده رو نم یصدا

 دکتر. می: دکتر... برگمیته مونده وجودم م با

 ....فهممیرو نم یزیبعد از اون چ گهید

 .شناسمیکجاش رو نم چیکه ه یهستم.... خونه ا یاخونه یکه تو امی یبه هوش م یوقت

 به شکمم هست. دنیدست کش کنمیکه م یکار نیکه اول رمیگیاسترس م اونقدر

ار... ....چند بنیچند زنمیکه اطرافم رو گرفته عق م یبد یاز بو کنمیدستم حس م ریرو هنوز ز شیبزرگ یول

 .ادیب رونیب یزیکه چ زارمیاما نم

 ...سوزهیمعده ام م شتریافتم و ب یبا ترس به هق هق م یمرد هیباز شدن در اتاق و سا با

 ....نمیبیپتو که همون مرد راننده رو م یتو کنمیرو مشت م دستام

 م....._

 فی: کگهیو دون توجه به من م ادی یم رونیپشت سرش ب یاز دنم که خانم امدهین رونیهنوز حرفم کامل ب 

 !؟یعنینداشته 

 با خودم ببرمش اونجا.... یختیر نیمجبورم هم ادیاگه به هوش ن دونمینه نداشت من فقط ادرسش رو م_

 یحامله ام هست... عجب شوهر ب چارهی: بگهیکه زن م زننیم یبار چه حرف نیا نمیتا بب بندمیرو م چشمام

 داره.... یفکر



 

 یذهنت کل یشده که تو یچ یدونی! اصال تو از کجا مه؟یفکر چ ی: بگهیکه معلومه شوهرش هست م مرد

 و اخر سر هم .... یکنیخودت طرح م یداستان برا

 : من کجام؟!پرسمیو اروم م کنمیکه چشمام باز م دونمینگران کردنشون رو الزم نم نیاز ا شتریب گهید

 شمیو من تازه اون لحظه متوجه لباسام م ارمیکه به خودم فشار ن خوادیو ازم م ادی یبه سرعت به سمتم م زن

 که عوض شده.

 ه ات برات عوضشون کردم.بودن من با اجاز یخال سی: خگهیکه م شهیو متوجه م کنهینگاهم رو دنبال م رد

کار  نیا عیسر یلی: منم مثل خواهرت باور کن خگهیو م شهیو خجالتم م میکه متوجه ناراحت زنمیم یزیر هق

 نجوریا دمیبهت زده که بعد فهم یبا خودم گفتم نکنه هاد دمتید یهاد نیماش یتو یرو انجام دادم.... وقت

 ....ستین

 نبردتم. مارستانیچرا من رو به خونه اش اورده اما به ب دمیفهم حاال

 به شوهر.... یزنگ بزن شهیم_

کنار تو جز چندتا  یدنبالت ول انیکس و کارت ب می: واال ما که از خدامون خواهر زن بزنگهیو م خندهیم زن

 .میباهاش به شوهرت خبر بد مینبود.... که بخوا یزیکارت مترو چ هیپول و 

 همراهم نبوده... زیچ چیه قتایبود که متوجه شدم حقاونجا  تازه

 کنایکه باالفاصله با به هوش اومدن اتاق رو ترک کرده بود زنش با گرفتن شماره از من بلند بلند صداش م مرد

 ...کنمیکه من کم جون صداش م رهیو به سراغش م

 خانم...._

االخره که ب زنمیبار پشت هم صداش م نیچند یکه عصب ندهیبیو در اتاق رو پشت سرش م شنوهینم یول اون

 که کنار گوشش هست. یالبته با تلفن کنهیدر اتاق رو باز م

 .دیبا خودشون صحبت کن دمیرو م یبله.... سالم هستن هر دوشون، االن گوش_

 .کنمیم هیو اروم اروم گر ترکهی... بغضم م نیحام یبا صدا زارهیکه کنار گوشم م یگوش

 من دروغ گفتم... باهاش حرف بزن. کنهیشوهرت فکر مخانم جان الون _

 جانم... خانممم...؟! نینگ یی!!!... کجان؟ینگ_

 ...نی: حامگمیو م کنمیخودم رو اروم م یحرف بزنم ول تونمینم ادیصداش نگران هست که از استرس ز اونقدر

 خانمم. کنهیتو اشکات بشه... کجات درد م یفدا نی... جامنیجان حام_



 

 دنبالم. ایب کنهیدرد نم ییجا_

 هاااا.. ی.... نگران نباشامی ینشستم دارم م نیباشه، االن تو ماش_

 .ایفقط زود ب ستم،ینگران ن_

ت پرتغال افتاده فکر کنم، شرب یلی: فشارت خگهیو م رهیگیرو به سمتم م یا وهیکه زن ابم کنمیرو قطع م تلفن

 .نیبدون ادیکمش روز دیبرات خوبه بخور... ببخش

ثابت  مرد یو نگاهم رو چسبهیبدجور به دلم م شی... احساس خنککشمیو اب پرتغال رو سر م کنمیم یتشکر

 .ایلحطه ب هیاگه کارت تموم شده  بای... زمونهیم

 که ازش تشکر کنم.  دونستمیخودم م فهیوظ

 باعث دردسرتون شدم. یادیممنون....من ز یلیخ_

 هم نبود. ی... دردسر ینکردم که ابج یکار نمکی: تواهش مگهیو م رهیگیرو از م نگاهش

 .رنیو م زارنیهر جفتشون که من رو تنها م یبه رو زنمیم یلبخد

 همراهم نبوده... زیچ چیه قتایاونجا بود که متوجه شدم حق تازه

 کنایکه باالفاصله با به هوش اومدن اتاق رو ترک کرده بود زنش با گرفتن شماره از من بلند بلند صداش م مرد

 ...کنمیکه من کم جون صداش م رهیو به سراغش م

 خانم...._

االخره که ب زنمیبار پشت هم صداش م نیچند یکه عصب ندهیبیو در اتاق رو پشت سرش م شنوهینم یول اون

 که کنار گوشش هست. یالبته با تلفن کنهیدر اتاق رو باز م

 .دیشون صحبت کنبا خود دمیرو م یبله.... سالم هستن هر دوشون، االن گوش_

 .کنمیم هیو اروم اروم گر ترکهی... بغضم م نیحام یبا صدا زارهیکه کنار گوشم م یگوش

 من دروغ گفتم... باهاش حرف بزن. کنهیخانم جان الون شوهرت فکر م_

 جانم... خانممم...؟! نینگ یی!!!... کجان؟ینگ_

 ...نی: حامگمیو م کنمیخودم رو اروم م یحرف بزنم ول تونمینم ادیصداش نگران هست که از استرس ز اونقدر

 خانمم. کنهیتو اشکات بشه... کجات درد م یفدا نی... جامنیجان حام_

 دنبالم. ایب کنهیدرد نم ییجا_



 

 هاااا.. ی.... نگران نباشامی ینشستم دارم م نیباشه، االن تو ماش_

 .ایفقط زود ب ستم،ینگران ن_

ت پرتغال افتاده فکر کنم، شرب یلی: فشارت خگهیو م رهیگیرو به سمتم م یا وهیکه زن ابم کنمیرو قطع م تلفن

 .نیبدون ادیکمش روز دیبرات خوبه بخور... ببخش

ثابت  مرد یو نگاهم رو چسبهیبدجور به دلم م شی... احساس خنککشمیو اب پرتغال رو سر م کنمیم یتشکر

 .ایطه بلح هیاگه کارت تموم شده  بای... زمونهیم

 که ازش تشکر کنم.  دونستمیخودم م فهیوظ

 باعث دردسرتون شدم. یادیممنون....من ز یلیخ_

 هم نبود. ی... دردسر ینکردم که ابج یکار کنمی: تواهش مگهیو م رهیگیرو از م نگاهش

 .رنیو م زارنیهر جفتشون که من رو تنها م یبه رو زنمیم یلبخد

با  یول کنهیرو حوالم م ینگاه سرزنش گر یحالم کل دنیو اول با د ادی یم نیحام کشهیطول نم ادیز یلیخ

 امی یم ونریبغلش ب یخجالت از تو ی.... با کلرتمیگیبغلش م یتو زنهینم یصورتم و اشکام باز هم حرف دنید

 نگرانت کردم؟! یلی: خگمیو م

 !ره؟یمن دلم هزار تا راه م یگینم ،یاوردی... اخه چرا تلفنت رو همراهت نشدمیم وونهیداشتم د_

 .گردمیگفتم زود برم_

 بگم واقعا.... یبهت چ دونمی: نمگهیو م دهیرو به دو طرف تکون م سرش

 که بره. میزاریساعت ناهار و شام مهمون رو نم یما تو گنیو م دنیاجازه نم یول میبرگرد میخوایم

 .میمونیکه ما هم شام کنارشون م دنیاجازه نم کنهیتشکر م نیچقدر حام هر

 .کنهیم دایحس خوب پ یقشنگه هست که ادم داخلش کل یلیهست اما خ کیخونه شون کوچ نکهیا با

 یحسش کردم و کل نیماش یهستن که بر خالف اون چه که من تو ینیو شوهرش هم زن و شوهر نازن بایز

 .ستنین یبد یاسترس گرفته بودم اصآل ادم ها

 ادرس دادن بهشون که حتما به ما سر بزن... یحرف زدن از هر در یبعد از کل شب

 شیه پک یالبته ا ن چند ساعت میدر ارتباط باش شتریتا با هم ب رمیگیهم م گرویهمد یشماره تلفن ها گرچه

 اجیبهش احت بیروزها عج نیکه ا یزیو ساده باهام برخورد کرده بود... چ یخواهر خاک هیبودم اون مثل  بایز

 .میکه اشناتر شد میبا هم کرده بود یادیداشتم  و درد  و دل ز



 

 میبهم به عنوان کادو داد و گفک چقدر خوب از سرما خوردگ بایکه ز ییبو لباسا نیماش یاز سوار شدن تو بعد

 .زارمیم نیحام یدستا یباهاشون دستم رو یکرده.... خداحافظ یریجلوگ

 ....دادمیرو انجام م یکار نیهمچ دینبا خوامیذرت م: من معگمینه اروم نه بلند م ییصدا با

اول قبلش به من خبر بده بعد ....  یهر جا بر یبه بعد خواست نی: از اگهیهست م یکه در حال رانندگ نیحام

 باشه؟!

 چشم._

 خونه مامان کوچولو؟! می: برگهیو م زنهیصورتم م یرو یلبخند

 ...نی: حامگمیو م کنمیم دییتا

 جانم؟!_

 و.... رمردیپ هی.... نیاومد خوردم زم دیاونجا که بارون شد_

 دکتر.... میشد ؟! بر تیزی: چگهیو م کنهیسرعتش رو کم م نیحام

 کنم. فشیاومده رو برات تعر ادمیکه  یزیچ یخوای: من خوبم ... مگمیو م دمیبه دو طرف تکون م یسر

 خب بگو...._

 .شدیکه کل وجودم از مادر گفتنش پر م گفتیبهم مادر جان م یمامان و بابا بودن... مامان جور هیشب یلیخ_

 .دمیترسیم یگذاشتن... گرچه اولش از صاحبش حساب نیماش نیا یمن رو تو اونا

 : از دست تووو....گهیو م ندازهیبهم م ینگاه سخت نیحام

 ....گهید اریبه رو ن نقدریتو ا یکردم ول یکار اشتباه دونمیم_

 یبابا خونه رو جد یحرفا کمی: اطاعت مامان کوچولو... فقط شما هم گهیو م دهیم لمیتحو ینیریش خنده

 .نیریبگ

 چشم._

 ترشیب یو هدد بایگرم و گرمتر رفاقتمون با ز میزندگ نیبعد از اون هم گذشت من و حام یشب و شب ها اون

بود  ناناز یدختر کوچولو هیفسقل من که  یهر بار برا بایو ز مشونیدیحداقل م کباریهفته  هیکه هر  یطور

 اورد. یم لهیوس

 .کردیشکمم همه جا زودتر از خودم ابراز وجود م بایبودم و تقر یهفت ماهگ یتو



 

 مثل قبل نبود که حواس  بهم نباشه.... گهید نیحام

اومد دستاش پر از  یزود برگشته بود اما اون هم هر بار که م یلیاومده بود و بعد هم خ یچند بار نیافش

 بود. لهیوس

... گرچه دور تا دورم رو بالش پر کردم تا میشیکنارم روبه رو م نیحام یخال یکه با جا کنمیباز م چشمام

 خوابم ببره.

 ایمثال حموم رفتن...  دادمیانجام م ییروز به سادگ هیکه  ییکارها نیسخت شده همه ا یلیروزها برام خ نیا 

 غذا خوردن.

 .نمیبیم زیم یرو یادآشتیبرم که  خوامیبرداشتن حوله ام به سمت حموم م با

نرسم... لطفا غذاتو خوب شام هم یبرا دیشا کشهیطول م ادیجان عروسک قشنگم. من امروز کارم ز نینگ"

 "بخور و استراحت کن.

 .رمیبه داخل حموم م سیو پوکر ف دهیکه جواب نم زنمیم شیبه گوش زنگ

 طول نقدریاز ا دیچرا با کنمیو با خودم فکر م شمیمشکوک م یادیحرف رو نزده ز نیا شبیچرا د نکایا از

 بکشه.

موهام رو خشک کنم دوباره با همراهم  نکهیازادم قبل از ا یلباس ها دنیدوش گرفتن کوتاه و پوش هیاز  بعد

 ....رمیگینم یکه جواب زنمیبهش زنگ م

 براش باشن... دیخط جد هیدنبال  دیوقته خراب شده و با یلیمغازه هم که خودش گفته بود خ تلفن

 بهم خبر داده بود. ینجوریپس کجا رفته بود؟! چرا ا اوردمیسر در نم اصال

 نمکیکه درمورد مادر و کودک هست سرگرم م یو خودم رو با کتاب تازه ا خورمیافکار صبحانه ام رو م نیهم با

 .خورهیدلم چرخ م یکه بچه ام انگار نگرانه باباش هست که مدام تو کنمیاحساس م نیب نیا یوو ت

 ....ارمیدر م یخونه خال یرو تو غمیج یکه صدا کنهیحرکت اونقدر تند م نیوقتا ا یبعض و

حظه و هر ل ادییدوباره حال بد به سراغم م سه،ینم یازش خبر یزنگ بزنه ول نکهیا یبرا کنمیصبر م تاظهر

 نیسر حام ییخبر هستم و نکنه بال ی.... که من ازش بافته یم یمتوجه بشم که داره چه اتفاق خوادیدلم م

 اومده باشه.

 ادیاگه مقدور هست به دنبالم ب خوامیو ازش م رمیگیتماس م بایکه با ز شهیبر علت م دیمز ییتنها نیا اونقدر

 ...میتا با هم بر



 

 ...کنهیم یباالخره خداحافظ ادینرم و صبر کنم تا ب ییسفارش که تنها یهم با کل اون

تا  شهینم یخبر چیه یو منتظرم هر لحظه خودش زنگ بزن ول افتهیو سرکه به جوشش م ریمثل س دلم

 زارهیمن خورمیتا نم دهیلقمه به من م هی شونهیم زیو اول من پشت م رسونهیخودش رو م بایساعت سه ز نکهیا

 کنه... زتیسوپرا خوادی: نکنه مگهیکاغذ مبخنده و م دنیبلند بشم و با داز جام 

 شده. ادتریهست که استرسم ز یاالن چند روز دونهیم نینه حام_

 به کارم نداره.... یکار

 بایه از زافته ک یم ادمیراه تازه  نیو من ب میریم میکه گرفت یبه سمت اژانس یدم دست ییمانتو دنیپوش با

سر  نیاقا حام ادیبه احتمال ز گفتیم ی: راستش هادگهیو م کنهیم ییبپرسم به شوهرش خبر داده که اونم تا

 به سرت گذاشته.

 من... طیشرا نیاخالقا نداشته اونم با ا نیاخه از ا دونمینم_

 گردش االن ابنقدر میریبا عروسک خاله با هم م می!داره؟یتو مگه چه جور طی: شراگهیو م خندهیبلند م بایز

 بد نکن. الیفکر و خ

 .... یراست_

 !ه؟ی: مغازش چدهیکه ادامه م کنمینگاه م بهش

 ...زایچ نجوری... عروسک و ا ینییتز لیوسا_

 ...گهید یکمکم کنئ؟! بلد یتونیکنم م زشیرو سوپرا یهاد خوامیروز م هیچقدر خوب، من  یوا_

 با حوصله جوابش دونستمیکا م نیمن هم با وجود ا کنه،یسواال حواسم رو پرت م نیداره با ا بایز دونستمیم

 .دادمیرو م

 تا باور کنم کرکر بسته شده اش رو.... رمیبه در مغازه به سمتش م دنیرس با

 چه طور ممکنه؟! اخه

 رفته باشه،! تونهیاالن کجا م یعنیکه روز بازار رفتنش نبوده پس  امروز

 .پرسمیسوال رو بپرسم پس از خودم م نیا یاز ک دیبا دونمیهم نم خودم

ست پر رنگ ه یسوال هیو فقط برام  شنومیرو صداش رو نم پرسهیکنارم سوال م یکه ه ییبایز رمیجلو م به

 درست باشه. دمیپشت در حموم شن نیکه اون روز از حام ییاون حرفا نکهیا

" 



 

 ....یکنیم دیکه من رو تهد یکنیجا م یب یلیتو خ_

 !!!م؟یمن ک یدونیاصال م_

 .ستین یزیدست من چ_

 یاخرا تلفن ها نیا ینداد و گفت مزاحم هستن ول یازش درموردشون سوال کردم بهم جواب مشخص یوقت"

 نبود با حتم نقش بایپاهام شل شد و اگه ز ریشد که ز ادیمشخص شده و پشت همش... استرس درونم اونقدر ز

 شده بودم. نیزم

 !؟یدیو دختر... چرا جوابم رو نمچت شده ت نینگ_

 !نه؟ی: همگهیو م کنهیکه به معازه اشاره م نمیحواس نگاهش م یب

 ....دمیتکون م دییبه نشونه تا سرم

 .گهید یرفته جا دیخب شا_

 که بخواد بره.... ستی: امروز بازار نگمیم دیامنا

 یگذشته و دشمنها یدوستا نکهیو من از ا رسهیاومده م ادمیکه  ییبه همونا یبه طرز مشکوک زیچ همه

 نکرده باشن دلم به لرز افتاده... داشیحاالش پ

 خودش رفته باشه؟! یبا پاها نیامکانش هست که خوده حام یعنی

مش جواب بدم، ه تونستمیرو نم دیپرسیازم م بایکه ز یی... درست حرف و سوالهاکردیمغزم درد م دونستمینم

 .ادداشتیو اون  نیشد به حام یحواسم پرت م

کنم که ربط با دوستاش  دایپ یادرس و نشونه ا لشیاز وسا کنمیم یسع گردمیباز به خونه برم بایز همراه

 داشته باشه... 

 باشه. افتادهین یواقعا اتفاق بد دیشا کنمیفکر نم نیکه به ا دادیبد م یاونقدر گواه دلم

 یقتو کردمیم یو مدام خودخور گرفتمیاروم نم یمش بده ولاورد تا بهم ارا یم لهیو وس یخوراک یکل یبرا بایز

 نکردم. دایپ یبدرد بخور زیچ لیاون وسا یتو

 اون رفته باشه؟! شیکه پ ستین ییآشنا چیه یعنی_

 رفتن. یبرا رهیکه برامون دوباره اژانس بگ دمیم بایادرس باباش رو به ز نباریو ا دمیبه دو طرف تکون م سرم



 

مدام گوشزد  بایکه عجله کن و ز خوامیاز راننده م ادیو با سرعت ز کنمیاومدک اژانس به سمتش پرواز م با

تار که متوجه پرس کنمیکه از خونه برداشتم در رو باز م یدیهمه استرس برام سم هست با کل نیکه ا کنهیم

 .میوارد خونه شد دیهراس شد باهست که  بایو در حال نگاه کردن به من و ز ستادهیوا اطیح یکه تو شمیم

 سالم..._

 !نجان؟یهستم، ا نیسالم من خانم اقا حام_

 بودن . نجایا روزی: نه دگهیو م دهیبه دو طرف تکون م یسر زن

 .باشدیکه خاموش م کنهیاعالم م نباریکه ا کنمیم دایتماس پ نیهمونجا باز هم با تلفن حام از

 از ترس. دهیاون روزچه ها که نکش یکه تو کنمیرو درک م نیحس حام حاال

 که االن کجاست... دیفهم شدیکاش م یا

 گمیم بهش یرییتغ چیرو بدون ه انیو من جز دارهیرو برم م یکه با بوق سوم گوش زنمیزنگ م ییبار به دا نیا

 خطرناک هست. یمن هم حت یصبر کنم.... به خونه برگردم چون برا دیکه با دهیو اون هم بهم اطالع م

ه ک یاروم طور شمیبسته اش متوجه خواب بودنش م یچشما دنیو با د زنمیبه باباش م کیسر کوچ هی ولا

 .امی یم رونینشه از اتاقش ب داریاز خواب ب

ته ادم داش ای تونهیهست که م یزندگ نیواقعا زجراورتر یزندگب نبات نیا سوزهیهم م رمردیپ نیا یبرا دلم

 باشه.

 .میگردیبه سمت خونه برم بایز با

 خودم... ایبهت زحمت دادم اول تو رو برسونم  یلیجان خ بایز_

 نجایا زارمیاالن من تو رو تنها م یواسه خودت فکر کرد یگیم یچ ی: دارگهیو م دهیادامه دادن بهم نم اجازه

 ! رم؟یو م

 اخه...؟!_

 !؟یدیمعرفت د یب نقدری: من رو اگهیو م زارهیبازوم م یرو دستش

 نه..._

 عروسک خاله رو تنها بزارم. تونمیبا من بحث نکن چون من اگه بخوام هم نم نقدریپس ا_

 خبر بده ... ی: پس به اقا هادگمیو م زنمیم شیهمه مهربون نیبه ا یلبخند



 

 .گمی:اره بهش مگهیو م دهیرو تکون م سرش

*** 

 برسه. نیخوده حام ای ییاز دا یکه خبر میبود نیاز ده شب هم گذشته بود و ما همچنان منتظر ا ساعت

چاره  یبودم ول یرفته بودم از دست  عصب ششونیبه پ ینجوریکرده بود... ا نیکه حام یفکر یهمه ب نیا از

 و انتظار چقدر سخت میموندیمنتظرش م دینشده بود با یفعال تا خبر نکهیداشت به خاطر ا شدیهم نم یا

 بود...

 یسرم م یینکرده بال ییاگه نخورم خدا گفتیو بهم م اوردیم وهیبود که برام غذا و ابم بایفقط ز طیشرا نیا تو

 چیکه اصال ه خوردمیرو م یزیچ شیاومد کم و ب یکه بهم م یکه داشتم و ضعف یطیو من به خاطر شرا ادی

 اومد.   یجز مزه تلخ غصه به دهنم نم یمز

 ییدا شمیو بعد از جواب دادنش که متوجه م رمیبا سرعت به سمتش م خورهیکه م یزنگ یبا صدا باالخره

 ییدا ی....هستنی: نگگهیم ییکه دا شهیم ریبدتر به قلبم سراز یو احساس ها شهیهست به غصه هام اضافه م

 جان.

 نشد؟! نیاز حام یشد خبر یاره هستم چ_

خودش  یاون با پا یتو درست حدس زد یول میدیکه هست نرس ییما هنوز به جا یهست ول ییچرا خبرا_

 رفته....

رو بدم که  ییو زنش  حرف بزنم مجبور شدم خالصه و کوتاه جواب دا یهاد یجلو تونستمینم نکهیا یبرا

 .رسونهیخودش رو به خونه م گهیساعت د هیگفت تا 

 اومدمیبه خودم م یو وقت شدمیدور تند افتاده بود چون گذر زمان رو متوجه نم یبه بعد رو نیاز ا زیچ همه

 و شوهرش رفته بودن. بایاومده بود و ز ییکه دا

 تمام مدت قصدش رفتن بود؟! یعنی_

خودم  : راستشگهیو م کنهیم گفتمیرو م نیحال ا یبودم و ب دهیکاناپه دراز کش یکه رو یبه من ینگاه ییدا

ها  یبار قاچقاچ نیکه ما اخر یجا و اون ساختمون نیا یها نیدورب یافتاده... ول یچه اتفاق قایدق دونمیهم نم

 خودش تنها همه اونا رو اومده. نیحامکه  دادینشون م م،یبود دهیو بهشون رس میرو توش دنبال کرده بود

 استفاده کرد... شهیمسکن سر خود نم گفتیم بایز یول کردیدرد م سرم

 که کارش ممکن طول بکشه. رهیپس خبر داشته کجا م اد،ی یم ریاون خودش گفته که د نایا ریبه غ_

 ...بخشمشیوقت نم چی:اگه تنهام گذاشته باشه هگمیو م کنمیرو باز و بسته م سمیخ یچشما



 

 !کنه؟یکه درد نم تیی: جاگهیناراحت م ییدا

 .ترکهی:داره مگمیو م کنمیبه سرم م اشاره

 ...یکرد هیاز بس که گر_

 ...ستهیمیاگه اون کارم نکنم قلبم وا_

 زبون درست کنم برات...گاو: بزار گلگهیو م دهیبه دو طرف تکون م یسر

 نیا اب نجایکه چه طور دلش رضا داد که من رو ا شهیم دهیکش نیبلند شدنش از کنارم فکرم به سمت حام با

 شکم باال اومده ول کنه و بره...

 ....زارهیقول نداده بود من رو تنها نم مگه

 بود، چه طور تونست. دهیرو کش ییقولش زد اون که خودش درد تنها ریشد؟! چه زود ز یچ

 شهیم داریکه وحشت زده از خواب ب نمیبیخواب اونقدر کابوس م ی... عقط تو برهیخوابم م یچه جور دونمینم

 .گردمیم نیو با استرس دنبال حام

 که ازش یم و ارامشچون دلتنگ بغلش هست گردمیدنبالش م یول ستین ینیحام دونمیم نکهیوجود ا با

 ...خوامیرو م رفتمیگیم

 یکانتر مونده و صدا یکا عرق کرده رو شمیم یکه متوجه کتر شمیکاناپه بلن  م یخرابه به زور از رو حالم

 هست. ییدا یبرا یشک چیکه در حال صحبت هست و بدون ه یاروم

ه جزو ک یاز جوشنده ا وانمیو بعد از پر کردن ل رمیکه به نسبت کمتر شده به سمت اشپزخونه م یسردرد با

ون خاطراتت شهی... منیخودتون رفت "گمیدلم م یو تو زنمیم نیگیلبخند غم شدیمامان محسوب م ینهیگنج

 ".دیرو هم با خودتون ببر

 !؟یشد داری: بگهیو م ادی یم ییکه دا خورمیجوشنده قلپ قلپ م از

 کردن؟! دایپ یزی: چگمیو م دمیتکون م سرم

 من یرو کرده... وقت یکار نیچرا همچ نیحام دونمینقششون فرار هست، من نم یمطمئنا تو ینه هنوز... ول_

 کنه. دایچقدر دشمن پ تونهیبهش گفته بودم با لو دادن اون مرکز خالف و فحشا م

 خودش خواسته بود که .... یعنی

 و...جاش ر دونمینم ای خواستنی! فکر کنم اونا ازش مواد م؟یلو دادن دوباره اونا رفته باشه چ یاگه ... اگه برا_



 

 یهر چ یول دونمی: من نمدهیجوابم رو م دیفهم شهیرو ازش نم یزیدرهم که چ افهیو با ق دهیتکون م یسر

 مشکوکه... یلیکه هست خ

هر جا که هست نواسش بهش باشه.. اخه اون تنها کس بچه  خوامیدلم از خدا م یو تو کشمیم یقیعم نفس

 ام هست.

 برو بخواب چشمات پر از خونه._

 .نمیبیکه م ییزایاز چ لرزهیتنم م خوابمیم ی...بهتره، وقتدارمیب_

 !ادته؟ی: گهیو م زنهیم ینیگیلبخند غم ییدا

 .زنمیم یلبخند تلخ یدوران بچگ ادیهست که من هم به  یمنظورش چ شمیلبخندش تازه متوجه م با

 !؟یایب یخوایم_

 بعلش گرفت. یرو دور زد و تنم رو تو زیکه م هیلبخندم همراه شد با گر نباریسوالش ا با

 !....شه؟یچرا فقط من... چرا تموم نم ییدا_

 .ادیز تتیظرف نهیبی: چون خدا مگهیتلخ م یخنده ا با

شوهرم رو... دلم  خوادینا ندارم که تحمل کنم... دلم م گهی: به همون خدا که ندارم، دگمیناله و هق هق م با

 کشم.ب دیبا گهیبسه ام چقدر د گهی... من دییحال رو دا نیا خوامی... نمگهید تونمینم خوادیبچه ام رو م یبابا

ردت. اون م گردهی... برمییعشق دا شهی: درست مگهیگوشم م ریبلند بشم و اروم ز یصندل یاز رو کنهیم کمکم

 کرده. دایبار هم از مالکه مرگ نجات پ ای

 دوستم نداشت نه..؟! ییدا_

 .دادیانجام م دیگردنش بود که با یرو یبزرگ کید هی ی: دوست داشت ولگهیو م کشهیموهام م یرو یدست

رو  یو نوجوون یخاطره بچگ یکل یبه سمت اتاقم ... اتاق ییو به همراه دا کشمیم یو طوالن قیرو عم نفسام

 .رمیتوش جا گذاشته بودم، م

ه و ب زدم،یو اون رو صدا م دمیترسیکه هر بار م ییتخت دراز بکشم خودش درست جا یرو کنهیکمک م ییدا

 .نهیشیاومد... م یسراعم م

تو به  : مگهگهیافته که به من م یبالشت م یو رو خورهیاسکم با سرعت غل م نیو اول زارمیبالشت م یرو سرم

 ....یل ندادبچه قو یبابا

 قولش زد اون بود.   ریکه ز یاون_



 

 .یاری یلوصش رو در م یپس دار_

وابم تا خ دیموهام کش یدست تو یشتریبار با احساس ب نیو ا دیخند ییبچه ها بآ سرم جواب دادم که دا مثل

 ببره.

 !نجام؟ینشه ا نیکه من تا تو خوابت سنگ یدونیم نینگ_

 خوب فکر کن. یزایپس چشمات رو ببند به چ: گهیکه م دمیبغض جوابش رو م با

بشنوم که به گوش  یجور کنمیم یو سع کشمیرو به جون دل م ییدا یزمزمه ها یول شهیبسته م چشمام

 رونیمطلق ب ییتنها نیو من رو از ا ادیذره شده... تا ب هیاومدنش  یچقدر دلم برا نهیبچه هم برسه و بب یها

 بکشه.

 عادت بده؟! یبچه ام رو از االن به سخت خواستیکار رو کرد نکنه م نیا چرا

 ...شهیمثل من لوس نم ینجوریکه ا کردیهم با خودش م دیشا

 ...داشته باشم یبخوابم که خواب اروم یداشته باشه... چه جور نیبرم دکتر که هوام رو مثل حام یمن با ک حاال

 برام حرف بزنه. دیسف اهیمانتور س یبچه تو کیکوچ یقشنگ از تکون ها نقدریا یک

بهش بفهمونم خوابم برده تا اون هم  کنمیم یسع کشمیکه م یاروم یبا نفس ها شهیکه قطع م ییدا یصدا

معرفت بچه ام هست که اگه واسه همه کاراش  یب یبابا شیمن تمام فکرم پ یدر کنه ول یخستگ کمی

 .بخشمیانجام داده نم میدوران سخت وابستگ نیا یکه با من تو یکار نیببخشمش بابت ا

تم هس نجایحاال که ا خوادیافته و دلم م یهام لبام به لرز م یبستا شدن در و روشن شدن چراغ خواب بچگ با

 کنه. دارمیمثل هر رو صبح مامان من رو از خواب ب

ا منتم شم ت ردایکه منتطرن من ب نمیخانواده رو بب هیبرم و اونجا  نیینون تازه از پله ها پا یبا بو خوادیم دلم

تا  دیسع ییدا خوادیرفتن مدرسه... دلم م یرو بکشن صبحونه بخورم.. تا لوسم کنن و هزار جور وعده بدن برا

 سرش برقصونه که خواب از سرم بپره. یوقشنگ من ر یشونه هاش بزارتم و با اوازا یرو اطیخود در ح

 خودش جا نداد. یکه گدشت و من روتو فیفاصله دارم... صد ح لومتریکارها هزار ک نیکه از ا فیصد ح اما

 که مجبور نباشم هر لحظه مرگ رو تجربه کنم. مردمیلحطه م هی یمن هم مثل مامان بابا تو کاش

 افته... یتخت م نییکه پا کنمیکه بغل گرفتم اما به زور ول م ییزانوها



 

از اندازه  شیب یریکه سختگ کنمیبا خودم فکر م دوزمیاز اتاق م رونیرنگم به ب یرو از پشت پرده صورت نگاهم

ه ک یچ ایرسونده بود  نجایمن رو به ا شدیبود براورده م یبود که هر طور جامیب یخواسته ها ایبابا و مامان 

 گدشته رو بخورم. یها یافسوس خوش دیحاال با

تراحت به اس اجیکه احت یبچه ا ینموندا بود و من هنوز نتونسته بودم بخوابم الاقل برا یصبح باق ۴به  یزیچ

 قدر فکر مسموم. نیداشت نه ا

 خواب شده حاال بخوابه. یکه اگه مثل مادرش ب خونمیبلد بودم و براش م یرو که از بچگ ییِاِلاِل

 ".... که... ادیالال... الال... گل پونه.... باباش ب"

 .کردمیو نوازشش م دمیکشیشکمم دستش م یو سر اخر رو ردمیاروم با خودم زمزمه م اروم

چشمام رو  نیحام ادیتخت برگشتم و به  یخودم خسته شد که به رو یاروم باالخره چشما یکارها نیهم ا

 بستم.

که بود سر و  یهام رو همراه خودم نداشتم و هر چ یبچگ یاهایکدوم از اون رو چیشدم ه داریکه ب صبح

 ...  شمیتخت بلند م یهست تا از رو یچ یبرا قایدق دونستمیبود که نم ییصدا

 .شهیو وارد اتاق م کنهیدر رو باز م ییدا

 سالم..._

 ...ییدا زیسالم عز_

 .کنهیسرم اوار م یتمام دلشوره عالم رو نیو ا بارهیم یچشماش استرس و ناراحت از

 !؟یچ یصدا یی: داگمیو م رمیم متشیبه  

 با خودشون ببرن... لهیچندتا وس هیاومدن _

 ...ییدا شمیم وونهیمن دارم د یزنیچرا نصفه نصفه حرف م ییدا یچ لهیوس_

 م.رو بهت بگ ی... تا همه چامییبرات االن م ارمیبرم لباس ب نجایا نی: بشگهیو م زارهیشونه هام م یرو دست 

 ... زنمیدرد پس م تیاومدن رو با نها یکه به سراغم م یدوباره برگرده تمام افکار بد ییدا تا

و من  دهافتاین یاتفاق چیکه ه گهیاون م یحرف زدن ول یبرا کنمیاصرار م ییبه دا شهیاتاق که دوباره باز م در

 .امیب رونیلباسم بپوشم از اتاق ب دیبا

 .شمیو زنده م رمیمیصد بار م میو به اونا برس امیب رونیاز اتاق ب تا



 

فت س ییدا یهستم از بازو یخونه رو در حال گشت زن یتو ینظام یکه با لباسا یادیز یها سیپل دنید با

 یسایبا اون پل نایا یبودم و عادت داشتم ول دهید یتو لباس نطام ادیرو ز ییخودم بابا ودا نکهیبا ا چسبمیم

 فرق داشتن. ادیز شناختمیکه من م یمهربون

 .ستین ینترس طور نینگ_

 ...میندار یخاص زیخونه چ نی! ما که تو اگردن؟یم یدنبال چ_

رو  نجایا شتریب نانیاطم یبرا نامیا ستین یزی: اره چگهیدلهره من رو کمتر از قبل کنه م نکهیا یبرا ییدا

 .گردنیدارن م

 ...یبخور ارمیب یچ_

قط که ف خورهیاز مامورا به چشمم م یکی یدستا یحرکت لباس تو نیکه با هم دمیبه دو طرف تکون م یسر

اش ه یبودمش و رنگ پارچه اش و برجستگ دهیخر نیکه خودم برام حام ییاز اونجا یپارچه هست ول کهیت هی

 .رمیبه سمت مامور م شناختمشیم شهیمتفاوت بود ... هم

 ان.ج یی... دانی: نگزنهیو پشت هم صدام م ادی یکه بازوش رو ول کرده بودم به خودش م ییدا

 دهیدورش نشون م یها یاهیکه س یپارچه ا کهیهم و اون ت یکه سخت اخماش تو یبه مامور دنیرس با

 منه؟! نیحام یبرا نی: اگمیکامال سوخته و داخل مشبا هست م

... واسه مزی: نه عزگهیبزنه م یمامور حرف نکهیسه و قبل از ا یباالخره به من م ییکه دا گمیرو م نیا یناباور با

 که... ستیتو ن

 !کرد؟یکار م یچ نجایمن نفود ا نیحام یباور کنم پس اگه برا تونستمینم

 !شه؟یچرا باز نم نجایا_

: گمیو م کنمیکه پر از اشک هست به مرد مقابلم نگاه م ییکه با التماس و چشما گردهیبه سمت صدا برم ییدا

 تو رو خدا جواب من رو بده.... 

 ! ن؟یدستت... واسه حام یکه تو نایا

 تکون داد و گفت: متاسفم خانم .... یکه مرد باالخره سر ختیریم نییگوله گوله پا اشکام

 ی! اون هم درست قسمترن؟یدستشون بگ یلباس سوخته اش رو تو دیبا یچ یاصال برا یبود؟! از چ متاسف

 مدلش زنونه است... گفتیکه من عاشقش ش ه بودم و خودش م

 سرش اومده... ییچه بال_



 

 دادیانداختش و من رو عداب م یحرف زدن به سوزشش م یمقدار فاصله دادن برا نیخشک شده بود هم لبام

قدر  نیا دیچرا با دونستمیافتاد و من نم یبود که روشون م یشور یها هیسوزش به خاطر گر نیشتریو البته ب

 باشه. یلیزخم و ز

 افتاده... یباشمام ... چه اتفاق_

در  که از دستش کشمیو مشبا رو از دست مامور م زنمیم عیوار ج کیبه دو به سمتم هستر ییبرگشتن دا با

 .من اومده... نیسر حام ییچه بال دی: بگپرسمیو با حال بد م زارمیقلبم م یکه دارم رو یو من با لرز ادی یم

 حرف بزن...  ییدا

 سمون رو کر مبکرد....پر صدام گوش ا یو هق هق ها داذیبه من مجال حرف زدن  رو نم هیگر

 یدست بهش بزن شهیکه تو چندشت م ینیسرش داد زدم: ا هی... با گررهیکه اومد مشبا رو از دستم بگ مامور

 که از شوهرم به من برگشته... یزیتنها چ

 جان اروم تر .... من نگاه کن... نینگ_

 سر باباش اومده... ییچه بال دونمیبچه که نم نی... تو رو جون اااایجلو ن ییدا_

 ....نیقسمم نده نگ_

 روح بابا و مامان... رو به تو_

 قسمم نده نا انصاف... _

 افتاده بود. دیکه نبا یهم راه افتاده بود پس حتما اتفاق ییدا یاه اشک

 مشت پارچه سوخته؟! هیازش برنگشته جز  یچیاومده که ه ییمن چه بال نیپس بگووو... بگو سر حام_

رو  زیمه چ، ه گمی.. به خدا مشتیپ امیبزار من ب ای..شمیپ ایب یکه نشست یی... تو فقط از اون جاگمیباشه م_

 بهت. گمیم

 .ادیپس ازش خواهش کردم که اون ب ستمیپاهام وا یلحظه هم رو هی یحت گهید تونستمینم

 .نهیبه خاطر هم دنمیچقدر من سردم هست و لرز دمینشست شونه هام رو گرفت و تازه اونجا بود که فهم کنارم

 جان... بزار... نیفشار افتاده نگ_

 ....یییدا خوامینم یچیه_



 

باز به سرم شده... چرا  ی:تو رو خدا بگوووو... فقط بهم بگو چه خاکگمیو م زنمیهق هق دستاش رو کنار م با

 عادت کردم. گهیکه من د یفهمینم

تنش گف نقدریبهم بگه که ا خواستیم یچ دونستمیداشت من رو اروم کنار نم یاما سع ختیریاشک م مردونه

 کنه. فشیتعر یجور چیه تونستیبراش سخت بود و نم

 کامل بشنوم. یاریباز و هوش یبا چشما خواستیبودم دلم م دنیمنتطر شن یول کردیدرد م قلبم

 برده بوده ... یکه داشته تقلب یمواد اصل یبه جا یوارد گروهشون شده بوده ول نیحام_

 .یبه سخت یلیاما خ دمیرو قورت م دهنم اب

به خاطر قطع  یول فرستهی: جاشون رو برامون مدهیبه دهنش که ادامه م زنمیدرشت کرده ام زل م یچشما

 ... رسهیبه دست ما م رید یلیشدن انتن خ

 خودش... خودش کجاست االن؟!_

 یکیسرشون کاله بزاره...  خواستهیم نیحام شن،ی: اونا که متوجه مگهیو م زنهیرو از صورتش کنار م اشکاش

 ....سوزیم نیوارم یها ابونیاز ب

 .. .رسهیباز هم هوا بهم نم کنمیرو گرفته اما من که دهنم رو هم باز م مینیب یجلو یکمه... مطمئنم کس هوا

 .شنومیرو نم ییدا ی... چرا ...چرا صداچرخهیدور سرم م یهمه چ چرا

باشه تا چراغ روشن کنه.... اما چراغ ها که  یکاش کس شهیمن ظلمات م یهمه جا درست مثل شب برا کیتار

 !گه؟یم یچشمام چ یجلو اهئیس نهمهیروشن هستن پس ا

 مگه ممکنه ... ارهیب رونیب یسردرگم نیباشه من رو از ا یکس کاش

 رو بسوزونن...... یدوره زمونه کس نیا یتو شهیم مگه

دارم  دمینبود، من اشتباهش گرفتم نفهم نیلباس حام نکهیده...اصال ااشتباه کر ییامکان نداره به حتم دا نه

 .گمیم یچ

 ...ستین نیاتفاق افتاده حام نیکه براش ا یاون

 اومدن. یخونه رو اشتباه نایا

 .ینینه بب یرو نه بشنو ییزایچ هیکر و کور باشه تا  یوقتا حاصر یبعض

 ...دمیو همه حرفا رو شن دمیرو د زیتو اون زمان من همه چ اما



 

 کنم. یو نتونستم کار دمیرو به چشمام د زیاون همه نگاه ترحم ام 

 بود رو از دهید ادیمن ز یکه برا ییبلندم کردن ، همون مامور بدجنس مشبا نیزم یبا برانکارد از رو یوقت

 .دمی... رو هم د دیدستم کش

 برام... زدیحرف م یبا نگران ییکه دا دمید

 رو برام بخونه که زودتر تموم بشه. گهیداستان د ایو  گهیشعر د هی گفتمیم ییبه دا کاش

 من به خواب برم. زودتر

 . شهیبازم درست م زیو بگه همه چ ادیبه دادم برسه.... کاش بابا ب کاش

ارم نچون اونا ک مونمیم یو من بازم قو افتهیب یاتفاق چیه ستیباشه تا بهم قوت قلب بده که قرار ن کاش

 هستن.

 

 سال بعد.... دو

 دختر مامان؟! ییحسانه جان.... کجا_

 ....نمکیذوق م شتریو من به ذوق اون ب کنهیذوق م یکنم کل داشیقائم بشه و من پ ییهر جا یتو نکهیا از

 .کردمیم دایاول وروجکم رو پ دیبا یبودم ول اوردهیرو از تنم در ن رونیب یلباسا هنوز

 مامان... یجانم... موش کوچولوحسان.... حسانه _

 .تسیکه ن نجامی: اععع اگمیو م رمیمعلوم بود اروم اروم به سمتش م زیم ریکوچولوش که از ز یپا دنید با

و هوا  نیزم یبدو که تو ییبه سمت جا خوادیو م ارهی یم رونیکه سرش رو ب شمیقائم م واریاروم پشت د بعد

 بود.... نجایمامان ا ی: پس موش کوچولوگمیو م رمشیگیم

 .رمیو از پله ها باال م رمیگیبعلم م یتو یکه با حال خوب ره،یخنده هاش بابا م یو صدا زنهیم غیج

 ماما...._

 جان ماما؟!_

 کو؟ یبابا دا_



 

احت سخت نار ستیهست و باباش ن شییفقط دا نیهنوز نتونسوه بودم بهش متوجه کنم که افش نکهیا از

به اسم  یزیتا باالخره به چ ییگفت دا نیو افش ییتکرار شد اون گفت بابا و من گفتم دا نکاریو اونقدر ا شدیم

 .میدیرس یبابادا

 اونم قائم شده. دی... شادونمینم_

با  ... منو اطی: لفته حگهیم زارمشیتختم م یمن رو نکهیو بعد از ا ندازهیباال م یرو به حالت بامزه ا ابروهاش

 خودش نبولده.

 .کنمیو چندبار لپاشو بوس م نیو چند کنمیکه داره عشق م ینیریش زبون نیا از

 .ادیب رونیداره از حصار من  ب یسع یبا کالفگ که

 ماما...بلم کن.... ماما..._

و خودم مشغول عوض کردن لباسام  ادیب رونیبغلم ب یاز تو زارمیو م دمیم تیزدنش باالخره رصا عیج یصدا با

کنه و من از همونجا به حرکاتش  طنتیتا بازهم ش ادی یم نییتخت پا یو از رو چرخهیکه عقب عقب م شمیم

 .کنمینگاه م

اق به دست وارد ات یگوش ییو دا شهیدر اتاق باز م نمیبیکه همون لحظه م کنمیتنم درست م یرو تو لباسم

 یک : منگهیو م خندهیبغلش کنه م ییتا دا برهیدستاش رو باال م یادیحسانه که با ذوق ز دنیو با د شهیم

 بخورم... جز لپک خودم رو.... 

 .دهیو اونم جوابم رو م دمیسالم م رهیگیرو که به بغل م حسانه

 !؟ییدا یکجا بود_

 ....اطیح ی: توگهیو م کشهیحسانه رو دست م یموها

 ؟! متی: پس چرا من ندگمیتعجب م با

 نشم... دهینخوام د ی: چون من بلدم وقتگهیو م خندهیم بلند

ا ادم ب دهیسره از راه نرس هیو  رهیگیم ادی نمیکه ا کنهیجلو بچه م یکارا رو نی: همگمیو م دمیتکون م یسر

 کنه. یقائم موشک باز خوادیم

 : اره وروجک...گهیو م کنهیرو باز کنه نگاه م شیداره هر طور شده قفل گوش یرو به حسانه که سع ییدا

 ... باز.یبابادا_

 : عجب پدر سو...گهیحواس پرت م ییکه دا دمیم دمیتکون م یسر من



 

 افته... یلحظه از کار م هیو من خودم قلبم  شمیگرفتن زبونش رو کامال متوجه م گاز

تا بازهم سوختن و سوزش کلمه  گذشتی... چقدر مشدیدرد فراموش م نیتا ا گذشتیم دیچقدر با دونمینم

که اخر باالخره حسدنه نگاه گره خورده و ناراحت  زنمیهم زل م یچشما یاونقدر تو شدیم یما عاد یاش برا

 .کنهیما رو از هم باز م

 .یباز... بابادا_

 خورمیقسم م یی: جان داگهیو م رهیگیرو م خوردیحسانه تکون تکون م یصورتش به دستا یکه جلو ییگوش

 که...

 .یندار یریکه تقص... تو یقسم بخور ستیالزم ن یی: داگمیم نیبگه ، به خاطر هم خوادیم یچ دونمیم

 !ره؟یم شی: کارها خوب پپرسهیکه م شمیکنارشون رد م از

 نره... شیکه خوب پ شهیرو دوبرابر کردم مگه م غاتمی: اره پول تبلگمیو م دمیرو تکون م سرم

 مونهینم یکس چیاونقدر وابسته شده با ه یدونیخودت که م گه،یبه خاطر حسانه د ییشرمنده توئم دا فقط

 .گرفتمیوگرنه پرستار واسش م

 و اون کنهیحسانه کم م یرو برا یباز یصحبتمون صدا ونیو همونجور که م انی یپله ها م نییتا پا همراهم

 حرفا رو؟! نیا ی: بازم زدگهیم زنهیغر م

 !قته؟یخب حق_

و با چشم من رو  کنهیکانتر گرد م یدستاش رو زارهیکاناپه م یو همونجور که حسانه رو دهیتکون م یسر

ستم دلم ه فتیکه ش ییروزا یدونینم حهیهم تفر یهست از نطر من  کل تی: از نطر تو ادگهیو م کنهیدنبال م

 .شهیدره م هیواسش 

از من و  یحت گدروندنیروزهاشون رو باهم م ادیز یلی..... حسانه و اون خ: چونگمیو م دمیدلم جواب م یتو

داشته  یگیدیبهش  رس ادیز تونستمیزودرس نم مانیمخصوصا که تا دو ماه اول من به خاطر زا شتریحسانه ب

 "صبح رو شب. کردیسر حسانه شب رو صبح م یپدر باال هیباشم.... عمو مثل 

 سر خاک؟! یریفردا م_

حسانه  استقرار  نباریکرده بودم که ا دیتاک شیهفته پ نکهیا یبرا یول رمیکه هر هفته م دانستیم خودشهم

 .دیپرسیسوال را م نیرو با خود ببرم ا

 اره..._



 

 .بوسهی: دست شما رو مگمیو م دمیاز خچال گذاشته ام را به او نشان م رونیکه ب ییها غمر تخم

و از اشپزخونه  دارمیحسانه اماده کردم رو برم یطرف برا یکه تو یو من سوپ ادی یم رونیپشت کانتر ب از

 .برمیم رونیب

م بعل یو تو گردنمیو به سمت خودم برش م زارمیکنه که نم یبدقلق خوادیطرف غدآش م دنیحسانه با د 

 .دآرمینگهش م

 به به بدم دخترم بخوره دوست داره._

 !؟یبریحسانه رم م_

 ...یسر نیا برمی: معلومه که دخترم رو مگمیو م دمیرو تکون م سرم

 بچه بترسه از حالت... ترسمیم شهیحالت بد م یریتو هر بار که به اونجا م یدونیاخه... م_

 هام هست... هیکه منطورش گر دونمیم

 هیگر و یخانواده اش  داشته باشه وقت یاز اعضا یرو خال یکیسه تاقبر رو کنار هم داشته باش و  تونهیم یک

 ...رهیاش نگ

 سر خاکشون رفت اروم باشه؟!.... یو وقت نهیرو بب یغم نیهمچ تونهیم یک

 .رمشبیم_

 ....زارمیدهنش م یتو کنمیرو از سوپ پر م یبعد قاشق

 .امی یپس منم باهات م_

 ...ادینداشتم که باهامون ب یمشکل

 ...ایب یکنیم یکارخوب_

 .شهیداره شام شاه پز اماده م ای: بگهیو م کنهیم یا خنده

 .خندمیحرفش بلند بلند م نیا به

ه و براش شستنش ب دارمیبغلم برش م ی... توزارمیحسانه تو دهنش م یکه با بداخالق یقاشق نیبعد از اخر و

 .برمیم نکیسمت س

 ....یگوش ی... بابا دایبابادا_

 بمونه. یلب و لوچش سوپ کمیبزار  یبچه دار کاری: چگهیو م خندهیبه لحنش م ییدا



 

 ...ارهی: که بماله به همه جا واسه من کار دربگمیم شورمیکه دهنش رو م همونجور

 خوشمزه تر باشه. خورمشیم ی: نه بابا که من وقتگهیو م زارهیم زیم یرو رو تابهیماه

 ...یوش: گگهیو م کنهیو خودش رو براش لوس م کنهیو دستاش رو به سمتش باز م کنهیبا حرفش دوق م حسانه

 .رهیگیبغلش م یو تو رهیگیکه حسانه رو ازم م ارهیرو م شیگوش ییدا

 ...ییدا_

 ...؟!یچ یعنی گمیفکرش هستم و با خودم م یکه هنوز هم تو دمید یخواب شی: دو روز پگمیکه م کنهیم نگاهم

 بشه. یشکل نیا یزندگ شدیم کاش

 !؟ی: چه شکلگهیم خورهیم مرویاز ن یهمونجور که لقمه بزرگ ییدا

 زدهیخوشگل درحال س یلیجنگل خ هیبغلش هست وسط  یکه تو یبا حسانه ا نیمن تو مامان و بابا.... حام_

لبخند  فقط شمونیپ انیب میخواستیازشون م یدوتر نشسته بودن و هر چ کمیبدر کردن البته مامان و بابا 

 که جاشون خوبه. دادنیو سر تکون م زدنیم

 فقط مارو کم دارن. گذرهیداره بهشون خوش م  دهینشون م نی: اگهیو م زنهیپر حسرت م یلبخند

 یخبر هی خواستمیم ی:راستگهیم ییکه دا کنمیبا محبتش نگاه م کنهیحواسم رو پرت م ینجوریداره ا نکهیا از

 رو بهت بگم.

 ؟! یچ_

 که اون بال رو سرمون اوردن  رو تتک تک و اعضاش رو گرفتن. یباند_

 یم اتفاق نیزودتر ا کمیکاش  کنمیو با خودم فکر م دارمیدهنم نگه م یدستم هست، جلو یکه تو یا لقمه

 براش کرد.... یکار گهید شهینه االن که نم موندیبچه ام زنده م یافتاد که بابا

 بازم خوبه گرفتنشون._

 سرم رو مشغول کنه. گهید یبا حرف ها کنهیم ینداره سع یفیتعر ادیحالم ز نهیبیکه م ییدا

رو  میزندگتنها عشق  نیمرحله برسه که حام نیبه ا تونمیخب سرم من هر چقدر هم شلوغ بشه نم یول

 ببرمش. ادمیفراموش کنم و بخوام از 

و  برمیاون بود م یهام که حاال برا یاومد رو به اتاق بچگ یخوابش م گهیکه د یاز شام من حسانه ا بعد

 : ماما... الال.گهیبعلم گرفته ام م یهمونجور که تو



 

 بخونم. ییبراش الال نکهیا دونمیرو م منطورش

 .خونمیو براش م زارمشیبود م دهیهمون موقع با عجله خر ییکه دا شیتخت گهواره ا یتو

 "...گل پونه...باباش رفته....ییالال... الال"

که به ناحق در حق مردم انجام  یهمه ظلم نیافته از ا یو دلم به لرز م زمیریکلمه خودم اشک م نیهم با

 دادن...

 ....کاش.گشتیبابام بخونم، کاش برم یب یحسانه یشعر رو برا نیا دیبا گهیچقدر د دونمینم 

که دو سال تموم  یتخت یهست حت گهیجور د هی زیشدم همه چ داریاز صبح که از خواب ب کنمیم احساس

 ..دهیرو به خودش ند کمیشر

که  یکار نیامروز اماده بشم... ا یتا برا ندازمیشالم رو م نیمانتون رو با بهتر نیبهتر شمیاماده م نهیا یجلو

 نمیحام خوامینم کنمیلباسام رو انتخاب م نیبرم... خوشگل تر خوامیم یهر پنجشنبه، وقت دمیر انجامش مهر با

 که سنم باالتر رفته. نهیبب خوامینم نه،یمن رو بد بب

از  زد و من دارم یلبخند کوتاه نیکه حام یبه عکس زنمیو زل م گردمیاز بست شالم به سمت عقب برم بعد

کرده بود و من از شدت  تمیبود که لحطه عکس انداختن اذ نیهم به خاطر حام ...همشکنمیخنده غش م

 خنده بودم. نجوریا یخوشحال

 .امی یصبر کن دارم م_

که حسانه رو همونجور که هنوز خوابالو  ییدا دنیو با د زنمیم رونیو از اتاق ب دارمیرو برم فمیلبخند ک بعد

 .میزنیم رونیهست، اماده اش کرده تو بغل گرفته از خونه ب

 !؟یغذاش رو برداشت_

: برو خانم راننده... برو که اگه زود گهیو م دهیشونه اش هست رو  نشون م یکیاون  یکه رو یبچگونه ا فیک

 .میمعطل بمون کیتراف یتو دیبا یکل مینجنب

ودم گرفته بود برداشته ب نایبانک بابا ا یکه از تو یو خودم با پول ییکه دا ینیو به سمت ماش دمیتکون م یسر

 فاصله کوتاه پشت درختد در حال نگاه کردنم هست...  یتو یکس کنمیلحطه کوتاه حس م هی.... اما رمیام م

با وجود  و شمیم نیخورده تعلل باالخره سوار ماش هیو بعد از  نمیبیرو نم یکس چیکه ه گردمیسمتش برم به

 .رمیراه هم دارم به سمت بهشت زهرا م یشدن رو تو بیاون حس تعق نکهیا

که اوردم و چند بسته خرما به  یو به همراه گالب میکه از سر راه گرفته بود یدسته گل نیماش ستادنیوا با

 .میریبودن م زامیعز یکه برا ییسمت ارامگاه ها



 

 .موندیاز نگاه کنجکاوش دور نم ییجا چیو ه کردیبود با تعجب نگاه م یدیجد یکه براش جا هحسان

هر کدوم از قبر ها گذاشته  یو همونجور که در حال خوندن فاتحه بودم و جعبه خرما رو نمیشیمزار ها م کنار

 افته. یفرد اشنا روم م هی هیسا کنمیبودم احساس م

به اب به د هیکه تازه با  ییدا یباور کنم حت تونمینم نمیبیرو که م یزیچ شهیباورم نم ارمی یکه باال م سر

 همراه حسانه اومده.

 طور امکان داشت؟! چه

 سالم..._

کدوم کشور به سمت بغلش  یو تو میبدونم کجا هست نکهیونم بدون ا یفقط م افتهیچه ها اتفاق م دونمینم

و  مزنیبار بوسه م نیلباش چند یورو رمیگیخم شده م سرس رو که به سمتم ادیو با شدت ز کنمیپرواز م

 .میریگیاز هم فاصله م ی.... و به سخوزمیریاشک م

 دوسال بهم گذشت؟! نیچه طور ا یدونیچقدر از خدا خواستمت... م یدونی! باالخرهههه... م؟یاومد_

 باشه. شتری: فک نکنم از من بگهیکرده م یکه بغض مردونه ا ییصدا با

 .کردمیاز نظر ظاهر نکرده عشق م یرییتغ چیهمه جاش سالم و ه دمیم نکهیا از

ب جل کردیکه با تعجب بهش نگاه م یبه حسانه ا نی... نظر حام نیو حام ییو بغل کردن دا یاز روبوس بعد

 : عروسک منه اره؟!گهیو م شهیم

 یگبیکه حسانه غر دهیو اونقدر به خودش فشار م رتشیگیم ییکه از بغل دا دمیاشک شوق سر تکون م با

ن و م زهیریهم اشکش م نی... باالخره حاممیتا ازادش کن کنهیدستاش رو باز م ییو به سمت من و دا کنهیم

 مدت. نیتو هم دهیکش یاون هم به اندازه ما سخت فهممیم

 یقایاز رف یکیکه توسط  گهیو م گهیم شیهویاز رفتن  نیحام یصندل یاز نشستن کنار هم رو بعد

گم کردن  یو همونجا هم برا کنهیم دایکه قصد جونش رو کرده بودن نجات پ ییاز دست اونا شیمیقد

گرچه  بشن ریاز ما دور بمونه تا اونا دستگ شهیخودش رو مرده نشون بده... مجبور م شهیردشون مجبور م

ش ازات خودمج یتو فیتخف یبوده و فرا یاریکه کامال اخت تیمامور نیبه ا سایاز پل یکیخودش هم توسط 

 شیمثل برنامه پ زیقاچاق بوده...فرستاده شده و قرار بود همه چ یکله گنده ها هیکمتر از بق یلیخ یلیکه خ

 داینجات پ ینجوریتا ا زهیتازه بر شهزنده بودنش نق یبرا شهیمجبور م رسهیم ریادرس د یوقت یبره ول

 .یزاریتنهام نم دونستمی: مگمیبعلش لم دادم م یکه تو یکردن مآجرا من فیکنه....بعد از تعر



 

: عاشقتم گهیم دهیپاش نشسته رو به خودش فشار م یهمونجور که حسانه که رو زنهیموهام م یرو بوسه

 .نینگ

 ....شتریب یلیمن خ_

 

 انیپا




